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Vihreä ulkoministeri vaikenee, kun 
Brasilia tuhoaa sademetsiään

Nurinkurista 

luonnonsuojelu-

politiikkaa
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

NARINKKATORI, Helsinki. On kau-
nis lauantaipäivä, tori on pullollaan 
ihmisiä. Torin keskelle on pystytetty 
näyttävä tanssilava, jossa nuori energi-
nen poppari tykittää menemään oikein 
sydämensä kyllyydestä.
 
KOSKA minulla ei ollut varsinaista 
kiirettä mihinkään, istun alas, hörpin 
kahvia ja pohdiskelen tapahtuman dy-
namiikkaa ja turvajärjestelyjä. Mietis-
kelen siinä samalla erilaisten poliittis-
ten puolueiden kannattajien olemusta 
ja psykologiaa. 

SITTEN välähtää. Tori on poliittinen 
Suomi pienoiskoossa.
 
TANSSILAVAN edessä oleva poruk-
ka bilettää hillittömästi. Nämä ovat 
mitä todennäköisimmin vihreitä. He 
ovat nuoria, muita avoimempia uusil-
le kokemuksille ja ylipäätään korkeita 
ekstrovertteja. Vihreät rakastavat hy-
väntuulista yhteisötekemistä, mutta 
joutuvat epäkuntoon, jos joku soraää-
ni pilaa ikävällä arkirealismillaan hy-
vän fiiliksen. Girls Just Want to Have 
Fun, hoilotti Cyndi Lauper aikoinaan. 
Sama pätee vihreisiin.
 
TORILLE on pystytetty kunnioitus-
ta herättävät turvajärjestelyt. Kelta-
liivisiä miehiä, turva-aitoja, näkyviä 
ja näkymättömiä turvakerroksia sen 
varmistamiseksi, etteivät idän uskon-
noista liiaksi innostuneet kaahaa re-
kalla väkijoukkoon. Turvaporukka 
koostuu todennäköisesti perussuo-
malaisista. Turva-Karrien mielen poi-
mut ovat virittyneet havaitsemaan ja 
torjumaan uhkia, ja pitämään pahan-
tekijät ja rauhanhäiritsijät mahdolli-
simman kaukana. Ei ole sattumaa, että 
poliiseissa, rajavartijoissa sekä armei-
jan henkilökunnassa on niin paljon 
PS:n kannattajia.

TAPAHTUMA ja sen promoaminen 
on järjestetty suuren maailman tyyliin, 
ja ilmaiskonserttiväelle tarjotaan kor-
poraatioklusterin kaupallisia tiedottei-
ta. Syö Pringles. Hanki kännykkä. Osta 
IS. Tapahtumahumua kaupallisesti 
hyödyntävät tapahtumanjärjestäjät ja 
mainostajat ovat todennäköisesti ko-
koomuslaisia.
 
KIIVAIMMAN sykkeen ulkopuolella 
käyskentää ikääntyneempiä katsojia. 
Koska olemme Helsingin keskustassa, 
on turvallista veikata heidän puolue-
kannakseen sdp:tä. Puolueen kannat-
tajien keski-ikä onkin varsin korkea, 
yli 60 vuotta.
 
TORIN laitamilla nyhjää pieni jouk-
ko tympääntyneitä nuoria, jotka mie-
luummin söisivät silliä ja joisivat ku-

ravettä kuin lähtisivät bilettämään. 
Vasemmiston kannattaja nyrpistää 
nenäänsä kaupallisuudelle ja pukeu-
tuu aatteeseensa. Maihinnousutakki ja 
palestiinalaishuivi. No love, no peace.
 
KESKUSTALLA on Helsingissä ole-
maton edustus, joten sen edustajia ei 
paikalta löydy todennäköisesti aino-
atakaan.
 
+ + +

APOLLON temppelin etupihalla lu-
kee: ”Gnothi seauton”. Lause on mui-
naiskreikkaa, ja tarkoittaa: ”tunne itse-
si”. Neuvo on hyvä.

ON hyvä tuntea oma poliittinen viite-
ryhmänsä ja sen ajattelutapa, mutta ai-
van yhtä hyödyllistä on saada jonkin-
laista osviittaa myös siitä, millä tavoin 
muiden ryhmien kannattajat ajattele-
vat. Samoin on hyvä hahmottaa, mistä 
poliittisten syytösten jatkuva rummu-
tus kumpuaa. Pieni ihminen kun aina 
silloin tällöin pohtii, minkä vuoksi pe-
russuomalaisia, jotka ovat kaikkein 
kiinnostuneimpia sisäisestä turvalli-
suudesta, syytetään jatkuvasti sen vaa-
rantamisesta.
 
JA kuten yllä jo todettu, konservatiivit 
yleensä ja perussuomalaiset erityises-
ti haluavat väärintekijät mahdollisim-
man kauas omalta alueeltaan. Niinpä 
PS:n poliittiset opponentit ovat jatku-
vasti löytävinään puolueen riveistä pa-
hantekijöitä.
  Sekä miksi perussuomalaisia, jotka 
kannat ovat tutkitusti kaikkein lähim-
pänä tavallisten suomalaisten mielipi-
teitä, syytetään tauotta ääriajattelusta.
 
KULTTUURIMARXISTIEN 
1960-lukulaiset radikaalit käsitykset 
ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi ja 
osaksi valtakulttuuria. Jo Marx ja En-
gels vastustivat aikanaan arvoja, ”Ko-
din, uskonnon ja isänmaan puolesta”, 
joista muotoutui ylipäällikkö Man-
nerheimin ensimmäisen sodan ajan 
päiväkäskyn myötä talvisodassa suo-
malaisten tunnus.
 
JUSSI HALLA-AHON sanoin: “Suo-
mi on suomalaisten koti, edunvalvo-
ja ja turvapaikka”. Huolenpito suo-
malaisten elinehdoista on meidän ja 
ainoastaan meidän suomalaisten teh-
tävä. Muiden täytyy vastaavasti huo-
lehtia omistaan. 

VALTAKULTTUURI ei suvaitse näitä 
arvoja, vaan pyrkii mustamaalaamaan 
niiden esittäjiä ja jopa rajoittamaan 
arvojen esittämistä perustuslailliseen 
sananvapauteen puuttumalla.

Torilla

KYSEESSÄ on ilmastopolitiikan 
valekaapuun puettu fiskaalinen 
temppu. Hallitus tarvitsee lisää ra-
haa kustantaakseen edes osan uusis-
ta menoistaan, totesi MTV:n Huo-
menta Suomi -ohjelmassa vieraillut 
perussuomalaisten 1. varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Riikka Pur-
ra.

Kansalaiset vastustavat, 
yritykset kärsivät

Helsingin Sanomien tilaaman gal-
lupin (HS 14.8.) mukaan kansalai-
set suhtautuvat erittäin kielteises-
ti polttoaineverotuksen korotuksiin. 
Ainoastaan vihreiden kannattajista 
yli puolet on korotuksen kannalla.

Demareita, keskustaa, kokoomus-
ta ja perussuomalaisia kannattavat 
ovat erittäin voimakkaasti korotus-
ta vastaan.

- Kansalaisten näkökulma on ym-
märrettävä. Paitsi että korotus ro-
kottaa ostovoimaa, erityisesti ruuh-
ka-alueiden ulkopuolella, se myös 
vaikeuttaa yritysten toimintaa ja 

heikentää kilpailukykyä. On arvi-
oitu, että sentin korotus pumppu-
litralle lisää 10-13 miljoonaa euroa 
kuljetusyritysten logistiikkakustan-
nuksiin. Ei hallitus ainakaan näin li-
sää työllisyyttä ja saa turbonappia 
investointeihin, Purra sanoo.

- Harva tavallinen ihminen ajaa 
huvikseen. Ei autoilu polttoaineen 
veronkorotuksella vähene. Ainoa 
looginen seuraus on siinä, että ra-
haa on vähemmän käytössä muu-
hun elämiseen.

Autoilun hintaan kohdistuu 
muitakin nostopaineita

Nyt tulossa olevien korotusten li-
säksi polttoaineiden hintaan tulee 
vaikuttamaan myös muita korotus-
tekijöitä, kuten uusiutuvan energi-
an direktiivi eli niin sanottu RED II 
-sovellutus, joka koskee bioperäisen 
ja fossiilisen polttoaineen sekoite-
suhdetta. Toisaalta hallitus on esit-
tänyt ohjelmassaan esimerkiksi tie-
maksujen käyttöönottoa.

- Kuinka paljon hallitus aikoo ko-

Valtiovarainministeriö on esittänyt polttoaine-
veroon 250 miljoonan euron korotuksia, jotka 
tulevat voimaan ensi vuoden elokuussa. Arvion 
mukaan korotus tulee nostamaan polttoaineen 
pumppuhintaa noin 6,5 senttiä litralta.

Suomalainen maksaa muidenkin viulut
Hallitus nostaa polttoaineen hintaa noin 6,5 senttiä litralta 

“Harva tavallinen 

ihminen ajaa

huvikseen.”
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Suomalainen maksaa muidenkin viulut
Hallitus nostaa polttoaineen hintaa noin 6,5 senttiä litralta 

konaisuudessaan nostaa polttoainei-
den ja autoilun hintaa koko hallitus-
kaudella, kukahan uskaltaisi kertoa? 
Purra kysyy.

Kurittamista parempia 
keinoja on olemassa

Polttoaineveron korotus on Purran 
mukaan näennäinen keino taistella il-
mastonmuutosta vastaan.

- Kun kuritetaan autoilijaa, se näyt-
tää joidenkin mielestä tarmokkuudel-
ta taistella ilmastonmuutosta vastaan. 
Ensinnäkin täytyy muistaa, että Suo-
men kokonaispäästöt ovat globaalissa 
mittakaavassa hyvin pienet. Toisaal-
ta edes kansallisella tasolla polttoai-
neen veronkorotus ei tule vaikutta-
maan päästöihin.

- Kaikkein toimivin tapa vähentää 
liikennepäästöjä on asettaa auton val-
mistajille sanktioidut tavoitearvot 
päästöihin eikä kurittaa kansalaisia 
veropolitiikalla, Purra muistuttaa.

Purra sanoo, että toisaalta uusiutu-
van dieselin osuuden kasvattaminen 
tavaraliikenteessä ja autokannan uu-
siutumisen vauhdittaminen autove-
roa laskemalla ovat tärkeitä ja oikeasti 
toimivia keinoja. Jätteistä valmistettu 
diesel vähentää jopa 90 prosenttia lii-
kenteen CO2-päästöjä.

- Suomessa ajetaan vanhoilla autoil-
la, jotka viedään kierrätykseen kes-
kimäärin 5 vuotta myöhemmin kuin 

muissa EU-maissa. Siinä, että van-
hoja isoja autoja haetaan ulkomailta, 
on myös muita ongelmia, esimerkiksi 
maallemme koituvat alv-tappiot, Pur-
ra sanoo.

Miljardeja Kankkulan 
kaivoon

Hallitus korottaa polttoaineveroa 
rahoittaakseen kustannuksia, joita 
syntyy mm. haittamaahanmuutosta ja 
kehitysavusta. Veronkorotuksia ei tar-
vittaisi, jos olemassa olevat varat käy-
tettäisiin ensisijaisesti suomalaisten 
hyvinvointiin.

- Tässä puhutaan miljardiluokan 
menoista Kankkulan kaivoon. Näistä 
saisi jo ensi vuonna nipistettyä sato-
ja miljoonia esimerkiksi hoitajamitoi-
tuksen kirjaamiseksi lakiin, amma-
tillisen koulutuksen parantamiseksi, 
poliisien resurssien nostamiseksi ja 
väyläverkon parantamiseksi, perus-
suomalaisten eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Ville Tavio luettelee.

Suomen vanhuksille 
vai Afrikkaan?

Perussuomalaiset ovat syyttäneet 
hallitusta ja erityisesti peruspalvelu-
ministeri Krista Kiurua (sd.), joka 
sumutti suomalaisia hoitajamitoitus-
lupauksissaan. Kiuru totesi vielä al-
kuvuodesta, että hoitajamitoitus voi-

daan kirjata lakiin kuukaudessa.
- Me perussuomalaiset olemme esit-

täneet ja esitämme jatkossakin konk-
reettisia toimia, jolla esimerkiksi 0,7:n 
hoitajan mitoitukseen tarvittavat ra-
hat saadaan kasaan. Odotamme nyt 
toimia, että lupauksista pidetään kiin-
ni. Kaikki hallituspuolueet kannat-
tivat mitoituksen kirjaamista ennen 
vaaleja, eduskuntaryhmän 2. varapu-
heenjohtaja Arja Juvonen muistut-
taa.

Väyläverkko kuntoon

Perussuomalaiset esitti jo kesäkuus-
sa lisätalousarvion käsittelyssä, että 

kehitysavusta olisi leikattu ja rahaa 
käytetty muun muassa väyläverkon 
kehittämiseen.

- Afrikka meni tuolloinkin suoma-
laisten edun edelle. Pääministeri Ant-
ti Rinteelle (sd.) Afrikka on hänen 
omienkin sanojensa mukaan paino-
piste, joten sinänsä loogista, mutta va-
litettavasti suomalainen maksaa tä-
män moraaliposeerauksen laskun, 
perussuomalaisten eduskuntaryh-
män 1. varapuheenjohtaja Jani Mä-
kelä toteaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

“Harva tavallinen 

ihminen ajaa

huvikseen.”

On arvioitu, että 
sentin korotus 
pumppulitralle lisää 
10-13 miljoonaa 
euroa kuljetusyri-
tysten logistiikka-
kustannuksiin.

”Kun kuritetaan 
autoilijaa, se näyttää
joidenkin mielestä 
tarmokkuudelta
taistella ilmaston-
muutosta vastaan.”
Riikka Purra
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Vanhustenhoidon hoitajamitoituksen koro-
tus sai laajaa kannatusta kaikilta puolueilta 
kokoomusta lukuun ottamatta ennen edus-
kuntavaaleja. Hoivakotien huonot olot ja 
heitteille jätetyt vanhukset kuohuttivat kan-
saa useaan otteeseen sitä mukaa kun väärin-
käytöksiä tuli julkisuuteen.
ENNEN vaaleja sdp oli ää-
nekkäästi vaatimassa van-
husten hoivan hoitajami-
toituksen kirjaamista lakiin 
vähimmäistasolla 0,7. Sdp 
teki hoitajamitoituksesta vii-
me eduskuntakauden lopul-
la välikysymyksen ja tällöin 
minimitason kirjaamises-
ta lakiin saatiin laaja yhteis-
ymmärrys, ainoastaan kokoo-
muksen haratessa vastaan. 

- Nyt Rinteen hallituksel-
la olisi ollut mahdollisuus 
toteuttaa lupauksensa val-
tionvarainministeriön bud-
jettiehdotuksessa, mutta se 
jätettiin tekemättä, perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Sanna Antikainen toteaa.

Hoitajamitoitukseen 
vain 2 prosenttia 
vaaditusta

Suomen lähi- ja perushoi-
tajaliitto SuPer on arvioinut, 
että hoitajamitoituksen kor-
jaaminen luvatulle 0,7:n ta-
solle maksaisi 250 miljoona 
euroa. Valtiovarainministeri-
ön budjettiehdotuksessa ra-
haa on kuitenkin varattu vain 
5 miljoonaa euroa.

- Viisi miljoonaa euroa on 
vain 2 prosenttia vaaditus-
ta määrästä. Tämä on törke-
ää kaikkia sairaita vanhuksia 
ja väsyneitä hoitajia kohtaan. 
Hallitus laittaa kehitysapuun 
70 miljoonaa euroa lisää ensi 
vuonna, mutta maamme ra-
kentajille jaetaan vain muru-
sia. Hävetkää, hallitus! Anti-
kainen tuohahtaa.

Hoitorahaa tuhlataan 
kehittämisohjelmiin

Antikainen kysyi kesäkuun 
alussa ministeri Krista Kiu-
rulta (sd.) vanhustenhoidon 
mitoituksesta. Antikainen 
vaati Kiurulta vastausta sii-
hen, aikooko hallitus korjata 
vanhuspalveluiden puutteet 
viivyttelemättä säätämällä 

vanhuspalvelulakiin sitovaksi 
koulutetun hoitohenkilökun-
nan vähimmäishenkilöstömi-
toitukseksi 0,7.

Kiuru vastasi kansan-
edustaja Antikaiselle, kuin-
ka hallitus aikoo toteuttaa 
henkilöstön saatavuuden. Ta-
loudellisten resurssien ja laa-
dukkaan kotihoidon varmis-
tamiseksi henkilöstömäärän 
lisäys toteutetaan asteittain. 
Resurssien turvaamista var-
ten käynnistetään tavoitteel-
linen kehittämisohjelma, jos-
sa suunnitellaan rahoituksen 
ja henkilöstön lisääminen 
kestävällä tavalla.

- Ministeri Kiuru myön-
tää, että hallitus aikoo toteut-
taa henkilöstömitoituksen as-
teittain. Aikataulua hän ei 
kuitenkaan kerro. Tällä tah-
dilla siihen menisi 50 vuot-
ta. Lisäksi ministeri Kiuru 
aikoo tuhlata resursseja ke-
hittämisohjelmiin, joista ei 
ole käytännön apua vanhus-
ten ja hoitajien vaikeaan ti-
lanteeseen. Vanhukset eivät 
voi odottaa apua loputtomiin, 
Antikainen muistuttaa.

Ministerit 
levittelevät käsiään

Perussuomalaisten kansan-
edustaja ja puolueen 2. vara-
puheenjohtaja Arja Juvonen 
muistuttaa, että hoitajamitoi-
tus on määriteltävä hoivayk-
siköissä todellisen hoivan tar-
peen mukaan.

- Erityisesti erittäin raskais-
sa hoivapaikoissa sen on ol-
tava reilusti enemmän kuin 
nykysuositus 0,5. Tämänhän 
sanoo järkikin. Hallituksen 
tulee antaa tästä käsky hoi-
vatoimijoille heti, Juvonen 
vaatii.

- Nykysuositus on kuitenkin 
se, mitä hoivayksiköt noudat-
tavat, sillä aikaansaamaton 
ja hoitajamitoitusasiaa täy-
sin ponnettomasti eteenpäin 
vienyt hallitus ei ole halun-
nut hoitaa asiaa pikana kun-

Kehitysapuun 70 
miljoonaa euroa lisää, 
maamme rakentajille 
vain murusia

toon. Se olisi ollut kylläkin 
mahdollista tehdä heti vaali-
en jälkeen, mutta sosiaali- ja 
terveysministeriön ministe-
rit Krista Kiuru ja Aino-Kai-
sa Pekonen eivät asiaa ky-
enneet tekemään. Ministerit 
eivät ole tositilanteen tasal-
la. Suuri metakka vanhusten-
hoidon parantamisesta ennen 
eduskuntavaaleja poiki Ant-
ti Rinteelle pääministeriy-
den, mutta siihen ne teot sit-
ten jäivätkin.

Halvaantunut 
vanhus elää pelossa

Esimerkkinä huonosta hoi-
dosta Juvonen kertoo alue-
hallintovirastolle lähteneestä 
valituksesta, jonka oli tehnyt 
89-vuotias halvaantunut van-
hus eräästä hoivayksiköstä 
pääkaupunkiseudulta.

- Hoivapaikan asukkais-
ta kaikki ovat liikuntakyvyt-
tömiä ja autettavia. Henki-
löstön määrä on kuitenkin 
valituksen jättäneen vanhuk-
sen mukaan liian alhainen ja 
osaavaa henkilökuntaa puut-
tuu.

- Vanhus kertoo potilastur-

Hallitus petti vanhukset ja hoitajat

Sanna Antikainen on sui-
vaantunut vanhustenhoi-
don tilasta.

Arja Juvonen on taistellut 
vuosia hyvän hoidon puo-
lesta.

vallisuuden olevan heikko ja 
kärsivänsä turvattomuudesta 
ja pelosta muun muassa po-
tilassiirroissa pyörätuolista 
siirrettäessä. Siirtoja tehdään 
vain yhden hoitajan voimin. 
Mitä Suomen hallitus vastaa 
tähän? Juvonen kysyy.

Kiireelliset asiat 
hoidettava heti

Hoitajana työuransa teh-
neenä ja satunnaisena keik-
katyöntekijänä edelleen työs-
kentelevä Juvonen sanoo 
olevansa erittäin huolestunut 
ja pettynyt tällaisen politii-
kan uskottavuuteen.

- Jos jotakin tulee luvan-
neeksi, niin kyllähän asia on 
pidettävä vireillä, esillä ja 
työn alla. Kiireelliset valta-
kunnan asiat on hoidettava 
heti. Tuotiinhan tiedustelu-
laitkin perustuslakimuutoksi-
neen eduskunnan käsittelyyn 
pikana. Niissä ei kuhnailtu.

- Hoitajamitoitusasiassa 
sika söi kuitenkin matkalla 
eväät ja kärsijöinä ovat sataa 
vuotta lähestyvät vanhukset 
ja heidän läheisensä ja hoita-
jansa, Juvonen moittii.

”Tämä on 
törkeyden huippu”

Sosiaali- ja terveysministe-
riö on kertonut, että hoitaja-
mitoitus on lähdössä lausun-
tokierrokselle syksyllä.

- Asiaa on pitkitelty yli ke-
sän pitkälle syksyyn ja hoi-
toalan, vanhusten ja heidän 
läheistensä annetaan ymmär-
tää, että kyllä tässä edetään, 
kunhan ehditään. Annetaan 
kuin venyvää siimaa, jonka 
uskotaan pitävän edes joten-

”Rinteen 
hallituksella 

olisi ollut 
mahdollisuus

toteuttaa 
lupauksensa, 

mutta se
jätettiin 

tekemättä.”

Hallitus jätti vaalilu-
pauksensa lunastamatta 
ja siitä kärsivät erityi-
sesti huonokuntoiset 
vanhukset.

kin toivoa yllä.
- Tämä on törkeyden huip-

pu ja kyseessä ei ole ainoas-
taan äänestäjien vaan myös 
vanhusten, liki satavuotiai-
den, huijaus. Niin törkeää, et-
tei enää sanotuksi saa, Ju-
vonen kritisoi hallituksen 
toimintaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN
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Kun ei nähdä 
metsää puilta
SUURI osa maailman päästöistä syntyy asioiden, kuten materi-
aalien ja hyödykkeiden, valmistamisesta ja kuljettamisesta. Ta-
louden globalisaation tuloksena tavaraa valmistetaan ja kulje-
tetaan enemmän kuin koskaan ennen. Alhaisten tai puuttuvien 
tullien vuoksi on taloudellisesti kannattavaa valmistaa heikko-
laatuista tavaraa Kiinassa ja tuoda se laivoilla Eurooppaan sen 
sijaan, että valmistettaisiin parempilaatuisia tuotteita Euroo-
passa. Heikkolaatuinen tavara ei kestä eikä sitä kannata korja-
ta, koska korjauspalveluja ei voi ulkoistaa Kiinaan ja työvoima 
on Euroopassa kallista. Halvempaa on heittää krääsä hajottu-
aan kaatopaikalle ja tuoda uutta krääsää Kiinasta. Ja taas tarvi-
taan materiaaleja ja kuljetusta.

SUOMI on osa tulliunionia, joten kauppapoliittiset toimet täy-
tyy toteuttaa EU-tasolla. Puheenjohtajamaana Suomella oli-
si juuri nyt hyvä tilaisuus edistää protektionistisempaa kaup-
papolitiikkaa, joka ehkäisisi halpatuontia, suojelisi suomalaista 
ja eurooppalaista teollisuutta, tuottaisi laadukkaampia ja kes-
tävämpiä kulutustavaroita ja loisi siten pohjaa toimivalle kier-
totaloudelle sekä – ennen kaikkea – vähentäisi merkittävällä 
tavalla saastumista globaalilla tasolla. Tavaran vapaa liikkumi-
nen on eurooppalaisten maksamaa saastuttamistukea Kiinalle 
ja muille halpatuotantomaille.

ILMASTOKESKUSTELUN suurin virhe on siinä, että se kes-
kittyy eurooppalaisten moraaliposeeraamiseen ja itseruoskin-
taan, ei omien ratkaisujen seurannaisvaikutusten arvioimiseen. 
Samat ihmiset, jotka vaativat Suomelta yhä enemmän ja yhä 
nopeammin, vaativat myös rajojen pitämistä auki niin ihmisil-
le kuin tavaralle. Kuitenkin sekä ihmisten siirtäminen matalan 
elintason piiristä Eurooppaan että tavaran valmistuttaminen 
maapallon toisella puolella lisäävät globaalisti päästöjä, eivät 
suinkaan vähennä niitä.

HELSINGIN Sanomat on uusimpana avauksenaan ryhtynyt 
kampanjoimaan lapsettomuuden puolesta. Lasten hankkimat-
ta jättäminen on kuulemma paras ilmastoteko, jonka ihminen 
voi tehdä. Hesarilaisessa ajattelussa maahanmuuttajat eivät 
kuitenkaan aiheuta päästöjä, vaan heitä voidaan tuoda synty-
mättä jääneiden suomalaislasten tilalle. Kolmannen maailman 
tulokkaita jopa kehutaan siitä, että he synnyttävät niin ahke-
rasti lapsia.

VIIME aikoina on puhuttu paljon metsätaloudesta, etenkin 
selluteollisuudesta. Keskustelusta saa usein sellaisen mieliku-
van kuin Suomi olisi säälimättä kaatamassa viimeisiä metsiään 
muun maailman paheksuessa vierestä. Suomen pinta-alasta 
72 % on metsää. Se on ylivoimaisesti eniten kaikista Euroopan 
maista. Jopa absoluuttisina neliökilometreinä Suomessa on 
kolmanneksi eniten metsää Euroopassa. Suomen metsät kasva-
vat paljon nopeammin kuin niitä hyödynnetään. Jos Suomi ei 
saa käyttää metsiään, kuka sitten saa?

RATKAISU hiilinielukysymykseen ei voi olla se, että Suomi 
ajaa alas yhden vientiteollisuutensa peruspilareista. Ratkaisu 
on se, että metsiä istutetaan sinne, mistä ne on hakattu.

PUUN käytöstä puhutaan paljon, aivan aiheestakin. Betonin ja 
teräksen valmistus aiheuttaa paljon päästöjä. Muovijäte tukeh-
duttaa maailman meret. Puu ja puuperäiset materiaalit tarjoa-
vat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja monella alalla. Kui-
tenkaan puita ei saisi kaataa. Ainakaan Suomessa.
 
KUN sellutehdas pannaan Suomessa kiinni, se ei katoa maail-
masta vaan siirtyy Kiinaan, missä se pyörii kivihiilisähköllä ja 
käyttää raaka-aineena Kaakkois-Aasian saarilta parturoitua sa-
demetsää. Siinä sitä ilmastotekoa.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

Hallituspuolueet kahmimassa 
itselleen lisämiljoonia

Inhimilliset olot ja arvokas vanhuus

JOS vanhukset eivät ole hallituk-
sen tärkeysjärjestyksen kärki-
päässä, puoluetuki sen sijaan on. 
Tuskin ehdittiin toipua erityis-
avustajien ja valtiosihteereiden 
määrän järkyttävästä paisuttami-
sesta, kun saatiin jo tietoa uudes-
ta puhalluksesta. Suomen uusi 
punavihreä hallitus on lähes ensi 
töikseen myöntämässä innois-
saan lisää miljoonia kaikkein ”hä-
dänalaisimmalle” taholle – eli it-
selleen. 

Hallituksen riveistä asiaa perus-
tellaan samalla tavalla kuin po-
liitikot aina yhteisten varojen 
kuppaamistaan perustelevat – 

vetoamalla yleiseen etuun. ”Tur-
vataan oppositiopuolueiden toi-
mintaedellytykset”, “parannetaan 
nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksia”, ”toteutetaan demokra-
tiaa”. Poliitikkojen kommenteista 
kirjoitti Lännen Media.

Perussuomalaiset vastustavat 
puoluetuen korotuksia. Puolue-
sihteeri Simo Grönroos (ps.) kom-
mentoi Lännen Medialle, että 
puoluetuen nostoesitys on ”halli-
tuksen kädenojennus vaalitappi-
on kokeneelle keskustalle, jonka 
taloudellinen tilanne on vaikea 
romahtaneen kannatuksen seu-
rauksena”. 

Vasemmistoliiton puoluesih-
teeri Joonas Leppänen väittää 
lehdelle, että puoluetuen koro-
tukselle ei ole ollut vastustusta 
missään puolueissa tähän men-
nessä. Hän on väärässä.

Perussuomalaiset ovat syste-
maattisesti ja pitkään vastusta-
neet puoluetuen korottamista. 
Edellisellä hallituskaudella puo-
luetukea laskettiin perussuoma-
laisten vaatimuksesta. Samoin PS 
esti uuden maakuntavaaleja var-
ten vaaditun ylimääräisen puo-
luetuen. Puolue ei hyväksy ko-
rotuksia, ja ajaa päinvastaista 
politiikkaa.

EDUSKUNTAVAALIEN alla van-
husten ja pienituloisten eläke-
läisten puutteenalaisuus nou-
si keskeiseksi puheenaiheeksi 
joka puolella. Kysymys on pitkäl-
le eläkkeiden riittämättömyydes-
tä elämän perustarpeisiin sekä 
toisaalta monilta osin heikenty-
neistä, kuntien vastuulla olevista 
vanhusten hoivapalveluista.

- Hallituksen olisi viimeistään 
nyt otettava tosissaan eläkeläis-
ten hätä. Tavallisilla eläkeläisillä 
on rahat niin vähissä, että moni 
joutuu jopa valitsemaan, ostaa-
ko tilille jäävillä rahoilla lääkkei-
tä vai onko syömättä, kun rahat 
eivät riitä molempiin, sanoo pe-
russuomalaisten kansanedustaja 
Jukka Mäkynen.

Mäkynen sanoo, että monet 

kansalaiskeskustelut herättivät 
hänet viime syksynä toden teolla 
ajamaan eläkeläisten asiaa.

- Päätin, että tämä on erityises-
ti minun juttuni. Haluan omalta 
osaltani pyrkiä turvaamaan pien-
eläkeläisille inhimilliset olot ja ar-
vokkaan vanhuuden.

Paitsi että pääministeri Ant-
ti Rinteen vaalilupaus, eli 100 
euron korotus alle 1 400 euron 
eläkkeisiin, on jo osoittautunut 
katteettomaksi, myös hoitajami-
toituksen nostaminen 0,7:ään on 
jäämässä pelkäksi sanahelinäksi. 

Mäkynen tuntee henkilökohtai-
sesti useita hoitajia ja hän tietää 
käytännön ongelmat, jotka seu-
raavat alhaisista resursseista.

- Kun olen Vaasassa jutellut 
tuttujen hoitajien kanssa, moni 

on puhunut katselevansa uut-
ta työpaikkaa. Hoitajat ovat ai-
van lopussa, koska työn mää-
rä ja vastuu kasvavat koko ajan. 
Jos puhutaan esimerkiksi yöhoi-
tajien työstä, niin tiedossani on 
että kolmeakymmentä vanhusta 
saattaa olla valvomassa vain yksi 
hoitaja. Jokainen ymmärtää mitä 
siitä seuraisi, jos tässä tilantees-
sa yhtä aikaa viidelle vanhukselle 
tapahtuisi jotakin.

- Vanhusten hoivapalvelujen 
saattaminen inhimilliselle tasolle 
voi viedä aikaa. Se on kuitenkin 
varmaa, että minä ja koko perus-
suomalaisten eduskuntaryhmä 
tekee kaikkensa asian eteen, Mä-
kynen lupaa.

“Niin törkeää, ettei

enää sanotuksi saa.”



malaisen kurittamisen sijaan? 
Meri kysyy.

Metsiä poltetaan 
viljelysmaiksi

Sademetsiä poltetaan tällä 
hetkellä enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. Ylen haas-
tatteleman apulaisprofesso-
ri Markus Krögerin mukaan 
maapallon muilla ilmaston-
muutoksen torjuntatoimilla 
ei ole paljonkaan merkitystä, 
jos sademetsien tuhoamista ei 
pysäytetä.

- Global Forest Watchin tut-
kimuksen mukaan sademet-
sien tuhoaminen oli vuosien 

2015 ja 2017 välillä maailman 
kolmanneksi suurin hiilidiok-
sidipäästöjen tuottaja, USA:n 
ja Kiinan jälkeen. Sademetsi-
en tuhoamisesta aiheutuneet 
päästöt olivat siis suuremmat 
kuin koko EU:n päästöt, pe-
russuomalaisten kansanedus-
taja Sanna Antikainen muis-
tuttaa.

- Brasilian presidentti halu-
aa hävittää sademetsät, jot-
ta soijarehulle ja nautakarjan 
kasvatukseen saataisiin lisää 
viljelymaata. Suuri osa näistä 
maataloustuotteista myydään 
länsimaihin. Apulaisprofesso-
ri Kröger ehdottaa Brasilian 
tärkeimpien vientituotteiden, 
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Perussuomalaisten kansanedustaja Leena 
Meri ihmettelee, miksei Brasilian hallituk-
selta vaadita toimia sademetsien säilyttä-
miseksi ja miksi Suomi ei EU:n puheen-
johtajamaana vaadi Euroopan laajuista 
kauppasaartoa brasilialaiselle lihalle. 
PROFESSORI Teuvo Tei-
vainen uskalsi sanoa (Yle 
Uutiset 22.8.), että kun Brasi-
lia raiskaa metsiään ja samal-
la maailman keuhkoja teho-
maataloudella, niin Suomen 
hallitus hyssyttelee ja vetäy-
tyy. Uutisointi koski sade-
metsien paloa ja sitä, miten 
metsiä tuhotaan Brasiliassa 
maatalouden tieltä.

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Leena Meri ih-
mettelee, miksi halpaa lihaa 
tuodaan Eurooppaan ja koti-
mainen maatalous Suomes-
sa kärsii.

- Samalla hallitus kurit-
taa suomalaista veronmaksa-
jaa polttoainekorotuksilla ja 
muulla kurituksella, joilla se 
uskoo maailman pelastuvan.

- Tämäkö on se kunnianhi-
moinen Suomen linja EU-pu-
heenjohtajana ympäristöasi-
oissa, joista hallitus jaksaa 

”Tämäkö on se kunnianhimoinen 
Suomen linja ympäristöasioissa?”

ri Jouko Skinnari (sd.) sa-
noi Ylen lähetyksessä, että 
”Suomi seuraa tilannetta”. 
No, onpa tehokasta toimin-
taa EU-puheenjohtajamaalta. 
Mihin tarvitaan hallituksen 
hyssyttelyministereitä? Mik-
sei vaadita Brasilialta toimia 
ja Euroopan laajuista kaup-
pasaartoa brasilialaiselle li-
halle, jos ei homma pelitä? 
Suomalaisen kimppuun kyl-
lä uskalletaan käydä, vaikka 
mitään syytä ei edes ole, Meri 
ihmettelee.

Tiukka linja 
saastuttajamaille

Meri toivoisi Suomen aja-
van kansainvälisissä pöydis-
sä tiukkaa linjaa saastutta-
jamaille ja antavan samalla 
tukea suomalaiselle maanvil-
jelijälle.

- Tarvitaan lisää mahdolli-
suuksia puhtaan ruuan tuo-
tantoon ja ihmisille lupa elää 
tavallista arkista elämää il-
man jatkuvaa syyllistämistä.

- Koska se menee halli-
tukselle perille, että kohdis-
tetaan toimenpiteet sinne, 
missä niillä on merkittäviä 
globaaleja vaikutuksia suo-

rummuttaa? Hyssytellään 
kansainvälisissä pöydissä 
muiden tekemisiä ja kurite-
taan suomalaisia, Meri kysyy.

”Onpa tehokasta 
toimintaa 
EU-puheenjohtaja-
maalta”

Perussuomalaiset ovat vaa-
tineet jo pitkään, että toi-
menpiteet pitää kohdistaa 
saastuttajiin ja todellisiin vai-
kutuksiin – ja että suomalai-
nen teollisuus ja maatalous 
on pelastettava.

- Suomi on pidettävä asuin-
kelpoisena. Olemme aidos-
ti vastuullinen ja maalaisjär-
keä käyttävä puolue tässäkin 
asiassa.

- Tämä hallitus ei uskal-
la puuttua todellisiin ongel-
miin. Kehitysyhteistyö – ja 
ulkomaankauppaministe-

”Tarvitaan lisää 
mahdollisuuksia
puhtaan ruuan tuo-
tantoon ja ihmisille 
lupa elää tavallista 
arkista elämää ilman
jatkuvaa syyllistä-
mistä.”
Leena Meri

Vihreä ulkoministeri vaikenee, kun 

Brasilia tuhoaa sademetsiään 

Brasilia ei tee 
tarpeeksi metsä-
palojen sammut-
tamiseksi, koska 
se haluaa sade-
metsät viljelys-
maaksi.

PERUSSUOMALAINEN kansanedusta-
ja Jari Ronkainen on jättänyt eduskun-
nassa kirjallisen kysymyksen, jossa hän 
kysyy hallitukselta työasuntovähen-
nyksen perhesuhteiden oikeudenmu-
kaisuudesta. Työasuntovähennys on 
oikeus vähentää työasunnon vuokraa 
verotuksessa.

- Vähennyksen saa ainoastaan avio-
pari tai avopari, joka on ollut avioliitos-
sa tai jolla on tai on ollut lapsia. Mik-
si avoparit ilman aiempaa avioliittoa 

tai lapsia ovat eriarvoisessa asemassa? 
Ronkainen kyseenalaistaa.

Työasuntovähennyksen tarkoituk-
sena on kannustaa verovelvollisia ha-
kemaan ja vastaanottamaan työtä 
pitkänkin matkan etäisyydeltä vakitui-
sesta asunnostaan. Vähennyksen edel-
lytykset vaihtelevat mm. perhesuhtei-
den mukaan.

- Jos tarkoituksena on houkutella ih-
misiä liikkumaan työn perässä, niin 
ainakaan mielivaltaisesti ei kannata 

jättää ihmisryhmiä vero-oikeuden pii-
ristä, Ronkainen sanoo.

Tuloverolaki on tullut voimaan vuon-
na 1992. Tänä aikana avoliitossa asu-
vien osuus parisuhteista on kasvanut 
merkittävästi. 

Ronkainen huomauttaa, ettei lain kir-
jain ”ole enää tätä päivää”.

Työasuntovähennys kohtelee avopareja eriarvoisesti
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”Tämäkö on se kunnianhimoinen 
Suomen linja ympäristöasioissa?”

Perussuomalaisten kansanedustajat ovat tyr-
mistyneitä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) 
näkemyksestä, jonka mukaan turvapaikanhaku 
on perusoikeus, jota ei voi rajoittaa edes kansa-
laisten turvallisuuden nimissä. 
SISÄMINISTERI Maria Ohisalo 
vihjaa Iltalehden haastattelus-
sa (IL 26.8.), että turvapaikan 
hakeminen on perusoike-
us, joka menee kaiken muun 
edelle. Ministeri ei suostu 
kommentoimaan humanitaa-
risen maahanmuuton aiheut-
tamaa turvallisuusuhkaa tai 
muita lieveilmiöitä. Hän mai-
nitsee vain syrjäytymisen tur-
vallisuusuhkia aiheuttavana 
tekijänä.

- Jos poliitikko asettaa avoi-
mesti vieraat omien edelle, 
täyttääkö se haittapoliitikon 
määritelmän? perussuoma-
laisten kansanedustaja Jani 
Mäkelä lataa.

Mäkelä huomauttaa, että 
ongelma on paljon laajempi 
kuin Ohisalo henkilönä. 

- Hän on vihreiden puheen-
johtaja, joten hänen kantan-
sa on vihreiden kanta. Hän 
on myös sisäministeri, ja niin 
kauan kuin on, hänen kan-
tansa on myös hallituksen 
kanta. Tämä on siis sosiaalide-
mokraattien, keskustan, vih-
reiden, vasemmistoliiton ja 
ruotsalaisen kansanpuolu-
een yhteinen kanta, Mäke-
lä toteaa.

Avoimet rajat 
johtavat kaaokseen

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Vil-
le Tavio arvioi, että Ohisalon 
politiikka johtaa suuriin vai-
keuksiin.

- Onko Suomi selvinnyt sa-
tavuotiaaksi pitämällä rajat 
auki? Mihin oikeastaan armei-
jaakaan enää tarvitaan, jos 
maahan saa tulla joka tapauk-
sessa kuka vain? Tavio kysyy.

- Avoimien rajojen politiik-
ka johtaa Suomen osaksi Ve-
näjää tai muslimimaiden siir-
tomaaksi. Jos kaikki pääsevät 
jatkossakin maahan sisämi-
nisteri Ohisalon toivomalla ta-
valla, niin kansallisvaltiota ei 
pystytä pitkässä juoksussa yl-
läpitämään.

Perussuomalaisten varapu-
heenjohtaja, kansanedusta-
ja ja maahanmuuttoasioihin 
keskittyvän hallintovalio-
kunnan puheenjohtaja Riik-
ka Purra kummeksuu minis-
terin lausuntoa, mutta pitää 
sitä tyypillisenä ”ääriliberaa-
lina näkemyksenä” maahan-
muutosta. 

Sisäministeri Ohisalon 
prioriteetit hukassa

Turvapaikanhaku 
tärkeämpää kuin 
suomalaisten 
turvallisuus

eli lihan, rehun, mineraali-
en ja puun asettamista tuon-
tikieltoon. Tämä olisikin te-
hokas tapa toimia; Brasilialle 
tulee tehdä välittömästi sel-
väksi, ettei sademetsien tu-
hoaminen tuota sille talous-
kasvua.

”Näinkö vihreät 
pelastavat maapallon?”

Sen sijaan, että Suomi rea-
goisi tilanteeseen, ulkominis-
teri Pekka Haavisto (vihr.) 
tyytyy toteamaan, että ”var-
masti tämä on semmoinen 
vaihe, jossa pitäisi vedota 
Brasilian hallitukseen, jot-
ta he toimisivat vastuullisesti 
myös ilmastoasioissa”.

Antikainen ihmettelee, mik-
si Haavisto ei vaadi tilanteen 
käsittelyä EU:n tasolla tai 
edes vetoa itse Brasilian hal-
litukseen, vaan vierittää vas-
tuun YK:n syyskuussa pidet-
tävälle yleiskokoukselle sillä 
aikaa, kun metsien polttami-
nen jatkuu.

- Suomi on tällä hetkel-
lä EU:n puheenjohtajamaa. 
Nyt ei ole aikaa jäädä tuleen 
makaamaan, vaan tarvitaan 
puheiden sijasta tehokkai-
ta toimenpiteitä kriisin rat-
kaisemiseksi. Vihreät saivat 
hallituksessa ulkoministerin 
salkun. Kun heillä olisi ker-
rankin tuhannen taalan paik-
ka tehdä jotain ihan oikeasti 
merkityksellistä ilmaston-
muutoksen torjumiseksi, ul-
koministeri Haavisto tyytyy 
puhumaan latteuksia, sysää 
vastuun muille eikä tee itse 
yhtään mitään. Näinkö vih-
reät aikovat pelastaa maapal-
lon? Antikainen ihmettelee.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

- Sisäministerin tärkein tehtä-
vä on huolehtia Suomen sisäi-
sestä turvallisuudesta. Suomen 
valtiolla ei ole mitään tärkeäm-
pää tehtävää kuin huolehtia 
kansalaisten turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista. Köyhyystut-
kija Ohisalo tietysti mielellään 
puhuu köyhyydestä ja margi-
nalisoitumisesta, mutta eivät 
ne sisäministerin tontille kuulu, 
Purra sanoo. 

Velvollisuutta antaa 
turvapaikka Suomesta 
ei ole 

Oikeus turvapaikan hakemi-
seen on kirjattu kansainväliseen 
ja kansalliseen lakiin. Sen sijaan 
velvollisuutta saada turvapaik-
ka juuri tietystä maasta, kuten 
Suomesta, ei ole.

- Turvapaikkainstituutiota käy-
tetään globaalin muuttoliik-
keen ja massasiirtolaisuuden 
kanavana. Mikäli Suomen sisä-
ministeri ei ymmärrä tätä, vaan 
puhuu vain perusoikeuksis-
ta, jotka ylittävät kaiken muun, 

Vihreän sisäministerin Maria Ohisalon “arvopohja” puhuttaa kansalaisia.

olemme todella suurissa vai-
keuksissa, kun suuri virta taas 
käynnistyy, Purra varoittaa. 

- Huolimatta ylikansallisista 
mekanismeista ja EU-tason lain-
säädännöstä, valtioiden liikku-
mavara maahanmuuttopolitii-
kan suhteen on edelleen varsin 
merkittävä. Globaalit massiivi-
set muuttoliikkeet eivät ole lop-
pumassa emmekä voi luottaa 
siihen, että muut tekevät ratkai-
sut puolestamme. Kunpa Suomi 
käyttäisi mahdollisuuksiaan. 

Rinteen lipsahduksesta 
Suomen maahan-
muuttolinja? 

Purra ihmettelee myös minis-
terin puheita turvapaikanhaki-
joiden näyttötaakan kohtuullis-
tamisesta ja siitä, että kielteisen 
päätöksen saaneet voisivat jää-
dä maahan töihin. Turvapaikka-
järjestelmää vesittävää ajatusta 
väläytteli jo edellinen hallitus.

- Kokoomus ja silloinen sisä-
ministeri Kai Mykkänen kunnos-
tautuivat tässä. Nyt kokoomus 
oppositiosta kritisoi samaa aja-
tusta. 

Eduskuntavaalikampanjoinnin 
aikana ajatuksen tarjoilla työlu-
pia kielteisen turvapaikan saa-
neille nosti esille Ylen vaalipa-
neelissa nykyinen pääministeri 
Antti Rinne. 

- Silloin Rinteen puheita kriti-
soitiin muistakin leireistä kuin 
perussuomalaisista. Ajatusta pi-
dettiin Rinteen lipsahduksena, 
vahinkona. Nyt tästä lipsahduk-
sesta on kuitenkin tulossa Suo-
men maahanmuuttopoliitti-
nen linja. 

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

”Sisäministerin 
tärkein tehtävä 

on huolehtia 
Suomen 

sisäisestä 
turvallisuudesta.”
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JOS syyttäjä päättää asettaa 
kansanedustajan syytteeseen 
hänen eduskunnassa lausu-
miensa mielipiteiden johdos-
ta, eduskunnan on annettava 
lupa syytteeseen asettamisel-
le viiden kuudesosan enem-
mistöllä.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Juha Mäenpään 
epäillään syyllistyneen kii-
hottamiseen kansanryhmää 
vastaan, koska hän puhui ke-
säkuussa eduskunnan täysis-
tunnossa hallitusohjelmasta 
seuraavasti: 

”Täällä hallitusohjelmas-
sa on yksi hyvä kirjaus. Täällä 
lukee: ’Tehostetaan vieraslaji-
en torjuntaa sekä lainsäädän-
nöllä että torjuntatoimenpi-
teiden rahoitusta lisäämällä.’ 
Tämä valitettavasti lukee 
väärässä kohdassa”.

Tätä ennen Mäenpää oli pu-
hunut vuoden 2015 turvapai-
kanhakijatulvan aiheuttamis-
ta ongelmista.

Perustuslaki takaa kansan-
edustajille puheoikeuden 

niin millä perusteella.
Asiaa tutkiva komisario Hä-

tönen on ollut aiemmin vih-
reiden ehdokkaana kuntavaa-
leissa ja työskennellyt muun 
muassa yhdenvertaisuusval-
tuutetun toimistossa.

Helsingin poliisilaitoksen 
päällikkö Lasse Aapio ker-
toi Ylelle saaneensa kielteistä 
palautetta Hätösen taustasta. 
Asiaa kuulemma tutkittiin ja 
tultiin siihen tulokseen, että 
vihertaustainen komisario 
saa jatkaa Mäenpään tapauk-

sen tutkinnanjohtajana.

Vain kolme tapausta 
Suomen historiassa

Eduskunnan pääsihtee-
ri Maija-Leena Paavola ker-
toi aiemmin Suomen Uutisil-
le, että itsenäisyyden aikana 
on ollut vain kolme aiempaa 
tapausta, jossa eduskunnal-
ta on pyydetty suostumus-
ta perustuslain 30 §:n mukai-
sesti syytteen nostamiseen 
sellaisista puheista, jotka 
kansanedustaja on lausunut 
eduskunnassa. Kertaakaan 
eduskunta ei ole myöntänyt 
lupaa syytteen nostamiseksi.

Ensimmäinen tapaus on 
vuodelta 1932, jolloin Tam-
misaaren pakkotyölaitok-
sen vartijat pyysivät oikeutta 
asettaa syytteeseen edus-
taja Kaarlo Räisäsen (sd.), 

joka oli hallitukselle esitetys-
sä, Tammisaaren pakkotyö-
laitoksen poliittisten vankien 
oloja koskevassa kysymykses-
sä väittänyt pakkotyölaitok-
sen vartijoiden syyllistyneen 
törkeisiin rikoksiin, kuten 
kuolemaan johtanut pahoin-
pitely ja kuolemantuottamus.

Sdp:n vastalauseessa pidet-
tiin selvänä, että anomuksen 
takana olivat poliittiset motii-
vit ja todettiin, että sen alle-
kirjoittajat olivat itsekin tun-
nustaneet ”kuuluvansa ns. 
lapualaisiin, joiden kiihkeys 
poliittisia vastustajia kohtaan 
on yleisesti tunnettu”. Täysis-
tunnossa suostumuksen anta-
minen sai taakseen enemmis-
tön, mutta ei vaadittavaa 5/6 
enemmistöä.

Toinen tapaus on vuodel-
ta 1947. Eräs liikemies pyy-
si eduskunnan suostumusta 

Poliisi on aloittanut esitutkinnan kansan-
edustaja Juha Mäenpään eduskuntapuhees-
ta. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, sillä 
Suomen perustuslain mukaan kansanedus-
tajan koskemattomuuden ja puhevapauden 
suoja on hyvin korkea. 

Vihertaustainen 
poliisi tutkii 
PS-edustajan 
puhetta

Joko al-Holin leiriltä 
on palannut kansalaisia 
Suomeen?

PERUSSUOMALAINEN kan-
sanedustaja Mari Rantanen jät-
ti eduskunnassa kirjallisen kysy-
myksen, jossa hän tiedustelee 
hallitukselta, onko syyrialaisel-
ta al-Holin pakolaisleiriltä pa-
lannut kansalaisia Suomeen ja 
onko Suomi ollut mukana hei-
dän paluunsa järjestämisessä.

Al-Holin leirillä on internoitu-
na terroristi- ja jihadistijärjestö 
Isisiin yhteyksissä olevia henki-
löitä. Leirillä arvellaan olevan 11 
Suomesta lähtenyttä naista ja 
33 heidän lastaan.

- Hallitus on ulkoministeri Pek-
ka Haaviston suulla ilmoitta-
nut, että kansalaisilla on oikeus 
palata, mutta erikseen heitä ei 
haeta pois. Nämä henkilöt ovat 
tänne tullessaan mahdollinen 
turvallisuusuhka, joten meidän 
täytyy tietää missä mennään, 
Rantanen perustelee.

Kysymyksessään Rantanen 
nostaa esiin kansalaisten välit-
tämän huolen, jonka mukaan 
reittilennoilla on nähty al-Ho-
lin leiritä palaaviksi sopivia hen-
kilöitä.

- Heräte kysymykseen tuli kan-
salaisilta. Perussuomalaiset ovat 
yhtä huolissaan kuin meihin yh-
teyttä ottaneet suomalaisetkin. 
Pyrimme pitämään ihmiset ajan 
tasalla joka käänteessä, Ranta-
nen kertoo.

Helsingin koulutoimessa va-
raudutaan jo al-Holin leirillä 
olevien lasten paluuseen. Pää-
ministeri Antti Rinteen mukaan 
valtiovallalla ei kuitenkaan ole 
tällä hetkellä mitään sellaista 
tietoa, että lapset olisivat liikku-
massa pois leiriltä.

- Ei savua ilman tulta! Viran-
omaisten varautuminen kertoo, 
että liikehdintä on mahdollis-
ta. Lisäksi Yle jatkaa taukoamat-
ta mielikuvakampanjaansa tien 
petaamiseksi leiriltä palaajille, 
Rantanen sanoo viitaten viikon-
lopun uutisointiin

Tutkinnanjohtajan 
vihreä tausta ei haittaa

Helsingin Sanomien haas-
tattelema rikoskomisario 
Pekka Hätönen pitää Mä-
enpään lausumaa ”perintei-
senä” vihapuheena. Hätösen 
mukaan ”siinä pyritään louk-
kaamaan ihmisarvoa ja pois-
tamaan ihmisyyttä siitä ryh-
mästä”. Ryhmällä komisario 
Hätönen viittaa ilmeisesti 
turvapaikanhakijoihin.

Rikoskomisario Mark-
ku Silen päätti Abdirahim 
”Husu” Husseinin some-
kirjoituksista tehtyihin tut-
kintapyyntöihin liittyen, että 
perussuomalaiset eivät ole 
sellainen suojattu kansanryh-
mä, johon voitaisiin soveltaa 
lakia kiihottamisesta kansan-
ryhmää vastaan. Nyt sitten 
poliisi joutuu pohtimaan, 
ovatko turvapaikanhakijat 
”kansanryhmä”, ja jos ovat, 

Kansalaiset 
ovat lähettäneet 

poliisille kielteistä 
palautetta tutkinnan-
johtajan poliittisesta 

taustasta.

Jos syyttäjä päättää 

nostaa syytteen, hänen 

on pyydettävä siihen 

eduskunnan suostumus.
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Onko poliisi 
poliittisessa 
ohjauksessa?

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ron-
kainen kertoo seuranneensa hämmennyksellä 
ja epäuskolla kansanedustaja Juha Mäenpään 
eduskunnassa pitämästä puheesta noussutta 
kohua.

Ronkaisen mielestä poliisilla olisi 
tärkeämpääkin tekemistä 

POLIITTISELTA taustaltaan 
vihreä rikoskomisario Pekka 
Hätönen pitää kansanedus-
taja Juha Mäenpään ilmaisua 
vieraslajien torjunnasta ”pe-
rinteisenä vihapuheena” ja on 
aloittanut esitutkinnan epäi-
lynä kiihottaminen kansan-
ryhmää vastaan.

- Kuntapoliitikko Husu Hus-
sein saa haukkua perussuo-
malaisia ja puolta miljoonaa 
äänestäjää rasisteiksi. Kan-
sanedustaja Mikko Kärnä saa 
verrata perussuomalaista 
kansanedustajaa ja europar-
lamentaarikkoa Laura Huhta-
saarta ”juutalaisia hutkivaan 
Dachaun keskitysleirin varti-
jaan”. Alan huomata toistuvan 
kaavan: perussuomalaisista 
saa sanoa mitä vaan, mutta 
kaikki perussuomalaisten sa-
nomiset viedään oikeuteen, 
Jari Ronkainen kirjoittaa blo-
gissaan.

- Miten ihmeessä tämä on 
kääntynyt niin, että poliisi, 
jota perinteisesti on pidetty 
Suomessa tasapuolisena, on 
alkanut tekemään tutkintaa 
poliittisessa ohjauksessa?

Turhaa voimavarojen 
tuhlaamista

Komisario Hätönen kertoo 
eronneensa vihreistä jääviys-
syistä, mutta Espoon kaupun-
gin mukaan mies nauttii edel-
leen puolueen mandaatilla 
hänelle suoduista luottamus-
tehtävistä.

- Vihapuhepoliisilla näyttäisi 
riittävän voimavaroja Mäen-
pään sanomisten tutkimisek-
si, vaikka lopputulos jo tie-
detään. Syytteen saamiseksi 
tarvitaan lisäksi eduskunnan 
5/6-enemmistö. Perussuo-
malaisten eduskuntaryhmä 
39 jäsenellään pystyy sen jo 
torppaamaan, vaikka edus-
kunnan perustuslakiasiantun-
tijanakin käytetyn kommunis-
tiprofessori Martin Scheininin 
mukaan ”persujen uskotta-
vuus on nolla”, jos näin teh-
dään, Ronkainen toteaa.

- Luulisi poliisilla olevan 
enemmän työnsarkaa kansa-
laisia oikeasti koskettavissa 
asioissa, kuten jatkuvasti pal-
jastuvissa lapsiin kohdistu-
neissa seksuaalirikoksissa.

Vihapuhe kiilannut 
tutkinnan kärkeen

Ronkaisen mielestä ”verk-
kaisuutta” on havaittavissa ai-
nakin lapsia seksuaalisesti hy-
väksikäyttäneiden Laajasalon 
”Enon” sekä turkkilaistaustai-
sen ”espoolaismiehen” tapa-
uksissa.

- Heidät vangittiin jo maalis-
kuussa, mutta tiedottaminen 
on tapahtunut nyt vasta kesäl-
lä eduskuntavaalien mentyä. 
Lisäksi Helsingin Sanomat uu-
tisoi eilen, että poliisilla on tut-
kimatta 2 000 vihjeviestiä liit-
tyen lasten seksuaalirikoksiin.

Ronkainen muistuttaa, että 
poliisi taistelee liian pienien 
resurssien kanssa ja asiat on 
laitettava tärkeysjärjestykseen.

- Poliisi keskeytti viime vuon-
na ällistyttävät 140 000 tut-
kintaa. Kuitenkin vaikuttaa sil-
tä, että vihapuhe on kiilannut 
tutkittavien asioiden kärkeen, 
Ronkainen ihmettelee.

- Olisiko prioriteettilistaa aika 
hieman päivittää? Mielestäni 
henkeen ja terveyteen kohdis-
tuvat rikokset, erityisesti lap-
siin kohdistuneet, ovat ensi-
sijaisia!

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Jari Ronkainenedustaja Lauri Järven (kok.) 
syytteeseen panemiseen tä-
män eduskunnassa esittämän 
lausunnon johdosta. Liike-
miehen mielestä lausunto oli 
häneen kohdistunut julkinen 
herjaus. Edustaja Järven lau-
sunnossa arvosteltiin valtiol-
lisen poliisin toimintaa ja sii-
tä aiheutuvia kustannuksia. 
Perustuslakivaliokunta ei pi-
tänyt lausuntoa solvauksena, 
vaan korosti, että ”nykyisissä, 
edelleen epävakaissa olois-
sa edustajan arvostelu- ja lau-
suntovapauden ylläpitämisel-
lä on vielä suurempi merkitys 
kuin säännöllisissä oloissa.” 
Liikemiehen syytepyyntöön 
ei suostuttu.

Kolmas tapaus on vuodel-
ta 1979. Eräs yhtymä ja sen 
toimitusjohtaja pyysivät lu-
paa asettaa edustaja Mikko   
Ekorre (skdl) syytteeseen, 

koska tämä oli kirjallisessa 
kysymyksessään ilmoittanut 
yhtymän toistuvasti laimin-
lyöneen lakisääteisiä velvol-
lisuuksiaan työsuojeluasiois-
sa. Toimitusjohtaja piti tätä 
herjauksena. Perustuslakiva-
liokunta katsoi, ettei syyttee-
seen asettamiseen ole syytä 
suostua.

Tapauksista on kerrottu tar-
kemmin Mikael Hidenin kir-
jassa Juridiikkaa ja muotoja 
eduskuntatyössä.

Mäenpää siteeraa 
Paasilinnaa

Marssijärjestys kansanedus-
taja Mäenpään asiassa on 
joka tapauksessa se, että po-
liisi suorittaa nyt esitutkin-
nan. Sen jälkeen asia siirtyy 
valtakunnansyyttäjänviras-
tolle syyteharkintaa varten. 

Jos syyttäjä päättää nostaa 
syytteen, hänen on pyydettä-
vä siihen eduskunnan suos-
tumus.

- Perustuslakivaliokunta 
valmistelee asian ja antaa sii-
tä mietintönsä täysistunnolle, 
joka sitten päättää asiasta ää-
nestämällä, kertoo eduskun-
nan pääsihteeri Maija-Leena 
Paavola.

Kansanedustaja Mäenpää 
kertoo Suomen Uutisille pitä-
neensä tästä asiasta niukkaa 
tiedotuslinjaa. Hän kertoo si-
teeranneensa kaikille toimit-
tajille kirjailija Erno Paa-
silinnan sanoja: ”Kun valta 
alkaa horjua, se kiristää heti 
otettaan.”

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Ari Koponen on 
jättänyt eduskunnan puhe-
miehelle kirjallisen kysymyk-
sen rahapeliongelmaisten ase-
man parantamisesta. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen raha-
pelaamisen väestökyselyn mu-
kaan jopa 13 prosenttia suo-
malaisista pelaa rahapelejä 
riskitasolla ja lähes viidennek-
sellä on lähipiirissään vähintään 
yksi henkilö, jolla on ollut raha-
peliongelma. Kyse on siis mer-
kittävästä asiasta.

- Olen tehnyt avustustyötä 
kansalaisten parissa pitkään, ja 

myös moni peliongelmainen 
on ollut minuun yhteyksissä 
avun saamiseksi. Tultuani vali-
tuksi kansanedustajaksi päätin, 
että minun on yritettävä edis-
tää myös heidän ongelmiensa 
hoitamista, Koponen kertoo.

- Hallitusohjelman kannalta 
perusongelma on siitä, että hal-
litus puolustaa vahvasti Veik-
kauksen aseman turvaamista, 
mutta samaan aikaan rahape-
laamisesta aiheutuvien haitto-
jen vähentäminen on jäänyt ko-
rulauseiden tasolle.

Rahapeliongelmat tuovat mu-
kanaan helposti myös lisään-

tyvää pikavippien käyttöä pe-
laamisen rahoittamiseen. Yli 
20 prosenttia Veikkauksen tuo-
toista tulee ongelmallisesti pe-
laavilta, joista merkittävä osa 
rahoittaa pelaamistaan pikavi-
peillä ja kulutusluotoilla.

- Samaan aikaan hallitus ha-
luaa turvata Veikkaus Oy:n toi-
mintaedellytykset nykyisellään. 
Ollaan siis tilanteessa, jossa ra-
hapeleihin liittyvät päätökset 
tehdään poliittisten toimijoiden 
ja edunsaajatahojen keskuu-
dessa pelihaittojen asiantunti-
joiden jäädessä marginaaliseen 
rooliin, Koponen toteaa.

Viidennes Veikkauksen 
tuotoista tulee peliongelmaisilta

”Luulisi poliisilla 
olevanenemmän 

työnsarkaa jatkuvasti 
paljastuvissa

lapsiin kohdistuneissa
seksuaalirikoksissa.”

- Kun valta alkaa horjua, 
se kiristää heti otettaan, 
Juha Mäenpää siteeraa 
Erno Paasilinnaa.
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Oulun poliisi julkaisi heinäkuussa rikostilas-
tot tammi-kesäkuulta 2019. Seksuaalirikok-
sia tuli Oulun poliisilaitoksen tietoon 205 
kappaletta, kun edellisvuonna määrä oli vas-
taavana aikana 111. Lapsen seksuaalisia hy-
väksikäyttöjä ilmoitettiin 42 kappaletta 
enemmän kuin edellisvuonna.

OULUN kaupungin alueella 
ilmoitettujen seksuaalirikos-
ten määrän kasvu oli peräti 
yli sata prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Ulko-
maalaisten osuus seksuaali-
rikoksissa oli Oulun poliisi-
laitoksen alueella kuluvana 
vuonna noin 40 prosenttia.

- Suomessa kirjattiin viime 
vuonna 3 856 seksuaalirikos-
ilmoitusta. Vuoteen 2017 ver-
rattuna ilmoituksia oli yli 500 
enemmän. Erityisesti ilmoi-
tukset lapsiin kohdistuneis-
ta seksuaalirikoksista kasvoi-
vat tilastojen mukaan viime 
vuonna selvästi. Vuonna 2017 
ilmoituksia tehtiin 1 188, kun 
vuonna 2018 niitä tehtiin jo 
peräti 1 410, perussuomalais-
ten kansanedustaja Olli Im-
monen kirjoittaa Rantalake-
us-lehden kolumnissaan.

Kyse on 
poliittisesta 
tahtotilasta

Ulkomaalaistaustaiset hen-
kilöt, erityisesti irakilaiset ja 
afganistanilaiset, ovat tilas-
tojen mukaan yliedustettui-

”Rikoksiin 
syyllistyneiden 
ulkomaalaisten 
karkotuksia 
tehostettava”

Maahanmuuton 
vetovoimatekijät pois

Immonen perää hallituk-
selta riittäviä resursseja li-
sääntyneen seksuaalirikolli-
suuden ennaltaehkäisyyn ja 
tutkintaan. Tämän lisäksi tar-
vitaan seksuaalirikoksista an-
nettavien rangaistusten tiu-
kentamista.

- Seksuaalirikoksista annet-
tavien tuomioiden alarajoja 
on nostettava. Ylärajoja nos-
tamalla ei saada haluttua vai-
kutusta, koska oikeusasteet 
antavat yleensä lähempänä 
alarajoja olevia rangaistuksia, 
Immonen toteaa.

- Tarvitaan myös vastuul-
lisempaa maahanmuutto-
politiikkaa. Suomella on 
Pohjoismaiden löysin turva-
paikkapolitiikka, mitä tulee 
esimerkiksi perheenyhdis-
tämiskriteereihin. Maahan-

na seksuaalirikostilastoissa. 
Koko maassa ulkomaalaisten 
epäiltyjen osuus tietoon tul-
leista seksuaalirikoksista oli 
25,3 prosenttia.

- Osuus on suuri, kun ote-
taan huomioon, että ulko-
maan kansalaisia on Suo-
messa noin 5 prosenttia 
väestöstä. Tilastoissa ”ulko-
maalaiseksi” ei enää lueta sel-
laista ulkomaalaista henkilöä, 
joka on saanut Suomen kan-
salaisuuden.

Asiantuntijoiden mukaan 
ulkomaalaisten yliedus-
tus seksuaalirikoksissa joh-
tuu muun muassa kulttuuri-
eroista.

- Islamilaisessa kulttuuris-
sa naisten oikeuksiin ja suku-
puolten väliseen tasa-arvoon 
ei suhtauduta samalla taval-
la kuin länsimaisessa kulttuu-
rissa.

- Seksuaalirikosten määrän 
kasvu on äärimmäisen huo-
lestuttava ilmiö. Poliitikoilta 
vaaditaan vaikuttavia toimia 
ongelmaan puuttumiseksi – 
kyse on ensisijaisesti poliitti-
sesta tahtotilasta, Immonen 
muistuttaa.

”Seksuaali-
rikoksista 

annettavien
tuomioiden 
alarajoja on 
nostettava.”

Seksuaalirikosten määrä 
jatkaa kasvuaan

muuttopolitiikkaa on tiuken-
nettava, ja maastamme on 
tehtävä vähiten houkutteleva 
Pohjoismaa turvapaikanhaki-
joiden silmissä. Kaikki maa-
hanmuuton vetovoimatekijät 
on karsittava.

Palautussopimukset 
viimein kuntoon

Immosen mielestä turvapai-
kanhakijoiden vastaanotta-
misesta tulee jatkossa luopua 
kokonaan – ja oikeasti hä-
dänalaisia ihmisiä on autet-
tava lähtömaissa ja lähtömai-
den lähialueilla.

- Tätä ennen on tärkeä pitää 
huoli siitä, että kaikki kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet ja maassa laittomas-
ti olevat henkilöt otetaan säi-
löön ja karkotetaan Suomes-
ta. Rikoksiin syyllistyneiden 
ulkomaalaisten karkottami-
sia on tehostettava nykyises-
tä, muun muassa saattamalla 
palautussopimukset kuntoon 
kolmansien maiden kanssa.

- Lisäksi Suomen kansa-
laisuuden saamisen ehtoja 
on tiukennettava, ja jatkossa 
Suomen kansalaisuus on pe-
ruutettava vakaviin tai tois-
tuviin rikoksiin syyllistyneil-
tä ulkomaalaisilta henkilöiltä, 

Mauri Peltokangas

Olli Immonen

Immonen esittää.
Samaa sanoo kansanedusta-

ja Mauri Peltokangas, joka 
muistuttaa, että Suomen val-
tion ainoa tehtävä on oman 

HELSINGISSÄ on jo lähiöitä, joiden 
asukkaista pian puolet on vieraskie-
lisiä. Muuta kuin suomea tai ruotsia 
puhutaan äidinkielenä eniten Itä-Hel-
singissä: Vuosaaressa ja Meri-Rastilas-
sa vieraskielisten osuus lähentelee 40 
prosenttia, Itäkeskuksessa ja Jakomä-
essä mennään yli 35 prosentin. Luvut 
nosti esiin Helsingin Uutiset.

Helsingin eri osissa vieraskielisten 

osuus kasvaa täysin eri tahtia. Kuusi-
saaressa, Munkkivuoressa, Länsi-Pa-
kilassa, Kruununhaassa ja Palohei-
nässä vieraskielisen väestön osuus 
on kasvanut vuodesta 2010 alle kaksi 
prosenttia. Samaan aikaan Kontulas-
sa vieraskielisten asukkaiden määrä 
on kasvanut 17,4 prosenttia ja Puo-
tinharjussa 16,8 prosenttia. Itäkes-
kuksessa, Kallahdessa, Kannelmäessä 

ja Jakomäessä kasvu on puolestaan 
ollut 12-14 prosentin luokkaa.

Vielä kymmenen vuotta sitten vie-
raskielisten osuus oli tietyillä alueil-
la korkeimmillaan 20-25 prosenttia, 
kun se nyt on 34-38 prosenttia. Vas-
taavasti pienimmän osuuden alueil-
la vieraskielisiä on viiden prosentin 
verran, eikä luku ole juuri muuttunut 
kymmenessä vuodessa.

Itä-Helsingissä 40 prosenttia väestöstä 
vieraskielisiä

“Suomella on 

Pohjoismaiden löysin 

turvapaikkapolitiikka.”
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”Suomen 
oikeuslaitos on
ulkomaalaisten 

tekemissä rikos-
asioissa ja niiden 
tuomitsemisessa 

pelkkä vitsi.”

maan ja sen kansalaisten 
elämän turvaaminen kaikis-
sa elämän tilanteissa, ei lait-
tomasti maassa olevien. 

- Suomen oikeuslaitos on 
ulkomaalaisten tekemissä 
rikosasioissa ja niiden tuo-
mitsemisessa pelkkä vitsi, 
mutta jostain se käsky tähän 
tapaan toimia tulee, Pelto-
kangas jyrähtää.

Peltokangas viittaa iraki-
laisen turvapaikanhakijan 
edesottamuksiin Satakun-
nassa, kun tämä syyllistyi ju-
hannuksen aikaan kolmena 
peräkkäisenä päivänä lapsen 
törkeään raiskaamiseen.

- Tämä sankari oli edellise-
nä vuonna ehtinyt jo kun-
nostautumaan samankaltai-
sissa rikoksissa, mutta ilman 
mainittavampaa sanktio-
ta. Ehdollinen tuomio ei ole 
rangaistus, se on lupa jatkaa 
törkeää käytöstä ja he myös 

käyttävät suomen oikeuslai-
toksen antamaa mandaattia 
tehdä mitä haluavat, eivät he 
piittaa.

Kotouttamistoimet 
ovat turhia

Peltokankaan mielestä tä-
mänkaltaiset rikokset ja nii-
den toisto kertovat vain siitä, 
ettei tekoihin syyllistyneillä 
ole minkäänlaista halua toi-
mia yhteiskuntamme aset-
tamien lakien ja sääntöjen 
mukaan.

- Me kaikki tiedämme jo 
vuosien kokemuksesta, ett-
eivät mitkään kotouttamis-
toimet ja raha auta tähän 
ongelmaan. Siksi ainoa kei-
no vähentää näitä rikoksia 
ja suojata oman maan kan-
salaisia on kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneiden 
säilöönotto. Yksinkertaista 
ja tehokasta, mutta tahtoti-
laa ei hallitukseltamme omi-
en lastemme suojelemiseen 
löydy.

- Samaan aikaan kun hal-
lituksemme suoltaa kaunii-
ta sanoja turvapaikanhaki-
joiden ihmisoikeuksista ja 
ihmisarvoista, lompsii ka-
duillamme Maahanmuutto-
viraston johtaja Pekka Nuu-

tisen mukaan peräti 7 000 
kielteisen päätöksen saanut-
ta laitonta maassaolijaa.

Suomalainen 
maksaa viulut

Peltokangas painottaa, 
että laittomasti maassa ole-
vat ulkomaalaiset ovat suu-
rin uhka maamme turvalli-
suudelle, eivät huolestuneet, 
äärioikeistolaisiksi haukutut 
suomalaiset.

- 700 miljoonaa kehitys-
apuun ja ilmastorahas-
tot päälle. Kyllä suomalai-
nen veronmaksaja kiltisti 
maksaa, samalla kun hä-
nen lastaan ahdistellaan ja 
vanhempiaan ryöstetään 
kauppareissulla. Tämä on 
sitä Rinteen hallituksen libe-
raalia demokratiaa parhaim-
millaan.

- Suomen tie ei tule ole-
maan Ruotsin kaltainen, sen 
me perussuomalaiset lu-
paamme ja teemme kaik-
kemme, että kunnioitus 
oman maan kansalaisia koh-
taan palautetaan, Peltokan-
gas sanoo päättäväisesti.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

Oulun järkyttävä 
seksuaalirikosvyyhti 
toi tuomiot kahdek-
salle ulkomaalais-
taustaiselle miehelle.

Vaaleista vaaleihin
KULUVA vuosi on ollut perussuomalaiselle kansanliikkeelle sekä 
itselleni henkilökohtaisesti varsinainen vaalivuosien vaalivuosi. 
Puolue onnistui eduskuntavaaleissa palauttamaan kansan luot-
tamuksen ja nousemaan maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi. 
Eduskuntavaalien jälkeen ehdittiin tuskin hengähtää, kun edessä 
olivat jo eurovaalit, joissa puolue nosti hieman kannatustaan ja sai 
pidettyä kaksi edustajaansa. 

OLIN itse ehdolla molemmissa vaaleissa ja kun muu puoluevä-
ki sai jäädä eurovaalien jälkeen ansaitulle huilaustauolle, jatkui 
omalta osaltani vaalivuosi vielä puoluesihteerikampanjan muo-
dossa. Puoluekokouksen sitten antaessaan minulle luottamuk-
sen toimia puoluesihteerinä, oli muutos itselleni suuri, kun aloin 
lennosta pyörittämään maan gallupeissa suosituimman puolueen 
puoluekoneistoa.

AIKANAAN pitkään Perussuomalaisten Nuorten pääsihteerinä 
toimineena ja puoluetoimistolla vuosia Suomen Perusta -ajatus-
pajaa pyörittäneenä osasin arvata mitä tuleman piti puoluesih-
teerin tehtävässä. Puoluesihteerin tulee kehittää organisaatiota 
ja tehdä myös politiikkaa, mutta tiesin, että uudessa tehtäväs-
sä iso osa työstä on kulisseissa tapahtuvaa työtä, joka ei niinkään 
näy ulospäin. Puoluesihteerin työ onkin suurelta osin samanlaista 
kuin siivoojan työ, joka huomataan lähinnä silloin kun sitä ei ole 
hoidettu kunnolla. 

PERUSSUOMALAINEN kenttä on tullut minulle jo vuosien var-
relta tutuksi nuorisojärjestön ja ajatuspajan tiimoilta, mutta puo-
luesihteerin tulee kiertää kenttää vielä tätäkin intensiivisemmin. 
Kutsuja vierailla eri puolilla Suomea puolueen tapahtumissa on-
kin tullut runsaasti, enkä ehtinyt montaa päivää olla puoluesih-
teerin tehtävässä, kun suuntasin jo Varsinais-Suomeen Oripään 
maatalousnäyttelyyn, jonka jälkeen tie on kulkenut lyhyessä ajas-
sa Poriin, Hausjärvelle, Hämeenlinnaan, Valkeakoskelle ja Kirk-
konummelle.
 
PERUSSUOMALAISET on ollut jo hyvän tovin gallupeissa 
maan suurin puolue. Kannatus ei kuitenkaan realisoidu puolen-
toista vuoden päästä lähestyvissä kuntavaaleissa, jos kenttää ei 
saada aktivoitua ja ehdokasasettelua hoidettua hyvin. 

MAAKUNNISSA kiertäessäni esimerkiksi Hausjärvellä vastaan 
tuli asiaa alleviivaava tilanne. Kyseisessä pitäjässä puolueen edus-
kuntavaaleissa saama 24,5 prosentin kannatus oli puolueen kovin 
kannatusluku Kanta-Hämeessä. Paikallisyhdistystä ansiokkaasti 
pyörittänyt kourallinen aktiiveja oli kuitenkin aiheesta huolissaan 
siitä, mistä aktiiveja saadaan lisää toimintaan ja ehdokaslistoille, 
jotta kova kannatus saadaan realisoitumaan valtuustopaikoiksi. 
Kentän aktivointi onkin tärkeä tehtävä, jossa meillä ei ole varaa 
epäonnistua. 

OPPOSITIOPOLITIIKKA Antti Rinteen punavihreän halli-
tuksen aikana ei tule valitettavasti olemaan vaikeaa. Hallitus hei-
kentää monin tavoin tavallisen suomalaisen elämisen edellytyk-
siä niin verottamalla kohtuuttomasti asumista ja liikkumista kuin 
heikentämällä turvallisuutta avointen rajojen maahanmuuttopo-
litiikalla. 

PUHEENJOHTAJA Jussi Halla-aho on onnistunut terävöittä-
mään puolueen linjaa ja osoittamaan,  että olemme selkeä kan-
sallinen vaihtoehto vanhoille puolueille. Perussuomalaisen ken-
tän tulee tehdä työtä tämän linjan tukemiseksi niin kunnissa kuin 
kaupungeissakin. Tämän työn tukena on puolueorganisaatio, jos-
ta minulla on suuri vastuu ja jonka tehokas toimiminen ei ole 
mahdollista ilman jäsenten, paikallisyhdistysten ja piirijärjestö-
jen toimivaa yhteistyötä. 

PERUSSUOMALAISET on syystä gallupeissa suurin puolue. 
Meidän tulee kuitenkin joka päivä lunastaa luottamus uudestaan 
toimimalla Suomen ja suomalaisten hyväksi. Yhtä lailla pyrin itse 
joka päivä lunastamaan puoluekokouksen minulle antaman luot-
tamuksen kehittää kansanliikkeen puoluekoneistoa siihen kun-
toon, että tulemme tulevissa kunta- ja eduskuntavaaleissa muut-
tamaan maan suunnan - ja palauttamaan Suomen takaisin!

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

■  KOLUMNI

BRITANNIAN hallitus on päät-
tänyt, että Syyrian leireillä ole-
via Isis-järjestön brittiläis-
ten jäsenten lapsia ei päästetä 
maahan. Hallitus pitää äärijär-
jestön naisjäseniä aivan yhtä 
suurena uhkana kansallisel-
le turvallisuudelle kuin miehiä-
kin. Lasten vastaanottaminen 
voisi antaa vanhemmille juridi-
sen perusteen palata Isoon-Bri-
tanniaan.

Ainakin 30 lasta on Britanni-
an kansalaisuuden omaavien 
äitiensä kanssa Pohjois-Syyri-
assa sijaitsevilla leireillä, kertoo 
The Independent -lehti. Sekä 
paikallinen kurdihallinto että 
Yhdysvallat ovat painostaneet 
Britanniaa ottamaan nämä ih-
miset vastaan. Tähän mennes-
sä ainakin Ranska, Saksa, Norja, 
Tanska ja Australia ovat otta-
neet vastaan joitakin Isis-lapsia 

Syyriasta, enimmäkseen orpoja.
Syyrian Isis-leireillä on kaikki-

aan noin 70 000 naista ja lasta. 
Suurin leireistä on Suomessa-
kin tunnettu al-Holin leiri, jos-
sa on noin 11 000 ulkomaan 
kansalaista. Leireillä on tapah-
tunut välikohtauksia, joissa on 
heiluteltu Isis-lippuja ja huudel-
tu järjestön iskulauseita. Leirien 
naiset ovat myös useasti hyö-
känneet vartijoiden kimppuun.

Iso-Britannia ei päästä Isis-lapsia maahanItä-Helsingissä 40 prosenttia väestöstä 
vieraskielisiä
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Kansanedustaja Mari Rantanen näkee, että 
perussuomalaiset voi vaikuttaa hyvin myös 
oppositiosta Suomen ja suomalaisten par-
haaksi. – Opposition tehtävä on tuoda esiin, 
jos hallitukselta tulee kansalaisille epäedul-
lista lainsäädäntöä. Pyrimme vaikuttamaan 
paineella, ettei huonoja lakiesityksiä edes tu-
lisi eduskunnan käsiteltäväksi.

HELSINKILÄINEN Mari 
Rantanen on yksi on yksi pe-
russuomalaisten uusista kan-
sanedustajista. Helsingin 
kaupunginvaltuustossakin 
vaikuttava Rantanen nou-
si eduskuntaan kolmannella 
yrittämällä.

- Vaalikevään aikana teltoilla 
selkeä ykkösasia oli vanhus-
tenhoidon huono tilanne. Ää-
nestäjät halusivat keskustella 
myös pieneläkeläisten talo-
udellisesta tilanteesta sekä 
holtittomasta maahanmuut-
topolitiikasta. Nämä kolme 
aihetta nousivat selkeästi eni-
ten esille. Ihmiset kaipaavat 
muutosta avoimien rajojen ja 
korkean sosiaaliturvan poli-
tiikkaan, sillä ne eivät sovi yh-
teen. Myös muiden puoluei-
den ilmastonmuutoshysteria 
ja hössötys ärsytti, selkeäs-
ti äänestäjät pitivät esitettyjä 
toimia ylimitotettuina, Ranta-
nen sanoo.

Eduskuntatyö lähti 
kiireellä käyntiin

Rantasen kevät oli kiireinen.
- Eduskuntatyön alku oli 

hieman hankala lapseni sai-
rastamisen vuoksi. Jouduin 
liikkumaan paljon sairaalan 
ja eduskunnan välillä. Onnek-
si kollegat ovat auttaneet ja 
minulla on myös erinomai-
nen avustaja, joten olen kyllä 
kartalla siinä missä mennään. 
Onneksi pystyin hoitamaan 
eduskuntatyön alun melko 
vähillä poissaloloilla.

Kansanedustajan tärkein 
vaikutusmahdollisuus ta-
pahtuu eduskunnan va-
liokunnissa. Rantanen on 
lakivaliokunnan ja tieduste-
luvalvontavaliokunnan jäsen 
sekä hallintovaliokunnan va-
rajäsen.

- Valiokunnissa työt pyö-
rähtävät toden teolla käyntiin 
syksyllä, kun hallitukselta al-
kaa tulla lakipaketteja. Tässä 
työssä verkostoituminen mui-
den puolueiden kansanedus-

Rantanen ihmettelee, miksi hallitus haluaa 
syytää 700 miljoonaa euroa Afrikkaan

“Toisarvoisiin asioihin näköjään
riittää valtavia summia rahaa.”

liisikouluun, josta val-
mistui vuonna 2011. 
Kokemusta kansan-
edustajalta löytyy 
myös poliisin työs-
tä, vaikka niitä tehtä-
viä Rantanen on teh-
nyt vähemmän.

- Sanoisin, että am-
matit tukevat toisiaan, 
vaikka tehtävät ovat eri-
laisia. Molemmat työt 
tarjoavat hyvää perspek-
tiiviä kokonaisturvallisuu-
teen. Kansanedustajana mi-
nulla onkin perusduunarin 
näkemys ja pystyn hyvin ar-
vioimaan, miten päätökset 
eduskunnassa vaikuttaisi-
vat konkreettisesti tavallisen 
työntekijän arkeen.

Asuminen, 
ruoka ja polttoaine 
kallistumassa

Perussuomalaiset on suurin 
oppositiopuolue. Rantanen 
arvioi, että oppositiolla tuskin 
tulee olemaan pulaa käsitel-
tävästä materiaalista.

- Hallitus on nostamas-
sa asumisen, ruuan ja polt-
toaineen hintoja. Tiedossa 
on varmasti useita veronko-
rotuksia, säästöleikkureita 
ja vihreää ilmastohuuruilua, 
joka nostaa monien tuottei-
den kuluttajahintoja.

Hallitus aikoo nostaa työl-
lisyysasteen 75 prosenttiin ja 
lisätä työllisten määrää vä-
hintään 60 000 henkilöllä 
vuoden 2023 loppuun men-
nessä. Rantanen ei kuiten-
kaan usko, että hallitus pystyy 
toimillaan luomaan työpaik-
koja.

- Hallituksen koko talous-
politiikka perustuu vain sil-
le, että työllisyys nousee 75 
prosenttiin. Samalla tarkoi-
tuksena on kuitenkin kiristää 
verotusta ja heikentää kansa-

laisten ostovoimaa, joten näil-
lä linjauksilla työllisyyden li-
sääminen on mahdotonta. 
Hallituksen toimilla ei saada 
uusia työpaikkoja vaan niitä 
tuhotaan.

- Hallitusohjelmassa on yksi 
voittaja ja se on Afrikka. Toki 
mukana on joitakin hyviä asi-
oita, kuten taksiuudistuk-
sen uudelleenarviointi, siihen 
on varmaan tehtävissä järke-
viä muutoksia. Valitettavas-
ti mukana on myös aivan hul-
luja uudistuksia, kuten toisen 
asteen oppivelvollisuuden pi-
dentäminen ja samalla oppi-
materiaalien maksuttomuus. 
Rahaa siis tuhlataan toisar-
voisiin asioihin. 

Afrikkaan syydetään 
rahaa, joka on pois 
muualta

Rantanen moittii hallitusoh-
jelmaa epätasapainoiseksi.

- Ohjelmasta puuttuu esi-
merkiksi vammaisten oikeuk-
sien parantaminen, vaikka 
sitä olisi voinut odottaa, kos-
ka vihreät ja vasemmistoliit-
to ovat profiloituneet vam-
maisasioissa. Mihin on jäänyt 

tahto tehdä asioille jotain, 
kun siihen olisi tilaisuus? 
Rantanen kysyy.

Pääministeri Rinteen joh-
dolla Suomi laajentaa poliit-
tista ja taloudellista kanssa-
käymistään Afrikan maiden 
kanssa. Hallituksen tavoit-
teena on syytää kehitysapuun 
700 miljoonaa euroa.

- Hallitusohjelman mukaan 
Afrikka on Euroopan naapu-
rimaa. Niin kauan kuin sin-
ne kaadetaan rahaa, se raha 
on sitten pois muista tärkeis-
tä kohteista. Minusta on um-
pihullua lisätä 700 miljoonaa 
kehitysapuun, sehän on ai-
van pimeä ajatus. Hallitus on 
laittanut asioita tärkeysjärjes-
tykseen, joka ei suosi suoma-
laista.

- Toisarvoisiin asioihin nä-
köjään riittää valtavia summia 
rahaa, mutta jos pitäisi paran-
taa omaishoitajien, vanhusten 
tai vammaisten asemaa, niin 
siihen rahaa ei enää olekaan. 
Se ei ole Suomen ja suoma-
laisten edun mukaista toimin-
taa, Rantanen ihmettelee.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Ei ole Suomen ja 
suomalaisten edun 
mukaista toimintaa”

tajien kanssa on tärkeää, jot-
ta asioita saisi vietyä läpi. On 
tärkeää käydä dialogia, pyrkiä 
tutustumaan ja säilyttää asial-
liset välit muihin kansanedus-
tajiin.

Vammaiset jäävät 
jalkoihin

Myös ministereille osoitet-
tavat kirjalliset kysymykset 
ovat kansanedustajalle tärkeä 
mahdollisuus vaikuttaa. Kysy-
myksiä Rantanen on jo tehnyt 
muutaman. Hän harmittelee 
vain sitä, että usein ministerit 
vastaavat asian vierestä.

- Sain juuri vastauksen en-
simmäiseen kysymykseeni, 
jossa kysyin vammaisen po-
tilaan hoidon rajaamises-
ta terveydenhuollossa, eli 
mitä hallitus aikoo tehdä, että 
vammaisilla olisi oikeus ter-
veydenhuoltoon perustuslain 
ja YK:n vammaissopimuksen 
edellyttämällä tavalla.

- Peruspalveluministeri 
Krista Kiuru vastasi tarjo-
amalla ympäripyöreän luet-
teloinnin erilaisista lakipy-
kälistä, joiden pitäisi turvata 
oikeus, mutta käytännössä se 
ei vain mene näin. Olisin toi-
vonut, että ihmisoikeuksis-
ta saarnaava hallitus saisi 
korjattua tämän ihmisoikeus-
loukkauksen, mutta ei siihen 
näytä olevan kiinnostusta, 
Rantanen hymähtää.

Perusduunarin tausta 
auttaa päätöksenteossa

Eduskuntaa ennen Ranta-
nen on työskennellyt pelas-
tuslaitoksen ensihoitajana 16 
vuotta. Hän on tehnyt enim-
mäkseen ensihoitajan kenttä-
työtä, mutta hän on toiminut 
myös keskiportaan hallinnos-
sa ensihoitomestarin toimes-
sa sekä sijaistanut sairaankul-
jetuspäällikköä.

Vuonna 2008 Rantanen pyr-
ki ja pääsi opiskelemaan po-

Mari Rantanen muis-
tuttaa, että kansan-
edustajan tulee aina 
pitää mielessä, että 
hänen tehtävänään on 
palvella kansaa. – On 
tärkeää kuunnella 
tavallisia ihmisiä. Py-
rin parhaani mukaan 
toimimaan niiden 
asioiden puolesta, 
jotka ovat kansalai-
sille tärkeitä.
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Kansanedustaja Jussi Wihonen luottaa sii-
hen, että perussuomalaisilla on pääopposi-
tiopuolueena erittäin hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa asioihin ja muuttaa suomalaista 
politiikkaa paremmaksi. – Perussuomalaiset 
on asiapuolue, jota kuunnellaan nyt herkällä 
korvalla, Wihonen sanoo.

JOENSUULAINEN Jus-
si Wihonen valittiin kevään 
eduskuntavaaleissa perussuo-
malaisten kansanedustajak-
si Savo-Karjalan vaalipiiristä. 
Wihonen on koulutuksel-
taan ekonomi. Hän on toimi-
nut yrittäjänä lähes 30 vuotta. 
Wihonen on myös pitkäaikai-
nen Joensuun kaupunginval-
tuutettu sekä kaupunginhalli-
tuksen varajäsen.

Wihonen sai 5 748 ääntä. 
Hän nostaa esille tekijöitä, 
jotka johtivat läpimenoon.

- Joensuussa olen ennestään 
tunnettu henkilö. Olen ollut 
mukana politiikassa melko 
pitkään ja myös tehnyt koko 
elämäni ajan asiakaspalvelu-
työtä.

Helposti 
lähestyttävä 
poliitikko

Wihonen sanoo olevansa 
hyvin helposti lähestyttävä 
poliitikko. Hän on jopa pyy-
tänyt äänestäjiä olemaan tar-
vittaessa suoraan yhteydessä 
tarvittaessa.

- Niin monet ovat myös teh-
neet, puhelin on soinut usein 
ja kyllä minulle saa edelleen-
kin soittaa, sanoo Wihonen, 
jonka puhelimen soittoääne-
nä on Rocky 3 -elokuvan tee-
mabiisi Eye of the Tiger.

- Perussuomalaiset kiersi-
vät jo viime kesänä monissa 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Kar-
jalan tapahtumissa. Silloin 
muut puolueet vasta suun-
nittelivat. Perussuomalaiset 
ehdokkaat eivät kuitenkaan 
tehneet vaalityötä ehdokkai-
ta varten vaan nimenomaan 
puoluetta varten. Päätavoi-
te minullakin oli nostaa puo-
lueen kannatusta eikä omaa 
kannatustani, Wihonen pai-
nottaa.

Kansanedustajan 
toimittava 
vastuullisesti

Eduskunnassa Wihonen on 
tulevaisuusvaliokunnan jä-
sen, valtiovarainvaliokunnan 
varajäsen sekä talousvalio-

Wihonen pitää veronkiristyksiä 
vääränä tienä

“Toisarvoisiin asioihin näköjään
riittää valtavia summia rahaa.”

“Olennaista on myös tarkastella,
mihin työpaikat syntyvät.”

Viime kädessä jo-
kaisen kansanedus-
tajan vaikutusmah-
dollisuudet toki 
riippuvat omista hen-
kilökohtaisista ky-
vyistä ja siitä, kuinka 
ahkera ja oma-aloittei-
nen pystyy olemaan.

Hallituksen ohjelmasta 
Wihonen toteaa, että oh-
jelmassa luetellaan ympä-
ripyöreästi erilaisia kivo-
ja asioita, mutta ohjelmasta 
puuttuvat keinot tavoittei-
den saavuttamiseen.

- Hallituksessa ei ole ta-
lousosaamista. Hallitus esi-
merkiksi aikoo luoda 60 000 
uutta työpaikkaa, mutta oh-
jelmassa ei ole mitään tietoa 
siitä, mihin työpaikat tulevat 
eikä mitään konkreettisia kei-
noja, miten työpaikat synty-
vät. Kaikki toimenpiteet ovat 
lähinnä erilaisten selvitysten 
varassa. Meillä perussuoma-
laisilla sen sijaan on esittää 
toimivia keinoja työllisyyden 
edistämiseen.

- Olennaista on myös tar-
kastella, mihin työpaikat syn-
tyvät eli työllistyminen pi-
tää tapahtua yrityksiin, jotka 
maksavat ihmisille palkkaa, 
jolla ihmiset voivat tulla toi-
meen. Hallitusohjelmassa ei 
ole huomioitu yrityksiä. Siel-
tä puuttuvat kaikki keinot ja 
toimenpiteet, miten yritykset 
saadaan työllistämään, Wiho-
nen ihmettelee.

Työ ja yrittäminen 
etusijalle

Wihonen muistuttaa, että 
nykyään perussuomalaiset 
ajavat muutenkin politiikassa 
asioita eteenpäin hyvin laa-
ja-alaisesti, vaikka toiminta ei 
aina saa näkyvyyttä mediassa.

- Meille ovat hyvin tärkei-
tä myös esimerkiksi ympäris-
töasiat, mutta ennen kaikkea 
tärkeää on vastuullinen talo-
uspolitiikka. Kaikki ymmär-
tävät, että emme voi toimia 
jatkossa niin, että Suomi ottaa 

jatkuvasti lisää velkaa, joka jä-
tetään lastemme ja lastenlas-
temme maksettavaksi. Emme 
voi myöskään enää enempää 
leikata kansalaisten ostovoi-
maa kiristämällä verotusta.

Perussuomalaisille keskeistä 
on suomalainen työ ja yrittä-
minen. Wihonen huomauttaa, 
että perussuomalaisilla on nyt 
jopa 15 yrittäjätaustaista kan-
sanedustajaa.

- Keskustalla on yrittäjä-
taustaisia kansanedustajia 
kahdeksan ja kokoomuksella 
vain viisi.

Vanhat puolueet 
näivettyvät

Keskustan kannatus on pu-
donnut rajusti sen jälkeen, 
kun puolue teki linjassaan 
täyskäännöksen ja päätti läh-
teä mukaan Antti Rinteen 
johtamaan sosialistihallituk-
seen. Wihonen näkee kes-
kustan kannatusluisun osana 
laajempaa politiikan kentän 
muutosta.

- Politiikka on polarisoitu-
massa, kuten on jo käynyt 
muuallakin Euroopassa. Suo-
malaisessa politiikassa suu-

riksi puolueiksi ovat nouse-
massa perussuomalaiset ja 
vihreät. Samalla muiden puo-
lueiden kannatus vähenee. 
Vanhat puolueet ovat kuihtu-
massa, koska niillä ei ole mi-
tään annettavaa äänestäjille. 
Päähallituspuolue sdp:n kan-
nattajat myös ovat melko iäk-
käitä, eikä uusia ole tulossa, 
Wihonen sanoo.

Hän näkee, että perussuo-
malaiset ovat nousseet Suo-
men suosituimmaksi puolu-
eeksi pitkälti siitä syystä, että 
perussuomalaiset kuuntelevat 
kansaa ja puolue ajaa tavalli-
sen suomalaisen asiaa.

- Meillä on omat poliitti-
set ohjelmat kaikilla elämän 
osa-alueilla. Vaalimenestyk-
sen myötä perussuomalaiset 
on myös saanut lisää uskotta-
vuutta. Perussuomalaiset on 
nyt asiapuolue, jota kuunnel-
laan herkällä korvalla. Kaik-
ki tietävät, että me olemme 
lopulta oikeassa, sitä on vain 
hankala myöntää.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Kansalaisten osto-
voima säilytettävä”

kunnan varajäsen. Wihonen 
on myös Yleisradion hallinto-
neuvoston jäsen.

- Eduskuntatyö on alkanut 
hyvin, mitään suurempia yllä-
tyksiä ei ole ollut. Aluksi tun-
tui silti erikoiselta, kun is-
tun samassa pöydässä Hjallis 
Harkimon kanssa. Me olem-
me nyt työtovereita. Toisaal-
ta, koska olen ollut pitkään 
liike-elämän palveluksessa ja 
samalla tekemisissä ihmisten 
kanssa, ei minulle ole sinänsä 
vaikeaa mennä vaikka jututta-
maan pääministeriä, kun tu-
lee asiaa.

Wihonen käytti istuntokau-
den aluksi kattavan puheen-
vuoron, jossa hän arvoste-
li ankarasti hallitusohjelman 
heikkoa talouspohjaa. Wiho-
nen korosti, että uusi hallitus-
ohjelma perustuu vain toiveil-
le siitä, että talouskasvu säilyy 
parissa prosentissa ja että 
työllisyysaste saavuttaa 75 
prosentin tason vuoteen 2023 
mennessä, vaikka ennusteet 
näyttävät päinvastaista.

Wihonen toisaalta sanoo, et-
tei hän jatkossa halua keskit-
tyä pelkkään haukkumiseen 
ja arvosteluun. Hänen mu-
kaansa kansanedustajan on 
pystyttävä myös esittämään, 
miten asiat voidaan tehdä pa-
remmin.

- Silloin kun puhuu, täytyy 
puhua asiaa ja esittää kehittä-
viä ajatuksia. Haluan toimia 
rakentavasti ja vastuullises-
ti. Perussuomalaisten uudes-
sa eduskuntaryhmässä on nyt 
vahvaa substanssiosaamista ja 
koulutettuja henkilöitä.

Hallituksesta puuttuu 
talousosaaminen

Vaalivoitosta huolimatta pe-
russuomalaiset jätettiin halli-
tuksen ulkopuolelle. Wihonen 
kuitenkin luottaa siihen, että 
perussuomalaisilla on pääop-
positiopuolueena erittäin hy-
vät mahdollisuudet vaikuttaa 
asioihin ja samalla muuttaa 
paremmaksi suomalaista po-
litiikkaa.

- Meillä on iso ryhmä ja val-
takunnan korkein kannatus, 
näillä asioilla on merkitystä. 

Perussuomalaisille kes-
keistä on suomalainen 
työ ja yrittäminen.
Jussi Wihonen 
huomauttaa,
että perussuo-
malaisilla on 
nyt jopa 15 
yrittäjätaus-
taista kansan-
edustajaa.
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- Omaishoitajien työ on arvokasta. Uskallan 
väittää, että omaishoitajat saavat aikaan suu-
ren säästön kuntatasolla. Jos omaishoitajia ei 
olisi, niin mistä meillä riittäisi hoitopaikkoja 
laitoksissa, tai mistä edes saataisiin hoitajia? 
kansanedustaja Minna Reijonen kysyy.

KUOPIOLAINEN farma-
seutti Minna Reijonen nou-
si Savo-Karjalan vaalipiiris-
tä kansanedustajaksi saatuaan 
4 874 äänestäjän tuen. Reijo-
sella on takanaan jo yli kym-
menen vuoden poliittinen ura 
Nilsiän, sittemmin Kuopion 
kaupunginvaltuustossa, kau-
punginhallituksessa ja mo-
nissa muissa luottamustehtä-
vissä.

Jo edellisissä eduskuntavaa-
leissa Reijonen keräsi vajaat 
3 000 ääntä, jotka eivät vie-
lä riittäneet kansanedustajan 
paikkaan. Myös Reijosen kan-
natus on ollut nousujohteista.

- Läpimenoon olin tyytyväi-
nen. Tässä voi ajatella, että 
olen tehnyt jotain oikein. Toki 
olen pyrkinyt toimimaan ak-
tiivisesti myös vaalien välil-
lä. Kirjoitan mielipidekirjoi-
tuksia ja toisinaan myös otan 
ärhäkästi kantaa asioihin. 
Mielestäni epäkohtiin pitää 
puuttua. Uskallan aina sanoa 
mielipiteeni, vaikka välillä 
myös tulee ”lunta tupaan”.

Lääkitystietojen 
siirtymisen varmuutta 
korjattava

Reijonen on pitkän linjan 
terveydenhuoltoalan ammat-
tilainen. Hän on työskennel-
lyt yli 25 vuotta apteekissa. 
Nyt Reijonen pääsee hyö-
dyntämään apteekkialan ko-
kemustaan ja tietotaitoaan 
eduskunnan sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnassa. Reijonen 
kuuluu myös Euroopan neu-
voston Suomen valtuuskun-
taan, jossa hän on mukana 
sosiaali- ja terveyspuolen ko-
miteassa.

Reijosen mukaan suomalai-
nen apteekkijärjestelmä toi-
mii pääosin hyvin. Laajemmin 
sote-järjestelmässä ongelma-
na kuitenkin on lääkitystietoja 
koskevan tiedonkulun vitkas-
telu tai jopa estyminen. Reijo-
nen on käyttänyt eduskunnas-
sa puheenvuoron, jossa hän 
vaatii hallituspuolueita kiin-
nittämään huomiota vakavaan 

Reijonen vaatii hallitukselta vahvaa panostusta 
omaishoitajien hyväksi

“Uskallan väittää, että omais-
hoitajat saavat aikaan suuren 
säästön kuntatasolla.”

ta rahallisia etuuksia. 
Näin ei pitäisi olla.

Reijonen patis-
ti eduskunnassa pi-
tämässään puheen-
vuorossa hallitusta 
toimimaan omaishoi-
don tuen muuttami-
seksi verottomaksi.

- Olisi korkea aika 
saada se verottomak-
si. Omaishoitajien työ on 
erittäin arvokasta. Uskal-
lan väittää, että omaishoi-
tajat saavat aikaan suu-
ren säästön kuntatasolla. Jos 
omaishoitajia ei olisi, niin 
mistä meillä riittäisi hoito-
paikkoja laitoksissa. Tai mistä 
edes saataisiin hoitajia, Reijo-
nen kysyy.

Miksi vero-
varoja kipataan 
Afrikkaan?

Reijonen kyseenalaistaa hal-
lituksen Afrikka-politiikan. 
Hallitus aikoo muun muassa 
nostaa kehitysavun 700 mil-
joonaan, joka rahoitettaisiin 
osin myymällä valtion omai-
suutta.

- Hallitusohjelmassa on mai-
ninta siitä, että Suomi laa-
tii kokonaisvaltaisen Afrik-
ka-strategian ja varmistaa 
Suomen Afrikka-politiikan 
johdonmukaisuuden. Tarvit-
semmeko me oikeasti tätä Af-
rikka-juttua, ja mitä se mak-
saa veronmaksajille? Reijonen 
kysyy.

Hän edellyttää hallitukselta 
huomattavasti enemmän Suo-
meen painottuvaa politiikkaa 
ja konkreettisesti suomalai-
sista huolehtimista.

- Nyt hallitus vain kaataa 
suomalaisten verovaroja kau-
komaille. Yksi esimerkki täs-
tä on myös tieliikenteestä ve-
rotuksellisesti ja maksuina 
kerättävät rahat. Varoja pi-
täisi kohdistaa huomattavasti 
enemmän Suomen tieverkos-
ton ylläpitämiseen. Kunnossa 
olevat väylät ovat elintärkeitä 

kaikille, etenkin syrjäseuduil-
la, Reijonen sanoo.

Ilmastoahdistus 
tarttunut jo lapsiin

Reijonen on huolestunut il-
mastonmuutoskeskustelus-
ta ja -uutisoinnista, joka on 
luonteeltaan tavallisia ihmisiä 
syyllistävää.

- Ilmastopelko on tarttunut 
lapsiinkin, jotka kokevat jo il-
mastoahdistusta. Tosiasia kui-
tenkin on, että meillä Suomes-
sa asiat ovat edelleen melko 
hyvin. Olemme puhtaan teol-
lisuuden maa ja meillä on 
puhdas ilmasto.

Antti Rinteen (sd.) johta-
man hallituksen ohjelmas-
sa esitetään erittäin kunnian-
himoisia ilmastotavoitteita. 
Hallitusohjelmassa myös 
mainitaan niin sanotun ilmas-
toruokaohjelman laatiminen 
sekä esitetään kasvisruuan 
osuuden lisäämistä suomalais-
ten ruokapöydissä. Vihreiden 
kansanedustaja Emma Kari 
on usein esittänyt vaatimuk-
sia siitä, että suomalaisten oli-
si vähennettävä lihansyöntiä. 

Reijonen pitää vaatimuksia 
liioiteltuina.

- Ihmisten syyllistäminen 
heidän arkipäiväiseen elä-
määnsä kuuluvista valinnois-
ta on jo mennyt liian pitkälle. 
Onhan se erikoista, jos ei sai-
si enää kattaa lihaa tai maitoa 
ruokapöytään. Kotimainen, lä-
hellä tuotettu ruoka on muu-
tenkin ilmastoystävällisempää 
kuin tuontiruoka.

Reijonen vaatii ilmastopoli-
tiikalta realismia sekä Suomen 
erityisaseman huomioimista.

- Jokaiselle on selvää, että 
saastuttamista pitää pyrkiä 
vähentämään ja luonnon suo-
jeleminen on tärkeää. Ilmas-
topolitiikalla ihmisten elämää 
ei kuitenkaan saa muuttaa tar-
peettoman hankalaksi. Suomi 
voi tehdä – ja meidän tulee-
kin tehdä – oma osuutem-
me ilmaston eteen. Ei kuiten-
kaan voi olla niin, että ajamme 
maan ahdinkoon ottamal-
la vastuun kaikkien muiden 
puolesta, Reijonen sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Korkea aika saada 
omaishoidon tuki 
verottomaksi”

ongelmaan.
- Kyse on siitä, että kenel-

läkään ei oikein ole vastuuta 
varmistua lääkitystiedoista tai 
päivittää niitä. Jos esimerkik-
si potilas vaihtaa lääkäriä, niin 
uusi lääkäri ei välttämättä näe 
ollenkaan, mitä lääkkeitä po-
tilaalle on aiemmin määrätty. 
Tiedot eivät päivity automaat-
tisesti järjestelmiin, joita on 
olemassa useita erilaisia.

Pahimmillaan tiedonku-
lun estyminen voi johtaa 
hengenvaarallisiin tilantei-
siin. Reijonen nostaa esimer-
kiksi tilanteen, jossa henkilö 
vammautuu liikenneonnet-
tomuudessa ja joutuu sairaa-
lahoitoon, mutta ei pysty ker-
tomaan omaa lääkitystään.

- Kuka sen sitten tietää, mitä 
lääkettä potilaalle voi turval-
lisesti antaa. Kunnallisilla toi-
mijoilla on omanlaiset tieto-
järjestelmät, jotka ovat aivan 
erilaisia kuin yksityisellä pal-
veluntarjoajalla, eivätkä nämä 
järjestelmät keskustele keske-
nään, Reijonen sanoo.

Omaishoitajat 
kituuttavat pienillä 
korvauksilla

Tärkeä teema Reijoselle 
on myös omaishoitajien ase-
man kehittäminen. Reijonen 
ihmetteleekin, miksei halli-
tusohjelmassa ole huomioi-
tu omaishoitajia. Reijonen ko-
rostaa, että omaishoitajien työ 
on erittäin vaikuttavaa ja he 
joutuvat toisinaan kituutta-
maan melko pienillä korvauk-
silla. Erityisesti Reijonen pa-
heksuu sitä, että omaishoidon 
tuki vaihtelee asuinpaikan pe-
rusteella.

- Käytännöt, tuen määrä ja 
tuen myöntämisen perus-
teet vaihtelevat eri kunnis-
sa. Se on hölmöä ja aiheuttaa 
monia käytännön hankaluuk-
sia. Jo muuttamisesta toiseen 
kuntaan voi seurauksena olla 
omaishoitajan palkkion jyrkkä 
laskeminen. Lisäksi ongelma-
na on, että omaishoidon tuki 
voi vähentää henkilön mui-

Minna Reijonen 
edellyttää hallituk-
selta huomattavas-
ti enemmän 
Suomeen painot-
tuvaa politiikkaa 
ja konkreettisesti 
suomalaisista
huolehtimista.
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Kansanedustaja Sheikki Laakson ykköstavoi-
te on saada Kouvolan ja Kotkan välinen valta-
tie kuntoon. Kesäkuussa Laakso teki lisätalous-
arvioaloitteen, jossa hän esittää, että valtatien 
muuttamiselle nelikaistaiseksi keskikaidetieksi 
myönnettäisiin 190 miljoonaa euroa. 

KIERRÄTYSALAN yrittä-
jä, Kouvolan kaupunginval-
tuutettu Kristian Sheikki 
Laakso on yksi perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
uusista edustajista. Laakso 
tunnetaan paitsi erikoisesta 
nimestään, myös pitkäaikai-
sena autourheilutapahtumi-
en organisaattorina, joita hän 
on järjestänyt kotiseudullaan 
Kymenlaaksossa sekä muual-
lakin Suomessa.

Sheikki-nimen alkuperä 
palautuu vuosikymmenien 
taakse, jolloin Laakso työs-
kenteli huoltoasemalla ben-
sapoikana.

- Työkaveri leikillään kut-
sui minua öljysheikiksi, ja sen 
jälkeen lempinimi jäi käyt-
töön. Vaihdoin sen virallisek-
si etunimekseni jo 1990-lu-
vulla, koska eivät monet 
minua edes tunne muulla ni-
mellä, Laakso selvittää.

Elämässä voi pärjätä 
ahkeruudella

Laaksolla on taustallaan 
vaikea lapsuus ja nuoruus, 
eikä koulunkäyntikään aina 
maistunut. Konttoristi-yksin-
huoltajaäidin ja alkoholisti-
isän lapsena kasvanut Laakso 
kutsuu nuoruusvuosiaan hu-
katuiksi. Äitiään Laakso kiit-
tää lämpimästi.

- Hän on aina ollut suora-
selkäinen ja oikeudenmukai-
nen ihminen. Häneltä olen 
saanut ahkeruuden ja työmo-
raalin, joilla olen sitten pääs-
syt elämässä eteenpäin. Peri-
aatteeni on, että työt tehdään 
loppuun saakka, eikä luovut-
taminen ole minulle vaihto-
ehto. Elämässä voi pärjätä 
olemalla ahkera ja luova.

Laakso hakeutui mukaan 
perussuomalaisiin tutustut-
tuaan syvällisemmin puolu-
een ohjelmiin ja linjauksiin. 
Yrittäjähenkisyys sekä suo-
malaisen työn puolustaminen 
pitkälle ratkaisivat puolueva-
linnan.

- Harkitsin aikoinaan myös 
kokoomusta. Huomasin kui-

Laakso tyrmää pääministeripuolueen 
intoilun ilmastohysteriassa

“Uskallan väittää, että omais-
hoitajat saavat aikaan suuren 
säästön kuntatasolla.”

“Tavallisella työssäkäyvällä 
perheellä ei ole varaa kalliisiin 
ekoautoihin.”

ambulanssin kyydissä, 
koska ruuhkien vuok-
si ambulanssit eivät 
pääse sujuvasti etene-
mään. Ohituspaikko-
ja ei ole.

- Liikennemäärät tiel-
lä ovat jo nyt kestämät-
tömällä tasolla, eikä 
liikenne ole ainakaan vä-
hentymässä. Meillä päät-
täjillä on velvollisuus 
huolehtia perusasioista, 
kuten turvallisista am-
bulanssikyydeistä, Laak-
so sanoo.

Työllisyys nousuun 
byrokratian 
purkamisella

Laakson keskeisenä vaali-
teemana oli työn antamisen 
ja ottamisen esteiden purka-
minen. Laakso sanoo, ettei 
työllisyyttä ole mahdollista 
saada kasvuun, ellei byrokra-
tiaa, kuten erilaisia lupakäy-
täntöjä ja pätevyysvaatimuk-
sia, ryhdytä purkamaan.

- Turhan monella alalla ti-
lanne on se, että ennen kuin 
voi ottaa vastaan työpaikan, 
taskuissa on oltava erilaisia 
lippuja, lappuja ja kortteja 
ennen kuin työtä pääsee edes 
kokeilemaan.

Laakso ottaa esimerkin 
omasta elämästään osoituk-
seksi siitä, miten ajat ovat 
muuttuneet.

- Kun vuonna 1990 hain 
kuljetusliikkeeseen töihin ja-
keluauton kuljettajaksi, olin 
juuri saanut edellisenä syksy-
nä ajokortin, eikä minulla ol-
lut ammattikokemusta. Sain 
kuitenkin tilaisuuden kokeil-
la, miten työt lähtevät suju-
maan. Lopputulos on ollut se, 
että olen työskennellyt alal-
la lähes 30 vuotta. Minulla on 
myös ollut oma kuljetuslii-
ke, joka on työllistänyt toista-
kymmentä kuljettajaa.

Nykyään pitäisi olla ammat-
tipätevyyskortti, digikortti 
ja mahdollisesti vielä tietur-
vakortti ennen kuin pääsee 

edes koettamaan omia kyky-
jään alalla.

Työpaikkojen 
synnyttävä 
yksityissektorille

Pääministeri Antti Rinteen 
johtaman hallituksen keskei-
senä tavoitteena on työllisyy-
den nostaminen 75 prosent-
tiin. Laakso sanookin, että 
työllisyyttä ajatellen hallitus-
ohjelma on kaameaa luetta-
vaa.

- Miten työllisyyttä voidaan 
nostaa, kun hallitus ei esi-
tä ainuttakaan konkreettista 
toimenpidettä asiassa? Kaik-
ki hallitusohjelman työllisyy-
teen liittyvät kirjaukset ovat 
erilaisten tutkimusten ja sel-
vitysten varassa.

- Investointihankkeiden 
kautta työllistäminen on sil-
mänlumetta, koska siinä käy-
tetään yhteiskunnan vero-
varoja. Investoinnit sinänsä 
voivat olla hyvä asia, mutta ei 
se ole kestävää työllistämistä. 
Uusien työpaikkojen pitäisi 
syntyä yksityissektorille, jol-
loin samalla työn tekeminen 
kerryttää verotuloja valtiolle, 

Laakso huomauttaa.

Ilmastoa ei pelasteta 
ihmisiä kiusaamalla

Hallituksen ilmastotavoit-
teet viherveroineen tulevat 
kurittamaan kansaa ennennä-
kemättömällä tavalla.

Pääministeripuolue sdp:n 
tavoitteena myös on poltto-
moottoriautojen täyskielto. 
Sdp:n ilmasto-ohjelman mu-
kaan tällä hallituskaudella tu-
lisi laatia aikataulu uusien 
polttomoottoriautojen kieltä-
miseksi henkilöliikenteessä.

Laakson mukaan järkeviä il-
mastotekoja kannattaa aina 
tehdä, ei kuitenkaan kuritta-
malla ja ihmisiä kiusaamalla.

- Polttomoottoriautojen    
täyskielto on täyttä huuhaa-
ta. Kansa ei sitä tule millään 
hyväksymään. Ensinnäkään 
tavallisella työssäkäyväl-
lä perheellä ei edes ole varaa 
kalliisiin ekoautoihin. Ympä-
ristöystävällisiä voisivat olla 
vain ne, joilla on siihen rahaa, 
Laakso toteaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Kansa ei hyväksy 
polttomoottoriautojen 
täyskieltoa”

tenkin nopeasti, ettei kokoo-
mus ole enää yrittäjäpuolue, 
siitä on tullut suurpääoman 
edunvalvoja. Oman ajatus-
maailman kannalta perussuo-
malaiset oli minulle käytän-
nössä ainoa vaihtoehto.

Valtatie riittämätön 
nykyiselle liikenteelle

Laakson ykköstavoite edus-
kunnassa on saada Kouvo-
lan ja Kotkan välinen valtatie 
kuntoon. Kesäkuussa Laakso 
teki lisätalousarvioaloitteen, 
jossa hän esittää, että valta-
tie 15:n muuttamiselle neli-
kaistaiseksi keskikaidetieksi 
myönnettäisiin 190 miljoo-
naa euroa.

Valtatien parannustöi-
tä on suunniteltu vuosikau-
sia. Laakson mukaan tie on 
saatava nopeasti parempaan 
kuntoon kasvaneiden liiken-
nemäärien ja etenkin ambu-
lanssikuljetusten vuoksi.

- Tie on kapea ja riittämätön 
nykyiselle liikenteelle, kun 
nykyään myös venäläiset re-
kat ajavat Vaalimaan raja-ase-
malta tielle. Kotka-Hamina 
on Suomen suurin yleissata-
ma, jonka kautta tulee kont-
tialuksilta paljon rahtitavaraa 
liikenteeseen.

Ambulanssikyydit 
turvattava

Laakso korostaa, että Kotka-
Kouvola-tiellä on myös oma 
erityispiirteensä, jota ei juu-
rikaan muilla Suomen valta-
teillä ole.

- Sote-kuvioiden takia meil-
tä Kouvolasta loppui äsket-
täin leikkaava sairaala ja 
kaikki kiireelliset tapaukset 
viedään ambulanssilla Kot-
kan keskussairaalaan. Tiel-
lä menee vuosittain jopa 500 
ambulanssia Kouvolasta Kot-
kaan. Ahdas tie on jo nyt Suo-
men liikenneonnettomuus-
tilastojen kärjessä. Uutena 
vaarana on kuitenkin se, että 
ne, jotka eivät kuole liikenne-
onnettomuudessa, kuolevat 

Sheikki Laakson 
mielestä järkeviä 
ilmastotekoja kan-
nattaa aina tehdä, ei 
kuitenkaan kurit-
tamalla ja ihmisiä 
kiusaamalla.
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- Nyt olisi korkea aika ohjata rahaa tienpi-
toon, sillä kansantalouden pyöriminen edel-
lyttää hyväkuntoisia teitä. Samalla kyse on 
myös liikenneturvallisuudesta, kansanedus-
taja Jouni Kotiaho sanoo.

JÄMSÄLÄINEN Jouni Ko-
tiaho nousi ensimmäisellä 
yrityksellä eduskuntaan Kes-
ki-Suomen vaalipiiristä. Ko-
tiaho arvioi, että kansanedus-
tajan paikka avautui kovalla 
jalkatyöllä ja aktiivisella kier-
tämisellä.

- Ennen vaaleja kiersin läpi 
kaikki vaalipiirin kunnat, 
joista osan neljäänkin ker-
taan.

Hallitus 
unohti sairaat
 ja vanhukset

Kotiahon mukaan perus-
suomalaisten vaalivoitto ker-
too ennen kaikkea kansa-
laisten tyytymättömyydestä 
edellisen hallituksen toimin-
taan.

- Juha Sipilän hallitus 
unohti kotimaan vanhuk-
set, sairaat ja opiskelijat. Ra-
haa kaadettiin haittamaahan-
muuttoon. Kuitenkin oman 
maan kansalaisten asiat pitäi-
si ensin laittaa kuntoon, en-
nen kuin terveydenhoitoa, 
sivistystä ja päivärahoja jae-
taan muille.

- Tietysti meillä on ol-
lut vaikeat taloudelliset ajat. 
En kuitenkaan hyväksy sitä, 
että se vähäinenkin jakova-
ra, mikä on ollut olemassa, ei 
ole kohdistettu niille, joille se 
olisi kuulunut. Myös kansa-
laiset näyttäisivät olevan asi-
asta samaa mieltä, Kotiaho 
toteaa.

Tieverkko 
rapautuu

Kotiaho on eduskunnas-
sa liikenne- ja viestintäva-
liokunnan jäsen sekä ympä-
ristövaliokunnan varajäsen. 
Lopulliset valiokuntanimet 
muodostuivat vasta kesäkuun 
alussa, eikä varsinainen lain-
valmistelutyö ole vielä pääs-
syt alkuun.

- Liikennevaliokunnas-
sa saan käsitellä erityises-

Kotiahon mielestä liikenteestä kerätään 
jo aivan liikaa veroja

“Kansantalouden pyöriminen 
edellyttää hyväkuntoisia teitä.”

mahdollista elää 
yli varojensa ja 
samalla jakaa 
hyvinvointia 
muille kuin 
omille kansa-
laisille.

Afrikka 
menossa 
suomalaisten 
edelle

Perussuomalaisten 
keskeinen periaate on si-
säinen solidaarisuus, joka pi-
tää sisällään sen, että valtion 
tehtävänä on toimia ennen 
kaikkea omien kansalaisten 
edunvalvojana.

Kotiaho harmittelee, että 
Antti Rinteen johtama halli-
tus näyttää olevan enemmän 
huolissaan Afrikasta kuin ta-
vallisten suomalaisten asiois-
ta. Hallituksen tavoitteena on 
lisätä kehitysapua 700 mil-
joonalla vuodessa.

- Suomi on maksanut kehi-
tysapua melko pitkään, sum-
mat ovat olleet isoja. Hyvää-
kin on saatu aikaan, mutta 
minusta olisi aika lopettaa 
suora rahallinen kehitysapu. 
Parempi olisi viedä Suomesta 
tietotaitoa ja koulutusta. Mo-
net kehitysavun vastaanotta-
jamaat ovat diktatuurivalti-
oita, ja on epäselvää, ovatko 
rahat edes menneet perille 
oikeaan kohteeseen.

- Toki ymmärrän, että ihmi-
siä pitää auttaa. Priorisoin-
tia olisi kuitenkin tehtävä. 
Emme me voi jättää vanhuk-
sia hoitamatta sillä perusteel-
la, että ei ole rahaa. Rahaa 
kuitenkin näyttää olevan tol-
kuttomasti maailmanparan-
tamiseen, Kotiaho sanoo.

Aika purkaa 
eläkerahastoja

Eläkeläisten toimeentulon 
parantaminen on Kotiahol-
le tärkeää. Hän nostaa esille 
Paavo Lipposen hallituksen 
aikoinaan hyväksymän eläk-
keiden taitetun indeksin, joka 
on romahduttanut eläkeläis-
ten ostovoimaa.

- Kyseessä piti olla väliaikai-
nen päätös, mutta sitä ei ole 
vieläkään suostuttu korjaa-
maan. Hallituksen olisi aika 
korjata asia. Eläkerahastoissa 
on rahaa lähes 200 miljardia, 
joten olisi aika välillä pur-
kaa pottia ja maksaa kunnol-
liset eläkkeet niille, jotka ovat 
myös olleet kerryttämässä va-
roja, Kotiaho esittää  halli-
tukselle.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Miksi vain osa vero-
kertymästä palautuu 
liikenneväylien 
hoitoon?”

ti oman alani asioita, joten 
olen tyytyväinen, että pääsin 
sinne. Tarkoitukseni ei ole-
kaan haalia kaikkia mahdolli-
sia hommia, vaan haluan kes-
kittyä valiokuntatyössä niihin 
asioihin, jotka itse tunnen hy-
vin.

Kotiaho on siviiliammatil-
taan kuljetusalan yrittäjä, jo-
ten hän tuntee valtakunnan 
liikenneväylät. Kansanedus-
taja on huolissaan Suomen 
tieverkon rapautumisesta ja 
ihmettelee, miksei kunnossa-
pitoon riitä rahaa.

- Liikenteestä kerätään lä-
hes yhdeksän miljardia eu-
roa suorina ja välillisinä ve-
roina, mutta rahat hukkuvat 
aina johonkin muualle. Vain 
osa verokertymästä palautuu 
liikenneväylien hoitoon ja in-
vestointeihin.

- Kaikenlaista on tullut näh-
tyä tien päällä. Peräkärryjä 
on kaatunut asfalttitiellä, kos-
ka tien reuna on ollut peh-
meä ja murentuva. Nyt olisi-
kin korkea aika ohjata rahaa 
tienpitoon. Kansantalouden 
pyöriminen edellyttää hyvä-
kuntoisia teitä. Samalla kyse 
on myös liikenneturvallisuu-
desta, Kotiaho sanoo.

PS-arvopohja 
kelpaa nyt vanhoille 
puolueille

Perussuomalaisten gallup-
kannatus on jatkanut kas-
vuaan. Kotiaho arvioi että 
perussuomalaisten kansan-
suosio pakottaa myös mui-
ta puolueita tarkastelemaan 
omaa linjaansa.

- Sitä on jo tapahtunut. Ai-
emmin moitittiin, että perus-
suomalaisten arvopohja on 
väärä. Nyt kuitenkin on näh-
tävissä, että muut puolueet, 
varsinkin kokoomus ja kes-
kusta, ovat tulossa kohti sa-
maa arvopohjaa. Se johtuu 
siitä, että vanhoissa puolueis-
sa on vähitellen tunnustetta-
va reaalielämän faktat: Ei ole 

Jouni Kotiaho on 
siviiliammatil-
taan kuljetus-
alan yrittäjä, 
joten hän tuntee 
valtakunnan 
liikenneväylät.



17

Poliisitaustainen kansanedustaja Veijo Niemi 
sanoo, että viime vuosina äänestäjien tietoi-
suus on noussut Suomen maahanmuuttopoli-
tiikan ongelmista. – Perussuomalaisten tiuk-
ka, mutta järkevä maahanmuuttopolitiikka oli 
keskeinen syy, joka johti puolueen voittoon 
eduskuntavaaleissa.

LEMPÄÄLÄSTÄ kotoisin ole-
va rikosylikonstaapeli Vei-
jo Niemi nousi eduskuntaan 
toisella yrittämällä. Hän pää-
si eduskuntaan Pirkanmaan 
viimeisenä kansanedustaja-
na. Läpi mennessään hän sa-
malla syrjäytti vihreiden Oras 
Tynkkysen, joka oli pitkään 
ääntenlaskennan ajan menos-
sa viimeisenä eduskuntaan Pir-
kanmaalta.

Niemi on taustaltaan pitkän 
linjan poliisimies. Työuraa hä-
nellä on takanaan yli 40 vuot-
ta. Hän on ollut pitkään perus-
suomalaisen linjan kannattaja, 
mutta tuli mukaan puolueen 
toimintaan vasta vuoden 2012 
kuntavaaleissa.

Poliisitaustasta
apua kansanedustajan 
tehtävään

Niemi arvioi, että pitkä ja laa-
ja-alainen kokemus poliisityös-
tä eri tehtävissä antaa hänelle 
hyvät eväät toimia kansan-
edustajana. Niemi työskenteli 
monissa tehtävissä myös vuo-
den 2015 turvapaikanhakija-
kriisin yhteydessä. Tuolloin 
Suomeen saapui lyhyen ajan si-
sällä yli 30 000 maahantulijaa 
hakemaan turvapaikkaa.

- Kriisitilanne heijastui no-
peasti myös Pirkanmaalle. Sii-
hen aikaan toimin tarkkailu- ja 
ennaltaestävän toiminnan ryh-
mässä. Työtehtäviini kuului 
myöhemmin myös kielteisen 
päätöksen saaneiden turvapai-
kanhakijoiden kuljettaminen 
Helsinki-Vantaan lentokentäl-
le. Niitä keikkoja minulle ker-
tyi lähes sata aina vuoden 2016 
juhannukseen saakka.

Ensin haetaan turvaa, 
sitten tehdään rikoksia

Perussuomalaiset pyrkii lo-
pettamaan kokonaan Suomeen 
kohdistuvan haitallisen maa-
hanmuuton. Niemi näkee, että 
perussuomalaisten tiukka, 
mutta järkevä maahanmuut-

Niemi uskoo kansan heränneen todellisuuteen 

“Kansantalouden pyöriminen 
edellyttää hyväkuntoisia teitä.”

“Yksistään maahanmuuton 
laskennalliset kulut ovat yli 
3 miljardia vuodessa.”

jestelmää.

Rahaa palaa 
kymppitonnin 
avustajiin

Rinteen johtaman 
hallituksen ministe-
rit ovat viime aikoi-
na ahkerasti pyör-
täneet puheitaan. 
Rinteen henkilö-
kohtaisesti lupaa-
ma vappusatanen, 
eli sadan euron net-
tokorotus alle 1 400 
euron eläkkeisiin, 
kutistui jo olematto-
maksi.

Vaikka vaalilupauk-
sia ei toteuteta, hallitusta tu-
kemaan on palkattu viisitois-
ta poliittista valtiosihteeriä, eli 
lähes neljä kertaa enemmän 
kuin pääministeri Juha Sipi-
län hallituksessa oli. Erityis-
avustajia uusilla ministereillä 
on jopa 70.

Niemen mukaan hallitus 
pröystäilee järjestellessään 
puitteita mukavaksi.

- Hallitus ei pysy kohtuu-
dessa, vaan ottaa kymppiton-
nin kuukausipalkkaa nauttivia 
avustajia. Luvattua vanhusten-
huollon hoitajamitoitusta ei 
vaan saada kohdalleen. Se oli-
si pitänyt hoitaa ihan ensiksi ja 
katsoa vasta sen jälkeen, mihin 
on varaa.

- Kun hallituspuolueet teke-
vät sellaista, minkä kansa ko-
kee vääryydeksi, niin se sitten 
tulee näkymään kannatuksen 
laskuna. Seuraavissa kuntavaa-
leissa demareiden, keskustan 
ja vihreiden ei kannata odottaa 
hyvää tulosta, Niemi arvelee.

Mistä rahat hankkeiden 
toteuttamiseen?

Niemi on lukenut pääpiir-
teittäin hallitusohjelman läpi. 
Kuten muutkin perussuoma-
laisten kansanedustajat, myös 
Niemi ihmettelee, mistä halli-
tus aikoo ottaa rahat suureel-
listen hankkeiden toteuttami-

seen.
Jo vappusatasen kutistumi-

nen osoittaa konkreettisesti, 
ettei olemattomia rahoja voi-
da jakaa.

- Yksistään maahanmuuton 
laskennalliset kulut ovat yli 3 
miljardia vuodessa. Hallitus on 
jo ilmoittanut ryhtyvänsä myy-
mään valtion omaisuutta liki 
samalla summalla, eli noin 3 
miljardilla. Samaan aikaan py-
syviä uusia menoja lisätään 1,2 
miljardia. Jokainen ymmärtää, 
että siinä äkkiä tulee pää ve-
tävän käteen. Mistä sitä rahaa 
sitten otetaan, kun myytävää ei 
enää ole? Niemi kysyy.

Hän ihmettelee myös, mik-
sei hallitus osoita varoja oman 
maan kansalaisten elämän pa-
rantamiseen.

- Hyvä kysymys on sekin, ol-
laanko ajateltu loppuun saak-
ka, miten työllistetään nuoret. 
Tällä hetkellä meillä on yli 60 
000 alle 30-vuotiasta, joilla ei 
ole minkäänlaista koulun päät-
tötodistusta. Hallituksella olisi 
pähkäiltävää siinä, mistä näil-
le nuorille järjestetään koulu-
tusta, jotta heidät saadaan työl-
listettyä.

Ilmastovouhotus 
tekee elämästä 
hankalaa ja kallista

Hallitus käyttää valtavasti 

voimavaroja taisteluun ilmas-
tonmuutosta vastaan. Taval-
lisen kansalaisen kannalta se 
tarkoittaa lähinnä sitä, että elä-
mästä tulee hankalampaa ja 
kalliimpaa, kun ostovoimaa en-
tisestään heikennetään viher-
verotuksella.

Niemi ihmettelee hallituksen 
ilmastovouhotusta ja kehot-
taa tarkastelemaan asiaa laa-
jemmin.

- Suomen hiilipäästöt ovat 
globaalilla tasolla promillen 
luokkaa. Siitäkin jo ollaan vii-
me vuosina onnistuttu vähen-
tämään. Kokonaispäästöt ei-
vät kuitenkaan vähene, vaikka 
kaikki suomalaiset alkaisivat 
ajaa sähköautoilla.

- Sähköautoja muutenkin 
mainostetaan ilmastoystävälli-
siksi. Tosiasiassa akkujen val-
mistaminen kuormittaa ym-
päristöä. Akuissa tarvittavan 
litiumin erottamiseen maa-
perästä kuluu valtavan paljon 
puhdasta vettä, Niemi muis-
tuttaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Nyt nähdään, mitä 
huono maahanmuutto-
politiikka on aiheuttanut 
Suomelle”

topolitiikka oli yksi keskeinen 
syy, joka johti voittoon edus-
kuntavaaleissa.

Niemi sanoo, että viime vuo-
sina äänestäjien tietoisuus Suo-
men maahanmuuttopolitiikan 
ongelmista on noussut.

- Ihmiset ovat vääjäämät-
tä heränneet todellisuuteen, ja 
havainneet mitä huono maa-
hanmuuttopolitiikka on aihe-
uttanut Suomelle. Seurauksena 
on ollut muun muassa rikol-
lisuuden määrän lisääntymi-
nen. On vaikea ymmärtää sitä, 
että henkilö tulee Suomeen ha-
kemaan turvaa, mutta maahan 
päästyään hän ryhtyykin teke-
mään rikoksia.

Hallitus avaamassa 
ovet kaikille tulijoille

Tunnetusti muut puolueet ei-
vät ole pyrkineet tekemään mi-
tään haitalliselle maahanmuu-
tolle. Myös äänestäjät ovat 
huomanneet asian.

- Nyt meillä on hallitukses-
sa vihreä sisäministeri ja vih-
reä ulkoministeri. Uusimpien 
lausuntojensa perusteella heil-
lä näyttäisi olevan käsitys, että 
kielteisen päätöksen saaneille 
turvapaikanhakijoille annettai-
siin joku näennäistyöpaikka, ja 
sen perusteella saisi jäädä maa-
han. Eihän tuota voi kukaan 
normaalijärkinen hyväksyä, 
Niemi ihmettelee.

Jo ennen eduskuntavaaleja 
sdp:n Antti Rinne esitti Ylen 
tv-tentissä, että hän laittai-
si kielikoulutukseen ja töihin 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen saaneet nuoret miehet, joi-
ta ei pystytä poistamaan Suo-
mesta.

Sittemmin liikenne- ja vies-
tintäministeriksi noussut San-
na Marin vahvisti demarien 
kannan asiaan kesäkuun alussa 
Ylen A-studiossa. Marinin mu-
kaan on hyödyllistä, että kiel-
teisen päätöksen saaneet pyri-
tään Suomessa työllistämään, 
jos palauttaminen ei onnistu. 
Käytännössä sdp:n tarkoitus on 
siis kiertää Suomen työlupajär-

Veijo Niemi ihmet-
telee, miksei hallitus 
osoita varoja oman 
maan kansalaisten 
elämän parantami-
seen.



P e r u s s u o m a l a i n e n  8 / 2 0 1 9  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i18

R
I

S
T

I
K

K
O

S
U

D
O

K
U

E
D

E
LL

IS
E

N
 R

IS
T

IK
O

N
 R

A
T

K
A

IS
U

2 5 6 1 8
4 5

5 1 9 4

9 7 2
6 2 8

7 1 8

1 5 4
7 8 6 9 5

2 8
© Bulls

1
7 2 6 8 9
5 6 2 8

2 8 3 7
4 7 2 5

6 3 1

4 2 7 5
3 9 1

1 8 6 5 2 9 3
© Bulls



19

A
R

K
I-

M
U

K
U

L
A

H
A

R
A

L
D

 H
IR

M
U

IN
E

N

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996 
Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl 
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp  

Toimitus: Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi 
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila 
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi 
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen 
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi 
Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu •  jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden 
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,- 

Ilmoitushinnat: 
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm 
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti 
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl 
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineisto-
päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Perussuomalainen 9/2019 
ilmestyy 30.9.2019
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 17.9.2019

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen

Muistathan 
päivittää 

muuttuneet 
yhteystietosi 

(osoite, puhelin-
numero, sähkö-

postiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 
tai 

jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

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

ten määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.

Tule mukaan!
Katso kaikki 

perussuomalaisten 
tapahtumat 
osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi



Perussuomalaiset 
on Suomen suosituin 

puolue!




