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Hallitus satsaa
kehitysapuun, haittamaahanmuuttoon ja
ilmastohömppään
Perussuomalaiset
vaativat:

Duunarit, lapsiperheet ja vanhukset
unohtuivat

Rikoksiin syyllistyneiden
ulkomaalaisten
karkotuksia tehostettava

Nurinkurista
luonnonsuojelupolitiikkaa

Vihreä ulkoministeri vaikenee, kun
Brasilia tuhoaa sademetsiään

ESITTELYSSÄ UUDET PS-KANSANEDUSTAJAT OSA 1/3

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Torilla
NARINKKATORI, Helsinki. On kaunis lauantaipäivä, tori on pullollaan
ihmisiä. Torin keskelle on pystytetty
näyttävä tanssilava, jossa nuori energinen poppari tykittää menemään oikein
sydämensä kyllyydestä.
KOSKA minulla ei ollut varsinaista
kiirettä mihinkään, istun alas, hörpin
kahvia ja pohdiskelen tapahtuman dynamiikkaa ja turvajärjestelyjä. Mietiskelen siinä samalla erilaisten poliittisten puolueiden kannattajien olemusta
ja psykologiaa.
SITTEN välähtää. Tori on poliittinen
Suomi pienoiskoossa.
TANSSILAVAN edessä oleva porukka bilettää hillittömästi. Nämä ovat
mitä todennäköisimmin vihreitä. He
ovat nuoria, muita avoimempia uusille kokemuksille ja ylipäätään korkeita
ekstrovertteja. Vihreät rakastavat hyväntuulista yhteisötekemistä, mutta
joutuvat epäkuntoon, jos joku soraääni pilaa ikävällä arkirealismillaan hyvän fiiliksen. Girls Just Want to Have
Fun, hoilotti Cyndi Lauper aikoinaan.
Sama pätee vihreisiin.
TORILLE on pystytetty kunnioitusta herättävät turvajärjestelyt. Keltaliivisiä miehiä, turva-aitoja, näkyviä
ja näkymättömiä turvakerroksia sen
varmistamiseksi, etteivät idän uskonnoista liiaksi innostuneet kaahaa rekalla väkijoukkoon. Turvaporukka
koostuu todennäköisesti perussuomalaisista. Turva-Karrien mielen poimut ovat virittyneet havaitsemaan ja
torjumaan uhkia, ja pitämään pahantekijät ja rauhanhäiritsijät mahdollisimman kaukana. Ei ole sattumaa, että
poliiseissa, rajavartijoissa sekä armeijan henkilökunnassa on niin paljon
PS:n kannattajia.
TAPAHTUMA ja sen promoaminen
on järjestetty suuren maailman tyyliin,
ja ilmaiskonserttiväelle tarjotaan korporaatioklusterin kaupallisia tiedotteita. Syö Pringles. Hanki kännykkä. Osta
IS. Tapahtumahumua kaupallisesti
hyödyntävät tapahtumanjärjestäjät ja
mainostajat ovat todennäköisesti kokoomuslaisia.
KIIVAIMMAN sykkeen ulkopuolella
käyskentää ikääntyneempiä katsojia.
Koska olemme Helsingin keskustassa,
on turvallista veikata heidän puoluekannakseen sdp:tä. Puolueen kannattajien keski-ikä onkin varsin korkea,
yli 60 vuotta.
TORIN laitamilla nyhjää pieni joukko tympääntyneitä nuoria, jotka mieluummin söisivät silliä ja joisivat ku-
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ravettä kuin lähtisivät bilettämään.
Vasemmiston kannattaja nyrpistää
nenäänsä kaupallisuudelle ja pukeutuu aatteeseensa. Maihinnousutakki ja
palestiinalaishuivi. No love, no peace.
KESKUSTALLA on Helsingissä olematon edustus, joten sen edustajia ei
paikalta löydy todennäköisesti ainoatakaan.
+++
APOLLON temppelin etupihalla lukee: ”Gnothi seauton”. Lause on muinaiskreikkaa, ja tarkoittaa: ”tunne itsesi”. Neuvo on hyvä.
ON hyvä tuntea oma poliittinen viiteryhmänsä ja sen ajattelutapa, mutta aivan yhtä hyödyllistä on saada jonkinlaista osviittaa myös siitä, millä tavoin
muiden ryhmien kannattajat ajattelevat. Samoin on hyvä hahmottaa, mistä
poliittisten syytösten jatkuva rummutus kumpuaa. Pieni ihminen kun aina
silloin tällöin pohtii, minkä vuoksi perussuomalaisia, jotka ovat kaikkein
kiinnostuneimpia sisäisestä turvallisuudesta, syytetään jatkuvasti sen vaarantamisesta.
JA kuten yllä jo todettu, konservatiivit
yleensä ja perussuomalaiset erityisesti haluavat väärintekijät mahdollisimman kauas omalta alueeltaan. Niinpä
PS:n poliittiset opponentit ovat jatkuvasti löytävinään puolueen riveistä pahantekijöitä.
Sekä miksi perussuomalaisia, jotka
kannat ovat tutkitusti kaikkein lähimpänä tavallisten suomalaisten mielipiteitä, syytetään tauotta ääriajattelusta.
KULTTUURIMARXISTIEN
1960-lukulaiset radikaalit käsitykset
ovat tulleet yleisesti hyväksytyiksi ja
osaksi valtakulttuuria. Jo Marx ja Engels vastustivat aikanaan arvoja, ”Kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta”,
joista muotoutui ylipäällikkö Mannerheimin ensimmäisen sodan ajan
päiväkäskyn myötä talvisodassa suomalaisten tunnus.
JUSSI HALLA-AHON sanoin: “Suomi on suomalaisten koti, edunvalvoja ja turvapaikka”. Huolenpito suomalaisten elinehdoista on meidän ja
ainoastaan meidän suomalaisten tehtävä. Muiden täytyy vastaavasti huolehtia omistaan.
VALTAKULTTUURI ei suvaitse näitä
arvoja, vaan pyrkii mustamaalaamaan
niiden esittäjiä ja jopa rajoittamaan
arvojen esittämistä perustuslailliseen
sananvapauteen puuttumalla.
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“Harva tavallinen
ihminen ajaa
huvikseen.”

Hallitus nostaa polttoaineen hintaa noi

Suomalainen m
Valtiovarainministeriö on esittänyt polttoaineveroon 250 miljoonan euron korotuksia, jotka
tulevat voimaan ensi vuoden elokuussa. Arvion
mukaan korotus tulee nostamaan polttoaineen
pumppuhintaa noin 6,5 senttiä litralta.
KYSEESSÄ on ilmastopolitiikan
valekaapuun puettu fiskaalinen
temppu. Hallitus tarvitsee lisää rahaa kustantaakseen edes osan uusista menoistaan, totesi MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa vieraillut
perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra.

Kansalaiset vastustavat,
yritykset kärsivät
Helsingin Sanomien tilaaman gallupin (HS 14.8.) mukaan kansalaiset suhtautuvat erittäin kielteisesti polttoaineverotuksen korotuksiin.
Ainoastaan vihreiden kannattajista
yli puolet on korotuksen kannalla.
Demareita, keskustaa, kokoomusta ja perussuomalaisia kannattavat
ovat erittäin voimakkaasti korotusta vastaan.
- Kansalaisten näkökulma on ymmärrettävä. Paitsi että korotus rokottaa ostovoimaa, erityisesti ruuhka-alueiden ulkopuolella, se myös
vaikeuttaa yritysten toimintaa ja

heikentää kilpailukykyä. On arvioitu, että sentin korotus pumppulitralle lisää 10-13 miljoonaa euroa
kuljetusyritysten logistiikkakustannuksiin. Ei hallitus ainakaan näin lisää työllisyyttä ja saa turbonappia
investointeihin, Purra sanoo.
- Harva tavallinen ihminen ajaa
huvikseen. Ei autoilu polttoaineen
veronkorotuksella vähene. Ainoa
looginen seuraus on siinä, että rahaa on vähemmän käytössä muuhun elämiseen.

Autoilun hintaan kohdistuu
muitakin nostopaineita
Nyt tulossa olevien korotusten lisäksi polttoaineiden hintaan tulee
vaikuttamaan myös muita korotustekijöitä, kuten uusiutuvan energian direktiivi eli niin sanottu RED II
-sovellutus, joka koskee bioperäisen
ja fossiilisen polttoaineen sekoitesuhdetta. Toisaalta hallitus on esittänyt ohjelmassaan esimerkiksi tiemaksujen käyttöönottoa.
- Kuinka paljon hallitus aikoo ko-

On arvioitu, että
sentin korotus
pumppulitralle lisää
10-13 miljoonaa
euroa kuljetusyritysten logistiikkakustannuksiin.

taa noin 6,5 senttiä litralta

n maksaa muidenkin viulut
konaisuudessaan nostaa polttoaineiden ja autoilun hintaa koko hallituskaudella, kukahan uskaltaisi kertoa?
Purra kysyy.

Kurittamista parempia
keinoja on olemassa
Polttoaineveron korotus on Purran
mukaan näennäinen keino taistella ilmastonmuutosta vastaan.
- Kun kuritetaan autoilijaa, se näyttää joidenkin mielestä tarmokkuudelta taistella ilmastonmuutosta vastaan.
Ensinnäkin täytyy muistaa, että Suomen kokonaispäästöt ovat globaalissa
mittakaavassa hyvin pienet. Toisaalta edes kansallisella tasolla polttoaineen veronkorotus ei tule vaikuttamaan päästöihin.
- Kaikkein toimivin tapa vähentää
liikennepäästöjä on asettaa auton valmistajille sanktioidut tavoitearvot
päästöihin eikä kurittaa kansalaisia
veropolitiikalla, Purra muistuttaa.
Purra sanoo, että toisaalta uusiutuvan dieselin osuuden kasvattaminen
tavaraliikenteessä ja autokannan uusiutumisen vauhdittaminen autoveroa laskemalla ovat tärkeitä ja oikeasti
toimivia keinoja. Jätteistä valmistettu
diesel vähentää jopa 90 prosenttia liikenteen CO2-päästöjä.
- Suomessa ajetaan vanhoilla autoilla, jotka viedään kierrätykseen keskimäärin 5 vuotta myöhemmin kuin

muissa EU-maissa. Siinä, että vanhoja isoja autoja haetaan ulkomailta,
on myös muita ongelmia, esimerkiksi
maallemme koituvat alv-tappiot, Purra sanoo.

Miljardeja Kankkulan
kaivoon
Hallitus korottaa polttoaineveroa
rahoittaakseen kustannuksia, joita
syntyy mm. haittamaahanmuutosta ja
kehitysavusta. Veronkorotuksia ei tarvittaisi, jos olemassa olevat varat käytettäisiin ensisijaisesti suomalaisten
hyvinvointiin.
- Tässä puhutaan miljardiluokan
menoista Kankkulan kaivoon. Näistä
saisi jo ensi vuonna nipistettyä satoja miljoonia esimerkiksi hoitajamitoituksen kirjaamiseksi lakiin, ammatillisen koulutuksen parantamiseksi,
poliisien resurssien nostamiseksi ja
väyläverkon parantamiseksi, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio luettelee.

Suomen vanhuksille
vai Afrikkaan?
Perussuomalaiset ovat syyttäneet
hallitusta ja erityisesti peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.), joka
sumutti suomalaisia hoitajamitoituslupauksissaan. Kiuru totesi vielä alkuvuodesta, että hoitajamitoitus voi-

”Kun kuritetaan
autoilijaa, se näyttää
joidenkin mielestä
tarmokkuudelta
taistella ilmastonmuutosta vastaan.”
Riikka Purra

daan kirjata lakiin kuukaudessa.
- Me perussuomalaiset olemme esittäneet ja esitämme jatkossakin konkreettisia toimia, jolla esimerkiksi 0,7:n
hoitajan mitoitukseen tarvittavat rahat saadaan kasaan. Odotamme nyt
toimia, että lupauksista pidetään kiinni. Kaikki hallituspuolueet kannattivat mitoituksen kirjaamista ennen
vaaleja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen muistuttaa.

Väyläverkko kuntoon
Perussuomalaiset esitti jo kesäkuussa lisätalousarvion käsittelyssä, että

kehitysavusta olisi leikattu ja rahaa
käytetty muun muassa väyläverkon
kehittämiseen.
- Afrikka meni tuolloinkin suomalaisten edun edelle. Pääministeri Antti Rinteelle (sd.) Afrikka on hänen
omienkin sanojensa mukaan painopiste, joten sinänsä loogista, mutta valitettavasti suomalainen maksaa tämän moraaliposeerauksen laskun,
perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN
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Hallitus petti vanhukset ja hoitajat

Kehitysapuun 70
miljoonaa euroa lisää,
maamme rakentajille
vain murusia
Vanhustenhoidon hoitajamitoituksen korotus sai laajaa kannatusta kaikilta puolueilta
kokoomusta lukuun ottamatta ennen eduskuntavaaleja. Hoivakotien huonot olot ja
heitteille jätetyt vanhukset kuohuttivat kansaa useaan otteeseen sitä mukaa kun väärinkäytöksiä tuli julkisuuteen.
ENNEN vaaleja sdp oli äänekkäästi vaatimassa vanhusten hoivan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin
vähimmäistasolla 0,7. Sdp
teki hoitajamitoituksesta viime eduskuntakauden lopulla välikysymyksen ja tällöin
minimitason kirjaamisesta lakiin saatiin laaja yhteisymmärrys, ainoastaan kokoomuksen haratessa vastaan.
- Nyt Rinteen hallituksella olisi ollut mahdollisuus
toteuttaa lupauksensa valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa, mutta se
jätettiin tekemättä, perussuomalaisten kansanedustaja
Sanna Antikainen toteaa.

Hoitajamitoitukseen
vain 2 prosenttia
vaaditusta
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on arvioinut,
että hoitajamitoituksen korjaaminen luvatulle 0,7:n tasolle maksaisi 250 miljoona
euroa. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa rahaa on kuitenkin varattu vain
5 miljoonaa euroa.
- Viisi miljoonaa euroa on
vain 2 prosenttia vaaditusta määrästä. Tämä on törkeää kaikkia sairaita vanhuksia
ja väsyneitä hoitajia kohtaan.
Hallitus laittaa kehitysapuun
70 miljoonaa euroa lisää ensi
vuonna, mutta maamme rakentajille jaetaan vain murusia. Hävetkää, hallitus! Antikainen tuohahtaa.

Hoitorahaa tuhlataan
kehittämisohjelmiin
Antikainen kysyi kesäkuun
alussa ministeri Krista Kiurulta (sd.) vanhustenhoidon
mitoituksesta. Antikainen
vaati Kiurulta vastausta siihen, aikooko hallitus korjata
vanhuspalveluiden puutteet
viivyttelemättä säätämällä
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vanhuspalvelulakiin sitovaksi
koulutetun hoitohenkilökunnan vähimmäishenkilöstömitoitukseksi 0,7.
Kiuru vastasi kansanedustaja Antikaiselle, kuinka hallitus aikoo toteuttaa
henkilöstön saatavuuden. Taloudellisten resurssien ja laadukkaan kotihoidon varmistamiseksi henkilöstömäärän
lisäys toteutetaan asteittain.
Resurssien turvaamista varten käynnistetään tavoitteellinen kehittämisohjelma, jossa suunnitellaan rahoituksen
ja henkilöstön lisääminen
kestävällä tavalla.
- Ministeri Kiuru myöntää, että hallitus aikoo toteuttaa henkilöstömitoituksen asteittain. Aikataulua hän ei
kuitenkaan kerro. Tällä tahdilla siihen menisi 50 vuotta. Lisäksi ministeri Kiuru
aikoo tuhlata resursseja kehittämisohjelmiin, joista ei
ole käytännön apua vanhusten ja hoitajien vaikeaan tilanteeseen. Vanhukset eivät
voi odottaa apua loputtomiin,
Antikainen muistuttaa.

Ministerit
levittelevät käsiään
Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen
muistuttaa, että hoitajamitoitus on määriteltävä hoivayksiköissä todellisen hoivan tarpeen mukaan.
- Erityisesti erittäin raskaissa hoivapaikoissa sen on oltava reilusti enemmän kuin
nykysuositus 0,5. Tämänhän
sanoo järkikin. Hallituksen
tulee antaa tästä käsky hoivatoimijoille heti, Juvonen
vaatii.
- Nykysuositus on kuitenkin
se, mitä hoivayksiköt noudattavat, sillä aikaansaamaton
ja hoitajamitoitusasiaa täysin ponnettomasti eteenpäin
vienyt hallitus ei ole halunnut hoitaa asiaa pikana kun-

Hallitus jätti vaalilupauksensa lunastamatta
ja siitä kärsivät erityisesti huonokuntoiset
vanhukset.

”Rinteen
hallituksella
olisi ollut
mahdollisuus
toteuttaa
lupauksensa,
mutta se
jätettiin
tekemättä.”
toon. Se olisi ollut kylläkin
mahdollista tehdä heti vaalien jälkeen, mutta sosiaali- ja
terveysministeriön ministerit Krista Kiuru ja Aino-Kaisa Pekonen eivät asiaa kyenneet tekemään. Ministerit
eivät ole tositilanteen tasalla. Suuri metakka vanhustenhoidon parantamisesta ennen
eduskuntavaaleja poiki Antti Rinteelle pääministeriyden, mutta siihen ne teot sitten jäivätkin.

Halvaantunut
vanhus elää pelossa
Esimerkkinä huonosta hoidosta Juvonen kertoo aluehallintovirastolle lähteneestä
valituksesta, jonka oli tehnyt
89-vuotias halvaantunut vanhus eräästä hoivayksiköstä
pääkaupunkiseudulta.
- Hoivapaikan asukkaista kaikki ovat liikuntakyvyttömiä ja autettavia. Henkilöstön määrä on kuitenkin
valituksen jättäneen vanhuksen mukaan liian alhainen ja
osaavaa henkilökuntaa puuttuu.
- Vanhus kertoo potilastur-
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vallisuuden olevan heikko ja
kärsivänsä turvattomuudesta
ja pelosta muun muassa potilassiirroissa pyörätuolista
siirrettäessä. Siirtoja tehdään
vain yhden hoitajan voimin.
Mitä Suomen hallitus vastaa
tähän? Juvonen kysyy.

Kiireelliset asiat
hoidettava heti
Hoitajana työuransa tehneenä ja satunnaisena keikkatyöntekijänä edelleen työskentelevä Juvonen sanoo
olevansa erittäin huolestunut
ja pettynyt tällaisen politiikan uskottavuuteen.
- Jos jotakin tulee luvanneeksi, niin kyllähän asia on
pidettävä vireillä, esillä ja
työn alla. Kiireelliset valtakunnan asiat on hoidettava
heti. Tuotiinhan tiedustelulaitkin perustuslakimuutoksineen eduskunnan käsittelyyn
pikana. Niissä ei kuhnailtu.
- Hoitajamitoitusasiassa
sika söi kuitenkin matkalla
eväät ja kärsijöinä ovat sataa
vuotta lähestyvät vanhukset
ja heidän läheisensä ja hoitajansa, Juvonen moittii.

”Tämä on
törkeyden huippu”
Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut, että hoitajamitoitus on lähdössä lausuntokierrokselle syksyllä.
- Asiaa on pitkitelty yli kesän pitkälle syksyyn ja hoitoalan, vanhusten ja heidän
läheistensä annetaan ymmärtää, että kyllä tässä edetään,
kunhan ehditään. Annetaan
kuin venyvää siimaa, jonka
uskotaan pitävän edes joten-

Sanna Antikainen on suivaantunut vanhustenhoidon tilasta.

Arja Juvonen on taistellut
vuosia hyvän hoidon puolesta.
kin toivoa yllä.
- Tämä on törkeyden huippu ja kyseessä ei ole ainoastaan äänestäjien vaan myös
vanhusten, liki satavuotiaiden, huijaus. Niin törkeää, ettei enää sanotuksi saa, Juvonen kritisoi hallituksen
toimintaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Kun ei nähdä
metsää puilta
SUURI osa maailman päästöistä syntyy asioiden, kuten materiaalien ja hyödykkeiden, valmistamisesta ja kuljettamisesta. Talouden globalisaation tuloksena tavaraa valmistetaan ja kuljetetaan enemmän kuin koskaan ennen. Alhaisten tai puuttuvien
tullien vuoksi on taloudellisesti kannattavaa valmistaa heikkolaatuista tavaraa Kiinassa ja tuoda se laivoilla Eurooppaan sen
sijaan, että valmistettaisiin parempilaatuisia tuotteita Euroopassa. Heikkolaatuinen tavara ei kestä eikä sitä kannata korjata, koska korjauspalveluja ei voi ulkoistaa Kiinaan ja työvoima
on Euroopassa kallista. Halvempaa on heittää krääsä hajottuaan kaatopaikalle ja tuoda uutta krääsää Kiinasta. Ja taas tarvitaan materiaaleja ja kuljetusta.

“Niin törkeää, ettei
enää sanotuksi saa.”
Hallituspuolueet kahmimassa
itselleen lisämiljoonia
JOS vanhukset eivät ole hallituksen tärkeysjärjestyksen kärkipäässä, puoluetuki sen sijaan on.
Tuskin ehdittiin toipua erityisavustajien ja valtiosihteereiden
määrän järkyttävästä paisuttamisesta, kun saatiin jo tietoa uudesta puhalluksesta. Suomen uusi
punavihreä hallitus on lähes ensi
töikseen myöntämässä innoissaan lisää miljoonia kaikkein ”hädänalaisimmalle” taholle – eli itselleen.
Hallituksen riveistä asiaa perustellaan samalla tavalla kuin poliitikot aina yhteisten varojen
kuppaamistaan perustelevat –

vetoamalla yleiseen etuun. ”Turvataan oppositiopuolueiden toimintaedellytykset”, “parannetaan
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia”, ”toteutetaan demokratiaa”. Poliitikkojen kommenteista
kirjoitti Lännen Media.
Perussuomalaiset vastustavat
puoluetuen korotuksia. Puoluesihteeri Simo Grönroos (ps.) kommentoi Lännen Medialle, että
puoluetuen nostoesitys on ”hallituksen kädenojennus vaalitappion kokeneelle keskustalle, jonka
taloudellinen tilanne on vaikea
romahtaneen kannatuksen seurauksena”.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen väittää
lehdelle, että puoluetuen korotukselle ei ole ollut vastustusta
missään puolueissa tähän mennessä. Hän on väärässä.
Perussuomalaiset ovat systemaattisesti ja pitkään vastustaneet puoluetuen korottamista.
Edellisellä hallituskaudella puoluetukea laskettiin perussuomalaisten vaatimuksesta. Samoin PS
esti uuden maakuntavaaleja varten vaaditun ylimääräisen puoluetuen. Puolue ei hyväksy korotuksia, ja ajaa päinvastaista
politiikkaa.

Inhimilliset olot ja arvokas vanhuus
EDUSKUNTAVAALIEN alla vanhusten ja pienituloisten eläkeläisten puutteenalaisuus nousi keskeiseksi puheenaiheeksi
joka puolella. Kysymys on pitkälle eläkkeiden riittämättömyydestä elämän perustarpeisiin sekä
toisaalta monilta osin heikentyneistä, kuntien vastuulla olevista
vanhusten hoivapalveluista.
- Hallituksen olisi viimeistään
nyt otettava tosissaan eläkeläisten hätä. Tavallisilla eläkeläisillä
on rahat niin vähissä, että moni
joutuu jopa valitsemaan, ostaako tilille jäävillä rahoilla lääkkeitä vai onko syömättä, kun rahat
eivät riitä molempiin, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja
Jukka Mäkynen.
Mäkynen sanoo, että monet

kansalaiskeskustelut herättivät
hänet viime syksynä toden teolla
ajamaan eläkeläisten asiaa.
- Päätin, että tämä on erityisesti minun juttuni. Haluan omalta
osaltani pyrkiä turvaamaan pieneläkeläisille inhimilliset olot ja arvokkaan vanhuuden.
Paitsi että pääministeri Antti Rinteen vaalilupaus, eli 100
euron korotus alle 1 400 euron
eläkkeisiin, on jo osoittautunut
katteettomaksi, myös hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään on
jäämässä pelkäksi sanahelinäksi.
Mäkynen tuntee henkilökohtaisesti useita hoitajia ja hän tietää
käytännön ongelmat, jotka seuraavat alhaisista resursseista.
- Kun olen Vaasassa jutellut
tuttujen hoitajien kanssa, moni

on puhunut katselevansa uutta työpaikkaa. Hoitajat ovat aivan lopussa, koska työn määrä ja vastuu kasvavat koko ajan.
Jos puhutaan esimerkiksi yöhoitajien työstä, niin tiedossani on
että kolmeakymmentä vanhusta
saattaa olla valvomassa vain yksi
hoitaja. Jokainen ymmärtää mitä
siitä seuraisi, jos tässä tilanteessa yhtä aikaa viidelle vanhukselle
tapahtuisi jotakin.
- Vanhusten hoivapalvelujen
saattaminen inhimilliselle tasolle
voi viedä aikaa. Se on kuitenkin
varmaa, että minä ja koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä
tekee kaikkensa asian eteen, Mäkynen lupaa.

SUOMI on osa tulliunionia, joten kauppapoliittiset toimet täytyy toteuttaa EU-tasolla. Puheenjohtajamaana Suomella olisi juuri nyt hyvä tilaisuus edistää protektionistisempaa kauppapolitiikkaa, joka ehkäisisi halpatuontia, suojelisi suomalaista
ja eurooppalaista teollisuutta, tuottaisi laadukkaampia ja kestävämpiä kulutustavaroita ja loisi siten pohjaa toimivalle kiertotaloudelle sekä – ennen kaikkea – vähentäisi merkittävällä
tavalla saastumista globaalilla tasolla. Tavaran vapaa liikkuminen on eurooppalaisten maksamaa saastuttamistukea Kiinalle
ja muille halpatuotantomaille.
ILMASTOKESKUSTELUN suurin virhe on siinä, että se keskittyy eurooppalaisten moraaliposeeraamiseen ja itseruoskintaan, ei omien ratkaisujen seurannaisvaikutusten arvioimiseen.
Samat ihmiset, jotka vaativat Suomelta yhä enemmän ja yhä
nopeammin, vaativat myös rajojen pitämistä auki niin ihmisille 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 hankkimatta jättäminen on kuulemma paras ilmastoteko, jonka ihminen
voi tehdä. Hesarilaisessa ajattelussa maahanmuuttajat eivät
kuitenkaan aiheuta päästöjä, vaan heitä voidaan tuoda syntymättä jääneiden suomalaislasten tilalle. Kolmannen maailman
tulokkaita jopa kehutaan siitä, että he synnyttävät niin ahkerasti lapsia.
VIIME aikoina on puhuttu paljon metsätaloudesta, etenkin
selluteollisuudesta. Keskustelusta saa usein sellaisen mielikuvan 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 kasvavat 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 tukehduttaa maailman meret. Puu ja puuperäiset materiaalit tarjoavat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja monella alalla. Kuitenkaan puita ei saisi kaataa. Ainakaan Suomessa.
KUN sellutehdas pannaan Suomessa kiinni, se ei katoa maailmasta vaan siirtyy Kiinaan, missä se pyörii kivihiilisähköllä ja
käyttää raaka-aineena Kaakkois-Aasian saarilta parturoitua sademetsää. Siinä sitä ilmastotekoa.
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Brasilia ei tee
tarpeeksi metsäpalojen sammuttamiseksi, koska
se haluaa sademetsät viljelysmaaksi.
Vihreä ulkoministeri vaikenee, kun
Brasilia tuhoaa sademetsiään

”Tämäkö on se kunnianhimoinen
Suomen linja ympäristöasioissa?”
Perussuomalaisten kansanedustaja Leena
Meri ihmettelee, miksei Brasilian hallitukselta vaadita toimia sademetsien säilyttämiseksi ja miksi Suomi ei EU:n puheenjohtajamaana vaadi Euroopan laajuista
kauppasaartoa brasilialaiselle lihalle.
PROFESSORI Teuvo Teivainen uskalsi sanoa (Yle
Uutiset 22.8.), että kun Brasilia raiskaa metsiään ja samalla maailman keuhkoja tehomaataloudella, niin Suomen
hallitus hyssyttelee ja vetäytyy. Uutisointi koski sademetsien paloa ja sitä, miten
metsiä tuhotaan Brasiliassa
maatalouden tieltä.
Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri ihmettelee, miksi halpaa lihaa
tuodaan Eurooppaan ja kotimainen maatalous Suomessa kärsii.
- Samalla hallitus kurittaa suomalaista veronmaksajaa polttoainekorotuksilla ja
muulla kurituksella, joilla se
uskoo maailman pelastuvan.
- Tämäkö on se kunnianhimoinen Suomen linja EU-puheenjohtajana ympäristöasioissa, joista hallitus jaksaa

rummuttaa? Hyssytellään
kansainvälisissä pöydissä
muiden tekemisiä ja kuritetaan suomalaisia, Meri kysyy.

”Onpa tehokasta
toimintaa
EU-puheenjohtajamaalta”
Perussuomalaiset ovat vaatineet jo pitkään, että toimenpiteet pitää kohdistaa
saastuttajiin ja todellisiin vaikutuksiin – ja että suomalainen teollisuus ja maatalous
on pelastettava.
- Suomi on pidettävä asuinkelpoisena. Olemme aidosti vastuullinen ja maalaisjärkeä käyttävä puolue tässäkin
asiassa.
- Tämä hallitus ei uskalla puuttua todellisiin ongelmiin. Kehitysyhteistyö – ja
ulkomaankauppaministe-

ri Jouko Skinnari (sd.) sanoi Ylen lähetyksessä, että
”Suomi seuraa tilannetta”.
No, onpa tehokasta toimintaa EU-puheenjohtajamaalta.
Mihin tarvitaan hallituksen
hyssyttelyministereitä? Miksei vaadita Brasilialta toimia
ja Euroopan laajuista kauppasaartoa brasilialaiselle lihalle, jos ei homma pelitä?
Suomalaisen kimppuun kyllä uskalletaan käydä, vaikka
mitään syytä ei edes ole, Meri
ihmettelee.

”Tarvitaan lisää
mahdollisuuksia
puhtaan ruuan tuotantoon ja ihmisille
lupa elää tavallista
arkista elämää ilman
jatkuvaa syyllistämistä.”
Leena Meri

Tiukka linja
saastuttajamaille

malaisen kurittamisen sijaan?
Meri kysyy.

Meri toivoisi Suomen ajavan kansainvälisissä pöydissä tiukkaa linjaa saastuttajamaille ja antavan samalla
tukea suomalaiselle maanviljelijälle.
- Tarvitaan lisää mahdollisuuksia puhtaan ruuan tuotantoon ja ihmisille lupa elää
tavallista arkista elämää ilman jatkuvaa syyllistämistä.
- Koska se menee hallitukselle perille, että kohdistetaan toimenpiteet sinne,
missä niillä on merkittäviä
globaaleja vaikutuksia suo-

Metsiä poltetaan
viljelysmaiksi
Sademetsiä poltetaan tällä
hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ylen haastatteleman apulaisprofessori Markus Krögerin mukaan
maapallon muilla ilmastonmuutoksen torjuntatoimilla
ei ole paljonkaan merkitystä,
jos sademetsien tuhoamista ei
pysäytetä.
- Global Forest Watchin tutkimuksen mukaan sademetsien tuhoaminen oli vuosien

2015 ja 2017 välillä maailman
kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöjen tuottaja, USA:n
ja Kiinan jälkeen. Sademetsien tuhoamisesta aiheutuneet
päästöt olivat siis suuremmat
kuin koko EU:n päästöt, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen muistuttaa.
- Brasilian presidentti haluaa hävittää sademetsät, jotta soijarehulle ja nautakarjan
kasvatukseen saataisiin lisää
viljelymaata. Suuri osa näistä
maataloustuotteista myydään
länsimaihin. Apulaisprofessori Kröger ehdottaa Brasilian
tärkeimpien vientituotteiden,

Työasuntovähennys kohtelee avopareja eriarvoisesti
PERUSSUOMALAINEN kansanedustaja Jari Ronkainen on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa hän
kysyy hallitukselta työasuntovähennyksen perhesuhteiden oikeudenmukaisuudesta. Työasuntovähennys on
oikeus vähentää työasunnon vuokraa
verotuksessa.
- Vähennyksen saa ainoastaan aviopari tai avopari, joka on ollut avioliitossa tai jolla on tai on ollut lapsia. Miksi avoparit ilman aiempaa avioliittoa
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tai lapsia ovat eriarvoisessa asemassa?
Ronkainen kyseenalaistaa.
Työasuntovähennyksen tarkoituksena on kannustaa verovelvollisia hakemaan ja vastaanottamaan työtä
pitkänkin matkan etäisyydeltä vakituisesta asunnostaan. Vähennyksen edellytykset vaihtelevat mm. perhesuhteiden mukaan.
- Jos tarkoituksena on houkutella ihmisiä liikkumaan työn perässä, niin
ainakaan mielivaltaisesti ei kannata

jättää ihmisryhmiä vero-oikeuden piiristä, Ronkainen sanoo.
Tuloverolaki on tullut voimaan vuonna 1992. Tänä aikana avoliitossa asuvien osuus parisuhteista on kasvanut
merkittävästi.
Ronkainen huomauttaa, ettei lain kirjain ”ole enää tätä päivää”.

Turvapaikanhaku
tärkeämpää kuin
suomalaisten
turvallisuus
eli lihan, rehun, mineraalien ja puun asettamista tuontikieltoon. Tämä olisikin tehokas tapa toimia; Brasilialle
tulee tehdä välittömästi selväksi, ettei sademetsien tuhoaminen tuota sille talouskasvua.

”Näinkö vihreät
pelastavat maapallon?”
Sen sijaan, että Suomi reagoisi tilanteeseen, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.)
tyytyy toteamaan, että ”varmasti tämä on semmoinen
vaihe, jossa pitäisi vedota
Brasilian hallitukseen, jotta he toimisivat vastuullisesti
myös ilmastoasioissa”.
Antikainen ihmettelee, miksi Haavisto ei vaadi tilanteen
käsittelyä EU:n tasolla tai
edes vetoa itse Brasilian hallitukseen, vaan vierittää vastuun YK:n syyskuussa pidettävälle yleiskokoukselle sillä
aikaa, kun metsien polttaminen jatkuu.
- Suomi on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa.
Nyt ei ole aikaa jäädä tuleen
makaamaan, vaan tarvitaan
puheiden sijasta tehokkaita toimenpiteitä kriisin ratkaisemiseksi. Vihreät saivat
hallituksessa ulkoministerin
salkun. Kun heillä olisi kerrankin tuhannen taalan paikka tehdä jotain ihan oikeasti
merkityksellistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ulkoministeri Haavisto tyytyy
puhumaan latteuksia, sysää
vastuun muille eikä tee itse
yhtään mitään. Näinkö vihreät aikovat pelastaa maapallon? Antikainen ihmettelee.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Vihreän sisäministerin Maria Ohisalon “arvopohja” puhuttaa kansalaisia.

Sisäministeri Ohisalon
prioriteetit hukassa
Perussuomalaisten kansanedustajat ovat tyrmistyneitä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.)
näkemyksestä, jonka mukaan turvapaikanhaku
on perusoikeus, jota ei voi rajoittaa edes kansalaisten turvallisuuden nimissä.
SISÄMINISTERI Maria Ohisalo
vihjaa Iltalehden haastattelussa (IL 26.8.), että turvapaikan
hakeminen on perusoikeus, joka menee kaiken muun
edelle. Ministeri ei suostu
kommentoimaan humanitaarisen maahanmuuton aiheuttamaa turvallisuusuhkaa tai
muita lieveilmiöitä. Hän mainitsee vain syrjäytymisen turvallisuusuhkia aiheuttavana
tekijänä.
- Jos poliitikko asettaa avoimesti vieraat omien edelle,
täyttääkö se haittapoliitikon
määritelmän? perussuomalaisten kansanedustaja Jani
Mäkelä lataa.
Mäkelä huomauttaa, että
ongelma on paljon laajempi
kuin Ohisalo henkilönä.
- Hän on vihreiden puheenjohtaja, joten hänen kantansa on vihreiden kanta. Hän
on myös sisäministeri, ja niin
kauan kuin on, hänen kantansa on myös hallituksen
kanta. Tämä on siis sosiaalidemokraattien, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja
ruotsalaisen kansanpuolueen yhteinen kanta, Mäkelä toteaa.

Avoimet rajat
johtavat kaaokseen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio arvioi, että Ohisalon
politiikka johtaa suuriin vaikeuksiin.
- Onko Suomi selvinnyt satavuotiaaksi pitämällä rajat
auki? Mihin oikeastaan armeijaakaan enää tarvitaan, jos
maahan saa tulla joka tapauksessa kuka vain? Tavio kysyy.
- Avoimien rajojen politiikka johtaa Suomen osaksi Venäjää tai muslimimaiden siirtomaaksi. Jos kaikki pääsevät
jatkossakin maahan sisäministeri Ohisalon toivomalla tavalla, niin kansallisvaltiota ei
pystytä pitkässä juoksussa ylläpitämään.
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja maahanmuuttoasioihin
keskittyvän hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra kummeksuu ministerin lausuntoa, mutta pitää
sitä tyypillisenä ”ääriliberaalina näkemyksenä” maahanmuutosta.

”Sisäministerin
tärkein tehtävä
on huolehtia
Suomen
sisäisestä
turvallisuudesta.”
- Sisäministerin tärkein tehtävä on huolehtia Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Suomen
valtiolla ei ole mitään tärkeämpää tehtävää kuin huolehtia
kansalaisten turvallisuudesta
ja hyvinvoinnista. Köyhyystutkija Ohisalo tietysti mielellään
puhuu köyhyydestä ja marginalisoitumisesta, mutta eivät
ne sisäministerin tontille kuulu,
Purra sanoo.

Velvollisuutta antaa
turvapaikka Suomesta
ei ole
Oikeus turvapaikan hakemiseen on kirjattu kansainväliseen
ja kansalliseen lakiin. Sen sijaan
velvollisuutta saada turvapaikka juuri tietystä maasta, kuten
Suomesta, ei ole.
- Turvapaikkainstituutiota käytetään globaalin muuttoliikkeen ja massasiirtolaisuuden
kanavana. Mikäli Suomen sisäministeri ei ymmärrä tätä, vaan
puhuu vain perusoikeuksista, jotka ylittävät kaiken muun,

olemme todella suurissa vaikeuksissa, kun suuri virta taas
käynnistyy, Purra varoittaa.
- Huolimatta ylikansallisista
mekanismeista ja EU-tason lainsäädännöstä, valtioiden liikkumavara maahanmuuttopolitiikan suhteen on edelleen varsin
merkittävä. Globaalit massiiviset muuttoliikkeet eivät ole loppumassa emmekä voi luottaa
siihen, että muut tekevät ratkaisut puolestamme. Kunpa Suomi
käyttäisi mahdollisuuksiaan.

Rinteen lipsahduksesta
Suomen maahanmuuttolinja?
Purra ihmettelee myös ministerin puheita turvapaikanhakijoiden näyttötaakan kohtuullistamisesta ja siitä, että kielteisen
päätöksen saaneet voisivat jäädä maahan töihin. Turvapaikkajärjestelmää vesittävää ajatusta
väläytteli jo edellinen hallitus.
- Kokoomus ja silloinen sisäministeri Kai Mykkänen kunnostautuivat tässä. Nyt kokoomus
oppositiosta kritisoi samaa ajatusta.
Eduskuntavaalikampanjoinnin
aikana ajatuksen tarjoilla työlupia kielteisen turvapaikan saaneille nosti esille Ylen vaalipaneelissa nykyinen pääministeri
Antti Rinne.
- Silloin Rinteen puheita kritisoitiin muistakin leireistä kuin
perussuomalaisista. Ajatusta pidettiin Rinteen lipsahduksena,
vahinkona. Nyt tästä lipsahduksesta on kuitenkin tulossa Suomen maahanmuuttopoliittinen linja.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Perustuslaki takaa kansanedustajille puheoikeuden

Vihertaustainen
poliisi tutkii
PS-edustajan
puhetta
Jos syyttäjä päättää
Poliisi on aloittanut esitutkinnan kansanedustaja Juha Mäenpään eduskuntapuheesta. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, sillä
Suomen perustuslain mukaan kansanedustajan koskemattomuuden ja puhevapauden
suoja on hyvin korkea.
JOS syyttäjä päättää asettaa
kansanedustajan syytteeseen
hänen eduskunnassa lausumiensa mielipiteiden johdosta, eduskunnan on annettava
lupa syytteeseen asettamiselle viiden kuudesosan enemmistöllä.
Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään
epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää
vastaan, koska hän puhui kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa hallitusohjelmasta
seuraavasti:
”Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä
lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’
Tämä valitettavasti lukee
väärässä kohdassa”.
Tätä ennen Mäenpää oli puhunut vuoden 2015 turvapaikanhakijatulvan aiheuttamista ongelmista.

Tutkinnanjohtajan
vihreä tausta ei haittaa
Helsingin Sanomien haastattelema rikoskomisario
Pekka Hätönen pitää Mäenpään lausumaa ”perinteisenä” vihapuheena. Hätösen
mukaan ”siinä pyritään loukkaamaan ihmisarvoa ja poistamaan ihmisyyttä siitä ryhmästä”. Ryhmällä komisario
Hätönen viittaa ilmeisesti
turvapaikanhakijoihin.
Rikoskomisario Markku Silen päätti Abdirahim
”Husu” Husseinin somekirjoituksista tehtyihin tutkintapyyntöihin liittyen, että
perussuomalaiset eivät ole
sellainen suojattu kansanryhmä, johon voitaisiin soveltaa
lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Nyt sitten
poliisi joutuu pohtimaan,
ovatko turvapaikanhakijat
”kansanryhmä”, ja jos ovat,

Joko al-Holin leiriltä
on palannut kansalaisia
Suomeen?
PERUSSUOMALAINEN kansanedustaja Mari Rantanen jätti eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee
hallitukselta, onko syyrialaiselta al-Holin pakolaisleiriltä palannut kansalaisia Suomeen ja
onko Suomi ollut mukana heidän paluunsa järjestämisessä.
Al-Holin leirillä on internoituna terroristi- ja jihadistijärjestö
Isisiin yhteyksissä olevia henkilöitä. Leirillä arvellaan olevan 11
Suomesta lähtenyttä naista ja
33 heidän lastaan.
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nostaa syytteen, hänen
on pyydettävä siihen
eduskunnan suostumus.

- Hallitus on ulkoministeri Pekka Haaviston suulla ilmoittanut, 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 välittämän huolen, jonka mukaan
reittilennoilla on nähty al-Holin leiritä palaaviksi sopivia henkilöitä.

Kansalaiset
ovat lähettäneet
poliisille kielteistä
palautetta tutkinnanjohtajan poliittisesta
taustasta.
niin millä perusteella.
Asiaa tutkiva komisario Hätönen on ollut aiemmin vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa ja työskennellyt muun
muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa.
Helsingin poliisilaitoksen
päällikkö Lasse Aapio kertoi Ylelle saaneensa kielteistä
palautetta Hätösen taustasta.
Asiaa kuulemma tutkittiin ja
tultiin siihen tulokseen, että
vihertaustainen komisario
saa jatkaa Mäenpään tapauk- Heräte kysymykseen tuli kansalaisilta. Perussuomalaiset ovat
yhtä huolissaan kuin meihin yhteyttä ottaneet suomalaisetkin.
Pyrimme pitämään ihmiset ajan
tasalla joka käänteessä, Rantanen kertoo.
Helsingin koulutoimessa varaudutaan jo al-Holin leirillä
olevien lasten paluuseen. Pääministeri Antti Rinteen mukaan
valtiovallalla ei kuitenkaan ole
tällä hetkellä mitään sellaista
tietoa, että lapset olisivat liikkumassa pois leiriltä.
- Ei savua ilman tulta! Viranomaisten varautuminen kertoo,
että liikehdintä on mahdollista. Lisäksi Yle jatkaa taukoamatta mielikuvakampanjaansa tien
petaamiseksi leiriltä palaajille,
Rantanen sanoo viitaten viikonlopun uutisointiin
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sen tutkinnanjohtajana.

Vain kolme tapausta
Suomen historiassa
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoi aiemmin Suomen Uutisille, että itsenäisyyden aikana
on ollut vain kolme aiempaa
tapausta, jossa eduskunnalta on pyydetty suostumusta perustuslain 30 §:n mukaisesti syytteen nostamiseen
sellaisista puheista, jotka
kansanedustaja on lausunut
eduskunnassa. Kertaakaan
eduskunta ei ole myöntänyt
lupaa syytteen nostamiseksi.
Ensimmäinen tapaus on
vuodelta 1932, jolloin Tammisaaren pakkotyölaitoksen vartijat pyysivät oikeutta
asettaa syytteeseen edustaja Kaarlo Räisäsen (sd.),

joka oli hallitukselle esitetyssä, Tammisaaren pakkotyölaitoksen poliittisten vankien
oloja koskevassa kysymyksessä väittänyt pakkotyölaitoksen vartijoiden syyllistyneen
törkeisiin rikoksiin, kuten
kuolemaan johtanut pahoinpitely ja kuolemantuottamus.
Sdp:n vastalauseessa pidettiin selvänä, että anomuksen
takana olivat poliittiset motiivit ja todettiin, että sen allekirjoittajat olivat itsekin tunnustaneet ”kuuluvansa ns.
lapualaisiin, joiden kiihkeys
poliittisia vastustajia kohtaan
on yleisesti tunnettu”. Täysistunnossa suostumuksen antaminen sai taakseen enemmistön, mutta ei vaadittavaa 5/6
enemmistöä.
Toinen tapaus on vuodelta 1947. Eräs liikemies pyysi eduskunnan suostumusta

Ronkaisen mielestä poliisilla olisi
tärkeämpääkin tekemistä

Onko poliisi
poliittisessa
ohjauksessa?
Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen kertoo seuranneensa hämmennyksellä
ja epäuskolla kansanedustaja Juha Mäenpään
eduskunnassa pitämästä puheesta noussutta
kohua.

- Kun valta alkaa horjua,
se kiristää heti otettaan,
Juha Mäenpää siteeraa
Erno Paasilinnaa.

edustaja Lauri Järven (kok.)
syytteeseen panemiseen tämän eduskunnassa esittämän
lausunnon johdosta. Liikemiehen mielestä lausunto oli
häneen kohdistunut julkinen
herjaus. Edustaja Järven lausunnossa arvosteltiin valtiollisen poliisin toimintaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia.
Perustuslakivaliokunta ei pitänyt lausuntoa solvauksena,
vaan korosti, että ”nykyisissä,
edelleen epävakaissa oloissa edustajan arvostelu- ja lausuntovapauden ylläpitämisellä on vielä suurempi merkitys
kuin säännöllisissä oloissa.”
Liikemiehen syytepyyntöön
ei suostuttu.
Kolmas tapaus on vuodelta 1979. Eräs yhtymä ja sen
toimitusjohtaja pyysivät lupaa asettaa edustaja Mikko
Ekorre (skdl) syytteeseen,

koska tämä oli kirjallisessa
kysymyksessään ilmoittanut
yhtymän toistuvasti laiminlyöneen lakisääteisiä velvollisuuksiaan työsuojeluasioissa. Toimitusjohtaja piti tätä
herjauksena. Perustuslakivaliokunta katsoi, ettei syytteeseen asettamiseen ole syytä
suostua.
Tapauksista on kerrottu tarkemmin Mikael Hidenin kirjassa Juridiikkaa ja muotoja
eduskuntatyössä.

Mäenpää siteeraa
Paasilinnaa
Marssijärjestys kansanedustaja Mäenpään asiassa on
joka tapauksessa se, että poliisi suorittaa nyt esitutkinnan. Sen jälkeen asia siirtyy
valtakunnansyyttäjänvirastolle syyteharkintaa varten.

Jos syyttäjä päättää nostaa
syytteen, hänen on pyydettävä siihen eduskunnan suostumus.
- Perustuslakivaliokunta
valmistelee asian ja antaa siitä mietintönsä täysistunnolle,
joka sitten päättää asiasta äänestämällä, kertoo eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena
Paavola.
Kansanedustaja Mäenpää
kertoo Suomen Uutisille pitäneensä tästä asiasta niukkaa
tiedotuslinjaa. Hän kertoo siteeranneensa kaikille toimittajille kirjailija Erno Paasilinnan sanoja: ”Kun valta
alkaa horjua, se kiristää heti
otettaan.”
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Viidennes Veikkauksen
tuotoista tulee peliongelmaisilta
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ari Koponen on
jättänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen rahapeliongelmaisten aseman parantamisesta. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen rahapelaamisen väestökyselyn mukaan jopa 13 prosenttia suomalaisista pelaa rahapelejä
riskitasolla ja lähes viidenneksellä on lähipiirissään vähintään
yksi henkilö, jolla on ollut rahapeliongelma. Kyse on siis merkittävästä asiasta.
- Olen tehnyt avustustyötä
kansalaisten parissa pitkään, ja

myös moni peliongelmainen
on ollut minuun yhteyksissä
avun saamiseksi. Tultuani valituksi kansanedustajaksi päätin,
että minun on yritettävä edistää myös heidän ongelmiensa
hoitamista, Koponen kertoo.
- Hallitusohjelman kannalta
perusongelma on siitä, että hallitus puolustaa vahvasti Veikkauksen aseman turvaamista,
mutta samaan aikaan rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen on jäänyt korulauseiden tasolle.
Rahapeliongelmat tuovat mukanaan helposti myös lisään-

tyvää pikavippien käyttöä pelaamisen rahoittamiseen. Yli
20 prosenttia Veikkauksen tuotoista tulee ongelmallisesti pelaavilta, joista merkittävä osa
rahoittaa pelaamistaan pikavipeillä ja kulutusluotoilla.
- Samaan aikaan hallitus haluaa turvata Veikkaus Oy:n toimintaedellytykset nykyisellään.
Ollaan siis tilanteessa, jossa rahapeleihin liittyvät päätökset
tehdään poliittisten toimijoiden
ja edunsaajatahojen keskuudessa pelihaittojen asiantuntijoiden jäädessä marginaaliseen
rooliin, Koponen toteaa.

POLIITTISELTA taustaltaan
vihreä rikoskomisario Pekka
Hätönen pitää kansanedustaja Juha Mäenpään ilmaisua
vieraslajien torjunnasta ”perinteisenä vihapuheena” ja on
aloittanut esitutkinnan epäilynä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.
- Kuntapoliitikko Husu Hussein saa haukkua perussuomalaisia ja puolta miljoonaa
äänestäjää rasisteiksi. Kansanedustaja Mikko Kärnä saa
verrata perussuomalaista
kansanedustajaa ja europarlamentaarikkoa Laura Huhtasaarta ”juutalaisia hutkivaan
Dachaun keskitysleirin vartijaan”. Alan huomata toistuvan
kaavan: perussuomalaisista
saa sanoa mitä vaan, mutta
kaikki perussuomalaisten sanomiset viedään oikeuteen,
Jari Ronkainen kirjoittaa blogissaan.
- 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 jääviyssyistä, mutta Espoon kaupungin mukaan mies nauttii edelleen puolueen mandaatilla
hänelle suoduista luottamustehtävistä.
- Vihapuhepoliisilla näyttäisi
riittävän voimavaroja Mäenpään sanomisten tutkimiseksi, vaikka lopputulos jo tiedetään. Syytteen saamiseksi
tarvitaan lisäksi eduskunnan
5/6-enemmistö. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
39 jäsenellään pystyy sen jo
torppaamaan, vaikka eduskunnan perustuslakiasiantuntijanakin käytetyn kommunistiprofessori Martin Scheininin
mukaan ”persujen uskottavuus on nolla”, jos näin tehdään, Ronkainen toteaa.
- Luulisi poliisilla olevan
enemmän työnsarkaa kansalaisia oikeasti koskettavissa
asioissa, kuten jatkuvasti paljastuvissa lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa.

Jari Ronkainen

”Luulisi poliisilla
olevanenemmän
työnsarkaa jatkuvasti
paljastuvissa
lapsiin kohdistuneissa
seksuaalirikoksissa.”
Vihapuhe kiilannut
tutkinnan kärkeen
Ronkaisen mielestä ”verkkaisuutta” on havaittavissa ainakin lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttäneiden Laajasalon
”Enon” sekä turkkilaistaustaisen ”espoolaismiehen” tapauksissa.
- Heidät vangittiin jo maaliskuussa, mutta tiedottaminen
on tapahtunut nyt vasta kesällä eduskuntavaalien mentyä.
Lisäksi Helsingin Sanomat uutisoi eilen, että poliisilla on tutkimatta 2 000 vihjeviestiä liittyen lasten seksuaalirikoksiin.
Ronkainen muistuttaa, että
poliisi taistelee liian pienien
resurssien kanssa ja asiat on
laitettava tärkeysjärjestykseen.
- Poliisi keskeytti viime vuonna ällistyttävät 140 000 tutkintaa. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että vihapuhe on kiilannut
tutkittavien asioiden kärkeen,
Ronkainen ihmettelee.
- Olisiko prioriteettilistaa aika
hieman päivittää? Mielestäni
henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, erityisesti lapsiin kohdistuneet, ovat ensisijaisia!
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Seksuaalirikosten määrä
jatkaa kasvuaan

”Rikoksiin
syyllistyneiden
ulkomaalaisten
karkotuksia
tehostettava”
Oulun poliisi julkaisi heinäkuussa rikostilastot tammi-kesäkuulta 2019. Seksuaalirikoksia tuli Oulun poliisilaitoksen tietoon 205
kappaletta, kun edellisvuonna määrä oli vastaavana aikana 111. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 42 kappaletta
enemmän kuin edellisvuonna.
OULUN kaupungin alueella
ilmoitettujen seksuaalirikosten määrän kasvu oli peräti
yli sata prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa oli Oulun poliisilaitoksen alueella kuluvana
vuonna noin 40 prosenttia.
- Suomessa kirjattiin viime
vuonna 3 856 seksuaalirikosilmoitusta. Vuoteen 2017 verrattuna ilmoituksia oli yli 500
enemmän. Erityisesti ilmoitukset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista kasvoivat tilastojen mukaan viime
vuonna selvästi. Vuonna 2017
ilmoituksia tehtiin 1 188, kun
vuonna 2018 niitä tehtiin jo
peräti 1 410, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kirjoittaa Rantalakeus-lehden kolumnissaan.

Kyse on
poliittisesta
tahtotilasta
Ulkomaalaistaustaiset henkilöt, erityisesti irakilaiset ja
afganistanilaiset, ovat tilastojen mukaan yliedustettui-

na seksuaalirikostilastoissa.
Koko maassa ulkomaalaisten
epäiltyjen osuus tietoon tulleista seksuaalirikoksista oli
25,3 prosenttia.
- Osuus on suuri, kun otetaan huomioon, että ulkomaan kansalaisia on Suomessa noin 5 prosenttia
väestöstä. Tilastoissa ”ulkomaalaiseksi” ei enää lueta sellaista ulkomaalaista henkilöä,
joka on saanut Suomen kansalaisuuden.
Asiantuntijoiden mukaan
ulkomaalaisten yliedustus seksuaalirikoksissa johtuu muun muassa kulttuurieroista.
- Islamilaisessa kulttuurissa naisten oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon
ei suhtauduta samalla tavalla kuin länsimaisessa kulttuurissa.
- Seksuaalirikosten määrän
kasvu on äärimmäisen huolestuttava ilmiö. Poliitikoilta
vaaditaan vaikuttavia toimia
ongelmaan puuttumiseksi –
kyse on ensisijaisesti poliittisesta tahtotilasta, Immonen
muistuttaa.

“Suomella on
Pohjoismaiden löysin
turvapaikkapolitiikka.”
muuttopolitiikkaa on tiukennettava, ja maastamme on
tehtävä vähiten houkutteleva
Pohjoismaa turvapaikanhakijoiden silmissä. Kaikki maahanmuuton vetovoimatekijät
on karsittava.

”Seksuaalirikoksista
annettavien
tuomioiden
alarajoja on
nostettava.”

Palautussopimukset
viimein kuntoon

Maahanmuuton
vetovoimatekijät pois
Immonen perää hallitukselta riittäviä resursseja lisääntyneen seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja
tutkintaan. Tämän lisäksi tarvitaan seksuaalirikoksista annettavien rangaistusten tiukentamista.
- Seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden alarajoja
on nostettava. Ylärajoja nostamalla ei saada haluttua vaikutusta, koska oikeusasteet
antavat yleensä lähempänä
alarajoja olevia rangaistuksia,
Immonen toteaa.
- Tarvitaan myös vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Suomella on
Pohjoismaiden löysin turvapaikkapolitiikka, mitä tulee
esimerkiksi perheenyhdistämiskriteereihin. Maahan-

Immosen mielestä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta tulee jatkossa luopua
kokonaan – ja oikeasti hädänalaisia ihmisiä on autettava lähtömaissa ja lähtömaiden lähialueilla.
- Tätä ennen on tärkeä pitää
huoli siitä, että kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneet ja maassa laittomasti olevat henkilöt otetaan säilöön ja karkotetaan Suomesta. Rikoksiin syyllistyneiden
ulkomaalaisten karkottamisia on tehostettava nykyisestä, muun muassa saattamalla
palautussopimukset kuntoon
kolmansien maiden kanssa.
- Lisäksi Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja
on tiukennettava, ja jatkossa
Suomen kansalaisuus on peruutettava vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneiltä ulkomaalaisilta henkilöiltä,

Olli Immonen

Mauri Peltokangas
Immonen esittää.
Samaa sanoo kansanedustaja Mauri Peltokangas, joka
muistuttaa, että Suomen valtion ainoa tehtävä on oman

Itä-Helsingissä 40 prosenttia väestöstä
vieraskielisiä
HELSINGISSÄ on jo lähiöitä, joiden
asukkaista pian puolet on vieraskielisiä. Muuta kuin suomea tai ruotsia
puhutaan äidinkielenä eniten Itä-Helsingissä: Vuosaaressa ja Meri-Rastilassa vieraskielisten osuus lähentelee 40
prosenttia, Itäkeskuksessa ja Jakomäessä mennään yli 35 prosentin. Luvut
nosti esiin Helsingin Uutiset.
Helsingin eri osissa vieraskielisten
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osuus kasvaa täysin eri tahtia. Kuusisaaressa, Munkkivuoressa, Länsi-Pakilassa, Kruununhaassa ja Paloheinässä vieraskielisen väestön osuus
on kasvanut vuodesta 2010 alle kaksi
prosenttia. Samaan aikaan Kontulassa vieraskielisten asukkaiden määrä
on kasvanut 17,4 prosenttia ja Puotinharjussa 16,8 prosenttia. Itäkeskuksessa, Kallahdessa, Kannelmäessä

ja Jakomäessä kasvu on puolestaan
ollut 12-14 prosentin luokkaa.
Vielä kymmenen vuotta sitten vieraskielisten osuus oli tietyillä alueilla korkeimmillaan 20-25 prosenttia,
kun se nyt on 34-38 prosenttia. Vastaavasti pienimmän osuuden alueilla vieraskielisiä on viiden prosentin
verran, eikä luku ole juuri muuttunut
kymmenessä vuodessa.

Oulun järkyttävä
seksuaalirikosvyyhti
toi tuomiot kahdeksalle ulkomaalaistaustaiselle miehelle.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Vaaleista vaaleihin
KULUVA vuosi on ollut perussuomalaiselle kansanliikkeelle sekä
itselleni henkilökohtaisesti varsinainen vaalivuosien vaalivuosi.
Puolue onnistui eduskuntavaaleissa palauttamaan kansan luottamuksen 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 puolueväki sai jäädä eurovaalien jälkeen ansaitulle huilaustauolle, jatkui
omalta osaltani vaalivuosi vielä puoluesihteerikampanjan muodossa. Puoluekokouksen sitten antaessaan minulle luottamuksen toimia puoluesihteerinä, oli muutos itselleni suuri, kun aloin
lennosta pyörittämään maan gallupeissa suosituimman puolueen
puoluekoneistoa.

”Suomen
oikeuslaitos on
ulkomaalaisten
tekemissä rikosasioissa ja niiden
tuomitsemisessa
pelkkä vitsi.”
maan ja sen kansalaisten
elämän turvaaminen kaikissa elämän tilanteissa, ei laittomasti maassa olevien.
- Suomen oikeuslaitos on
ulkomaalaisten tekemissä
rikosasioissa ja niiden tuomitsemisessa pelkkä vitsi,
mutta jostain se käsky tähän
tapaan toimia tulee, Peltokangas jyrähtää.
Peltokangas viittaa irakilaisen turvapaikanhakijan
edesottamuksiin Satakunnassa, kun tämä syyllistyi juhannuksen aikaan kolmena
peräkkäisenä päivänä lapsen
törkeään raiskaamiseen.
- Tämä sankari oli edellisenä vuonna ehtinyt jo kunnostautumaan samankaltaisissa rikoksissa, mutta ilman
mainittavampaa sanktiota. Ehdollinen tuomio ei ole
rangaistus, se on lupa jatkaa
törkeää käytöstä ja he myös

käyttävät suomen oikeuslaitoksen antamaa mandaattia
tehdä mitä haluavat, eivät he
piittaa.

Kotouttamistoimet
ovat turhia
Peltokankaan mielestä tämänkaltaiset rikokset ja niiden toisto kertovat vain siitä,
ettei tekoihin syyllistyneillä
ole minkäänlaista halua toimia yhteiskuntamme asettamien lakien ja sääntöjen
mukaan.
- Me kaikki tiedämme jo
vuosien kokemuksesta, etteivät mitkään kotouttamistoimet ja raha auta tähän
ongelmaan. Siksi ainoa keino vähentää näitä rikoksia
ja suojata oman maan kansalaisia on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden
säilöönotto. Yksinkertaista
ja tehokasta, mutta tahtotilaa ei hallitukseltamme omien lastemme suojelemiseen
löydy.
- Samaan aikaan kun hallituksemme suoltaa kauniita sanoja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksista ja
ihmisarvoista, lompsii kaduillamme Maahanmuuttoviraston johtaja Pekka Nuu-

tisen mukaan peräti 7 000
kielteisen päätöksen saanutta laitonta maassaolijaa.

Suomalainen
maksaa viulut
Peltokangas painottaa,
että laittomasti maassa olevat ulkomaalaiset ovat suurin uhka maamme turvallisuudelle, eivät huolestuneet,
äärioikeistolaisiksi haukutut
suomalaiset.
- 700 miljoonaa kehitysapuun ja ilmastorahastot päälle. Kyllä suomalainen veronmaksaja kiltisti
maksaa, samalla kun hänen lastaan ahdistellaan ja
vanhempiaan ryöstetään
kauppareissulla. Tämä on
sitä Rinteen hallituksen liberaalia demokratiaa parhaimmillaan.
- Suomen tie ei tule olemaan Ruotsin kaltainen, sen
me perussuomalaiset lupaamme ja teemme kaikkemme, että kunnioitus
oman maan kansalaisia kohtaan palautetaan, Peltokangas sanoo päättäväisesti.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Iso-Britannia ei päästä Isis-lapsia maahan
BRITANNIAN hallitus on päättänyt, että Syyrian leireillä olevia Isis-järjestön brittiläisten jäsenten lapsia ei päästetä
maahan. Hallitus pitää äärijärjestön naisjäseniä aivan yhtä
suurena uhkana kansalliselle turvallisuudelle kuin miehiäkin. Lasten vastaanottaminen
voisi antaa vanhemmille juridisen perusteen palata Isoon-Britanniaan.

Ainakin 30 lasta on Britannian kansalaisuuden omaavien
äitiensä kanssa Pohjois-Syyriassa sijaitsevilla leireillä, kertoo
The Independent -lehti. Sekä
paikallinen kurdihallinto että
Yhdysvallat ovat painostaneet
Britanniaa ottamaan nämä ihmiset vastaan. Tähän mennessä ainakin Ranska, Saksa, Norja,
Tanska ja Australia ovat ottaneet vastaan joitakin Isis-lapsia

Syyriasta, enimmäkseen orpoja.
Syyrian Isis-leireillä on kaikkiaan noin 70 000 naista ja lasta.
Suurin leireistä on Suomessakin tunnettu al-Holin leiri, jossa on noin 11 000 ulkomaan
kansalaista. Leireillä on tapahtunut välikohtauksia, joissa on
heiluteltu Isis-lippuja ja huudeltu järjestön iskulauseita. Leirien
naiset ovat myös useasti hyökänneet vartijoiden kimppuun.

AIKANAAN pitkään Perussuomalaisten Nuorten pääsihteerinä
toimineena ja puoluetoimistolla vuosia Suomen Perusta -ajatuspajaa pyörittäneenä osasin arvata mitä tuleman piti puoluesihteerin tehtävässä. Puoluesihteerin tulee kehittää organisaatiota
ja tehdä myös politiikkaa, mutta tiesin, että uudessa tehtävässä 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 varrelta tutuksi nuorisojärjestön ja ajatuspajan tiimoilta, mutta puoluesihteerin tulee kiertää kenttää vielä tätäkin intensiivisemmin.
Kutsuja vierailla eri puolilla Suomea puolueen tapahtumissa onkin tullut runsaasti, enkä ehtinyt montaa päivää olla puoluesihteerin tehtävässä, kun suuntasin jo Varsinais-Suomeen Oripään
maatalousnäyttelyyn, jonka jälkeen tie on kulkenut lyhyessä ajassa Poriin, Hausjärvelle, Hämeenlinnaan, Valkeakoskelle ja Kirkkonummelle.
PERUSSUOMALAISET on ollut jo hyvän tovin gallupeissa
maan suurin puolue. Kannatus ei kuitenkaan realisoidu puolentoista 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 eduskuntavaaleissa 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 hallituksen aikana ei tule valitettavasti olemaan vaikeaa. Hallitus heikentää monin tavoin tavallisen suomalaisen elämisen edellytyksiä niin verottamalla kohtuuttomasti asumista ja liikkumista kuin
heikentämällä turvallisuutta avointen rajojen maahanmuuttopolitiikalla.
PUHEENJOHTAJA Jussi Halla-aho on onnistunut terävöittämään puolueen linjaa ja osoittamaan, että olemme selkeä kansallinen vaihtoehto vanhoille puolueille. Perussuomalaisen kentän tulee tehdä työtä tämän linjan tukemiseksi niin kunnissa kuin
kaupungeissakin. Tämän työn tukena on puolueorganisaatio, josta minulla on suuri vastuu ja jonka tehokas toimiminen ei ole
mahdollista ilman jäsenten, paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen 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 luottamuksen kehittää kansanliikkeen puoluekoneistoa siihen kuntoon, että tulemme tulevissa kunta- ja eduskuntavaaleissa muuttamaan maan suunnan - ja palauttamaan Suomen takaisin!
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Rantanen ihmettelee, miksi hallitus haluaa
syytää 700 miljoonaa euroa Afrikkaan

”Ei ole Suomen ja
suomalaisten edun
mukaista toimintaa”
Kansanedustaja Mari Rantanen näkee, että
perussuomalaiset voi vaikuttaa hyvin myös
oppositiosta Suomen ja suomalaisten parhaaksi. – Opposition tehtävä on tuoda esiin,
jos hallitukselta tulee kansalaisille epäedullista lainsäädäntöä. Pyrimme vaikuttamaan
paineella, ettei huonoja lakiesityksiä edes tulisi eduskunnan käsiteltäväksi.
HELSINKILÄINEN Mari
Rantanen on yksi on yksi perussuomalaisten uusista kansanedustajista. Helsingin
kaupunginvaltuustossakin
vaikuttava Rantanen nousi eduskuntaan kolmannella
yrittämällä.
- Vaalikevään aikana teltoilla
selkeä ykkösasia oli vanhustenhoidon huono tilanne. Äänestäjät halusivat keskustella
myös pieneläkeläisten taloudellisesta tilanteesta sekä
holtittomasta maahanmuuttopolitiikasta. Nämä kolme
aihetta nousivat selkeästi eniten esille. Ihmiset kaipaavat
muutosta avoimien rajojen ja
korkean sosiaaliturvan politiikkaan, sillä ne eivät sovi yhteen. Myös muiden puolueiden ilmastonmuutoshysteria
ja hössötys ärsytti, selkeästi äänestäjät pitivät esitettyjä
toimia ylimitotettuina, Rantanen sanoo.

Eduskuntatyö lähti
kiireellä käyntiin
Rantasen kevät oli kiireinen.
- Eduskuntatyön alku oli
hieman hankala lapseni sairastamisen vuoksi. Jouduin
liikkumaan paljon sairaalan
ja eduskunnan välillä. Onneksi kollegat ovat auttaneet ja
minulla on myös erinomainen avustaja, joten olen kyllä
kartalla siinä missä mennään.
Onneksi pystyin hoitamaan
eduskuntatyön alun melko
vähillä poissaloloilla.
Kansanedustajan tärkein
vaikutusmahdollisuus tapahtuu eduskunnan valiokunnissa. Rantanen on
lakivaliokunnan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen
sekä hallintovaliokunnan varajäsen.
- Valiokunnissa työt pyörähtävät toden teolla käyntiin
syksyllä, kun hallitukselta alkaa tulla lakipaketteja. Tässä
työssä verkostoituminen muiden puolueiden kansanedus-
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tajien kanssa on tärkeää, jotta asioita saisi vietyä läpi. On
tärkeää käydä dialogia, pyrkiä
tutustumaan ja säilyttää asialliset välit muihin kansanedustajiin.

Vammaiset jäävät
jalkoihin
Myös ministereille osoitettavat kirjalliset kysymykset
ovat kansanedustajalle tärkeä
mahdollisuus vaikuttaa. Kysymyksiä Rantanen on jo tehnyt
muutaman. Hän harmittelee
vain sitä, että usein ministerit
vastaavat asian vierestä.
- Sain juuri vastauksen ensimmäiseen kysymykseeni,
jossa kysyin vammaisen potilaan hoidon rajaamisesta terveydenhuollossa, eli
mitä hallitus aikoo tehdä, että
vammaisilla olisi oikeus terveydenhuoltoon perustuslain
ja YK:n vammaissopimuksen
edellyttämällä tavalla.
- Peruspalveluministeri
Krista Kiuru vastasi tarjoamalla ympäripyöreän luetteloinnin erilaisista lakipykälistä, joiden pitäisi turvata
oikeus, mutta käytännössä se
ei vain mene näin. Olisin toivonut, että ihmisoikeuksista saarnaava hallitus saisi
korjattua tämän ihmisoikeusloukkauksen, mutta ei siihen
näytä olevan kiinnostusta,
Rantanen hymähtää.

Perusduunarin tausta
auttaa päätöksenteossa
Eduskuntaa ennen Rantanen on työskennellyt pelastuslaitoksen ensihoitajana 16
vuotta. Hän on tehnyt enimmäkseen ensihoitajan kenttätyötä, mutta hän on toiminut
myös keskiportaan hallinnossa ensihoitomestarin toimessa sekä sijaistanut sairaankuljetuspäällikköä.
Vuonna 2008 Rantanen pyrki ja pääsi opiskelemaan po-

Mari Rantanen muistuttaa, että kansanedustajan tulee aina
pitää mielessä, että
hänen tehtävänään on
palvella kansaa. – On
tärkeää kuunnella
tavallisia ihmisiä. Pyrin parhaani mukaan
toimimaan niiden
asioiden puolesta,
jotka ovat kansalaisille tärkeitä.
liisikouluun, josta valmistui vuonna 2011.
Kokemusta kansanedustajalta löytyy
myös poliisin työstä, vaikka niitä tehtäviä Rantanen on tehnyt vähemmän.
- Sanoisin, että ammatit tukevat toisiaan,
vaikka tehtävät ovat erilaisia. Molemmat työt
tarjoavat hyvää perspektiiviä kokonaisturvallisuuteen. Kansanedustajana minulla onkin perusduunarin
näkemys ja pystyn hyvin arvioimaan, miten päätökset
eduskunnassa vaikuttaisivat konkreettisesti tavallisen
työntekijän arkeen.

Asuminen,
ruoka ja polttoaine
kallistumassa
Perussuomalaiset on suurin
oppositiopuolue. Rantanen
arvioi, että oppositiolla tuskin
tulee olemaan pulaa käsiteltävästä materiaalista.
- Hallitus on nostamassa asumisen, ruuan ja polttoaineen hintoja. Tiedossa
on varmasti useita veronkorotuksia, säästöleikkureita
ja vihreää ilmastohuuruilua,
joka nostaa monien tuotteiden kuluttajahintoja.
Hallitus aikoo nostaa työllisyysasteen 75 prosenttiin ja
lisätä työllisten määrää vähintään 60 000 henkilöllä
vuoden 2023 loppuun mennessä. Rantanen ei kuitenkaan usko, että hallitus pystyy
toimillaan luomaan työpaikkoja.
- Hallituksen koko talouspolitiikka perustuu vain sille, että työllisyys nousee 75
prosenttiin. Samalla tarkoituksena on kuitenkin kiristää
verotusta ja heikentää kansa-
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“Toisarvoisiin asioihin näköjään
riittää valtavia summia rahaa.”
laisten ostovoimaa, joten näillä linjauksilla työllisyyden lisääminen on mahdotonta.
Hallituksen toimilla ei saada
uusia työpaikkoja vaan niitä
tuhotaan.
- Hallitusohjelmassa on yksi
voittaja ja se on Afrikka. Toki
mukana on joitakin hyviä asioita, kuten taksiuudistuksen uudelleenarviointi, siihen
on varmaan tehtävissä järkeviä muutoksia. Valitettavasti mukana on myös aivan hulluja uudistuksia, kuten toisen
asteen oppivelvollisuuden pidentäminen ja samalla oppimateriaalien maksuttomuus.
Rahaa siis tuhlataan toisarvoisiin asioihin.

Afrikkaan syydetään
rahaa, joka on pois
muualta
Rantanen moittii hallitusohjelmaa epätasapainoiseksi.
- Ohjelmasta puuttuu esimerkiksi vammaisten oikeuksien parantaminen, vaikka
sitä olisi voinut odottaa, koska vihreät ja vasemmistoliitto ovat profiloituneet vammaisasioissa. Mihin on jäänyt

tahto tehdä asioille jotain,
kun siihen olisi tilaisuus?
Rantanen kysyy.
Pääministeri Rinteen johdolla Suomi laajentaa poliittista ja taloudellista kanssakäymistään Afrikan maiden
kanssa. Hallituksen tavoitteena on syytää kehitysapuun
700 miljoonaa euroa.
- Hallitusohjelman mukaan
Afrikka on Euroopan naapurimaa. Niin kauan kuin sinne kaadetaan rahaa, se raha
on sitten pois muista tärkeistä kohteista. Minusta on umpihullua lisätä 700 miljoonaa
kehitysapuun, sehän on aivan pimeä ajatus. Hallitus on
laittanut asioita tärkeysjärjestykseen, joka ei suosi suomalaista.
- Toisarvoisiin asioihin näköjään riittää valtavia summia
rahaa, mutta jos pitäisi parantaa omaishoitajien, vanhusten
tai vammaisten asemaa, niin
siihen rahaa ei enää olekaan.
Se ei ole Suomen ja suomalaisten edun mukaista toimintaa, Rantanen ihmettelee.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Wihonen pitää veronkiristyksiä
vääränä tienä

”Kansalaisten ostovoima säilytettävä”
Kansanedustaja Jussi Wihonen luottaa siihen, että perussuomalaisilla on pääoppositiopuolueena erittäin hyvät mahdollisuudet
vaikuttaa asioihin ja muuttaa suomalaista
politiikkaa paremmaksi. – Perussuomalaiset
on asiapuolue, jota kuunnellaan nyt herkällä
korvalla, Wihonen sanoo.
JOENSUULAINEN Jussi Wihonen valittiin kevään
eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kansanedustajaksi Savo-Karjalan vaalipiiristä.
Wihonen on koulutukseltaan ekonomi. Hän on toiminut yrittäjänä lähes 30 vuotta.
Wihonen on myös pitkäaikainen Joensuun kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen 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 asiakaspalvelutyötä.

Helposti
lähestyttävä
poliitikko
Wihonen sanoo olevansa
hyvin helposti lähestyttävä
poliitikko. Hän on jopa pyytänyt äänestäjiä olemaan tarvittaessa suoraan yhteydessä
tarvittaessa.
- Niin monet ovat myös tehneet, puhelin on soinut usein
ja kyllä minulle saa edelleenkin soittaa, sanoo Wihonen,
jonka puhelimen soittoäänenä on Rocky 3 -elokuvan teemabiisi Eye of the Tiger.
- Perussuomalaiset kiersivät jo viime kesänä monissa
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan tapahtumissa. Silloin
muut puolueet vasta suunnittelivat. Perussuomalaiset
ehdokkaat eivät kuitenkaan
tehneet vaalityötä ehdokkaita varten vaan nimenomaan
puoluetta varten. Päätavoite minullakin oli nostaa puolueen kannatusta eikä omaa
kannatustani, Wihonen painottaa.

Kansanedustajan
toimittava
vastuullisesti
Eduskunnassa Wihonen on
tulevaisuusvaliokunnan jäsen, valtiovarainvaliokunnan
varajäsen sekä talousvalio-

Perussuomalaisille keskeistä on suomalainen
työ ja yrittäminen.
Jussi Wihonen
huomauttaa,
että perussuomalaisilla on
nyt jopa 15
yrittäjätaustaista kansanedustajaa.

kunnan varajäsen. Wihonen
on myös Yleisradion hallintoneuvoston jäsen.
- Eduskuntatyö on alkanut
hyvin, mitään suurempia yllätyksiä ei ole ollut. Aluksi tuntui silti erikoiselta, kun istun samassa pöydässä Hjallis
Harkimon kanssa. Me olemme nyt työtovereita. Toisaalta, koska olen ollut pitkään
liike-elämän palveluksessa ja
samalla tekemisissä ihmisten
kanssa, ei minulle ole sinänsä
vaikeaa mennä vaikka jututtamaan pääministeriä, kun tulee asiaa.
Wihonen käytti istuntokauden aluksi kattavan puheenvuoron, jossa hän arvosteli ankarasti hallitusohjelman
heikkoa talouspohjaa. Wihonen korosti, että uusi hallitusohjelma perustuu vain toiveille siitä, että talouskasvu säilyy
parissa prosentissa ja että
työllisyysaste saavuttaa 75
prosentin tason vuoteen 2023
mennessä, vaikka ennusteet
näyttävät päinvastaista.
Wihonen toisaalta sanoo, ettei hän jatkossa halua keskittyä pelkkään haukkumiseen
ja arvosteluun. Hänen mukaansa kansanedustajan on
pystyttävä myös esittämään,
miten asiat voidaan tehdä paremmin.
- Silloin kun puhuu, täytyy
puhua asiaa ja esittää kehittäviä ajatuksia. Haluan toimia
rakentavasti ja vastuullisesti. Perussuomalaisten uudessa eduskuntaryhmässä on nyt
vahvaa substanssiosaamista ja
koulutettuja henkilöitä.

Viime kädessä jokaisen kansanedustajan vaikutusmahdollisuudet toki
riippuvat omista henkilökohtaisista kyvyistä ja siitä, kuinka
ahkera ja oma-aloitteinen pystyy olemaan.
Hallituksen ohjelmasta
Wihonen toteaa, että ohjelmassa luetellaan ympäripyöreästi erilaisia kivoja asioita, mutta ohjelmasta
puuttuvat keinot tavoitteiden saavuttamiseen.
- Hallituksessa ei ole talousosaamista. Hallitus esimerkiksi aikoo luoda 60 000
uutta työpaikkaa, mutta ohjelmassa ei ole mitään tietoa
siitä, mihin työpaikat tulevat
eikä mitään konkreettisia keinoja, miten työpaikat syntyvät. Kaikki toimenpiteet ovat
lähinnä erilaisten selvitysten
varassa. Meillä perussuomalaisilla sen sijaan on esittää
toimivia keinoja työllisyyden
edistämiseen.
- Olennaista on myös tarkastella, mihin työpaikat syntyvät eli työllistyminen pitää tapahtua yrityksiin, jotka
maksavat ihmisille palkkaa,
jolla ihmiset voivat tulla toimeen. Hallitusohjelmassa ei
ole huomioitu yrityksiä. Sieltä puuttuvat kaikki keinot ja
toimenpiteet, miten yritykset
saadaan työllistämään, Wihonen ihmettelee.

Hallituksesta puuttuu
talousosaaminen

Työ ja yrittäminen
etusijalle

Vaalivoitosta huolimatta perussuomalaiset jätettiin hallituksen ulkopuolelle. Wihonen
kuitenkin luottaa siihen, että
perussuomalaisilla on pääoppositiopuolueena erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa
asioihin ja samalla muuttaa
paremmaksi suomalaista politiikkaa.
- Meillä on iso ryhmä ja valtakunnan korkein kannatus,
näillä asioilla on merkitystä.

Wihonen muistuttaa, että
nykyään perussuomalaiset
ajavat muutenkin politiikassa
asioita eteenpäin hyvin laaja-alaisesti, vaikka toiminta ei
aina saa näkyvyyttä mediassa.
- Meille ovat hyvin tärkeitä myös esimerkiksi ympäristöasiat, mutta ennen kaikkea
tärkeää on vastuullinen talouspolitiikka. Kaikki ymmärtävät, että emme voi toimia
jatkossa niin, että Suomi ottaa

“Olennaista on myös tarkastella,
mihin työpaikat syntyvät.”
jatkuvasti lisää velkaa, joka jätetään lastemme ja lastenlastemme maksettavaksi. Emme
voi myöskään enää enempää
leikata kansalaisten ostovoimaa kiristämällä verotusta.
Perussuomalaisille keskeistä
on suomalainen työ ja yrittäminen. Wihonen huomauttaa,
että perussuomalaisilla on nyt
jopa 15 yrittäjätaustaista kansanedustajaa.
- Keskustalla on yrittäjätaustaisia kansanedustajia
kahdeksan ja kokoomuksella
vain viisi.

Vanhat puolueet
näivettyvät
Keskustan kannatus on pudonnut rajusti sen jälkeen,
kun puolue teki linjassaan
täyskäännöksen ja päätti lähteä mukaan Antti Rinteen
johtamaan sosialistihallitukseen. Wihonen näkee keskustan kannatusluisun osana
laajempaa politiikan kentän
muutosta.
- Politiikka on polarisoitumassa, kuten on jo käynyt
muuallakin Euroopassa. Suomalaisessa politiikassa suu-

riksi puolueiksi ovat nousemassa perussuomalaiset ja
vihreät. Samalla muiden puolueiden kannatus vähenee.
Vanhat puolueet ovat kuihtumassa, koska niillä ei ole mitään annettavaa äänestäjille.
Päähallituspuolue sdp:n kannattajat myös ovat melko iäkkäitä, eikä uusia ole tulossa,
Wihonen sanoo.
Hän näkee, että perussuomalaiset ovat nousseet Suomen suosituimmaksi puolueeksi pitkälti siitä syystä, että
perussuomalaiset kuuntelevat
kansaa ja puolue ajaa tavallisen suomalaisen asiaa.
- Meillä on omat poliittiset ohjelmat kaikilla elämän
osa-alueilla. Vaalimenestyksen myötä perussuomalaiset
on myös saanut lisää uskottavuutta. Perussuomalaiset on
nyt asiapuolue, jota kuunnellaan herkällä korvalla. Kaikki tietävät, että me olemme
lopulta oikeassa, sitä on vain
hankala myöntää.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Reijonen vaatii hallitukselta vahvaa panostusta
omaishoitajien hyväksi

”Korkea aika saada
omaishoidon tuki
verottomaksi”
- Omaishoitajien työ on arvokasta. Uskallan
väittää, että omaishoitajat saavat aikaan suuren säästön kuntatasolla. Jos omaishoitajia ei
olisi, niin mistä meillä riittäisi hoitopaikkoja
laitoksissa, tai mistä edes saataisiin hoitajia?
kansanedustaja Minna Reijonen kysyy.
KUOPIOLAINEN farmaseutti Minna Reijonen nousi Savo-Karjalan vaalipiiristä kansanedustajaksi saatuaan
4 874 äänestäjän tuen. Reijosella on takanaan jo yli kymmenen vuoden poliittinen ura
Nilsiän, sittemmin Kuopion
kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja monissa muissa luottamustehtävissä.
Jo edellisissä eduskuntavaaleissa Reijonen keräsi vajaat
3 000 ääntä, jotka eivät vielä riittäneet kansanedustajan
paikkaan. Myös Reijosen kannatus on ollut nousujohteista.
- Läpimenoon olin tyytyväinen. Tässä voi ajatella, että
olen tehnyt jotain oikein. Toki
olen pyrkinyt toimimaan aktiivisesti myös vaalien välillä. Kirjoitan mielipidekirjoituksia ja toisinaan myös otan
ärhäkästi kantaa asioihin.
Mielestäni epäkohtiin pitää
puuttua. Uskallan aina sanoa
mielipiteeni, vaikka välillä
myös tulee ”lunta tupaan”.

ongelmaan.
- Kyse on siitä, että kenelläkään ei oikein ole vastuuta
varmistua lääkitystiedoista tai
päivittää niitä. Jos esimerkiksi potilas vaihtaa lääkäriä, niin
uusi lääkäri ei välttämättä näe
ollenkaan, mitä lääkkeitä potilaalle on aiemmin määrätty.
Tiedot eivät päivity automaattisesti järjestelmiin, joita on
olemassa useita erilaisia.
Pahimmillaan tiedonkulun estyminen voi johtaa
hengenvaarallisiin tilanteisiin. Reijonen nostaa esimerkiksi tilanteen, jossa henkilö
vammautuu liikenneonnettomuudessa ja joutuu sairaalahoitoon, mutta ei pysty kertomaan omaa lääkitystään.
- Kuka sen sitten tietää, mitä
lääkettä potilaalle voi turvallisesti antaa. Kunnallisilla toimijoilla on omanlaiset tietojärjestelmät, jotka ovat aivan
erilaisia kuin yksityisellä palveluntarjoajalla, eivätkä nämä
järjestelmät keskustele keskenään, Reijonen sanoo.

Lääkitystietojen
siirtymisen varmuutta
korjattava

Omaishoitajat
kituuttavat pienillä
korvauksilla

Reijonen on pitkän linjan
terveydenhuoltoalan ammattilainen. Hän on työskennellyt yli 25 vuotta apteekissa.
Nyt Reijonen pääsee hyödyntämään apteekkialan kokemustaan ja tietotaitoaan
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Reijonen
kuuluu myös Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan, jossa hän on mukana
sosiaali- ja terveyspuolen komiteassa.
Reijosen mukaan suomalainen apteekkijärjestelmä toimii pääosin hyvin. Laajemmin
sote-järjestelmässä ongelmana kuitenkin on lääkitystietoja
koskevan tiedonkulun vitkastelu tai jopa estyminen. Reijonen on käyttänyt eduskunnassa puheenvuoron, jossa hän
vaatii hallituspuolueita kiinnittämään huomiota vakavaan

Tärkeä teema Reijoselle
on myös omaishoitajien aseman kehittäminen. Reijonen
ihmetteleekin, miksei hallitusohjelmassa ole huomioitu omaishoitajia. Reijonen korostaa, että omaishoitajien työ
on erittäin vaikuttavaa ja he
joutuvat toisinaan kituuttamaan melko pienillä korvauksilla. Erityisesti Reijonen paheksuu sitä, että omaishoidon
tuki vaihtelee asuinpaikan perusteella.
- Käytännöt, tuen määrä ja
tuen myöntämisen perusteet vaihtelevat eri kunnissa. Se on hölmöä ja aiheuttaa
monia käytännön hankaluuksia. Jo muuttamisesta toiseen
kuntaan voi seurauksena olla
omaishoitajan palkkion jyrkkä
laskeminen. Lisäksi ongelmana on, että omaishoidon tuki
voi vähentää henkilön mui-
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Minna Reijonen
edellyttää hallitukselta huomattavasti enemmän
Suomeen painottuvaa politiikkaa
ja konkreettisesti
suomalaisista
huolehtimista.
ta rahallisia etuuksia.
Näin ei pitäisi olla.
Reijonen patisti eduskunnassa pitämässään puheenvuorossa hallitusta
toimimaan omaishoidon tuen muuttamiseksi verottomaksi.
- Olisi korkea aika
saada se verottomaksi. Omaishoitajien työ on
erittäin arvokasta. Uskallan väittää, että omaishoitajat saavat aikaan suuren säästön kuntatasolla. Jos
omaishoitajia ei olisi, niin
mistä meillä riittäisi hoitopaikkoja laitoksissa. Tai mistä
edes saataisiin hoitajia, Reijonen kysyy.

Miksi verovaroja kipataan
Afrikkaan?
Reijonen kyseenalaistaa hallituksen Afrikka-politiikan.
Hallitus aikoo muun muassa
nostaa kehitysavun 700 miljoonaan, joka rahoitettaisiin
osin myymällä valtion omaisuutta.
- Hallitusohjelmassa on maininta siitä, että Suomi laatii kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian ja varmistaa
Suomen Afrikka-politiikan
johdonmukaisuuden. Tarvitsemmeko me oikeasti tätä Afrikka-juttua, ja mitä se maksaa veronmaksajille? Reijonen
kysyy.
Hän edellyttää hallitukselta
huomattavasti enemmän Suomeen painottuvaa politiikkaa
ja konkreettisesti suomalaisista huolehtimista.
- Nyt hallitus vain kaataa
suomalaisten verovaroja kaukomaille. Yksi esimerkki tästä on myös tieliikenteestä verotuksellisesti ja maksuina
kerättävät rahat. Varoja pitäisi kohdistaa huomattavasti
enemmän Suomen tieverkoston ylläpitämiseen. Kunnossa
olevat väylät ovat elintärkeitä
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“Uskallan väittää, että omaishoitajat saavat aikaan suuren
säästön kuntatasolla.”
kaikille, etenkin syrjäseuduilla, Reijonen sanoo.

Ilmastoahdistus
tarttunut jo lapsiin
Reijonen on huolestunut ilmastonmuutoskeskustelusta ja -uutisoinnista, joka on
luonteeltaan tavallisia ihmisiä
syyllistävää.
- Ilmastopelko on tarttunut
lapsiinkin, jotka kokevat jo ilmastoahdistusta. Tosiasia kuitenkin on, että meillä Suomessa asiat ovat edelleen melko
hyvin. Olemme puhtaan teollisuuden maa ja meillä on
puhdas ilmasto.
Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen ohjelmassa esitetään erittäin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.
Hallitusohjelmassa myös
mainitaan niin sanotun ilmastoruokaohjelman laatiminen
sekä esitetään kasvisruuan
osuuden lisäämistä suomalaisten ruokapöydissä. Vihreiden
kansanedustaja Emma Kari
on usein esittänyt vaatimuksia siitä, että suomalaisten olisi vähennettävä lihansyöntiä.

Reijonen pitää vaatimuksia
liioiteltuina.
- Ihmisten syyllistäminen
heidän arkipäiväiseen elämäänsä kuuluvista valinnoista on jo mennyt liian pitkälle.
Onhan se erikoista, jos ei saisi enää kattaa lihaa tai maitoa
ruokapöytään. Kotimainen, lähellä tuotettu ruoka on muutenkin ilmastoystävällisempää
kuin tuontiruoka.
Reijonen vaatii ilmastopolitiikalta realismia sekä Suomen
erityisaseman huomioimista.
- Jokaiselle on selvää, että
saastuttamista pitää pyrkiä
vähentämään ja luonnon suojeleminen on tärkeää. Ilmastopolitiikalla ihmisten elämää
ei kuitenkaan saa muuttaa tarpeettoman hankalaksi. Suomi
voi tehdä – ja meidän tuleekin tehdä – oma osuutemme ilmaston eteen. Ei kuitenkaan voi olla niin, että ajamme
maan ahdinkoon ottamalla vastuun kaikkien muiden
puolesta, Reijonen sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Laakso tyrmää pääministeripuolueen
intoilun ilmastohysteriassa

”Kansa ei hyväksy
polttomoottoriautojen
täyskieltoa”
Kansanedustaja Sheikki Laakson ykköstavoite on saada Kouvolan ja Kotkan välinen valtatie kuntoon. Kesäkuussa Laakso teki lisätalousarvioaloitteen, jossa hän esittää, että valtatien
muuttamiselle nelikaistaiseksi keskikaidetieksi
myönnettäisiin 190 miljoonaa euroa.
KIERRÄTYSALAN yrittäjä, Kouvolan kaupunginvaltuutettu Kristian Sheikki
Laakso on yksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän
uusista edustajista. Laakso
tunnetaan paitsi erikoisesta
nimestään, myös pitkäaikaisena autourheilutapahtumien organisaattorina, joita hän
on järjestänyt kotiseudullaan
Kymenlaaksossa sekä muuallakin Suomessa.
Sheikki-nimen alkuperä
palautuu vuosikymmenien
taakse, jolloin Laakso työskenteli huoltoasemalla bensapoikana.
- Työkaveri leikillään kutsui minua öljysheikiksi, ja sen
jälkeen lempinimi jäi käyttöön. Vaihdoin sen viralliseksi etunimekseni jo 1990-luvulla, koska eivät monet
minua edes tunne muulla nimellä, Laakso selvittää.

Elämässä voi pärjätä
ahkeruudella
Laaksolla on taustallaan
vaikea lapsuus ja nuoruus,
eikä koulunkäyntikään aina
maistunut. Konttoristi-yksinhuoltajaäidin ja alkoholistiisän lapsena kasvanut Laakso
kutsuu nuoruusvuosiaan hukatuiksi. Äitiään Laakso kiittää lämpimästi.
- Hän on aina ollut suoraselkäinen ja oikeudenmukainen ihminen. Häneltä olen
saanut ahkeruuden ja työmoraalin, joilla olen sitten päässyt elämässä eteenpäin. Periaatteeni on, että työt tehdään
loppuun saakka, eikä luovuttaminen ole minulle vaihtoehto. Elämässä voi pärjätä
olemalla ahkera ja luova.
Laakso hakeutui mukaan
perussuomalaisiin tutustuttuaan syvällisemmin puolueen ohjelmiin ja linjauksiin.
Yrittäjähenkisyys sekä suomalaisen työn puolustaminen
pitkälle ratkaisivat puoluevalinnan.
- Harkitsin aikoinaan myös
kokoomusta. Huomasin kui-

tenkin nopeasti, ettei kokoomus ole enää yrittäjäpuolue,
siitä on tullut suurpääoman
edunvalvoja. Oman ajatusmaailman kannalta perussuomalaiset oli minulle käytännössä ainoa vaihtoehto.

Valtatie riittämätön
nykyiselle liikenteelle
Laakson ykköstavoite eduskunnassa on saada Kouvolan ja Kotkan välinen valtatie
kuntoon. Kesäkuussa Laakso
teki lisätalousarvioaloitteen,
jossa hän esittää, että valtatie 15:n muuttamiselle nelikaistaiseksi keskikaidetieksi
myönnettäisiin 190 miljoonaa euroa.
Valtatien parannustöitä on suunniteltu vuosikausia. Laakson mukaan tie on
saatava nopeasti parempaan
kuntoon kasvaneiden liikennemäärien ja etenkin ambulanssikuljetusten vuoksi.
- Tie on kapea ja riittämätön
nykyiselle liikenteelle, kun
nykyään myös venäläiset rekat ajavat Vaalimaan raja-asemalta tielle. Kotka-Hamina
on Suomen suurin yleissatama, jonka kautta tulee konttialuksilta paljon rahtitavaraa
liikenteeseen.

Ambulanssikyydit
turvattava
Laakso korostaa, että KotkaKouvola-tiellä on myös oma
erityispiirteensä, jota ei juurikaan muilla Suomen valtateillä ole.
- Sote-kuvioiden takia meiltä Kouvolasta loppui äskettäin leikkaava sairaala ja
kaikki kiireelliset tapaukset
viedään ambulanssilla Kotkan keskussairaalaan. Tiellä menee vuosittain jopa 500
ambulanssia Kouvolasta Kotkaan. Ahdas tie on jo nyt Suomen liikenneonnettomuustilastojen kärjessä. Uutena
vaarana on kuitenkin se, että
ne, jotka eivät kuole liikenneonnettomuudessa, kuolevat

Sheikki Laakson
mielestä järkeviä
ilmastotekoja kannattaa aina tehdä, ei
kuitenkaan kurittamalla ja ihmisiä
kiusaamalla.
ambulanssin kyydissä,
koska ruuhkien vuoksi ambulanssit eivät
pääse sujuvasti etenemään. Ohituspaikkoja ei ole.
- Liikennemäärät tiellä ovat jo nyt kestämättömällä tasolla, eikä
liikenne ole ainakaan vähentymässä. Meillä päättäjillä on velvollisuus
huolehtia perusasioista,
kuten turvallisista ambulanssikyydeistä, Laakso sanoo.

Työllisyys nousuun
byrokratian
purkamisella
Laakson keskeisenä vaaliteemana oli työn antamisen
ja ottamisen esteiden purkaminen. Laakso sanoo, ettei
työllisyyttä ole mahdollista
saada kasvuun, ellei byrokratiaa, kuten erilaisia lupakäytäntöjä ja pätevyysvaatimuksia, ryhdytä purkamaan.
- Turhan monella alalla tilanne 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 osoitukseksi siitä, miten ajat ovat
muuttuneet.
- Kun vuonna 1990 hain
kuljetusliikkeeseen töihin jakeluauton kuljettajaksi, olin
juuri saanut edellisenä syksynä ajokortin, eikä minulla ollut ammattikokemusta. Sain
kuitenkin tilaisuuden kokeilla, miten työt lähtevät sujumaan. Lopputulos on ollut se,
että olen työskennellyt alalla lähes 30 vuotta. Minulla on
myös ollut oma kuljetusliike, joka on työllistänyt toistakymmentä kuljettajaa.
Nykyään pitäisi olla ammattipätevyyskortti, digikortti
ja mahdollisesti vielä tieturvakortti ennen kuin pääsee

“Tavallisella työssäkäyvällä
perheellä ei ole varaa kalliisiin
ekoautoihin.”
edes koettamaan omia kykyjään alalla.

Työpaikkojen
synnyttävä
yksityissektorille
Pääministeri Antti Rinteen
johtaman hallituksen keskeisenä tavoitteena on työllisyyden nostaminen 75 prosenttiin. Laakso sanookin, että
työllisyyttä ajatellen hallitusohjelma on kaameaa luettavaa.
- Miten työllisyyttä voidaan
nostaa, kun hallitus ei esitä ainuttakaan konkreettista
toimenpidettä asiassa? Kaikki hallitusohjelman työllisyyteen liittyvät kirjaukset ovat
erilaisten tutkimusten ja selvitysten varassa.
- Investointihankkeiden
kautta työllistäminen on silmänlumetta, koska siinä käytetään yhteiskunnan verovaroja. Investoinnit sinänsä
voivat olla hyvä asia, mutta ei
se ole kestävää työllistämistä.
Uusien työpaikkojen pitäisi
syntyä yksityissektorille, jolloin samalla työn tekeminen
kerryttää verotuloja valtiolle,

Laakso huomauttaa.

Ilmastoa ei pelasteta
ihmisiä kiusaamalla
Hallituksen ilmastotavoitteet viherveroineen tulevat
kurittamaan kansaa ennennäkemättömällä tavalla.
Pääministeripuolue sdp:n
tavoitteena myös on polttomoottoriautojen täyskielto.
Sdp:n ilmasto-ohjelman mukaan tällä hallituskaudella tulisi laatia aikataulu uusien
polttomoottoriautojen kieltämiseksi henkilöliikenteessä.
Laakson mukaan järkeviä ilmastotekoja kannattaa aina
tehdä, ei kuitenkaan kurittamalla ja ihmisiä kiusaamalla.
- Polttomoottoriautojen
täyskielto on täyttä huuhaata. Kansa ei sitä tule millään
hyväksymään. Ensinnäkään
tavallisella työssäkäyvällä perheellä ei edes ole varaa
kalliisiin ekoautoihin. Ympäristöystävällisiä voisivat olla
vain ne, joilla on siihen rahaa,
Laakso toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Kotiahon mielestä liikenteestä kerätään
jo aivan liikaa veroja

”Miksi vain osa verokertymästä palautuu
liikenneväylien
hoitoon?”
- Nyt olisi korkea aika ohjata rahaa tienpitoon, sillä kansantalouden pyöriminen edellyttää hyväkuntoisia teitä. Samalla kyse on
myös liikenneturvallisuudesta, kansanedustaja Jouni Kotiaho sanoo.
JÄMSÄLÄINEN Jouni Kotiaho nousi ensimmäisellä
yrityksellä eduskuntaan Keski-Suomen vaalipiiristä. Kotiaho arvioi, että kansanedustajan paikka avautui kovalla
jalkatyöllä ja aktiivisella kiertämisellä.
- Ennen vaaleja kiersin läpi
kaikki vaalipiirin kunnat,
joista osan neljäänkin kertaan.

Hallitus
unohti sairaat
ja vanhukset
Kotiahon mukaan perussuomalaisten vaalivoitto kertoo ennen kaikkea kansalaisten tyytymättömyydestä
edellisen hallituksen toimintaan.
- Juha Sipilän hallitus
unohti kotimaan vanhukset, sairaat ja opiskelijat. Rahaa kaadettiin haittamaahanmuuttoon. Kuitenkin oman
maan kansalaisten asiat pitäisi ensin laittaa kuntoon, ennen kuin terveydenhoitoa,
sivistystä ja päivärahoja jaetaan muille.
- Tietysti meillä on ollut vaikeat taloudelliset ajat.
En kuitenkaan hyväksy sitä,
että se vähäinenkin jakovara, mikä on ollut olemassa, ei
ole kohdistettu niille, joille se
olisi kuulunut. Myös kansalaiset näyttäisivät olevan asiasta samaa mieltä, Kotiaho
toteaa.

Tieverkko
rapautuu
Kotiaho on eduskunnassa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen sekä ympäristövaliokunnan varajäsen.
Lopulliset valiokuntanimet
muodostuivat vasta kesäkuun
alussa, eikä varsinainen lainvalmistelutyö ole vielä päässyt alkuun.
- Liikennevaliokunnassa saan käsitellä erityises-
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ti oman alani asioita, joten
olen tyytyväinen, että pääsin
sinne. Tarkoitukseni ei olekaan haalia kaikkia mahdollisia hommia, vaan haluan keskittyä valiokuntatyössä niihin
asioihin, jotka itse tunnen hyvin.
Kotiaho on siviiliammatiltaan kuljetusalan yrittäjä, joten hän tuntee valtakunnan
liikenneväylät. Kansanedustaja on huolissaan Suomen
tieverkon rapautumisesta ja
ihmettelee, miksei kunnossapitoon riitä rahaa.
- Liikenteestä kerätään lähes yhdeksän miljardia euroa suorina ja välillisinä veroina, mutta rahat hukkuvat
aina johonkin muualle. Vain
osa verokertymästä palautuu
liikenneväylien hoitoon ja investointeihin.
- Kaikenlaista on tullut nähtyä tien päällä. Peräkärryjä
on kaatunut asfalttitiellä, koska tien reuna on ollut pehmeä ja murentuva. Nyt olisikin korkea aika ohjata rahaa
tienpitoon. Kansantalouden
pyöriminen edellyttää hyväkuntoisia teitä. Samalla kyse
on myös liikenneturvallisuudesta, Kotiaho sanoo.

PS-arvopohja
kelpaa nyt vanhoille
puolueille
Perussuomalaisten gallupkannatus on jatkanut kasvuaan. Kotiaho arvioi että
perussuomalaisten kansansuosio pakottaa myös muita puolueita tarkastelemaan
omaa linjaansa.
- Sitä on jo tapahtunut. Aiemmin moitittiin, että perussuomalaisten arvopohja on
väärä. Nyt kuitenkin on nähtävissä, että muut puolueet,
varsinkin kokoomus ja keskusta, ovat tulossa kohti samaa arvopohjaa. Se johtuu
siitä, että vanhoissa puolueissa on vähitellen tunnustettava reaalielämän faktat: Ei ole

Jouni Kotiaho on
siviiliammatiltaan kuljetusalan yrittäjä,
joten hän tuntee
valtakunnan
liikenneväylät.

mahdollista elää
yli varojensa ja
samalla jakaa
hyvinvointia
muille kuin
omille kansalaisille.

Afrikka
menossa
suomalaisten
edelle
Perussuomalaisten
keskeinen periaate on sisäinen solidaarisuus, joka pitää sisällään sen, että valtion
tehtävänä on toimia ennen
kaikkea omien kansalaisten
edunvalvojana.
Kotiaho harmittelee, että
Antti Rinteen johtama hallitus näyttää olevan enemmän
huolissaan Afrikasta kuin tavallisten suomalaisten asioista. Hallituksen tavoitteena on
lisätä kehitysapua 700 miljoonalla vuodessa.
- Suomi on maksanut kehitysapua melko pitkään, summat ovat olleet isoja. Hyvääkin on saatu aikaan, mutta
minusta olisi aika lopettaa
suora rahallinen kehitysapu.
Parempi olisi viedä Suomesta
tietotaitoa ja koulutusta. Monet kehitysavun vastaanottajamaat ovat diktatuurivaltioita, ja on epäselvää, ovatko
rahat edes menneet perille
oikeaan kohteeseen.
- Toki ymmärrän, että ihmisiä pitää auttaa. Priorisointia olisi kuitenkin tehtävä.
Emme me voi jättää vanhuksia hoitamatta sillä perusteella, että ei ole rahaa. Rahaa
kuitenkin näyttää olevan tolkuttomasti maailmanparantamiseen, Kotiaho sanoo.
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“Kansantalouden pyöriminen
edellyttää hyväkuntoisia teitä.”
Aika purkaa
eläkerahastoja
Eläkeläisten toimeentulon
parantaminen on Kotiaholle tärkeää. Hän nostaa esille
Paavo Lipposen hallituksen
aikoinaan hyväksymän eläkkeiden taitetun indeksin, joka
on romahduttanut eläkeläisten ostovoimaa.
- Kyseessä piti olla väliaikainen päätös, mutta sitä ei ole
vieläkään suostuttu korjaamaan. Hallituksen olisi aika
korjata asia. Eläkerahastoissa
on rahaa lähes 200 miljardia,
joten olisi aika välillä purkaa pottia ja maksaa kunnolliset eläkkeet niille, jotka ovat
myös olleet kerryttämässä varoja, Kotiaho esittää hallitukselle.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Niemi uskoo kansan heränneen todellisuuteen

”Nyt nähdään, mitä
huono maahanmuuttopolitiikka on aiheuttanut
Suomelle”
Poliisitaustainen kansanedustaja Veijo Niemi
sanoo, että viime vuosina äänestäjien tietoisuus on noussut Suomen maahanmuuttopolitiikan ongelmista. – Perussuomalaisten tiukka, mutta järkevä maahanmuuttopolitiikka oli
keskeinen syy, joka johti puolueen voittoon
eduskuntavaaleissa.
LEMPÄÄLÄSTÄ kotoisin oleva rikosylikonstaapeli Veijo Niemi nousi eduskuntaan
toisella yrittämällä. Hän pääsi eduskuntaan Pirkanmaan
viimeisenä kansanedustajana. Läpi mennessään hän samalla syrjäytti vihreiden Oras
Tynkkysen, joka oli pitkään
ääntenlaskennan ajan menossa viimeisenä eduskuntaan Pirkanmaalta.
Niemi on taustaltaan pitkän
linjan poliisimies. Työuraa hänellä on takanaan yli 40 vuotta. Hän on ollut pitkään perussuomalaisen linjan kannattaja,
mutta tuli mukaan puolueen
toimintaan vasta vuoden 2012
kuntavaaleissa.

Poliisitaustasta
apua kansanedustajan
tehtävään
Niemi arvioi, että pitkä ja laaja-alainen kokemus poliisityöstä eri tehtävissä antaa hänelle
hyvät eväät toimia kansanedustajana. Niemi työskenteli
monissa tehtävissä myös vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisin yhteydessä. Tuolloin
Suomeen saapui lyhyen ajan sisällä yli 30 000 maahantulijaa
hakemaan turvapaikkaa.
- Kriisitilanne heijastui nopeasti myös Pirkanmaalle. Siihen aikaan toimin tarkkailu- ja
ennaltaestävän toiminnan ryhmässä. Työtehtäviini kuului
myöhemmin myös kielteisen
päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kuljettaminen
Helsinki-Vantaan lentokentälle. Niitä keikkoja minulle kertyi lähes sata aina vuoden 2016
juhannukseen saakka.

Ensin haetaan turvaa,
sitten tehdään rikoksia
Perussuomalaiset pyrkii lopettamaan kokonaan Suomeen
kohdistuvan haitallisen maahanmuuton. Niemi näkee, että
perussuomalaisten tiukka,
mutta järkevä maahanmuut-

topolitiikka oli yksi keskeinen
syy, joka johti voittoon eduskuntavaaleissa.
Niemi sanoo, että viime vuosina äänestäjien tietoisuus Suomen maahanmuuttopolitiikan
ongelmista on noussut.
- Ihmiset ovat vääjäämättä heränneet todellisuuteen, ja
havainneet mitä huono maahanmuuttopolitiikka on aiheuttanut Suomelle. Seurauksena
on ollut muun muassa rikollisuuden määrän lisääntyminen. On vaikea ymmärtää sitä,
että henkilö tulee Suomeen hakemaan turvaa, mutta maahan
päästyään hän ryhtyykin tekemään rikoksia.

Hallitus avaamassa
ovet kaikille tulijoille
Tunnetusti muut puolueet eivät ole pyrkineet tekemään mitään haitalliselle maahanmuutolle. Myös äänestäjät ovat
huomanneet asian.
- Nyt meillä on hallituksessa vihreä sisäministeri ja vihreä ulkoministeri. Uusimpien
lausuntojensa perusteella heillä näyttäisi olevan käsitys, että
kielteisen päätöksen saaneille
turvapaikanhakijoille annettaisiin joku näennäistyöpaikka, ja
sen perusteella saisi jäädä maahan. Eihän tuota voi kukaan
normaalijärkinen hyväksyä,
Niemi ihmettelee.
Jo ennen eduskuntavaaleja
sdp:n Antti Rinne esitti Ylen
tv-tentissä, että hän laittaisi kielikoulutukseen ja töihin
kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet nuoret miehet, joita ei pystytä poistamaan Suomesta.
Sittemmin liikenne- ja viestintäministeriksi noussut Sanna Marin vahvisti demarien
kannan asiaan kesäkuun alussa
Ylen A-studiossa. Marinin mukaan on hyödyllistä, että kielteisen päätöksen saaneet pyritään Suomessa työllistämään,
jos palauttaminen ei onnistu.
Käytännössä sdp:n tarkoitus on
siis kiertää Suomen työlupajär-

Veijo Niemi ihmettelee, miksei hallitus
osoita varoja oman
maan kansalaisten
elämän parantamiseen.

jestelmää.

Rahaa palaa
kymppitonnin
avustajiin
Rinteen johtaman
hallituksen ministerit ovat viime aikoina ahkerasti pyörtäneet puheitaan.
Rinteen henkilökohtaisesti lupaama vappusatanen,
eli sadan euron nettokorotus alle 1 400
euron eläkkeisiin,
kutistui jo olemattomaksi.
Vaikka vaalilupauksia ei toteuteta, hallitusta tukemaan on palkattu viisitoista poliittista valtiosihteeriä, eli
lähes neljä kertaa enemmän
kuin pääministeri Juha Sipilän hallituksessa oli. Erityisavustajia uusilla ministereillä
on jopa 70.
Niemen mukaan hallitus
pröystäilee järjestellessään
puitteita mukavaksi.
- Hallitus ei pysy kohtuudessa, vaan ottaa kymppitonnin kuukausipalkkaa nauttivia
avustajia. Luvattua vanhustenhuollon hoitajamitoitusta ei
vaan saada kohdalleen. Se olisi pitänyt hoitaa ihan ensiksi ja
katsoa vasta sen jälkeen, mihin
on varaa.
- Kun hallituspuolueet tekevät sellaista, minkä kansa kokee vääryydeksi, niin se sitten
tulee näkymään kannatuksen
laskuna. Seuraavissa kuntavaaleissa demareiden, keskustan
ja vihreiden ei kannata odottaa
hyvää tulosta, Niemi arvelee.

Mistä rahat hankkeiden
toteuttamiseen?
Niemi on lukenut pääpiirteittäin hallitusohjelman läpi.
Kuten muutkin perussuomalaisten kansanedustajat, myös
Niemi ihmettelee, mistä hallitus aikoo ottaa rahat suureellisten hankkeiden toteuttami-

“Yksistään maahanmuuton
laskennalliset kulut ovat yli
3 miljardia vuodessa.”
seen.
Jo vappusatasen kutistuminen osoittaa konkreettisesti,
ettei olemattomia rahoja voida jakaa.
- Yksistään maahanmuuton
laskennalliset kulut ovat yli 3
miljardia vuodessa. Hallitus on
jo ilmoittanut ryhtyvänsä myymään valtion omaisuutta liki
samalla summalla, eli noin 3
miljardilla. Samaan aikaan pysyviä uusia menoja lisätään 1,2
miljardia. Jokainen ymmärtää,
että siinä äkkiä tulee pää vetävän käteen. Mistä sitä rahaa
sitten otetaan, kun myytävää ei
enää ole? Niemi kysyy.
Hän ihmettelee myös, miksei hallitus osoita varoja oman
maan kansalaisten elämän parantamiseen.
- Hyvä kysymys on sekin, ollaanko ajateltu loppuun saakka, miten työllistetään nuoret.
Tällä hetkellä meillä on yli 60
000 alle 30-vuotiasta, joilla ei
ole minkäänlaista koulun päättötodistusta. Hallituksella olisi
pähkäiltävää siinä, mistä näille nuorille järjestetään koulutusta, jotta heidät saadaan työllistettyä.

voimavaroja taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Tavallisen kansalaisen kannalta se
tarkoittaa lähinnä sitä, että elämästä tulee hankalampaa ja
kalliimpaa, kun ostovoimaa entisestään heikennetään viherverotuksella.
Niemi ihmettelee hallituksen
ilmastovouhotusta ja kehottaa tarkastelemaan asiaa laajemmin.
- Suomen hiilipäästöt ovat
globaalilla tasolla promillen
luokkaa. Siitäkin jo ollaan viime vuosina onnistuttu vähentämään. Kokonaispäästöt eivät kuitenkaan vähene, vaikka
kaikki suomalaiset alkaisivat
ajaa sähköautoilla.
- Sähköautoja muutenkin
mainostetaan ilmastoystävällisiksi. Tosiasiassa akkujen valmistaminen kuormittaa ympäristöä. Akuissa tarvittavan
litiumin erottamiseen maaperästä kuluu valtavan paljon
puhdasta vettä, Niemi muistuttaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Ilmastovouhotus
tekee elämästä
hankalaa ja kallista
Hallitus käyttää valtavasti
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Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp

Muistathan
päivittää
muuttuneet
yhteystietosi
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099
tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

Tule mukaan!
Katso kaikki
perussuomalaisten
tapahtumat
osoitteesta:
www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisen nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.
ten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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 aineistopäivänä. 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

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

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

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,-

19

Perussuomalaiset
on Suomen suosituin
puolue!

