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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

PERUSSUOMALAISTEN puoluesih-
teeri vaihtuu 29.6. Kuusi vuotta tehtä-
vässä toiminut Riikka Slunga-Poutsalo 
lopettaa ja puoluekokous valitsee tilal-
le uuden. Odotan valintaa suurella mie-
lenkiinnolla, sillä tehtävä ei ole helpoin 
mahdollinen.
 
JOS puoluesihteerin rekryilmoituksia 
olisi tapana julkaista työvoimatoimiston 
sivuilla, tehtäväkuvauksessa lukisi mah-
dollisesti jotain tällaista: ”Suomen suu-
rin poliittinen liike etsii palvelukseensa 
toimitusjohtajaa. Monipuolinen kokemus 
politiikasta, taloudesta, hallinnosta, ju-
ridiikasta, henkilöstöjohtamisesta, kam-
panjoinnista ja mainonnan suunnittelusta 
auttaa tehtävässä menestymistä. Mahdot-
tomista tilanteista kuivin jaloin selviämi-
nen katsotaan eduksi. Sisäisen ja ulkoisen 
viestinnän taidot ovat niin ikään eduksi, 
hyödynnämme työssämme kaikkia tähän 
mennessä keksittyjä tiedonvälitysmuotoja, 
joskin savumerkkejä ja kirjekyyhkyjä käy-
tämme ainoastaan tyynellä säällä. Pääset 
työssäsi kehittämään koko Suomen katta-
vaa piiri- ja paikallisyhdistysorganisaatio-
ta ja jos hyvä (tai huono) tuuri käy, esiin-
tymään mediassa.” 

+ + +

No niin.
 

MITÄ vanhemmaksi elää, sen enemmän 
tulee pohdittua ajan olemusta. Pohditut-
taa sekin, miten nykyisyys rakentuu men-
neisyydessä tehdyistä valinnoista.
 
SIITÄ on nyt melko tarkkaan kaksi vuot-
ta, kun Jussi Halla-aho voitti Jyväskylän 
puoluekokouksessa Sampo Terhon. Ku-
ten kaikki politiikkaa seuraavat tietävät, 
Terhon leiri pakkasi kimpsunsa ja kamp-
sunsa ja perusti kiireen vilkkaa kilpaile-
van puolueen. 
  Huonostihan siinä kävi. Suomalaiset ei-
vät ottaneet uutta ryhmittymää omak-
seen, ja nyt sinisen tulevaisuuden ainoa 
jäljellä oleva julkinen tehtävä on muistut-
taa siitä, miten poliittista liikettä ei aina-
kaan pidä perustaa. Episodi toki myöskin 
kertoo siitä, millä tavalla hyvää politiik-
kaa ylipäätään tehdään.
 
ENSINNÄKIN: politiikanteon on olta-
va riittävän hidasta. Toiseksi: sen on olta-
va julkista.
 
HITAUTTA tarvitaan, koska hätiköidyt 
päätökset menevät lähtökohtaisesti aina 
pieleen. Julkisuutta puolestaan tarvitaan, 
jotta kaikki tarvittavat näkökohdat voi-
daan ottaa huomioon. Sininen tulevai-
suus sekä hätiköi että toimi salassa. Tup-
lavirhe.

 
HIDAS ja julkinen politiikka karsii huo-
not hankkeet pois, sillä puolueilla ei yk-
sinkertaisesti ole varaa kannatella laho-
ja hankkeita julkisuudessa kovin kauaa. 
Hitauteen kaatui viime kaudella kokoo-
muksen lempilapsi, markkina-sote, ja sa-

moin kaatuivat monet keskustan utopis-
tiset visiot.
 
+ + +

ONKO uusi hallitus edellistä parempi? 
Aiemmin päivystävän höyrypäävisionää-
rin virkaa hoiti keskustaministeri Anne 
Berner, nyt mediatilan täyttävät tutti-
ikäiset punavihreät ideologit, joilla ei ole 
epäilystä omista teorioistaan, eikä juu-
ri minkäänlaista halua käydä keskustelua 
opposition näkemyksistä.

Juha Sipilän edellinen hallitus oli sikä-
li ennustettava, että sen tiesi aina ruk-
kaavan sääntöjä keskustan piiriin kyt-
keytyneille kähmy-yrittäjille edulliseksi. 
Kokoomus puolestaan oli yhtälailla en-
nustettava – se sääti yhteiskunnan hani-
koita suuryritysten eduksi ja pienten hai-
taksi. Mutta vihreään intomielisyyteen 
itsensä lietsoneet vasemmistopuolueet 
eivät toimi samalla tavalla. Niiden sielu ja 
olemus huutavat yhtä ja samaa asiaa: il-
mastonmuutos on tulossa, joten fossiili-
sia energiantuotantomuotoja käyttävät 
toiminnot on ajettava alas mahdollisim-
man nopeasti.
 
JULKINEN keskustelu jätetään käy-
mättä, toimitaan nopeasti. Kuulostaa vä-
hän siltä, että Rinne on toistamassa Ter-
hon virheet.
 
EN tiedä, minkälaisella alkemialla Ant-
ti Rinteen hallituksen on tarkoitus a) 
autoilijoita potkimalla vaikeuttaa työs-
säkäyntiä, mutta silti nostaa työllisyys-
astetta, b) heikentää yritysten toimin-
taedellytyksiä ja verottaa näitä entistä 
kovemmalla kädellä, ja samalla odottaa 
verotulojen kasvavan sekä c) tuhlata ra-
haa kaikkeen ilmiöpöytäkivaan, mutta 
olla silti leikkaamatta mistään muualta.
 
RINTEEN hallituksen lähtöasetelmat 
ovat kehnot, ja se ripustaa toimensa arva-
ukseen siitä, että talous jatkaa kasvuaan. 
Ei erityisen vastuullista, ja johtaa erittäin 
todennäköisesti raskaasti kasvavaan ve-
lanottoon. Logiikka on kopioitu peliriip-
puvaiselta, joka yrittää rahoittaa velko-
jensa maksun ostamalla lottokupongin.
 
NÄHTÄVÄKSI enää jää, minkälaisella 
innolla pikavippihallitus käy suomalais-
ten duunareiden ja yritysten kimppuun.
 
HITAUDEN ja julkisuuden lisäksi on 
syytä mainita vielä yksi politiikalle lei-
mallinen asia: itsekorjaavuus. Tällä tar-
koitan sitä, että vaikka tietyllä hetkellä 
tuntuisi siltä, että vääryys vallitsee, yh-
teiskunnilla on sisäsyntyinen kyky en-
nemmin tai myöhemmin hylätä politiikka 
ja poliitikot, jotka aiheuttavat olennaista 
haittaa yhteiskunnan menestykselle.
 
AIKA parantaa. Ja mitä enemmän vinou-
tuneista aatteista keskustellaan julkisuu-
dessa vapaasti, sitä nopeammin ne lentä-
vät historian roskatynnyriin. 

Hidas & julkinen

HALLITUKSELLA näyttää olevan 
tarkoitus vain elää velaksi ja myydä 
valtion omaisuutta. Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Ville Tavio sanoo viherva-
semmiston talouspolitiikan olevan 
kerrassaan kestämätöntä.

- Perussuomalaiset ovat tarkan ta-
loudenpidon kannalla ja vaalimme 
Suomen valtion omaisuutta. Emme 
ymmärrä tällaista haihattelua ja 
tuhlailua.

- On kestämätöntä, että hallitus 
käyttää jopa kaveriensa keskuudes-
ta esikuntaan valitsemiinsa uusiin 
virkamiehiin rahaa nyt noin 40 mil-
joonaa euroa. On kestämätöntä, että 
hallitus aikoo myydä valtion omai-
suutta ja lähettää myynnistä saadut 
rahat Afrikkaan. On kestämätöntä, 
että hallitusohjelman tavoitteet pe-
rustuvat suhdanteisiin ja vaativat lä-
hes kahden prosentin vuotuisen ta-
louskasvun sekä työllisyysasteen 
selvän nousun, Tavio listaa.

Suomessa yli puoli 
miljoonaa työnhakijaa

Me kaikki toivomme hyvää Suo-
men taloudelle ja työllisyydelle, 
mutta pelkästään näiden toiveiden 
varaan ei voi rakentaa, Tavio pai-

nottaa.
- Hallitusohjelmasta puuttuvat 

täysin ne konkreettiset keinot, mil-
lä tavoin työllisyysaste nousee ja ta-
lous kasvaa.

Valtiovarainministeriön julkaise-
man kevätkatsauksen mukaan Suo-
men talouskasvu hidastuu alle puo-
leentoista prosenttiin tulevina 
vuosina ja pidemmällä aikavälillä jo 
alle yhteen prosenttiin.

- Samalla kun tavoitellaan työlli-
syysasteen nostoa 75 prosenttiin, 
tulisi ottaa huomioon, että työlli-
syysaste ei kerro koko totuutta vaan 
mukana on osittaista tilastokikkai-
lua. Suomessa on työnhakijoita yhä 
yli puoli miljoonaa. Puoli miljoonaa 
suomalaista etsii tällä hetkellä töitä. 
Hallituksen tavoittelemalle kuuden-
kymmenentuhannen työpaikan lisä-
ykselle ei ole esitetty ohjelmassa mi-
tään keinoja.

- Hallitusohjelma on ylipäänsä hy-
vin epämääräinen. Suuri osa oh-
jelmasta on vain ”selvittämistä” ja 
”tarkastelua”, Tavio huomauttaa.

Hallitus syntyi vastoin 
äänestäjien tahtoa

Tavio varoittaa tämän hallituksen 
vievän Suomea turmioon.

Toiveiden tynnyriltä on pohja poissa. Kaikil-
le toivotaan ja lupaillaan kaikkea hyvää, mut-
ta mistä rahat? Kuka tämän toiveiden tynnyrin 
maksaa? kysyy perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Hallitus elää velaksi ja myy valtion omaisuutta
Vihervasemmistohallituksen ohjelma on karua luettavaa: 

“Tuloveron alennus on 

pelkkä silmänkääntö-

temppu.”

Valtion omaisuus 
on pian yksityisissä 
käsissä.
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Hallitus elää velaksi ja myy valtion omaisuutta
Vihervasemmistohallituksen ohjelma on karua luettavaa: 

- Ja vielä vastoin kansan tahtoa, sil-
lä kansa ei äänestänyt tällaista halli-
tusta, jonka pääministeri Antti Rinne 
muodosti. Jätitte toiseksi suurim-
man puolueen perussuomalaiset ulos, 
mutta myös kolmanneksi suurim-
man puolueen kokoomuksen. Sen si-
jaan hyödynsitte keskustalaisten val-
lanhimoa.

- Pääministeri Rinteelle vasemmis-
tolaisuus on osoittautunut ideolo-
gisesti tärkeämmäksi arvoksi kuin 
demokratia, sillä nyt kansan usko de-
mokratiaan on koetuksella, kun vaa-
leissa rökeletappion kärsinyt keskusta 
toimii hallituksen toiseksi suurimpa-
na puolueena.

Ostovoima romahtaa, 
keskiluokan taakka kasvaa

Vihervasemmistohallitus tahtoo pai-
kata tuhlailuaan korottamalla vero-
ja. Erityisesti suomalaisten asumi-
sen, autoilun ja ruuan kustannukset 
tulevat uuden hallituksen politiikalla 
nousemaan.

- Suomen keskiluokkaiset kotitalo-
udet tuskastelevat jo nykyisin vero-
taakkansa kanssa, Tavio huomauttaa.

- Hallitusohjelmaan kirjattu 200 
miljoonan euron tuloveron alennus 
on silmänkääntötemppu, sillä todelli-
suudessa pieni- ja keskituloisten ve-
rotaakka kasvaa.

Tavion mielestä Rinteen hallitus on-
kin oikea verotushallitus, joka on ot-
tanut tähtäimeensä jopa suomalaisen 
teollisuuden.

- Hallituspuolueet toimivat vasem-
mistoaatteen mukaisesti pyrkien ve-

rottamaan yrityksiä aina vain lisää ja 
samalla hallitus rypee viheraatteen il-
mastovouhotuksessa. Hallitus kiu-
saa öljylämmitteisissä taloissa asuvia, 
hallitus nostaa lämmityspolttoainei-
den veroja, joka koskee myös kauko-
lämpöä, hallitus poistaa asuntovelan 
korkovähennyksen ja lisää samalla 
asuntosijoittajien veroja, joka enteilee 
vuokrien nousua. Hallitus uhkaa nos-
taa kiinteistöveroa. Hallitus aikoo lei-
kata kotitalousvähennystä, Tavio lu-
ettelee.

Autoilijat ja yrittäjät 
maksumiehiksi

Tavio huomauttaa, että hallitus tuh-
lailee kehitysapuun ja maahanmuut-
toon ja laittaa autoilijat maksumie-
hiksi.

- Päivittäin sata kilometriä kuuden 
litran kulutuksella ajavalle jäisi kuu-
kaudessa 12 euroa vähemmän käteen. 
Vastaavasti päivittäin 300 kilometriä 
ajavalle 10 litran kulutuksella ajava 
menettäisi 58 euroa kuussa.

- Tämä on myrkkyä erityisesti am-
mattiautoilijoille ja kuljetusalalle ja 
sitä myötä yritysten logistiikkakus-
tannuksille. Tällaiset kasvavat kustan-
nukset pienentävät yritysten katteita 
ja siirtyvät hintoihin kuluttajien mak-
settavaksi, Tavio toteaa.

Kuritusta suuruuden-
hulluilla ilmastotalkoilla

Perussuomalaiset vastustavat jyr-
kästi asumisen ja autoilun verojen 
nostamista sekä yritysten ja teollisuu-

den kilpailukykyä laskevia toimia.
- Suomalaisia ei tule kurittaa suu-

ruudenhulluilla ilmastotoimilla, Ta-
vio painottaa.

- Suomi on jo tehnyt oman osuuten-
sa ja laskenut päästöjä nopeammin 
kuin muut EU-maat. Muiden maiden 
osuutta ilmastotalkoista ei tule siirtää 
suomalaisten maksettavaksi.

Itsenäistä politiikkaa 
Suomen etu edellä

Tavion mielestä hallitusohjelman 
EU-osuudesta näkee, että hallitus 
nöyristelee ja kumartelee Brysseliin. 
Suomen EU-politiikkaa muutetaan 
yhä liittovaltiomielisemmäksi.

- Perussuomalaiset sen sijaan ajavat 
kansallista etua. Suomessa tarvitaan 
rohkeutta vastustaa EU-liittovaltion 
valtapyrkimyksiä: yhteisvastuita, tu-
lonsiirtoja ja EU:n yhteistä budjettia.

Haittamaahanmuutosta 
tehdään väkisin laillista

Rinteen hallitus on ottanut tavoit-
teekseen Suomen maahanmuuttopo-
litiikan löysentämisen. Hallitusohjel-
man mukaan kielteisen turvapaikan 
saaneet on tarkoitus laittaa jatkossa 
töihin ja työoleskeluluvalle.

- Suomen maahanmuuttopolitiik-
ka on ollut aiemminkin löysää, mut-
ta ainakin laittomasti maassa olevat 
on pyritty ensisijaisesti poistamaan 
maasta. On täysin kestämätöntä, että 
surkeaa turvapaikkajärjestelmää huo-
nonnetaan entisestään.

- Laittomasti maahan tulleet saavat 

ilmeisesti jatkaa maassa oleskelua ku-
ten tähänkin asti, mutta nyt hallitus 
yrittää lisäksi saada laittomasti maas-
sa olevat töihin. Laittomasta maahan-
muutosta halutaan näin tehdä laillis-
ta, Tavio ihmettelee.

Perussuomalaisten mielestä Suomen 
ei pidä pyrkiä olemaan koko maail-
man sosiaalitoimisto, vaan Suomen 
tulee olla suomalaisten kansallisval-
tio. Suomen valtion tehtävä on suojel-
la suomalaisten hyvinvointia.

- Mikäli Suomen hyvinvointia jae-
taan pois pala palalta globalisaati-
on nimissä, niin lopulta ollaan tilan-
teessa, jossa hyvinvointia ei riitä enää 
jaettavaksi edes omille kansalaisille.

Perussuomalaiset 
esittivät epäluottamusta

Perussuomalaiset tekivät eduskun-
nassa aiheesta epäluottamusehdotuk-
sen:

- Eduskunta toteaa, että hallituk-
sen esittämä hallitusohjelma jyrken-
tää kansan kahtiajakoa, lisää entises-
tään maahanmuuttajien etuisuuksia 
kantaväestön kustannuksella sekä jat-
kaa Suomen itsenäisyyden ja itsemää-
räämisoikeuden kaventamista harjoit-
tamallaan ilmasto- ja EU-politiikalla, 
minkä vuoksi hallitus ei nauti edus-
kunnan luottamusta.

Hallitus sai luottamuksen äänin   
113-75.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Valtionvelan kehitys
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Hallitusohjelmaa tuskin pys-
tytään toteuttamaan ilman 
velanottoa. Ohessa valtionvelan 
kehitys noin kahdenkymmenen 
vuoden aikana. 

- On kestämätöntä, että hallitus 
aikoo myydä valtion omaisuutta
ja lähettää myynnistä saadut
rahat Afrikkaan, sanoo perus-
suomalaisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Ville Tavio.
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän joh-
to tyrmää Antti Rinteen hallituksen ohjel-
man verojen kiristykset ja pitää talouslinjauk-
sia vastuuttomina. Ryhmän puheenjohtajiston 
mukaan vaalilupauksia ollaan rahoittamassa 
työntekijän ja yrittäjän selkänahasta samalla 
kun valtionvelka jatkaa kasvuaan.

KOVAT polttoaineveron ki-
ristykset, mahdolliset tiemak-
sut, kotitalousvähennyksen 
leikkaukset ynnä muut ovat 
myrkkyä duunarille ja yrittä-
jille. Ne ovat omiaan naker-
tamaan ostovoimaa ja näin 
heikentämään työllisyyttä. 
Rinteen hallituksen haaveet 
uusista työpaikoista jäävät 
haaveeksi näillä muutoksilla, 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Vil-
le Tavio ennustaa.

– Sipilän hallitus lupasi las-
kea polttoaineveroa vielä vä-
hän aikaa sitten. Nyt keskusta 
on valmis nostamaan polt-
toaineveroja ja näin korotta-
maan muun muassa työssä-
käynnin ja ruoan hintaa.

Hallituksen tulopuoli 
on haihattelua

Hallitus on nostamassa py-
syviä menoja 1,23 miljardilla 
eurolla. Hallitus laskee katta-
vansa vajauksen työllisyyden 
kohoamisella, 730 miljoo-
nan euron veronkorotuksilla 
ja valtion omaisuuden myy-
misellä.

- Hallituksen laskelmat pe-
rustuvat hyvälle talouskas-
vulle, joka on haihattelua. 
Työllisyyden parantamisek-
si ei juuri esitetä konkreetti-
sia toimenpiteitä. Samaan ai-
kaan asiantuntijat ennustavat 
talouskasvun hidastumista – 
jopa taantumaa Eurooppaan, 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmän 1. varapuheenjoh-
taja Jani Mäkelä huomaut-
taa.

Hallitus jatkaa 
Bernerin politiikkaa

Hallitus aikoo myydä suu-
ren potin omistuksiaan kat-
taakseen kuluja. Myös VR:n 
pilkkominen saa jatkua. Pe-
russuomalaiset edustajat 
syyttävät hallitusta ”Bernerin 
politiikan jatkamisesta”.

- Rinteen hallitus näyt-
tää jatkavat berneriläis-

tä tuhoisaa politiikkaa, jossa 
kaikki on kaupan. Eikö Ca-
runa-kauppa opettanut yh-
tään mitään? Kenelle valtion 
omaisuutta – niitä lypsäviä 
lehmiä – oikein ollaan myy-
mässä? Sijoitusyhtiöt varmas-
ti jo nuolevat näppejään, kan-
sanedustajat kritisoivat.

Haittamaahanmuuttoa 
ja kehitysapua lisätään 

Perussuomalaiset moit-
tii kovin sanoin myös yhteis-
kunnalle haitallisen maa-
hanmuuton helpottamista. 
Hallitus on helpottamassa 
entisestään perheenyhdistä-
mistä sekä nostamassa pako-
laiskiintiötä. Myös työperäis-
tä maahanmuuttoa ollaan 
lisäämässä.

- Yhteiskunnalle haitalli-
nen maahanmuutto pitäi-
si lopettaa kokonaan. Miljar-
dien vuosittaiset haitallisen 
maahanmuuton menot jatka-
vat kasvuaan samaan aikaan, 
kun hallitus on luomassa suo-
malaisen työvoiman rinnalle 
halpatyömarkkinat. Rinne on 
kumppaneineen tekemässä 
laittomasta maahanmuutos-
ta laillista kaikin keinoin, Ta-
vio toteaa.

- Hallituksen tavoitteena on 
myös kehitysavun nostami-
nen jopa 0,7 prosenttiin brut-
tokansantuotteesta, joka li-
säisi veronmaksajien taakkaa 
jopa 700 miljoonalla eurol-
la. Tämä on täysin kestämä-
töntä.

Kuntatalous 
suuressa vaarassa

Hallitus lupaa, että uuden 
ohjelman aiheuttamat lisä-
menot kunnille korvataan 
täysimääräisesti korottamalla 
valtionosuutta tai poistamal-
la jo olemassa olevia tehtäviä. 
Perussuomalaiset huomaut-
taa, ettei hallitus esitä toimia 
rahoitusvajeen kattamiseksi.

- Todennäköisesti tässä käy 
niin, että kuntien valtavat li-

Hallitusohjelma 
enteilee Suomen 
konkurssia ja 
ulosliputusta

sämenot 
jäävät kat-
tamatta ja krii-
sikuntien määrä lisään-
tyy huomattavasti. Raha ei 
tule seinästä, vaikka hallitus 
näyttää niin luulevan, Mäke-
lä kuittaa.

Hoitajamitoituksen 
kirjaus epäselvä

Hallitus lupaa ohjelmassaan 
säätää hoivahenkilöstön sito-
vasta vähimmäismitoitukses-
ta (0,7) ympärivuorokautisen 
hoivan yksiköissä. Perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
2. varapuheenjohtaja Arja 
Juvonen pitää kirjausta ar-
veluttavana.

- Ollaanko tässä nyt säätä-
mässä 0,7:n hoitajamitoitus-
ta lakiin vai ei? Ihmettelen, 
miksi kohta on kirjattu noin 
epäselvästi ja lisätty vielä pe-
rään, että mitoituksessa huo-
mioidaan ensisijaisesti hoi-
toisuus. Pelkään pahoin, että 
tässä jäädään taas suositus-
ten ja omavalvonnan varaan. 
Niiden vaikutus on jo nähty! 
Yhdenvertaisuus ei suosituk-
silla toteudu.

- Saattohoitolaista ei ole 
hallitusohjelmassa sanaa-
kaan. Nämä yhteiskunnan 
heikoimmassa asemassa ole-
vat eivät siis saa jatkossakaan 
lakia, joka koskee yhdenver-
taisesti heidän hoitoaan, Ju-
vonen moittii.

Ruotsin kieli jälleen 
pakolliseksi yo-kokeissa

Rkp on saanut tahtonsa 

“Verohelpotukset pelkkää 
sumutusta”

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustajat kritisoivat täys-
istunnossa voimakkaas-
ti hallituksen keinoja kattaa 
valtion menoja, joita Rinteen 
hallitus on kasvattamassa en-
tisestään.

Kansanedustaja Ville Vä-
hämäki huomautti, että hal-
lituksen talousennuste on 
epärealistinen. Mikäli halli-
tuksen oman ennusteen si-
jaan Suomen Pankin ennus-
te toteutuu, se luo Vähämäen 
mukaan satojen miljoonien 
rahoitusvajeen kehyskauden 
loppupuolelle.

- Tällöin työllisyyskasvu hi-
dastuu ja hallituksen toimilla 
asuminen sekä autoilu kallis-
tuvat. Kotitaloudet ylivel-
kaantuvat edelleen ja osto-
voima heikkenee, Vähämäki 
luetteli ja toivoi, että hallituk-
sen kaavailema työtulotuki 
otettaisiin heti käyttöön lop-
pukauden sijaan.

Kansanedustaja Olli Immo-

nen piti hallituksen kaavaile-
maa 200 miljoonan euron tu-
loveron kevennystä härskinä 
huijauksena.

- Todellisuudessa pieni- ja 
keskituloisten verorasitus 
kasvaa elinkustannuksia nos-
tavilla viherveroilla ja vero-
alennukset kuluvat täysin 
asumisen ja liikkumisen kal-
listumiseen. Miten te selitätte 
kansalle tämän silmänkään-
tötempun ja sumutuksen? 
Immonen kysyi.

Perussuomalaisten ryhmäjohto: 

Ville Vähämäki

Jani Mäkelän mielestä 
hallitus laskee liikaa ole-
mattoman talouskasvun 
varaan.

- Saattohoitolaista ei ole
hallitusohjelmassa sa-
naakaan, Arja Juvonen 
ihmettelee.
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Vihapuhejahti on 
kohdistettu 
toisinajattelijoille 
VALLASSA olevat konsensuspuolueet ovat olleet kyvyttömiä 
tarjoamaan poliittisia ratkaisuja, joilla he pystyisivät torju-
maan uusisänmaallisuuden nousun. Tämä on johtanut siihen, 
että konsensuspoliitikot ovat kuvanneet kansallismielisten 
etenemistä demokratian loppuna. Yleinen kaava on ottaa toi-
sinajatteleva poliitikko tai puolue ja assosioida tämä mieliku-
viin, joilla on paha tai pelottava kaiku, kuten natseihin, rasis-
teihin ja Venäjän agentteihin. Syyllistäminen assosiaatiolla on 
argumentaatiovirhe, mutta kun valhetta toistetaan riittävän 
monta kertaa, se muuttuu yleiseksi totuudeksi. Loogisesti aja-
teltuna saman asian toistaminen ei todista yhtään mitään.
 
ENNEN europarlamenttivaaleja EU oli kehotusten ja uhkai-
lun saattelemana vaatinut sosiaalisen median yhtiöitä suitsi-
maan palveluissaan esiintyvää vihapuhetta ja valeuutisia. Sosi-
aalisen median kiristyneistä ”yhteisönormeista” saatiin näyte 
Suomen eduskuntavaaleissa. Facebook bannasi äärivasemmis-
tolaisen masinoinnin tai algoritmiasetusten vuoksi  jopa viik-
kokausiksi näkyviä perussuomalaisia toimijoita, kun samaan 
aikaan ”oikeaa mieltä” olevat ehdokkaat saivat vapaasti vai-
kuttaa vaaleihin ja mainostaa itseään. Youtube taas on alka-
nut poistamaan palvelustaan tunnettuja maahanmuuttokriit-
tisiä vaikuttajia.
 
TÄMÄN päivän luterilainen johto on hylännyt kristinuskon 
vaalimisen ja levittämisen, he ovat keskittyneet politikointiin. 
Sisäministeriön alla toimi jopa entisen arkkipiispan johtama 
vihapuhetyöryhmä, joka loppuraportissaan vaati erimuotoisia 
toimenpiteitä yhteiskuntaa uhkaavaa vihapuhetta vastaan. Ra-
portti esittää muun muassa vihapuheen vastaisen toimintakes-
kuksen perustamista, maalittamisen kriminalisointia ja ihmis-
ten kouluttamista sananvapauden rajoista. Suomen nykyisen 
hallituksen tavoite on siirtyä klassisesta sananvapaudesta ns. 
ohjattuun sananvapauteen. Rajoitettavat puheenaiheet ovat 
etenkin maahanmuutto, islam ja EU. Toisinajattelijoilta vie-
dään maine ja ehkä myös työpaikka. On lapsellista ajatella, että 
Suomessa ja Euroopassa olisi mahdollista ohjailla julkista kes-
kustelua perinteisiä valtapuolueita miellyttävään suuntaan il-
man siirtymistä Venäjän tai Kiinan kaltaiseen poliisivaltioon.
 
SANANVAPAUS on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka on 
erottanut länsimaisen sivilisaation muista maailman sivilisaa-
tioista ja mahdollistanut sen nousun. Sanavapauden murenta-
misella otamme kurssin kohti keskiajan kaltaista tietämättö-
myyden ja mielivallan hallitsemaa maailmaa. Nykyään on jo 
vaikea erottaa parodiaa todellisuudesta. Parodiahenkilö Kei-
jo Kaarisateen mielipidekirjoituksia on julkaistu Aamuleh-
dessä ja Helsingin Sanomissa, osa nauraa niitä vedet silmissä 
ja toiset ottavat ne tosissaan. Todellisuudesta on ainakin kak-
si tulkintaa. Eduskuntaryhmämme puheenjohtaja Ville Tavio 
kummasteli puheessaan, että miksi vain naisenemmistöinen 
hallitus on tasa-arvoinen. 
 
SISÄISTÄ ääntä ei tule vaientaa, koska se johtaa henkiseen 
kylmyyteen ja voimattomuuden tunteeseen. Ei pidä jäädä 
odottamaan johtajia, jokaisen pitää itse tehdä osansa ja teh-
dä se mahdollisimman hyvin. Perussuomalaiset liittyivät eu-
roparlamentissa kansallismieliseen ryhmään nimeltä Identi-
ty and Democracy. Uusi ryhmä syntyi, vaikka muut puolueet 
yhdessä median kanssa tekivät kaikkensa, jotta kansallismie-
liset eivät yhdistyisi. ID-ryhmän yhteisessä julistuksessa ker-
romme puolustavamme kristillistä ja kansallista Eurooppaa, 
joka haluaa palauttaa jäsenvaltioiden suvereniteetin. Olemme 
nyt viidenneksi suurin ryhmä europarlamentissa, pelastetaan 
Suomi ja Eurooppa vaalit kerrallaan. Nähdään puoluekokouk-
sessa!

LAURA HUHTASAARI
PERUSSUOMALAISTEN 
1. VARAPUHEENJOHTAJA 

■  KOLUMNI

Talouspolitiikka liikaa toiveiden varassa
PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustajat Sakari Puisto ja 
Olli Immonen näkevät uuden 
hallitusohjelman talouslinja-
ukset heppoisina ja riskialt-
tiina. Heidän mukaansa uusi 
vihervasemmistohallitus pe-
rustaa talouspolitiikkansa puh-
taasti sen toiveen varaan, että 
suotuisa talouskehitys jatkuu 
ja sen myötä työllisyysaste ko-
henee.

Mikäli näin ei kuitenkaan ta-
pahdu, talouslinjauksilta puto-
aa pohja ja Suomi ajautuu yhä 
vahvemmin kestämättömälle 
velkaantumisen tielle.

- Vuoden 2018 lopulla Suo-
men valtionvelka oli 44,9 pro-
senttia bruttokansantuottees-
ta. Koko julkisen talouden 
velka suhteessa bkt:hen oli 
58,9 prosenttia. Nyt hallitus 
nostaa pysyviä menoja 1,2 mil-
jardilla eurolla ja lisäksi ker-
taluontoisia eriä on kolmella 
miljardilla. Talouspolitiikka on 
laadittu sen varaan, että työl-
lisyysaste nousee 75 prosent-
tiin, Puisto avaa.

- Maailmantalouden elpy-
misestä, talouden suhdanne-
noususta sekä Suomen työlli-
syyden ja talouden kasvusta 

huolimatta viime hallituskin 
perusti politiikkansa velkara-
halle, Immonen muistuttaa.

Puiston ja Immosen mielestä 
talouden saralla ei pitäisi jakaa 
kakkua, jota ei ole vielä edes 
leivottu. He näkevät vasem-
miston vaalilupausten tulevan 
Suomelle kalliiksi.

- SDP:n kuihtuneista ”vappu-
satasista” ja muista epärealis-
tisista vaalilupauksista on koi-
tumassa erilaisten arvioiden 
mukaan noin miljardin euron 
lisämenot valtiolle ja kunnil-
le. Lisäksi Rinteen lupailemi-
en ”tulevaisuusinvestointien” 
myötä kustannukset kasvavat 
entisestään. Vieläpä näyttää 
siltä, että valtionyhtiöistä saa-
tavia myyntituloja valuu juok-
seviin kuluihin varsinaisten in-
vestointien sijaan, Puisto ja 
Immonen näkevät.

Kansanedustajakaksikko 
muistuttaa lisäksi, että pelkäs-
tään väestöllisen huoltosuh-
teen heikkeneminen aiheuttaa 
vuosittain yli 500 miljoonan 
euron lisälaskun.

- Hallituksen tavoite lisä-
tä humanitaarista maahan-
muuttoa heikentää kuitenkin 
taloudellista huoltosuhdet-

Sakari Puisto

ta entisestään. Maahanmuu-
ton nettokustannuksia tulee 
perussuomalaisten mielestä 
pyrkiä nimenomaan vähentä-
mään vastuullisella maahan-
muuttopolitiikalla, Puisto ja 
Immonen painottavat.

- Hallitusohjelmaan kirjatut 
viherverot tulevat puolestaan 
nostamaan liikkumisen ja 
asumisen kustannuksia rajus-
ti sekä vaikeuttamaan taval-
listen suomalaisten elämää. 
Samalla hallituksen ideologi-
nen ilmastopolitiikka naker-
taa investointisuojaa ja luo 
siten epävarmuutta elinkei-
noelämän saralle.

läpi hallitusneuvotteluis-
sa ja ruotsin kielen pakol-
linen kirjoitus palaa yo-ko-
keisiin. Perussuomalaisten 
edustajien mukaan tämä on 
tuulahdus menneisyydestä, 
joka haittaa merkittävästi 
kansainvälisten kielten op-
pimista.

- Me haluamme vapaan 
kielivalinnan kouluihin. 
Suomi elää viennistä ja yhä 
kasvavassa määrin matkai-
lusta. Ruotsin kielen tuo-
minen takaisin pakolliseksi 
yo-kieliin haittaa molempia 
sektoreita. Kaikkien kiel-
ten opiskelusta on hyötyä, 

eikä yhtä pitäisi nostaa mui-
ta ylemmäs varsinkaan sil-
loin, kun se ei ole kansain-
välinen kieli.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Viherverot nostavat 

asumisen ja liikkumisen 

hintaa.
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Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka 
Mäkynen vaatii Rinteen hallitusta poista-
maan autoveron kokonaan, mikäli hallituk-
sen kaavailemat tietullit toteutuvat.

KANSANEDUSTAJA Juk-
ka Mäkysen mielestä jostain 
näkökulmasta katsottuna tie-
tullit voivat olla esimerkik-
si pahoin ruuhkautuneessa 
Helsingissä paikallaan. 

- Mikäli yli 60 vuotta voi-
massa ollutta väliaikaista au-
toveroa ei poisteta, on vaikea 
perustella jo valmiiksi yli-
rahastetuille autoilijoille ja 
moottoripyöräilijöille vielä 
tietulleja päälle.

Maksut lankeavat 
myös autottomille

Mäkysen mielestä olennai-
nen kysymys on myös se, että 
kuinka paljon tietullien ra-
kentaminen ja toteuttaminen 
maksaa yhteiskunnalle.

- On turhaa puhua tietul-
limaksuista, jos varsinai-
sia tietulliasemia ei rakenne-
ta. Tietulleissa täytyy ottaa 
huomaan myös kuljetusalan 
yrittäjät. Tässä tilanteessa 
kuljetusyritykset ovat pako-
tettuja uudessa epäsuotuisas-
sa markkinatilanteessa nos-
tamaan kuljetustensa hintoja, 
joten tietullimaksut siirty-
vät suoraan myös autottoman 
kuluttajan kukkarolle.

Autoilijoiden 
ryöstämisen on 
loputtava

säkin tai juna-aseman vieres-
sä, Meri huomauttaa.

Kansanedustaja Ritva 
“Kike” Elomaan mukaan yk-
sityisautoilu näyttää olevan 
hallitukselle melkoinen mör-
kö.

- Ilmastopolitiikan tavoittei-
den saavuttamiseen on paljon 
muitakin keinoja kuin yksi-
tyisautoilun rankka verotta-
minen. Polttoaineveron ko-
rottaminen kirpaisee eniten 
juuri niitä suomalaisia, joil-
le oma auto on välttämättö-
myys ja kilometrejäkin usein 
kertyy asuinpaikan johdos-
ta paljon.

Keskusta hylkäsi 
maaseudun väen

Hallituksessa ei tunnuta 
Elomaan mukaan ymmärtä-
vän, millaista on asua suur-
ten kaupunkien ulkopuolel-
la. Suomi on harvaan asuttu 
maa, jossa matka lähikaup-

On jo tiedossa, että Rinteen 
hallitus nostaa polttoaineen 
hintaa.

- Pahoin pelkään, että Rin-
teen autovihamielinen halli-
tus tulee myös pienentämään 
autoilijoiden kilometrikor-
vauksia. On selvää, että Rin-
teen hallitus tulee antamaan 
pahempaa runtua ahkeril-
le työssäkäyville autoilijoille 
kuin Tuntemattoman sotilaan 
Lammio alikersantti Rokal-
le konsanaan, Mäkynen sa-
nailee.

Myrkkyä tavallisen 
ihmisen arkeen

Myös kansanedustaja Lee-
na Meri on huolestunut au-
toilun kallistumisesta ja sen 
vaikutuksista ihmisten ar-
keen.

- Olen huolestunut autoilun 
kallistumisesta ja sen vaiku-
tuksesta ihmisten liikkumi-
seen töihin ja harrastuksiin. 
Samasta asiasta huomauttaa 
myös Autoliitto tiedottees-
saan. Ruuhkamaksut ja polt-
toaineen veronkorotukset 
ovat myrkkyä tavallisen ihmi-
sen arkeen.

Kaikki eivät asu ratikkapy-

”Polttoaineveron 
korottaminen

kirpaisee eniten
juuri niitä 

suomalaisia, 
joille

oma auto on 
välttämättömyys.”

Hallitus aikoo 
kertainvestointien

lisäksi kasvattaa 
julkisia menoja
pysyvästi yli 1,2 

miljardilla eurolla.

Perussuomalaiset tyrmistyivät 

tiemaksuista ja polttoainekorotuksista

paan tai muiden palvelujen 
äärelle on usein todella pit-
kä eikä julkista liikennettä ole 
kaikkialla.

- Luulisi, että edes keskus-
talaisilla olisi todenmukai-
nen käsitys liikkumisesta siel-
lä missä ei kaupunkifillareita 
näy tai sähköpotkulaudat tuki 
baanaa, Elomaa hämmäste-
lee ja sanoo perussuomalais-
ten olevan tänä päivänä ainoa 
myös maaseudun väen asialla 
oleva puolue.

Ritva Elomaa

Ilmastotullit päästöjen 
vähentämiseen

Elomaan mielestä Suomen 
kannalta järkevämpi tapa tor-
jua ilmastonmuutosta on esi-
merkiksi perussuomalais-
ten esittämä ilmastotulli, joka 

Savio: Hallitusohjelman 
lupausten kustannukset 
nähdään syksyllä

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savion 
mukaan vaalilupausten toteuttaminen ja kansalaisille 
syntyneiden suurten odotusten lunastaminen tulee 
olemaan Rinteen hallitukselle hyvin vaikeaa.
JO ennen hallituksen nimittämis-
tä keskustan ja vihreiden vaikeasti 
yhteensoviteltavat ympäristö- ja 
elinkeinopoliittiset näkemyse-
rot nousivat pintaan uusista sellu-
tehdashankkeista käydyn julkisen 
keskustelun myötä.

- Perussuomalaiset vaativat hal-

litusta takaamaan suomalaisen 
työnteon, yrittäjyyden ja teol-
lisuuden toimintaedellytykset. 
Muussa tapauksessa hallitusohjel-
malta ja siinä vaaditulta kahden 
prosentin talouskasvulta puto-
aa taloudellinen pohja kokonaan, 
kansanedustaja Sami Savio huo-

mauttaa.

Velkaantuminen 
pysähtyy vain työllä

Rinteen hallituksen tavoite ta-
sapainottaa julkinen talous vaa-
likauden loppuun mennessä on 
Savion mielestä sinällään oikea, 
mutta lukuisiin tuleviin selvityk-
siin tukeutuva hallitusohjelma ja 
erityisesti sen talouslinjaukset kai-
paavat runsaasti lisää realismia ja 
konkretiaa.

- Velkaantumisen pysäyttä-
minen edellyttää myös työlli-
syysasteen nostoa vähintään 75 
prosenttiin. Työllisyystoimien et-
siminen on kuitenkin ulkoistet-
tu työmarkkinajärjestöille, jotka 
ovat pitäneet niille asetettua ai-

kataulua varsin kunnianhimoise-
na. Talouden mahdollinen lasku-
suhdanne vaikeuttaisi entisestään 
hallituksen tavoitteiden toteutu-
mista.

Hallitus aikoo kertainvestointien 
lisäksi kasvattaa julkisia menoja 
pysyvästi yli 1,2 miljardilla eurolla 
ja kattaa syntyvää vajetta muun 
muassa valtion omaisuudesta 
saatavilla tuloilla. Savion mukaan 

tuottavasta omaisuudesta ei kui-
tenkaan kannata luopua, ei var-
sinkaan hinnalla millä hyvänsä.

- Se olisi hyvin lyhytnäköistä, 
joskaan ei missään nimessä en-
nennäkemätöntä politiikkaa.

Asuminen ja liikkuminen 
kallistuvat

Savio mainitsi eduskuntapu-
heessaan aktiivimallin leikkurin 
poistamisen ja tuloverotuksen 
pienimuotoisen keventämisen lu-
keutuvan hallitusohjelman myön-
teisiin tavoitteisiin.

- Samalla hallitus aikoo kuiten-
kin muun muassa pienentää koti-
talousvähennystä ja kiristää läm-
mityspolttoaineiden verotusta, 
korottaa polttoaineveroja 250 
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Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus korottaa fossiilisten polttoainei-
den verotusta 250 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Polttoaineiden 
verotuksen kiristys bensiiniin ja dieseliin on 5 senttiä litralta, joka kurittaa 
työmatkalaisten lisäksi kuljetusalan yrittäjiä.
HALLITUKSEN toimet eivät saa 
kiitosta Itä-Suomessa Rauta-
vaaralla yli 30 vuotta toimineen 
Maansiirto Korkalainen Oy:n 
Markku ja Antti Korkalaiselta.

- Ei se ainakaan paranna tilan-
netta, että käännytään verojen 
nostamisen suuntaan. Se vai-
kuttaa kuljetusalaan viiveellä ja 
taksoja ei pysty nostamaan sa-
massa tahdissa, Markku Korka-
lainen sanoo.

Korkalaisten veljesten mukaan 
kulupuolen nousu rajoittaa ta-
loudellisemman ajoneuvoka-
luston hankintaa. Jo yksi kuor-
ma-auto hörppää polttoainetta 
useita satoja litroja päivässä.

- Kulut on koetettava saada 
asiakkaalta, joka nostaa edel-
leen kuluttajahintoja, Antti Kor-
kalainen tuumii. 

”Jakovaraa ei ole” 

Perussuomalaisten jämsäläi-
nen kansanedustaja Jouni Ko-
tiaho ymmärtää Korkalaisten 
veljesten tuskan. Kotiaho on 
varsinaiselta ammatiltaan kul-
jetusalan yrittäjä. Hänen su-
kuyrityksellään on viisi au-
toa ajamassa puuraaka-ainetta 
metsästä paperitehtaille. 

- Jääköhän polttoaineiden ve-
rojen korotuksen pumppuhinta 
viiteen senttiin litralta? Se tar-
koittaa ammattimaisessa liiken-
teessä, että Suomen kuljetus- ja 
logistiikkakustannukset nouse-
vat rajusti, Kotiaho toteaa. 

Myös Kotiaho pohdiskelee, 
että pystytäänkö kustannusten 
nousua siirtämään kovasti kil-
paillun alan hintoihin.

- Jakovaraa ei ole ja se kustan-
nusten nousu on pakko laittaa 
hintoihin. Sitä kautta se nostaa 
kuluttajien hintoja ja inflaatiota, 
Kotiaho harmittelee. 

Polttoaineverojen roimat ko-
rotukset vaikuttavat Suomen 
taloudelle tärkeän paperiteolli-
suuden kilpailukykyyn. 

- Valmiin tavaran rantaan vie-

minen kallistuu. VR ei varmaan 
alenna hintojaan, jos muut kus-
tannukset nousevat. Tästä vero-
jen kiristyksestä tulee vielä lu-
mipalloilmiö, Kotiaho pelkää.

Tiestö kuntoon

Kotiaho toivoo, että verojen 
korotuksesta syntyvä tulo käy-
tettäisiin liikenneväylien hoita-
miseen.

- Tiet alkavat olla huonos-
sa kunnossa joka puolella Suo-
mea. Isommat valtaväylät tar-
vitsevat korjauksia ja alempi 
tieverkko on vielä huonommas-
sa kunnossa. Myös meidän yri-
tyksessä ajetaan puita met-
sästä, niin sen tiestön huonon 
kunnon näkee heti. Autokalusto 
ajetaan romuksi ihan heti kätte-
lyssä, Kotiaho tietää. 

Hän toivoo hallitukselta järki-
peräisiä liikennehankkeita, jot-
ka tukisivat metsäteollisuuden 
ja yritysten toimintaa.

- Esimerkiksi Äänekosken bio-
tuotetehtaan tavara menee ju-
nakyydillä Raumalle ja Jämsässä 
on kaksi UPM:n paperitehdasta, 
mutta kaksoisraiteen suunnit-
telua tai määrärahaa ei ole mai-
nittu hallitusohjelmassa. Se aut-
taisi koko elinkeinoelämää ja 
kansantaloutta, Kotiaho toteaa. 

Kotiaho mainitsee, että Rin-
teen hallituksen Suomi elää vel-
karahalla. 

- Sekin vähäinen jakovara pi-
täisi kohdentaa omaan maahan 
sekä oman maan kansalaisiin 
antamalla mahdollisuus yrittä-
jyyteen ja palkkatulolla elämi-
seen, Kotiaho vaatii.

65 miljoonan lisälasku

Kuljetusalan yrittäjien etujär-
jestö Suomen Kuljetus ja Logis-
tiikka SKAL:n toimitusjohtaja 
Iiro Lehtosen mukaan polttoai-
neiden verojen korotus on kul-
jetusalalle raju isku. 

- Viiden sentin korotus lit-

Lasku lankeaa kuluttajille
Polttoaineiden verojen korotus kurittaa kuljetusalaa

Jouni Kotiaho

Jukka Mäkynen

raa kohden tarkoittaa dieselin 
65 miljoonan euron lisälaskua  
kuljetusyrityksille. Se on tosi 
iso summa, jos ajatellaan mil-
lä Suomi kilpailukykynsä hoitaa, 
niin ei ainakaan korottelemalla 
polttoaineiden hintoja, Lehto-
nen sanoo. 

Lehtonen arvioi, että polttoai-
neiden hintojen korotus siirtyy 
kuljetusalan asiakkaille.

- Asiakas näkee sen kohonnei-
na kuljetusmaksuina. Siitä tulee 
kierre. Jos polttoaineiden hin-
nat olisivat mahdollisimman al-
haisella tasolla, niin siitä hyötyi-
si koko yhteiskunta.

Raskas tavaraliikenne ei Leh-
tosen näkemyksen mukaan siir-
ry sähkönkäyttäjäksi, ja die-
sel on pääkäyttövoimana vielä 
vuosikymmeniä.

- Nykyteknologialla rekka-au-
to vaatisi yhden perävaunun 
pelkästään akkuja varten eli 
sähköllä ei tulla ajamaan. Sen 
sijaan tiestö pitäisi saada kun-
toon. Mitä sujuvampaa on lii-
kenne, niin sitä vähemmän tu-
lee jarruttelua ja kaasuttelua. 
Parempikuntoinen tiestö oli-
si ympäristöteko, Lehtonen to-
teaa. 

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE

Markku ja Antti Korka-
lainen ovat kuljetusalan 
yrittäjiä.

kohdistuisi juuri eniten saas-
tuttavaan tuotantoon.

Tämä ohjaisi luontevalla ta-
valla tuotantoa sinne mis-
sä valmistuksen päästöt ovat 
vähäisemmät. Se hyödyttäisi 
myös monia suomalaisia yri-
tyksiä.

- Ilmastotullin lisäksi nos-

tan esille Suomen mahdol-
lisuudet viedä kehittyviin 
maihin ympäristöystävälli-
sempää tuotanto-osaamis-
ta. Päästöjen vähentäminen 
teknologian keinoin Aasian 
suurissa halpatuotantomais-
sa on paljon tehokkaampaa 
ilmastonmuutoksen torjun-
taa kuin esimerkiksi koko 
Suomen teollisuuden alas-
ajo, Elomaa pohtii.

Suomalaista teollisuutta tai 
tavallista ihmistä ei tule ku-
rittaa kohtuuttomalla ilmas-
topolitiikalla. Perussuoma-
laisten linja on tässä asiassa 
selkeä ja realistinen.

- Ilmastotalkoissa tarvi-
taan suhteellisuudentajua ja 
päättäjien kykyä asettua yk-
sittäisten ihmisten saappai-
siin, Elomaa päättää.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Ilmastopolitiikan tavoit-
teiden saavuttamiseen 
on paljon muitakin 
keinoja kuin yksityisau-
toilun rankka verotta-
minen.

miljoonalla eurolla sekä mah-
dollistaa tiemaksujen käyttöön-
oton kaupunkiseuduilla. Monen 
pieni- ja keskituloisen asumis- 
ja liikkumiskustannukset uhkaa-
vat nousta merkittävästi, samoin 
työssäkäynti ja yrittäminen vai-
keutuvat, Savio totesi.

Hallitus lisää haittamaahan-
muuttoa ja kehitysapua

Savio kritisoi puheessaan myös 
jo ennestään velanotolla kustan-
nettujen kehitysyhteistyömää-
rärahojen tuntuvaa korotusta ja 
maahanmuuttopolitiikan höllen-
nyksiä.

- Hallitus suunnittelee pakolais-
kiintiön nostoa ja nykyistä jousta-
vampaa työlupien myöntämistä 

kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneille henkilöille. Samalla kas-
vaa halpatyömarkkinoiden synty-
misen riski.

Hallituksen ensimmäiset mer-
kittävät lakiesitykset ehtivät 
eduskunnan käsittelyyn vasta 
kesän jälkeen. Rinteen hallituk-
sen antaessa ensimmäisen ta-
lousarvioesityksensä selvinnevät 
myös keinot, joilla hallitusohjel-
man runsaat lupaukset aiotaan 
rahoittaa.

- Syksyllä nähdään, mitä halli-
tusohjelman kirjausten konkreti-
soituminen tarkoittaa tavallisel-
le suomalaiselle veronmaksajalle, 
Savio sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
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Ennen vaaleja sdp oli äänekkäästi vaatimas-
sa vanhusten hoivan hoitajamitoituksen kir-
jaamista lakiin vähimmäistasolla 0,7. Demarit 
tekivät hoitajamitoituksesta viime eduskun-
takauden lopulla välikysymyksen ja tällöin 
minimitason kirjaamisesta lakiin saatiin laa-
ja yhteisymmärrys, ainoastaan kokoomuksen 
haratessa vastaan. Nyt Rinteen hallituksella 
olisi paikka toteuttaa lupauksensa, mutta te-
keekö se niin - tuskin.

LÄHI- ja perushoitajien liit-
to SuPer on lukenut hallitus-
ohjelman tarkasti ja huomasi, 
että hallitusohjelman kirja-
uksen tarkka sanamuoto on, 
että vanhustenhoidon vähim-
mäishenkilömitoitus nos-
tetaan tasolle 0,7. Tämä kir-
jaus ei vastaa sitä, mitä sdp 
muiden silloisten oppositio-
puolueiden kanssa itse vaa-
ti helmikuun alussa jätetyssä 
välikysymyksessään. 

- Silloin puhuttiin nimen-
omaan hoitajien määrästä, 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Sanna Antikainen 
moittii.

Hoitohenkilökuntaan 
lasketaan siihen 
kuulumattomia

Keskeinen ongelma vanhus-
tenhoidossa on henkilökun-
nan riittämättömyys. Hoi-
toyksiköt ovat säästäneet 
hoivan tason kustannuksel-
la kahdella eri tavalla: sillä, 
että hoitajia on palkattu lii-
an vähän ja varsinaiseen hoi-
totyöhön ei ole tarpeeksi teki-
jöitä tai sillä, että hoitajia on 
näennäisesti tarpeeksi, mut-
ta heidän aikansa ei riitä hoi-
totyön tekemiseen kunnolla, 

Hoitajat, vanhukset 
ja omaiset tulevat 
pettymään 

jaaminen luvatulle 0,7:n ta-
solle maksaisi 200 miljoonaa 
euroa.

Peruspalveluministeri Kris-
ta Kiuru (sd.), joka vielä hel-
mikuussa oli vaatimassa hoi-
tajamitoitusta heti, puhuukin 
nyt siirtymäajasta.

- Monissa maakunnissa sote-
resurssit eivät riitä tälläkään 
hetkellä. Vanhukset ovat kär-
sineet laaduttomasta hoidosta 
jo aivan liian pitkään. Esimer-
kiksi Siun sotessa resurssit ei-
vät riitä edes nykyisen lain 
mukaiselle minimitasolle, 
vaan koulutettua henkilökun-
taa on aivan liian vähän.

- Potilasturvallisuuden ja 
työturvallisuuden vaarantu-
minen ei ole uhkakuva, vaan 
arkipäivää, ja ongelmat on 
ratkaistava nyt, ei vuonna 
2023, Antikainen vaatii.

Myös kansanedustaja Kaisa 
Juuso epäilee, että hallituk-

koska tukihenkilökunta on jä-
tetty palkkaamatta ja he jou-
tuvat tekemään kaikki muut-
kin, varsinaiseen hoitotyöhön 
kuulumattomat työt.

- Hallitusohjelman kirjauk-
sessa puhutaan hoivahenki-
löstöstä, ei hoitohenkilöstös-
tä. Tämä kirjaus mahdollistaa 
edelleen sen, että henkilöstö-
mitoitukseen lasketaan sel-
laisia henkilöitä, joilla ei ole 
koulutusta varsinaiseen hoi-
totyöhön, eikä se myöskään 
ratkaise ongelmaa siltä osin, 
että hoitajat voisivat keskittyä 
hoitotyöhön, kun tukihenkilö-
kuntaa edellytettäisiin palkat-
tavan riittävä määrä.

- Tässä näyttää käyneen 
niin, että sdp ei edes yritä pi-
tää vaalilupauksiaan, vaan 
vanhustenhoidon tason kor-
jaaminen jää vain puheiden 
tasolle jo tässä kohtaa, Anti-
kainen ihmettelee.

Potilasturvallisuuden 
vaarantuminen jo 
arkipäivää

Hallitusohjelmassa tilan-
teen korjaamiseen on osoi-
tettu vain 70 miljoonaa, vaik-
ka Kuntaliitto on arvioinut, 
että hoitajamitoituksen kor-

”Vanhukset 
ovat kärsineet 
laaduttomasta

hoidosta 
jo aivan liian 

pitkään.”

Rinteen hallitus tuskin korjaa 

hoitajamitoitusta

sella ei ole aikomusta täyttää 
lupausta hoitajamitoituksen 
kirjaamisesta lakiin. 

- Ennen vaaleja hoitajami-
toituksen korjaamisen lasket-
tiin maksavan 200-250 mil-
joonaa euroa. Se lupaus löytyy 
nyt hallitusohjelmasta, mutta 
hallitusohjelman liitteestä käy 
ilmi, että tälle on varattu ra-
haa vain 70 miljoonaa euroa. 
Jokainen ymmärtää, että täl-
lä rahalla saadaan vain mur-
to-osa siitä, mitä äänestäjille 
on luvattu.

- Syvä pettymyksen aalto tu-
lee käymään hoitajien, van-
husten ja heidän omaisten-
sa parissa. Pettymys on suuri 
ja luottamus poliitikkoihin 
saa taas kolauksen. Kuka viit-
sii kohta enää äänestää? Kuka 
uskoo enää sanaakaan siitä, 
mitä poliitikot ennen vaaleja 
lupaavat?

Hoitajia kyllä on – 
toisin kuin väitetään

Juuso toteaa, että on vir-
heellistä väittää, ettei hoitajia 
olisi tarpeeksi. Arvioiden mu-
kaan mitoituksen nosto vaa-
tisi 4 000 uutta hoitajaa. Juu-
son mukaan hoitajia kyllä on, 
mutta he tekevät jotain muuta 
kuin hoitotyötä.

- Ongelma ei ole siinä, ettei-

Kaisa Juuso

Sanna Antikainen

kö meillä olisi hoitajia, vaan 
siinä, että he pakenevat hoi-
totyöstä ja että heille on säly-
tetty työtehtäviä, jotka eivät 
kuulu hoitotyöhön.

Viro laskee alkoholiveroa - Suomi nostaa
Kun Viro nosti alkoholiveroa, tämä johti suomalaisten Viron viinarallin romahduk-
seen. Sekä virolaiset että suomalaiset siirtyivät ostoksille Latviaan. Kun Rinteen 
hallitus aikoo nostaa alkoholiveroa, niin Virossa reagoidaan välittömästi päinvas-
toin ja lasketaan alkoholiveroa heinäkuun alusta alkaen.
VAIKKA hallitus peruisi alkoholi-
veron nostamisen, tämä ei riitä, 
vaan Suomessa pitää kiireelli-
sesti alentaa tuntuvasti alkoho-
liveroa. Lyhyelläkään matema-

tiikalla ei jääne epäselväksi, että 
alkoholin matkustajatuonti Vi-
rosta tulee jälleen kasvamaan 
rajusti, varoittaa perussuoma-
laisten kansanedustaja Jukka 

Mäkynen.
- Tämä on oiva esimerkki siitä, 

miten veronkorotukset käänty-
vät itseään vastaan.

Mäkysen mukaan hallitus ku-

Valtion toivomat lisäeurot menevätkin naapurille? vittelee, että veroja nostamalla 
saadaan lisättyä veroeuroja val-
tion kassaan.

- Ovatko suomalaiset kuiten-
kin sen verran viisaita, että he 
eivät alistu hallituksen ryöstöve-
rotukseen, vaan hankkivat jat-
kossa taas nautintoaineensa 
halvemmalla Virosta ja interne-
tiä hyväksikäyttämällä tilaavat 
lähes puoleen hintaan ne tutut 
suomalaiset juomat suoraan ko-
tiovelle esimerkiksi Saksasta?

- Kuinka tällainen voi olla edes 
mahdollista? Mikä mahtaa olla 

ulkomailta Suomeen tuotujen 
suomalaisten juomien hiilija-
lanjälki? Nämä juomat valmis-
tetaan Suomessa, viedään ul-
komaille ja sieltä ne palaavat 
jälleen raskailla polttoaineilla 
liikkuvilla rekoilla ihmisten ko-
tioville, Mäkynen ihmettelee ja 
kysyy, miten tällaisen rekkaral-
lin lisääntyminen alkoholiveron 
nostamisen myötä palvelee hal-
litusohjelmaan kirjattua ”kun-
nianhimoista ilmastopolitiikkaa”.

Mäkynen peräänkuuluttaa 
myös maalaisjärkeä, kun use-

Moni hoitaja on jo 
vaihtanut alaa työn 
kuormituksen vuok-
si. Kuvituskuva.
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Lupaukset muuttuivat 
selittelyksi

PERUSSUOMALAISET olivat 
täysistunnossa huolissaan 
siitä, että hallitus ei pidä vaa-
lilupauksiaan korkeamman 
hoitajamitoituksen kirjaami-
sesta lakiin. Kansanedustaja 
Arja Juvonen totesi perhe- ja 
peruspalveluministeri Krista 
Kiurulle (sd.), että Kiuru vie-
lä alkuvuodesta totesi, että 
hoitajamitoitus voidaan kir-
jata lakiin kuukaudessa.

- Olimme yhdessä vielä 
hetki sitten sotevaliokunnas-
sa ajamassa hoitajamitoitus-
ta lakiin. Te sanoitte, että se 
on yksi virke ja yksi kuukau-
si, jos löytyy poliittista tah-
totilaa, niin hoitajamitoitus 
on mahdollista kirjata lakiin. 
Kuinka nopeasti tämän teet-
te? Te esitätte siirtymäaikoja 
ja kehitysohjelmia. Se ei vas-

taa yhtään sitä, mitä oli mei-
dän muistiinpanoissa, Juvo-
nen harmitteli.

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Ritva ”Kike” Elo-
maa moitti uuden hallituk-
sen tapaa palkata valtava 
määrä valtiosihteereitä ja eri-
tyisavustajia ministeriöihin. 
Näihin virkoihin on palkattu 
muun muassa vaaleissa pu-
donneita kansanedustajia ja 
ministereitä jopa yli 10 000 
euron kuukausipalkalla.

- Olisiko nämä kymmenet 
miljoonat, jonka palkkame-
not kasvavat, voitu laittaa 
esimerkiksi hoitajien palk-
kaamiseen vanhustenhoi-
toon? Elomaa kysyi.

- On resurssien tuhlaus-
ta teettää ruuanlaittoa, sii-
vousta ynnä muuta vastaa-
vaa koulutetuilla hoitajilla. 
Osa tuosta 4 000 hoitajan 
puutteesta korjautuisi jo sil-
lä, että palkattaisiin näi-
hin avustaviin tehtäviin lisää 
keittiötyöntekijöitä ja siivoo-
jia, Juuso kertoi.

Hoitajapako 
on suuri ongelma

Muut alat sekä Norja ja 
Ruotsi houkuttelevat parem-
milla palkoilla ja paremmilla 
työehdoilla runsaasti hoita-
jia. Myös hoitajien rokotus-
pakko Suomessa ajaa hoita-
jia muualle töihin. Muissa 
pohjoismaissa tätä pakkoa 
ei ole.

- Totuus on, että suomalai-
set hoitajat ovat alipalkattu-
ja, pakkorokotettuja, ylityöl-
listettyjä ja aliarvostettuja.

- Joku viime hallituskau-
den ministereistä – en muis-
ta kuka – esitti ratkaisuksi 
tuontihoitajia Filippiineiltä. 
Toivottavasti tämä hallitus ei 
koskaan vajoa näin alas. Suo-
malaisten hoitajien koulutus, 
työmoraali ja ammattitaito 
ovat kysyttyä valuuttaa ulko-
mailla. Meidän pitää ymmär-
tää tehdä kaikkemme, että 
he jäisivät Suomeen ja teki-

Leena Meri

Mika Niikko

Riikka Purra

Petri Huru

“Hoitajat ovat alipalkattuja 

ja ylityöllistettyjä.”

sivät hoitotyötä Suomessa, 
Juuso painottaa.

Ensimmäinen askel hoitaji-
en työviihtyvyyden ja työtaa-
kan korjaamiseksi vanhus-
ten ympärivuorokautisessa 
hoivassa on Juuson mieles-

tä nostaa hoitajamitoitus lu-
vattuun 0,7:ään mahdollisim-
man nopeasti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset 
eduskunnan valiokunnissa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varsinaiset 
jäsenet istuvat valiokunnissa seuraavasti.
LAKIVALIOKUNTAA johtaa 
Leena Meri, muita PS-jäseniä 
ovat Mari Rantanen ja Sebas-
tian Tynkkynen. Maa- ja met-
sätalousvaliokunnan varapu-
heenjohtaja on Ritva ”Kike” 
Elomaa (vpj.) ja muut perus-
suomalaiset Mikko Lundén ja 
Jenna Simula. 

Perustuslakivaliokunnas-
sa istuvat Olli Immonen, Sakari 
Puisto ja Jukka Mäkynen, puo-
lustusvaliokunnassa Jari Ron-
kainen (vpj.), Juha Mäenpää ja 
Veijo Niemi ja tulevaisuusva-
liokunnassa Ari Koponen sekä 
Jussi Wihonen. 

Sosiaali- ja terveysvaliokun-
taan valittiin Arja Juvonen, Kai-
sa Juuso ja Minna Reijonen ja 
ympäristövaliokuntaan Sheikki 
Laakso, Mauri Peltokangas sekä 
Petri Huru.

Hallintovaliokunnan puheen-
johtajana toimii Riikka Purra, 
muita jäseniä ovat Jussi Halla-
aho ja Mauri Peltokangas. 

Liikenne- ja viestintävalio-
kunnassa istuvat Jouni Koti-
aho, Sheikki Laakso ja Ano Tur-
tiainen ja sivistysvaliokunnassa 
Ari Koponen, Kaisa Juuso sekä 
Sanna Antikainen.

Suureen valiokuntaan valit-
tiin Jani Mäkelä (vpj.), Olli Im-
monen, Ritva ”Kike” Elomaa, 
Jussi Halla-aho ja Lulu Ranne.

Talousvaliokuntaan Veikko 
Vallin, Sakari Puisto ja Minna 
Reijonen.

Tarkastusvaliokuntaan Veijo 
Niemi ja Sebastian Tynkkynen.

 Tiedusteluvalvontavaliokun-
taan Riikka Slunga-Poutsalo ja 
Mari Rantanen.

Työ- ja tasa-arvovaliokunnan 
PS-jäseniä ovat Rami Lehto, 
Riikka Slunga-Poutsalo ja Juk-
ka Mäkynen. 

Ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtajana toimii Mika 
Niikko ja muina jäseninä Tom 
Packalén ja Ville Tavio. 

Valtiovarainvaliokunnassa is-
tuvat Ville Vähämäki, Sami Sa-
vio, Vilhelm Junnila ja Jari Kos-
kela.

Petri Huru aloittaa kansan-
edustajana

PERUSSUOMALAISTEN 
porilainen kansanedus-
taja Petri Huru esitti val-
takirjansa varapuhe-
mies Tuula Haataiselle. 
Huru tulee eduskuntaan 
kansanedustaja Laura 
Huhtasaaren tilalle Huh-
tasaaren siirtyessä euro-
parlamenttiin. 

Ammatiltaan Huru on 
ylipalomies-sairaankul-
jettaja ja lähihoitaja.

asta naapurimaasta saa vero-
tuksen alhaisuuden vuoksi al-
koholijuomia huomattavasti 
halvemmalla.

- Suomi voisi ottaa Virosta 
mallia alkoholiveron tuntuvalla 
alennuksella, parantaa suoma-
laisten ostovoimaa omassa ko-
timaassaan ja täten lisätä niin 
kotimaista työllisyyttä kuin ve-
rotulojakin.

- Hallituksen haittaverot is-
kevät pahiten pienipalkkaisen 
duunarin tilipussiin. Ryöstöve-
rotuksella voikin sitten tervey-

denhuollon, turvallisuuden tai 
maanpuolustusmäärärahojen 
sijaan tehdä vihervasemmis-
tolle kovapalkkaisia ilmasto-
työpaikkoja julkiselle sektoril-
le, Mäkynen lataa.

Mäkysen mielestä suoma-
laisten holhoaminen verotuk-
sen keinoin on mennyt jo lii-
an pitkälle.

- Kohta täällä Suomessa ei 
voi tehdä enää mitään vapaa-
ajalla, kun kaikki elämänalueet 
on otettu holhouksen alaiseksi 
ja elämän pienet ilot pilataan 

korkeilla veroilla.
- Valtion ei koskaan tulisi ali-

arvioida omia kansalaisiaan. 
Historia tuntee useita epäon-
nistuneita yhteiskuntia, jot-
ka ovat tuhoutuneet erityisesti 
liiallisen verotuksen seurauk-
sena. Verokapina onkin jo 
täydessä vauhdissa monen yri-
tyksen jo siirryttyä ja monen 
harkitessa siirtymistä halvem-
man verotuksen maihin ja tätä 
menoa viimeinen sammut-
taa valot täällä Pohjolan Vene-
zuelassa.
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Ulko- ja turvallisuuspolitiikan Kultaranta-
keskusteluja käytiin tasavallan presidentin 
kesäasunnolla Naantalissa. Pääministeri 
Antti Rinne (sd.) ja perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho keskustelivat 
arvoista ja turvallisuudesta.

ARVOISTA keskusteltaessa 
Antti Rinteen ja Jussi Hal-
la-ahon välillä oli näkemys-
eroja, sillä aiemmin Rinteen 
mukaan yhteisen arvopohjan 
puuttuminen oli esteenä pe-
russuomalaisten ja sdp:n yh-
teistyölle hallituksessa.

Kultarannassa Rinne sa-
noi olevansa huolissaan yh-
teisten eurooppalaisten arvo-
jen katoamisesta ja siitä, että 
Euroopan perusarvot demo-
kratia ja sananvapaus näyt-
täisivät olevan eräissä maissa 
uhattuina.

Demokratian 
käsitettä pyritty 
laajentamaan

Halla-aho vastasi Rinteelle:
- Olen samaa mieltä sii-

tä, että demokratia ja sanan-
vapaus ovat uhattuina. Ehkä 
tässä on se ongelma, että de-
mokratialla on alettu tarkoit-
taa kaikkea muutakin kuin 
sitä, että ihmiset voivat itse 
vapaasti valita edustajansa la-
kia säätäviin elimiin ja poliit-
tiseen päätöksentekoon.

Halla-aho ihmetteli sitä, 
että demokraattisten vaali-
en tuloksia useissa Euroo-
pan maissa pidetään nyt on-
gelmana.

- Ikään kuin demokratia uh-
kaisi demokratiaa, Halla-aho 
sanoi.

Halla-aho ihmettelee kohua kansallismielisten 
puolueiden noususta Euroopassa:

käynnissä mikään hyvän ja 
pahan välinen kamppailu.

- Meillä on vain kilpaile-
via näkemyksiä hyvästä yh-
teiskunnasta ja siitä, mikä on 
kansallisvaltion rooli suh-
teessa eurooppalaiseen integ-
raatioon, Halla-aho painotti.

Maahanmuutto 
konkreettisin 
esimerkki 
uhkakuvista

Europarlamenttiin on syn-
tynyt uusi kansallismielisten 
ja EU-kriittisten edustajien 
ryhmä nimeltä Identiteetti ja 
demokratia (ID).

Halla-aholta kysyttiin, millä 
tavalla uusi ryhmä rakentaa 
turvallisuutta ja yhtenäisyyt-
tä. Hän sanoi, että laajemmin 
on varmasti olemassa filoso-
fisia näkemyseroja siitä, mitä 
turvallisuus on.

- Itse näkisin, että turvalli-
suuden luominen ja ylläpitä-
minen ei välttämättä tarkoita 
aktiivista asioiden tekemis-
tä vaan sitä, että pyritään tor-

jumaan sellaisia tekijöitä ja 
uhkia, jotka konkreettises-
ti vaikuttavat ihmisten tai yh-
teiskunnan turvallisuuteen.

- Kansallismielisiä puoluei-
ta ja perussuomalaisia on ar-
vosteltu siitä, että olemme 
keskittyneet valittamaan tai 
osoittamaan ongelmia sen si-
jaan, että tarjoaisimme posi-
tiivisia visioita. Itse näkisin 
pikemminkin niin, että me 
luotamme ihmisten kykyyn 
luoda omia positiivisia visi-
oitaan.

- Me ajattelemme, että yh-
teiskunnan tehtävä on pois-
taa esteitä, kuten turvallisuu-
teen liittyviä ongelmia, jotka 
estävät ihmisiä toteuttamas-
ta omia positiivisia visioitaan. 
Maahanmuutto lienee kaik-
kein konkreettisin, joskaan ei 
ainoa esimerkki uhkakuvista, 
Halla-aho totesi.

Vapaa liikkuvuus 
mahdollistaa 
rikollisuutta

Rinteen mukaan keskeinen 
tulevaisuuden uhka on ilmas-
tonmuutos ja siitä aiheutuva 
paine siirtyä Eurooppaan.

- Minun mielestäni ratkaisu 
ei ole se, mitä Jussin poruk-
ka esittää, eli rajoja euroop-
palaisten valtioiden välille ja 
että annetaan väestön ikään-
tyä.

Halla-aho sanoi, että taval-
liset suomalaiset kyllä arvos-
tavat vapaan liikkuvuuden 

mahdollistavaa Schengen-jär-
jestelmää.

- Samaan aikaan on kuiten-
kin nähty, että Schengen tar-
joaa uusia mahdollisuuk-
sia turvapaikkashoppailuun 
ja rajat ylittävään rikollisuu-
teen. Tämän vuoksi monet 
maat ovat käyttäneet Scheng-
eniin sisältyvää mahdolli-
suutta palauttaa sisärajaval-
vonta tilapäisesti käyttöön.

- Tämä johtui siitä valta-
vasta poliittisesta paineesta, 
jonka siirtolaiskriisi aiheutti 
äänestäjien keskuudessa syk-
syllä 2015 ja siitä eteenpäin, 
Halla-aho muistutti.

Schengen 
menetetään, jos 
sitä ei muuteta

Vaalitulokset ympäri Eu-
rooppaa sekä useat kyselytu-
lokset ja tutkimukset osoit-
tavat, että eurooppalaiset 
kaipaavat turvallisuutta ja 
tiukempaa maahanmuutto-
politiikkaa.

Rinne halusi haastaa Hal-
la-ahoa, joka nosti esille sisä-

”Ikään kuin 
demokratia uhkaisi 
demokratiaa”

”Yhteiskunnan
tehtävä on 

poistaa esteitä, 
kuten 

turvallisuuteen
liittyviä ongelmia.”

Halla-aho 
huomautti, ettei 

rajavalvonta 
tarkoita samaa

kuin se, että raja 
on kiinni.

Antti Rinne yritti 
haastaa Kultarannassa 
Jussi Halla-ahoa, joka 
nosti esille sisärajojen
valvonnan palautta-
misen.

Poliittiset 
muutokset eivät 
rajoitu Eurooppaan

Halla-ahon mukaan Euroo-
passa nähdyt poliittiset muu-
tokset eivät rajoitu pelkäs-
tään Eurooppaan.

- Samantyyppisiä ilmiöitä 
on voitu nähdä ympäri maail-
maa sellaisissa maissa, joissa 
ihmisillä on mahdollisuus ot-
taa kantaa asioihin vaaleissa, 
kuten Brasiliassa, Turkissa ja 
Yhdysvalloissa.

- Meillä on vallinnut niin 
pitkään tietynlainen libe-
raalin ajattelun hegemonia. 
Eli on ajateltu, että historian 
kaari johtaa väistämättä tiet-
tyyn suuntaan ja kaikki poik-
keamat nähdään häiriöinä ke-
hityksessä, Halla-aho totesi.

Kilpailevia 
näkymyksiä hyvästä 
yhteiskunnasta

Hän korosti, että kun pu-
hutaan ihmisten valitsemista 
päättäjistä, demonisoimalla 
tietty osa poliittista kenttää, 
samalla demonisoidaan nii-
tä äänestäjiä, jotka ovat valin-
neet nämä päättäjät.

- Näin ei ainakaan ylläpide-
tä yhteiskuntien sisäistä ko-
heesiota, koska samalla pi-
täisi muistaa, että tässä ei ole 
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Sitran viestintäjohtajan Veera Heinosen mukaan PS-Nuorten puheenjohta-
jan Asseri Kinnusen kutsu peruttiin yhdenvertaisuusvaltuutetun annettua 
lausunnon, joka liittyi PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistuun päivitykseen.
SITRA eli Suomen itsenäisyy-
den juhlarahasto perui lyhyellä 
varoitusajalla perussuomalais-
ten nuorisojärjestön PS-Nuor-
ten puheenjohtajan Asseri Kin-
nusen osallistumisen Sitran 
toteuttamaan tapahtumaan.

Kyseessä oli poliittisten nuo-
risojärjestöjen puheenjohtajil-
le tarkoitettu paneelikeskuste-
lu ja ohjelmakokonaisuus, joka 
järjestetettiin Helsingin keskus-
takirjasto Oodissa Onni oppia, 
ilo osata! –tapahtuman yhtey-
dessä.

Sitra on Suomen eduskunnan 
alaisuudessa toimiva rahasto, 
joka perustettiin vuonna 1967 
Suomen Pankin yhteyteen Suo-
men itsenäisyyden 50-vuotis-
juhlan kunniaksi. Sitra muun 
muassa toteuttaa erilaisia pro-
jekteja ja tapahtumia, joiden 
tarkoitus on edistää Suomen 
kehitystä, talouskasvua ja kan-
sainvälistä kilpailukykyä.

Kutsu vedettiin takaisin 
toissapäivänä

Sitran asiantuntija Anna Väli-
maa pyysi jo huhtikuun lopus-
sa Kinnusen PS-Nuorten edus-
tajaksi tilaisuuteen. Kinnunen 
vahvisti kuukausi sitten, että 
hän pääsee osallistumaan.

- Toissapäivänä Sitran edus-
taja Anna Välimaa soitti minul-
le ja ilmoitti, että kutsu on pe-
ruttu, Kinnunen kertoo Suomen 
Uutisille.

Peruminen jäi viime tinkaan, 
sillä tapahtuma ja poliittisten 
nuorisojärjestöjen johtajien 
kohtaaminen on jo ensi maa-
nantaina.

- Kun kyselin syytä peruuntu-
miseen, minulle sanottiin että 
en voi osallistua viimeaikais-
ten kirjoittelujeni perusteella. 
Kun kyselin mistä kirjoituksista 
on kyse, minulle sanottiin että 
taustalla ovat PS-Nuorten Twit-
ter-tilillä julkaistut päivitykset. 
Sanoin, etteivät kyseessä ole 
minun kirjoitukseni, mutta ei se 
muuttanut tilannetta.

Opetus- ja kulttuuriministe-
riö (OKM) ilmoitti jo toukokuus-
sa haluavansa lakkauttaa PS- 
Nuorten valtiontuen järjestön 
some-tilillä julkaistun päivityk-
sen seurauksena.

Yhdenvertaisuus-
valtuutettu älähti

OKM pyysi kannanottoa myös 
yhdenvertaisuusvaltuutetul-
ta, joka antoi tällä viikolla lau-
sunnon PS-Nuorten Twitter-ti-
lillä julkaistuun päivitykseen 
liittyen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Kirsi Pimiän mukaan PS-Nuor-
ten toiminta olisi ollut ristirii-
dassa nuorisolain yhdenver-

Kutsu peruttiin viime hetkellä
Sitra pyysi PS-Nuorten puheenjohtajaa paneelikeskusteluun

taisuuden edistämistavoitteen 
kanssa. PS-Nuoret pitää OKM:n 
toimintatapoja häpeällisinä.

Toukokuussa PS-Nuorten joh-
taja Kinnunen arvosteli OKM:n 
toimintaa tiedotteessaan:

”Opetus- ja kulttuuriministeriö 
on jo vuosia pyrkinyt eväämään 
yhdistyksen valtionapukelpoi-
suuden milloin milläkin perustein 
ja pyrkii jälleen tekemään niin. 
Tällä kertaa syynä on kohua ai-
heuttanut varapuheenjohtajan 
tekemä Twitter-julkaisu. Pidäm-
me pyrkimystä erittäin löyhäs-
ti perusteltuna ja siten aiheetto-
mana.

Ministeriö haluaa lakkauttaa 
yhdistyksen tuen siitä huolimat-
ta, että on tiedossa, ettei kysei-
nen Twitter-päivitys ollut yh-
distyksen tai sen hallituksen 
laatima kannanotto. Yhdistyksen 
kannanotot julkaistaan aina sen 
verkkosivuilla ja lähetetään me-
dialle tiedotteena sähköpostitse. 
Kumpaakaan ei tässä ole tehty, 
mikä jo itsessään todistaa, ettei 
kyseessä ole kannanotto.”

Puheenvuoro-blogialustal-
la julkaisemassaan kirjoitukses-
sa Kinnunen lisäksi katsoo, että 
yhdenvertaisuusvaltuutetun 
lausunto on jatkumoa OKM:n 
poliittisen mielipidevapauden 
rajoittamisyrityksille.

Kutsun lähettänyt Sitran 
asiantuntija vaikenee

Suomen Uutiset tavoitti Sitran 
asiantuntijan Anna Välimaan, 
joka oli alunperin kutsunut Kin-
nusen PS-Nuorten edustajaksi 
keskusteluun. Välimaa ei halun-
nut kommentoida, mistä syystä 
Kinnusen osallistuminen perut-
tiin vain muutamia päiviä en-
nen tilaisuutta.

- Hän ei saa osallistua, Välimaa 
sanoi, muttei halunnut avata 
asiaa enempää.

- Soita viestintäjohtaja Veera 
Heinoselle.

Suomen Uutisten tietojen mu-
kaan Heinonen oli jossain vai-
heessa suunnitellut PS-Nuorten 
täyskieltoa tilaisuuteen, eli että 

kukaan järjestön jäsen ei pääsisi 
osallistumaan.

Myöhemmin linjaa kuitenkin 
tiettävästi löysättiin ja Sitralle 
kelpasi osallistujaksi joku muu 
PS-nuorten edustaja kuin järjes-
tön puheenjohtaja Kinnunen.

Sitran viestintäjohtaja: 
Kun tilanne on auki…

Suomen Uutiset kysyi asias-
ta Sitran viestintäjohtaja Hei-
noselta.

Mihin perustuen Asseri Kinnusen 
osallistuminen peruttiin?

- Siihen liittyi se, että kut-
sun lähettämisen jälkeen OKM 
tiedotti selvittävänsä, onko 
PS-Nuorten toiminta sopu-
soinnussa nuorisojärjestöjen 
valtionavun maksamisen edel-
lytyksien kanssa.

- OKM pyysi kannanottoa yh-
denvertaisuusvaltuutetul-
ta, joka sittemmin lausui, että 
toiminta on ristiriidassa nuo-
risolain yhdenvertaisuuden 
edistämistavoitteen kanssa. 
Katsoimme, että kun tilanne on 
auki, on parempi, ettei PS-Nuor-
ten puheenjohtaja osallistu ti-
laisuuteen, Heinonen sanoi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
kannanotto liittyy Twitter-päivi-
tykseen, jota Kinnunen ei ole itse 
kirjoittanut.

- Kun pohdimme, voiko hän 
osallistua, niin asiassa on huo-
mioitu OKM:n linjaus ja yhden-
vertaisuusvaltuutetun kan-
nanotto. Hän (Kinnunen) on 
kuitenkin PS-nuorten puheen-
johtaja ja edustaa järjestöä.

- Hänellä on myös muutama 
oma henkilökohtainen kannan-
otto, jotka ovat edustaneet ra-
dikaalimpaa näkökulmaa, eli 
hän on kertonut, että PS-Nuoret 
on radikaalimmalla linjalla kuin 
emopuolue, Heinonen selitti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

rajojen valvonnan palautta-
misen.

- Jos 100–200 miljoonaa 
ihmistä lähtee Afrikasta liik-
keelle ilmastonmuutoksen 
ja väestönkasvun seurauk-
sena, niin pistetäänkö me 
rautaa rajalle ja estetään ke-
nenkään tulemasta? Mitä 
meidän pitää tehdä? Rin-
ne kysyi.

Halla-aho vastasi, että 
Schengen-järjestelmää pi-
täisi uudistaa niin, että lait-
toman siirtolaisuuden tor-
junnasta tulisi laillinen 
peruste palauttaa sisära-
javalvonta ilman tiukkoja 
määräaikoja, jonka umpeu-
duttua sisärajavalvonnasta 
pitää luopua.

- Jos Schengenistä tulee 
laittoman maahanmuuton 
ja muuttoliikkeen mahdol-
listaja, niin silloin me mene-
tämme Schengen-järjestel-
män, koska sen legitimiteetti 
(yleinen hyväksyttävyys) ih-
misten silmissä murenee, 
Halla-aho sanoi.

Afrikkalaisten on 
ratkaistava itse omat 
ongelmansa

Halla-aho korosti, että 
elintasosiirtolaisuuden juu-
risyihin on puututtava.

- Pitää pyrkiä edistämään 
sellaisia olosuhteita Afrikas-
sa ja Lähi-idässä, että ihmi-
sillä ei olisi pakkoa lähteä 
etsimään parempaa elämää 

Euroopasta. Samalla on kui-
tenkin oltava realisti: ei Eu-
rooppa voi rakentaa afrikka-
laisille hyvinvointivaltioita 
tai luoda sinne työpaikkoja. 
Kyllä Afrikan on löydettävä 
omiin ongelmiinsa afrikka-
laisia ratkaisuja.

- Jos ymmärsin oikein, rat-
kaisusi on Schengen-jär-
jestelmän kehittäminen 
niin, että rajat voidaan lait-
taa kiinni. En kyllä näe sem-
moista Eurooppaa järkevänä 
tulevaisuuden näkökulmas-
ta, Rinne sanoi Halla-aholle.

Rajavalvonta 
ei sulje rajoja 
kaikilta

Halla-aho huomautti, että 
ei rajavalvonta tarkoita sa-
maa kuin se, että raja on 
kiinni.

- Rajavalvonta tarkoit-
taa sitä, että rajan yli pää-
see ihmisiä, joilla on ra-
jan ylittämiseen oikeuttavat 
asiakirjat. Esimerkiksi Iso-
Britannia ei kuulu Scheng-
eniin eikä ole koskaan kuu-
lunutkaan siihen. Ei se ole 
estänyt liikennettä kanaali-
tunnelissa Ranskan ja Ison-
Britannian välillä, Halla-aho 
huomautti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

“Eurooppa ei voi 

rakentaa afrikkalaisille

hyvinvointivaltioita.”

Kutsun saa-
nutta Asseri 
Kinnusta ei 
haluttukaan 
Sitran tilai-
suuteen.
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Kehitysapua tahdotaan lisätä 
700 miljoonaa euroa vuodessa 
– mistä rahat?

Vihervasemmistolainen hallitus on päättänyt, 
että Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen Afrikka-
strategian, jonka myötä kehitysapua korotetaan 
sadoilla miljoonilla euroilla joka vuosi.

Perussuomalaiset ihmettelevät:

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Ville Tavio ei hyväksy hallituk-
sen aikeita kasvattaa veron-
maksajien taakkaa haittamaa-
hanmuuton ja kehitysavun 
lisäämisellä.

- Rinteen vihervasemmisto-
hallitus on helpottamassa en-
tisestään perheenyhdistämistä 
sekä nostamassa pakolaiskiin-
tiötä. Laittomasta maahanmuu-
tosta pyritään tekemään lail-

lista.
- Afrikka nähdään Suomen 

naapurimaana ja kehitysapua 
tahdotaan lisätä 700 miljoonaa 
euroa vuodessa. Mistä rahat? 

Valtio joutuu ottamaan lisää 
velkaa

Tavio huomauttaa, että aina-
kin tavallisten kansalaisten ve-
roja nostetaan.

- Tuskin tosin niilläkään saa-

daan kehitysapua ja haitta-
maahanmuuttoa kustannettua, 
vaan valtio joutuu ottamaan li-
sää velkaa.

Myös perussuomalaisten kan-
sanedustaja Sebastian Tynkky-
nen hämmästelee hallituksen 
visiota.

- Hallitusneuvotteluissa puo-
lueet saivat tehtäväkseen ensik-
si visioida työryhmissä tulevai-
suutta ilman talouden raameja. 
Nyt kävi niin, että työryhmä ei 
koskaan palannut takaisin oi-
keaan maailmaan vaan kirja-
si tosissaan, että 5,5 miljoonan 
asukkaan Suomi ottaa kehitys-
yhteistyön maantieteelliseksi 
painopisteekseen 1,2 miljardin 

asukkaan Afrikan.

Omatkin asiat 
pitäisi saada kuntoon

190-sivuisessa hallitusohjel-
massa mainitaan myös, että 
“Suomi laajentaa poliittista ja 
taloudellista kanssakäymistään 
Afrikan maiden kanssa.”

- Hallitus voi kokea maapallon 
pohjoispuolella sijaitsevan mi-
nivaltion olevan luonnollinen 
kumppani maanosan kanssa, 
mutta siitä huolimatta rohkeni-
sin väittää, että jo yhden maan 
vakauttamisessa olisi tarpeeksi 
hommaa – sen lisäksi, että Suo-
men pitäisi saada omatkin asi-
ansa kuntoon.

Löysää rahaa 
korruptoituneille 
hallinnoille

Tynkkynen toivoo, että halli-
tus harkitsee Suomen mahdol-
lisuuksia kehitysyhteistyössä ja 
sen kokoluokan uudelleen.

- Voi kun tämä olisi edes huo-

no vitsi, mutta taitaa olla kyse 
puhtaasta suuruudenhulluu-
desta. Yksi asia on kuitenkin sel-
vää: Suomen kehityspolitiikka 
on täysin levällään.

- Kun kohdennusta ei ole teh-
ty, tulosten seuraamisesta tu-
lee vaikeaa ja löysää rahaa tulee 
päätymään taas väärille korrup-
toituneille hallinnoille, Tynkky-
nen toteaa.

Mihin miljardit ovat 
menneet?

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Mauri Peltokangas 
huomauttaa usean asiantunti-
jan todenneen, että kehitysyh-
teistyörahat ohjautuvat usein 
suurten kehitysyhteistyötä teh-
neiden organisaatioiden ku-
luihin.

- Herääkin kysymys, onko ja-
etuilla miljardeilla aikojen saa-
tossa rakennettu niitä väitettyjä 
kaivoja ja kouluja vai maksettu 
korruptoituneiden virkamies-
ten hyvinvointi ja heimopäälli-
köiden uudet Jeepit?

Perussuomalaisten kansanedustajien Vil-
helm Junnilan ja Jenna Simulan mukaan 
laittomasti maassa oleville koittavat kissan-
päivät. He viittaavat tapaan, jolla hallitus 
aikoo sivuuttaa turvapaikkajärjestelmän.
AIEMMIN hädänalaisilla 
on ollut oikeus suojeluun ja 
elintasosiirtolaiset on rajattu 
sen ulkopuolelle. Nyt tilanne 
muuttuu.

- Jatkossa ei ole merkitys-
tä, mistä syystä tänne tullaan, 
koska hallitusohjelmassa tur-
vataan kielteisen turvapaik-
kapäätöksen saaneille oikeus 
yhteiskunnan kustantamaan 
varhaiskasvatukseen, koulu-
tukseen ja työmarkkinoihin, 

kansanedustaja Vilhelm Jun-
nila ihmettelee.

Oleskelulupa heltiää 
kenelle tahansa

Pääministeri Antti Rinne 
(sd.) mainitsi vaalintenteis-
sä haluavansa kielteisen tur-
vapaikkapäätöksen saaneet 
äkkiä töihin ja kielikoulutuk-
seen. Jos hallitusohjelman 
kirjauksesta pidetään kiin-

Hallitus avaa ovia myös 
laittomasti maassa oleville

ni, saavat sosiaalidemokraatit 
tahtonsa läpi.

Esimerkiksi Somalias-
ta, Afganistanista tai Irakis-
ta voidaan jatkossa saapua 
Suomeen ilman pelkoa palau-
tuksesta, vaikka oikeutta tur-
vapaikkaan ei tulisikaan.

- Oleskeluluvan voi saada 
työn perusteella, vaikka tur-
vapaikkapäätös olisi kieltei-
nen. Tämä on suurempi hou-
kutus kuin Juha Sipilän 
tarjoama talo Kempeleellä. 
Lain rikkomisesta tulisi seu-
rata rangaistus, eikä hopeava-
tia, Junnila jyrähtää.

Junnilan mukaan laitto-
masti maassa olevat tulisi ot-
taa talteen ja palauttaa koti-
maihinsa.

Perheen-
yhdistäminenkin 
helpottuu

Hallitusohjelmassa koh-
tuullistetaan myös perheen-
yhdistämisen tulorajoja. Kan-
sainvälistä suojelua saavaan 
alaikäiseen ei toimeentulo-
vaatimusta sovellettaisi lain-
kaan.

Junnilan mukaan vaara-
na on, että Suomi näyttäytyy 
entistä houkuttelevammal-
ta suhteessa muihin Pohjois-
maihin.

- Muissa Pohjoismaissa on 
jo nyt huomattavasti tiukem-
pi perheenyhdistäminen. 
Hallitus luo Suomesta hou-

Turvapaikkapäätökset menettävät merkityksensä
kutuslinnun laajamittaiselle 
elintasosiirtolaisuudelle. Eikö 
Sipilän kutsusta opittu mi-
tään? Junnila kysyy.

Lisäksi hallitus ottaa kiin-
tiöpakolaisia vähintään 850.

Jalkapannat 
eivät estä rikoksia

Kansanedustaja Jenna Si-
mula ei ole yllättynyt kes-
kustan mahdollistaman vi-
hervasemmistohallituksen 
maahanmuuttopoliittisis-
ta toimenpiteistä, ja katsoo 
niiden paisuttavan Suomel-
le haitallista maahanmuuttoa 
entisestään.

Rinteen hallitus aikoo muun 
muassa helpottaa perheen-
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- Nimittäin, jos sillä rahamää-
rällä mitä Eurooppa, me muka-
na, olemme yhteisvastuullisesti 
Afrikan mantereelle lapanneet 
niiden väitettyjen kaivojen ra-
kentamiseen, täytyy koko man-
tereen olla tänään yksi reikä-
juusto, Peltokangas lataa.

Ihmisillä hatara 
käsitys todellisista 
summista

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-aho sanoi 

Paasikivi-Seura ry:n kokoukses-
sa, että perussuomalaiset suh-
tautuu lähtökohtaisesti myön-
teisesti kehitysyhteistyöhön, 
kunhan se palvelee myös Suo-
men intressejä. 

- Kehitysyhteistyössä ei usein 
edes esitetä kysymystä, mistä se 
raha otetaan. Olisi siksi rehelli-
sempää ja reilumpaa puhua eu-
romääristä, joita liikutellaan.

- Monilla ihmisillä on asias-
ta hatara käsitys, sillä moni 
ajattelee että kehitysapuraho-
jen tavoitemäärä viittaa siihen 

Mauri Peltokangas Sebastian Tynkkynen

määrään rahaa, joka meillä on 
kassassa, joten 0,7 prosenttia 
kuulostaa vähäiseltä summalta 
antaa hyviin tarkoituksiin.

Kummivaltio-
politiikka palvelisi 
paremmin

Halla-aho totesi, että Suomen 
kannattaisi pyrkiä kahdenväli-
siin kehitysyhteistyösuhteisiin.

- Kyse olisi eräänlaisesta kum-
mivaltiopolitiikasta, jossa py-
rittäisiin edistämään paikallis-
ta taloudellista toimeliaisuutta, 
ja sitten investoinnit sidottaisiin 
siihen, että kyseinen maa ottaa 
kielteisen oleskelulupapäätök-
sen saaneet kansalaisensa suu-
remmitta mukinoitta takaisin.

Halla-ahon mukaan Soma-
lia olisi erinomainen yhteistyö-
kumppani.

- Suomella olisi Somalialle pal-
jon annettavaa. Ei pelkästään 
rahallisesti vaan myös esimer-
kiksi julkisen sektorin ja infra-
struktuurin rakentamisessa, hy-
vän hallinnon viemisessä ja niin 

edelleen. Mielestäni on silti pe-
rusteltua, että kehitysyhteistyö-
hön yhdistettäisiin myös Suo-
men omat intressit. Meillä on 
Suomessa suuri somalien di-
aspora, jonka kotoutuminen 

on ollut onnetonta, kuten tie-
dämme.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

yhdistämistä, nojata edel-
leen kansainvälisiin sopimuk-
siin, ajaa Euroopan unionin 
laajuista vastuunjakoa turva-
paikka- ja pakolaispolitiikas-
sa sekä parantaa kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saanei-
den henkilöiden työperustei-
sen oleskeluluvan hankintaa, 
mikäli hakija on työllistynyt 
turvapaikanhakuprosessin ai-
kana.

- Jalkapannat tai seksuaa-
lirikoksista annettavien ran-
gaistusten koventaminen ei-
vät todellakaan riitä keinoiksi 
torjua haittamaahanmuut-
toa, kun muutoin ohjelma on 
täynnä toimenpiteitä, joil-
la päinvastoin houkutellaan 
haitallista maahanmuuttoa 

Suomeen, Simula kommentoi 
hallitusohjelmaa.

Hallitus ei halua 
valvoa tulijoita

Eikä jalkapantaakaan ilmei-
sesti ole tulossa. Vihreiden 
eduskuntaryhmän varapu-
heenjohtajan Saara Hyrkön 
mukaan jalkapanta olisi jat-
kossa nimenomaan vaihtoeh-
to tilanteisiin, joissa henkilö 
muuten otettaisiin säilöön.

Hyrkkö kertoi aamul-
la MTV:n Huomenta Suomi 
-ohjelmassa, että vihreiden 
mukaan toimenpiteen tarkoi-
tus olisi lisätä vapautta.

- Tällä hetkellä ihmisiä ote-
taan säilöön, mikä on vaka-

“Koko turvapaikka-
järjestelmä rähmällään 
Suomeen saapuvien 
muslimien edessä”

Ville Tavio:

PERUSSUOMALAISTEN edus-
kuntaryhmän puheenjohta-
ja Ville Tavio sanoo Ylen pan-
tanneen Seinäjoen arabikevät 
-dokumentin julkaisemis-
ta ennen vaaleja, ettei totuus 
turvapaikkaturismista valke-
nisi koko kansalle ja PS veisi 
vaalivoittoa.

Yle esitti viimein kohutun 
Seinäjoen arabikevät -doku-
mentin, joka käsittelee vuo-
den 2015 tulija-aaltoa.

- Dokkarista käy ilmi taas 
täysin selvästi se totuus, että 
turvapaikkajärjestelmä perus-
tuu valehtelulle. Suomen vi-
ranomaisilla arvioitavana vain 
tuhannen ja yhden yön sa-
dut. Koko järjestelmä on räh-
mällään Suomeen saapuvien 
muslimien edessä ja olemme 

heidän hyväntahtoisuutensa 
(tai pahantahtoisuutensa) ar-
moilla, Tavio sanoo.

- Huolestuttavaa on yhä se, 
että Suomessa näistä mus-
limien usein kollektiivisista 
asenneongelmista (lue: mus-
limikulttuureista) vaietaan ja 
asiasta puhuvia halutaan vai-
entaa jopa väkisin.

Tavio painottaa, ettei Suo-
men turvallisuus tule palau-
tumaan ennen kuin maahan-
muuttopolitiikka muuttuu 
kansakuntaa ja sen kulttuuria 
suojelevaksi.

- Pelkään pahoin, että tällä 
hallituksella ulkomaalaispoli-
tiikka laitetaan siihen maliin, 
että sillä on pitkäkantoiset ja 
tuhoisat seuraukset.

vasti vapautta rajoittava toi-
menpide. Hallitusohjelmassa 
todetaan, että nyt tutkitaan 
vähemmän rajoittavia tekni-
sen valvonnan keinoja. Ih-
misten valvontaa ei ole tar-
koitus lisätä, Hyrkkö esitti.

Avoin kutsu 
kolmansista maista 
tuleville

Hyrkön ja vihreiden näke-
mykset pantavalvonnasta ai-

heuttanevat varmuudella rii-
toja hallituksen sisällä, sillä 
keskustan näkemykset ovat 
aivan erilaisia. Osa keskus-
talaisista ajaa jalkapannan 
käyttöönottoa sisäisen tur-
vallisuuden näkökulmaa pai-
nottaen.

Simula muistuttaa, ettei kes-
kustalaisten kannata leikkiä 
piirunkaan vertaa maahan-
muuttokriittisiä, sillä hänen 
mukaansa hallitusohjelma si-
sältää nimenomaan houkutti-
mia kolmansien maiden kan-
salaisille tulla Suomeen.

- Rinne kumppaneineen ha-

luaa antaa joustavammin työ-
perusteisia oleskelulupia 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneille, mikä on avoin 
kutsu elintasosurffareil-
le: tule hakemaan turvapaik-
kaa, hankkiudu matalapalk-
ka-alalle töihin, ja hae sitten 
kielteisen päätöksen saatuasi 
työlupaa, Simula kritisoi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Turvapaikkapäätökset menettävät merkityksensä

Vilhelm Junnilan mielestä 
nykyinen turvapaikkajärjes-
telmä on susi.

Jenna Simula sanoo halli-
tuksen houkuttelevan hait-
tamaahanmuuttoa.

Turvapaikanhakijat 
osoittamassa mieltään 
pakkopalautuksia vas-
taan Helsingissä.
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Ketään ei pidä hakea takaisin - 
he ovat käveleviä aikapommeja 

Perussuomalaiset Suomeen 

haluavista Isis-vaimoista:

USEAT poliitikot ja lapsiasia-
valtuutettu ovat ehdottaneet, 
että Isisin joukoussa synty-
neet ja kasvaneet lapset pitää 
pelastaa, mutta naisia ei. Esil-
le on nostettu myös naisten 
tuomitseminen suomalaises-
sa tai kansainvälisessä oike-
usistuimessa. 

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-ahon 
mukaan tällaiset lähestymis-
tavat eivät toimi.

- Jos naiset ovat Suomen 
kansalaisia, viranomaiset ei-
vät voi evätä heiltä apuaan. 
Leireille ei voida mennä ha-
kemaan lapsia ilman, että nai-
set lähtevät mukaan. Uskooko 
joku vakavissaan, että ime-
väis- tai taaperoikäinen lap-
si käydään noutamassa, mut-
ta äidille sanotaan, että ”sinä 
jäät tänne”? Halla-aho kysyy.

Naiset mädättäneet 
lasten aivot jihadismilla

Halla-aho toteaa, että nai-

set eivät todennäköisesti ole 
syyllistyneet mihinkään, mis-
tä heidät voitaisiin Suomen 
lain mukaan tuomita rangais-
tukseen.

- Heidän tehtävänsä on ol-
lut synnyttää lapsia, mädättää 
näiden aivot jihadismilla ja 
keittää ruokaa taistelijoille.

- Vaikka he olisivat syyllisty-
neet rikoksiin, niitä olisi käy-
tännössä mahdotonta näyt-
tää toteen. Naisethan ovat 
pukeutuneet ankeuttajiksi. 
Kaikki ovat saman näköisiä, 
eikä heitä voi tunnistaa esim. 
kuvamateriaalista, Halla-aho 
muistuttaa.

Irakin tai Syyrian 
oikeusjärjestelmä 
saa hoitaa

Halla-ahon mukaan naiset 
tulevat mukana ja pääsevät 
Suomessa jatkamaan sairaan 
ideologiansa levittämistä, mi-
käli Suomi hakee lapset lei-
riltä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho sanoo, ettei yhtään Syyriassa leireil-
lä olevista suomalaisiksi väitetyistä Isis-
vaimoista tai heidän lapsistaan pidä hakea 
takaisin Suomeen. Median mukaan nai-
set haluavat palata kotiin eivätkä ymmärrä, 
miksi eivät voisi näin tehdä.

- Lapset voidaan toki ottaa 
huostaan, mutta naiset teke-
vät niitä lisää. Sekä naiset että 
heidän aivopestyt lapsensa 
ovat käveleviä aikapommeja, 
Halla-aho sanoo.

- Toivottavaa on, että Syy-
rian tai Irakin oikeusjärjes-
telmä hoitelee nämä nai-
set omalla tavallaan. Tilanne 
on onneton, mutta se on tu-
losta epäonnistuneesta maa-
hanmuutto- ja kansalaisuus-
politiikastamme. Sitä on 
muutettava pikaisesti, jotta 
vastaavia tilanteita olisi tule-
vaisuudessa mahdollisimman 
vähän, Halla-aho päättää.

Ylen uutisointi 
räikeää mielipide-
muokkausta

Perussuomalaiset kansan-

edustajat ja Yleisradion hal-
lintoneuvoston jäsenet Jari 
Ronkainen ja Olli Immo-
nen pitävät verorahoittei-
sen Yleisradion viimeaikaista 
uutisointia ääri-islamistisis-
ta Isis-perheistä tarkoitusha-
kuisena mielipiteenmuokka-
uksena.

Yle on käsitellyt näyttäväs-
ti suomalaisia Isis-perheitä 
Syyriassa.

- Ylen Isis-perheitä käsitte-
levät ulostulot näyttävät puh-
taasti mielipidemuokkauk-
selta. Terroristien riveihin 
vapaaehtoisina lähteneistä 
henkilöistä pyritään maalaa-
maan kuvaa uhreina, jotka pi-
tää pelastaa Suomeen, Ron-
kainen sanoo.

Aivopestyjen 
lasten hakeminen 
ei ole vastuullista

Ylen ohjelmissa on nostet-
tu toistuvasti esiin Isis-per-
heiden tuominen Suomeen. 
Entinen sisäministeri Kai 
Mykkänen (kok.) kertoi A-
studiossa, että suunnitelmia 
erityisesti Isis-lasten autta-
miseksi on selvitelty edellisen 
hallituksen toimesta.

- Ääri-islamismilla aivopes-
tyjen lasten hakeminen kon-
fliktialueilta Suomeen ei ole 
vastuullista toimintaa. Terro-

risteja palvelleiden aikuisten 
tuominen Suomeen ääri-isla-
mismin pohjalle rakennetulta 
alueelta taas altistaa Suomen 
merkittävälle turvallisuusu-
halle, Immonen tähdentää.

Yle uutisoi 
toistuvasti 
puolueellisesti

Kaksikko on aikaisemmin-
kin syyttänyt verorahoittei-
sen Ylen ohjelmatuotantoa 
puolueellisuudesta. Hei-
dän mielestään Yle ei toteuta 
omaa strategiaansa.

- Ylen arvot ovat riippumat-
tomuus, luotettavuus ja ih-
misen arvostaminen. Tämä ei 
nyt selvästikään toteudu, kun 
Ylen ulostulot puetaan ide-
ologisesti ”oikeaoppiseen” 
kaapuun. Sen sijaan Ylen tu-
lee tuoda tosiasiat esiin ob-
jektiivisesti kaikki oleelliset 
näkökulmat huomioon otta-
en. Näiden pohjalta jokainen 
kansalainen voi muodostaa 
oman mielipiteensä, Ronkai-
nen ja Immonen toteavat.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

”Heidän 
tehtävänsä on 

ollut synnyttää 
lapsia, mädättää

näiden aivot 
jihadismilla ja
keittää ruokaa 
taistelijoille.”

Isis-vaimot haluavat 
palata kotimaihinsa, 
mutta harva maa haluaa 
heitä takaisin.
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Eurooppalaiset Isis-naiset kertovat mielellään tarinaa 
siitä, kuinka he kalifaatissa keskittyivät ruoanlaittoon 
ja lastenhoitoon. Järjestön orjikseen kaappaamien jesi-
dien näkemys todellisuudesta on toisenlainen. He ker-
tovat vallantäyteisten naisterroristien suorittamista 
kidutuksista ja teloituksista.
NORJAN suurin päivälehti 
Verdens Gang osallistuu kes-
kusteluun siitä, pitäisikö va-
paaehtoisesti Isis-järjestöön 
liittyneet naiset päästää pa-
laamaan kotimaahansa. 

Keskustelu on tähän asti 
kulkenut paljolti sen varas-
sa, mitä naiset ovat itse kerto-
neet tekemisistään järjestön 
riveissä. 

Nainen ampui 
vankeja päähän

VG:n toimittajat ovat sen si-
jaan kierrelleet kurdien hal-
litsemassa osassa Irakia ja 
haastatelleet Isis-järjestön 
uhreja.

- Naisia oli 25 ja heitä syy-
tettiin muka noituudesta. 
Heidät sidottiin paaluihin. 
Ulkomaalainen Isis-nainen 
kulki tolpalta tolpalle ja am-
pui jokaista sidottua naista 
päähän pistoolillaan. Näin sen 
omin silmin, kertoo järjestön 
terrorista hengissä selvinnyt 
jesidinainen.

Nainen oli järjestön orja ja 
hänet myytiin useita kertoja 
eri Isis-miehille, kylästä toi-
seen. Naisella on nyt viisi las-
ta ja he kaikki ovat pelastau-
tuneet pakolaisleirille Irakiin.

Eurooppalaiset Isis-naiset 
elävät puolestaan internointi-
leireillä Syyriassa ja kertovat 
siellä omaa tarinaansa siitä, 

Isis-vaimot miehiään 
vaarallisempia

Jesidiorjat varoittavat:

kuinka he olivat tietämättö-
miä järjestön tekemistä hir-
veyksistä. He eivät omien sa-
nojensa mukaan ottaneet osaa 
taukoamattomiin raiskauk-
siin, kidutuksiin ja joukko-
murhiin. Naiset kuulemma 
viettivät leppoisasti aikaan-
sa sisätiloissa patojen ääressä 
lapsia hoivaten.

Isis-naiset 
valehtelevat

Eräs VG:n haastattelema je-
sidinainen oli Isis-komen-
tajan orjana Raqqassa, jos-
sa sijaitsi terroristijärjestön 
päämaja. Jesidinainen todis-
ti siellä myös eurooppalaisten 
Isis-rouvien arkea:

- He olivat aktiivisia, saivat 

sotilaskulutusta ja ompelivat 
pommiliivejä itsemurhaisku-
jen tekijöille. He viettivät pal-
jon aikaa myös netissä ja yrit-
tivät rekrytoida lisää väkeä 
terroristijärjestön riveihin ko-
timaistaan, jesidiorja kertoo.

Hän tyrmää eurooppalais-
naisten kertomukset kotias-
kareiden täyttämästä elämäs-
tä:

- He valehtelevat. Olimme 
heidän orjiaan ja me teimme 
heidän kotityönsä. Kun he tu-
livat väsyneinä kotiin taiste-
luharjoituksista, he vaativat 
meitä vielä hieromaan heidän 
taistelun tuoksinassa kipeyty-
neitä lihaksiaan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Isis-vaimot ovat mm.  ommelleet pommiliivejä itsemur-
haiskujen tekijöille.

Jesidi-orjat kertoivat norjalaislehdelle Isis-vaimojen raakuudesta.

Olli Immonen ja Jari Ronkainen arvostelevat Ylen ta-
paa uutisoida Isis-vaimoista uhreina.

“Henkilöistä 

pyritään maalaamaan

kuvaa uhreina.”



Syntyvyys on jatkanut laskuaan pian 
kymmenen vuotta. Lapsia syntyi tilasto-
keskuksen tietojen mukaan vuonna 2010 
60 980. Tänä vuonna vauvojen määrä voi 
romahtaa 45 000:teen. – Vauvattomuus 
on kaikkien länsimaiden yhteinen haaste. 
Vauvaperheet taas ovat maamme tulevai-
suuden kannalta merkittävä tekijä, sanoo 
perussuomalaisten kansanedustaja Lulu 
Ranne.

KANSANEDUSTAJA Lulu 
Ranne sanoo hallituksen ym-
märtäneen vauvattomuuden 
haasteen ja ottaneen tavoit-
teekseen edistää maamme 
lapsi- ja perheystävällisyyttä.

- Hyvä niin. Hallitus halu-
aa mm. tukea ihmisiä koh-
ti toivomaansa vauvamäärää, 
vahvistaa lapsiperheiden hy-
vinvointia ja palveluja sekä 
vähentää lapsiperheköyhyyt-
tä.

Punavihreä 
ilmastopolitiikka 
käy kalliiksi

Ranteen mukaan hallituk-
sen lapsiperheitä koskevat ta-
voitteet ovat hyviä, niin kuin 
monet muutkin hallitusoh-
jelman ”kauniit ja ihanat ta-
voitteet”.

- Ohjelma on kuitenkin vali-
tettavasti myös lapsiperheitä 
koskevien tavoitteiden osalta 
paikoin erittäin kaukana to-
dellisuudesta ja talousrealis-
mista. Ohjelman laatijat ovat 
selvästi vieraantuneet taval-

listen lapsiperheiden arjesta.
- Erityisesti tavoitteet lap-

siperheköyhyyden vähentä-
misestä ja Suomi-vauvojen li-
sääntymisestä näyttäytyvät 
kummallisessa valossa, kun 
lukee hallitusohjelman ilmas-
tojohtajuustavoitteita. Puna-
vihreä, maailmaa pelastava, 
suomalaisia kurittava hallitus 
tekee selväksi, että perheen 
elättäminen on kallista ja las-
ten hankkiminen ilmaston-
vastainen teko. Suomalaiset 
perheet ovat kuluttavia, ym-
päristöä tuhoavia yksiköitä, 
joita ei pidä perustaa. Jälki-
kasvun tulevaisuudesta maa-
laillaan maailmanlopun ku-
vaa, Ranne ihmettelee.

Energiaköyhyys-
loukku uhkaa 
lapsiperheitä

Ranne sanoo, että jos Suo-
mi-vauvoja todella halutaan 
lisää ja lapsiperheköyhyyttä 
vähentää, on selvää, ettei lap-
siperheiden toimeentuloa ja 
elämistä saa vaikeuttaa.

Ranne huolissaan hallituspolitiikan vaikutuksista syntyvyyteen:

- Hallituksen ilmastojoh-
tajuustavoite kuitenkin li-
sää lapsiperheköyhyyttä ja 
tekee Suomesta energiaköy-
hyysloukun. Suomalaiset ko-
titaloudet joutuvat taloudel-
liseen ahdinkoon. Viherverot 
aiheuttavat kotitalouksille 
jopa kyvyttömyyttä selviytyä 
välttämättömistä energiame-
noistaan, kuten kodin lämmi-
tyksen tai liikennepalvelui-
den kustannuksista.

Laajamittainen energiaköy-
hyys kohdistuu voimakkaas-

ti pienituloisiin ja lapsiper-
heisiin.

- Energiaköyhyys on suo-
malaisille ahdistava loukku, 
jossa ei ole varaa maksaa ny-
kyisen asuntonsa tai liiken-
nevälineensä energiakustan-
nuksia, mutta ei myöskään 
varaa uuteen asuntoon tai 
esim. sähkökäyttöiseen lii-
kennevälineeseen. Mistä ih-
meestä lapsiperheet ja ikäih-
miset repivät rahat näihin 
ilmastojohtajuusratkaisui-
hin?
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Perheen elättäminen on 
kallista ja lasten hankkiminen 
muka ilmastonvastainen teko

”Tämä hallitus on jättämässä seuraavalle 
hallitukselle musertavan velkataakan”

Taloustieteen dosentti Tuomas Malinen kritisoi 
hallituksen talousohjelmaa. Hän kirjoitti Uuden 
Suomen Puheenvuoroon, että ministeriöt saattavat 
joutua miljardileikkausten alle.

Taloustieteen dosentilta tukkapöllyä hallituksen talousohjelmalle:

TUOMAS MALINEN sanoo hal-
lituksen talousohjelman no-
jaavan pitkälti toiveajatteluun. 
Hän muistuttaa, että 1990-lu-
vun laman iskettyä Suomen 
bruttokansantuote putosi reip-
paasti.

Malinen arvelee, että osapuil-
leen samanoloinen häiriö saat-

taisi iskeä nykyisessä talousym-
päristössä.

Hallitus joutunee hurjaan 
velkaelvytykseen

Malisen kirjoitus antaa ym-
märtää, ettei maailmantalo-
us ole niin ruusuisessa kunnos-

sa kuin mitä hallituksen arviot 
ovat. Suomen talous voi painua 
ankaraan taantumaan tai jopa 
lamaan.

Lääkkeeksi hallitusohjelman 
lupaukset huomioiden on tar-
jolla vain reipas velkaantumi-
nen. Velkaisuusasteemme voi-
si revetä kertaheitolla yli EU:n 
talouskurisääntöjen mukaisten 
rajojen.

Malinen arvelee, että velkaa 
voidaan joutua ottamaan jopa 
20 miljardin euron verran uu-

den taantuman iskiessä. Hän 
ruotii hallitusohjelman kirjauk-
sia kovin sanoin.

- Näillä kirjailuilla tuskin tah-
dotaan sanoa muuta kuin että 
taantumaan vastataan velkaan-
tumalla, Malinen sivaltaa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) 
on varautunut epäsuotuiseen 
talouskehitykseen miljardilla 
eurolla. Malisen mukaan määrä 
on riittämätön.

Vaalikauden loppuun men-
nessä Suomen valtionvelka voi 
kasvaa jopa yli 60 miljardilla eu-
rolla.

Oma valuutta auttoi 
90-luvun koettelemuksista

Malinen tuo esille 90-luvun la-

man, joka kesti kolme vuotta. 
Taloutemme toipuminen hel-
pottui Malisen mukaan omasta 
valuutasta, jonka devalvoitumi-
nen helpotti vientiteollisuutta. 
Nyt tätä vaihtoehtoa ei ole tar-
jolla yhteisvaluutan vuoksi.

Malinen huomioi myös euro-
kriisin jälkeen koetun alhaisen 
talouskasvun ajan. Hän muis-
tuttaa, että olemme pysyneet 
pinnalla käytännössä velkaelvy-
tyksen avulla.

- Suuri ongelma myös on, 
että Suomi on ajamassa taan-
tumaan velkaelvytyksessä. Tätä 
ei käsittääkseni ole tapahtunut 
koskaan, Malinen kirjoittaa ja 
toteaa, ettei taantuma ainakaan 
laske velanottotarvetta.

Malinen huomauttaa, että 

“Elinkustannusten 

nousu on estettävä.”

- Byrokratian ja uusien tu-
lonsiirtojen himmelit eivät 
tässä auta. Pian hallitus tulee 

”Jälkikasvun 
tulevaisuudesta 

maalaillaan
maailmanlopun 

kuvaa.”
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myös havaitsemaan, että vi-
herveroja kompensoivia tulo-
verojen alennuksia ei olekaan 
varaa toteuttaa, kotitalouksi-
en ylivelkaantuminen lisään-
tyy ja ostovoima heikkenee. 
Energiaköyhyysloukku odot-
taa nurkan takana.

Suomi tavoittelee 
tuhoisaa ilmasto-
johtajuutta

Ranteen mielestä kansan 
katse kannattaakin nyt kiin-

nittää siihen, mihin kaikkiin 
hinnankorotuksiin, pakko-
toimiin ja vapauksien rajaa-
misiin hallitus ryhtyy EU:n 
ilmastojohtajuutta tavoitel-
lessaan.

- Suuri joukko suomalaisia 
perheitä on vaarassa joutua 
energiaköyhyysloukkuun. Il-
mastotavoitteet lyövät karus-
ti korville niin lapsiperheköy-
hyyden alentamistavoitetta 
kuin toivottua vauvavyöryä.

- Jos me todella haluamme 
lisää Suomi-vauvoja ja hyvin-

voivia perheitä, on elinkus-
tannusten nousu estettävä ja 
lapsiperhepalveluihin satsat-
tava, Ranne painottaa.

Perhemyönteisyyttä 
työhön ja 
vapaa-aikaan

Ranne muistuttaa, että Suo-
mi on toistaiseksi yksi maa-
ilman parhaista maista syn-
nyttää, hoitaa, kasvattaa ja 
kouluttaa lapsia. Suomes-
sa sattuu esimerkiksi parin 

muun maan ohella vähiten 
äitiyskuolemia maailmas-
sa (World Health Statistics 
2018).

- Suhtautuminen lapsiper-
heisiin kaipaa kohennusta. 
Perhemyönteisyyttä on syy-
tä parantaa työssä ja vapaalla. 
Lapsiperheet eivät ole taak-
ka, ongelma ja naapurin pai-
najainen vaan valtava ilon 
lähde ja tulevaisuuden perus-
ta, joita ilman Suomi näivet-
tyy, Ranne muistuttaa.

- Meidän tuleekin kannus-

taa perheiden perustami-
seen myös perheystävällisel-
lä asenteella. Ei hermostuta 
kaupoissa raivoaville uh-
maikäisille tai hengaileville 
teineille vaan ymmärretään ja 
tuetaan lapsiperheiden ja las-
ten arkea kukin tavallamme.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Suomen reipas velkaantuminen 
voi johtaa samoihin ongelmiin 
kuin joihin Kreikka joutui maan 
ajauduttua ulos markkinarahoi-
tuksesta. Käytännössä kukaan 
ei ollut valmis lainaamaan Krei-
kalle rahaa mistään hinnasta.

- Ajaisiko Suomen valtava li-
sävelkaantuminen silloin Suo-
men Kreikan tilanteeseen, jos-
sa markkinarahoitus katkeaisi? 
Malinen kysyy.

Maksukyvyttömyyskin 
voi uhata

Malisen sanat vaikuttavat hy-
vin lohduttomilta. Hän ei pidä 
Suomen ajautumista maksuky-
vyttömäksi mahdottomana.

- Vaikka Rinteen hallitus sel-

viäisi tulevasta taantumas-
ta/lamasta ajamatta Suomea 
maksukyvyttömyyteen, se on 
talousohjelmansa ja maailman-
talouden näkymien valossa jät-
tämässä seuraavalle hallituksel-
le musertavan velkataakan, hän 
kirjoittaa.

- Tulevat sukupolvet joutuisi-
vat kiristämään vyötä ennennä-
kemättömällä tavalla vain siksi, 
ettei yksi hallitus vaalinut ta-
loudenpitoa silloin kun olisi pi-
tänyt.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA/
      KUVITUSKUVA

Lulu Ranteen mielestä 
hallitus lisää lapsiper-
heiden köyhyyttä.
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