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Ovatko demarit menettäneet todellisuude
MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Hiililapset
OLIPA kerran kuningashuone. Sieltä löytyi kuningas, kuningatar ja seurakunta erilaisia aatelisia, joilla oli
omituiset hatut, kippuraiset kengät
ja kummallisia arvonimiä. Ruhtinaita, kreivejä ja paroneja ja herttuoita.
Koko joukko asui linnassa, jossa oli järeä muuri ja leveä vallihauta.
EI ole olennaista, onko linnan nimi
Wienin Schönbrunn, Kööpenhaminan
Amalienborg vai Lontoon Tower. Olennaista on, että linna sulki sisäänsä hallitsijat. Muurien ulkopuolelle jäivät
hallittavat.
HISTORIA ei toista itseään, mutta asiat tuppaavat toistumaan: mitä kauemmin hallitsijat pysyttelevät eristyksissä
kansasta, sitä vähemmän he kykenevät
ymmärtämään tavallisten kansalaisten
murheita. Saati tuntemaan empatiaa
heitä kohtaan. Jossain vaiheessa vallanpitäjien kansaan kohdistama riisto
ylittää kantokyvyn ja ylimielisyys sietokyvyn. Sama on toistunut lukemattomia kertoja ihmiskunnan historiassa.
NYKYPÄIVÄ. Keisari.. korjaan presidentti Macronin johtamassa ylivelkaantuneessa Ranskassa kuohuu.
Kymmenien tuhansien osallistujien
keltaliiviprotestit jatkuvat kymmenettä viikkoa. Ne alkoivat dieselin hinnan
korotuksista. Macron yritti perustella
korotuksia ilmastonmuutoksella, mutta ennestään raskaasti kuormitettujen
tavallisten ranskalaisten lompakoissa ei
enää ollut mitään, mistä ottaa. Protestit
puhkeavat spontaanisti kaikkialla. Tuhansia pidätetään, vahingot kohoavat
valtaviksi. Mielenosoittajat kohdistavat
erityistä raivoa liikennevalvontaa vastaan, suurin osa Ranskan peltipoliiseista tuhotaan. Mielenosoittajat pitävät
peltipoliiseja rahastamisautomaatteina,
joiden tarkoitus on osaltaan nostaa tavallisten ihmisten liikkumisen hintaa.
MONET yrittävät selittää protesteja
perinteisellä kehikolla, mutta keltaliivien Gilets Jaunes ei ole oikeistolainen
eikä vasemmistolainen. Se on antielitistinen, ylisuurta verotaakkaa vastustava liike, joka hylkää sekä perinteisen
oikeiston että vasemmiston ideologian.
Ei ole väliä, millä verukkeella verotaakkaa yritetään korottaa. Yli puolet ranskalaisista ansaitsee vähemmän kuin
1680 euroa kuussa. Kun rahaa ei ole, ei
ole mistä ottaa. Ranskalainen työväenluokka asuu kaukana kaupunkikeskustoista. Mutta sen on välttämättä päästävä kaupunkeihin, koska työpaikat
kasautuvat niihin. Auto ei ole huviväline, vaan keino pysyä leivän syrjässä
kiinni. Keino vielä lapset kouluun.

+++
HALLITSIJOILLE on läpi ihmiskunnan historian ollut tärkeää, että hallintasuhde toimii – hallitsija käskee,
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hallittava tottelee. Aiemmin tämä toteutettiin karkeammin keinoin, nykyään hienovaraisemmin. Hallittavat johdatellaan toivomaan sitä, että heitä
ohjaillaan.
NYKYAJAN hoveissa ei ole enää
yhtä hallitsijaa. Hovi on suuri, rajoiltaan sumea verkosto, jonka vaikutusmahdollisuudet ovat tavattoman monimuotoiset. Hovi liittoutuu sopivaksi
katsomiensa ryhmien kanssa, ja yrittää
hajottaa tai vaientaa uhaksi katsomansa ryhmät.
MITEN asiat ovat Suomessa? Vaikuttaako täällä kansan tunnot ja tarpeet
ymmärtävä hyväntahtoinen hallitsija
viisaiden hovineuvonantajiensa kanssa?
MITEN sen nyt ottaa. Joukko nykyruhtinaita repii tällä hetkellä nurin
pääkaupungin tieverkostoa ja tarjoaa
tilalle polkupyöriä. Liikkumisen esteitä
rakentamalla se pystyttää keskiaikaisten kaupunkitullien kaltaista järjestelmää. Moderni vallihauta viimeistellään
korkeilla asuntojen hinnoilla. Palvelijoita tarvitaan, muttei liikaa.
PARONI.. anteeksi siis kosmologi Kari
Enqvist valistaa kansalaisia Yle-nimisessä valtiontiedottamossa: ”Jos ihmistä ei olisi, ei olisi ihmisen aiheuttamia
päästöjä. Mutta ihminen on olemassa,
ja meitä on liikaa.” Hän kertoo suomalaisen lapsen kuormittavan ilmakehää
kuin Thaimaan lentomatka kolmen viikon välein. Tehokkainta ilmastonsuojelua olisi ”pidättäytyä lasten tekemisestä”. Eräs kreivinuori… anteeksi siis
kokoomusnuori ilmaisi aiemmin asian
hieman eri sanoilla: ”On järjenvastaista tukea heikomman aineksen lisääntymistä”.
Hmm. Pieni syntymätön ihminen rinnastetaan haitallisiin päästöihin. Hiililapsi - haittalapsi. Mitä tapahtui ajatukselle siitä, että ihmisarvoa ei voi
mitata?

+++
”Deplorables”, totesi Hillary Clinton
takamaiden perusjenkeistä. Surkimukset. Ei välttämättä viisas kommentti, sillä hän osoitti kouriintuntuvasti
sen ylimielisyyden, mitä hallitsijat ovat
aina tunteneet niitä kohtaan, joiden
tarkoitus olisi totella.
”Suomalaisetkin raiskaavat”, vastasi kuorossa Suomen hovi, kun Junes
Lokka -niminen oululainen kansalaisaktivisti julkaisi tämän lehden kannessa näkyvät Oulun seksuaalirikossarjan
paljastaneet dokumentit. Ynseä vastaus
ei ollut omiaan rauhoittamaan kansalaisia, jotka pyysivät hallitsijoilta turvaa lapsilleen.
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SDP tavoittelee p
autojen kieltämis
Perussuomalaiset tyrmäävät SDP:n unelmat
päästötavoitteilla näivetetystä Suomesta, jossa
asumisen hinta nousee, teollisuuden työpaikat
katoavat ja polttomoottoriautoilla ajamisesta
tulee kirosana.
SDP:n tuore ilmasto-ohjelma on erikoista luettavaa. Se syyllistää erityisesti autoilijat, omakotitaloasujat,
lentomatkustajat sekä teollisuuden
suurina saastuttajina, joiden toimintaan tulee puuttua.
Erityisesti demarit haluavat rokottaa yksityisautoilijoita, jotka ajavat
polttomoottorikäyttöisillä ajoneuvoilla:
”Vähä- ja nollapäästöisten autojen
määrän lisäämiseksi tarvitaan selkeät
tavoitteet. KAISU-suunnitelman 250
000 auton tavoite vuonna 2030 on
riittämätön. SDP tukee Smart Energy Transition hankkeessa esitettyä 750
000 vähä- tai nollapäästöisen auton
tavoitetta vuodelle 2030.”
”Seuraavalla hallituskaudella tulee
laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä ja biopolttoaineisiin siirtymiseksi raskaassa liikenteessä. Lisäksi on
otettava käyttöön riittävät taloudelliset ohjauskeinot sähköautokannan
kasvattamiseksi ja panostettava latausinfrastruktuurin kehittämiseen.”

Harvalla duunarilla
on varaa sähköautoon
Perussuomalaiset eivät hyväksy SDP:n ilmastohurmoksen kustannuksia suomalaisille veronmaksajille
ja autoilijoille.
- Jos vuositulot ovat 20 000 euroa,
onko kohtuullista edellyttää 60 000
euroa maksavan sähköauton hankintaa? Parhaiten ansaitseva kymmenes
aiheuttaa yhdeksäntoista tonnin, pienituloisin osa seitsemän tonnin päästöt. Ero on yli 2,5-kertainen, perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka
Slunga-Poutsalo sanoo.
- Jos tavoitteena on pudottaa kaikkien suomalaisten päästöt seitsemän
tonnin tasolle, ovat pienituloisimmat
jo maalissa. Jos taas jokaisen pitää
puolittaa nykypäästönsä, ei pienituloisimmille jää elämisen edellytyksiä.

liokunnan jäsenen Olli Immosen
mukaan keinot päästöjen vähentämiseksi ovat epärealistisia ja epäoikeudenmukaisia suomalaisia kohtaan.
- Työryhmän ehdottamat polttoaine- ja ajoneuvoverojen korotukset
sekä liian kunnianhimoiset tavoitteet
siirtyä sähköautoihin kaatuvat kustannuksineen tavallisten autoilijoiden ja logistiikka-alan yritysten niskaan. Perussuomalaisten linjana on,
että liikkumisen kustannukset eivät
saa enää nousta, vaan liikkumisen
kustannuksia tulee päinvastoin alentaa, Immonen toteaa.
- Epäjohdonmukainen liikennepolitiikka tulee myös johtamaan autokannan vanhenemiseen, ei sen uusiutumiseen, kun autoilijat jäävät
odottamaan veroratkaisuja ja näin
lykkäävät ostopäätöksiä. Ja kun autoilun kustannukset nousevat, ei ole
edes varaa hankkia uutta autoa.

Perussuomalaiset alentaisivat
polttoaineiden hintoja
Kun SDP ja muut puolueet ovat
nostamassa polttoaineiden hintoja
seuraavalla vaalikaudella, perussuomalaiset kannattavat liikennepolttoaineiden verotuksen alentamista.
- Hallitus linjasi tässä yhteydessä,
että veronkorotusta tarkastellaan uudelleen, jos raakaöljyn hinta nousee
yli 80 dollariin tynnyriltä. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet korkealle tasolle, mutta siitä huolimatta lupausta uudelleentarkastelusta ei ole
pidetty.
- Kasvukeskusten ulkopuolella
oman auton käyttö on välttämätöntä työ-, asiointi- ja koulumatkoilla.
Lisäksi harvaan asutussa Suomessa polttoaineen hinnalla on suuri merkitys kuljetuskustannuksiin ja
sitä kautta tuotteiden hintoihin sekä

Autoilusta halutaan
tehdä eliitin hupia
Keskustalaisen Anne Bernerin
johtaman liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä julkisti
vastikään toimenpideohjelman, jossa esitetään keinoja Suomen liikenteen päästöjen nollaamiseksi vuoteen
2045 mennessä. Työryhmän raportissa linjataan, että autoilusta olisi tehtävä niin paljon nykyistä kalliimpaa, että autoilijoiden olisi pakko
vaihtaa ajoneuvoa.
Perussuomalaisten kansanedustajan ja eduskunnan ympäristöva-

Riikka Slunga-Poutsalo

lisuudentajunsa?

e polttomoottorimistä

Polttoaineiden
hinnat uhkaavat
karata käsistä
viennin osalta maamme kilpailukykyyn. Tästä syystä liikennepolttoaineiden verotusta on alennettava, Immonen toteaa.

Demarit nostaisivat asumisen
ja liikkumisen hintaa
SDP:n mielestä päästövähennysten
aikaansaamiseksi on pureuduttava ennen kaikkea: energian kulutuksen vähentämiseen erityisesti rakennuksissa
ja asumisessa, fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen liikenteessä, energiantuotannon ja teollisuustuotannon hiili-intensiivisyyden
pienentämiseen, metsien ja maaperän
hiilensidontakyvyn vahvistamiseen
sekä kulutustottumusten muutoksiin
kannustamiseen.
SDP:n tuore ilmasto-ohjelma toteaa
seuraavaa:
”Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
tähtääviä toimenpiteitä kritisoidaan
usein vetoamalla Suomen pieneen osuuteen globaaleista päästöistä. Tarkastellaanpa päästövähennysten oikeutus-

”Ilmastopolitiikan
vaatimus enemmän
ja nopeammin
maksaa suomalaisille
poskettomasti.”
ta tasajaon, historiallisen vastuun, tai
maksukyvyn kannalta, kaikissa tapauksissa Suomen tulee vähentää päästöjä
merkittävästi.”

PS: Eniten saastuttavat
maat maksumiehiksi
Perussuomalaiset tyrmäävät SDP:n
näkemykset suomalaisten ”vastuusta”
ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.
- Tavallisella suomalaisella ei ole varaa maksaa asumisesta ja liikkumisesta
nykyistä merkittävästi enempää, jota
SDP:n vaatimukset merkitsevät, Slun-

Perussuomalaiset varoittavat:

Harhainen ilmastopolitiikka
syö hyvinvoinnin ja työpaikat
Perussuomalaisilla ja teollisuusliitoilla on yhtenevät ilmastopoliittiset tavoitteet teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi.
PERUSSUOMALAISET yrittivät saada ymmärrystä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi ja parantamiseksi ministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.)
vetämässä eduskuntapuolueiden ilmastotyöryhmässä.
- Työryhmässä vallitsi hyvin vihamielinen ilmapiiri valmistavaa teollisuustoimintaa kohtaan. Tämän vuoksi sanouduimme
irti työryhmän työstä. On merkittävää, että
teollisuusliitot ovat nyt perussuomalaisten kanssa samassa rintamassa suomalaisten teollisuustyöpaikkojen puolesta, tote-

aa puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

SDP pettää duunarit
Ilmastotyöryhmän enemmistön (keskusta, kokoomus, siniset, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP, kristilliset) vaatimukset
kansallisten päästötavoitteiden kunnianhimoisesta lisäämisestä johtavat toteutuessaan suomalaisen teollisuuden ulosliputukseen.
- Suomalaiset työntekijät joutuisivat kilometritehtaalle ja maksaisivat täs-

ga-Poutsalo huomauttaa ja kertoo perussuomalaisten näkemyksen olevan
päinvastainen:
- Suomen päästötavoitteet voidaan
vähintäänkin puolittaa taakan uusjaolla EU:ssa. Näin säilytetään teollisuustyöpaikat Suomessa.
Perussuomalaisten mielestä EU:n
vastuuta tulee sälyttää entistä enemmän EU:n eniten saastuttaville maille.
- EU:n sisäisessä taakanjaossa tulee
päästöjen vähennystavoitteet asettaa
maille, joissa kivihiilen osuus sähköntuotannosta on noin 90 %. Nykyisellä päästöjen taakanjaolla EU:n päästöt
vain lisääntyvät, vaikka Suomessa sammutettaisiin kaikki valot ja ajettaisiin
energia- ja teollisuustuotanto alas.

SDP: Lämmitysöljystä
luovuttava, lentoveroa
selvitettävä
SDP:n ilmasto-ohjelmassa painotetaan, että hiilineutraaliuden saavuttaminen selvästi aiempia sitoumuksia
nopeammin vaatii kuitenkin päästövätä elämysseikkailusta sekä lisäveroa että
korkeampaa bensan ja sähkön hintaa. Työväenpuolueena itseään markkinoiva SDP
pettää duunarit pyrkiessään taas olemaan
vihreämpiä kuin vihreät itse. Demarit liittyivät ilmastopoliittisella ohjelmallaan
teollisuusvihamieliseen yhteisrintamaan.
- Suomen päästövähennystavoitteiden
on oltava EU:n tavoitteiden kanssa samat
– niin määrällisesti kuin ajallisestikin. Tämä
koskee sekä päästökauppasektoria että
päästökaupan ulkopuolista sektoria (liikenne, asuminen, maatalous). Tämän vuoksi ilmastolakiin ei voi kirjata EU:n tasoa korkeampia tavoitteita, Halla-aho toteaa.

Hyvinvoinnin rahoitus
lepää viennissä
Halla-aho huomauttaa, että nyt esitetty
ilmastopakettiin kuuluva polttoaineen sekoitevelvoitteen tuplaaminen EU:n asettamaan tavoitteeseen nostaisi polttoaineen
pumppuhintaa vähintään 30 senttiä litralta

hennystahdin merkittävää kiristämistä
vuosina 2020-2035. Suomeen tarvitaan
demareiden mielestä myös kunnianhimoisempi ilmastolaki ja öljystä lämmityspolttoaineena tulee luopua viimeistään 2030-luvun alkupuolella.
- Ilmastopolitiikan vaatimus enemmän ja nopeammin maksaa suomalaisille poskettomasti. Ensimmäisenä
maksumiehiksi laitetaan jälleen autoilijat ja kehäkolmosen pohjoispuolella asuvia ja siellä toimivaa teollisuutta.
Jos et edes pysty hankkimaan mitään
turhaa, miten voidaan kohtuudella
vaatia sinua vähentämään kulutusta?
Slunga-Poutsalo kysyy.
SDP kannattaa myös lentoveron tai
-maksun käyttöönoton selvittämistä.
- Me emme kannata lentoveroa. Vero
iskisi kerran vuodessa Kanarialla käyvään keskituloiseen duunariperheeseen. Kymppien tai satasten lisällä lentolippujen hinnassa rikkaat ostaisivat
hyvän olon.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

sekä dieselin talvilaadun hintaa jopa yli 50
senttiä litralta.
- Suomen hyvinvoinnin rahoitus lepää
vain viiden vientialan varassa. Näitä ovat
metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemianteollisuus, kaivannaisteollisuus ja sähköenergiatuotanto. Perussuomalaiset ovat jo
vuosien ajan esittäneet näiden teollisuusalojen sähköveron alentamista EU:n minimitasolle. Näin saataisiin yksi merkittävä
ja keskeinen kustannuserä kilpailijamaiden tasolle.
- Toivottavasti eduskuntaan saadaan kevään vaaleissa selvä enemmistö, joka ymmärtää, ettei Suomi saa yhtään mitään vastineeksi niistä työpaikoista, jotka ajetaan
pois harhaisella ilmastopolitiikalla. Näemme ainoastaan kansakuntamme katovan
vaurauden ja häviävän kilpailukykymme
aiheuttaman katkeruuden ja hyvinvointipalvelujemme teurastuksen, toteaa Jussi Halla-aho.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
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aiselle:

Halla-ahon viesti jokaiselle suomal

”Millainen kansa antaa tämän tap
Puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhuttelee suomalaisia Oulun tapahtumien johdosta. Hänen mukaansa Suomesta on tullut maahantunkeutuneiden rikollisten metsästysmaa. Mitä asialle pitäisi
tehdä? Halla-aho kertoo.
SUOMEN pitäisi olla suomalaisten koti, suomalaisten turvapaikka pahassa maailmassa.
Viimeisten vuosien aikana siitä on tullut turvapaikkaturistien täyshoitola, jossa suomalaisella on maksajan rooli.
Oulun ja Helsingin lapsiraiskaukset, samoin kuin julkisuuteen tulleet raiskaustilastot, ovat herättäneet yhä
useamman suomalaisen myös
siihen, että Suomesta on tullut maahantunkeutuneiden rikollisten metsästysmaa jossa suomalaiset – jopa lapset
– ovat riistaa. Media ja poliitikot ovat vaalien alla paniikis-

sa ja täynnä tarmoa. Ongelma
ei kuitenkaan ole uusi. Se on
jatkunut ja pahentunut vuosien ajan.

Tulos sinisilmäisestä,
kansalaisista piittaamattomasta politiikasta
Ongelma ei myöskään ole
syntynyt itsestään. Se on tulos
sinisilmäisestä, omista kansalaisista piittaamattomasta politiikasta. Keskustan, kokoomuksen ja nykyisten sinisten
siunauksella yli 30 000 arabia,
afgaania ja somalia päästettiin
esteettä marssimaan Ruotsis-

Perussuomalaiset kyselytunnilla:

Aiotteko viimein ottaa
laittomasti maassa
olevat säilöön?
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä penäsi suullisella
kyselytunnilla hallitukselta lisätoimia seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.
LISÄKSI perussuomalaiset kutsuivat uudelleen koko muun
opposition mukaan välikysymykseen sisäisestä turvallisuudesta.
- Nämä jo vireillä olevat lakihankkeet seksuaalirikosten
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ehkäisemiseksi ovat oikeansuuntaisia, mutta ne ovat riittämättömiä ja rankasti myöhässä,
perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena
Meri aloitti viitaten kolmeen yhdessä hyväksyttyyn lakihank-

ta rajan yli syksyllä 2015.
Pääministeri Juha Sipilä
(kesk.) esitti tulijoille avoimen
kutsun lupaamalla näille talonsa Kempeleestä. Ironisesti
juuri Kempele sai ensimmäisenä maistaa uutta normaalia,
kun turvapaikanhakija raiskasi samana syksynä 14-vuotiaan tytön. Sen jälkeen moni
on kokenut saman kohtalon
tai päässyt jopa hengestään
esimerkiksi Oulussa, Porissa
ja Turussa.
Millainen kansa antaa tämän
tapahtua itselleen? Millainen
kansa valitsee johtajat, jotka
antavat tämän tapahtua?
keeseen.

Kansa haluaa karkottaa
rikolliset
Meri huomautti, että tuoreen
kyselyn mukaan 91 % kansasta
haluaa karkottaa ulkomaalaiset
seksuaalirikolliset. 68 prosenttia
pitää Suomea nykyään turvattomampana tytöille ja naisille
turvapaikanhakijoiden takia.
- Helsingissä raiskauksista peräti yli puolet on ulkomaalaisten tekemiä! Nämä kaameat
tilastot korjataan vain tiukentamalla maahanmuuttopolitiikkaa, Meri totesi.
- Olen tänään kutsunut opposition uudelleen välikysymykseen sisäisestä turvallisuudes-
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Hyvä uutinen on, että näin ei
tarvitse olla. Tämä kehitys on
pysäytettävissä ja käännettävissä. Ei kuitenkaan niillä populistisilla julistuksilla, joilla
muut puolueet nyt hädissään
täyttävät ilmatilaa vaan johdonmukaisilla, järkevillä uudistuksilla.

Perussuomalaisten
keinot surkean maahanmuuttopolitiikan
muuttamiseksi
Perussuomalaiset ovat esittäneet niitä ennen Oulun tapahtumia, ja tarjoavat niitä
Oulun tapahtumien jälkeenkin:
1. Ruotsi on turvallinen
maa. Sen kautta tulevilta ihmisiltä ei pidä ottaa vastaan
ta, mutta hallitukselta kysyn,
aiotteko te viimein ottaa vähintään laittomasti maassa olevat
ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön suomalaisten turvaamiseksi? Meri kysyi.

Mykkänen:
Lakihankkeita
jo toteutettu
Sisäministeri Kai Mykkänen
(kok.) puolusti hallituksen linjaa
ja totesi, että monia lakihankkeita on toteutettu joulukuussa
2015 sovitun turvapaikkapoliittisen ohjelman mukaisesti, kun
perussuomalaisetkin olivat vielä hallituksessa.
Meri kuitenkin huomautti jatkokysymyksessään, että kesäl-

turvapaikkahakemuksia, tai
ne on todettava lähtökohtaisesti perusteettomiksi.
2. Suomi myöntää toissijaisen suojelun perusteella annettavan oleskeluluvan
neljäksi vuodeksi kerrallaan, kun useimmissa muissa maissa se annetaan vuodeksi kerrallaan. Tämän on
muututtava.
3. Suojelun perusteella annetut oleskeluluvat on johdonmukaisesti peruutettava, jos suojelulle ei enää
ole tarvetta. On pilkantekoa suomalaisia kohtaan että
maahanmuuttajat lomailevat
maissa, joista he ovat paenneet muka henkensä hädässä.
4. Kansalaisuuden kriteelä 2017 perussuomalaiset heitettiin hallituksesta juuri siitä
syystä, että he vaativat tuon toimenpideohjelman täysimääräistä noudattamista.

Juvonen: Hallituksen
pelisilmä pettänyt
Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen ihmetteli
jo aikaisemmassa eduskunnan
ajankohtaiskeskustelussa, miksi eduskunnassa keskustellaan
ilmastoteemasta, vaikka Oulun
ja Suomen seksuaalirikollisuuden tilanne olisi ollut ajankohtaisempi aihe.
- Hallituksella tulisi olla pelisilmää ja tunneälyä reagoida
myös akuutteihin ja välittömäs-

- Ongelma ei ole syntynyt
itsestään. Se on tulos sinisilmäisestä, omista kansalaisista piittaamattomasta
politiikasta, Jussi Halla-aho
muistuttaa.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Oulun jälkeen turvallisuus
kiinnostaa muitakin
NIIN kauan kuin muistan, media ja muut puolueet ovat motkottaneet perussuomalaisille siitä, että puhumme liikaa maahanmuutosta. Kun aikapommi sitten joulu- ja tammikuussa räjähti silmille Oulussa ja Helsingissä, media ja muut puolueet eivät muusta ole
puhuneetkaan kuin maahanmuutosta.
OULUN tapahtumat eivät ole ensimmäisiä laatuaan, eivät myöskään niitä seuranneet reaktiot. Keskustelu muistuttaa rituaalia,
jossa toistetaan pakollisia vuorosanoja. Ihmetellään, miksi ongelmasta ei ole puhuttu aiemmin, vaikka kaikki yritykset puhua niistä on vaiennettu rasismisyytöksillä. Tuomitaan teot iljettäviksi, aivan kuin joku ei tietäisi niiden olevan iljettäviä. Toistellaan sitä,
ettei Suomeen voi tulla tekemään rikoksia, vaikka aivan selvästi
voi. Haukutaan perussuomalaisia tragedialla ratsastamisesta, vaikka perussuomalaiset ovat ainoa ongelmiin johdonmukaisesti suhtautuva puolue.

tapahtua itselleen?”
reitä pitää tiukentaa. Kansalaisuuden ehdoksi pitää
asettaa 10 vuoden maassaoloaika ja se, että hän pystyy elättämään itsensä. Kansalaisuus pitää myös voida
peruuttaa vakavien rikosten
vuoksi.
5. Suomen ei pidä tarjota
tulkkipalveluja ihmisille,
jotka ovat asuneet maassa
vuosikausia.
6. Laittomasti maassa oleville ei pidä tarjota julkisia
palveluja. Ne houkuttelevat tänne ei-toivottua siirtolaisuutta.
7. Kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneet pitää ottaa säilöön, jos heitä ei saada poistettua maasta

eivätkä he suostu itse lähtemään.
8. Valituskierre on katkaistava. On naurettavaa että
henkilö odottaa kaksi vuotta
turvapaikkahakemuksensa
käsittelyä ja kielteisen päätöksen saatuaan ilmoittaa
kääntyneensä homoksi tai
kristityksi, jolloin rumba alkaa alusta.

“Älä äänestä
valehtelijoita”
Paljon on tehtävissä, jos on
halua tehdä. Tavoitteemme
on, että Suomi on Euroopan
vähiten houkutteleva koh-

Tietoa pitää jakaa,
ei pantata
Juvonen sanoo kansan ja-

■ TEKSTI JUSSI HALLA-AHO
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Katso video:
www.suomenuutiset.fi

Leena Meri tenttasi hallitusta kyselytunnilla.
ti käsittelyä vaativiin asioihin.
Nyt pelisilmä on pettänyt.

de elintasopakolaisille ja rikollisille.
Keskusta, kokoomus ja siniset ovat antaneet näyttönsä. Ne eivät ole huolissaan
sinun ja lastesi turvallisuudesta vaan vihapuheesta ja
arvopohjasta. Vihervasemmisto taas haluaa vielä nykyistäkin löysempää politiikkaa.
Sinä päätät itse, mitä haluat. Mutta jos haluat, että asiat muuttuvat, älä äänestä valehtelijoita.

noavan lisätietoa siihen, mitä
kaikkia toimia hallitus aikoo
ryhtyä tekemään, jotta seksuaalirikollisuuden aalto saadaan pysäytettyä.
- Tietoa pitää jakaa eikä pantata. Mitä todellisuudessa on

tulossa, missä aikataulussa ja
onko toimilla vaikuttavuutta, myös kansanedustajien tulee saada tietää kaikki tuo ja
päästä kommentoimaan asioita, Juvonen vaati.
- Hallituksen olisi pitänyt jo
kiireen vilkkaa ilmoittaa, että
se järjestää tästä Suomen
kansaa koskettavasta asiasta akuutin ajankohtaiskeskustelun tai pääministerin ilmoituksen, jossa se kertoo kaikki
mahdolliset valmisteilla olevat toimenpiteet ja keinot,
joilla tilanne saadaan rauhoittumaan ja kuntoon.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

PAKOLLISEEN rituaaliin kuuluu myös se, että toistellaan suomalaistenkin miesten raiskaavan. Miksi pitäisi puhua erityisesti maahanmuuttajien tai muslimien tekemistä raiskauksista? Esitetäänpä
vertailun vuoksi muutamia muita kysymyksiä:
MIKSI pitäisi puhua erityisesti naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta, kun on myös miehiin kohdistuvaa parisuhdeväkivaltaa?
MIKSI pitäisi puhua tupakoinnin riskeistä, kun myös tupakoimattomia sairastuu keuhkosyöpään?
MIKSI pitäisi puhua rattijuopoista, kun myös selvin päin ajetaan
onnettomuuksia?
MIEHET ovat yliedustettuina parisuhdeväkivallan tekijöissä, tupakoitsijat keuhkosyöpäpotilaissa ja rattijuopot kolarikuskeissa.
He ovat riskiryhmiä. Siksi toimenpiteitä kannattaa kohdistaa ennen kaikkea heihin. Samalla tavoin maahanmuuttajat ovat yliedustettuina seksuaalirikosten tekijöissä. Hekin ovat riskiryhmä.
MONET ovat oikeutetusti huolissaan siitä, että pieni joukko mätämunia leimaa kaikki maahanmuuttajat raiskaajiksi. Tämä on kuitenkin tehokkaasti estettävissä kertomalla kansalaisille avoimesti,
mitä maahanmuuttajaryhmiä yliedustus koskee. Suurin osa Suomessa asuvista ulkomaalaisista on virolaisia ja venäläisiä, eikä näiden ryhmien suhteellinen osuus seksuaalirikostilastoissa eroa sanottavasti kantaväestöstä. Tilastoja vääristää se, että irakilaiset,
afgaanit, somalit, turkkilaiset ja syyrialaiset ovat huikeasti yliedustettuna.
JOS halutaan ratkaista ongelma, ensimmäinen askel on ongelman
tunnistaminen ja tunnustaminen. Rikollisuuden ja turvallisuuden
kannalta ongelma ei ole maahanmuutto kokonaisuutena vaan takapajuisista islamilaisista maista tuleva, lähinnä nuorista miehistä
koostuva maahanmuutto. Tämä on myös juuri se osa maahanmuutosta, joka on Suomen julkisen talouden kannalta erityisen haitallista, koska kyseisiin ryhmiin kuuluvat työllistyvät hyvin heikosti.
VAALIEN läheisyyden vuoksi kaikki muut puolueet ovat paniikissa ja heittelevät toinen toistaan hurjempia ehdotuksia seksuaalirikollisuuden kitkemiseksi ja maahanmuuton ongelmien ratkaisemiseksi. Kun aiemmin on väitetty, että perustuslaki estää
maltillisetkin kiristykset nykyisiin, Pohjoismaiden löysimpiin lakeihin, nyt ollaan yhtäkkiä valmiita vaikka muuttamaan perustuslakia pikaisella aikataululla.
PUOLUEET toki ymmärtävät, että kun eduskunnalla on kaksi kuukautta tehokasta peliaikaa jäljellä, mitään ei todellisuudessa ehditä tehdä. Teot jäävät seuraavan hallituksen ja eduskunnan
vastuulle. Siksi on tärkeää, kuka ja keitä seuraavassa eduskunnassa
istuu. Vanhat puolueet luottavat äänestäjien huonoon muistiin. Perussuomalaisten velvollisuutena on muistuttaa niitä koko kevään
ajan aiemmista sanoista ja teoista.
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Mediassa
selitellään,
Yleltä täysin
posketon
väite lapsiraiskauksista:

Oulun poliisi lietsoo tiedottamise
Valtamedia rohkaistui viimein käsittelemään
maahanmuuttoon kytkeytyvää seksuaalirikosilmiötä asianmukaisesti - mutta vain hetkellisesti. Alkujärkytyksen jälkeen kaikkein kiivaimmat mielipideohjailijat ovat käynnistäneet
mediavyörytyksen, joka vähättelee Oulussa ja
ympäri Suomea tehtyjä seksuaalirikoksia.
TÖKERÖIMMIN kantaa Oulun lapsiraiskauksiin otti Ylen
oikeustoimittaja Päivi Happonen, joka kailotti blogissaan: ”Poliisin tiedottaminen
on lietsonut pelkoa, kauhua ja
vihaa myös muualla kuin Oulussa.”
- Ylen saamien tietojen mukaan Oulun poliisissa on alettu miettiä, menikö tiedottaminen liian pitkälle, Happonen
väitti.
Ylen poliisiin kohdistama
syytös on Suomen oloissa hyvin raskas. Pääministeri Juha
Sipilä (kesk.) nimenomaan
vetosi uudenvuodentervehdyksessään suomalaisiin, ettei Oulussa epäiltyä alaikäisen
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seksuaalista hyväksikäyttötapausta käytetä vihan lietsontaan. Nyt Happonen väittää
Oulun poliisin tiedottamisellaan syyllistyneen juuri tähän.

Poliisilta sapekas
vastaus toimittajalle
Suomen Uutiset tiedusteli asiaan lisäselvitystä Ylen
sisältöpäällikkö Kirsi Teräväiseltä ja uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajalta Riikka Räisäseltä.
Kumpikaan ei vastannut kyselyyn.
Oulun poliisi sen sijaan
twiittasi Happoselle sapekkaan vastauksen, jossa poliisi

kysyi, mistä Happosen näkemys on peräisin, sillä kyseessä ei ole Oulun poliisilaitoksen näkemys.
Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnarannan mukaan akuutti ongelma nostettiin esiin, ja
vastaavia tekoja on saatu estettyä. Tuleen ei jääty makaamaan.

Yle ohjailee jo
muitakin
toimittajia?
Ylen A-talk-ohjelmassa
(17.1.), jonka otsikko oli ”Seksuaalirikokset kuriin”, toimittaja Olli Seurin vieraina oli
poliitikkoja sekä professori
Tuomas Ojanen.
Toimittaja Olli Seuri lopetti lähetyksen näihin sanoihin:
“Ja sydän lämpimänä, järki
kirkkaana – ehkä mediakriittisenä huomiona tätä toivoisin
myös joillekin median kolumnisteille”.
Toimittajan vihje on selkeä:
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Ylen mukaan osa toimittajista
ei ole toiminut järkevästi.
Mutta miksi Yle ohjeistaa
muun median kolumnisteja?
Millä tavoin Ylen toimittajalle
kuuluu se, millä tavoin muut
toimittajat kirjoittavat?

”Suomalaisetkin
tekevät seksuaalirikoksia”
Ylen Jälkiviisaat-ohjelmassa
(18.1.) Maryan Abdulkarim
ja Ville Blåfield pohtivat alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä.
- Minusta on jotenkin aika
kylmäävää ajatella, että meillä
on poliittisia toimijoita, joille
tämä tulee ikäänkuin taivaanlahjana, että tapahtuu joku
tragedia, joka koskettaa ihan
oikeita ihmisiä, oikeita perheitä, Abdulkarim selosti.
- Kritisoidaan whataboutismiksi, kun sanotaan, että
kyllä suomalaisetkin tekevät seksuaalirikoksia. Että se
on jotenkin munatonta, että

Maahanmuuttajataustainen
Abdulkarim yrittää
suitsia median
puheenvuoroja
maahanmuuttajien
tekemistä rikoksista.
ei uskalleta puhua vain turvapaikanhakijoiden tai maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Mielestäni se ei ole
whataboutismia, koska esitetään, että tämä on vieraasta
kulttuurista tullut ilmiö, joka
pystyttäisiin taklaamaan sillä,
että rajattaisiin vieraista kulttuureista tulemista tänne. Silloinhan se on validi pointti
esittää, että valitettavasti tämä
ilmiö on kuulunut myös siihen suomalaiseen kulttuuriin
jo ennen tämmöisiä ilmiöitä,
Blåfield säesti ja haikaili edelleen ilmastovaalien perään.
Abdulkarim peräänkuulutti median valtaa asian uuti-

Ylen toimittaja
Päivi Happonen
väittää Oulun poliisin tiedottamisen
lietsoneen pelkoa,
kauhua ja vihaa.

isellaan vihaa
soinnissa.
- Medialla on tässä myös
agendavaltaa jossain määrin. Ne kysymykset, joita mediassa esitetään politiikoille
vaikuttavat siihen, mitä keskustelua käydään. Jos kysymykset jatkuvasti käsittelevät
maahanmuuttoa, me teemme
näistä maahanmuuttovaalit.
Jos laajennamme kysymyspatteristoa, niin voimme käydä laajemmassa mittakaavassa vaaleja.

Maahanmuuttajataustainen
”asiantuntija” haluaa
suitsia keskustelua
Ylen “jälkiviisaiden” mukaan ei siis saisi puhua seksuaalirikoksista, koska suomalaisetkin joukkoraiskaavat
pikkulapsia? Näihän asia ei
ole. Keskustelijoiden ilmeinen
haluttomuus käsitellä uskomattoman törkeää rikossarjaa
kumpuaa heidän omasta halustaan ohjailla vaalitulosta.

Maahanmuuttajataustainen Abdulkarim yrittää suitsia
median puheenvuoroja maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Sen lisäksi, että asia
lienee hänelle itselleen kiusallinen, olisi tarkoitus ohjailla vaalitulosta. Valtava hinku
vaalien ohjailuun kirkuu rivien välistä – ei saisi puhua niin
paljon maahanmuutosta, ettei
vaaleissa äänestettäisi maahanmuuttoperusteella. Pitäisi
puhua ilmastonmuutoksesta,
jotta äänestettäisiin ilmastonmuutosperusteella. Ymmärretäänkö Ylessä, miltä toimintanne näyttää?
Yle pitää luotettavuutta
ylimpänä arvonaan, ja tekee
kerran päivässä jutun venäläisten vaalivaikuttamisesta.
Kukahan se vaalivaikuttaja oikein olikaan?

Tutkijat haikailevat
ilmastovaalien perään
Tiistaina 15. tammikuuta
Helsingin Sanomat haastatte-

li media- ja sukupuolentutkija
Anu Koivusta ja tutkijatohtori Johanna Vuorelma, aiheena miten media on suoriutunut seksuaalirikosvyyhdistä.
- Kun asiaan liittyy ulkomaalaisia, keskustelu muuttuu kuin taikaiskusta. Koen
itse, samoin kuin monet tuttavani, syvää voimattomuutta
siitä, että seksuaalirikollisuus
nousee poliittiselle agendalle
vain silloin, kun halutaan voittaa poliittisia pisteitä maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa, Koivunen selitti.
- Monissa tiedotusvälineissä on nyt sanottu, että on tulossa maahanmuuttovaalit
eikä ilmastovaalit. Mutta mikään ei automaattisesti nouse
vaaliteemaksi, vaan se nostetaan sinne. Media käyttää tässä merkittävää agendavaltaa,
Vuorelma valitti.
Koivunen ihmetteli “mediassa syntynyttä kolumnigenreä,
jonka mukaan tulevat vaalit eivät ole ilmastovaalit vaan
maahanmuuttovaalit.”
- Mitä se oikein tarkoittaa,
jos uutistoimitukset tekevät
tällaisen arvion? Nämä arviot
esitetään ikään kuin väitteinä
maailmasta, vaikka media tietysti itse päättää, millaisia kysymyksiä vaalijulkisuudessa
käsitellään. Ovatko arviot siis
viestejä siitä, mitä media aikoo tehdä?

Twitter, uutiset
ja nettikirjoittelu
osoittavat, kuinka
jopa poliitikot sulkevat tietoisesti
silmänsä maahanmuuttajien tekemiltä rikoksilta.
Kuvakaappaukset
netistä.

Helsingin Sanomilla
ja Ylellä samat
asiantuntijat
Helsingin Sanomat teki perjantaina 18. tammikuuta jatkojutun, jossa päätoimittajat
vastasivat tutkijoiden arvosteluun varovaisesti ja lehtiensä
toimintaa puolustaen.
Mikä tässä on ongelmana?
No se, että sekä Vuorelma että
Koivunen ovat Ylen ja HS:n
jatkuvasti käyttämiä, neutraaleina esittelemiä tutkijoita.
Mutta he eivät ole neutraaleja, vaan vahvasti politisoituneita henkilöitä.
On täysin absurdia, että media yrittää pestä omia kasvojaan tukeutumalla sellaisten
henkilöiden lausuntoihin, jotka ovat erittäin vahvasti kallellaan tiettyyn aatesuuntaan.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAKAAPPAUKSET
YLE JA TWITTER
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Facebookin umpihämärä sensuroint
kiristyy vaalien lähestyessä

Kuva pehmolelusta
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Useiden kymmenien perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden ja muiden puolueen toimijoiden Facebook-kommentteja on
viime aikoina poistettu ja jopa monia tilejä on suljettu. Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra näkee Facebookin
pyrkivän toiminnallaan vaikuttamaan kevään eduskuntavaaleihin.
POLIITTINEN suunnittelija Riikka Purra kertoo,
että Facebook-sensuroinnin eli esimerkiksi bannauksen kohteeksi on viime aikoina joutunut useita kymmeniä
perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaita sekä muita
puolueen toimijoita. Bannaus
viittaa yleensä palvelun käytön estämiseen, joka voi tapahtua eri tavoilla. Facebook
on tosin mennyt jopa niin pitkälle, että joiltakin käyttäjiltä
Facebook-profiili on poistettu kokonaan.
- Näitä on sattunut paljon
viime aikoina, lukumäärällisesti puhutaan varmasti ainakin sadasta eri henkilöstä.
Varsinkin tietyt eduskuntaan
ehdolla olevat henkilöt ovat
kohdanneet ongelmia, eikä
kukaan tiedä, mistä ilmiantoja tulee ja mihin some-tilien
tai kommenttien poistaminen
perustuu.
Facebook reagoi käyttäjään
kohdistuvilla toimilla kuten
bannauksella saatuaan ilmoituksen sisällöstä, joka mahdollisesti rikkoo palvelun
sääntöjä eli yhteisönormeja.
Purra kertoo, että bannauksia alkoi esiintyä tiheämmin
viime vuoden lopussa, ja niitä
on tullut kiihtyvällä tahdilla
yhä enemmän viime päivinä.
- Jo itsenäisyyspäivän ym-
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pärillä oli nähtävissä selvä
piikki bannauksissa, jolloin
käytin paljon aikaa siihen,
että yritin purkaa banneja
olemalla itse yhteyksissä Facebookiin. Nyt, kun Oulun ja
Helsingin seksuaalirikoskokonaisuuksista on saatu lisätietoa, tapahtumista on
kirjoitettu Facebookissa, ja
samalla bannauksia on tullut
lisää, Purra sanoo.

Pehmolelun kuvaa
ei olisi saanut jakaa
Monet pitävät Facebookin bannauksia melko mielivaltaisina, koska kukaan ei
tarkalleen tiedä, mihin tilien sulkemiset tai kommenttien poistamiset oikein perustuvat. Facebook vetoaa omiin
yhteisönormeihinsa, joiden
sisällöstä ei ole kenelläkään
tarkkaa tietoa. Ongelmana on
sekin, että Facebook saattaa
koska tahansa muuttaa omia
sääntöjään ilmoittamatta siitä
mitään palvelun käyttäjille.
Purra, kuten monet muutkin, on saanut ihmetellä, miksi melko arkipäiväiset postaukset tai kommentoinnit
ovat johtaneet bannaamiseen.
Esimerkiksi kansanedustaja
Leena Meren tukitiimin jäsen menetti äskettäin oikeutensa julkaista Facebookissa

sen jälkeen, kun hän oli jakanut kuvan pehmolelusta, johon oli kiinnitetty perussuomalaisten vaalirintanappi.
Kyseessä oli Facebookin ilmoituksen mukaan vihapuhe.
- Bannauksien syyt ovat olleet älyttömiä. On vaikea
kuvitella, millaisia yhteisönormeja rikkoo tällaisten
valokuvien jakaminen. Viime
aikoina Facebook on ryhtynyt
poistamaan jopa maksettuja
eduskuntavaaliehdokkaiden
vaalimainoksia tai mainoksien näkyvyyttä on rajoitettu,
Purra ihmettelee.
Tammikuun puolessavälissä Facebook otti käyttöön
uuden aseen eli kommentointimahdollisuuden poistamisen. Toimenpiteestä ei tule
käyttäjälle mitään ilmoitusta - yhtäkkiä vain ei voi enää
kommentoida.
- Minulle on tullut lukuisia
ilmoituksia aiheesta. Kommentointimahdollisuus on
lähtenyt esim. Jussi Hallaahon tai minun tekstien kommentoimisesta.

Uudet bannit
yhä kevyemmillä
perusteilla
Kaikki Facebook-käyttäjät
eivät välttämättä ole edes tietoisia uudesta sensuurilin-
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- Banneja on tullut kolme vuotta
vanhoista julkaisuista tai kuvien
jakamisesta. Yksi
eduskuntavaaliehdokas sai bannauksen jopa 13
vuoden takaisen
postauksen vuoksi, Riikka Purra
ihmettelee.

jasta. Purra on äskettäin antanut aiheesta haastatteluja
Yleisradiolle ja Helsingin Sanomille.
Helsingin Sanomien haastattelun yhteydessä Purra esitti lehdelle useita ruutukaappauksia bannauksiin
johtaneista julkaisuista, jotta yleisö olisi voinut arvioida asiaa. Helsingin Sanomat
ei kuitenkaan julkaissut ma-

teriaalia.
- Toimittaja haastatteli minua pitkään. Lisäksi lähetin lehdelle kuvakaappauksia, mutta niitä ei julkaistu.
Jutussa vain mainittiin, että
minun tai Jussi Halla-ahon
julkaisujen jakamisesta on
seurannut ongelmia.
Purra kertoo, että bannaukseen saattavat tällä hetkellä johtaa vuosien, jopa

myös Facebookia ympäröivä salaperäisyys. Facebookin
työntekijät eivät ole käytännössä koskaan julkisuudessa
eikä Facebook ole yksilöidysti
kertonut millä perusteilla se
estää käyttäjiään julkaisemasta. Facebookin jakamista banneista ei ole valitusoikeutta.
- Asioista päättäviä tahoja ei käytännössä saa kiinni,
eikä tiedossa ole, mistä ilmiannot Facebookille tulevat.
Olen itse ollut paljonkin yhteydessä Facebookiin päin,
mutta aika turhaa hommaa se
on. Joskus he palauttavat jotain, joskus jopa pahoittelevat, mutta yleensä mitään ei
tapahdu. Samat fraasit vihapuheesta tai yhteisönormeista seuraavat, olipa syy mikä
tahansa, Purra ihmettelee.

Viime aikoina
Facebook on ryhtynyt poistamaan jopa
maksettuja eduskuntavaaliehdokkaiden
vaalimainoksia tai
mainoksien näkyvyyttä on rajoitettu.
Kuvakaappaukset
netistä.

vuosikymmenen takaiset postaukset.
- Banneja on tullut kolme vuotta vanhoista julkaisuista tai kuvien jakamisesta. Tiedossani on, että yksi
eduskuntavaaliehdokas sai
bannauksen jopa 13 vuoden
takaisen postauksen vuoksi,
Purra sanoo.
Hän lisää, että kerran bannatuksi joutuminen näyttäisi

johtavan siihen, että seuraavat bannit tulevat yhä kevyemmillä perusteilla.
- Tietyt samat henkilöt ovat
toistuvasti menettäneet julkaisuoikeuksiaan tai heidän
kommenttejaan on poistettu Facebookista. Monien kohdalla tällainen häirintä on
alkanut vasta eduskuntavaaliehdokkaaksi nimeämisen
jälkeen.

Facebook salailee
toimintaansa eikä
ketään saa kiinni
Purra sanoo suoraan, että
Facebookin toiminta vaikuttaa pyrkimykseltä vaikuttaa
kevään eduskuntavaaleihin.
- Tilien tai kommenttien
poistamisen jälkiselvittelyyn
menee aikaa ja vaivaa, koska

Facebookin henkilökuntaa on
hankala tavoittaa. Erityisen
ongelmallista tämä on niille eduskuntavaaliehdokkaille, joille Facebook on tärkein
kanava tavoittaa omia äänestäjiä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ongelmalle ei
ole paljoa tehtävissä. On vain
todettava, että Facebook on
muuttunut epäluotettavaksi.
Haastavaksi tilanteen tekee

Oikeusjuttuja
vireillä, monet
käyttäjät lähdössä
pois
Facebookissa julkaistaan
päivittäin miljardeja viestejä.
Näin ollen on melko selvää,
ettei yhtiön moderaattoreilla
ole juuri mahdollisuuksia arvioida yksittäisiä julkaisuja,
joista sille on kanneltu.
Facebook on ollut viime aikoina globaaleissa ongelmissa, sillä yhä useammat käyttäjät ovat vähentäneet palvelun
käyttämistä tai jättäneet sen
kokonaan. Myös Facebookin
tietoturvassa on havaittu suuria ongelmia, jotka ovat johtaneet jälkiselvittelyihin tuomioistuimessa.
Joulukuussa Washingtonin
pääsyyttäjä haastoi Facebookin oikeuteen yksityisyydensuojan loukkaamisesta. Syytteen mukaan Facebook oli
vuotanut jopa 87 miljoonan
käyttäjänsä tietoja analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle. Tiedot oli hankittu peitellysti palvelussa julkaistun
persoonallisuustestin varjolla.
■ TEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT FACEBOOK JA
MATTI MATIKAINEN

Tavio: Some-sensuuri on vaaleihin
vaikuttamista
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ville Tavio jätti
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen sosiaalisen median yritysten harjoittamasta poliittisesta syrjinnästä. Tavio pitää
huolestuttavana, että sensuurilla ja kirjoituskielloilla vaikutetaan vaaleihin.
Viime aikoina on useita kansanedustajaehdokkaita ja kunnanvaltuutettuja asetettu
sosiaalisessa mediassa kirjoituskieltoon ja sivuja on poistettu. Myös perussuomalaisten
puheenjohtajan Jussi Halla-

ahon Twitter-tili lukittiin.
Lakimiehenä ennen eduskuntaa työskennellyt Tavio muistuttaa, että syrjintä mielipiteen
tai poliittisen toiminnan vuoksi on laitonta. Yritys ei voi kiertää lakia laatimalla itselleen
syrjinnän oikeuttavat säännöt. Esimerkiksi vaatekauppa ei
voi kirjata oveensa lainvastaisia syrjinnän sallivia omia sääntöjään, jotka sitten sitoisivat
sisään kauppaan astuvia kuluttajia.
Tavion mukaan sosiaalisen
median yritysten, kuten Face-

bookin ja Twitterin tämänhetkinen vapaus sensuroida ihmisten poliittisten kirjoitusten
sisältöä näyttää perustuvan
lain sijaan pikemminkin Suomen viranomaisten ja päättäjien osaamattomuuteen panna
täytäntöön ja laatia lainsäädäntöä digitaaliseen ympäristöön.
- Mikäli määräävässä markkina-asemassa olevat some-yritykset harjoittavat systemaattista poliittisten mielipiteiden
syrjintää vaalien alla, kyse on
suorasta vaaleihin vaikuttamisesta, Tavio paheksuu.
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Huhtasaari brittitoimittajan erikoishaastattelussa:

”Vanhat puolueet
ovat täynnä pelkureita”
Laura Huhtasaari tykitti suorat sanat Suomessa vierailleen brittitoimittaja Katie
Hopkinsin haastattelussa. – Vain perussuomalaiset haluavat suojella ihmisiä ja edistää kansallista turvallisuutta. Vanhojen
puolueiden poliitikot eivät ole valmiita tekemään sitä. Nyt kun vaalit ovat tulossa,
nämä poliitikot pyrkivät näyttämään huolestuneilta, mutta siihen halpaan ei kenenkään pitäisi mennä.
TUNNETTU brittitoimittaja Katie Hopkins kävi Suomessa raportoimassa Oulun
seksuaalirikoksista. Hopkins
haastatteli vierailullaan mm.
perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaarta
Helsingissä.
Hopkins otti puheeksi, kuinka tasavallan presidentti ja pääministeri ovat
kommentoineet Suomea
järkyttäneistä, alaikäisiin
kohdistuneista Oulun seksuaalirikosten sarjasta. Huhtasaari totesi, että Suomessa on
sama maahanmuutto-ongelma kuin muuallakin Euroopassa.
- Valitettavasti poliitikot
ovat tähän saakka sulkeneet
siltä silmänsä. Vain kansalaisaktivismin ansiosta olemme
saaneet tietää maassamme
toimineista grooming-jengeistä. Puolueet ovat tosin
tänään pitäneet salaisia kokouksia siitä, mitä tälle ongelmalle pitäisi tehdä ja minkä
pitäisi muuttua, eli vasta nyt
puhutaan maahanmuuttopolitiikan muuttamisesta.
- Mielestäni poliitikkojen
pitäisi kuitenkin olla entistä
avoimempia, koska Suomessa on eduskuntavaalit kolmen
kuukauden kuluttua. Nyt monien poliitikkojen viesti on
se, että kyllä teemme muutoksia, kunhan ensin äänestät
meitä, Huhtasaari sanoi.

Rajakontrolli takaisin
ja stoppi turvapaikkasirkukselle
Hopkins kertoi tienneensä, ettei media ole Suomessa
mielellään aiemmin raportoinut avoimesti maahanmuuton ongelmista.
Nyt grooming-jengit Oulussa ja Helsingissä ovat nousseet uutisiin. Perussuomalaisethan ovat varoittaneet
näistä asioista jo kauan sitten?
- Kyllä, me olemme Suomessa ainoa puolue, joka tarjoaa vaihtoehdon nykyisel-
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le maahanmuuttopolitiikalle.
Me haluamme rajakontrollin
takaisin ja lopettaa turvapaikkasirkuksen. Kutsun sitä turvapaikkasirkukseksi, koska
jos turvapaikkaa tullaan hakemaan turvallisesta maasta
kuten Ruotsista, ei tällainen
henkilö oikeasti tarvitse turvapaikkaa muualta.
- Olemme varoittaneet tällaisesta jo useita vuosia sitten. Puheenjohtajamme Jussi Halla-aho jopa jo 15 vuotta
sitten. Nyt Suomessa kaikki on toteutunut pitkälle siten, kuten Halla-aho esitti jo
aiemmin. Meillä on maahanmuutto-ongelma. Maahanmuuttajat tekevät rikoksia.
Meidän pitäisi nyt puolustaa
lapsiamme. Haluan turvallisen Suomen takaisin, Huhtasaari sanoi.
Eikö teidän pääministerinne jopa tarjonnut valtavaa
taloaan turvapaikanhakijoiden käyttöön ja toivottanut mediassa pakolaiset
tervetulleiksi?
- Kyllä hän sanoi niin, Huhtasaari vahvisti.
Oulussa vieraillessaan Hopkins kertoi kuulleensa paikallisilta päättäjiltä puhetta, jonka mukaan suomalaiset ovat
vastuussa kansainväliselle
yhteisölle, ja että suomalaisten pitäisi olla yhtä lailla vastuussa kaikista maailman lapsista.
Kuuletko suomalaisilta
vanhemmilta tällaista?
- Me olemme vastuussa ensi
sijassa omista lapsistamme ja
kansalaisistamme. Maailma
olisi parempi paikka, jos kaikki maailman johtajat ryhtyisivät huolehtimaan ensin oman
kansan edusta. Voimme kaikki parhaiten huolehtia vain
omista kansalaisistamme, ja
siksi on olemassa kansallisvaltiot. Rakastan kansallisvaltiota, Huhtasaari sanoi.
Hopkins kysyi Huhtasaarelta hyssyttelykulttuurista ja siitä, miksi monet ihmiset eivät uskalla olla rehellisiä

Laura Huhtasaari
ja Katie Hopkins
olivat samaa mieltä hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamista
ongelmista.

“Me olemme vastuussa
omista lapsistamme ja
kansalaisistamme.”
maahanmuuton ongelmista.
Otan esimerkin Isosta-Britanniasta, jossa hyvin tiedetään, että pakistanilaiset
muslimimiehet ovat raiskanneet englantilaisia lapsia. Minusta tehtiin ilmoitus poliisille, koska sanoin
tämän tosiasian ääneen ja
samalla tutkittiin, voidaanko minua syyttää jostakin.
Onko Suomessa tällaista
ongelmaa, eli onko totuutta
vaikea sanoa ääneen?
- Vanhat puolueet ovat täynnä pelkureita ja monilla poliitikoilla on kieroutunut
asenne. Media taas on pyrkinyt esittämään kansallismieliset huonossa valossa. Media myös kyseenalaistaa sen,
että omaa kansaa pitäisi suojella. Mediassa on sen sijaan
pitkään esitetty, kuinka monikulttuurisuus on rikkaus ja
kaikkea muuta sellaista hölynpölyä, Huhtasaari vastasi.

Poliitikoilla ei ole
rohkeutta puolustaa
suomalaisia
Hopkins vieraili työparinsa kanssa suomalaisessa tuomioistuimessa.
Kun katsoin tuomioistuimen juttulistojen nimiä,
huomasin, että muslimimiehet olivat näkyvästi edustettuina. Siellä oli
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”Mediassa
on pitkään
esitetty, kuinka
monikulttuurisuus
on rikkaus ja
kaikkea muuta
hölynpölyä.”
myös somalitulkki auttamassa syytettyjä, tietysti
suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Juttelin epävirallisesti erään poliisin
kanssa, joka sanoi, että tuomioistuimeen päätyneet
jutut ovat vain jäävuoren
huippu. Poliitikot ilmeisesti peittelevät näitä rikoksia omien tarkoitusperiensä vuoksi?
- Minusta se on hirveää.
Heillä (poliitikoilla) ei ole
rohkeutta puolustaa suomalaisia vaikuttavasti ja konkreettisilla tavoilla. He voisivat
kyllä halutessaan puolustaa
suomalaisia, mutta he eivät
vain ole valmiita tekemään
sitä. Nyt kun vaalit ovat tulossa, poliitikot kyllä pyrkivät
näyttämään huolestuneilta,
mutta siihen halpaan ei kenenkään pitäisi mennä.
- Meillä (perussuomalaisilla) sen sijaan on konkreettinen maahanmuutto-ohjelma,
joka olisi vaikuttava, jos vain
pääsemme toteuttamaan sitä.

Monet pelkäävät
työpaikkojensa
puolesta
Hopkins halusi tietää, onko
Suomessa kaksoisstandardeja
sekä kuinka avoimesti kansalaiset uskaltavat puhua.
Isossa-Britanniassa esimerkiksi minua on kutsuttu
natsiksi, islamofoobikoksi
ja äärioikeistolaiseksi. Silti kaduilla olen tavannut aivan tavallisia ihmisiä, jotka
ovat rohkaisseet ja sanoneet, että teen hyvää työtä
ja kiittäneet, kun olen pitänyt heidän puoliaan. Onko
teillä Suomessa sama tilanne, siis se, että leimaamisesta huolimatta tavalliset
perheet tukevat teitä?
- Ilmapiiri on pelokas. Monet ovat huolissaan työpaikkojensa puolesta. Siksi tavalliset perheet ovat hiljaisia.
Silti monet kertovat meille,
että teemme hyvää työtä.
Tapasin aikaisemmin teidän väkeänne ja sieltä
tsempattiin minua, että jatka vaan ja anna palaa. Tuntuu siltä, että media ei
kuuntele näitä ihmisiä eikä
ole kiinnostunut heistä. Ilmeisesti media haluaa leimata perussuomalaiset ja
tehdä teistä ”mörköjä”?
Minun mielestäni sinä et

Mikä on perussuomalaisten
kanta tässä asiassa?
- Kaikkien valtioiden pitäisi saada päättää, paljonko ne
ottavat vastaan turvapaikanhakijoita. Sen, joka tarjoaa
apua, tulee myös saada päättää, millä tavalla auttaminen
tapahtuu. Päätösvalta tulee
säilyttää kansallisvaltioilla.
Tällä hetkellä me (perussuomalaiset) haluamme leikata
Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrää lähes
nollatasolle.
Muut puolueet ovat ilmeisesti halunneet nostaa turvapaikanhakijoiden
määrää, pitääkö tämä paikkansa?
- Kyllä, ja sen lisäksi kun
olemme Suomesta palauttaneet kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita,
laillisia palautuksia on jopa
yritetty estää eri tavoilla.
Toimivatko feministit sen
puolesta, että Suomeen saapuisi lisää maahanmuuttajia?
- Sanotaanko, ettei nykyajan
feministeillä ole enää mitään
tekemistä naisten oikeuksien kanssa. Feministit ajavat
tänä päivänä globalismin asiaa, Huhtasaari totesi.

Ruotsi on varoittava
esimerkki

Hopkins tiedusteli Huhtasaarelta, onko
Suomessa kaksoisstandardeja
sekä kuinka
avoimesti kansalaiset uskaltavat puhua.

kuitenkaan ole mörkö.
- Kansallismieliset puolueet
eivät ole mörköjä. Itseasiassa
ne toimivat omien kansallisvaltioidensa puolesta. Arvostan sitä todella paljon. Totta
kai olisi niin helppoa sanoa,
että ”tervetuloa vaan kaikki tänne, tilaa riittää” tai että
”monikulttuurisuus on rikkaus”. Ainoa toivomme on kuitenkin niissä ihmisissä, joilla
on kanttia vastustaa tällaista
kehitystä, Huhtasaari sanoi.

Päätösvalta tulee
säilyttää kansallisvaltioilla
Suomessa Hopkins oli vieraillut myös vastaanottokeskuksessa, jossa hänelle oli

selvinnyt, että niissä ihmisille
maksetaan jopa satoja euroja
rahaa sen lisäksi, että tarjolla
on ilmainen asunto ja ylläpito suomalaisten veronmaksajien piikkiin.
Kuinka paljon maahanmuuttajia perussuomalaiset olisivat valmiita ottamaan vastaan näillä
kustannuksilla?
- Osa houkuttelevuuttamme Suomessa on se, että me
tarjoamme ylläpidon ja jaamme ilmaista rahaa, joten totta
kai Suomeen halutaan tulla.
En voi syyttää siitä näitä ihmisiä, koska totta kai he haluavat parempaa elämää. Mutta
meidän poliitikkoina pitäisi
asettaa tiukemmat rajat.

”Me tarjoamme
ylläpidon ja jaamme
ilmaista rahaa, joten
totta kai Suomeen
halutaan tulla.”
- Dublin-asetuksen mukaan
meillä olisi ollut mahdollisuus lähettää Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat
takaisin ensimmäiseen turvalliseen maahan, johon he
olivat saapuneet. Se olisi ollut järkevää jo pelkästään sen
vuoksi, että olisimme säästäneet siinä paljon rahaa. Puhumattakaan inhimillisistä tragedioista, Huhtasaari vastasi.

Hopkins otti esille Ilta-Sanomissa julkaistun, irakilaistaustaisen kansalaisaktivistin
Seida Sohrabin haastattelun,
jossa Sohrabi kritisoi islamiin
perustuvaa kulttuuria, jossa naisen arvo on vähäinen.
Sohrabi tunnetaan islam-kriitikkona.
Jutun otsikko viittaa siihen, ettei suomalaisten pitäisi suhtautua liian sinisilmäisesti vieraisiin kulttuureihin.
Jutussa kerrotaan muslimikulttuurista ja kuinka siinä suhtaudutaan naiseen ja
kuinka naisia kohdellaan.
Jutussa kerrotaan naisten
ja miesten epätasa-arvosta islamilaisessa kulttuurissa, siitä, kuinka joissain yhteisöissä naisella on sama
arvo kuin aasilla. Ja jos naiset kulkevat kaduilla ilman
huntua, he ovat ikään kuin
vapaata riistaa, helppoa lihaa, kuten briteissä sanotaan. Järkyttävätkö nämä
tiedot suomalaisia äänestäjiä, vai onko tämä kaikki ollut tiedossa jo etukäteen?
- Kyllä monet ihmiset tietävät tästä. Ainakin minun äänestäjäni tietävät, he eivät ole
sinisilmäisiä. Tilanne on kuitenkin se, että kyseessä on
vain tämän hetken puheenaihe. Kun tilanne rauhoittuu,
mediassa kerrotaan jälleen,
että tarvitsemme lisää humanitaarista maahanmuuttoa.
Itse asiassa tämä juttu pitäisikin säästää tulevaisuutta ajatellen, Huhtasaari vastasi.
Hopkins nosti esille, kuinka
Huhtasaari on ennenkin pu-

hunut erityisesti naisten aseman puolesta ja kysyi, onko
Huhtasaarella omia lapsia.
- Kyllä, minulla on kaksi tytärtä. Tiedätkö sanonnan,
jonka mukaan tie helvettiin
on kivetty hyvillä aikomuksilla? Me (perussuomalaiset)
vastustamme sitä. Meidän
on paljastettava, mikä vaikutus maahanmuutolla on. Jos
tiedät, mitä Ruotsissa on tapahtunut, niin minä en halua
kulkea sitä tietä. Ruotsi on
varoittava esimerkki, kuten
kaikki voivat nähdä. Jos olet
fiksu, voit aina oppia muiden
tekemistä virheistä. Jos olet
tavallinen, otat opiksi omista virheistäsi. Mutta jos olet
tyhmä, et opi kenenkään virheistä.
- Siksi meidän täytyy jatkaa niin pitkään, että voitamme. Tällä hetkellä näen, että
Euroopassa on tapahtumassa
muutos. Ihmiset puhuvat nyt
avoimemmin maahanmuuton ongelmista eivätkä välitä,
vaikka heitä moititaan vihapuheesta tai jos heidät bannataan Facebookista. Meidän
täytyy jatkaa, koska tiedän,
että olemme oikeassa, Huhtasaari painotti.

Perussuomalaiset
tavoittelee nousua
pääministeripuolueeksi
Hopkins kysyi Huhtasaarelta myös, tunteeko tämä koskaan saaneensa tarpeekseen
politiikan tekemisestä tilanteessa, jossa myös tulee negatiivista palautetta.
- Totta kai, mutta jos jotkut
ihmiset vihaavat sinua, se voi
antaa virtaa jatkaa asioiden
tekemistä entistä paremmin,
jolloin voit myös oppia omista virheistäsi.
Ihailen asennettasi, otat
myös kritiikin ja epäystävällisyyden vastaan. Mikä
on perussuomalaisten keskeisin viesti?
- Haluamme ensinnäkin suojella ihmisiä ja edistää turvallisuutta. Haluamme
turvata suomalaista teollisuutta ja suomalaisia työpaikkoja. Haluamme, että ihmiset
voivat vaikuttaa äänestämällä omaan elämäänsä. Haluan
nojata kansallisvaltioon.
Hopkins kysyi lopuksi perussuomalaisten nousevasta gallup-kannatuksesta sekä
piilevästä kannatuksesta, joka
ei vielä näy kannatusmittauksissa.
- Uusimman gallupin mukaan kannatuksemme on 10,2
prosenttia ja se on kasvussa. Tavoitteemme on tietysti nousta pääministeripuolueeksi viimeistään vuoden
2023 vaaleissa, mutta teemme parhaamme, että saavuttaisimme tavoitteen jo tänä
keväänä, Huhtasaari ilmoitti.
■ TEKSTI JA KUVAT
SUOMEN UUTISET
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Suomeen
Suomen Uutisten jo keväällä paljastama SDP:n maahanmuuttotyöryhmän salainen muistio esittää radikaaleja muutoksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Perussuomalainen-lehti julkaisee jutun uudelleen äänestäjien muistin virkistämiseksi.
MUISTION ovat laatineet
varatuomari Peter Saramo
sekä tasa-arvotutkija Marianne Laxén. Muistio on otsikoitu: SDP:n maahanmuuttotyöryhmän vaalitavoitteet kevään
2019 eduskuntavaaleihin, joten muistiosta selviää, millaista maahanmuuttopolitiikkaa
demarit ajaisivat seuraavassa
hallituksessa, jos olisivat siinä
mukana.

Humanitaarista
maahanmuuttoa
tehostettava
SDP:n tavoitteena on ensinnäkin pakolaiskiintiön nostaminen sekä työperäisen maahanmuuton tarveharkinnan
korvaaminen kotoutusedellytykset huomioon ottavalla
kiintiöjärjestelmällä.
Muistiossa esitetään seuraavia toimenpiteitä, jotta maahanmuuton mahdollisuuksista
olisi hyötyä: “Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan, jotta mm.
työperäinen maahanmuutto ja
kotoutus voivat toteutua parhaalla mahdollisella tavalla.
Samalla humanitaarisen maahanmuuton järjestelmää tulee
tehostaa ja saattaa perustuslain arvojen mukaiseksi.”
Muistiosta ei käy ilmi, mitä
humanitaarisen maahanmuuton järjestelmän tehostaminen

käytännössä tarkoittaa. Kyseeseen tullee todennäköisesti lisärahoituksen osoittaminen.

Ei halua poistaa
maasta edes rikollisia
SDP haluaa puuttua välittömästi turvapaikkajärjestelmän
ja palautusten akuutteihin ongelmiin. Demareiden keino ongelmien selvittämiseksi olisi
kuitenkin se, että entistä useampi rikoksia tehnyt ulkomaalainen saisi jäädä Suomeen:
“Muiden kuin vakaviin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden maasta poistamiset jäädytetään kunnes valtioneuvoston
nimeämä riippumaton taho on
arvioinut heidän tapauksensa
uudelleen.”
Ilmeisesti pikkurötöstelijöiden, kuten kioskiin murtautujien, ahdistelijoiden ja varkaiden asema siis ainakin
kohentuisi SDP:n menetelmillä. Muistiosta ei käy ilmi, kuinka vakava rikoksen tulee demarien mielestä olla, jotta teko
antaisi aihetta myös maasta
poistamiselle.
Rikoksia tehneille ulkomaalaisille on muistiossa tarjolla vielä yksi lusikallinen
makoisaa demarihunajaa: “Samalla avataan näille henkilöille
mahdollisuus hakea oleskelulupa muulla perusteella, esimerkiksi työntekijöinä.”

Puolueen
linjauksista selviää,
että SDP haluaa
merkittävää
päätösvallan
siirtoa Suomelta
EU:lle.
Maasta poistamisen
edellytysten arviointi
pois tuomioistuimilta
Riidanalaiset maasta poistamiset saattavat johtaa oikeudenkäyntien kierteeseen. SDP
haluaa nopeuttaa prosessia siten, että tapausten arviointi riippumattomissa tuomioistuimissa jäisi pois ja arviointi
tehtäisiin jatkossa viranomaismenettelynä.
SDP:n salaisen muistion mukaan tämä uudistus ei edellyttäisi lakiuudistusta. Puolueen
suunnitelmissa kuvioon astuisivat tässä vaiheessa erityiset valtioneuvoston selvitysmiehet: “Riidanalaisten maasta
poistamisten arviointi voidaan
toteuttaa hallintomenettelylain
tarkoittamana itseoikaisuna.
Itseoikaisumenettely käynnistyy, jos valtioneuvoston selvitysmies havaitsee tähän olevan
aihetta.”

Antti Rinne, Timo Harakka, Antti Lindtman ja Piia
Viitanen haluavat lisää
maahanmuuttoa.

Tarvittava selvitysmiesten
lukumäärä, toimivalta, pätevyysedellytykset sekä palkkauksen perusteet eivät käy ilmi
muistiosta: “Määräaikaisten
tai palkkiota saavien selvitysmiesten lukumäärä ja kustannus selvitettävä.”

Pikkurötöstelijöille
konsulttiapua
SDP tahtoo hallitusohjelmaan erillisen kirjauksen, jonka mukaan pikkurötöstelijät
saavat jatkossa jäädä maahan.
Tällaisia henkilöitä avustaisi jatkossa palkattu konsultti, jonka tehtävänä olisi löytää
hallinnollisia menettelyvirheitä tai muita erityissyitä, joiden
vuoksi henkilölle voitaisiin
myöntää jollakin perusteella
oleskelulupa:
“Hallitus jäädyttää toistaiseksi muiden kuin vakavasta rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten maasta poistamiset.
Hallitus nimittää [lukumäärä]
henkilöä tutustumaan konsultteina jokaiseen maasta poistamista koskevaan tapaukseen.
Konsultin löytäessä syytä
epäillä maasta poistamisen aiheellisuutta joko menettelyn
puutteiden tai tärkeiden inhimillisten syiden vuoksi tai siksi, että asianomaiselle voidaan
myöntää jollakin perusteella

oleskelulupa, maahanmuuttovirasta ryhtyy kielteisen päätöksen muuttamiseen itseoikaisuna.”

Päätösvallan siirtoa
Suomelta EU:lle
Puolueen linjauksista selviää, että SDP haluaa merkittävää päätösvallan siirtoa Suomelta EU:lle.
Suomen Uutisten haltuunsa
saamassa muistiossa haikaillaan jopa EU-jäsenvaltioiden
yhteistä turvapaikkapolitiikkaa koko unionin alueella. Yksittäiset EU-jäsenvaltiot eivät
SDP:n arvion mukaan kykene
hoitamaan näitä asioita:
“Suomi toimii Euroopan unionissa aktiivisesti EU:n yhteisen
turvapaikkapolitiikan toteuttamiseksi. Kansallisvaltiot eivät
voi yksin vastata turvapaikkapolitiikan toteuttamisesta Euroopan unionin alueella. Muuttuvien tilanteiden pitämiseksi
hallittuna tarvitaan koko EU:n
kattavia pelisääntöjä ja käytänteitä.
Unionin laajuinen maahanmuuttopolitiikka pysäyttäisi ”kilpailun pohjalle” kansallisten turvapaikkapolitiikkojen
asteittaisilla tiukennuksilla.
Unionin yhteinen turvapaikkapolitiikka jakaisi myös vastuuta
pakolaisuudesta sekä poistaisi

PS ei ole vaatinut hankittavan hävittäjämäärän pienentämistä
YLEN turvallisuuspoliittisen kyselyn mukaan sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset ovat
valmiita vähentämään Suomeen hankittavien hävittäjien
määrää.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sai omasta vastauksestaan kyselyyn
tuttua räksytystä poliittisilta
vastustajilta, mutta myös vilpittömiä täsmennyspyyntöjä omilta. Halla-aho toteaa, että
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hänen tapansa vastata aina siihen, mitä kysytään, ja taipumus
ajatella liikaa istuvat huonosti keskustelukulttuuriin, jossa monimutkaisiin kysymyksiin
vaaditaan yksinkertaisia vastauksia, jossa analyysin sijaan halutaan julistuksia, ja jossa kaikki
pyritään tulkitsemaan pahimman kautta.
- Minä tai perussuomalaiset
emme ole esittäneet, että uusia hävittäjiä hankittaisiin vähemmän kuin 64. Eduskunta-
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puolueilla on vasemmistoliittoa
lukuunottamatta yksimielisyys
siitä, että a) nykyinen hävittäjäkalusto korvataan, ja että b)
uuden kaluston hintahaarukka on 7-10 miljardia euroa. Tähän perussuomalaiset ovat sitoutuneet.
Halla-ahon mukaan tuleva
hallitus ja eduskunta joutuvat
tekemään päätöksen hävittäjien määrästä ja niihin käytettävästä rahasta tarjousten perusteella. Hintalappu ei ole

tiedossa sen enempää kuin tuleva hallituskokoonpanokaan.
Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on ollut ja on edelleen
Suomen maanpuolustusmyönteisin puolue.
- Ne olivat aivan muut puolueet, jotka päättivät esimerkiksi maamiinojen hävittämisestä
ja sodanajan reservin leikkaamisesta. Varsinkin kokoomus
näyttää kärsivän muistinmenetyksestä.

PS-kansanedustajat sisäministeri Mykkäselle:

jäsenvaltioiden välisiä negatiivisia vetovoimatekijöitä.”

Oleskelulupahakemuksien käsittely
lyhyemmäksi
SDP haluaa myös lyhentää työperäisten oleskelulupahakemusten käsittelyaikoja. Perusteluksi tälle esitetään,
kuinka työntekijöiden ja työntekijöitä tarvitsevien yritysten
kannalta nykyiset käsittelyajat
ovat liian pitkiä.
Kustannusarviota tällekään
uudistukselle ei ole esitetty,
vaan ne olisivat tiedossa vasta myöhemmin: “Kustannukset
on arvioitava erikseen. Tavoitteen toteuttaminen vaatinee ainakin lisäresursseja oleskelulupahakemuksia käsitteleville
viranomaisille.”
SDP esittäisi myös erityisen
kielitakuun toteuttamista oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Tämä tarkoittaisi
käytännössä valtion järjestämän kielikoulutuksen käynnistämistä.
Puolueen muistiossa lukee,
kuinka kielikoulutuksen piiriin
tulisi päästä noin kolmen kuukauden kuluessa myönteisen
oleskelulupapäätöksen saamisesta. Velvoite kielitakuusta
tulisi kirjata erikseen lakiin.

SDP ei tiedä, mitä
uudistukset maksavat
Edellä esitetyt SDP:n linjaukset olisivat toteutuessaan suuri muutos Suomen nykyiseen
maahanmuuttopolitiikkaan.
Linjaukset olisi tarkoitus kirjata tarkemmin seuraavaan hallitusohjelmaan.
SDP myös nimittäisi erityisen laajapohjaisen komitean asiaa selvittämään: “Komitean raportin pohjalta hallitus
antaa keväällä 2021 eduskunnalle maahanmuuttopoliittisen selonteon sekä syksyllä 2021
esityksen ulkomaalaislain sekä
siihen liittyvän lainsäädännön

uudistamisesta.”
Lainsäädäntötyöhön olennaisesti kuuluvasta vaikutusarvioinnista ei puolueen
muistiossa sanota mitään ja
uudistusten kokonaiskustannuksia veronmaksajille voi
vain arvailla.
Selvitys- ja lainvalmistelutyön osuuden demarit tosin arvioivat kustannuksiltaan
melko vähäiseksi: “Selvitysja lainvalmistelutyön pohjalta tehtävien uudistusten hinta selviää osana selvitystyötä.
Mahdollisten unionin ja jäsenvaltioiden yhteisten linjausten
jälkeen kustannukset on arvioitava erikseen.”

Muistion laatija:
”Se on vielä
keskeneräinen”
Suomen Uutiset tavoitti
muistiota laatimassa olleen Saramon, joka on SDP:n maahanmuuttopoliittisen työryhmän
jäsen. Saramo on varatuomari
sekä eduskunnan suuren valiokunnan sihteeri.
- Olen ollut tekemässä tämän
kyseisen muistion linjauksia, mutta se on vielä keskeneräinen. Maahanmuuttopoliittisessa työryhmässä on ollut
esillä muitakin luonnoksia, Saramo sanoo.
Hän ei vielä osaa esittää kustannusarviota kaikista SDP:n
kaavailemista uudistuksista.
Esimerkiksi ulkomaalaisten
avuksi palkattavien konsulttien hintalappu ei ole tiedossa.
- Konsulttien määrä on selvitettävä myöhemmin. Me ei
toistaiseksi tiedetä, mitä se tulisi maksamaan, Saramo toteaa.
Suomen Uutiset tavoitti myös
Laxénin, joka ei halunnut
kommentoida salaisen muistion sisältämiä linjauksia julkisuudessa.
■ TEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVA LEHTIKUVA

“Mitä hyötyä lakiuudistuksesta,
jos lähtömaat eivät ota vastaan
Suomesta karkotettavia
kansalaisiaan?”
Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Jari Ronkainen
ihmettelevät hallituksen hampaattomuutta ulkomaalaisten rikollisten
karkottamiseksi pois Suomesta.
VIIMEAIKAISTEN, koko maata järkyttäneiden seksuaalirikosepäilyjen myötä keskustelu
ulkomaalaistaustaisten rikoksiin syyllistyneiden karkottamisesta on noussut jälleen tapetille.
Suomesta karkotettiin viime
vuonna lähes tuhat henkilöä,
näistä valtaosa luvattoman
maassaolon vuoksi ja vain osa
rikoksiin syyllistymisen vuoksi.

ongelmat kuin ennenkin. Esimerkiksi tietyt maat eivät aina
suostu vastaanottamaan kansalaisiaan. Tähän uusi lakimuutos ei vaikuta mitenkään, Ronkainen muistuttaa.

Kansalaisuuksia
myönnetään liukuhihnalta

Vuodenvaihteessa voimaan
tulleen uuden lainsäädännön
on kerrottu helpottavan karkottamista.
- Käytännössä lakimuutoksen myötä karkotukset voivat
nopeutua sellaisten ulkomaalaisten osalta, jotka on tuomittu rikoksista, joista on säädetty enimmäisrangaistuksena
vähintään yksi vuosi vankeutta tai joiden on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin,
Immonen avaa.
- Aiemmin karkottaminen
on vaatinut kyseisten tuomioiden lainvoimaisuutta, jolloin tuomittu henkilö on voinut jäädä Suomeen siksi aikaa,
kun odottaa hallinto-oikeuden
päätöstä asiassa. Karkotusten
määrää lakimuutos ei siis tule
muuttamaan.

Oman ongelmansa aiheuttavat sellaiset ulkomaalaistaustaiset henkilöt, jotka ovat jo
saaneet Suomen kansalaisuuden, kuten osa Oulussa vangituista miehistä, joiden epäillään muun muassa käyttäneen
alaikäisiä lapsia seksuaalisesti hyväksi.
Kansalaisuuden saaneita henkilöitä on käytännössä
mahdoton karkottaa maasta,
ellei nykyistä kansalaisuuslakia
muuteta.
- Suomen kykyä ulkomaalaisten rikollisten karkottamiseen
pitäisi tehostaa monin tavoin.
Keskeinen ongelma on tietysti se, että maahamme on annettu jo useamman vuosikymmenen ajan lampsia rajan yli
lähestulkoon kenen tahansa.
Toinen keskeinen ongelma on,
että Suomen kansalaisuuksia
myönnetään liukuhihnalta ilman mahdollisuutta kansalaisuuksien perumiseksi silloin,
kun henkilö syyllistyy rikoksiin, Immonen sanoo.

Suunnataan katse
pois tosiasioista

Suomen tiukennettava
linjaansa

Sisäministeri Kai Mykkänen
(kok.) on kehunut uuden lainsäädännön nopeuttavan rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista.
- Tällä yritetään vain kääntää katseet siltä tosiasialta,
että meillä on edelleen samat

Immonen ja Ronkainen tiukentaisivat maahanmuuttopolitiikkaa ja kansalaisuuden saamisen ehtoja tuntuvasti sekä
lisäisivät mahdollisuuden kansalaisuuden perumiseksi ulkomaalaistaustaisilta henkilöiltä,
jotka ovat syyllistyneet vaka-

Karkotusten määrä
ei ole kasvamassa

Olli Immonen

Jari Ronkainen
viin tai toisuviin rikoksiin.
Arabianrannassa alakouluikäisen pojan murhasta epäiltynä oleva ulkomaalaistaustainen
mies on esimerkki tapauksesta,
jossa henkilö on syyllistynyt aiemmin toistuvasti rikoksiin.
Lisäksi perussuomalaiset ovat
vaatineet yleisesti kovennuksia
seksuaali- ja väkivaltarikoksiin
kaikille rikoksentekijöille.
- Suomen on myös tiukennettava suhtautumistaan sellaisia
maita kohtaan, jotka eivät suostu ottamaan käännytettäviä tai
karkotettavia kansalaisiaan takaisin, kansanedustajakaksikko vaatii.
TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN
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Puoluetoimiston Putkonen ja Sand
kiertävät kenttää vaalien alla:

Kansan selvä enemmistö jakaa
perussuomalaiset arvot
Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen muistutti Lapin
kierroksella puolueen kansanedustajaehdokkaita, että perussuomalaiset lähtevät kevään eduskuntavaaleihin vahvasta alkuasetelmasta.
LAPIN Perussuomalaiset on
lähdössä eduskuntavaaleihin
täydellä omalla ehdokaslistalla eikä vaaliliittoja olla solmimassa.
Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen ja järjestöjohtaja Ossi Sandvik
tapasivat kansanedustajaehdokkaita Rovaniemellä tilaisuudessa, jossa Putkonen
kertoi vaalien alkuasetelmista sekä innosti ehdokkaita kevään kiihkeään taisteluun
eduskuntapaikoista.

Selkeä vaihtoehto
muille puolueille
Putkonen kertoi aluksi olevansa tyytyväinen siitä, ettei Lapin Perussuomalaiset
tarvitse vaaliliittoja muiden
puolueiden kanssa.
- Olen ylpeä siitä, kun ilmoititte, että lappilaiset pärjäävät
omillaan. Perussuomalaista äänestämällä siis voi antaa
tukensa nimenomaan perussuomalaiselle linjalle, ja se on
hyvä asia.
- Puolueen linja on selkiy-
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tynyt ja kirkastunut, ja olemme selkeä vaihtoehto muille puolueille. Meidän on nyt
jaksettava ja tuotava esiin perussuomalaista sanomaa. Se
on meille hyvä tilanne, koska useiden tutkimusten mukaan kansan selvä enemmistö
jakaa perussuomalaiset arvot,
Putkonen sanoi.

Jopa 800 000 ääntä
vailla kotia
Vaaliasetelma on kutkuttava, joskin monet tiedotusvälineet yrittävät ohjailla äänestäjiä viikosta toiseen
jatkuvalla spekuloinnilla siitä, tuleeko pääministeri Antti Rinteestä vai Petteri Orposta. Putkonen korosti, että
se on vain median arvailua.
- Erityisesti näissä vaaleissa keskeistä on innostaa kansalaisia äänestämään. Monet
ihmiset ovat nyt hämillään, koska monelle on melko epäselvää mitä Suomen
politiikassa tapahtuu soten,
maakuntakiistojen, ilmastoahdistuksen ja muiden li-

säksi. SDP:n tilanne ei ole
mitenkään varma, koska demareiden ja perussuomalaisten keskinäisen järjestyksen
ratkaisevat duunarit, kuten
edellisissäkin vaaleissa.
- Tosiasia on, että se etsijöiden porukka joka ei vielä tiedä ketä äänestää, on kasvanut
jo pitkään. Tällä hetkellä jopa
600 000-800 000 ääntä on ilman kotia, ja siinä on meidän
mahdollisuus. Tarjotaan me
näille äänille koti, ja silloin
Jussi Halla-ahon ykköshallitus on mahdollinen, Putkonen rohkaisi.

Järkevän ilmastopolitiikan puolustajat
Perussuomalaiset on viime
aikoina profiloitunut vahvasti
myös järkevän ilmastopolitiikan esilletuojana. Putkonen
korosti, että ilmastoasiat on
tuotava mukaan myös eduskuntavaaleihin.
- Ilmastonmuutoksella tehdään jos jonkinlaista politiikkaa. Nyt pitäisi kertoa kaikille, että Suomi on jo omalta
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osaltaan hoitanut homman.
Meidän teollisuuden päästöt ovat rajusti vähentyneet,
ja muutenkin tehdään töitä
puhtaamman ilman puolesta.
Jokainen uusi tehdaspiippu
Suomessa on ekoteko.
Putkonen muistutti, että
niissä maissa, joissa ilmastonsuojelusta ei huolehdita, ei
yleensä välitetä työntekijöiden oikeuksista tai laajemmin
ihmisoikeuksistakaan.
- Voimme yrittää pakottaa
saastuttajia laskemaan päästöjä siten, että saastuttajamaiden tuotteille asetetaan
tulli. Tällöin voidaan ostaa
suomalaisia tuotteita, koska
siinä ei ole halpatuotetta rinnalla. Samalla puolustamme

suomalaista teollisuutta, Putkonen sanoi.

Maahanmuutto
keskeinen
vaaliteema
Myös maahanmuutto tulee olemaan keskeinen vaaliteema, vaikka median mielestä se ei olisikaan sitä. Viime
aikoina kansalaisia on puhututtanut muun muassa GCMsiirtolaissopimus, jonka väitetään olevan ei-sitova.
- GCM-sopimus tullee
muuttumaan suomalaisessa poliittisessa keskustelussa suositukseksi, Putkonen
pelkää.
Varsinaisen myrskyn ovat

Lapin Perussuomalaiset
nimesivät ehdokkaita
PERUSSUOMALAISTEN Lapin
piirin hallitus on nimennyt viimeisimmässä kokouksessaan
ehdolle 39-vuotiaan Marko Heikkurin Kemistä. Heikkuri on koulutukseltaan insinööri
(AMK) ja ammatiltaan koneenkuljettaja.
Perussuomalaisten Lapin piiri on nimennyt nyt tähän mennessä kaikkiaan 12 ehdokasta,

jotka ovat: Kalervo Björkbacka
(Rovaniemi), Matti Haapala (Rovaniemi), Marko Heikkuri (Kemi),
Kaisa Juuso (Tornio), Juhana Kelloniemi (Kemijärvi), Eila Kivioja
(Sodankylä), Kari Kontiokoski
(Tervola), Ari Paldan (Rovaniemi), Jaakko Raivio (Rovaniemi),
Veikko Siitonen (Kittilä), Ari Södervall (Pello) ja Timo Tolonen
(Rovaniemi).

Ehdolla eduskuntaan Lapista
Perussuomalainen-lehti kysyi puolueen lappilaisilta ehdokkailta, millä eväillä he
lähtevät kevään eduskuntavaaleihin. Kysyimme: 1) Miksi kannattaa äänestää perussuomalaisia? ja 2) Kolme tärkeintä teemaa kevään eduskuntavaaleissa?

MATTI HAAPALA
Yhteiskuntatieteiden opiskelija
1. Perussuomalaiset on konservatiivinen vaihtoehto liberalismille.
2. Kansallisvaltion säilyttäminen, kohtuulliset energian kulutushinnat haja-asutusalueille,
maakuntien itsehallinnon kehittäminen.

VEIKKO SIITONEN
Yrittäjä
1. Perussuomalaiset pitää sanansa.
2. Maahanmuutto, Suomen hyvinvointi ja halpatyövoiman
torjuminen.

ARI PALDAN
Järjestelmäasentaja
1. Perussuomalaisten äänestämiselle on monta hyvää syytä. Voidaan sanoa, että meillä
on kaikkein realistisin maahanmuutto-ohjelma.
2. Energiahuollon kehittäminen, Lapin elinkeinoelämän kehittäminen ja laittomasti maassa olevien poistaminen.

Työmies Matti
Putkonen ja järjestöjohtaja Ossi
Sandvik (molemmat
keskellä) kävivät
Rovaniemellä innostamassa Lapin
Perussuomalaisia
eduskuntavaaleihin.

aiheuttaneet ulkomaalaisten
tekemät seksuaalirikokset,
jotka ovat kohdistuneet alaikäisiin suomalaislapsiin ja
joita on tehty ympäri maata.
Tähän ongelmaan perussuomalaisilla on selkeä ratkaisu: maahanmuuttopolitiikka
uusiksi ja laittomasti maassa
olevat välittömästi ulos.

Perussuomalaiset puolustaa teollisuuden edellytyksiä
ja oikeuksia Suomessa, joten ero esimerkiksi SDP:hen
on selkeä.
- Demarit esittävät autoveron nostamista sekä bensaveron korottamista, mikä
tietäisi duunareille rajua veronkorotusta.

Asumisen ja
liikkumisen hintaa
halpuutettava

Tavallisten ihmisten
kuunteleminen on
tärkeää

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti pienentäisi
valtion velanottoa. Samalla
kansalaisille jäisi enemmän
rahaa käteen.
- Erilaisissa tutkimuksissa
on todettu, että pienituloisen tuloista suurin osa menee asumisen ja ruuan kaltaisiin välttämättömyyksiin.
Siksi perussuomalaiset haluavat halpuuttaa asumista ja
liikkumista.
- Kun energian ja sähkön
hintaa alennetaan, se näkyy
ennemmin tai myöhemmin
myös ruuan hinnassa. Varsinkin teollisuuden sähkövero on kummajainen, silti
monet hallitukset ovat lähteneet siitä, että se olisi varmin vero, Putkonen hämmästeli.

Järjestöjohtaja Sandvik
rohkaisi ehdokkaita vielä
muistuttamalla, että perussuomalaiset on Suomen paras toripuolue.
- Tavalliset suomalaiset
ovat tämän päivän unohdettua kansaa. Ei se tee meistä populisteja, jos me aidosti
kuuntelemme mitä ihmiset haluavat ja mitä he ovat
mieltä.
- Ihmisten kuunteleminen
on siis tärkeää, koska vaalit
voitetaan vain äänillä. Muistakaa, että se hiljainen tyyppi torilla voi olla juuri se sinun äänestäjäsi, Sandvik
sanoi.
■ TEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN

JUHANA KELLONIEMI
Opettaja
1. Perussuomalaiset tarjoaa
muutoksen vallan väärinkäyttöön, joka on jatkunut jo kymmeniä vuosia.
2. Luontoasiat ja luontoarvot,
maahanmuutto sekä korruption torjuminen.

KAISA JUUSO
Kansainvälisen sairaanhoidon
erityisasiantuntija
1. Perussuomalaiset on ainoa
puolue, joka puolustaa Suomen
itsenäisyyttä ja suomalaisia ihmisiä.
2. Vanhusten hoidon henkilöstömitoitukset, koulukiusaamisen torjuminen ja yrittäjien pärjääminen.

KALERVO BJÖRKBACKA
Sähkötyömies
1. Maahanmuuttokriittisyys, ilmastopolitiikka, EU-kriittisyys.
2. Teollisuuden pysyminen Suomessa, sosiaalipolitiikka ja vähäosaisten auttaminen.

Putkosen ja Sandvikin seitsemän
vinkkiä eduskuntavaaliehdokkaille
KARI KONTIOKOSKI
Yrittäjä
1. Olemme alkaneet elää liian
totisia aikoja.
2. Kansallisen ostovoiman lisääminen, ulkomaisen halpatyövoiman rajoittaminen ja koulutuspolitiikka.

Ole oma itsesi, koska omana itsenäsi olet maailman paras.
Tutustu kunnolla puolueen vaaliohjelmaan.
Muista osata kuunnella ihmisiä jokaisessa toritapahtumassa.
Ei tarvitse olla kaikkien asioiden asiantuntija. Jos joku toinen
ehdokas osaa tietyn asian paremmin, ohjaa äänestäjä hänen
luokseen.
5. Ota huomioon myös torin laidalla olevat ihmiset ja lähesty
heitä ystävällisesti.
6. Muista, että vaalikampanjaa on joukkuepeliä.
7. Ehdokkaalla voi olla muutama oma teema, jotka ovat
sopusoinnussa puolueen teemojen kanssa.
1.
2.
3.
4.

15

Perussuomalaisten ensimmäiset eurovaaliehdokkaat:

EU kaipaa kunnon
ravistelua
Kolme ensimmäistä perussuomalaisten eurovaaliehdokasta on valittu. Asseri Kinnunen, Samuli Sibakoff ja Olli Kotro
haluavat pitää suomalaisten puolia ja vastustavat EU:n liittovaltiokehitystä.
VUODEN alusta Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana aloittanut 20-vuotias Asseri Kinnunen
Joensuusta haluaa olla mukana pitämässä Suomen puolta EU:n liittovaltiokehitystä
ja sääntelyä vastaan. Lisäksi
hän haluaa lopettaa sen, että
EU:n sisärajojen yli voi kuka
tahansa rauhassa kävellä vaatimaan turvapaikkaa.
- EU-parlamentissa ei ole
juurikaan nuoria meppejä.
Minut kannattaa valita, koska
nuorena ehdokkaana minulta löytyy pientä tervettä radikaalisuutta näkökulmissa ja
mielipiteissä, jota EU-parlamentissa kaivattaisiin mielestäni lisää, puhtia ja jaksamista myös, Kinnunen toteaa.
EU:n tulevaisuus ei Kinnusen mielestä näytä valoisalta.
Sen jälkeen kun britit eroavat unionista todennäköisesti ensi keväänä, uskoo Kinnunen lähtijöitä tulevan kohta
lisää. Siinä joukossa pitäisi
Suomenkin olla, ennen kuin
EU-laiva uppoaa kokonaan.
- Uskon, että EU jossain vaiheessa uppoaa ja euro siinä
samalla. Suomen kannattaa
lähteä riittävän ajoissa, eikä
jäädä viimeiseksi sammuttelemaan valoja ja maksamaan
muiden laskuja, sanoo Kinnunen.

Maatalous ja
kansallinen puolustus
säilytettävä
Kinnusen mielestä on tärkeää, että EU:ssa joku pitää huolta myös suomalaisen
maatalouden ja suomalaisen
kansallisen puolustuksen säilyttämisestä.
- Reserviläistoimintaa ei
pidä lähteä haittaamaan kansainvälisellä asesääntelyllä.
Suomalainen lähiruoka ja toimiva maatalous on Suomelle
huoltovarmuuskysymys, joten niidenkin puolia haluan
pitää, Kinnunen sanoo.
Asseri Kinnunen on taloustieteen opiskelija Helsingin
yliopistossa. 20-vuotiaana
hän on nuorin perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Joensuussa ja puolueessa
ja aloittanut juuri puheenjohtajakautensa Perussuomalaisten Nuorten kattojärjestön
puheenjohtajana. Perussuomalaisiin Nuoriin hän on
kuulunut nelisen vuotta, puolueeseen täysi-ikäiseksi tultuaan eli pari vuotta. Hän toimii myös Perussuomalaisten
Pohjois-Karjalan piirin hallituksessa ja Joensuun paikallisyhdistyksessä.
Politiikan lisäksi Kinnusta kiinnostavat muun muassa

historia, sotahistoria, aseet,
ammunta, urheilu, musiikki
ja kirjallisuus. Hän harrastaa
kuntosalilla käyntiä ja liikuntaa. Aiemmin hän harrasti
monta vuotta taekwondoa.

Värikkäämpi
vaihtoehto
Vanhempi konstaapeli Samuli Sibakoff Kotkasta on
taustaltaan samaan aikaan
sekä supisuomalainen että
hyvinkin kansainvälinen.
41-vuotias Sibakoff on asunut
Kotkassa koko ikänsä mutta syntynyt Israelissa Eilatissa. Hänen äitinsä isä on venäläinen, isä puolestaan jenkki,
jonka suku on Etiopiasta lähtöisin. Äiti on suomalainen.
Perussuomalaisiin Sibakoff liittyi vuoden 2016 alusta
Juho Eerolan ja Olli Kekkosen kannustamana.
- Olin perustamassa järjestelykeskusta Tornioon, jonka
jälkeen liityin perussuomalaisiin, kun huomasin, ettei
maahanmuuttopolitiikassa
ole todellakaan mitään järkeä
tässä maassa, Sibakoff kertoo.
Sibakoff lähti heti myös
kuntavaaliehdokkaaksi ja tuli
valituksi Kotkan kaupunginvaltuustoon 477 äänen vyöryllä, joka oli seitsemänneksi paras vaalitulos Kotkassa.

Poimintoja parlamentista:

Brexit, ydinvoimatuet ja
päätöksenteon avoimuus
Brexitin tulevaisuus puhututti Euroopan parlamentin vuoden ensimmäisessä
täysistunnossa brittiparlamentin hylättyä pääministeri Theresa Mayn ja EU:n
neuvotteleman erosopimuksen.
BRITANNIA saattaa lähteä
EU:sta kokonaan ilman sopimusta. Vaihtoehtona on myös
brexit-päivämäärän (29.3.) lykkääminen tai uuden kansanäänestyksen järjestäminen.
Osallistuin keskusteluun Euroopan keskuspankin 2017
vuosikertomuksesta. EU:n talous on kasvanut, ja työttömyys
on alimmillaan sitten vuoden
2008. Epävarmuustekijöitäkin
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on ilmassa, kuten julkisen sektorin ja kotitalouksien velkaantuminen, joista jälkimmäinen
johtuu useimmiten asuntoveloista ja niiden kasvusta.
Omalta osaltaan velkaantumista pahentaa korkeakorkoisten kulutusluottojen ja pikavippien yleisyys. Vanhoja lainoja
maksetaan uusia ottamalla,
mikä voi johtaa vuosikausien velkakierteeseen. Pikavippi-

firmat käyttävät hyväkseen ihmisten taloudellista ahdinkoa.
Ylivelkaantumisen seurauksena ihmissuhteet, terveys ja yleinen elämänlaatu kärsivät. Olen
pitkään vaatinut parempaa kuluttajansuojaa pikavippeihin
sortuneille, ja mielestäni pikavippitoiminta pitäisi kieltää kokonaan, mitä korostin puheessani.
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Perussuomalaisten ensimmäiset
eurovaaliehdokkaat
Samuli Sibakoff,
Asseri Kinnunen ja
Olli Kotro ovat lähdössä taltuttamaan
monipäistä liittovaltiohirviötä.

Europarlamenttivaaleihin
hän suostui lähtemään pienen suostuttelun jälkeen,
koska EU:n suunta on väärä ja suuri osa suomalaismepeistä toimii siellä kumileimasimen tavoin.
- Jos et halua tasapaksua
päätöksentekoa vaan hiukan
värikkäämmän vaihtoehdon,
silloin kannattaa äänestää minua, Sibakoff sanoo.

EU:n suunta
on huono
Sibakoff ei voi hyväksyä sitä,
että Brysselistä käsin käskytetään, miten Suomessa saa
toimia. Turvapaikka- ja pakolaispolitiikka sekä holti-

Eurooppalaiset haluavat
vähemmän maahanmuuttoa
EU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistamista koskeneessa keskustelussa perussuomalaisten puheenjohtaja
Jussi Halla-aho totesi, että EU:n
lähestymistapa ongelmaan on
ollut epärealistinen. Yhteinen
eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä rakentuu solidaarisuuden, maahanmuuton hallinnan
ja taakanjaon kaltaisille ajatuksille. Useimmat eurooppalaiset
eivät kuitenkaan halua ainoastaan hallittua, vaan myös vähemmän maahanmuuttoa, sillä
massamaahanmuutto kolmannesta maailmasta on haitallista
yhteiskunnillemme.
Romanian 1.1.2019 alkanutta puoli vuotta kestävää EU-puheenjohtajakautta käsiteltäessä toin esiin väärinkäytösten

ton rahan syytäminen huonosti talouttaan hoitaneisiin
EU-maihin ovat esimerkkejä asioista, joihin on saatava
muutosta.
- Huonolta näyttää EU:n
suunta, liittovaltiota kohti ollaan menossa. Kohta Suomi ei enää päätä omista asioistaan ollenkaan. Pelkästään
virkamieskoneisto EU:ssa on
kasvanut aivan liian suureksi. EU:n virkamiesten ja päättäjien matka- ja edustuskulut
maksavat satoja miljoonia euroja vuodessa yhteisiä rahoja,
Sibakoff kertoo.
Sibakoff on toiminut turvallisuusalalla koko ikänsä. Ennen poliisiksi valmistumistaan hän työskenteli

Asioiden
salailu ruokkii
huhupuheita,
valeuutisia
ja salaliittoteorioita.
ilmoittajien suojelua koskevan direktiivin tärkeyden. Väärinkäytöksiä yksityisellä tai julkisella sektorilla havaitsevan
henkilön on voitava tehdä epäkohdista ilmoitus ilman pelkoa kostotoimenpiteistä. Mikäli suojeluun tai asian käsittelyyn
ei voida luottaa, väärinkäytökset jäävät ilmoittamatta ja sama
rikollinen meno saa jatkua vuosikausia. Puheenjohtajamaan
on kaikin mahdollisin keinoin
edistettävä asian etenemistä,
jotta väärinkäytöksiä ilmoittaville yleisen edun puolustajille

ei halutakaan löytää järkeviä
ratkaisuja unionin ongelmiin.
Kaikkiin ongelmiin tarjotaan
vastauksena lisää EU:ta, eikä
unionin tulevaisuus todellakaan näytä ruusuiselta.

Vain perusuomalaiset
vastustavat liittovaltiokehitystä

Euroopan unioni
ei ole enää
se, johon Suomi
vuonna 1995
liittyi.
vartijana, vuoropalomiehenä,
järjestyksenvalvojana ja luennoitsijana turvallisuusalan
kursseilla. Valmistuttuaan
poliisiksi hän toimi jonkin aikaa ovimiehenä.
Rikospoliisina hän on työskennellyt vuodesta 2009 suurimman osan urastaan vanhemman rikoskonstaapelin
tittelillä. Hän asuu lapsuudenkodissaan Kotkassa avo-

vaimonsa sekä 16- ja 17-vuotiaiden tyttärien kanssa, joista
toinen on oma ja toinen puolison lapsi.

EU kehittymässä
nopeasti liittovaltioksi
Perussuomalaisten ryhmässä Brysselissä työskentelevä
36-vuotias Olli Kotro haluaa europarlamenttiin seurattuaan jo vuosien ajan EU:n ja
Suomen kehittymistä hyvin
vaaralliseen suuntaan. EU:sta
on pikkuhiljaa kehittymässä
liittovaltio, jolloin yksittäisten jäsenmaiden päätösvalta
omiin asioihinsa kapenee entisestään.
- Suomella on ollut hyvin

myötäsukainen linja EU:n
liittovaltiokehitykseen. Yksittäinen meppi ei voi tätä kehitystä pysäyttää, mutta perussuomalaiset voi olla osana
suurempaa europarlamenttiryhmää vaikuttamassa asioihin ainoana vaihtoehtona
liittovaltiokehitystä vastaan.
Toivon voivani antaa oman
asiantuntemukseni sellaisen
politiikan käyttöön, joka tähtää Suomen itsemääräämisoikeuden vaalimiseen, Kotro sanoo.
Euroopan unioni ei ole enää
se, johon Suomi vuonna 1995
liittyi, vaan se on nopeassa tahdissa kehittymässä EUliittovaltioksi, tulonsiirto- ja
velkavastuu-unioniksi, jossa

saadaan toimiva suojelujärjestelmä koko unionissa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

tymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän
nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua. Laadukkaiden ja kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen lisääminen
edistäisi naisten tasa-arvoista
osallistumista työelämään. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevampaa, jotta
useissa jäsenmaissa uhkaavasti laskenut syntyvyys saataisiin
jälleen nousuun.

Avoimuutta ja
veropolitiikkaa
Päätöksenteon avoimuus puhututti myös. Avoimuus on
erittäin tärkeää kansalaisten
luottamuksen ja demokratian
toteutumisen kannalta. On ongelmallista, että jäsenmaiden
ministereistä koostuvan neuvoston valmistelukokoukset ja
keskustelut käydään suljetuin
ovin, ja asiakirjojen julkisuutta rajoitetaan. Avoimuusvaatimuksia kierretään myös valmistelemalla tärkeitä päätöksiä
epävirallisissa yhteyksissä, kuten euroryhmässä ja eurohuippukokouksessa. Asioiden salailu
ruokkii huhupuheita, valeuutisia ja salaliittoteorioita. Neuvoston toiminnan tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää niin,

Euroopan parlamentin kustannukset ovat kasvaneet täysin poskettomiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että
parlamentti muuttaa 12 kertaa vuodessa Brysselistä
Strasbourgiin, koska se on sopimuksissa määritelty virallisesti EU:n päämajaksi ja kokoontumispaikaksi.
EU on entistä enemmän kehittymässä suuntaan, jossa
hyväntahtoiset hölmöt maksavat toisten viulut ja kustannukset.
- Kaikkein tärkeintä on ymmärtää, että Suomessa kaikki
muut puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta kannattavat liittovaltiokehitystä
ja ovat valmiita antamaan lisää päätösvaltaa Brysseliin.
Siksi äänestämättä jättäminen tai minkä tahansa muun
puolueen edustajan äänestäminen on itse asiassa ääni
Brysselin EU-pampuille, Kotro toteaa.
Olli Kotro on valmistunut
vuonna 2009 kauppatieteen
maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta pääaineenaan
talousmaantiede. Sitä ennen
hän kävi Helsingin Saksalaista koulua ja perhesyistä kävi
koulunsa loppuun Pariisissa, mitä kautta hän oppi myös
ranskan kielen.
Kauppakorkeakoulun jälkeen Kotro kävi ulkoministeriön diplomaattikurssin (Kavaku) ja työskenteli jonkin
aikaa ulkoministeriön palveluksessa. Perussuomalaisten
ryhmässä Brysselissä hän on
työskennellyt vuodesta 2013.

Ison-Britannian pääministeri Theresa May jatkaa tehtävässään, vaikka ei saanut erosopimusta läpi.
että kokoukset olisivat avoimia
ja niistä pidettäisiin yksityiskohtaista pöytäkirjaa. Näin kansalaiset ja toimittajat voisivat
tarkkailla sitä, että kansalliset
hallitukset toimivat kokouksissa

julkisuudessa antamiensa lupausten mukaisesti.
Parlamentissa keskusteltiin
myös veropolitiikan vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon.
Jäsenvaltioita kehotetaan siir-

Kädenvääntöä
ydinvoimaloiden
purkuohjelmista
Viikolla käsiteltiin myös ydinvoima-aiheita ja kättä väännettiin Liettuassa, Bulgariassa ja Slovakiassa sijaitsevien
ydinvoimaloiden purkuohjelmista ja EU:n niihin antamasta
miljardiluokan rahallisesta tu-

Asseri Kinnusen mielestä
on tärkeää, että EU:ssa joku
pitää huolta myös suomalaisen maatalouden ja suomalaisen kansallisen puolustuksen säilyttämisestä.

Samuli Sibakoff ei voi hyväksyä sitä, että Brysselistä
käsin käskytetään, miten
Suomessa saa toimia.

Olli Kotron mielestä EU:sta
on pikkuhiljaa kehittymässä
liittovaltio, jolloin yksittäisten jäsenmaiden päätösvalta omiin asioihinsa kapenee
entisestään.

esta, Euratomin uudesta tutkimus- ja koulutusohjelmasta ja
ITER-fuusioenergiahankkeesta.
Parlamentti hyväksyi myös InvestEU-ohjelman, jolla pyritään
luomaan 700 miljardin euron
edestä investointeja rahoituskaudella 2021-2027.
Viikolla juhlistettiin myös euron 20-vuotista taivalta. Lisäksi
keskusteltiin esim. itseohjautuvista ajoneuvoista, torjuntaaineiden lupamenettelyjen
parantamisesta ja uusista säännöistä, joiden nojalla EU voi leikata tai keskeyttää maksut oikeusvaltioperiaatetta rikkoville
jäsenmaille, jos nämä esimerkiksi häiritsevät oikeuslaitoksen
toimintaa tai eivät puutu petoksiin ja korruptioon.
■ PIRKKO RUOHONEN-LERNER
EUROOPAN PARLAMENTIN
JÄSEN (PS/ECR)
KUVA LEHTIKUVA
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P E R U S S UO M A L A I N E N

K U VA : P IX A BAY

YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA

SUOMALAINEN LUONTO ON KORVAAMATON

LIIKENTEEN TOIMIIN JÄRKEÄ

Puhtaat vedet ja metsät ovat kansallisvarallisuuttamme sekä
erottamaton osa suomalaista kansanperinnettä ja identiteettiä.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa autoilu varsinkin
haja-asutusalueilla on usein välttämätöntä.

TAAKANJAON EPÄKOHDAT KORJATTAVA –
TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY TURVATTAVA
Suomi ei ole ilmastopahis. Suurimmat saastuttajat on saatava
mukaan talkoisiin.
Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen on samalla hyvää
ilmastopolitiikkaa, kunhan Suomen energiantuotanto pysyy
vähäpäästöisenä
EU:n sisäisen taakanjaon epäkohdat on korjattava
EU:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille ilmastotulli

autovero alemmaksi – autokanta uudemmaksi. Polttoaineverotus kevyemmäksi ja myös aluekohtaiseksi
biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ei muita EU-maita
aikaisemmin tai korkeammin
täyssähköautoille vapautus arvonlisäverosta
tolkku kaupunkien ’autottomat keskustat’ -hankkeisiin ja
kaupunkibulevardeihin

ELÄINSUOJELU ON SUOMALAISTA
SIVISTYSPERINNETTÄ
Selkeisiin eläinsuojelun epäkohtiin on puututtava tomerammin.

MONIPUOLISTA, HAJAUTETTUA JA OMAVARAISTA
ENERGIATUOTANTOA
Laajapohjainen ja kotimaisuuteen tähtäävä energiatuotanto tukee
työllisyyttä, talouskasvua ja kotitalouksien ostovoimaa sekä on
myös ekologisesti kestävä.

eläinsuojelurikkomuksista nykyistä ankarammat rangaistukset
häirikköpetojen suhteen toimivalta paikallisille metsästysseuroille
uskonto ei saa olla perusteena eläinten rääkkäykselle

sähköveron alennus kotitalouksille ja teollisuudelle,
siirtohinnoittelu pidettävä kohtuudessa
sähköverkkoyhtiöt on pidettävä kotimaisessa omistuksessa
ydinvoiman tulee olla Suomen sähköntuotannon selkärankana
turvetuotanto on säilytettävä, kivihiilestä ei tule luopua etuajassa
energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen kannattaa panostaa
tuulivoiman syöttötariffit keskeytettävä, ei uusia tuotantotukia
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