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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

EDUSKUNTAVAALEJA pukkaa - ja suo-
malaisen yhteiskunnan tukipilarit ovat jäl-
leen riemukkaalla villilaukalla, varsinkin 
toimitukset. Vaasassa ilmestyvän Pohjalai-
nen-lehden päätoimittaja Toni Viljanmaa 
ei kestä enää vaalijännitystä ja mennä tem-
paisee itsensä kokoomuksen eduskuntavaa-
liehdokkaaksi. Johtajantaitoja ja moraalista 
tukipilaria vaille jäänyt toimitus kokoaa it-
sensä nopeasti, ja ennen kuin kukaan ehtii 
sanoa ”vaalikaranteeni”, on päätoimittajal-
le - ei kun siis pääehdokkaalle - järjestetty 
kiva ja kritiikitön nettitentti, jossa tämä saa 
markkinoida itseään vapaasti.
 
EIPÄ siinä. Kokoomus oli toki Viljanmaal-
le luonnollinen valinta, koska Pohjalainen 
ehti toimia noin 70 vuoden ajan kokoomuk-
sen äänenkannattajana. Viime vuosina on 
toimittu sitoutumattomana, ehkä. Ja jos 
onni ei ole vaaleissa myötäinen, Viljanmaa 
kaavailee palaavansa päätoimittajaksi. Tyh-
mempi kysyisi, että onkos se nyt ihan lai-
taa, että sitoutumattomaksi uutislehdeksi 
ilmoittautuvan lehden päätoimittaja näyt-
tää näin vahvaa poliittista väriä, ja että ei-
kös moinen temppuilu vahingoita lehden 
mainetta?

ONNEKSI Suomessa voidaan aina luottaa 
siihen, ettei tyhmiä kysellä, paitsi ehkä Suo-
men Kuvalehdessä, jonka juttuja kukaan ei 
lue, paitsi ehkä Jyviä ja akanoita.
 
+ + +

KOKOOMUKSEN potran lehtiperheen 
edesottamuksista riittäisi tarinaa vaikka 
kuinka. Meillä persuilla on erityinen rak-
kaussuhde ”puoluepoliittisesti sitoutu-
mattomaan” kokoomuslehti Karjalaiseen, 
jonka päätoimittajan Pasi Koivumaan toik-
karoinnista kirjoitimme taannoin. Vaik-
ka suomalaisen median kaikkein ehdotto-
mimpiin totuuksiin kuuluu ajatus siitä, että 
journalismia ei saa käyttää koston välinee-
nä, on Koivumaa lehtineen käynyt katkeraa 
hävityssotaa siitä lähtien, kun kerroimme 
lehden emokonsernin lapioineen kymp-
pitonnikaupalla fyffeä kokoomuksen vaali-
kampanjaan. Johonkin ne Laakkosen suvun 
miljoonat on kai tungettava. 

+ + +

KOKOOMUSLAISEN lobbarifirman Eu-
rofactsin seniori Anders Blom meni ja teki 
kaverikapitalismista ensin väitöskirjan ja 
hetken päästä oivan pikku pamfletin. Kävin 
julkistustilaisuudessa. Työnantajien intres-
sejä koko ikänsä edustanut Blom oli lähinnä 
kiinnostunut puhumaan siitä, miten duuna-
rikorporaatioita saataisiin kepitettyä.
 
POIS lähtiessä oli vähän tyhjä olo. Suoma-
laisen kaverikapitalismin tutkimuksen aka-
teemiseksi kärkinimeksi on nyt sitten nos-
tettu kokoomuslainen EU-lobbari. Hienosti 
veivattu. Ja kun kokoomuslainen media 
seuraavaksi kysyy kokoomuslaiselta tohto-
rilta, mistä löytyvät kaverikapitalismin pa-
himmat pesäkkeet, vastaus ei välttämättä 
ole kokoomus. Kaunista.
 
BLOM on muuten Perheyritysten liiton ex-
toimari.

 
+ + +

”Autot kuuluvat teille”, vakuuttelee kokoo-
muksen vaalimainos. Jep jep. Mainosta se-
littelee julkisuudessa kokoomuksen vies-
tintäpäällikkö Kirsi Hölttä. Hän muuten 
siirtyi kokoomukseen Perheyritysten lii-
tosta.
 
KUTEN marraskuun pääkkärissä kirjoitin, 
monet Suomen suurimmista autoliikkeistä 
kuuluvat Perheyritysten liittoon. Liiton hal-
lituksen puheenjohtaja oli äskettäin Anne 
Berner, joka nyt on siis liikenneministe-
ri. Berner vetäisi äsken nimensä autoalan 
ja valtion väliseen Green Deal -ilmastoso-
pimukseen, jossa valtio edistää ”käytettä-
vissään olevin keinoin erilaisia autokannan 
nuorentamiseen tähtääviä toimenpiteitä”. 
Ei huono diili autokauppiaille. Pitäisikö sen 
kokoomusmainoksen kuulua: ”Autojen OS-
TAMINEN kuuluu teille”?
 
+ + +

MYÖS terveyspalveluiden ostaminen kuu-
luu kokoomuksen mukaan teille. Puolueella 
on ollut historiallinen tilaisuus lyödä taus-
tayhteisöjensä kanssa kunnolla rahoiksi, ja 
tätä on pedattu pitkään.
 
POLITIIKAN pyöröovesta kulkivat muun 
muassa nuoret superstarat Lasse Männis-
tö (kok.), Joonas Turunen (kok.) ja so-
siaali- ja terveysministeriksi yltänyt Lau-
ra Räty (kok.). Kaikki imettiin yksityisen 
terveysbisneksen puolelle. Vai imettiinkö? 
Siirtyivätkö he koskaan mihinkään?
 
Jotta voisi ymmärtää suomalaista politiik-
kaa, on ymmärrettävä, että kokoomus ei ole 
pelkkä kokoomuspuolue, eikä keskusta ole 
pelkkä keskustapuolue. Ne ovat molemmat 
osa yhtä ja samaa, kaikkialle tunkeutunut-
ta ja poliittisesti erittäin hyvin kytkeytynyt-
tä politiikan, median, liike-elämän ja insti-
tuutioiden verkkoa, jolla ei ole alkua eikä 
loppua. Perheyritysten liitto on yksi tämän 
verkon solmukohdista. Kansainvälisten ter-
veysjättien poliittiset nimitykset muodosta-
vat toisen.
 
KOKOOMUS ajaa terveysjättien asiaa, kos-
ka kokoomus ja terveysjätit ovat yksi ja 
sama asia. Keskusta ajaa autokauppiaiden 
asiaa, koska ne ovat yksi ja sama asia. Puo-
lueet eivät ole pelkkiä kansanedustajien pu-
huvia päitä, vaan ne ovat osa pinnan alaista, 
ristiinpölyttävää perhettä, jotka hallitsevat 
suomalaisia yrityksiä, toimituksia, instituu-
tioita ja lakeja säätäviä elimiä.
 
PARLAMENTAARISEEN edustukselli-
suuteen totutettuja suomalaisia tällainen 
ajattelu voi oudoksuttaa. Poliitikkojenhan 
pitäisi edustaa äänestäjiään. Valitettavas-
ti tämä on vain osatotuus. Kokoomuksen 
ja keskustan voima ja kannatus kumpuaa 
suuryritysten ja poliittisesti kytkeytyneiden 
yritysten verkosta, jolla on riittävästi voi-
maa estää kilpailu niillä toimialoilla, jonne 
kilpailua ei haluta. Se säätää lait mieleisek-
seen, jos pystyy. Ja se yksityistää Suomen 
terveydenhuollon, jos pystyy. 

Ihanan puolueetonta, osa II

Parasta sosiaalipolitiikkaa on sellainen politiikka, 
joka luo työtä ja mahdollisuuksia kaikille ihmisille. 
Maahanmuutto, suoraan kulujensa mutta myös esi-
merkiksi halpamarkkinoiden tietoisen tuottamisen 
kautta, heikentää tämän tavoitteen toteutumista. 
Perussuomalaiset haluavat hyvinvointivaltion, jossa 
maahanmuutto ei luo turvattomuutta ja rasita kus-
tannuksiltaan jokaista suomalaisille tarkoitetun hy-
vinvoinnin sektoria.

PERUSSUOMALAISTEN so-
siaalipoliittisen ohjelman nimi 
on Hyvinvointivaltio takaisin. 
Perussuomalaisten poliittinen 
suunnittelija Riikka Purra ava-
si ohjelman sisältöä Työmiehen 
tuumaustunnilla.

- Hyvinvointivaltio, jota me kai-
paamme, ei tarkoita holhoavaa 
Suomea, jossa kaikki työskente-
levät julkisella sektorilla, syövät 
maksalaatikkoa ja äänestävät de-
mareita.

- Meille hyvinvointivaltio on 
sellainen Suomi, jossa on työtä ja 
turvaverkkoja: sairastunut ihmi-
nen pääsee lääkäriin ja saa hoitoa 
eikä jää odottamaan palveluin-
tegraatiota ja asiakasseteliä kie-
litaidottoman lääkärin katseen 

Hyvinvointiva
kunhan se pid

Perussuomalaisten sosiaalipoliitti

alle jonnekin maakuntahallintoon. 
Hyvinvointivaltiossa päiväkodit toi-
mivat ja ovat turvallisia, vanhukset 
saavat hoitokodeissa kunnon ruo-
kaa, heidät nostetaan lattialta takai-
sin sänkyyn ja heille tarjotaan kun-
niallinen loppuelämä. Vammaiset 
eivät ole myytävänä vähiten tarjoa-
valle firmalle. Kukaan ei joudu käy-
mään koulua tai työskentelemään 
sairauksia aiheuttavissa rakennuk-
sissa. Opettajan ei tarvitse olla so-
siaalityöntekijä, poliisi eikä tulkki, 
vaan opettaja.

Vastakkainasettelu 
on nyt välttämätöntä

Purra korostaa, kuinka tavoittei-
den saavuttamiseksi vastakkainaset-
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altioon on varaa, 
detään rajattuna

telu on nyt välttämätöntä.
- Vastakkainasettelua tulee teh-

dä, koska asiat – ihmiset – ovat vas-
takkain. Perussuomalaisten mielestä 
meillä ei ole taloudellisia mahdolli-
suuksia eikä moraalisia velvollisuuk-
sia huolehtia kaikista ihmisistä, jotka 
päättävät tulla tänne. Potentiaalisia 
tulijoita on loputtomasti, kuten tie-
dämme.

- Me kysymme näissä vaaleissa seu-
raavan kysymyksen: onko Suomen 
kansa sitä mieltä, että meidän tu-
lee panna maahanmuuttoon tällai-
nen määrä rahaa, kun samaan aikaan 
vanhukset jäävät lattialle, lapsiper-
heitä tippuu köyhyysrajan alle, leipä-
jonot pitenevät, mielenterveysongel-
mista on tullut kansansairaus, lapsia 
käy koulua sairauksia aiheuttavis-
sa rakennuksissa, lastensuojelu kituu 
kroonisessa resurssipulassa, toimeen-
tulo- ja asumistukimenot ovat räjäh-
täneet – ja samaan aikaan muut puo-
lueet haluavat lisää huono-osaisia 
maahan tai eivät ainakaan ole valmii-
ta tekemään mitään heidän tuloaan 
hillitäkseen?

Tämä on se pohja ja yleisperiaate, 
jolle perussuomalaisten sosiaalipoliit-
tinen ohjelma rakentuu.

- Me puhumme tietysti teknisem-
mistäkin asioista, siitä, millaisen 

perhevapaamallin haluamme, mil-
laisen soten ja sosiaaliturvauudistuk-
sen, mitä asioita priorisoimme ja niin 
edelleen.

- Mutta yhtäkään tavoitettamme ei 
voi tarkastella ilman edellä esittämiä-
ni huomioita. Meillä on arvopohja, ja 
se on suomalaiset. Maahanmuuttoon 
menevä raha ja moraalinen huomio 
tulee kohdistaa suomalaisiin vähä-
osaisiin, vanhuksiin, lapsiperheisiin, 
sairaisiin ja vammaisiin. Sitä on suo-
malainen hyvinvointivaltio, Purra to-
teaa.

Oikeudenmukaisuus 
ja reiluus on tärkeää

Perussuomalaisten mielestä parasta 
sosiaalipolitiikkaa on sellainen poli-
tiikka, joka luo työtä ja mahdollisuuk-
sia ihmisille elää omaa elämäänsä. 
Maahanmuutto, suoraan kulujensa 
mutta myös esimerkiksi halpamark-
kinoiden tietoisen tuottamisen kaut-
ta, heikentää tämän tavoitteen toteu-
tumista.

- Me haluamme hyvinvointivaltion, 

jossa maahanmuutto ei luo turvatto-
muutta ja rasita kustannuksiltaan jo-
kaista suomalaisille tarkoitetun hy-
vinvoinnin sektoria. Nämä asiat ovat 
vastakkain, koska kaikki maksaa.

- Muut puolueet väittävät, että maa-
hanmuutto on yksi asia. Ei ole, se on 
monta asiaa, ja päivän puheenaiheen 
yhteydessä se on mitä suurimmilta 
määrin osa sosiaalipolitiikkaa. Suo-
malaisten hyvinvointi on jäänyt maa-
hanmuuton ansaan, jota sekä vasem-
misto että oikeisto ilomielin rakentaa 
ja pitää yllä. Meille kyse on paitsi ta-
loudesta myös oikeudenmukaisuu-
desta ja reiluudesta, Purra sanoi.

Kun rahaa valuu maahan-
muuttajille, veronmaksajan 
palvelut heikkenevät

Perussuomalaiseen ymmärrykseen 
ei mahdu, että maahan muuttanut, 
sosiaaliturvalla elävä henkilö saa sa-
man verran – tai maahanmuuttosta-
tuksestaan riippuen jopa enemmän 
– sosiaalitukia ja palveluita kuin suo-
malainen.

nen ohjelma:

”Meillä ei ole ta-
loudellisia mah-
dollisuuksia eikä 
moraalisia velvol-
lisuuksia huolehtia 
kaikista ihmisistä, 
jotka päättävät tulla 
tänne.”

Suomalaisille 

työtä ja 

turvaverkkoja

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla

Suomalaislasten tulevaisuus 
näyttää epävarmalta, jos politii-
kan suunta ei muutu.

Riikka Purra
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- Erityisen räikeäksi asia 
käy, kun puhumme eläkkeen-
saajista. Ikänsä maassa elä-
neen, töitä tehneen ja lap-
sia kasvattaneen suomalaisen 
pitää mennä maahanmuut-
tajan edelle. Miten minkään 
politiikan lähtökohta voisi 
olla joku muu? Rahan kaut-
ta kaikki asiat ovat valtios-
samme vastakkain. Maahan-
muutto ei ole pikkumenoerä. 
Mutta on myös muita meka-
nismeja kuin raha.

Perussuomalaiset muistut-
tavat, että samalla kun ko-
touttamisrahaa pannaan 
maahanmuuttajalähiöihin, 
vuosikymmenet veroja mak-
saneen suomalaisen palvelut 
heikkenevät.

Samalla kun maahanmuut-
tajan lapset pitää saada päi-
väkotiin, jotta tapahtuisi 
kotoutumista, myös suoma-
laisen perheen mahdolli-
suuksia hoitaa lastaan kotona 
heikennetään. 

- Jotta pitkäaikaistyötön 
maahanmuuttaja saadaan tu-
kityöllistettyä, myös suoma-
laista rakennustyömiestä, 
joka on työtön siksi, että vi-
rolaiset muuttuivat työnan-
tajalle houkuttelevimmik-
si, pitää kepittää ja aktivoida, 
Purra ihmettelee.

Suomalaisten 
verovarat käytettävä 
suomalaisten hyväksi

Hyvinvointivaltio ja sää-

Perussuomalaisten sosiaalipoliittinen ohjelma:

Suomalaisten verorahat suoma
Ikänsä 

maassa eläneen, 
töitä tehneen ja 

lapsia kasvattaneen 
suomalaisen pitää 

mennä maahan-
muuttajan edelle.

Nykyinen 
järjestelmä on 

liian kallis, osin 
passivoiva ja se 

toimii haitallisen 
maahanmuuton 

vetotekijänä.

dellyt työmarkkinat eivät 
voi toteutua nykyisen maa-
hanmuuton maailmassa, riip-
pumatta siitä, puhutaan-
ko turvapaikanhakijoista vai 
halpa-aloille saapuvasta työ-
perustaisesta maahanmuu-
tosta.

- Mitä enemmän maahan-
muuttoa, sitä mahdottomam-
maksi käy ylläpitää hyvää 
sosiaaliturvaa, hyviä työeh-
toja ja hyvää palkkakehitys-
tä. Maksajat eivät riitä, saajia 
on yhä enemmän. Kokoo-
mus tietää tämän hyvin, Pur-
ra sanoo.

Suomalaiselle veronmaksa-
jalle maahanmuutto maksaa 
koko ajan yhä enemmän niin 
suorien kuin epäsuorienkin 
kustannusten kautta.

- Eniten kärsivät huono-
osaiset suomalaiset, sitten 
keskiluokka, mutta lopulta 
ansa osuu kaikkiin.

Vähintään yhtä oleellis-
ta kuin raha ovat arvot. Pe-
russuomalaisten mukaan 
kyse on perusasioista ja nii-
den turvaamisesta – arvova-
linnoista, joissa suomalainen 
ja suomalaisten hyvinvointi 
ovat etusijalla. 

- Meillä on mahdollisuus 

ja varaa hyvinvointivaltioon, 
kunhan se pidetään rajattuna 
eikä avoimena. Meidän mie-
lestämme suomalaisten ve-
rorahat tulee käyttää suo-
malaisten hyväksi, Purra 
painottaa.

Rahaa on pumpattu 
vastaanottokeskuksiin

Purra nostaa esimerkik-
si hoitajamitoituksen noston 
arvioidut kustannukset, jotka 
olisivat vuositasolla 225 mil-
joonaa euroa.

- Pelkästään vastaanottokes-
kusten kustannukset ovat vii-
meiseltä kolmelta vuodelta 
niin suuret, että niillä kustan-
nettaisiin hoitajamitoitus vii-
deksi vuodeksi. Ja vastaanot-
tokeskusten kulut ovat vain 
pieni siivu koko maahanmuu-
ton kustannuksista, jotka lan-
keavat monelle sektorille.

- Julkaisemme pian tutki-
muksen maahanmuuton kus-
tannuksista, ja ainakaan sen 
jälkeen yksikään ihminen 
ei voi väittää, että kysees-
sä on pikkujuttu. Afrikasta, 
Lähi-idästä ja monilta muil-
ta alueilta saapuneiden maa-
hanmuuttajien negatiivinen 
taloudellinen vaikutus koko 
elinkaarelta on satoja tuhan-
sia euroja. Me puhumme yh-
teensä yli miljardista, jopa 
miljardeista vuodessa.

Hyvinvointivaltion 
markkinaistamisessa 
tarvitaan kurssin muutos

Perussuomalaisten uusi so-

siaalipoliittinen ohjelma kä-
sittelee laajasti eri aiheita, 
sisäilmaongelmista syrjäyty-
misen kautta syntyvyyden li-
säämiseen.

- Sote, valinnanvapaus, pal-
veluiden yksityistäminen ja 
ulkoistaminen. Nyt esiin nos-
tetut ongelmat vanhusten-
huollossa eivät koske vain 
vanhustenhuoltoa. Vastaavia 
ongelmia on jokaisella soten 
sektorilla, jossa mukana ovat 
yksityiset toimijat. Me emme 
vastusta markkinatoimin-
taa, mutta vastustamme sitä, 
että suomalaisten veroraho-
ja siirretään monikansallisten 
suuryritysten ja sijoittajien 
taskuihin ja sitä, että julkinen 
puoli ei kykene valvomaan ja 
sanktioimaan yksityisen puo-
len rikkomuksia.

- Kokoomus, monien mui-
den puolueiden hyväksyn-
nällä, on myynyt suuren osan 
kuntien perusturva- ja hyvin-
vointisektorista yrityksille. 
Mikäli keskikokoisen kunnan 
lastensuojelun hankinnois-
ta on kiinnostunut toistasa-
taa lastensuojelubisnekseen 
keskittyvää firmaa, on jokin 
nähdäksemme pielessä, Pur-
ra sanoo.

Perussuomalaisten mielestä 
Suomi tarvitsee kurssinmuu-
toksen hyvinvointivaltiomme 
markkinaistamisessa.

- Voiton tekeminen ihmis-
ten sairauksilla, vanhuudella 
tai ongelmilla ei välttämättä 
ole kyseenalaista, mutta mi-
käli hoito on huonoa tai teho-
tonta – jopa hirveää – voitto 
täytyy kerätä takaisin ja mää-

rätä tilalle sanktioita.

Nykyinen 
sosiaaliturva toimii 
haittamaahanmuuton 
vetovoimatekijänä

Perussuomalaisten mielestä 
sosiaaliturva on turvaverkko, 
ei elämäntapa. Työkykyiset ja 
-ikäiset täytyy siis saada töi-
hin, mutta myös työpaikkoja 
pitää olla. Perussuomalaiset 
vastustaa perustuloa niin pe-
riaatteellisista kuin taloudel-
lisistakin syistä.

- Emme halua kannustaa ja-
kamaan ”ilmaista rahaa” – 
varsinkaan silloin, kun ra-
jamme vuotavat, ja koko 
maailmalla on periaatteessa 
mahdollisuus kävellä sisään 
nauttimaan veronmaksajiem-
me kustantamaa sosiaalitur-
vaa. Jo nykyinen järjestelmä 
on liian kallis, osin passivoiva 
ja se toimii haitallisen maa-
hanmuuton vetotekijänä.

- Tutkimusten mukaan sel-
lainen perustulon taso, joka 
olisi riittävä, tulisi liian kal-
liiksi. OECD:n tutkimusten 
mukaan perustulo ei myös-
kään kohdistuisi juuri niihin 

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta
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Kleptokratiasta
SIVISTYSSANA kleptokratia (kreikan klepto- ”varas”, -kra-
tia ”valta”) tarkoittaa poliittista järjestelmää, jossa vallanpitäjät 
käyttävät asemaansa julkisen kassan ryöväämiseen ja verora-
hojen kanavoimiseen omiin tai kavereiden taskuihin. Klepto-
kraattisessa järjestelmässä puolueiden väliset ideologiset erot 
ovat näennäisiä ja toissijaisia. Vallan väärinkäyttöä ja välistä-
vetoa toki tapahtuu kaikissa yhteiskunnissa, mutta kleptokra-
tiassa se on maan tapa. Kleptokratiassa media ja oikeuslaitos 
eivät valvo poliitikkojen kähmintää vaan ne on valjastettu suo-
jelemaan sitä.

MUISTAN nuoruudestani erään juopon, joka ihmetteli käsi-
tettä ”alkoholin väärinkäyttö”. Alkoholihan on tehty juotavak-
si. Alkoholin väärinkäyttöä olisi vaikkapa se, että sitä kaadettai-
siin korvaan. Vastaavalla tavalla kleptokraattisessa kulttuurissa 
julkisen vaurauden kuppaaminen henkilökohtaisille pankkiti-
leille on odotuksenmukaista toimintaa: sitä vartenhan valtaan 
pyritään.

KLEPTOKRAATTINEN kulttuuri on suurin yksittäinen syy 
maailman kurjuuteen. Se, että Kongon, Angolan, Nigerian ja 
Venezuelan kaltaiset satumaisen rikkaat maat ovat – president-
ti Trumpin sanavalintaa käyttääkseni – persläpiä, ei johdu siir-
tomaamenneisyydestä eikä ilmastonmuutoksesta vaan siitä, 
että vallanpitäjillä ei ole velvollisuuden eikä häpeän tunnetta 
oman väestönsä edessä. Heidän ainoa kunniansa on oman lom-
pakon paksuus ja nollien määrä sveitsiläisellä pankkitilillä.

KLEPTOKRATIA ja demokratia eivät sulje toisiaan pois. De-
mokratia (kreikan demo- ”kansa”) tarkoittaa kyllä ”kansanval-
taa”, mutta se ei tarkoita sitä, että kansalla olisi valta päättää 
asioistaan. Poikkeuksen muodostavat vain harvalukuiset suo-
rat demokratiat kuten Sveitsi. Demokratia tarkoittaa ainoas-
taan sitä, että kansa saa päättää vaaleissa, kuka päättää asioista 
kansan puolesta seuraavan vaalikauden ajan. Vaalit eivät takaa 
laadukkaita, vastuullisia tai edes kansan enemmistön tahdon 
mukaisia päätöksiä. Ensinnäkään ihminen ei läheskään aina 
äänestä puoluetta tai poliitikkoa, jonka näkemykset vastaavat 
hänen omiaan. Puoluekanta on usein identiteettikysymys. Toi-
seksi poliitikot ovat usein epärehellisiä ja valehtelevat teke-
misistään ja aikomuksistaan. Kolmanneksi: jos jaossa on pal-
jon huonosti valvottua julkista rahaa, olosuhteet korruptoivat 
kaikki puolueet samanlaisiksi, jolloin on oikeastaan aivan sama, 
mitä kansalainen äänestää.

KLEPTOKRAATTINEN kulttuuri syntyy, kun poliitikoilla ja 
virkamiehillä ei ole ihanteita, esimerkiksi isänmaallisuutta, ja 
kun media on laiska tai poliittisesti sitoutunut eikä toteuta teh-
täväänsä vallan vahtikoirana. Julkinen keskustelu pyörii usein 
tunteita herättävissä mutta mittasuhteiltaan naurettavissa yk-
sityiskohdissa kuten kansanedustajien taksimatkoissa tai kulu-
korvauksissa. Niillä ei ole mitään merkitystä kansalaisten elä-
män kannalta.

SE, mistä pitäisi puhua, on, että vallanpitäjät tekevät kansalais-
ten turvallisuuden ja julkisen talouden kannalta tuhoisaa po-
litiikkaa lihottaakseen omaa lähipiiriään ja intressiryhmiään. 
Hyvä esimerkki on maahanmuutto. Vasemmisto saattaa kan-
nattaa avoimia rajoja pelkkää tyhmyyttään, mutta oikeistolle 
kyse on rahasta. Maahanmuuttoon kipatut miljardit eivät ka-
toa savuna ilmaan, vaan ne valuvat yksityisten vastaanotto-, ko-
touttamis-, kiinteistö- ja tulkkausfirmojen taseisiin ja osinkoi-
hin. Kyse on kleptokratiasta, julkisen kassan systemaattisesta ja 
laajamittaisesta ryöstämisestä, humaanin savuverhon suojissa.

SAMANLAISET intressit ohjaavat sote- ja hoivapalvelujen ul-
koistamista ja yksityistämistä, tuulivoiman avokätistä tukemis-
ta ja monia muita ratkaisuja. Koreassa käärepaperissa lukee 
”valinnanvapaus” tai ”ilmastonsuojelu”. Kukapa niitä haluaisi 
vastustaa?

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

ihmisiin, joihin sen olisi te-
hokkainta ja inhimillisin-
tä kohdistua. Sosiaaliturvan 
muodostumisessa on vält-
tämätöntä ottaa huomioon 
yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien tasapaino, Purra 
painottaa.

Yritykset eivät voi 
ulkoistaa palkan-
maksua suomalaiselle 
sosiaaliturvalle

Perussuomalaisten mieles-
tä uuden sosiaaliturvamallin 
pitää paremmin huomioi-
da nykyajan työmarkkinat ja 
työsuhteiden muutokset.

- Tämä ei kuitenkaan saa 
tarkoittaa sitä – mitä se va-
litettavasti monille puolu-
eille tarkoittaa – että erityi-
sesti vähän koulutettuja ja 
työmarkkina-asemaltaan 
heikkoja ihmisiä ja maahan-
muuttajia palkkaavat yri-
tykset voivat entistä hel-
pommin ulkoistaa osan 
palkanmaksusta suomalai-
selle sosiaaliturvalle.

- Kansaneläkelaitos ja 
muut sosiaalitahot käyttä-

Työn vastaanottamisen 

oltava kannustavaa

alaisten hyväksi

Perus-
suomalaisten 

mielestä
sosiaaliturva on 

turvaverkko,
ei elämän-

tapa.

vät huomattavasti resursse-
ja siihen, että ne palvelevat, 
opastavat ja ohjaavat nimen-
omaan maahanmuuttajia 
erilaisten tukien ja palvelui-
den pariin. Tämän väitetään 
jopa tukevan ”kotouttamis-
ta”. Meidän mielestämme se 
on vain typerää. Sosiaalitur-
van ei pidä toimia maahan-
muuton vetotekijänä eikä 
sitä pidä rakentaa maahan-
muuttajia varten, Purra sa-
noo.

Perussuomalaisten mie-
lestä yleistukeen perustu-
va sosiaaliturvan malli on se 
suunta, johon uudistustyös-
sä pitää kulkea. Yleistuki 
yhdistää erilaisia tukimuo-
toja yhteen, jolloin järjestel-
mä on yksinkertaisempi.

- Kaikkein oleellisinta on 
se, että yleistuki kannustaa 
paremmin työn tekemiseen. 
Työn vastaanottaminen on 
kannattavampaa kaikilla tu-
lotasoilla. Kansallinen tu-
lorekisteri toimii yleistuen 
rinnalla, jolloin reaaliset tu-
lot ovat helposti saatavilla.

Uuden ja järkevän sosiaa-
liturvamallin luominen ei 
kuitenkaan ole mahdollista, 
mikäli muiden sektorien po-
liittiset päätökset, työmark-
kinat ja yleinen talous eivät 
tue tätä.

 - Vaikka työntekoon kan-
nustava yleistuki vaikuttaa 
parhaalta keinolta järjes-
tää sosiaaliturva, tämäkään 
ei riitä tai ole edes oleel-
lista, mikäli koko järjestel-
mää ei perustavanlaatuisesti 
muuteta. On täysin yhden-

tekevää puhua työn kan-
nustimista, mikäli koulut-
tamattoman ja nettosaajiksi 
jäävän maahanmuuttaja-
väestön määrän kasvuun ei 
päättäväisesti puututa, Pur-
ra toteaa.

Kansa tukee 
perussuomalaisten 
perhevapaamallia

Perussuomalaisten perhe-
vapaamallissa halutaan pi-
dentää ansiosidonnaista 
vanhempainvapaata, säilyt-
tää hoitovapaan pituus en-
nallaan – ensimmäiset 10 kk 
paremmin tuettuna kuin nyt 
– ja pidentää isyysvapaata.

Purra huomauttaa, että 
Väestöliiton hiljattain ilmes-
tyneen perhebarometrin 
mukaan perussuomalaisten 
malli on juuri sellainen, jota 
suomalaiset näkyvät kannat-
tavan.

- Lisäksi olemme jo toissa 
vuonna tuoneet esille, että 
muiden puolueiden malleis-
ta ei niiden väitteistä huoli-
matta seuraa työllisyys- eikä 
tasa-arvovaikutuksia – ja tä-
män VM:n, THL:n ja Kelan 
tutkimukset muutama viik-
ko sitten osoittivatkin. Ihme 
kyllä yhtä Ylen juttua lu-
kuun ottamatta silmiini ei 
ole osunut tästä uutisia.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO
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Perussuomalaisten puheenjohtaja, euro-
parlamentaarikko Jussi Halla-aho muis-
tuttaa, että vanhustenhuollon hoitajami-
toituksen nostaminen 0,7:ään maksaa vain 
reilut 200 miljoonaa euroa.

PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja Jussi Halla-
aho sanoi Työmiehen tuu-
maustunnin alussa, että edus-
kuntavaalien lähestymisen 
huomaa jo puolueiden kan-
nanotoista.

- Vaaleihin on kaksi ja puo-
li kuukautta aikaa, ja – kuten 
laulussa lauletaan – sen kyl-
lä huomaa. Oulun lapsirais-
kausten jälkeen puolueet ovat 
esittäneet mitä hurjimpia toi-
menpiteitä maahanmuuton 
ongelmien ratkaisemiseksi, 
vaikka tähän asti on vakuu-
teltu, että mitään ongelmia ei 
ole ja että lainsäädäntömme 
on niin tiukka kuin se kan-
sainvälisten sopimusten mu-
kaan voi olla.

- Pääministeri Juha Sipi-
läkin (kesk.) toivoisi kansa-
laisten unohtavan, että hän 
kutsui syksyllä 2015 irakilai-
set Suomeen, ja on ryhtynyt 
kirjoittamaan vaihtoehtoista 
historiaa siitä, mitä hän tuol-
loin sanoi.

Hoivapalvelujen 
suurin ongelma on 
kuntien rahapula

Halla-ahon mukaan sama il-
miö nähdään vanhustenhoi-

toa koskevassa keskustelussa.
- Kaikki ovat tienneet pit-

kään, että tilanne on karmea 
niin kotihoidossa kuin laitos-
hoidossa. Viime päivinä on 
keskusteltu paljon hoitaja-
mitoituksen kirjaamisesta la-
kiin ja valvonnan parantami-
sesta. Nämä ovat toki tärkeitä 
asioita, mutta ne eivät puutu 
itse suureen ongelmaan, joka 
on rahan puute. Riittämättö-
mien valtionosuuksien vuok-
si kunnat joutuvat ostamaan 
palvelut sieltä, mistä ne hal-
vimmalla myydään.

- Lisäksi yksityisten toi-
mijoiden tehtävä on tuot-
taa omistajilleen voittoa eikä 
ajatella yhteiskunnan koko-
naisetua tai edes asiakkaiden, 
tässä tapauksessa vanhusten, 
hyvinvointia. On irvokasta, 
että näiden konsernien johta-
villa paikoilla istuu nykyisiä 
ja entisiä poliitikkoja niin ko-
koomuksesta kuin demareis-
ta ja vasemmistoliitostakin, 
Halla-aho huomauttaa.

SDP leikkasi 
kuntien valtion-
osuuksia viime 
hallituskaudella

Halla-aho toteaa, että Suo-

”Politiikka on 
valintoja, 
ministeri Orpo”

ja usein poliitikkojen suoje-
luksessa. 

- Lapset, aivan kuten van-
hukset, ovat ihmisryhmä, 
joka ei pysty puolustamaan 
omia oikeuksiaan. Ongelmat 
tulevat esiin satunnaisesti ja 
tipoittain.

Suomi voi 
huolehtia omista 
vähäosaisistaan 
vain, jos maailmalta 
ei haalita lisää

Tuumaustunnilla esiteltiin 
perussuomalaisten talouspo-
liittinen ja sosiaalipoliittinen 
ohjelma. Halla-aho korostaa, 
että ohjelmat liittyvät kiin-
teästi yhteen ja muodostavat 
kokonaisuuden.

- Molemmat perustuvat pe-
russuomalaisten kolmeen pe-
riaatteeseen: ensinnäkin vain 
sitä voidaan jakaa, mitä on. 
Vastuuttomia lupauksia ei 
siis pidä heitellä edes vaalien 
alla. Toiseksi kakkua on py-
rittävä kasvattamaan, ei ve-
rottamalla työtä ja yrittämis-
tä entistä ankarammin, kuten 
vasemmisto haluaa, vaan 
edistämällä työllisyyttä ja 
yrittämistä ja siten kasvatta-
malla veropohjaa.

-  Työllistämisen ja työllis-
tymisen on oltava kannatta-
vaa. Tähän päästään niin ve-
ropolitiikalla kuin terveellä, 
kansalliset edut huomioival-
la suhtautumisella ilmasto-
tavoitteisiin. Ilmastohyste-

Halla-aho tylyttää valtiovarainministeriä:

messa eduskuntavaalit on 
yleensä voitettu lupaamal-
la kansalaisille lisää palveluja. 
Niiden järjestäminen kuiten-
kin jää kuntien vastuulle, eikä 
kunnille anneta resursseja 
velvoitteista selviytymiseksi.

- Minimihoitajamitoitus 
voidaan kirjoittaa lakiin ja 
sen toteutumista valvoa ny-
kyistä tiukemmin. Mutta jos 
rahaa ei ole yhtään enempää 
kuin aiemmin, se, mikä jous-
taa, on henkilökunnan palk-
ka. Ja ratkaisu on tietysti se, 
että vaihdetaan suomalaiset 
työntekijät jostakin Filippii-
neiltä tuotaviin halpatyöläi-
siin. Tätähän elinkeinoelämä 
on jo pitkään vaatinut ja har-
rastanut muilla sektoreilla.

- Haluan muistuttaa, että 
sosiaalidemokraatit, jotka nyt 
ratsastavat vanhustenhoi-
don ahdingolla, olivat itse vii-
me hallituskaudella pahenta-
massa tilannetta leikkaamalla 
kuntien valtionosuuksia. Ku-
vittelivatko he vakavissaan, 
että leikkaukset eivät ajaisi 

”Suomi käyttää 
tänäkin vuonna 

suuremman
summan 

maahanmuuttajien 
täysin 

tehottomaan 
kotouttamiseen.”

Petteri Orpo 
(kok.) sanoi, ettei 
hyvä vanhus-
tenhoito saa olla 
rahasta kiinni, 
mutta että ”juuri
nyt rahaa ei vali-
tettavasti ole”.

sote- ja hoivapalveluja vaike-
uksiin? Halla-aho kysyy.

Yksityiset toimijat 
tekevät voittoja 
julkisen talouden 
kustannuksella

Valtiovarainministeri Pet-
teri Orpo (kok.) sanoi, ettei 
hyvä vanhustenhoito saa olla 
rahasta kiinni, mutta juuri 
nyt rahaa ei valitettavasti ole.

- Kaikki on suhteellista. 
Hoitajamitoituksen nostami-
nen 0,7:ään maksaisi reilut 
200 miljoonaa euroa. Suomi 
käyttää tänäkin vuonna suu-
remman summan maahan-
muuttajien täysin tehotto-
maan kotouttamiseen. Suomi 
käyttää suuremman summan 
ulkomaalaisille maksettaviin 
toimeentulo- ja asumistukiin. 
Suomi käyttää melkein saman 
summan vastaanottokeskus-
toimintaan, vaikka kriisi on 
kuulemma ohi.

-  Politiikka on valintoja, 
arvoisa ministeri Orpo. Pe-
russuomalaisten mielestä 
Suomen pitää huolehtia en-
sisijaisesti ihmisistä, jotka 
ovat tehneet koko ikänsä töi-
tä ja rakentaneet tätä maata, 
ei joutilaasta maahanmuutta-
javäestöstä.

Halla-aho painottaa saman 
pätevän lapsiin ja lasten päi-
vähoitoon, joka painii saman-
laisten resurssiongelmien 
kanssa ja jossa yksityiset toi-
mijat käärivät voittoja julki-
sen talouden kustannuksella 



PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Arja Juvonen iloitsee 
uutisista, joiden mukaan nyt 
myös kokoomus on valmis kir-
jaamaan hoitajamitoituksen la-
kiin.

- Tämä todistaa, ettei pitkäjän-
teinen työ hyvän vanhusten-
hoidon eteen eduskunnassa ole 
mennyt hukkaan. Tein jo vuon-
na 2014 lakialoitteen, jossa esi-
tin hoitajamitoitusta lakiin kir-
jattavaksi. Asia ei siis ole uusi. 
Nyt tämä ehkä toteutuu. Hoi-
tajien ääni on kuultu. Kahdek-
san vuotta olen pitänyt teemaa 
täällä yllä, nostanut epäkoh-
tia ja tehnyt parannusehdotuk-
sia surkean vanhustenhoidon 
eteen, Juvonen muistuttaa.

- Surullisinta tässä kaikessa on 
kuitenkin se, miten paljon kärsi-
mystä, välinpitämättömyyttä ja 
epätoivoa tässä vuosien välissä 
on ollut. Vanhuksia on hoidet-
tu liian vähin resurssein ja hei-
tä on kaltoinkohdeltu. Suosituk-
set ja ohjeet eivät ole riittäneet. 
Ne ovat olleet tekohengitystä ja 
keinotekoista materiaalia, joista 
on puuttunut ponteva ja mää-
rätietoinen pyrkimys luoda Suo-
meen hyvä ja turvallinen van-
hustenhoidon tila.

Juvonen sanoo olevansa kui-
tenkin hieman skeptinen asian 
suhteen, jos valtiontalouteen 
aiotaan kohdentaa kahden mil-
jardin euron leikkaukset tule-
valla vaalikaudella.

- Jos vanhustenhoidolla teh-
dään nyt vain vaalikikkailua ja 
haetaan puoluekannatusten 
nostoa, on toimintatapa härs-
ki ja anteeksiantamaton. Vaa-
din selkeän lupauksen siitä, että 
meidän yhteiskunnalla on oi-
keasti tahtotila ja myös riihi-
kuivaa rahaa vanhustenhoidon 
hoitajien lisäämiseksi. Uskon 
vasta, kun pää näkyy.

- Pelkät puheet ja ilmaan hei-
tetyt aikomukset tai ”halu kes-
kustella” näistä asioista eivät 
riitä. Lupaukset pöytään ja alle-
kirjoitukset paperiin hyvä hal-
litus, että tuotte lakiin hoitaja-
mitoituksen 0,7, jotta voimme 
luottaa teidän sanoihin, Juvo-
nen vaatii.

VANHUSTEN oikeuksia valvo-
maan ja parantamaan tarvitaan 
vanhusvaltuutetun virka. Näin 
ajattelevat uuden kansalais-
aloitteen vireillepanijat. Aloit-
teen tekijöiden mukaan van-
husten hoitoon on kohdistunut 
jo pitkään vakavia laiminlyön-
tejä, ja viimeaikainen keskuste-
lu on nostanut näistä vain räi-
keimpiä tapauksia esille.

- Kun hallitus ryskää vauhdil-
la yksityistä palvelutuotantoa li-
säävää soteuudistusta maaliin, 
herää huoli, millainen on van-
husten tulevaisuus, kun jo ny-
kyisellä määrällä yksityisiä toi-
mijoita ongelmat ovat olleet 
niin laajamittaisia, eikä niihin 
ole puututtu, toteaa aloitteen 
oululainen vireillepanija, perus-
suomalaisten Oulun kaupun-
ginvaltuutettu Sebastian Tynk-
kynen.

-  Uskomme, että jos vain on-
nistumme keräämään 50 000 
nimeä, kukaan kansanedustaja 
ei uskalla eduskunnassa äänes-
tää viran perustamista vastaan 
ja vanhusvaltuutettu saadaan 
vihdoin Suomeen.

Aloitteen tekijät aikovat vaa-
dittavan nimimäärän täyttyessä 
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ria, joka on vallannut kaikki 
muut puolueet, iskee juu-
ri yrityksiin, työllisyyteen ja 
hyvinvointiin.

Kolmanneksi Halla-aho 
muistutti, että politiikassa on 
pantava asiat tärkeysjärjes-
tykseen. 

- Suomi voi huolehtia omis-

ta vähäosaisistaan vain, jos 
se ei haali lisää vähäosaisia 
maailmalta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

”Suomi voi 
huolehtia omista
vähäosaisistaan 
vain, jos se ei haali 
lisää vähäosaisia
maailmalta.”

Juvonen: Hallitus, nimet paperiin 
hoitajamitoituksen kirjaamiseksi

Kansalaisaloite vanhus-
valtuutetun viran perustamiseksi

jättää kansalaisaloitteen vasta 
uuden eduskunnan aloitettua, 
jotta aloitetta ei onnistuta torp-
paamaan ennen kuin kansan-
edustajat jäävät vaalilomalle 
ennen huhtikuun eduskunta-
vaaleja. Vanhusvaltuutettu ha-
lutaan tulevalle eduskunnalle 
piikiksi päättäjien lihaan, jotta 
ongelmia ei päästä lakaisemaan 
maton alle vaalienkaan jälkeen.

- Hoitajia on painostettu ole-
maan kertomatta epäkohdista 
ja heitä on ohjeistettu esimies-
ten taholta joissakin tapauk-

sissa toimimaan tavalla, joka ei 
täytä mitenkään hyvän hoivan 
kriteereitä, toteaa aloitteen toi-
nen vireillepanija, perussuoma-
laisten outokumpulainen val-
tuutettu Sanna Antikainen.

- Pitää ymmärtää, että van-
husvaltuutettu ei ole ongelmi-
en ratkaisu, vaan viranomainen, 
joka laittaa painetta poliitikoille 
ratkaista ongelmat.

Allekirjoita aloite: 
www.kansalaisaloite.fi

- Suomi käyttää suuremman summan
ulkomaalaisille maksettaviin toimeen-
tulo- ja asumistukiin, Jussi Halla-aho 
muistuttaa, kun puhutaan hoitajami-
toituksen nostamisen kuluista.

Ronkainen: Lääke hoitaja-
pulaan ei tule ulkomailta

VANHUSTENHOITOKOHUSSA 
ryvettyneet yksityiset toimijat 
ovat alkaneet aggressiivises-
ti rekrytoida hoitohenkilökun-
taa. Ainakin Attendo onkin jul-
kisesti sitoutunut palkkaamaan 
ja vakinaistamaan enemmän 
hoitajia.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jari Ronkaisen mie-
lestä on hyvä, että kohu ja jul-
kisuudessa käydyt puheet 
hoitajamitoituksen korotukses-
ta ovat saaneet hoivabisneksen 
hankkimaan lisää hoitohenki-
lökuntaa.

- Hoitajapulan ensisijainen 
helpotuskeino työnantajapuo-
lelta tai monella poliittisel-
la toimijalla ei kuitenkaan ole 
alan houkuttelevuuden lisää-
minen. Esimerkiksi tällä vaali-
kaudella tarveharkinnan pois-
toa ovat ajaneet kokoomuksen, 
SDP:n, vihreiden ja vasemmis-
toliiton muodostama ”epäpy-
hä allianssi”. 

Helsingin Sanomien mukaan 
jo nyt vanhustenhoidossa on 
paljastunut, että ulkomaalaista 
työvoimaa on käytetty härskis-
ti hyväksi.

- Esperi Caren johto pääkau-
punkiseudulla suosi vieraskieli-
siä sijaisia, sillä he eivät ole yhtä 
hyvin perillä työlainsäädännös-
tä kuin suomalaiset. Tehy sel-
vitti jo vuosikymmenen alussa, 
että silloinen hoitajatuonti Fi-
lippiineiltä kävi Suomelle kal-
liiksi. Samaan aikaan 30 000 
suomalaista koulutettua hoita-
jaa oli vaihtanut alaa, sillä palk-
ka ei vastannut työn fyysistä ja 
henkistä kuormittavuutta. 

- Lääke hoitajapulaan, ja mui-
denkaan alojen työntekijäpu-
laan, ei löydy ulkomailta. Työstä 
tulee saada kunnon korvaus ja 
erityisesti hoitotyö tulisi nostaa 
sellaiseen asemaan ja arvoon, 
johon se kuuluisi, Ronkainen 
painottaa.

http://www.kansalaisaloite.fi


Irak saa Suomelta 20 miljoonaa euroa kehitysapua, eikä 
se siitäkään huolimatta ota vastaan Suomesta Irakiin 
palautettavia omia kansalaisiaan.
PERUSSUOMALAISET ky-
syivät suullisella kyselytun-
nilla palautussopimusneu-
vottelujen tilanteesta Irakin 
kanssa. Perussuomalai-
set vaatii, että hallitus käyt-
tää järeitä keinoja laittomas-
ti maassa olevien irakilaisten 
palauttamiseksi.

- Hallitus on nyt neuvotel-
lut Irakin kanssa jo neljättä 
vuotta tuloksetta, jotta Irak 
ottaisi saamansa 20 miljoo-
nan euron kehitysavun lisäksi 
Suomessa laittomasti oleske-
levat tuhannet kansalaisensa 
takaisin, perussuomalaisten 
kansanedustaja Mika Raati-
kainen aloitti.

Suuri lasku rahallisesti 
ja inhimillisesti

Raatikainen arvioi, että 
Suomeen jääneet irakilai-
set aiheuttavat suomalaisille 
veronmaksajille jopa miljar-
diluokan laskun ja huomaut-
ti, että kaikkea ei mitata ra-
hassa.

- Inhimillistä kärsimystä ei 
voida edes mitata – se seuraa 
raiskausten ja väkivallan uh-

- Jos linjaa tiukennetaan, 
niin miten se tulee tapahtu-
maan? Raatikainen täsmensi.

Ulkoministeri Timo Soini 
(sin.) myönsi, että irakilaiset 
aiheuttavat valtavat kustan-
nukset Suomelle ja Euroo-
palle. Suomeen heitä saa-
pui vuonna 2015 noin 20 000. 
Osa on palannut vapaaehtoi-
sesti.

Soini jatkoi, että neuvottelut 
jatkuvat sitkeästi ja on ennen 
kaikkea tärkeää luoda ISIS:n 
vastaisella työllä Irakiin tur-
vallisemmat olosuhteet.

Ministeriöiden 
neuvottelut lapsellisia

Helsingin Sanomat kertoi 
eilen artikkelissaan Irakin 
pakkopalautuksista ja erikoi-
sesta tarjouksesta Irakista.

Neuvotteluissa ministeriöi-
den kanssa ovat olleet muka-
na muun muassa irakilainen 
entinen Saddam Husseinin 
kenraali, törkeistä talousri-
koksista tuomittu suomalais-
mies ja ruotsalainen miniko-
koinen puolustusalan yritys, 
joka toimittaisi Irakin valtiol-

reja koko elämän, Raatikai-
nen huomautti.

Ulkoministeriön edustajan 
mukaan palautussopimuksen 
saaminen Irakin kanssa on 
vasta pitkän ajan tavoite. Raa-
tikainen pitää tavoiteaikatau-
lua epäuskottavana.

- Voin yli kymmenen vuo-
den kokemuksella kertoa, 
että jos Lähi-idässä neuvo-
tellaan sopimuksesta ”pitkän 
ajan tavoitteena”, niin mitään 
ei tule tapahtumaan, Raati-
kainen kuittasi.

- On aika nostaa äänenvoi-
makkuutta ja kertoa, että ra-
han lapioiminen Irakiin 
loppuu ja ravistella myös EU-
komissio Junckereineen he-
reille koomasta. Suomalaisia 
kiinnostaa pitkän ajan tavoit-
teiden ja dilpomaattijargonin 
sijaan turvallisuus ja katurau-
ha Suomessa juuri nyt!

Mitä hallitus 
aikoo tehdä?

Raatikainen kysyi hallituk-
selta, aikooko se edelleen ja-
kaa rahaa vastikkeetta Irakiin 
vai tiukentaa linjaansa.

Perussuomalaiset vaativat: 
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Irakilaiset on palautettava 
kotimaahansa – heti

Turvapaikanhakijoiden palau-
tuksia vastustava mielenosoitus 
maahanmuuttoviraston (Migri) 
edessä Helsingissä perjantaina 
8. syyskuuta 2017.

”On aika 
nostaa äänen-
voimakkuutta
ja kertoa, 
että rahan 
lapioiminen 
Irakiin loppuu.”

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustajat ja eduskunnan ym-
päristövaliokunnan jäsenet Olli 
Immonen ja Rami Lehto vaati-
vat hallitukselta toimia, jotta se 
kieltäisi uskonnollisin perustein 
rituaaliteurastetun lihan maa-
hantuonnin ulkomailta Suo-
meen. Immonen ja Lehto ovat 
jättäneet asiasta kirjallisen ky-
symyksen hallituksen vastatta-
vaksi.

Aiemmin Suomen lainsää-
däntö on sallinut rituaaliteu-
rastuksen siten, että eläin tain-
nutetaan yhtäaikaisesti kaulan 
katkaisun ja verenlaskun kans-
sa. Tuoreen eläinsuojelulain 

uudistuksen yhteydessä lakia 
muutetaan siten, että eläin täy-
tyy aina tainnuttaa ennen ve-
renlaskua.

Jäsenmailla mahdollisuus 
kieltää rituaaliteurastukset

Muualla Euroopassa lainsää-
däntö suhteessa rituaaliteuras-
tuksiin kuitenkin vaihtelee mer-
kittävästi. Euroopan unionin 
lopetusasetus sallii rituaaliteu-
rastuksen, kun lihaa tuotetaan 
uskonnollisten ryhmien käyt-
töön, mutta antaa jäsenmail-
le mahdollisuuden myös kieltää 
rituaaliteurastuksen.

- Perussuomalaiset ovat jo 
vuosia vaatineet rituaaliteu-
rastuksen kieltämistä. Perus-
suomalaisten vaatimuksesta 
uudessa eläinsuojelulaissa ritu-
aaliteurastukset tullaan viimein 
kieltämään Suomessa. Seuraa-
va askel tulisi olla se, että myös 
eläinsuojelulakimme vastaisesti 
teurastetun eläimen lihan maa-
hantuonti kiellettäisiin koko-
naan, Immonen sanoo.

Uskonnollisille ryhmille ei 
tule antaa erivapauksia

Viime vuosien aikana tapah-
tuneen turvapaikanhakijamää-

Rituaaliteurastetulle 
lihalle maahantuontikielto

PS-kansanedustajat: 

Uusi eläinsuojelulaki kieltää rituaaliteurastukset Suomessa. Perussuomalaisten 
mielestä myös eläinsuojelulain vastaisesti teurastetun eläimen lihan maahantuonti 
on kiellettävä.

rän suuren kasvun seurauksena 
rituaaliteurastetun lihan kysyn-
tä on kasvanut, sillä kyseisen 
muuttoliikkeen myötä muslimi-
en määrä Suomessa on lisään-
tynyt merkittävästi.

Immonen ja Lehto arvioivat, 
että uuden eläinsuojelulain voi-
maantulon myötä rituaaliteu-
rastetun lihan tuonti Suomeen 
hyvin todennäköisesti kasvaa 
entisestään.

- Uskonnollisille ryhmille ei 
tule antaa minkäänlaisia eriva-
pauksia, joilla tässä tapaukses-
sa loukataan eläinten oikeuksia. 
Länsimainen teurastustapa pe-
rustuu tieteeseen ja siihen, ettei 
eläimen saa antaa tuntea teu-
rastushetkellä ylimääräistä tus-
kaa tai kipua. Onkin käsittämä-
töntä, että Euroopassa sallitaan 
tällainen brutaali teurastustapa, 
Lehto toteaa.

Brutaalit rituaali-
teurastukset eivät 
kuulu Eurooppaan

Euroopan komissio on jo vuo-
sia sitten ilmaissut huolensa ri-
tuaaliteurastetun lihan suuresta 

määrästä. Määrä on kohtuut-
toman suuri rituaaliteurastet-
tua lihaa kuluttavien uskonnol-
listen ryhmien asukasmäärään 
nähden.

Immonen ja Lehto ovat huo-
lissaan siitä, että rituaaliteuras-
tettua lihaa myydään ja tarjoil-
laan esimerkiksi ravintoloissa 

Mika Raatikainen



le sadalla miljoonalla eurolla 
tuotteita, maksajana Suomi.

Vastapalveluna Irakin hal-
litus vastaanottaisi kansalai-
sensa.

- Tarina vaikuttaa reippaal-
la mielikuvituksella varus-
tetun lapsen kirjoittamalta. 
Linkkejä löytyy sisä-, puo-
lustus- ja ulkoministeriöön. 
Sisäministeri Kai Mykkä-
nen (kok.) on vahvistanut 
HS:lle, että ehdotuksesta on 
keskusteltu ja artikkelin mu-

kaan kenraali ohjattiin ulko-
ministeri Soinin kabinetista 
sisäministeriöön, Raatikai-
nen luetteli.

Kyselytunnilla Soini ja 
Mykkänen totesivat, että 
taustoja on selvitetty nor-
maalisti eikä sen enempää 
sopimuksia ole tehty.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO
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Jopa 40 % hakijoista saa 
turvapaikan Suomesta

Perussuomalaisten kansanedustajat ihmettelevät, kuinka ”pihalla” muut 
puolueet ja Maahanmuuttovirasto ovat Suomeen hakeutuvien turvapai-
kanhakijoiden todellisista motiiveista.

Maahanmuuttoviraston seula vuotaa pahasti:

ENTINEN korkeimman hovioi-
keuden tuomari Ilkka Pere ker-
toi pelkäävänsä (IL 29.1.), että 
Maahanmuuttoviraston (Mig-
ri) seulan läpi pääsee edelleen 
turvapaikanhakijoita, jotka ei-
vät ole kansainvälisen suojelun 
tarpeessa.

Pere on selvittänyt Migrin tur-
vapaikkaprosessia jo vuonna 
2016 ja havainnut, että liikaa 
painoarvoa on laitettu turvapai-
kanhakijoiden kertomuksille.

- Niille, jotka ovat seuranneet 
uutisia vuoden 2015 turvapai-
kanhakijoiden aallosta lähtien, 
tämä ei tule yllätyksenä. Silloi-
nen sisäministeriön kansliapääl-
likkö Päivi Nerg kertoi suorassa 
tv-ohjelmassa 2.3.2016, kuin-
ka jokaisen tänne tulijan taus-
tat tiedetään, muistuttaa perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Jari Ronkainen ja jatkaa:

- Viimeistään vuoden 2017 Tu-
run terrori-iskun jälkeen yksin-
kertaisimmankin ihmisen sil-
mien on ollut pakko avautua 
todellisuudelle. Viranomaiset 
ovat olleet pihalla kuin lumiuk-
ko sen suhteen, keitä tänne on 
tullut ja päästetty.

Selvitys ei kiinnostanut 
sisäministeriötä

Paljon puhuvia ovat myös Pe-
ren esittelemät luvut hyväk-
sytyistä oleskeluluvista tur-
vapaikanhaun perusteella. 
1990-luvulla oleskeluluvan sai 
turvapaikan perusteella 2-3 
prosenttia hakijoista, kun nyky-
ään luku on noin 40 prosenttia.

- En usko, että 30 vuotta sitten 
oli enemmän perusteettomia 
turvapaikanhakijoita. Erityises-
ti kun otetaan huomioon, kuin-
ka tänä päivänä uutisointi Juha 
Sipilän (kesk.) lupaamasta Kem-
peleen kodista ja Suomen avo-
kätisestä sosiaaliturvasta on le-
vinnyt arabimaailmaan.

- Kuvaavia Suomen henkises-
tä ilmapiiristä ovat Peren mai-
ninnat siitä, kuinka hänen selvi-
tyksensä ei aiheuttanut mitään 
reaktiota sen enempää sisä-
ministeriössä kuin turvapaik-
ka-asioista julkisuudessa kes-
kustelevissa akateemisissa 
tutkijoissakaan.

Vaalien jälkeen ongelmat 
lakaistaan maton alle

Ronkainen muistuttaa, että 
maahanmuutosta eivät puhu 
muut kuin perussuomalaiset. 
Muille aihe on liian kiusallinen 
käsiteltäväksi ja siitä on hel-
pompi vaieta kokonaan.

- Viimeaikaiset lapsiin kohdis-
tuneet seksuaalirikokset ovat 
pakottaneet muutkin puolueet 
ottamaan kantaa aiheeseen. 
Toivon todella, että julkisuudes-
sa esitetyt hurskastelut johtavat 
muutoksiin lainsäädännössä.

- Pelkona kuitenkin on, että 
vaalien jälkeen palataan van-
haan päiväjärjestykseen ja on-
gelmat lakaistaan takaisin ma-
ton alle, Ronkainen toteaa.

Suomessa jo nyt tuhansia 
laittomasti maassa olevia

Kokoomuslainen oikeusminis-
teri Antti Häkkänen totesi Ylen 
Aamu-tv:ssä, ettei Suomella ole 
varaa siihen, että maahamme 
syntyisi tuhansien laittomasti 
maassa olevien joukko. 

Samalla oikeusministeri ilmai-
si huolensa siitä, että Suomeen 
ei pääse pesiytymään maahan-
muuttajien muodostaman rin-
nakkaisyhteiskunnan tyyppisiä 
ilmiöitä.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Olli Immonen häm-
mästelee Häkkäsen puheita.

- Oikeusministerille tiedok-
si, että viranomaisarvioiden 
mukaan Suomesta löytyy jo 

nyt tämä tuhansien laittomien 
maassa oleskelijoiden joukko.

- Myös rinnakkaisyhteiskun-
tia on muodostettu Suomeen 
1990-luvulta lähtien laillisesti 
muuttaneiden humanitaaristen 
maahanmuuttajien toimesta, 
joita on houkutellut maaham-
me löysä turvapaikkapolitiikka, 
avokätinen sosiaaliturvajärjes-
telmä ja maksuttomat julkiset 
palvelut, Immonen sanoo.

Kokoomus huolissaan 
vain vihapuheesta

Immonen korostaa, että pe-
russuomalaiset ovat jo kauan 
vaatineet laittomasti maassa 
olevien säilöönottoja.

- Mutta mitä on tehnyt kes-
kusta-kokoomusvetoinen halli-
tus? Ei yhtään mitään. Päinvas-
toin kokoomus on todennut, 
ettei laittomien maassa oles-
kelijoiden suhteen ryhdytä toi-
menpiteisiin muuten kuin tar-
joamalla heille Helsingissä 
laajennettuja sosiaali- ja ter-
veyspalveluja veronmaksajien 
kustannuksella!

- Kokoomus ei ole tehnyt hal-
lituksessa mitään laittomia 
maassa oleskelijoita koskevan 
ongelman suhteen. Näin vaali-
en alla kokoomuskin on alkanut 
puhella sitä, mitä kansa haluaa 
kuulla. Perinteinen äänestäjien 
harhauttaminen on alkanut, Im-
monen selventää.

Immonen muistuttaa Häkkä-
sen olleen viime kuukausina 
enemmän huolissaan interne-
tissä esiintyvästä niin kutsutus-
ta vihapuheesta kuin laittomien 
maassa olijoiden aiheuttamas-
ta uhkasta.

- Näillä puheilla yritetään tie-
tysti kalastella vihervasemmis-
ton äänestäjiä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

ihmisille, jotka eivät edes ha-
luaisi syödä kyseisellä tavalla 
teurastettuja eläimiä.

- Brutaalit rituaaliteurastuk-
set eivät kuulu Eurooppaan, 
eikä rituaaliteurastettua lihaa 
saa päästää jatkossa Suomen 
markkinoille. Kotimainen ja 
paikallinen ruoantuotanto on 

asetettava kunniaan, luonnol-
lisesti myös eettinen lihantuo-
tanto. Suositaan suomalaista, 
Immonen sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskes-
kus (STEA) on myöntänyt vuosittaiset avus-
tuksensa eri kansalaisjärjestöille. Varoja 
käytetään tänäkin vuonna muun muassa jär-
jestöjen työntekijöiden palkkoihin sekä suo-
mensomalialaisten nuorten aktivointiin ja 
osallisuuden lisäämiseen omaa elämää kos-
kevassa päätöksenteossa.
STEA myöntää vuosittain sa-
tojen miljoonien avustukset 
yleishyödyllisiksi katsotuille 
järjestöille. Monen järjestön 
toiminta on käytännössä täy-
sin riippuvaista avustuksista, 
ja siksi niitä haetaan vuodes-
ta toiseen.

Suomen Pakolaisavulle 
ja SPR:lle miljoonapotit

Käytännössä STEA-avus-

Hurstin leipäjonoille ei senttiäkään
net järjestöt saavat rahaa use-
ampaan eri kohteeseen.

Huomattavia tuensaajia 
ovat vuodesta toiseen esimer-
kiksi Suomen Pakolaisapu ry, 
jolle tänä vuonna myönnet-
tiin lähes 1,6 miljoonaa eu-
roa ja Suomen Punainen Risti 
(SPR) joka sai lähes 4,8 mil-
joonaa euroa.

Somaliliiton avustus 
nousi 266 000 euroon

Suomen somalialaisten lii-
tossa on aihetta tyytyväisyy-
teen, sillä tänä vuonna jär-
jestölle myönnettiin 266 000 
euroa. Rahat on tarkoitettu 
käytettäväksi suomensoma-
lialaisten nuorten aktivoin-
tiin ja osallisuuden lisäämi-
seen omaa elämää koskevassa 
päätöksenteossa.

tyksien edistämiseen kohde-
ryhmälle räätälöidyn kurssin, 
työharjoittelun, mentoroin-
nin sekä yrityshautomo- ja 
neuvonnan avulla.

Rahaa kuluu myös suoma-
laisten yritystoimijoiden tie-
toisuuden lisäämiseen soma-
lialaisesta kulttuurista sekä 
tiedontuotantoon suomenso-
malialaisten yrittäjyysedelly-
tyksistä Suomessa.

Kaarnalaivamiehille 
liki 300 000 euroa

Startup Refugees –projek-
tista ja kaarnalaivojen mark-
kinoinnista tunnetut media-
persoonat Riku Rantala ja 
Tuomas Milonoff ovat on-
nistuneet saamaan tälle vuo-
delle jopa yli 100 000 euroa 
enemmän STEA-avustusta 

Monikulttuurille taas kymmenien miljoonien STEA-avustukset 

Lisäksi avustusrahaa pa-
laa jäsenjärjestöpalveluiden, 
edunvalvonnan, viestinnän ja 
tapahtumien toteuttamiseen.

Suomen somalialaisten lii-
ton saamat avustukset ovat 
kasvussa, sillä viime vuon-
na STEA:lta herui liitolle 221 
000 euroa.

STEA tukee useita muita-
kin somaliyhdistyksiä. Esi-
merkiksi Lieksan Somaliper-
heyhdistys sai 117 000 euroa 
käytettäväksi maahanmuut-
tajataustaisten kuntalais-
ten ja turvapaikanhakijoiden 
vapaaehtois- ja vertaistoi-
minnan kehittämiseen sekä 
kaikille avoimeen matalan 
kynnyksen toimintaan.

Suomi-Somalia Seura ry:lle 
myönnettiin 115 000 euroa 
suomensomalialaisten yrit-
täjyys- ja työllistymisedelly-

tukset hyväksyy avustusval-
mistelijoiden esityksestä so-
siaali- ja terveysministeri 
Pirkko Mattila (sin). Me-
nettely on muodollinen, sil-
lä Mattila ei erikseen tarkista 
tai käy läpi useisiin erilaisiin 
kohteisiin esitettyjä avustus-
summia.

Tänä vuonna avustuksia 
jaetaan 362 miljoonan euron 
edestä ja STEA on jo aloitta-
nut varojen tilittämisen. Mo-

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho vie-
raili Ylen Ykkösaamussa, jossa 
häneltä kysyttiin ilmastonmuu-
toksesta, perussuomalaisten 
hallitusyhteistyöstä, vanhusten-
huollon ongelmista sekä hänen 
omasta jatkostaan puolueen 
johdossa.

Halla-aholta kysyttiin aluksi 
kommenttia ulkoministeri Timo 
Soinin (sin.) ehdotukseen, jon-
ka mukaan vanhustenhuollon 
ongelmat ratkeaisivat sillä, että 
Suomeen tuotaisiin filippiiniläi-
siä sairaanhoitajia.

Ulkoministeri hamuaa 
halpatyövoimaa

Halla-aho tyrmäsi Soinin vi-

siot.
- Työvoimapula hoiva-alal-

la tarkoittaa sitä, että tosiasias-
sa pula on halpatyövoimasta. 
Huono palkkataso ja työn suu-
ri kuormittavuus, joka johtuu 
alhaisesta työntekijämäärästä, 
tekee alasta ei-haluttavan. Ne, 
joilla on alan koulutusta, mene-
vät sitten muille aloille töihin tai 
lähtevät ulkomaille paremman 
palkan perässä.

Halla-ahon mielestä on ky-
seenalaista pyrkiä ratkaisemaan 
ongelma tuomalla maahan hal-
patyövoimaa, joka pitää jatkos-
sakin palkat matalalla.

- Ei filippiiniläinen hoitaja tule 
Suomessa sen paremmin pie-
nellä palkalla toimeen kuin suo-
malainenkaan hoitaja. Koska 

kuitenkin yleensä filippiiniläisen 
hoitajan ensisijainen tavoite on 
ylipäätään päästä Suomeen, 
siksi he ottavat työtä vastaan 
myös kurjalla palkalla.

Hallituksen esityksissä 
vakavia ongelmia

Tällä vaalikaudella pääminis-
teri Juha Sipilän (kesk.) hallituk-
sen esitykset ovat usein joutu-
neet vakaviin perustuslaillisiin 
ongelmiin. Halla-ahon mieles-
tä hallituksen ongelma näyttää 
olevan ylimielinen ja huolima-
ton lainvalmistelutyö.

- Tämä hallitus on ilmeisesti 
ajatellut, että se voi tehdä mitä 
haluaa. Se johtaa sitten siihen, 
että perustuslakivaliokunta ot-

Suurimpia saastuttajia 
kohdellaan kehitysmaina

taa esityksiin tyrmääviä kantoja, 
eli lakiesityksiä vedetään takai-
sin, kun niillä ei ole edellytyksiä 
toteutua. Tiedustelulaki ja sote-
lait ovat tästä hyviä esimerk-
kejä. Tällaisia ongelmia pitäisi 
pyrkiä ehkäisemään jo valmis-
teluvaiheessa.

Eduskunnan perustuslakiva-
liokunnan tehtävänä on an-
taa lausuntoja sen käsitte-
lyyn tulevien lakiehdotusten 
perustuslainmukaisuudesta. 
Lausuntojen pohjiksi perustus-
lakivaliokunta myös kuulee pe-
rustuslakiasiantuntijoita.

Halla-aho muistutti, etteivät 
perustuslakivaliokunnan käyt-
tämät asiantuntijat välttämät-
tä ole poliittisesti sitoutumat-
tomia ja otti esimerkiksi Martin 
Scheininin, joka on toiminut 
muun muassa Suomen Kom-
munistisen Puolueen keskusko-
mitean jäsenenä.

- Demokraattisesti valitsemat-
tomilla asiantuntijoilla on tosi-
asiassa hyvin merkittävä rooli 
lainvalmistelussa ja perustusla-
kivaliokunnan kannanotoissa.

Puheenjohtajan on tuotava 
lisäarvoa puolueelle

Halla-aho on toiminut perus-

Halla-aho nurinkurisesta ilmastopolitiikasta:

- Jos asetamme kunnianhimon Suomessa liian korkealle, sillä ei ole ilmastoon mi-
tään vaikutusta, mutta silloin saatamme savustaa vientiteollisuutta niihin maihin, 
joissa vähät välitetään ilmastotavoitteista, puheenjohtaja Jussi Halla-aho varoittaa.

suomalaisten puheenjohtaja-
na reilut puolitoista vuotta. Hä-
neltä kysyttiin, miltä tehtävä on 
tuntunut.

- Olen viihtynyt paremmin 
kuin ensin ajattelin. Se johtuu 
siitä, että minulla on ollut erit-
täin hyvä kontakti puolueen 
toimijoihin kaikilla tasoilla. Mi-
nulla on ollut ilo tehdä vaalityö-
tä yhdessä piirien, paikallisyh-
distysten ja eduskuntaryhmän 
kanssa.

Halla-aho ei asetu ehdolle EU-
parlamenttivaalissa, vaan hän 
on ehdokkaana eduskuntavaa-
leissa. Halla-aholta kysyttiin aja-
tuksia jatkokaudesta perussuo-
malaisten puheenjohtajana. 
Halla-aho sanoi, ettei hän si-
nänsä ole kiinnostunut titteleis-
tä tai asemista.

- Lähdin aiemmin puolu-
een puheenjohtajaehdokkaak-
si, koska koin että ehdokkuu-
teni oli välttämätön puolueen 
tulevaisuuden kannalta. Kat-
son, että velvollisuuteni on toi-
mia tässä tehtävässä niin kau-
an kuin siitä on etua ja lisäarvoa 
puolueelle.

Halla-aho sanoi asettaneen-
sa tavoitteeksi sen, että perus-
suomalaisten kannatuksen on 
eduskuntavaaleissa noustava 
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edellisvuoteen nähden.
Rantalan ja Milonoffin ni-

missä toimivalle Phoenix 
ry:lle on myönnetty mojovat 
296 706 euroa. Viime vuon-
na yhdistykselle myönnettiin 
180 000 euroa.

Rantalan ja Milonoffin puu-
hastelun tukeminen ei rajoi-
tu STEA-avustuksiin. Star-
tup Refugees –projektille on 
aiemmin myönnetty tukea 
myös Suomi 100 –hankkeen 
ja ME-säätiön kautta.

STEA-avustuksen tarkoi-
tuksena on tällä kertaa muun 
muassa tukea työelämän ul-
kopuolella olevien vaikeasti 

Suomen 
Pakolaisapu sai 
1,6 miljoonaa ja 

SPR lähes 
4,8 miljoonaa 

euroa.

työllistyvien turvapaikanha-
kija- tai maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten työllisty-
mistä Helsingissä, Oulussa ja 
Turussa.

Hankkeen konkreettisena 
tavoitteena on palkata kol-
me alle 30-vuotiasta turva-
paikanhakijataustaista nuorta 
palkkatyöhön Startup Re-
fugeesiin ja edistää heidän 
jatkotyöllistymistään sekä 
kehittää heidän työelämä-
valmiuksiaan uudessa maas-
sa kieli- ja työelämäkoulutuk-
sen avulla.

Käytännössä suurin osa 
Startup Refugees –hankkeen 
toiminnan kuluista kohdistuu 
henkilöstökuluihin eli työn-
tekijöiden palkkoihin ja palk-
kojen sivukuluihin.

Monimuotoisen 
osallisuuden lisääminen 
on niin kallista

STEA tukee avokätisesti 
useita monikulttuuriprojek-

sussa. Tänä vuonna Sexpo saa 
524 539 euroa. Avustussum-
ma on siten yli 70 000 euroa 
enemmän viime vuoteen näh-
den.

Sexpo kertoo verkkosivuil-
laan pyrkivänsä toiminnas-
saan siihen, että jokainen voi-
si toteuttaa seksuaalisuuttaan 
tyydyttävästi ja tasapainoi-
sesti. Sexpo ilmoittaa edistä-
vänsä seksuaalisen vapauden, 
tasa-arvon ja seksuaalioi-
keuksien toteutumista.

Epäselväksi vain jää, mitä 
Sexpon tarkoittamat seksu-
aalioikeudet pitävät sisällään 
ja mihin nämä oikeudet pe-
rustuvat.

Sexpon toiminnanjohtaja 
Tommi Paalanen suhtautuu 
hyväksyvästi eläimiin sekaan-
tumiseen sekä eläinpornoelo-
kuvien katsomiseen viihdyk-
keenä. Paalanen olisi myös 
valmis laskemaan suojaikä-
rajaa hyväksyen samalla ai-
kuisten seksisuhteet esimer-
kiksi 14-vuotiaiden nuorten 
kanssa.

- Kulttuurissa, jossa eläimiä 
syödään tehotuotannossa, on 
tuskin syytä olla huolissaan 
hyväntahtoisesta eläinseksis-
tä, Paalanen on kommentoi-
nut Seura-lehdelle.

Vähävaraisille 
ruokaa jakava 
yhdistys jäi nollille

Tässä jutussa on esillä vain 

meidän äänestäjillemme oli an-
nettu, Halla-aho painotti.

Ilmastonmuutostaistelu 
keskittyy moraali-
poseeraukseen

Eduskuntapuolueiden yhtei-
nen ilmastotyöryhmä sai äk-
kikäänteen, kun perussuo-
malaiset päättivät äskettäin 
irtaantua ilmastotyöryhmäs-
tä. Halla-aholta kysyttiin, miksei 
puolue halua sitoutua muiden 
puolueiden hyväksymiin pääs-
tövähennystavoitteisiin.

Halla-aho vastasi, että nykyi-
nen taistelu ilmastonmuutos-
ta vastaan on keskittynyt liikaa 
moraaliposeeraukseen sen si-
jaan, että keskityttäisiin vaikut-
tavuuteen.

- EU tuottaa tällä hetkellä noin 
20 prosenttia maailman brutto-
kansantuotteesta, mutta mei-
dän osuutemme hiilidioksi-
päästöistä on noin kymmenen 
prosenttia. Suomen osuus maa-
ilman hiilidioksidipäästöistä on 
noin promillen verran.

Halla-aho sanoi, että päästö-
vähennystavoitteita kohdiste-

siitä, mikä se oli hänen aloitta-
essaan puheenjohtajana.

Hallituskelpoisuus 
määräytyy vaalituloksen 
mukaan

Halla-ahon tultua valituksi pe-
russuomalaisten puheenjohta-
jaksi kesällä 2017 pääministeri 
Sipilän mukaan hallitusyhteis-
työn jatkamiselle perussuo-
malaisten kanssa ei ollut enää 
edellytyksiä arvopohjien erilai-
suuteen liittyvien näkemysten 
vuoksi.

- Nämä muiden puolueiden 
kommentit ovat lähinnä vaali-
puhetta, joka suunnattu omil-
le epäröiville kannattajille, jotka 
saattaisivat äänestää perussuo-
malaisia. En antaisi kovin paljon 
arvoa tällaisille puheille, kos-
ka hallituskelpoisuus määräytyy 
vaalituloksen mukaan.

- Nyt täytyy muistaa, että mei-
dät heitettiin hallituksesta ulos 
kesällä 2017 kun väitettiin, että 
nykyinen perussuomalaiset ei 
ole enää sama puolue. Perus-
suomalaisten kannatus kui-
tenkin romahti nimenomaan 
hallituksessa, koska silloinen 
puoluejohto, nykyiset sini-
set, pettivät ne odotukset, joita 

taan nyt liikaa niihin maihin, 
jotka jo nyt ovat tehneet kaik-
kein eniten ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi.

- Ihmisille on luotu mieliku-
vaa, että Suomi olisi jokin pa-
hantekijä, vaikka tosiasia on se, 
että Suomi on viimeisten 30 
vuoden aikana vähentänyt hiili-
päästöjä paljon enemmän kuin 
EU-maat keskimäärin.

Suomi ei voi tehdä 
muiden osuutta

Halla-ahon mielestä ilmas-

teja, joiden olisi käytännössä 
mahdotonta pärjätä omillaan. 
Esimerkiksi helsinkiläinen 
Monikulttuurikeskus Gloria 
saa 214 890 euroa.

Glorialle myönnetyistä ra-
hoista suurin osa menee mo-
nimuotoisen osallisuuden ja 
kohtaamisten lisäämiseen 
matalan kynnyksen toimin-
nalla. Mitä kaikkea tällainen 
toiminta sitten onkaan, johto-
päätös on väistämättä se, että 
monimuotoisen osallisuuden 
ja kohtaamisten lisääminen 
on hyvin kallista.

Myös esimerkiksi Varsinais-
Suomen monikulttuuristen 
yhdistysten liitto saa 106 890 
euroa maahanmuuttaja- ja 
monikulttuuristen yhdistys-
ten perustoiminnan tukemi-
seen tuki-, ohjaus- ja tiedo-
tustoiminnalla.

Monikulttuurityö Mimosa 
ry saa 120 000 euroa käytet-
täväksi maahanmuuttaja-
taustaisten kotoutumisen ja 
osallisuuden edistämiseen 
matalan kynnyksen toimin-
nalla, neuvonnalla ja ohja-
uksella, ryhmätoiminnalla, 
asennekasvatuksella sekä ti-
laisuuksien ja tapahtumien 
avulla.

Seksuaaliselle 
vapaudelle puoli 
miljoonaa

Jatkuvasti STEA-raho-
ja kärttää Sexpo-säätiö, joka 
onkin vuodesta toiseen huo-
mattava avustusten vastaan-
ottaja. 2000-luvulla Sexpo on 
saanut STEA:lta ja sen edel-
täjältä Raha-automaattiyh-
distykseltä yli kolme miljoo-
naa euroa.

Myös Sexpossa on juuri nyt 
aihetta tyytyväisyyteen, sil-
lä avustussummat ovat nou-

joitakin poimintoja STEA:n 
avustuskohteista. On huomi-
oitava, että eräät toimijat jää-
vät kokonaan avustusten ul-
kopuolelle.

Yksi näistä on Veikko ja 
Lahja Hurstin Laupeudentyö 
ry, joka on Suomen tunnetuin 
ruoka-avun jakaja. Veikko ja 
Lahja Hurstin Laupeudentyö 
ry on jakanut elintarvikkeita 
vähävaraisille jo 1960-luvul-
ta saakka. Nykyisin toimintaa 
vetää Veikko Hurstin poika 
Heikki Hursti.

Vähävaraisia tukevalla yh-
distyksellä ei ole säännöl-
lisiä tuloja ja sen toiminta 
perustuu vapaaehtoisiin lah-
joituksiin. Myös Helsingin 
kaupunki on viime aikoina 
suhtautunut Hurstin avustus-
toimintaan nuivasti ja rajoit-
tanut yhdistyksen tukemista.

Perussuomalaisten kau-
punginvaltuutettu Pia Kop-
ra teki syksyllä Helsingin val-
tuustossa aloitteen Veikko ja 
Lahja Hurstin Laupeudentyö 
ry:n ruoka-avun turvaamisek-
si. Aloite kuitenkin tyrmättiin 
valtuustossa. Kyse oli 50 000 
euron summasta.

Veikko ja Lahja Hurs-
tin Laupeudentyö ry oli täl-
le vuodelle hakenut yhteensä 
380 000 euron STEA-avus-
tusta käytettäväksi kahden 
auton hankintamenoihin ruo-
ka- ja tarvikelahjoitusten kul-
jettamiseen sekä logistiik-
ka- ja toimintakeskuksen 
hankinta- ja korjausmenoi-
hin. Avustushakemus ei men-
nyt STEA:ssa läpi.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Lieksan 
Somaliperhe-

yhdistys
sai 117 000 

euroa.

tokeskustelussa kiinnitetään 
muutenkin liikaa huomiota nii-
hin maihin, jotka ovat tehneet 
jo paljon.

- Suurimmat saastuttajat, ku-
ten Kiina, jätetään aina pois las-
kuista, ja niitä kohdellaan ke-
hitysmaina. Jos asetamme 
kunnianhimon Suomessa liian 
korkealle, sillä ei ole ilmastoon 
mitään vaikutusta, mutta silloin 
saatamme savustaa vientiteol-
lisuutta niihin maihin, joissa vä-
hät välitetään ilmastotavoitteis-
ta, kuten Kiinaan tai Puolaan.

 Halla-aho korostaa, että il-
mastopolitiikassa Suomen on 
tehtävä jatkossakin oma osuu-
tensa, mutta ei muiden osuutta.

- Ilmastonmuutos on globaali 
ongelma, joka vastaavasti vaa-
tii globaaleja ratkaisuja. On siis 
saatava mukaan myös ne maat, 
jotka saastuttavat eniten. Pahin 
ratkaisu olisi se, että ilmastopo-
litiikalla me ajamme toiminnan 
pois Suomesta, jolloin samalla 
ajamme tuotantoa maihin, jot-
ka saastuttavat eniten.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Kiina kuuluu 
maailman eniten 
saastuttavien 
maiden joukkoon 
ja pääkaupunki 
Pekingin ilman-
laatu on sen 
mukainen.
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Suomi tarvitsee tavallisen suomalaisen ostovoiman ja omista-
juuden vahvistamista, koska ilman ostovoimaisia kotitalouksia 
ja yrityksiä ei ole myöskään elinvoimaista taloutta ja hyvinvoin-
tia, muistuttaa perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma.

PERUSSUOMALAISTEN 
talouspoliittinen ohjelma esi-
teltiin Työmiehen tuumaus-
tunnilla. Esittelijänä toimi 
puolueen poliittinen suunnit-
telija Sakari Puisto. 

- Keskeinen tavoite on se, 
että palkasta pitää jäädä työn-
tekijälle jotain käteen ja ih-
misten pitää tulla palkallaan 
toimeen ilman, että välttä-
mättömät elinkustannuk-
set vievät siitä kohtuuttoman 
suurta osaa. Samalla vauras-
tumisen on oltava mahdollis-
ta normaalilla työnteolla, kos-
ka ahkeruudesta pitää palkita.

- Tarvitsemme tavallisen 
suomalaisen ostovoiman ja 
omistajuuden vahvistamis-
ta, koska ilman ostovoimai-
sia kotitalouksia ja yrityksiä 
ei ole myöskään elinvoimaista 
taloutta ja hyvinvointia, Puis-
to sanoo.

Julkisen sektorin 
tehtävät tärkeys-
järjestykseen

Perussuomalaisten mieles-
tä julkisen sektorin tehtä-
vät on laitettava tärkeysjär-
jestykseen. Velkaantuminen 
on lopetettava ja menot tulee 
tasapainottaa, eikä tulevia su-
kupolvia pidä kuormittaa ny-
kyisellä vastuuttomalla poli-
tiikalla.

Valtiovarainministeriön vir-
kamiehet esittivät, että seu-
raavan hallituksen tuli-
si tehdä leikkauksia kahden 
miljardin edestä, jotta julki-
nen talous saataisiin kestäväl-

Asumisen, energian ja liikenteen verot

Perussuomalaisten talousohjelma 

helpottaa keski- ja pienituloisia:

Perussuomalaiset 
suhtautuu myönteisesti 
vapaakauppaan

Puisto korostaa, että vapaa-
kauppa on Suomen kaltaisel-
le pienelle maalle lähes elin-
tärkeää.

- Linjauksemme on kuiten-
kin se, että vapaakauppaa on 
tehtävä rehdein säännöin, 
eikä erilaisilla vapaakauppa-
sopimuksilla saa heikentää 
kansallista itsemääräämisoi-
keutta.

Perussuomalaisten mukaan 
EU:n ja euron yhteisvastuista 
on kieltäydyttävä. Jäsenmail-
ta on edellytettävä markkina-
kuria ja talousvastuuta.

- Yritystukien lisäksi erilai-
set poliittiset palkkiovirat ja 
kaverikapitalismi täytyy lait-
taa syyniin. Vahvat kotimark-
kinat ja pk-sektorin edelly-
tykset ovat parasta elvytystä. 
Tavallisen kansan omistus-
kulttuuria on vahvistettava, 
Puisto sanoo.

Palkansaajan tulovero 
asteittain lievemmäksi

Perussuomalaiset haluaa 
laittaa verotuksen remonttiin.

- Keskeistä on asumisen, 

energian ja liikenteen vero-
tuksen leikkaaminen. Nämä 
verot kohdistuvat pahimmin 
pieni- ja keskituloisiin, koska 
kaikki joutuvat osallistumaan 
näihin kustannuksiin.

- Jotta saamme ihmisiä työl-
listettyä ja parannettua hei-
dän ostovoimaansa, on tär-
keää lieventää keskituloisten 
työnteon ja myös työeläk-
keiden verotusta. Myös esi-
merkiksi perintöverotusta on 
korjattava, Puisto esittää.

Hän nostaa esille palkan-
saajan tuloverotuksen vertai-
lun Suomen ja Ruotsin välillä. 
Tällä hetkellä keskituloisen 
henkilön palkkaverotus on 
Ruotsissa lievempi kuin Suo-
messa.

- Tästä syntyy kannustin-
loukku suomalaiseen järjes-
telmään. Tätä eroa me ha-
luamme asteittain kuroa 
umpeen.

Yrittäjyyttä 
edistettävä seuraavalla 
hallituskaudella

Talouspolitiikassa perus-
suomalaisille ensisijaista on 
suomalainen työ ja yrittämi-
nen.

- Suomalaisten työllisyysas-
tetta on nostettava edelleen. 

Myös EU-netto-
maksut ja yritystuet 
leikkuriin

Perussuomalaisten mu-
kaan leikkausten kohteeksi 
on otettava myös esimerkiksi 
EU:n nettomaksut ja yritystu-
et. Perussuomalaiset haluaa 
uusia yritystukijärjestelmää 
vastikkeellisempaan ja tehok-
kaampaan suuntaan. Uusiu-
tuvan energian ja tuulivoi-
man tukia voidaan leikata.

- Tiedetään myös että eri 
politiikkasektoreilla on yli-
määräisiä kuluja. Esimerkik-
si koulutussektorilla voi olla 
samalla paikkakunnalla pääl-
lekkäisiä toimijoita, joilla ei 
ole mitään tekemistä koulu-
tuksen saatavuuden tai laa-
dun kanssa.

Perussuomalaisten mieles-
tä ilmastotoimia pitää jär-
keistää. Perussuomalaiset on 
myös julkaissut erikseen il-
mastopolitiikasta kattavan 
ohjelman jo viime vuoden lo-
pussa.

- Esimerkiksi biopolttoai-
neiden jakeluvelvoitetta ei 
pidä ottaa ennenaikaisesti ja 
muita EU-maita kovemmin. 
Tällä olisi 600-800 miljoonan 
euron hintalappu. Kannatta-
via tuotantolaitoksia ei pidä 
sulkea ennenaikaisesti. Inves-
toinnit on kohdistettava suo-
malaisten kannalta järkeviin 
kohteisiin, kuten liikenneväy-
liin, kohtuuhintaiseen asumi-
seen ja koulutukseen, Puisto 
painottaa.

”Jotta saamme ih-
misiä työllistettyä ja 
parannettua heidän 
ostovoimaansa, on 
tärkeää lieventää kes-
kituloisten työnteon 
ja myös työeläkkeiden 
verotusta.”

Biopoltto-
aineiden jakelu-

velvoitetta 
ei pidä ottaa 

ennenaikaisesti 
ja muita EU-maita 

kovemmin.

le pohjalle.
Perussuomalaiset haluaa 

nostaa leikkauslistalle suo-
malaisen yhteiskunnan kan-
nalta toissijaisia kuluja, kuten 
maahanmuuton ja EU-tulon-
siirtojen kustannuksia.

- Esimerkiksi työ- ja elin-
keinoministeriö käyttää 220 
miljoonaa pelkästään val-
tion korvauksiin kunnille. 
Erilaisiin kotouttamiskou-
lutuksiin menee 61 miljoo-
naa. Sisäministeriön puolel-
la taas vastaanottokuluja on 
130 miljoonaa sekä vastaanot-
totoiminnan asiakastukia 32 
miljoonaa, Puisto huomaut-
taa.

- Lisäksi mukaan on las-
kettava saman väestön eri-
laiset tuet, kuten toimeen-
tulo- ja työttömyystuki. Jos 
ajattelemme pelkästään pää-
kaupunkiseutua, niin siellä 
jo noin kolmannes toimeen-
tulotuen saajista on maahan-
muuttajataustaisia. Kuormi-
tusta syntyy myös poliisille ja 
oikeuslaitokselle ja niin edel-
leen. Tästä on saatavissa mil-
jardiluokan säästöt.

Sakari Puisto
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tusta leikattava 
On tietysti hienoa, että työl-
lisyysaste on jo tällä halli-
tuskaudella noussut, mutta 
tavoitteeksi on otettava poh-
joismainen taso.

- Perussuomalaisille tärke-
ää on työvoiman saatavuus-
harkinnan säilyttäminen, ja 
mielellään jopa sen tiukenta-
minen. Duunit on varattava 
suomalaisille nuorille, Puisto 
painottaa.

Käsillä on tällä hetkel-
lä työn murros, eli työnteon 
luonteen muuttuminen.

- Elinkeinoelämän rakenne 
muuttuu ja tähän meidän on 
vastattava. Haluamme muun 
muassa edistää työvoiman 
liikkuvuutta kotimaassa, ja 
samalla asumistukien vääris-
tymät on korjattava. Esimer-
kiksi siinä ei ole järkeä, että 
pakolaiset muuttavat vas-
taanottokeskuksista kasvu-
keskuksiin, niin sanotusti lä-
helle työpaikkoja mutta ei 
kuitenkaan töihin.

Myös yrittäjyyden edistä-
misen on perussuomalaisten 
mielestä oltava seuraavan 
vaalikauden pääteemoja.

- Keskeisiä asioita ovat 
muun muassa yrittäjän kon-
kurssiturva ja yrittäjän sosi-
aaliturva koko perheen osal-
ta. Tarjoamme myös Viron 
tapaan kannustinjärjestel-
mää työllistäville kasvuyri-
tyksille, Puisto kertoo.

Suomen kilpailukyky 
kuntoon

Perussuomalaiset haluaa 
saada Suomen kilpailukyvyn 
kuntoon.

- Vientiteollisuus on ta-
loutemme veturi. Siinä 
isoilla yrityksillä on tärkeä 
asema. Lisäksi myös pk-yri-
tysten vienti on saatava vetä-
mään. Tältä osin suomalai-
set pk-yritykset tulevat vielä 
perässä, eivätkä ne ole pääs-
set mukaan vientiin, jos ver-
rataan tilannetta esimerkiksi 
virolaisiin tai muihin poh-
joismaisiin yrityksiin.

- Maa- ja rautateiden ra-
pautuminen on estettävä. 
Perusliikenneverkostosta on 
pidettävä huolta ja keskeiset 
infrahankkeet on toteutetta-
va, Puisto toteaa.

Perussuomalaiset vaatii 
järkevää energia- ja ilmasto-
politiikkaa.

- Äskettäin irtaannuim-
me muiden eduskuntapuo-
lueiden päästösopimukses-
ta. Konkreettisina teemoina 
ajamme muun muassa il-
mastotullia EU:n ulkopuolel-
ta tulevalle tuonnille, Puis-
to kertoo.

- Me haluamme vauhdit-
taa uusia teknologioita ja in-
novaatioita. Tietopääoma on 
otettava käyttöön. Olemme 
esimerkiksi Sitran linjausten 
takana, eli ihmisläheinen da-
tatalous on saatava käyttöön.

Perussuomalaiset haluaa 
pitää kansallisvarallisuuden, 
kuten puhtaat vedet, metsät 
ja maa-alueet omissa käsissä. 
Luonnollisia monopoleja ei 
pidä myydä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT PS ARKISTO JA 
      LEHTIKUVA

Perus-
suomalaisille 

tärkeää on työ-
voiman saatavuus-

harkinnan
säilyttäminen ja 

jopa sen 
tiukentaminen.

Perussuoma-
laiset haluavat 
laskea asumisen 
ja liikkumisen 
kustannuksia.

”Rahat ovat pois 
vanhustenhoidosta”

Tuulivoimatuet ovat huikeat 2 miljardia euroa vaalikauden aikana. 
Kannattaisiko tukemista kannattaneen SDP:n Sanna Marinin pyytää 
eduskunnan tietopalvelua laskemaan montako täysipäiväistä hoitajaa 
kyseisellä kahdella miljardilla voisi palkata vanhusten hoivakoteihin? 
kysyy työmies Matti Putkonen.

Demarit syytävät rahaa tuulivoimatukiin

PERUSSUOMALAISTEN 
työmies Matti Putkonen pa-
heksui Työmiehen tuumaus-
tunnilla rahan kylvämistä 
tuulivoimatukeen.

- Valtiovarainministeri-
ön virkamiesten perinteinen 
vaalinavaus madonlukuineen 
kuultiin alkuviikosta. Virka-
miehet perinteen mukaan 
toppuuttelivat jo nyt vappu-
puheilla avattua vaalilupaus-
ten huutokauppaa. He myös 
virkamiesten sivistyksellä 
huomauttivat Juha Sipilälle, 
ettei kannattaisi liiemmälti 
saavutuksilla rehvastella. 

- Kestävyysvaje ei ole kuih-
tunut mihinkään. Valtionta-
loutta on sopeutettava 2 mil-
jardilla tulevan vaalikauden 
aikana. Summa on 500 mil-
joonaa euroa joka vuosi.

Terveydelle vaarallista 
tuotantoa tuetaan 
verovaroin

Putkonen toteaa, että so-
peuttaminen on ”helppoa 
kuin heinänteko”:

- Lakkautetaan kaikkein 
haitallisin ja hyödyttömin 
yritystuki, kuten sovittiin. 
Ennen loikkauksen aiheut-
tamaa sinistymistä perus-
suomalaisten ministeriryh-
mä linjasi, että verovaroista ei 
tule tukea terveydelle vaaral-
lista tuotantoa. 

- Tuolloisen perussuoma-
laisten ministeriryhmän kan-
nan toi julki ulkoministeri 
Timo Soini Maaseudun Tu-
levaisuuden vieraskolum-

- Kannattaisiko Marinin 
pyytää eduskunnan tietopal-
velua laskemaan montako 
täysipäiväistä hoitajaa kysei-
sellä kahdella miljardilla voi-
si palkata vanhusten hoivako-
teihin? Putkonen kysyy.

- Tuulivoimatuet lihotta-
vat paratiisisaarilla lymyilevi-
en sijoitusyhtiöiden kirstuja 
ja ex-ministeri Mauri Pek-
karisen (kesk.) perheen lom-
pakoita.

”Arvopohja mitataan 
joka päivä”

Putkosen mukaan demarien 
arvopohja paljastui, kun de-
marit olivat valmiita nosta-
maan tuulivoimatukia.

- Arvopohja mitataan joka 
päivä vaalikauden aikana. 
Se mitataan teoilla ja valin-
noilla. Arvopohjaa ei mitata 
muutamaa kuukautta ennen 
vaalipäivää lämpimikseen pi-
dettävillä toripuheilla.

- Äänestäjien kuluttajansuo-
jan varmistamiseksi demarei-
den on syytä mainostaa, että 
demarit ilmastopoliittisista 
syistä valitsevat rahojen lait-
tamisen tuulivoimatukiin sen 
sijaan, että niukat rahat lai-
tettaisiin suomalaisten köyhi-
en sekä vanhusten hädänalai-
sen aseman parantamiseksi, 
Putkonen sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

nissaan 2.12.2016: ”Valtion ei 
tule tukea terveydelle vaaral-
lista tuotantoa”. Ministerei-
den sinistymisestä seurasi, 
että he suostuivat tekemään 
uusiutuvien energiamuotojen 
lakipaketin, vaikka tutkimuk-
set tuulivoiman terveysvaiku-
tuksista ovat edelleen pahasti 
vaiheessa. Kaikki oli kaupan, 
kunhan hillotolppa turvattiin, 
Putkonen moittii.

Kahden miljardin 
euron menoerä

Useat tutkijat, viimeksi A-
studiossa, ovat perussuoma-
laisten kanssa järkilinjalla.

- On mieletöntä tukea tuuli-
voimatuotantoa. Eikö dema-
ri, Sanna Marin, edes epä-
röinyt sormi äänestysnapilla, 
kun painoi nappia uuden uu-
siutuvien energiamuotojen 
lakipaketin puolesta. Marin 
tiesi kannattavansa esitystä, 
joka nostaa vuosittaiset tuu-
livoimatuet 500 miljoonaan 
euroon.

Tuulivoimatuet ovat huike-
at 2 miljardia euroa vaalikau-
den aikana.

”Tuulivoima-
tuet lihottavat

paratiisisaarilla 
lymyilevien

sijoitusyhtiöiden 
kirstuja.”

Matti Putkonen 
lopettaisi tuuli-
voimatuet.
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Suomessa on valtava määrä pieniä yrityksiä ja erittäin 
vahvoja suuryrityksiä, mutta keskisuurissa jäämme pa-
hasti jälkeen. Pienet eivät kasva keskisuuriksi, eikä uusia 
suuryrityksiä synny. Missä vika? Taloustieteiden tohtori 
Heikki Koskenkylä pohtii keinoja, joilla suomalaisten yri-
tysten toimintaa voitaisiin helpottaa ja edistää. 
YRITTÄJIÄ suuresti ihai-
leva Heikki Koskenkylä käy 
läpi eurooppalaisia verrokki-
maita ja arvioi Suomen työ-
markkinoiden kipupisteitä. 
Koskenkylän mukaan yleinen 
ilmapiiri yrittäjyyteen on pa-
rantunut.

- Muistan erityises-
ti 1960-1970-luvun, jolloin 
oli vasemmistoenemmistöi-
nen eduskunta. Tuolloin voi-
ton tavoittelusta ei tykätty, 
vasemmistossa oli tuolloin 
paljon yrittäjävastaisuutta. 
1990-luvun suuren laman jäl-
keen, Paavo Lipposen pää-
ministerikaudella tehtiin 
merkittäviä yritysverotuksen 
helpotuksia. Ollaan menty 
selvästi parempaan suuntaan 
kuin aikaisemmin.

Yksinyrittäjien määrä 
kasvanut eniten

Suomen Perustan talous-
aiheiseen pamflettiin yrittä-
jyydestä kirjoittaneen Kos-
kenkylän mukaan Suomen 
yritysrakenne on eriskum-
mallinen.

- Maassa on 350 000 yri-
tystä, mutta jos maa-, met-
sä- ja kalatalouden yritykset 
otetaan luvusta pois, jää jäl-
jelle 290 000 yritystä. Määrä 
ei ole juuri muuttunut viime 
vuosien aikana. Yli 250 hen-
keä työllistäviä suuria yrityk-
siä on 600. Keskisuuria on 2 
500, tämä on hirveän vähän. 
Tämä on talouden kokoon 
suhteutettuna vain kolmas-
osa siitä, mitä Ruotsissa on.

- Pieniä yrityksiä meillä on 

Taloustieteiden tohtori Heikki Koskenkylä 

kannustaa suomalaisyrityksiä kasvuun:

ta kuin suuryritykset. Pien-
yritysten osuus viennistä on 
Etlan laskelman mukaan 10 
prosenttia, jonkinlainen vi-
rallinen luku on 20 prosent-
tia. Ruotsissakin on 35 %, 
Ranskassa melkein 50 %, Sak-
sassa 45 %.

Koskenkylän mukaan 
maamme yrityskentästä 
puuttuu tiettyä dynaamisuut-
ta, lisäksi sääntelyä voi olla 
liikaa. Arkuus ja kieliongel-
mat vaivaavat. Uusia suuria 
yrityksiä ei tule lisää, jotain 
pitäisi tehdä.

Mutta perusongelma ei ole 
ollut Suomessa kovin paljoa 
esillä.

- Teollisuuden osuus työl-
lisyydestä ja koko taloudesta 
on huolestuttavasti supistu-
nut. Se oli euroon liityttäes-
sä 23 prosenttia, nyt vain 14 
prosenttia. Saksa on pitänyt 
teollisuutensa tänä aikana 
samalla tasolla 23 prosentis-
sa. Yhdysvalloissa teollisuu-
den osuus on 10 prosenttia – 
ja tämähän heijastuu Donald 
Trumpin politiikkaan. Eng-
lannissa 12 prosenttia. Suo-
men talous on perustunut 
erittäin vahvaan teollisuu-
teen. Se on supistunut erit-
täin huolestuttavasti.

- Kaikkein selkeimpiä osoi-
tuksia siitä, että talous on yri-
tyssektorin varassa, on se, 
että jalostusarvosta yritysten 
osuus on 80 prosenttia. Jul-
kinen sektori on tukipalvelu. 
Se saa aikaan 20 prosenttia. 
Toinen luku on julkiset me-
not per bruttokansantuote. Se 
on aivan eri luku kuin jalos-

erittäin paljon; 10-49 työn-
tekijää työllistäviä ja mik-
royrityksiä, jotka työllistävät 
2-9 henkeä sekä yksinyrittä-
jiä, joiden määrä on kasvanut 
kaikkein eniten.

Lopputulema on Kosken-
kylän mielestä erittäin mie-
lenkiintoinen: suuria vien-
tiyrityksiä suhteessa talouden 
kokoon on kolmanneksi eni-
ten maailmassa. 

- Se kertoo siitä, että Suo-
mesta on tullut mahtavia kek-
sintöjä.

Hyviksi esimerkeiksi Kos-
kenkylä nostaa Nokian ja 
Wärtsilän.

- Mutta kun mennään kes-
kisuuriin, niin silloin määrät 
romahtavat. Pienten yritysten 
määrässä ollaan EU-maista 
kärjessä. Tämä on EU:n tasol-
la erikoista.

Yrityskentästä 
puuttuu 
dynaamisuutta

Koskenkylän mukaan Suo-
messa, Italiassa ja Ranskas-
sa on paljon yrityksiä. Italias-
sa on paljon pieniä työpajoja 
ja toiminimiä, mutta nämä ei-
vät ole dynaamisia. Suomessa 
on samaa sävyä.

- Ongelma näkyy meillä sii-
tä, että työnantajayrityksiä on 
vain 90 000. Tämä kertoo sii-
tä, että rakenne on huoles-
tuttava. Yritykset eivät kasva 
riittävästi.

- Syitä tähän on useita. Olen 
yrittänyt purkaa niitä kirjas-
sa. Suomessa yritykset eivät 
ole niin vientiorientoitunei-

tusarvo. Näitä lukuja sotke-
taan usein.

Kova verotus ja 
julkiset menot

Toisaalta julkiset menot 
ovat valtavan suuret, Kosken-
kylä huomauttaa. Niissä Suo-
mi on Euroopan kolmen kär-
jessä.

- On aika outoa, että julki-
set menot per BKT ovat Suo-
messa 57 prosenttia. Ranska 
on tässä ykkönen, Italia erit-
täin korkealla. Saksalla 38 
prosenttia.

- Samoin Suomi on koko-
naisveroasteessa Euroopan 
kärkimaita. Tällä on nega-
tiivinen vaikutus kasvuun ja 
työllisyyteen. Kokonaisvero-
aste on meillä 43 prosenttia, 
Saksassa 38 prosenttia. Ero 
on aivan hurja, ja näkyyhän 
se siinä, että Saksassa vien-
nillä on hurja veto, täystyölli-
syys, nuorisotyöttömyys käy-
tännössä nollassa, ja saavat 
maahanmuuttajatkin työllis-
tettyä yllättävän hyvin.

Mitä sitten veropolitiikassa 
pitäisi tehdä, jotta yritysten 
asema helpottuisi?

- Yhtiöverossa 20 prosent-
tia on kilpailukykyinen – se-
hän tuli Suomeen 2014 Jutta 
Urpilaisen valtionvarainmi-
nisteriaikana. On melko ylei-
nen näkemys, että se maksoi 
hänelle viran. Tämä on de-

Markkinoita riittää, nyt 
tarvitaan rohkeutta

Koskenkylän mie-
lestä riskinottoa ja 
vientiä voisi lisätä 
rohkeasti. - Tässä-
hän on 30 miljoonaa 
ihmistä lähialueilla, 
tämä on mahtava 
markkina-alue. On 
Venäjä, Baltia ja 
Pohjoismaat. Kyllä 
markkinoita riittää.

PERUSSUOMALAISET penäsivät 
hallitukselta suullisella kysely-
tunnilla toimia pienten työeläk-
keiden korottamiseksi. Lisäksi 
perussuomalaiset vaativat, että 
eläkkeiden verotuksen taso ei 
saisi koskaan olla palkansaajien 
verotusta kireämpää.

– Pienet eläkkeet eivät tahdo 
riittää elämiseen. Perussuoma-
laiset haluavat kiinnittää huo-
mion varsinkin matalapalkka-
aloilla kauan työskennelleisiin, 

pientä työeläkettä saaviin ihmi-
siin, perussuomalaisten kansan-
edustaja Sami Savio totesi.

Savio huomautti, että mo-
nen pieneläkeläisen toimeentu-
lo on tiukoilla vuokran, sähkön, 
lääkkeiden ja muiden pakollis-
ten menojen jatkuvasti kallis-
tuessa. Monet heistä joutuvat 
turvautumaan jopa toimeentu-
lotukeen.

– Perussuomalaisten eläke-
malli parantaisi erityisesti näi-

den ihmisten asemaa. Korottai-
simme jokaisen työeläkeläisen 
kuukausittaista eläkettä puoli-
väli-indeksillä ensimmäisen tu-
hannen euron osalta. Esityk-
semme hyödyttäisi siis kaikkia 
työeläkeläisiä, mutta pientä 
työeläkettä saavien ostovoima 
kohentuisi kuitenkin eniten.

Savio nosti esille myös toisen 
eläkkeitä koskevan epäkohdan: 
palkkatuloja korkeamman vero-
tuksen. Perussuomalaiset esit-

tivät viime syksynä eläkeläisten 
verotusta madallettavaksi siten, 
ettei se enää olisi palkansaajien 
verotusta kireämpää missään 
tuloluokassa.

– Tämäkin muutos olisi paran-
tanut merkittävästi kotimaista 
kulutuskysyntää. Perussuoma-
laisten esitys kuitenkin tyrmät-
tiin sen oikeudenmukaisuu-
desta huolimatta joulukuun 
budjettiäänestyksessä, Savio ih-
metteli.

PS: Oikeudenmukaisuutta pieniin työeläkkeisiin ja verotukseen

- Ihailen suuresti yrittäjiä. 
Tunnen monia, heillä ei juu-
ri lomia ole. Työpäivät ovat 
pitkiä, tutkitusti selvästi 
pidempiä kuin palkollisilla. 
Kyllä siinä jaksamista tar-
vitaan, Heikki Koskenkylä 
sanoo.
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mareille edelleen kova pala. 
Mielestäni tämä oli taitava 
veto.

- Alvin alaraja on selvä asia. 
Eli kyse on siitä, kuinka pal-
jon liikevaihtoa yrityksellä pi-
tää olla, ennen kuin arvon-
lisäveroa aletaan maksamaan. 
Ennen se oli 8 500 euroa, nyt 
10 000. Monissa maissa raja 
on kymmenissä tuhansissa. 
Sanoisin, että raja voisi olla 
20 000 eurossa.

Listaamattomien yritysten 
osinkoverotus saa Koskenky-
län puistelemaan päätään.

-  En ole koskaan ymmär-
tänyt. Osinkoverotus raken-
netaan kahdeksaan prosent-
tiin nettovarallisuudesta, 

sesta on pankkiluottoja.
- Suomi on pääomamarkki-

noiden kehityksessä pahas-
ti Ruotsia jäljessä. Tästä hyvä 
esimerkki on yhteispohjois-
mainen markkinapaikka First 
North. Ruotsilla on ollut siel-
lä aina vähintään 150 yritystä, 
nyt 200. Kymmeniä on men-
nyt päälistalle. Suomesta siel-
lä oli pitkään 3-4 yritystä. Nyt 
on 30.

- Pääomamarkkinoiden ke-
hittyminen jäi Suomessa alun 
alkaen jälkeen. Asiaan ovat 
osallisia myös kotitaloudet. 
Suomessahan on talletuksia 
80 miljardia. Tämä on eniten 
EU-maista henkilöä kohden. 
Ruotsi on kaukana jäljessä. 
On vain Saksa, joka on korke-
alla. Siellä on kovasti ihme-
telty, miksi ihmiset säästävät 
talletuksiin. On vain psyko-
logisia selityksiä – kuten tu-
levaisuuden pelko. Suomessa 
on vähän samanlaista.

Suomalaiset makuuttavat 
pankkitileillä rahojaan – tal-
letuksissa oleva 80 miljardia 
on liikaa. Koskenkylän mu-
kaan kymmenen miljardia 
riittäisi.

- Korot ovat nollassa, kan-

”Yritystukia 
jaetaan 

aivan liian 
pitkään hyvin 
kannattaville

yrityksille. 
Ei tässä ole

mitään järkeä.”

tämä on mielivaltainen kyn-
nys. Sitten on vielä euromää-
räinenkin luku, jonka alla on 
25 prosenttia verollisia, ylä-
osa hyppää osittain pääoma-
tulojen verotukseen. Ei täs-
sä ole mitään järkeä. Asiasta 
on tehty useita ehdotuksia, 
myös valtionvarainministe-
riön työryhmältä, mutta mi-
nisteri Petteri Orpo (kok.) 
on hyllyttänyt sen. Ei tällaista 
ole missään muualla. Järjes-
tely ohjaa investointeja vää-
rään suuntaan.

Yritysrahoitus 
vaatii uudistusta

Useat asiantuntijat ovat 
Koskenkylän mukaan sitä 
mieltä, että yritysrahoituksen 
järjestely on uudistuksen tar-
peessa.

- Laajan kyselytutkimuksen 
mukaan rahoitus on yrittäjien 
asialistalla vasta viidennellä 
tilalla. Eniten vaikuttavat ta-
louden yleinen tilanne, kus-
tannusten nousu, tuotekehit-
tely ja sääntely – sitten vasta 
rahoitus.

Koskenkylä huomauttaa, 
että 70 prosenttia rahoituk-

salaiset lihottavat pankkeja. 
Ehkä hallituksen uudesta yri-
tyksestä, osakesäästötilistä on 
jotain apua.

Mutta Koskenkylä painot-
taa, että Suomi on kaikissa 
suhteissa Ruotsia jäljessä.

- Sanotaan, että jonkinlais-
ta varovaisuutta, riskinoton 
puutetta – dynaamisuuden 
puutetta on täällä. On kuiten-
kin menty eteenpäin.

Työntekijän koeaika 
pidemmäksi

Koskenkylä ottaa kantaa 
myös siihen, miten sääntely 
vaikuttaa pieniin yrityksiin.

- Yrityksen perustaminen 
on helppoa. Työnantajak-
si ryhtyminen on ongelma. 
Paperisota lisääntyy ratkai-
sevasti. Jos ajatellaan, että 
180 000:sta yksinyrittäjästä 
joka toinen työllistäisi yhden, 
niin työllisyysasteemme olisi 
pohjoismaista tasoa.

- Hallituksella on esitys alle 
20 hengen yritysten irtisa-
nomissuojan heikentämises-
tä. En ota tähän kantaa, asia 
on epäselvä. Saksassa sosiaa-
lidemokraattien liittokansleri 
Gerhard Schröderin aikana 
tehtiin uudistus, jossa alle 10 
hengen yrityksistä poistettiin 
kokonaan irtisanomissuoja. 
Johan alkoi työllistyminen. 
Mutta Suomen ay-liike ei täl-
laisesta tykkää.

Pitäisikö koeaikaa sitten pi-
dentää?

- Sanoisin, että kun itse ai-
koinani menin töihin, kului 
2-3 vuotta ennen kuin oli pu-
hettakaan siitä, että työ vaki-
naistettiin. Ei tuntunut mis-
sään. Liioitellaan ihmisten 
kyykyttämistä. Sanoisin, että 
koeaika pitäisi pidentää 12 
kuukauteen. Kukaan ei me-
nettäisi yhtään mitään, ja 
tämä antaisi työnantajalle sa-
manlaista suojaa. Voisi olla 
myös porrastettu järjestely.

Kaikesta pitäisi 
voida sopia 
paikallisesti

Koskenkylä puhuu mielel-
lään paikallisesta sopimisesta 
ja pääomamarkkinoista.

- On muistettava, että Suo-
mi on eurossa. Valuuttakurssi 
ei voi devalvoitua, toisin kuin 
Ruotsilla, missä valuutta on 
heikentynyt niin paljon, että 
suomalaisia alkaa jo hirvit-
tää. Aikoinaan Paavo Lippo-

OPETUS ja kulttuuriministeriö 
tiedotti, että sote-alan opintoi-
hin hakevilta voidaan jatkossa 
vaatia soveltuvuuskoetta. Käy-
täntö on ollut ennenkin käy-
tössä, mutta se poistui vuon-
na 2015. 

Perussuomalaisten kansan-
edustaja ja PS-Naisten pu-
heenjohtaja Ritva ”Kike” Elo-

maa on erittäin tyytyväinen 
soveltuvuuskokeiden palaut-
tamisesta.

- Tämä on suuri helpotus, että 
jatkossa on mahdollisuus jo 
ennen opiskelua karsia opiske-
lijoista pois selkeästi sosiaali- 
ja terveysalalle soveltumatto-
mat ihmiset. Perussuomalaiset 
ovat vaatineet tätä vuosia ja 

on hyvä, että meitä on kuultu. 
Elomaa toteaa, että vuosien 

aikana, jolloin soveltuvuusko-
keita ei ollut, niiden puuttumi-
nen aiheutti suuria haasteita.

- Kun mitään kokeita tai kri-
teerejä opiskelijoiksi hakevien 
suhteen ei ollut, osan lähtöta-
so oli peruskoulun jälkeen ai-
van liian heikko. Nämä ihmiset 

kuitenkin tulisi kouluttaa pitä-
mään huolta ihmisistä, jotka 
ovat heikommassa asemassa 
hoidettavina, Elomaa huo-
mauttaa.

- Kaikista ei ole hoitoalalle. Se 
on fyysisesti mutta myös hen-
kisesti erittäin kuormittavaa 
työtä. Myös henkistä jaksamis-
ta on hyvä arvioida etukäteen.

Elomaa: Soveltuvuuskokeet palautuvat takaisin 
sote-alan opiskeluhakuun 

nen vannoi kuuluisassa edus-
kuntakeskustelussa, että hän 
pitää huolen siitä, että julki-
nen talous on tasapainossa, ja 
että tarvittavat työmarkkina-
joustot saadaan. Mutta ei nii-
tä ole tullut.

- Kaikesta pitäisi voida so-
pia paikallisesti, mutta sel-
keissä työehtosopimuslain-
säädännön raameissa. On 
vaikeaa ymmärtää, miksi 
ay-liike vastustaa ja pelkää. 
Tämä etenee hitaasti.

Tämä on Koskenkylän mu-
kaan ykköskysymys.

- Pääomamarkkinoiden ke-
hittämistä yritetään. Jouk-
korahoitus ja joukkolainat 
ovat menneet monissa muis-
sa maissa valtavasti eteen-
päin. Siis markkinoiden kaut-
ta rahoitusta yrityksille ilman 
pankkisidonnaisuutta.

Yritystuet 
eivät ole lisänneet 
tuottavuutta

Yritystuet ovat Koskenky-
län mielestä pääasiassa tehot-
tomia.

- Näitä on tutkittu paljon. 
Ne eivät ole lisänneet tuotta-
vuutta, ja niitä jaetaan aivan 
liian pitkään hyvin kannatta-
ville yrityksille. Ei tässä ole 
mitään järkeä. Lähtisin näi-
tä painamaan alaspäin. Jo-
kainen hallitus vuoden 2010 
jälkeen on luvannut tukia vä-
hentää, erityisesti Jan Va-
paavuori (kok.) TEM:ssä 
ollessaan vannoi, että tuet 
pienenevät. Mutta seuraava-
na vuonna paljastui, että tuet 
olivatkin kasvaneet. Äsket-
täin tehty Mauri Pekkarisen 
(kesk.) selvitys ei tuottanut 
minkäänlaista tulosta.

- Eriskummallista. Joitain 
tukia voisi jättää aloittelevien 
yritysten riskipitoiseen tuo-
tekehitykseen, mutta se, että 
tukia jaetaan hyvin kannatta-
ville firmoille, on käsittämä-
töntä.

Koskenkylä katsoo, että oli-
si parasta, että kannattaville 
yrityksille ei suunnattaisi tu-
kia, ja että verotusta painet-
taisiin vastaavasti alas.

- Yleinen kannattavuustuki 
on käsittämätöntä. Perussuo-
malaiset tarvittaisiin hallituk-
seen, jotta alkaisi tapahtua.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

“Pienten yritysten

määrässä ollaan 

EU-maista kärjessä.”
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Ano Turtiainen on maailmanlaajuisesti tunnetuin suomalai-
nen voimanostaja, jonka urheilu-ura on poikinut myös me-
nestyksekästä yritystoimintaa. Maastavedon maailmanen-
nätysmies käy yhä salilla neljä kertaa viikossa, ja kisoihin 
osallistuminenkin kutkuttaisi yhä. Tekemisen pääpaino on 
kuitenkin nykyään yritystoiminnassa. 
ANO TURTIAISEN vuonna 
1997 perustaman Metal Sport 
-tuotemerkin alla myydään 
vapaa-ajan vaatteita, voimai-
luvarusteita sekä kuntosali-
en laitteita ja välineitä. Metal 
Sport -konsernin toimintaan 
kuuluu myös kuntosaliketju 
sekä kansainvälisten urheilu-
tapahtumien järjestäminen.

Kyseessä on perheyritys, 
jota Turtiainen pyörittää yh-
dessä Minna-vaimonsa kans-
sa. Miehen metallialan kou-
lutus ja Minnan käsityöalan 
koulutus ovat tulleet hyvään 
tarpeeseen yrityksessä, jonka 
tuotevalikoima ulottuu nos-
totelineistä tekstiileihin.

Alun perin yritystoiminta 
lähti omasta käytännön tar-
peesta: isolle miehelle ei löy-
tynyt vaatteissa yläkroppaan 
sopivia kokoja, joten vai-
mo otti ompelukoneen esil-
le. Kun Yhdysvalloista tilatut 
voimanostovarusteet havait-
tiin puutteellisiksi, Minna 
tarttui jälleen toimeen ja om-
peli tavallisella kotikoneel-
la miehelleen penkkipaidan, 
jolla tämä osallistui voima-
noston MM-kisoihin Black-
poolissa Englannissa vuonna 
1997. Nykyään firmalla on jo 
satoja eri tuotteita.

Kun pärjää maailmalla, 
alkaa kelvata 
suomalaisillekin

 
Oman yrityksen ensimmäi-

set vuodet olivat Turtiaisen 
mukaan “kädestä suuhun elä-

Voimamies ja yrittäjä Ano Turtiainen:

järjestänyt sielläkin voima-
nostokisoja. Jossain vaihees-
sa suunnitelmissa oli jopa 
pysyvämpi muuttaminen 
USA:han.

Suomi aina 
ykkönen

Suomi on silti aina pysy-
nyt ykköspaikkana Turtiaisen 
mielessä. Floridan lämpöön-
kin kyllästyy, kun se muuttuu 
arjeksi. 

- Mitä enemmän on käy-
nyt maailmalla, sitä rak-
kaammaksi Suomi on tul-
lut. Räntäsateista huolimatta, 
Turtiainen naurahtaa.

Perheen kesämökki on pa-
riskunnalle tärkeä rentoutu-
mispaikka: suomalaisessa jär-
vimaisemassa mieli lepää.

Minna on kiinnostunut juu-
ristaan ja sukututkimuksesta. 
Niinpä aviomies sai perheel-
tä isänpäivälahjaksi geeni-
testin. Tulos oli ”100 % suo-
malainen”. Turtiainen kertoo 
olleensa itsekin vähän yllät-
tynyt sadan prosentin tulok-
sesta.

Raskaita rautoja -
jalan amputointi 
lähellä

Voimanostoliitoilla on omat 
sääntönsä varusteiden käytön 
suhteen eri luokissa. Enim-
millään säännöt sallivat jopa 
kolminkertaisesta kankaas-
ta valmistetut nostopuvut ja 

mistä”. Suomalaiset vähätte-
livät ensin uuden tulokkaan 
tuotteita, mutta kun tuote-
merkki sai tuulta alleen ulko-
mailla, se alkoi kelvata suo-
malaisillekin.

Tärkeä vaihe laajentumises-
sa oli IPF-voimanostoliiton 
hyväksynnän hankkiminen 
varusteille. Turtiainen ker-
too, että lisenssimaksut tun-
tuivat ensin kovilta, mutta ne 
kannatti maksaa, koska hy-
väksyntä oli uudelle firmalle 
mahtava ponnahduslauta yli 
90 maahan. 

Metal Sport on koko ajan 
hakenut aktiivisesti kasvua 
ulkomailta. Tämä on tuonut 
sekä menestystä että riske-
jä. Tuotemerkin rekisteröinti 
Yhdysvalloissa johti pitkään 
oikeusjuttuun, kun kaksi pai-
kallista yritystä reagoi re-
kisteröintiin väittäen tuote-
merkkiä omakseen. Toisen 
kanssa asia saatiin sovittua, 
mutta toisen firman kanssa 
riitely jatkuu yhä. Lakimies-
ten palkkioihin on palanut jo 
parisataatuhatta euroa.

- Juristit ovat USA:ssa isoin 
ongelma. Sekä oma että vas-
tapuolen juristi tienaavat vä-
lissä, joten heillä ei ole aina 
intressiä saada kiistaa pää-
tökseen, Turtiainen sanoo.

Noin muuten Amerikan 
meininki on miellyttänyt 
Turtiaista kovasti. Jenkkiau-
tot ja muskeliveneet ovat aina 
olleet ison miehen mieleen. 
Turtiaisen pariskunta on asu-
nut pitkiä aikoja USA:ssa ja 

penkkipunnerruspaidat. Va-
rusteet muodostavat tuki-
haarniskan, joka mahdollis-
taa todella isojen painojen 
nostamisen. Mutta ihmiske-
hon kestokyvyllä on rajansa, 
joten loukkaantumisia sattuu 
varusteista ja turvajärjeste-
lyistä huolimatta.

Turtiaisen uran pahin louk-
kaantuminen tapahtui vuon-
na 2010 Mikkelin MM-ki-
soissa. Jalkakyykyssä oli 470 
kiloa tangossa, kun nilkka 
petti ala-asennossa. Turtiai-
nen muistelee kuulleensa ko-
van pamauksen ja olleensa 
varma, että nyt on reisi poik-
ki. Varmistajat saivat onneksi 
tangosta kiinni ajoissa. 

Myöhemmin selvisi, että 
reisi on kunnossa, mutta 
polven eturistiside ja nilk-
ka ovat hajalla. Polvileikka-
uksen jälkeen jalkaan tuli in-
fektio. Jalan hoidossa tehtiin 
Turtiaisen mukaan pahoja 
hoitovirheitä ja seuraavana 
vuonna jopa koko vasemman 

jalan amputointi oli lähellä. 
Loukkaantumisesta toipu-

minen oli miehen mukaan 
pitkä prosessi, josta saisi ihan 
oman kirjansa. Mutta vuon-
na 2014 Turtiainen oli jälleen 
kisalavoilla ja teki Masters-
sarjassa maastanoston maail-
manennätyksen.

Nykyään Turtiainen pyörit-
tää vaimonsa kanssa WPC-
liiton toimintaa Suomes-
sa ja järjestää muun muassa 
WPC:n EM- ja MM-kiso-
ja. Polvivammoista huolimat-
ta mies treenaa lempilajin-
sa maastanoston lisäksi myös 
jalkakyykkyä säännöllisesti 
ja kehuu raakavoimatasojen 
olevan lähes samoissa kuin 
uransa huippuaikoina.

Tuomio tuli 
Facebook-
kirjoituksesta

Viime syksynä Turtiainen 
sai oikeudessa sakkotuomion 

”Tavallisten ihmisten 
verotuksen alentaminen 
olisi paras yritystuki”

Useita yhtiöitä 
pyörittävä Ano 
Turtiainen on sitä 
mieltä, että jos nyt 
joutuisi aloitta-
maan yrittämisen 
nollasta, niin 
vaikeata olisi.

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Ville Tavio kritisoi oikeus-
ministeriön vihapuheen vastaista 
Against Hate -kampanjaa siitä, että 
se ei perustu voimassa olevaan la-
kiin. 

Tavio muistuttaa, että ”vihapuhe”-
termiä ei mainita rikoslaissa eikä 
sitä ole Suomen lailla näin ollen 
säädetty rangaistavaksi teoksi. Jot-
ta vihapuhe olisi rikos, sillä tulisi 
olla selkeä tunnusmerkistö.

Tavio katsoo, että vihapuhe on 
orwellilainen uustermi, jolla pyri-
tään rajoittamaan toisinajattelijoi-
den sananvapautta ja hillitsemään 
EU- sekä maahanmuuttokritiikkiä. 
Tavio pitää termin vihapuhe käyt-
töä enemmän poliittisena kuin ju-
ridisena.

Tavio ihmettelee, miksi oikeusmi-
nisteri Antti Häkkänen (kok.) ei ole 
puuttunut siihen, että ministeriön 
oma viestintäkampanja tekee Suo-

men oikeusministeriöstä naurun-
alaisen.

- Martti Suosalon tähdittämä oi-
keusministeriön video on kuin 
Kummelin sketsi. Todellisuudessa 
rikokset ovat kuitenkin vakavia asi-
oita eivätkä vitsejä, joten tällainen 
toiminta ei sovi oikeusministeriön 
arvolle, Tavio moittii ja korostaa vi-
haisen ja poliittisesti epäkorrektin 
puheen olevan sananvapauteen 
kuuluvia perusoikeuksia.

Tavio: Oikeusministerin vihapuhekampanja on kuin Kummelin sketsi



17

julkisesta kehottamisesta ri-
kokseen. Kyse oli Turtiaisen 
vuonna 2015 julkaisemasta 
Facebook-kirjoituksesta, jos-
sa hän kritisoi kovin sanoin 
turvapaikanhakijoiden vas-
taanottokeskuksia ja Suomen 
Punaista Ristiä, sanoen muun 
muassa, että SPR on “pahin 
vihollisemme, joka hurraa yk-
sittäisen kansalaisen pelol-
le”. SPR teki viestistä tutkin-
tapyynnön.

Syyttäjän mielestä Turtiai-
sen Facebook-kirjoitus ”ke-
hotti tai houkutteli” lukijoi-
ta rikokseen niin, että SPR 

Ollaan
suomalaisten puolella
yrittäjyydessäkin

Useita yhtiöitä pyörittä-
vä Turtiainen on sitä miel-
tä, että jos nyt joutuisi aloit-
tamaan yrittämisen nollasta, 
niin vaikeata olisi. Yritystuet 
on suunnattu suurille yrityk-
sille ja toimintaympäristö on 
muuttunut alalla kuin alalla 
sellaiseksi, että pienen yrityk-
sen on yhä vaikeampi päästä 
markkinoille.

- Tavallisten ihmisten vero-
tuksen alentaminen olisi pa-
ras yritystuki. Kun ihmisille 
jäisi enemmän rahaa käteen, 
se siirtyisi suoraan kulutuk-
seen, Turtiainen sanoo.

Hallituksen pyrkimykset 
heikentää irtisanomissuojaa 
ovat herättäneet paljon kes-
kustelua. 

- Yrittäjä palkkaa työnteki-
jöitä, koska tarvitsee heitä, ei 
irtisanoakseen.

”Mitä 
enemmän on 

käynyt
maailmalla, sitä 
rakkaammaksi

Suomi on 
tullut.”

oli vaarassa joutua konkreet-
tisten tuhotöiden kohteek-
si. Turtiaisen mukaan teksti 
oli ainoastaan vertauskuval-
linen, eikä mitään todellista 
vaaraa ollut.

Turtiaisen mielestä sakko 
on pikkujuttu, mutta hän ei 
voi hyväksyä tuomiota peri-
aatetasolla. Juttu on menossa 
hovioikeuteen, koska kysees-
sä on ennakkotapaus sanan-
vapauden käyttämisestä.

Kirjoittaessaan kyseisen Fa-
cebook-päivityksen Turtiai-
nen ei ollut vielä mukana po-
litiikassa. Kolmisen vuotta 
myöhemmin tullut tuomio 
ei ole muuttanut ihmisten 
suhtautumista häneen kiel-
teisemmäksi, pikemminkin 
päinvastoin.

- Toreilla kuulee usein ih-
misiltä, että “otit tuomion sii-
tä asiasta, mitä mieltä hekin 
on”.

Juttua ei ole vielä käsitelty 
hovioikeudessa, joten sakko-
tuomio ei ole lainvoimainen.

Toisaalta yksikin virherek-
rytointi voi olla pienelle yri-
tykselle kohtalokas kompas-
tuskivi.

- Meillä on nyt onneksi to-
della hyvät työntekijät, Turti-
ainen kehuu.

Rohkeasti 
investoimalla 
eteenpäin

Metal Sportin myydyimpi-
en tuotteiden listan kärjes-
sä ovat voimaharjoittelijan 
perusvarusteet:  voimanos-
tovyöt, polvituet ja rannesi-
teet. Erikoisin tuote on järeä 
nostopuku. Moninkertaises-
ta kankaasta ommeltu puku 
on kuin jäykkä haarniska, 
joka seisoo omillaan. Turtiai-
nen joutuu usein menemään 
ompelimon puolelle auttaak-
seen naisia kääntämään nos-
topuvun toisin päin ompelun 
jälkeen, koska jäykän puvun 
käsittely vaatii melkoisia näp-
pivoimia.

Tekstiiliteollisuus on mal-
liesimerkki alasta, jossa tuo-
tanto on siirtynyt Suomesta 
lähes kokonaan halpamaihin. 
Alan haasteista huolimatta 
Metal Sport on tehnyt suuria 
lisäinvestointeja tekstiilipuo-
leen. Tekstiilitulostin antaa 

KUKA?
Ano Veli Samuel Turtiainen 

(s. 1967 Sääminki).

Maailman tunnetuin 

suomalainen voimanostaja.  

Aloitti voimanostouransa 

vuonna 1989. 

Kilpaillut kaikissa kansain-

välisissä voimanostoliitoissa 

(IPF ja WPC/WPO).

Useita Euroopan- ja maail-

manennätyksiä. Maailman-

ennätys maastanostos-

sa 405,5 kg vuodelta 2002 

on vieläkin voimassa. Mui-

ta ennätyksiä ovat jalkakyyk-

ky 500 kg, penkkipunner-

rus 307,5 kg ja yhteistulos 

1185 kg.

Perussuomalaisten edustaja-

na Juvan kunnavaltuustossa 

vuodesta 2017.

Eduskuntavaaliehdokas.

mahdollisuuden laajentaa va-
likoimaa pienestä marginaa-
lilajista kaikkien ihmisten 
vaatteisiin. Turtiainen kertoo, 
että suunnitteilla on muun 
muassa kansallismielinen va-
paa-ajanvaatemallisto.

TEKSTI PS-LEHTI
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

JULKISTEN rakennusten sisäilmaon-

gelmat aiheuttavat miljardien eurojen 

kustannukset kansanterveys- ja työ-

voimakulujen kasvuna. Perussuoma-

lainen kansanedustaja Rami Lehto jät-

ti toimenpidealoitteen rakentajien ja 

rakennusten huollosta ja valvonnas-

ta vastaavien lainvastaisen toiminnan 

korjaamiseksi ja kriminalisoimiseksi.

Aloitteella on erityisesti tarkoitus 

korjata rakennusten sisäilmaongelma.

- Hälyttävää on, että yli 40 pro-

sentissa kouluista, 20-25 prosentis-

sa asunnoista ja lisäksi 5 prosentissa 

toimistokiinteistöjä on home- ja kos-

teusvaurioita, jotka altistavat päivit-

täin jopa 800 000 suomalaista. Tästä 

seuraten Suomessa on jo tällä hetkellä 

varovaisestikin arvioiden 100 000 va-

kavasti sairastunutta, Lehto sanoo.

Sisäilmaongelmia esiintyy sekä kor-

jatuissa että uudisrakennuskohteissa. 

- Rakentamisen vastuita tulisikin tiu-

kentaa ja olisi löydettävä keinot, joissa 

vastuita nykyistä selvemmin kohdis-

tetaan niille toimijoille, jotka tosiasias-

sa ovat vahingon aiheuttaneet, Lehto 

esittää. Myös kunnan rakennusvalvon-

taviranomaisille pitäisi laatia nykyistä 

selkeämmät ohjeet huolehtia kunnan 

omien rakennusten kunnossapidosta 

ja rakentamisesta. Lisäksi pitäisi ryhtyä 

toimenpiteisiin rakennushankkeiden 

vahingonkorvaus- ja rikosoikeudelli-

sen vastuun sekä takuuaikojen riittä-

vyyden selvittämiseksi.

Lehto: Julkisten rakennusten sisäilmaongelmista miljardikustannukset

- Yrittäjä palkkaa työntekijöitä, koska tarvitsee heitä, ei 
irtisanoakseen, Turtiainen painottaa.
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PERUSSUOMALAINEN

SOSIAALIPOLITIIKKA

SUOMALAISTEN HYVINVOINTIVALTIO
Meillä on mahdollisuus ja varaa kattavaan hyvinvointivaltioon, 
kunhan se pidetään rajattuna eikä avoimena koko maailmalle. 

Mitä enemmän maahanmuuttoa, sitä mahdottomammaksi käy 
ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa, hyviä työehtoja ja hyvää palkka-
kehitystä. Maahanmuutto maksaa suomalaiselle koko ajan enemmän.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 
HUOMIO PERUSASIOIHIN

Ongelmat perusterveydenhuollossa, pitkissä jonoissa ja hoidon 
saatavuudessa täytyy korjata. Tärkeintä on päästä lääkärille ja 
saada riittävän nopeasti hyvää hoitoa. Perusterveydenhuolto 
tarvitsee lisää rahaa. 
Ostopalveluita ja sotesektorin avaamista markkinoille pitää 
rajoittaa. 
Vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei saa olla mahdollisuutta potilasta 
näkemättä evätä korvauksia, elleivät he kykene lääketieteellisin 
perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin 
virheelliseksi.
Laittomasti maassa olevat täytyy saada maasta pois, ei yhä 
syvemmälle järjestelmäämme ja veronmaksajan rasitteeksi. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoja ja omavastuu-

 osuuksia on kohtuullistettava. 

SOSIAALITURVA ON SUOMALAISTEN 
TURVAVERKKO

Työntekoon ja yrittämiseen pitää kannustaa, mutta tätä ei 
tule tehdä tempputyöllistämisen, kepittävän ”aktivoinnin” tai 
muiden ihmisarvoa alentavien ja byrokratiaa ja kuluja lisäävien 
toimien kautta.
Työkykyiset on saatava töihin. Huomio on kiinnitettävä työ-

 paikkoihin ja konkreettisiin mahdollisuuksiin työllistyä.

Yleistuki yhdistää erilaisia sosiaaliturvan tukimuotoja yhteen, 
jolloin järjestelmä on yksinkertaisempi. Työn vastaanottaminen 
on kannattavampaa.
On yhdentekevää puhua työn kannustimista ja uudistaa sosiaali-
turvaa, mikäli kouluttamattoman ja nettosaajiksi jäävän maahan-
muuttajaväestön määrän kasvuun ei päättäväisesti puututa.

PERHE ON MAAILMAN TÄRKEIN YKSIKKÖ 
Luotamme perheisiin ja vanhempien kykyyn päättää, mikä 
heidän perheelleen on parasta. Perhevapaamallissamme 
pidennetään ansiosidonnaista vanhempainvapaata, pidetään 
hoitovapaan pituus ennallaan ja porrastetaan sen tukea sekä 
pidennetään isyysvapaata. 
Päivähoidon ongelmiin on puututtava, ja varhaiskasvatus 
pidettävä maksullisena. 

VANHUKSISTA JA VAMMAISISTA PIDETÄÄN 
HYVINVOINTIVALTIOSSA OIKEASTI HUOLTA

Emme suhtaudu yksityisiin toimijoihin kielteisesti, mutta hoidon 
pitää olla hyvää. Yrityksiä pitää valvoa ja niille määrätä sanktioita, 
mikäli ongelmia ilmenee.
Vaadimme lisää panostuksia vanhustenhoitoon, niin kotona 
kuin palveluasumisen piirissä. 

SISÄILMAONGELMISTA SAIRASTUNEISTA 
PITÄÄ HUOLEHTIA 

Sairastuneille on saatava asianmukainen tautiluokitus. 
Sairastuneet pitää siirtää turvaan kelvollisiin asuin- ja työtiloihin, 
ennen kuin sairaus pahenee työkyvyttömyyttä aiheuttavaksi.
Vakavasti sairastuneille tulee turvata oikeudenmukainen sosi-

 aaliturva. Pysyvästi työkyvyttömäksi jääneen pitää päästä 
kunniallisesti eläkkeelle.
Yliopistosairaaloiden yhteyteen tulee perustaa sisäilmapoliklinikat.

P E R U S S U O M A L A I S E T

HYVINVOINTIVALTIO TAKAISIN!


