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Kyky kilpailla
Hutchison Whampoa ja Jardine Matheson.
Tiedätkö, mitä ne ovat?
Viiden pisteen vihje: ne sijaitsevat maailman kilpailukykyisimmässä maassa. Yhden pisteen vihje: ne eivät ole pieniä. Ja se vastaus: nimet kuuluvat kahdelle Hongkongin suurimmalle yritykselle. Molemmat ovat monialayhtiöitä ja suurtyöllistäjiä, molemmissa on henkilöstöä yli 200 000. Kaukaisen itämaan talousvetureita, kilpailukyvyn ihmelapsia. Mistä moisia meillekin?
Kilpailukyvyn perään joikhaavat nyt kaikki. Ei ole väliä,
kuunteleeko EK:n ekonomistia, Finanssialan keskusliittoa vai
Häkämiehen loikkaa paikannutta kokoomuksen tuoretta elinkeinoministeriä Jan Vapaavuorta. Kilpailukyky menee kaiken
edelle, se on nostettava politiikan ykköstavoitteeksi niin Suomessa kuin Euroopankin tasolla. Tätä ilman ei velkakriisi ratkea. Eikä pankkikriisi.
Kuulostaako tutulta?

kuu,
s nukkuu
Suomen talouden ja tuotannon näkymät ovat vaarallisen synkät.
Näkymät ovat paljon lohduttamattomat kuin 1990-luvun alussa.
Silloin oli talousputken päässä edes vähän valoa sekä yhteinen
tahto talouden korjausliikkeisiin. Nyt tilanne on toinen.
Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Pitäisi kuulostaa. Perussuomalaiset on pitänyt asiasta meteliä
jo pitkään. Kesäkuun alussa jätimme välikysymyksen, jonka
ydin kietoutui Etelä-Euroopan maiden kaikkein tuskallisimpaan kipupisteeseen:
- Kyse on siitä kilpailukyvyn menetyksestä, jonka epäoptimaalinen yhteisvaluutta aiheutti. Julkisen sektorin velkaantuminen oli seurausta tästä perusongelmasta. Kriisimaiden
julkista sektoria ei saada kuntoon ennen kuin kilpailukyky
on palautettu.
Kävin vastikään päätoimittajapaneelissa. Tilaisuutta alusti Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.
Hän kuvasi Euroopan kriisiytynyttä tilannetta karuin sanakääntein. Hänen mukaansa kasvun ja kilpailukyvyn takia tarvittaisiin velan määrän vähentämistä, mutta vaihtoehdot ovat
Euroopassa vähissä.
- On joitain vaihtoehtoja: alennetaan julkisten talouksien menopuolta, haetaan lisäkasvua tai kerätään enemmän veroja.
Tai leikataan velkaa.
Mikään näistä vaihtoehdoista ei Kaupin mukaan kuitenkaan
toimi. Säästöistä puhuminen ei ole kovin suosittua. Lisäkasvua
ei Euroopassa näy, yksikkökustannukset ovat karanneet. Lisätulojen saavuttaminen verottamalla ei onnistu. Eikä kukaan
halua antaa velkoja anteeksi, EKP ei suostu antamaan piiruakaan periksi. Jo annetut velat halutaan takaisin. IMF ei suostu
enää auttamaan euroalueen velkataakassa. Euromaat keskittyvät omiin ongelmiinsa. Velasta ei päästä eroon.
Jää jäljelle enää yksi vaihtoehto:
- Helpoin ja todennäköisin vaihtoehto – tulevien vuosien peikko
numero yksi ja pelastaja numero yksi – on inflaatio. Päästetään se vain käsistä. Kymmenen prosentin inflaatio syö velat
pikkuhiljaa. Mutta mitä tapahtuu tavalliselle kansalle?
Palkat eivät voi elää yleisen inflaation myötä. Jos inflaatiolla
haluttaisiin hoitaa tämä koko velkataakka, niin se tarkoittaisi sitä, että kansa köyhdytetään näkymättömällä tavalla ja se
on todennäköisesti se, mitä tässä tullaan tekemään.
Kauppi ei ole yksin ennustuksensa kanssa. Taloussanomien
mukaan Säästöpankkiryhmän markkinastrategi Miska Kuhalampi kommentoi jo elokuussa:
- Uskottavaa saneerausta ei velkaisiin eurotalouksiin ole tehty.
Valtiotason konkursseja ei haluta, joten jäljelle jää ainoa realistinen tie ulos ongelmista. Se on inflaatio, velkojen reaalisen
arvon pienentäminen.
Vastaavia ulostuloja löytyy muitakin, mutta harva kehtaa sanoa asian yhtä suoraan kuin Kauppi.

Leipäjonojen pelätään kasvavan entisestään tulevina vuosina.

Matias Turkkila
Päätoimittaja
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
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Teollisuutta ei saa kurittaa Talvivaarassa ilmenneiden ympäristöongelmien vuoksi.

K

Teollisuuteen on
satsattava

orjausliikkeet olivat
katkeran
kovia
1990-luvun lamassa,
mutta välttämättömiä.
Syntyi selviytymismalli, jota on
kutsuttu ”Suomen malliksi”.
Syntyi talvisodan henki taistella
taloudellisen itsemääräämisoikeuden puolesta kaikilla mahdollisilla keinoilla.
Taistelu voitettiin ja Suomi
nostettiin ennätyksellisen nopeasti huimaan talouskasvuun.
Massatyöttömyys nujerrettiin,
vaikka liian suuri rakenteellinen
pitkäaikaistyöttömyys kasvoikin
liian suureksi. Silloista maamme
talouskasvua on haluttu selittää
Nokia-ilmiöllä. Se on liian helppo selitys ja osittain itsensä pettämistä. Ei haluta poliittisesti tunnustaa, että kaikki keskeiset poliittiset toimijat tunnustivat tuolloin oikeasti tosiasiat. Vain kasvunpolitiikalla voitiin Suomi pelastaa.
Nyt on tilanne toinen. Taloudellisesta itsemääräämisoikeu-

desta on osa luovutettu EU-byrokraateille ja kansainvälisille investointipankkiireille. Myös politiikassa talouskasvun puolestapuhujien joukko on harventunut.
Nykyisellä Arkadianmäellä kuulee enää harvoin puheenvuoroja
vaihtotaseen merkityksestä tai
kilpailukyvyn tärkeydestä. Jakopolitiikasta sitä vastoin riittää
kyllä puheenvuoroja.
Vienti hiipuu – valtiontalous
sakkaa
Eduskunta, sekä edellinen että
nykyinen hallitus, on nukkunut
ruususen unta. Umpioajatteluun
perustuvat poliittiset päätökset
eivät ole perustuneet reaalimaailman tosiasioihin. Vuoden 2008
talouslamaa ja sitä seurannutta
finanssikriisiä ei ole juuri huomioitu. Julkisen talouden kustannusrakennetta on rakennettu sen
pohjalle, että vienti olisi jatkanut
tasaista kasvua. Näin ei ole kännyt. Suomen viennistä puuttuu

vuositasolla 20 – 30 miljardia euroa. Siksi verotuloja jää saamatta
vähintään 10 miljardia euroa
vuositasolla.
Julkisen sektorin rahoitusta
on hoidettu nyt velkarahalla.
Kun lasketaan valtiontyöntekijän tai virkamiehen keskimääräiseksi
vuosikustannukseksi
60 000 euroa, 100 000 työntekijän tai virkamiehen kokonaisvuosikustannus on silloin 6 miljardia euroa. Nykymenolla merkittävältä valtion työtekijöiden
ja viranhaltijoiden joukolta putoaa palkkauksellinen rahoituspohja pois, ellei vientiä saada vetämään vuosien 2000-2008 tasolle. Edessä on viimeistään kolmen vuoden sisällä sekä julkisen
sektorin palkkaleikkauksia että
massairtisanomisia. Euron kriisimaista toteutettu sisäisen devalvaation tie on myös meidän
tiemme, mikäli jatketaan nykyisellä umpiajatteluun perustuvalla talouspolitiikan linjalla.

Poliittinen maariski kasvaa
Kataisen hallituksen poukkoileva talouspolitiikka kaventaa dramaattisesti teollisten toimijoiden
luottamusta jatkaa ja sijoittaa
uuteen tuotantoon Suomessa.
Kustannuskilpailukykymme on
heikentynyt Saksaan nähden 11 %
ja Ruotsiin nähden 18 % vuoden
2008 tasosta.
Osa poliittisista toimijoista
on ottanut kriittisen tuotannontekijän palkat silmätikuksi. Väittäen, että Suomen palkkataso on
kilpailijoihin nähden liian korkea, eikä perustu tuottavuuden
kehitykseen. Tämä on pään pistämistä pensaaseen. Kun puhutaan palkkakustannusten karkaamisesta, kyseessä on seuraus
eikä syy. Kolmen edellisen hallituksen välillisten verojen (pankki, varainsiirto, sähkö, bensa
jne.) korotuksilla ja kotimaista
kilpailua heikentävillä toimenpiteillä on nostettu kotitalouksien

kustannuksia, jonka seurauksena palkan korotuspaineet ovat
kasvaneet yli äyräiden.
Rakentaminen ja asuntotuotanto ollaan pysäyttämässä varainsiirto- ja pankkiverolla sekä
10–20 % asunnonoston omavastuulla. Espanjan asuntokuplan
seurauksena ollaan tekemässä
Suomessa päätöksiä, jotka ovat
täysin ylimitoitettuja sekä hätävarjelun liioittelua. Seurauksena
on lisää työttömiä, nuorten pienija keskituloisten siirtäminen
vuokra-asuntojonoihin sekä alenevien verotulojen kierteeseen.
Sisäisen devalvaation
vaihtoehto on vahva vienti
Talouskasvu on saatava käyntiin
ja vienti vetämään. Mitään muuta pelastustietä ei meillä ole. Nyt
tarvitaan vahvoja ja konkreettisia vientiteollisuudelle uskoa luovia viestejä. On otettava riskejä.
Tilanne on sama kuin jääkiekko

Suomen viennistä puuttuu vuositasolla 20-30 miljardia euroa
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Neuvottelutaitoa ja
itsenäisyyttä

Työttömyys kasvaa tulevina vuosina, jos nykyistä alamäkeä ei pysäytetä.

matsissa kolmannessa erässä olisi 2 minuuttia jäljellä ja oltaisiin
maalin tappiolla. Maalivahti
pois ja kuudes kenttäpelaaja kaukaloon eli vero sekä maksurasitteita on tuntuvasti helpotettava
vientiteollisuudelle loppuvaalikauden ajaksi. Samalla on valtion tehtävä sijoituksia ja irtisanouduttava sellaisista kansainvälisistä sitoumuksista, joilla suomalainen vientiteollisuus on
ajautumassa huonompaan kilpailuasemaan kilpailijamaihin
nähden.
Tämä tarkoittaa, että irtisanomme IMO:n rikkisopimuksen.
Näin viestitämme vientiteollisuudelle, ettei ole tulossa noin
miljardin logistiikkalisäkustannusta. Toiseksi luovumme EU:n
20–20–20 ilmastosopimuksen
tavoitteista. Saksahan on jo käytännössä luopunut ilmastosopimuksen tavoitteista, kun vaihtaa
ydinvoiman hiilivoimaan. Tästä
säästyvät noin 200–300 miljoonaa euroa ohjataan teollisuuden
toimintaedellytysten parantamiseen ja pk-yritysten riskirahoituksen vahvistamiseen. Fennovoiman hankkeen rahoitus on
turvattava. Yksi vaihtoehto on
tehdä se valtion omistaman Teollisuussijoituksen kautta. Rahoitus on mahdollista hoitaa, kun
ohjataan kehitysyhteistyörahoista ja ilmastorahaston Suomen
osuuksista miljardi euroa tähän
hankkeeseen.
Hallitus sitoutuu, ettei se tällä
vaalikaudella esitä mitään uusia
teollisuutta koskevia veroja tai
veroluonteisia maksuja. (Windfall- ja kaivosvero jne.) Samoin
hallitus luopuu suunnitelluista
pankki- ja varainsiirtoverosta.
Asuntolainan tarvitsijoille annetaan korkomarginaalialennusta,
jos heillä on säästössä asunnon
hinnasta 10–20 %. Samalla luovutaan
lainakattoesityksestä.
Näin voidaan vauhdittaa asuntorakentamista, joka on nopein tapa käynnistää talouskasvu.
Suomen vahvuudet ja
hyvinvoinnin luojat
Suomen hyvinvointi pysyy pystyssä neljän jalan varassa: metal-

liteollisuus, metsäteollisuus, kaivannaisteollisuus ja sähköenergiatuotanto. Kaikki nämä ovat
myös vientialoja. Metalliteollisuutemme vahvuudet löytyvät
koneista ja laitteista eli investointituotteista. Maailman markkinat eivät ole hyytyneet. Uusia
tuotantolaitoksia rakennetaan ja
uusitaan maailmalla. Meidän
metalliteollisuuden kustannuskilpailukykyä on parannettava,
jotta pystymme valtaamaan
markkinoita. Poliitikot ovat kohisseet suomalaisten peliteknologiayritysten maailman maineesta. Jotkut näkevät jo päiväunia
uusista Nokioista. Yhdestäkään
näistä yrityksistä ei tule työllisyysmielessä uutta Nokiaa, mutta tätä osaamista ja sovellutuksia
on toki hyödynnettävä kone- ja
laitetuotteiden
kehityksessä.
Tärkeintä on luoda puitteet talouskasvulle laajalla rintamalla.
Metsäteollisuus on säilytettävä maassamme. Raaka-aineen
saanti on turvattava kansainvälisesti kilpailukykyisin hinnoin
vaikka veropoliittisilla porkkanoilla. Kaivannaisteollisuus klustereineen on tulevaisuuden ala
niin vientieuron tuojana kuin
työllistäjänä. Asenteet kaivannaisteollisuutta kohtaan ovat
kylmenneet Talvivaaran ympäristöongelmien myötä. Nyt on
poliittisten päättäjien pidettävä
jalat maassa. Suomessa on kymmeniä kaivoksia, jotka ovat hoitaneet ympäristöasiat mallikkaasti. Talvivaara hoitaa ympäristöasiansa kuntoon. Siksi Talvivaaran jätevesien mukana ei saa
heittää koko kaivannaisteollisuutta pois. Nyt on aloitettava
kaivannaisteollisuuden maineen
puhdistusoperaatio ilman lisämaksuja ja lisäympäristösäännöksiä. Se on tärkeää, jotta saadaan uusia sijoittajia kaivosteollisuuteen ja mahdollistetaan suomalaisella pääomalla toimivien
pk-kaivosyhtiöiden
toimintamahdollisuudet.
Vesi- ja ydinvoimaosaaminen
on maassamme maailman ykkösluokkaa. Näiden kahden tuotantomuodon lisärakentamisesteet
on poistettava. Fennovoiman
hankkeen rahoituksen varmista-

misen lisäksi on annettava Fortumille lupa uusia Loviisan yksikkönsä. Kotimaista tuotantoa on
rakennettava niin paljon, että sähköstä saadaan vahva vientituote.
Näillä toimilla varmistetaan,
että Suomi on ystävällismielinen
ja turvallinen maa teollisuussijoituksille. Vientiteollisuudelle tällä
paketilla varmistettaisiin, että
suunnitelluista ja nykyisistä lisäkustannuksista leikattaisiin useampi miljardi euroa.
Euro upottaa kansantaloudet ja tuhoaa
sisäisen harmonian
Euron pelastusoperaatio on
upottamassa kaikkien euromaiden kansantaloudet. Euron pelastamiseksi tehtävien tulonsiirtojen ehtona oleva sisäinen devalvaatio tuhoaa kriisimaiden kansantalouden ja vie näiden maiden
mahdollisuudet käynnistää talouskasvu. Kansan kurittaminen
kriisimaissa on eskaloitumassa
kapinatulipaloksi kaikissa Välimeren maissa. Tästä on jo ensimmäiset merkit näkyvissä.
Tulonsiirtoja saavien maiden
velkaantuminen kasvaa vauhdilla.
Rahoittajamaat ovat ajautumassa
omiin talouskriiseihin ja tulevat
menettämään AAA-luottoluokituksensa. Lissabonin sopimuksen
tarkoituksena oli vahvistaa koko
euroalueen yhtenäisyyttä ja kilpailukykyä. Nyt on käymässä juuri
päinvastoin. Köyhyys harmonisoituu koko euroalueella.
Mikäli euroalue halutaan
nostaa jaloilleen tukevalle talouden maanpinnalle, on tulonsiirrot ohjattava kriisimaiden talouskasvun ja tuotannon käynnistämiseen sekä sosiaalisen turvallisuuden
kohentamiseen
pankkijärjestelmän pönkittämisen sijasta. Nyt ollaan raunioittamassa hiili- ja teräsunionin perusperiaatteet.
MATTI PUTKONEN
KUVAT: LEHTIKUVA JA
TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Kuntavaalit voitettiin. Saavutimme uuden Suomen ennätyksen.
Kiitos vielä kerran kaikille työstä ja äänistä.
Valtuutetut ovat yksi asia ja luottamuspaikat toinen asia.
Neuvottelu- ja yhteistyötaito on vaikuttamisen perusasia. Asiat pitää osata, pelkät äänet eivät riitä. Olen huomannut, että
tässä on vielä monin paikoin oppimista.
Saimme Espoossa 10 valtuutettua, joista yksi tuli lisää ja
vahvistettiin tarkistuslaskennassa. Saimme runsaat 14 000
ääntä ja viimeinen paikka ratkesi 9 äänellä! Jokainen ehdokas
ja jokainen ääni oli tarpeen. Tässä nähtiin ehdokasmäärän voima. Meillä oli 103 ehdokasta listalla ja JOKAINEN tarvittiin.
Neuvottelujen tuloksena saimme vuodeksi jopa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikan. Perussuomalaiset ovat nyt
ympäri Suomea vaikutuspaikoilla kaupunginvaltuustoissa ja
-hallituksissa. Nyt otetaan miehistä ja naisista mittaa.
Asioihin pitää perehtyä ja vastuu ottaa. Politiikka ei ole rakettitiedettä. Kyllä siinä normaali ihminen pärjää. Neuvotelkaa järjellä ja maltilla. Kysykää neuvoja. Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Muista, että sinuun on luotettu. Ole siitä iloinen
ja ole luottamuksen arvoinen. Sillä me luotamme sinuun, jäsenet ja äänestäjät.
Itsenäisyyttä
Monelta EU tulee jo korvista ulos. Ikävä kyllä on sanottava, että maamme työllisyyden, kasvun ja toimeentulon vaikeutuminen johtuu pitkälti EU-pakkopaidasta. Olemme toistaitoinen
maa, koillinen EU-rajamaakunta.
Kävin sekä USA:ssa että Englannissa. Tapasin vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka tuntevat rahan ja talouden. Näkymä on
synkkä. Ilman itsenäisyyttä ei ole kansallista politiikkaa, keinoja tukea työtä ja yrittämistä.
Olen vienyt perussuomalaiset Eurooppaan. Sampo Terho
on jatkanut työtä kunnialla hyvän henkilökuntansa kanssa. Kehitän näitä yhteyksiä. Ne ovat kullanarvoisia.
Minulta on pyydetty kirjoitukset jopa maailmankuuluihin
The Wall Street Journaliin ja The Timesiin, mutta ei Helsingin
Sanomiin. Täällä orjasieluisuus kukkii, eikä ole Iltalehden pääkirjoittajan voittanutta mitä EU-asioissa tietämättömyyteen
tulee.
Olen iloinen, että puolueväki on minua tässä tukenut. Se on
ollut tärkeää ja palkitsevaa. Annan tuellenne suuren arvon. On
todella tärkeätä, että perussuomalaiset on maailmalla tunnettu
ja arvostettu puolue. Tätä mainetta emme vaaranna. Me pidämme ovat auki maailmaan ja Europpaan. Itsenäisinä. Näin
me pidämme huolta Suomesta, viennistä ja työmme tuloksista.
EU-vaaleissa pamahtaa. Meidän on tehtävä niihin vaaleihin
hyvä ehdokaslista. Vaatimustaso on korkea. Asiat pitää osata
ja kielitaito omata. Aloitetaan työ heti, jotta olemme EU-vaaleissa Suomen suurin.
Timo Soini
puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp
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VOIKO TAPATURMAVAKUUTUK
LUOTTAA?
Potkukelkkaonnettomuudessa
vammautunut Kalevi Hautakangas on
joutunut taistelemaan toimeentulon ja
vakuutusyhtiön kanssa jo 18 vuotta.

Y

löjärveläinen Kalevi Hautakangas
kaatui potkukelkkaillessaan kevättalvella 1994. Jäisellä tiellä
sattuneesta onnettomuudesta
jäi Hautakankaalle pysyvä ta-

paturmasta aiheutunut vamma.
- Oikeassa kädessäni on parantumaton hermovaurio, Hautakangas kertoo.
18 vuoden ajan Kalevi Hautakangas on perännyt oikeuksiaan usealla taholla. Hänen

juttuaan on käsitelty vakuutusoikeudessa ja korkeimmassa
oikeudessa (KKO). Hautakankaan asia on ollut myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
käsittelyssä.
- Hain Pohjolalta työnantajani lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella tapaturmaeläkettä, minkä Pohjola ja
kaikki valituselimet hylkäsivät
vastoin hoitavien tahojen tutkimustuloksia ja diagnooseja.
Nykyään entinen Kyrönlahden Porakaivo Oy:n toimitusjohtaja on työkyvyttömyyseläkkeellä vaikea-asteisen masennustilan takia. Huoli toimeentulosta varjostaa Hautakankaan
arkea tauotta.
- Saan tällä hetkellä käteen

Vakuutusoikeus on erityistuomioistuin
Vakuutusoikeus on Suomen
tuomioistuinjärjestelmään kuuluva riippumaton ja puolueeton
toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin.
Vakuutusoikeus kuuluu
oikeusministeriön hallinnonalaan. Sen toiminnasta on säädetty vakuutusoikeuslaissa,
valtioneuvoston asetuksessa
vakuutusoikeudesta sekä vakuutusoikeuden työjärjestyksessä.
Vakuutusoikeuden palveluksessa on päätoimisesti noin
108 henkilöä. Vakuutusoi

keuden palveluksessa on myös
yhdeksän
valtioneuvoston
määräämää sivutoimista lääkärijäsentä.
Vakuutusoikeuden lainkäyttötoiminnassa sovelletaan
hallintolainkäyttölakia, joka
on oikeudenkäyntimenettelyä
hallintotuomioistuimissa sääntelevä laki.
Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat koskevat muun
muassa henkilön oikeutta työeläkkeeseen, kansaneläkkeeseen, työttömyysetuuteen, palkkaturvaan, asumistukeen, opin-

totukeen, Kansaneläkelaitoksen
maksamiin vammaisetuuksiin,
sairausvakuutuslain mukaiseen
etuuteen, kuntoutukseen sekä
oikeutta korvaukseen työtapaturman, ammattitaudin, rikosvahingon, sotilasvamman tai
sotilastapaturman perusteella.
Vakuutusoikeus on edellä
mainituissa asioissa ainoa toimivaltainen tuomioistuin, lukuun ottamatta eräitä työtapaturma- ja ammattitautiasioita.
Vakuutusoikeudessa ei käsitellä yksityisvakuutuksia kuten
auto- tai kotivakuutuksia.

Ilmariselta eläkettä nettona noin
850 euroa kuukaudessa. Lisäksi
Pohjola korvaa vuodessa kipulääkkeitäni 2 500 – 3 000 eurolla, Hautakangas kertoo.
Vakuutusyhtiö puolitti
eläkkeen
Hautakankaan kohdalla laki on
tehnyt elämästä jatkuvaa taistelua. Hän kertoo, Suomessa voimassaolevasta laista, jonka mukaan eläkevakuutusyhtiöt saavat
leikata 50 prosenttia maksettavasta työkyvyttömyyseläkkeestä,
jos työntekijä ei ole saanut viimeiseen 12 kuukauteen palkkaa,
sairauspäivärahaa, työttömyyskorvausta tai toimeentulotukea
- Olin vailla mitään tuloja 18
kuukautta. Yli 12 kuukauden

jakso ylittyi, jolloin Ilmarinen
leikkasi eläkettäni 50 prosentilla. Onnettomuuden sattuessa minulla oli hyvä tulotaso.
Pohjolan olisi pitänyt maksaa
minulle bruttona tapaturmaeläkettä 9.4.1995 alkaen yli 12
500 markkaa kuukaudessa, hän
tarkentaa.
Hautakangas pitää vakuutuslääkärijärjestelmää painajaismaisena.
- Kyse on Suomessa vuosikymmeniä toimineesta ”mafiasta”, jota oikeuslaitoksemme
tukevat. Salakähmäinen esimerkki löytyy esimerkiksi siitä, että vakuutusoikeudessa on
vakuutusyhtiöiden kouluttamat
vakuutuslääkärit valanvannoneina tuomareina.
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KANSANEDUSTAJAN
KANNANOTTO

Vakuutusoikeuden päätöksenteko
erityistutkintaan

KSEEN
Toimeliaana ihmisenä Hautakangas selvitti myös mahdollisuutensa uuden ammatin opiskeluun.
- Vammautumiseni jälkeen
olin Kelan Turun yksikössä viikon ajan tutkimuksissa.
Lääkärit totesivat, ettei minua
voida uudelleen kouluttaa uuteen ammattiin vakavan hermovaurion takia, hän lisää.
Kalevi Hautakangas ei luovuta. Tällä hetkellä hän suunnittelee valittavansa joko vakuutusoikeuteen tai korkeimpaan
oikeuteen.
HELI-MARIA WIIK
KUVAT: LEHTIKUVA

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että suomalaiset ovat
eriarvoisia lain edessä. Vakuutusoikeus on saanut arvostelua
vuosien ajan puolueellisista ja vääristä päätöksistä, työkykynsä
tapaturmaisesti tai ammattitaudin vuoksi menettäneen kansalaisen ääni ei kuulu. Vakuutusyhtiöiden prosessit on avattava ja
järjestelmän puutteet on tuotava päivänvaloon. Lainsäädännön
tai valvonnan on puutteisiin on puututtava välittömästi.
Vakuutusoikeuden ylilääkäri Eero Hyvärisen ero tehtävästään osoittaa, että julkisuudessakin käyty
keskustelu Vakuutusoikeuden ja vakuutusyhtiöiden päätöksien oikeudenmukaisuudesta ja oikeudellisuudesta on totuudenmukaista. Vakuutusoikeus ei toimi lain hengen mukaan.
KKO:n presidentti Pauliine Koskelo otti asian puheeksi kesäkuussa ja sanoi, ettei nykytilanne ole tyydyttävä yksittäisen
ihmisen oikeusturvan kannalta. KKO on käsitellyt 32 vakuutusoikeuden juttua vuosina 2010-2011, joista useissa tapauksissa
tuomio on muuttunut vahingoittuneen tai ammattitaudista kärsivän valittajan hyväksi. Samassa yhteydessä Vakuutusoikeuden
johtava ylituomari Juha Pystynen kertoo, että he ovat huomanneet KKO:n ratkaisseen lukuisia juttuja valittajien hyväksi.
- En osaa vastata, miksi linja on siellä yhtäkkiä muuttunut.
Vakuutusoikeuden linjat ovat pysyneet aika samoina vuosien mittaan, Pystynen sanoo.
Asiantuntijat kriittisiä vakuutusoikeutta kohtaan
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tämän vuoden aikana
ollut aktiivinen Vakuutusoikeuden toiminnan selvittämisessä.
Järjestimme kesäkuussa pienoisseminaarin ”Saako tapaturmaisesti vahingoittunut oikeutta?” Kansalaisinfossa. Seminaarissa
oli mukana asiantuntijoina dosentti Olli Tenovuo, OTL Vesa
Laukkanen, ylituomari Juha Pystynen sekä kolme tapaturmaisesti vammautunutta, järjestelmän loukkuun jäänyttä henkilöä. Seminaari osoitti, että Suomessa tapaturmaisesti vahingoittunut
tai ammattitaudin takia työkykynsä menettänyt ei saa oikeutta.
Seminaarissa neurologian ja neurotraumatologian dosentti Olli
Tenovuo tiivisti nykyisen oikeusjärjestelmän ongelmat.
- Nykyinen korvausjärjestelmä on epätyydyttävä, se ei turvaa kansalaisten oikeudellista asemaa, toimii hitaasti, alistaa
lääketieteelliset kiistat maallikoiden tai epäobjektiivisten tahojen
ratkaistaviksi, kuormittaa kohtuuttomasti terveydenhuoltoa ja
oikeusjärjestelmää sekä estää usein tehokkaasti vammautuneen
optimaalisen kuntoutumisen. Valitusprosessit voivat kestää jopa
yli 10 vuotta, jos vakuutusyhtiö kiistää korvausvelvollisuutensa

näyttötaakka siirtyy vakuutetulle. Vakuutusyhtiöillä on sama
harkintavalta myös hoitoihin ja kuntoutukseen. Yksittäisen ihmisen mahdollisuudet selvitä vakuutusyhtiöitä ja vakuutusoikeutta vastaan ovat heikot jo taloudellisten syiden takia.
Tenovuo otti esille myös järjestelmän kummallisuuksia:
- Päätöksissä voidaan todeta: ”Vamma voinut aiheutua
sairaudesta, joka on perusteellisista tutkimuksista huolimatta
jäänyt löytymättä” tai että: ”Alkuvaiheiden dokumentteja on
pidettävä luotettavimpana”.
- Miksi vakuutusoikeuden käsittely on salainen 80 vuoden
ajan?
- Miksi vakuutuslääkärit on vapautettu rikosoikeudellisesta vastuusta?
Oikeustieteen lisensiaatti Vesa Laukkanen puolestaan on vienyt
onnistuneesti vakuutusyhtiöiden hylkypäätöksiä liikennevahinkotapauksissa läpi käräjäoikeuksien kautta. Hän on voittanut
tähän asti kaikki lähes 100 juttuaan. Tämä jo osoittaa, että
vakuutusyhtiöiden ja Vakuutusoikeuden tekemät tapaturma ja
ammattitauti asioissa ovat erittäin kummallisia ja kansalaisen
oikeuksia poljetaan.
Vakuutusoikeuden toiminnan puutteet selvitettävä
Vakuutusyhtiöiden ja Vakuutusoikeuden prosessit on avattava
ja puolueettoman tahon on selvitettävä pikaisesti järjestelmän
puutteet. Nyt järjestelmä on alistanut ja jakanut vääriä tuomioita
vuosien ajan tuhansille ihmisille, samalla tehden heidän ja perheidensä elämän lähes mahdottomaksi. Taloudellisen vahingon
lisäksi potilaille on aiheutettu suunnattomia fyysisiä ja henkisiä
kärsimyksiä. Voidaan myös kysyä: Kuka korvaa väärien päätösten aiheuttamat taloudelliset vahingot potilaille? Väärinkäytöksille on tehtävä loppu, vahingoittunut ihminen ei voi olla
vakuutusyhtiön pelinappula.
Vakuutusyhtiöiden voiton tavoittelu ei voi mennä ihmisen
kuntoutuksen ja oikeudenmukaisen kohtelun edelle. Vakuutusyhtiöt siirtävät tällä hylky-järjestelmällään vastuun yksittäisen
ihmisen, perheen, yhteiskunnan ja KELA:n piikkiin. Vakuutusyhtiöiden menettely muistuttaa euroalueen pankkien pelastusoperaatiota, pankit keräävät voitot ja tappiot sosialisoidaan.
Lähteet: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030132

JARI LINDSTRÖM
kansanedustaja (ps)

Tapaturmaisesti vahingoittuneen oikeusturva on hatara
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tämän vuoden aikana ollut
aktiivinen vakuutusoikeuden toiminnan selvittämisessä.
Asiasta kannanottoja tehnyt kansanedustaja Jari Lindströmin kertoo, että viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että suomalaiset
ovat eriarvoisia lain edessä. Vakuutusoikeus on saanut arvostelua vuosien ajan puolueellisista ja vääristä päätöksistä.
1. Kertoisitko lyhyesti mikä vakuutusoikeuden toiminnassa
on pielessä?
- Toiminnan tietty läpinäkymättömyys ja epäoikeudenmukaiseksi
koettujen päätösten suuri määrä.
2. Missä epäkohdat näkyvät selkeimmin?
- Vakuutuslääkärit tekevät esimerkiksi päätöksiä näkemättä potilasta.
3. Miten asioiden hoitaminen sujuisi paremmin?
Miten käytäntöä pitäisi muuttaa?
- Lisäämällä päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja velvoittamalla
vakuutuslääkärit kertomaan sidoksistaan sekä käymällä
avointa keskustelua uusien ratkaisu mallien löytämiseksi.

4. Ratkaisumalli?
- Tehdään koko vakuutusoikeusjärjestelmän kokonaisremontti
joka lähtee lainsäädännön uudistamisesta.
5. Mitä tähän mennessä on tehty asian edistämiseksi?
- Nostettu asiaa julkiseen keskusteluun, mutta nyt on tekemisen
paikka.
6. Oma näkemyksesi, jolla kansalaisen oikeusturva
paranisi tässä asiassa?
- Uskon vakaasti, että täysremontilla kansalaisten oikeusturva
paranisi.
7. Miten neuvoisit kansalaista, jonka asioiden hoitamisessa
on ollut puutteita ja virheitä. Siis henkilöä, joka perää
oikeuksiaan ja kamppailee saadakseen korvauksia.
- Siinä ei ole järkeä, että lähdetään ajamaan yksittäisen
kansalainen asiaa vaan koko järjestelmä pitää laittaa kuntoon.
Joissain tapauksissa ryhmäkanne voisi olla tehokas keino.
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Kunniavelan maksun
aika on nyt
Jokaisella sotaveteraanilla tulisi olla oikeus kuntonsa ja tarpeidensa
mukaiseen kuntoutukseen ja sosiaalipalveluihin. Kuitenkin vain
harva saa tarvitsemaansa apua.

S

Päättäjät lupailevat kuntoutusta ja apua jokaiselle sotaveteraanille. Kuvassa
veteraania kävelyttää Nuuksion Kuusikodin vapaaehtoinen työntekijä.

otiemme veteraaneja
on vielä jäljellä noin
42 000, kun laskee
mukaan myös ulkomailla asuvat ja virolaiset
vapaaehtoiset. Aika paljon
sotaveteraaneja on eri syistä
muuttanut ulkomaille, eniten
Ruotsiin ja Kanadaan. Sotaveteraaniliitolla on Ruotsissa
piiri ja yhdeksän yhdistystä,
Kanadassa piiri ja seitsemän
yhdistystä ja yhdistykset myös
Yhdysvalloissa ja Australiassa. Suomen armeijassa vapaaehtoisina palvelleita virolaisia
Suomen-poikia Virossa on
vielä elossa noin 130.
Sotaveteraanien keski-ikä
on tällä hetkellä 89 vuotta.
Nuorin rintamalla palvellut täysi ikäluokka on nyt
87-vuotias. Elossa oli vuoden
alussa myös 119 yli satavuotiasta. Lähes yhdeksänkymmentä prosenttia sotaveteraaneista asuu vielä kotona.
Sotaveteraanit ovat myös

edelleen aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita ja keskustelijoita.
Muun muassa Sotaveteraaniliiton valtuustossa noin puolet on
vielä itse rintamalla palvelleita.
Veteraanit näkisivät hyvänä asiana, jos jälkipolvet jatkaisivat
sotaveteraanien perintöä, aatetta itsenäisestä isänmaasta ja
taistelua sen säilyttämisen puolesta, toki erilaisin asein kuin
millä he itse aikoinaan sen eteen
joutuivat taistelemaan.
- Sotaveteraanit ovat vähään
tyytyväisiä, mutta ottaen huomioon viime vuosina julkisessa keskustelussa olleet puheet
kunniakansalaisista, niin minun
mielestäni kunniavelan maksun
aika olisi viimeistään nyt, sanoo
Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Markku Seppä.

Kunniavelan maksu tarkoittaisi,
että jokaisella veteraanilla tulisi

olla oikeus kuntonsa ja tarpeidensa mukaiseen kuntoutusjaksoon joka vuosi. Heillä tulisi
myös olla oikeus saada tarvitsemiaan palveluja kotiin, esimerkiksi ruoanlaittoon, siivoukseen,
pyykkäykseen ja pihatöihin liittyen. Yksinäisille veteraaneille
olisi tärkeää saada myös juttuseuraa.
- Viime vuonna kuntoutukseen osallistui 49,3 prosenttia
veteraaneista. Tänä vuonna Sotaveteraaniliitto selvitti, paljonko kuntoutuksia jäi tekemättä
rahanpuutteen vuoksi. EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksote, Salo, Kotka, Viitasaari ja
Heinävesi olivat kaikki sellaisia
kuntia, joista rahat loppuivat
kesken kesään mennessä. Arviomme mukaan 75 prosenttia
veteraaneista haluaisi ja pystyisi
osallistumaan kuntoutukseen,
jos se olisi heidän tarpeisiinsa
sopivaa.
Sotaveteraanien kuntoutus
aloitettiin vuonna 1977. Alussa

ottaen huomioon yleisen varallisuuden kasvun vuoden 2005
jälkeen, lakiesityksen ensimmäisenä allekirjoittanut Kaj Turunen
kirjoittaa.

jaaminen on sytyttänyt perussuomalaisedustajat. Seuraavassa
esimerkissä puututaan sellaiseen
kummajaiseen, johon tavallinen
ihminen harvoin törmää, mutta
tämäkin on yllättävän yleistä.
Vaadimme rikoslain 16 luvun korruption vastaisten lahjontasäännösten täydentämis-

tä kolmella uudella pykälällä,
joista yhdellä kriminalisoitaisiin
virkamieheen tai kansanedustajaan ulottuvaksi väitetyn vaikutusvallan kauppaaminen, toisella
vaikutusvallan väärinkäytön palkitseminen ja joista kolmas olisi
kahdelle edelliselle tärkeä määritelmäsäännös koskien kriteeriä

Kaikki eivät pääse
kuntoutukseen

Perussuomalaiset vaativat:

VEROTUS
UUSIKSI!
Tähän johtopäätökseen tulee väistämättä,
kun tutkii perussuomalaisten kansaedustajien
tekemiä lakialoitteita. Yli viidestäkymmenestä
lakiasia-aloitteesta noin kolmessakymmenessä
prosentissa halutaan muuttaa verotusta.

P

erussuomalaiset kansanedustajat ovat lähteneet
ajamaan lakialoitteissaan verotuksen uudistamista. Toiseksi suurinta tarvetta edustajat ovat tunteneet rikoslain uudistamiseksi. Vammaisten
ja vanhusten asioiden auttamisen
tärkeydestä kertoo se, että niistä
molemmista on tehty kolmanneksi eniten lakiehdotuksia.
Esimerkkinä verouudistustarpeesta on perussuomalaisten
varallisuusverolakiesitys, joka on
suorassa linjassa puolueen peri-

aatteiden kanssa.
On kohtuullista, että yhteiskunnan
parempiosaiset
kantavat suuremman vastuun
myös yhteiskunnan kustannuksista. Ehdotamme varallisuusveron palauttamista siten, että
300 000 euroa suuremmasta verotettavasta omaisuudesta maksetaan vuosittain 0,8 prosenttia
veroa. Yhteisön varallisuusveroprosentti olisi entiseen tapaan
1. Tällä tavalla arvioimme valtion kassaan kertyvän noin 135
miljoonaa euroa vuonna 2013,

Lahjontasäännökset uusiksi
Myös rikoslain vääryyksien kor-
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kuntoutukseen pääsi vain hyvin
pieni osa veteraaneista. Sen jälkeen määrärahoja on vähitellen
nostettu, joten viime vuonna jo
puolet jäljellä olevista veteraaneista sai osallistua. Alkuvuosina
tarjottiin vain laitoskuntoutusta,
mutta veteraanien ikääntyessä
avo- ja kotikuntoutus ovat olleet
yhä merkittävämmässä asemassa. Jos veteraani asuu kymmenien kilometrien päässä kunnan
tarjoamista palveluista, pitäisi
vaihtoehtona olla aina kotikuntoutus.
Kotiapu on monelle
välttämättömyys
Vuonna 2011 hallituksen budjettiin varattiin ensimmäistä
kertaa noin 2,3 miljoonan euron määräraha veteraanien kotipalveluja varten. Tänä vuonna
osuus oli 3,6 miljoonaa, ja toiveena on, että ensi vuonna osuus
nousisi.
- Veteraanit haluavat asua
kotonaan niin pitkään kuin
suinkin mahdollista, mutta
tuossa ikäluokassa ei halonhakkuu moneltakaan enää onnistu,
joten kotiapu on välttämättömyys, Seppä toteaa.
Osalla veteraaneista on
myös mahdollisuus saada veteraanilisää. Veteraanilisä on kohdistettu kaikkein heikoimmassa
asemassa oleviin veteraaneihin,
sillä veteraanilisän saaminen
edellyttää Kelalta saatua päätöstä korotetusta tai ylimmästä

hoitotuesta ja ylimääräisen rintamalisän saamista.
- Ylimpään hoitotukeen
ovat oikeutettuja vain ne, jotka
tarvitsevat paljon tukea arjessa
selviämisessä. Ylimääräistä rintamalisää taas saavat vain pienituloiset, eli ne joiden bruttoansiot jäävät alle tuhanteen euroon
kuukaudessa. Näille kaikkein
heikoimmassa asemassa ole-

ville veteraaneille kohdistuva
veteraanilisä on erittäin hyvä
asia. Veteraanilisä nousee ensi
vuonna 53 eurosta 103 euroon.
Veteraanijärjestöjen mukaan
veteraanilisä tulisi nostaa 200
euroon.
MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA

SOTAVETERAANIT
Sotaveteraaneja on elossa noin 42 000, heistä sotainvalideja on
noin 6 500. Veteraanien keski-ikä on lähes 89 vuotta. Sotiemme
veteraanit ovat korkeaan ikään ehtineitä kunniakansalaisia. Tuen tarve kasvaa, sillä veteraanien kunto heikkenee.
Sotiemme veteraanit lunastivat Suomelle itsenäisyyden kolmessa
raskaassa sodassa: talvisodassa 1939-1940, jatkosodassa 19411944 ja Lapin sodassa 1944-1945.
Talvisodan syttyessä syntyi talvisodan henki, suomalaisten horjumaton puolustustahto ja yksimielisyys. Sotiemme veteraanien
joukossa on talvisodan taistelijoita.
n Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000
naista.
n Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita.
n Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi.
n Heistä, jotka palasivat, pysyvän sotavamman sai joka neljäs.
n Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.
n Yli puoli miljoonaa ihmistä menetti kotinsa.
(Sotiemme Veteraanit)

Kansanedustaja Kaj Turunen on ahkeroinut lakialoitteiden parissa.

Naisedustajat ahkerina
tuaalisesti miehet 18 aloitteellaan. Perussuomalaisilla on 39
kansanedustajaa, joista miehiä
on 28 ja naisia 11.
Eniten lakialoitteita on ensimmäisenä allekirjoittanut
puolueen eduskuntaryhmän

Perusterveydenhuoltoa
vahvistettava

Nyt se viimein tuli. Nimittäin hallituksen kohuttu luonnos
kuntarakennelaiksi, jota lykättiin poliittisista syistä kuntavaalien yli. Päätöksiä voimme odottaa ensi vuoden puolella,
kun luonnos on ensin käynyt lausuntokierroksella kunnissa.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen linjoista ei
sen sijaan vieläkään saatu tyhjentävää tietoa. On selvää,
että korjausliikkeitä nykytilaan tarvitaan. Nykyisellään erikoissairaanhoito toimii, mutta perusterveydenhuolto yskii.
Terveyskeskuksia riivaavat lääkäripula ja pitkät jonot.
Ongelmista kärsivät etenkin vähävaraiset ja työelämän
ulkopuolella olevat. Hyvätuloiset ja työssä käyvät voivat
kääntyä yksityislääkärin tai työterveyshuollon puoleen.
Kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi perusterveydenhuoltoa on vahvistettava.
Uudistus ei saa johtaa mittavaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamiseen, kuten kokoomus tuntuu tahtovan. Yksityisten yritysten tehtävänä on tuottaa voittoa
omistajilleen. Varsinkin pienillä paikkakunnilla, joilla aitoa
kilpailua ei välttämättä synny, hintojen nostaminen ulkoistamispäätöksen jälkeen on helppoa.
Sitä paitsi jo tehdyt terveyspalveluiden ulkoistamiset
ovat joissain kunnissa alkaneet kaduttaa, kun ne eivät ole

’’ Hyvään johtamiseen,
työntekijöiden hyvinvointiin
ja terveyskeskustyön
arvostuksen palauttamiseen
on panostettava. ’’

ilmeisen sopimattomasti, Pirkko
Ruohonen-Lerner täsmentää.
Edellä lueteltujen aihealojen
lisäksi PS -edustajat ovat tehneet
lakiesityksiä tai muutosesityksiä
jotka koskevat mm. etujärjestöjä,
ulkomaalaisia, alkoholin käyttöä, tieliikennettä ja opintotukea.
Yleisestä arkea säätelevästä
lainsäädännöstä poikkeavan,
mutta silti etenkin aikuisväestön
tietoisuudessa vuosikymmeniä
vääryydeksi koetun asian korjaisi Reijo Tossavaisen lakiesitys
sotasyyllisyysasiassa.
- Ehdotetaan säädettäväksi
laki, jolla korkeimmalle oikeudelle perustetaan toimivalta purkaa syytetyn eduksi ne tuomiot,
jotka sotaan syyllisten rankaisemisesta annetun lain (890/1945)
mukainen sotasyyllisyysoikeus
on sanotun lain nojalla vuonna
1946 antanut. Ehdotetussa laissa on myös säännökset tuomion
purkamisen edellytyksistä ja menettelystä.

Eduskunnan tilastojen mukaan
perussuomalaiset naiskansanedustajat ovat tehneet lakialoitteita hanakammin kuin puolueen miesedustajat. Vaikka 51
lakialoitteesta miesten tekemiä
on 33, kaatavat naiset prosen-

KOLUMNI

puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner (11). Kansanedustaja Kaj Turunen on laatinut
kahdeksan ja Reijo Tossavainen
neljä esitystä.
SEPPO HUHTA
KUVAT: LEHTIKUVA

tuoneet toivottuja säästöjä tai palveluiden laadussa on ollut
huomauttamista. Hiljattain esimerkiksi Kotkassa, Kouvolassa ja Kokkolassa on päädytty palauttamaan ulkoistettua
toimintaa takaisin kunnalle itselleen.
Yhtälailla on huolehdittava siitä, että uudistuksen seurauksena palvelut eivät häviä reuna-alueilta. Terveyspalvelut on hyvä tuottaa mahdollisimman lähellä kuntalaisia.
Ne on järjestettävä mahdollisimman hyvin joka puolella
Suomea. Perussuomalaisten mielestä terveydenhuollon on
oltava lähipalvelua.
Työntekijäpulan helpottamiseksi terveysalan työpaikoista julkisella sektorilla on luotava nykyistä houkuttelevampia. Hyvään johtamiseen, työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyskeskustyön arvostuksen palauttamiseen on
panostettava.
Joissain kunnissa kiinnostusta avoimiin virkoihin ovat
lisänneet esimerkiksi lääkärien mahdollisuudet vaikuttaa
entistä paremmin omiin työaikoihinsa ja nuorten lääkärien
mentorointiohjelmat. Tällaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä tulisi voida jakaa valtakunnallisesti, ja jos porkkana ei
tehoa, on lääkäripulan lievittämiseksi mietittävä muitakin
vaihtoehtoja.

Jussi Niinistö
Kirjoittaja on
kansanedustaja
ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.
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JÄRJESTÖTOIMINTA
Etelä-Pohjanmaa

Sisä-Savo

Hämeen Perusnuoret

Alajärvi

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina
09.12. klo 12 Lapuan nuorisotalolla, Oskarinkatu 11,
Lapua. Esillä sääntömääräiset asiat. Paikalla kansanedustajat Reijo Hongisto, Vesa-Matti Saarakkala ja Maria
Tolppanen. Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen
varaedustajansa on esitettävä
kokoukselle valintaansa koskeva pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote, mikäli sitä ei ole
esitetty jo vuoden 2012 sääntömääräisen kevätkokouksen
yhteydessä. Tervetuloa!

Sisä-Savon Perussuomalaiset ry:n (Rautalampi-TervoVesanto) sääntömääräinen
syyskokous pidetään sunnuntaina 25.11. klo 15.
Paikkana Tervon Mantun
yläkerran tila. Tervetuloa!

Hämeen Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Hämeenlinnassa 2.12. klo 14 Sokos Hotel
Vaakunassa, Possentie 7.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa
mukaan! Lisätietoja: Antti
Hölttä/040 961 5137.

Alajärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Alajärven kaupungintalolla keskiviikkona 28.11. klo 18. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Kanta-Häme
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään keskiviikkona 28.11.
klo 18 Koulutuskeskus Tavastialla, Hattelmalantie 8,
Hämeenlinna. Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.
Tervetuloa!

Keski-Pohjanmaa
Perussuomalaisten KeskiPohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 02.12. klo
13. Paikkana Sokos Hotel
Kaarle, Kokkola. Käsittelyssä
sääntömääräiset asiat. Paikalla kansanedustaja Maria
Tolppanen. Piirihallitus kokoontuu klo 12.00 Tervetuloa!

Keski-Suomi
Perussuomalaisten KeskiSuomen piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
la 1.12. klo 15 Paunun koulun ruokasalissa, Paununtie
1, Jämsä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikallisyhdistyksen
edustajan tulee esittää kokouksessa pöytäkirjanote,
jossa on mainittava paikallisyhdistyksen valtuuttamat
viralliset edustajat, joilla
on kokouksessa äänioikeus.
Kaikilla puolueen jäsenillä ja
kunnanvaltuutetuilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus.
Koulutustilaisuus piirin uusille valtuutetuille samassa
paikassa klo 13-15.

Kaarina
Kaarinan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään 27.11.
klo 17 Paimion Neste –huoltamolla, Ajurintie 1. Kokouksessa käsitellään syyskokoukseen
kuuluvat asiat. Jäsenmaksun
maksaneilla on oikeus osallistua
kokoukseen.

Espoo
Satakunnan Perusnuoret
Pirkanmaa
Pirkanmaan Perussuomalaisten syyskokous järjestetään
lauantaina 1.12. klo 12 Sampolan auditoriossa, Sammonkatu 2, Tampere. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Piirin kokoukseen on
jokaisella jäsenyhdistyksellä
oikeus lähettää yksi (1) puhe- ja äänioikeutettu edustaja
jokaista jäsenyhdistyksensä
alkavaa viittä (5) varsinaista
jäsentä kohden kuitenkin niin,
että jäsenyhdistys voi lähettää enintään kymmenen (10)
edustajaa. Kokouksessa tulee
olla mukana yhdistyksen jäsenluettelo (ei siis kunnan alueella asuvat puolueen jäsenet)
ja syyskokouksen pöytäkirja,
josta selviää valitut piiriedustajat. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Pirkanmaan Perusnaisten
syyskokous Piiritoimistolla,
Savilinnankatu 9 perjantaina
7.12. klo 17. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Varsinais-Suomi
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n syyskokous
pidetään sunnuntaina 2.12.
klo 15.30 Raision kaupungintalon valtuustosalissa,
Nallinkatu 2. Kokouksessa
käsitellään piiriyhdistyksen
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kahvitarjoilu ja kokousedustajien valtakirjojen tarkastus alkaen klo 15.

Satakunnan Perussuomalaiset
Nuoret ry sääntömääräinen
syyskokous 30.11. klo 17. Kokous pidetään piiritoimistolla,
Satakunnankatu 33 - 35 B.
Tervetuloa!

Espoon Perussuomalaiset ry:n
ylimääräinen yleinen kokous.
Kokous pidetään Kasavuoren
koulutuskeskuksessa, Kasavuorentie 1, Kauniainen lauantaina
1.12. klo 13. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden talousarvio. Tilaisuudessa keskustellaan
myös luottamustehtäväneuvotteluista. Tervetuloa!

Oulun piirin Perussuomalaiset
Naiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous 3.12 klo 18 piiritoimistolla Valtatie 12. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

Pohjois-Savon Perusnaiset
Pohjois-Savon Perusnaiset ry:n
syyskokous 29.11 klo 18 piiritoimistolla, Puistokatu 2, Kuopio.
Lisätietoja Pohjois-Savon Perusnaisten sihteeri Pia Pentikäinen,
puh 046 88 79713.

Päijät-Hämeen Perusnaiset
Päijät-Hämeen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 2.12. klo
15 Motorest Kariston Kabinettitilassa, Kauppiaankatu 1, Lahti.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mukaan lukien
henkilövalinnat toimikaudelle
2013. Kaikki kiinnostuneet mukaan. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Kaskisten Perussuomalaiset ry:n
syyskokous perjantaina 16.11.
klo 18 Lammen majalla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Kauhava

Haapaveden Perussuomalaisten
syyskokous pidetään 25.11. klo
12 Haapaveden kaupungintalolla. Tervetuloa!

Kauhavan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 4.12 klo
19 Alahärmän palvelutoimistolla (ent. kunnantalo). Hallitus
kokoontuu jo klo 18 eli tuntia
aikaisemmin.

Heinola

Kerava

Heinolan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 27.11. klo 18 Heinolan
valtuustotalon kahvihuoneessa.
Tervetuloa!

Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 28.11. klo 18
Keravan kaupungintalolla, harrastetilassa 2. Käsitellään syyskokousasiat. Tervetuloa!

Haapavesi
Oulun Perusnaiset

Kaskinen

Heinävesi
Heinäveden Perussuomalaisten
syys-ja sääntömuutoskokous
15.12. klo 12. Paikkana Vanha
Olkkari, Askeltie 1, Heinävesi.
Esillä sääntömääräiset asiat ja
puolueen sääntömuutosten hyväksyminen. Tervetuloa!

Kokkola
Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään keskiviikkona 12.12. klo 18. Paikkana
Kokkolan kaupungintalo, Baltic-kokoushuone. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Hyvinkää
Hyvinkään Perussuomalaiset
ry:n syyskokous pidetään tiistaina 11.12. klo 18.00 kaupungintalon Kallio-kabinetissa. Esillä
sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa!

Kotka
Kotkan Perussuomalaiset ry:n
syyskokous 14.12.klo 18 Kotkan kaupungintalolla.

Helsingin Perusnuoret
Helsingin Perussuomalaiset
Nuoret ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään Helsingissä 5.12. klo 17 Perussuomalaisten puoluetoimistolla,
Yrjönkatu 10 B 25. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja: Samuli Voutila/050
550 2690.

Uudenmaan Perusnaiset
Uudenmaan Perusnaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 8.12. klo
13 Perussuomalaisten Naisten
puoluetoimistolla, Mannerheimintie 40 B 56, Helsinki. Hallitus kokoontuu ennen yleistä
kokousta kello 12. Tervetuloa!

Jalasjärvi
Jalasjärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous 4.12. klo 19 Jalasjärven kunnan virastotalossa, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Kuopio
Kuopion Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous maanantaina 3.12.
klo 18.30. Kokouspaikkana
Valtuusto-virastotalo, Suokatu
42, Kuopio. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen alkuun kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Kurikka

Mikkeli

Puumala

Siuntio

Valkeakoski

Kurikan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 2.12. klo
18 Intolassa, Seurapuistikko 6 C
27. Tervetuloa!

Mikkelin Seudun Perussuomalaisten syyskokous tiistaina
4.12. klo 17. Paikkana Marjan
Matkakoti, Vanha kasarmialue.
Käsitellään syyskokoukselle
kuuluvat asiat sekä Mikkelin
luottamusmiespaikkajaot kaudelle 2013-2016. Kahvitarjoilu,
tervetuloa!

Puumalan Perussuomalaisetpaikallisyhdistyksen
perustamiskokous 30.11. klo 17.
Paikkana Kahvila Kuittinen/kabinetti. Tervetuloa! Lisätietoja
Etelä-Savon piirisihteeri Outi
Virtanen, puh. 040 673 7523.

Siuntion Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään 10.12. klo 18.30. Kahvila TuuMa, Aleksis Kiventie,
Siuntio.

Valkeakosken Perussuomalaisten syyskokous 4.12. klo 17 uimahallin kokoushuoneessa. Valtuustoryhmä kokoontuu välittömästi syyskokouksen jälkeen
samassa paikassa. Tervetuloa!

Kärsämäki
Kärsämäen
Perussuomalaiset pitävät sääntömääräisen syyskokouksensa 15.12.
klo 12 Nesteen kabinetissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Lappeenranta
Lappeenrannan seudun Perussuomalaiset ry. syyskokous ja
pikkujoulut perjantaina 07.12.
klo 18 Ravintola Zuupala, Pekkasenkatu 14, Lappeenranta.
Esillä sääntömääräiset asiat ja
paljon mielenkiintoista keskusteltavaa, kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen jatketaan pikkujoulujen juhlinnalla. Tervetuloa kaikki
jäsenet!

Vantaa

Pälkäne
Nastola
Nastolan
Perussuomalaisten syyskokous 26.11. klo 18
Nastolan kunnantalon AnttiEenokki -salissa. Aiheena sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Somero

Pälkäneen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Haanloukkaan
kerhotilassa (urheiluliikkeen
ja Postian koulun välinen tie,
rakennus oikealla), Pälkäneellä 3.12. klo 18. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu,
tervetuloa!

Someron Perussuomalaiset ry:n
syyskokous tiistaina 11.12.klo
19, Palmantie 3. Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.
Tervetuloa!

Teuva
Mustasaari
Mustasaaren Perussuomalaisten
sääntömääräinen syyskokous
16.12. klo 15 Mustasaaren
kirjastotalolla, Koulutie 2.
Tervetuloa!

Raahe
Raahen
Perussuomalaisten
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 30.11.
klo 18. Tekninen palvelukeskus, Ruskatie 1, Pattijoki. Esillä
sääntömääräiset asiat. Kaikki
jäsenet tervetuloa!

Orimattila
Lemi
Lemin Perussuomalaiset ry:n
syyskokous tiistaina 27.11. klo
18 Kouvon baarin kabinetissa,
Iitiäntie. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Lapua
Lapuan Perussuomalaisten
sääntömääräinen syyskokous 2.12. klo 16 (johtokunta).
Yleinen kokous klo 17. Paikka
Lapuan kaupungintalon kellarikahvio. Käynti sisäpihalta. Tervetuloa!

Lohja
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 8.12. klo 17
Lohjan kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Karstuntie 4. Asialistalla
sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa!

Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
24.11. klo 13. Paikkana Järjestötupa , Rantatie 2. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n tupailta pikkujoulun merkeissä keskiviikkona 12.12. klo
18 Järjestötuvassa, Rantatie 2.
Pikkupaketti ja jouluista mieltä
mukaan. Tervetuloa!

Rantasalmi
Rantasalmen Perussuomalaisten
syyskokous 8.12. klo 14 Rinssi
Everstissä. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen
alkaa pikkujoulut, ruuan hinta
26 jonka jokainen maksaa itse
(sis. jouluruuan ja kahvit). Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2012
mennessä Rinssi Everstiin puh.
015-440761. Pikkupaketti mukaan. Tervetuloa!

Vantaan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 1.12. klo
13.30 Seurakuntayhtymän auditoriossa, Unikkotie 5, Tikkurila. Tervetuloa!

Ylä-Kainuu

Teuvan Perussuomalaiset ry:n
syyskokous pidetään 29.11 klo
19 Laurilan Wisiitissä, Porvarintie 43. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa !

Ylä-Kainuun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous 1.12. klo 12 Ravintola Seurahuoneella. Yhdistyksen alueelta
valitut valtuutetut esittäytyvät.
Kahvitarjoilu.

Turku

Ylöjärvi

Turun Perussuomalaiset ry:n
syyskokous pidetään 12.12. klo
18 Manillassa, Itäinen Rantakatu 64. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokous
asiat. Tervetuloa!

Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina 26.11.
klo.18 Ylöjärven jäähallilla kabinetissa. Aiheena sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Utajärvi
Utajärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pe
30.11. klo 17. Paikkana Hyvinvointitalo, Kirkkotie 32. Tervetuloa!

Oulu
Perussuomalaisten Oulun piiri
ry:n syys -ja sääntömuutos kokous lauantaina 1.12. klo 12
Kellon Nuorisoseuran talolla,
Kellontie 272, Kello. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään sääntöjen muutosasia
(säännöt § 1. nimenmuutos.) Piirihallitus kokoontuu klo 10.00
ja klo 10.30 tarkastetaan kokousedustajien valtakirjat. Vierailijana puolueen 1.varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna
Mäntylä. Tervetuloa!

Salo

Keltainen
12m68y
Pantone 123C

Salon Seudun PerussuomalaisetHaluttaessa kultaväriä Pantone 871
ry:n syyskokous 9.12. klo 18.
Paikkana Salon kaupungintalo,Sininen
100c56m18k
Tehdaskatu 2. Asialistalla sään-Pantone 294 C
tömääräiset asiat, mm. hallituksen valinta vuodelle 2013. Kahvia ja pullaa, tervetuloa!

Perussuomalainen 15/12
ilmestyy

14.12.2012

Liperi

Siilinjärvi

Liperin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Lomakeskus Huhmarissa (Jänkä-kabinetti), Huhmarisentie
43, Polvijärvi lauantaina 8.12.
klo 17. Kokouksen jälkeen
pikkujoulu. Ruokailu 28 /hlö.
Musiikista vastaa Antti Raiski.
Tervetuloa!

Siilinjärven Perussuomalaiset
ry:n syyskokous keskiviikkona
28.11. klo 19 Siilinjärven kunnantalolla (atk-luokka), Kasurilantie 1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Jäsenet ja kaikki toiminnastamme kiinnostuneet, tervetuloa kokoukseen!

Porvoo
Porvoon
Perussuomalaisten
sääntömääräinen syyskokous.
30.11. klo 18 Porvoon kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 5.12.2012
toimitus@perussuomalaiset.fi
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VAPAA SANA

Kokoomusko sosialisoi?
Ikäsyrjinnästä tulee yhä uusia
viestejä merkittäviltä vaikuttajilta. Sanomalehti Kalevassa
(30.10.) olleessa kolumnissa
kokoomuslainen finanssialan
keskusliiton toimitusjohtaja
Piia-Noora Kauppi kirjoittaa
otsikolla: ”Hyvinvointimallimme uudistustalkoot.”
Samalla kun hän onnitteli uusia kuntapäättäjiä, hän toi esille ideansa

sosialisoida ikääntyneitten säästöt. Kolumnista irrotettu teksti
kuuluu: ”Ikäihmisen omaisuudesta voitaisiin irrottaa ostovoimaapalveluita varten esimerkiksi omaisuutta realisoimalla,
käänteisillä asuntolainoilla tai
vanhuusiässä otettavalla kertamaksuisella lisäeläkevakuutuksella.”
Tätä samaa ajatusta on
eräs pankki yrittänyt soveltaa,

mutta se ei suomalaiseen arvomaailmaan ole iskostunut eikä
onnistunut. Samaan tapaan ovat
kunnat nyt sulkemassa vanhusten vuodeosastoja ja siirtämässä
ikääntyneitä potilaita tehostetun
palveluasumisen uusiin laitoksiin, joissa Kela ja itse hoidettava maksaa palvelun. Kunnan
talouden kannalta se voi olla
kustannuksia säästävää näennäisesti, mutta onko se eettistä hy-

vinvointipalvelua ja säästääkö
se kansantaloudellisesti mitään?
Kelan korvaukset kerätään veroista. Avoimeksi on jäänyt
myös minkä ikäiseltä realisointi
aloitettaisiin.
Johtaako tällainen sosialisointi sukanvarsisäästöihin tai
varallisuuden maastapakoon?
Perinteinen kansallinen tapa on
ollut, että perintöä jaetaan verottajan ja edunsaajien kesken.

Uudessa mallissa tämä kansallisomaisuuden siirtyminen
vaarantuisi. Kokoomuksen
ideologia on kääntynyt, jos
kolumni on tosissaan kirjoitettu ja hallitus tukee näitä
ajatuksia.
Esko Järvenpää
Jämsä

Kyllä kansa muistaa – Katainen ei
Maailmanpolitiikan peruskuviot eivät ole muuttuneet.
USA on maailmanpoliisi, se on
myös suurin ja mahtavin sotilaallisesti. USA:n sotapotentiaali on edelleen suurempi kuin
muun maailman yhteensä, ja
USA haluaa säilyttää asemansa. USA:n ainoa heikkous on
väestöön ja elintasoonsa nähden aivan liian pienet luonnonvarat.
Maailman raaka-ainealu-

eiden hallinnasta on taisteltu
1800-luvun lopulta alkaen, ja
se taistelu jatkuu. Aluksi se oli
Euroopan maiden keskinäistä
kisaa, kunnes Natsi-Saksa, aikanaan maailman suurin sotilasmahti, teki tunnetut virheensä
ja hyökkäsi lännessä käytävän
sodan lisäksi Venäjälle valloittaakseen Venäjän suuret luonnonvarat.
Natsi-Saksalle kävi niin
kuin kävi, ja pieni Suomi sai

siitä osansa. Euroopan maiden
merkitys maailmanpolitiikassa
romahti, mutta USA rikastui ja
sen merkitys kasvoi ylivertaiseksi niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin, vain Neuvostoliitto uhmasi USA:n sotilaallista
ylivaltaa.
Nyt Neuvostoliittoa ei ole,
mutta Venäjä on ja Venäjällä on
edelleen asukaslukuun ja elintasoonsa nähden mittaamattoman suuret luonnonvarat, ja ne

kiinnostavat suurvaltajohtajia.
USA:n presidenttikisan hävinnyt Mitt Romney sanoi sen ääneen. Romneyn mukaan Venäjä
on USA:n päävastustaja maailman politiikassa. Miksi ei Kiina? Venäjä on kiinnostavampi
sen luonnonrikkauksien takia.
USA ei tarvitse sotilaallisesti Natoa eikä liittolaisia sotilasmahtinsa vahvistamiseksi,
ei edes Georgiaa, Suomesta
puhumattakaan. USA tarvitsee

satamia, lentokenttiä, ilmaja maa-alueen käyttöä ja
tukikohtia mahdollisimman
läheltä sen päävastustajaa.
Miksi pienen Suomen pitää
taas lähteä maailman suurimman sotilasmahdin liittolaiseksi ja myötäsotijaksi,
eikö historia opeta mitään?
Jaakko Ylitalo (FM)
Rovaniemi
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Vaalivoittaja jyrättiin Tampereella
Tampereen Perussuomalaisten
valtuustoryhmä yli tuplaantui.
Entisen neljän sijaan aloittaa
uudella kaudella yhdeksän valtuutettua. Tähän asti Tampereen kuntapolitiikassa perussuomalaiset ovat olleet ikään
kuin oppositioasemissa yhdessä Sdp:n, vasemmistoliiton ja
SKP:n kanssa, kun XL –koalitio kokoomuksen johdolla on
jyrännyt tavoitteensa enemmistövoimalla ja ryhmäkurilla
läpi. Samalla koalitiolla olisi
uudessa valtuustossa saatu
vain yhden valtuutetun enemmistö. Pienryhmät keskusta,
KD, TaSi ja SKP muodostivat
ryhmä seiskan (yhteensä 7 valtuutettua), joka kutsui perussuomalaiset keskustelemaan
mahdollisuudesta tarjota demareille pormestarin paikkaa.
Kokoomus tarjosi perussuomalaisille ohjelmaa, johon
kiisteltyä rantaväylän tunnelia
ei kirjata. Toisin sanoen vanhat
sopimukset jäävät voimaan. Se
ei käy meille, se olisi äänestäjien pettämistä. Perussuomalaiset tarjosivat poliittisen kulttuurin muutosta, avoimuutta
päätöksentekoon, kaupunki-

laisten parempaa kuuntelemista
ja säästöjä paisunutta hallintoa
purkamalla. Ei kelvannut.
Selväksi tuli, että suurin
vaalivoittaja halutaan sivuun
keinolla millä tahansa. Vasemmistoliitto myi sielunsa, demarit pelkäsivät johtajuutta ja
väistivät vastuun. Tampereen
sosiaalidemokraateille tarjottiin kultalautasella pormestarin
paikkaa ja tilaisuutta vastuulliseen ja kaupunkilaiset huomioon ottavaan politiikkaan. Ei
kelvannut.
Sdp ja vasemmisto tekivät
lehmänkaupat, hintalappu nähdään aikanaan. Ainakin on selvää, että pian alkaa takinkäännön kisat. Demarit haluavat
päätöksenteon takaisin pimeisiin
kabinetteihin ja virkamieseliitin
valta kasvaa. Oli ala-arvoista
sysätä syy vasemmistoliiton niskoille. Demareiden nokkamiehet
vakuuttivat yhteen ääneen, että
koska seitsemän valtuutetun
vasemmistoliiton ryhmä ei ollut
halukas yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa (vieläpä käymättä minkäänlaista asiapohjaista keskustelua), eivät demaritkaan voi siihen ryhtyä.

Kristillisdemokraatit halusivat olla voittajan puolella,
mutta arpoivat voittajaa liian
kauan. Heitä ei tarvittu valtakoalitiossa ja ryhmä seiskassa ovi
kävi vain ulospäin. Sekoomuksen valtakoalitio (kokoomus,
Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto)

Onneksi kansa päättää,
ei media
Kun puolueet tekivät vaalityötä, olivat media ja vasemmistoliitto ottaneet pääasiakseen
Perussuomalaisten mustamaalaamisen. Tuntuu, että oli palkattu oikein lisää työntekijöitä
penkomaan PS-ehdokkaiden
tekemisiä. Totuus on, etteivät
perussuomalaiset käyttäydy
mitenkään poikkeavasti, mutta median käytöksestä huomaa
vanhan sanonnan olevan totta:
”Sen lauluja laulat kenen leipää syöt”.
Vasemmistoliiton Arhinmäki ei suostu myöntämään
muille, eikä edes itselleen, että

vasemmistoliitto on jo aikoja
sitten hävinnyt perussuomalaisille. Arhinmäen tulisi ennen
muiden syyttelyä laittaa oman
puolueen jäsenet sellaiseen
kuosiin, että olisi varaa arvostella muita.
Kaikesta mustamaalaamisesta huolimatta perussuomalaiset ottivat voiton. Kuntalaiset eivät menneet tuohon
vasemmiston ja median hömppään. Onnittelut voitosta ja
tsemppiä kaikille valituksi tulleille!
Tero Salo
Karkkila

on valmiina kaivamaan tunneleita. Uusi Four Rats -koalitio
on jatkoa Kataisen sikspäkille,
kaikki käy.

Jännitystä tulosseurannassa.
Kuva: Mikko Hamunen.

Terhi Kiemunki
puheenjohtaja
Tampereen Perussuomalaiset

Lapsilisistä
Mielestäni kaikille lapsiperheille samansuuruinen yleinen
lapsilisä on tarpeeton, koska
sitä perustellaan tulojen tasaamisella. Se on kyseenalaista, kun matalapalkkaisten
sinkkujen ja perheettömien
palkasta otetaan veroa, josta
menee osa tulonsiirtona (lapsilisänä) hyväpalkkaisille perheellisille.
Matalapalkkaiset
perheelliset ovat oikeutettuja
kaupungin edullisiin vuokra-asuntoihin, toisin kuin
matalapalkkaiset sinkut ja
perheettömät pariskunnat.

Lapsiperheelliset saavat asuntopolitiikan ansiosta ihan tarpeeksi tulontasausta.
Perheettömät osallistuvat
lapsiperheiden tukemiseen
maksamalla veroja. Verovaroilla rakennetaan lastentarhoja ja kouluja, ja palkataan
niihin henkilökunta.
Kaikista köyhimmät, surkeasti palkatut ja työttömät,
jotka elävät toimeentulotuen
varassa tarvitsevat rahaa jokapäiväiseen ruokaan. Heille
voisi myöntää tarveharkintaista lapsilisää. Toimeentulotuen suuruuteen vaikuttaa

ruokakunnan koko, joten siinä mielessä he saavat jo lapsilisää, ja hyvä että saavat.
Nykykäytännön mukaan
myös suurituloiset saavat lapsilisää, vaikka tulevat hyvin
toimeen ilmankin. Kannatan
yleisen lapsilisän poistamista ja lapsilisää vain tapauskohtaisesti sosiaalitoimiston
kautta niille, jotka sitä todella
tarvitsevat.
Juuso Lehtosuo

Lamaan mennään, mutta ykkösluokassa
Kun seuraa tätä aivan valtavaa kauppakeskusten ym.
rakentamista ja kaiken keskittämistä Helsingin ympäristöön, ei voi olla vertaamatta
tilannetta Espanjan hulvattomaan rakennusbuumiin.
Olemmeko menossa silmät
ummessa kohti samaa?
Täällä ollaan parhaassa
AAA-luokassa, mutta kuinka
kauan tällä menolla? Miten
kauan on varaa rakentaa ko-

ko Suomen infrastruktuuri Helsingin seudulle ja jättää valmiit
asunnot, tiet, talot ja tehtaat
tyhjilleen muualla Suomessa?
Hintataso nousee pääkaupunkiseudulla aivan käsittämättömästi. Kun Keski- ja PohjoisSuomessa saa omakotitalon
järven rannalta samaan hintaan
kuin täältä yksiön, on tilanne
aivan järjetön. Varsinkin kun se
on keinotekoista ja johtaa ennen
pitkää umpikujaan.

Helsingissä on meneillään
rakennusbuumi, jollaista muissa kaupungeissa ei nähdä. Asiaa perustellaan metropoli-hömpötyksellä, josta ei ole mitään
todellista faktaa tai tieteellistä
näyttöä. Tuntuu, että koko
hömppä on kahden puolueen
keino saada ihmiset Etelä-Suomen keskuksiin ja näiden puolueiden äänestäjiksi.
Tänä päivänä ei mitään
valtion laitosta enää sijoiteta

pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Laitosten pitää olla täällä,
koska kaikki muukin on. Sairas
tilanne. Vuosaaren satamankin
järkevin paikka olisi ollut Hangossa, jossa on jo huippusatama, mutta koska Helsingillä on
valta, piti satama saada tänne.
Onko poliittinen peli tärkeämpää kuin ihmisten hyvinvointi tai ne miljardit, joita nyt
käytetään asuntokannan ja infrastruktuurin uusimiseen? Jos

samat miljardit käytettäisiin
jossain muualla kuin pääkaupunkiseudulla, olisiko lopputulos yhtään huonompi? Sitä
ei haluta edes pohtia.
Metropoli ei ole ainoa
vaihtoehto, mutta se näyttää
olevan vallanpitäjien tahto.
Etelän pelle
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Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja,
kansanedustaja
Pirkko RuohonenLerner on tehnyt
eduskunnassa
lakialoitteen valtioneuvoston jäsenten
ja eräiden muiden
virkamiesten
karenssiajasta.

P

irkko Ruohonen-Lerner
esittää aloitteessaan Suomessa käyttöönotettavaksi karenssiaikajärjestelyä,
joka asettaisi ajallisia rajoituksia
ministerien siirtymiselle maan
hallituksesta yritysmaailman ja
etujärjestökentän palvelukseen
oman tähänastisen ministeriönsä
toimialan tehtäviin. Lakialoitteella halutaan ehkäistä erilaisten
eturistiriitojen syntymistä.
Ruohonen-Lernerin mukaan
eturistiriitojen mahdollisuus on
tällaisissa siirtymätilanteissa erityisen suuri, jos karenssiaikaa ei
ole.
- Tällöinhän uusi työnantaja tai uusi toimeksiantaja voisi
välittömästi saada käyttöönsä
siirtyvän ministerin virassaan
saaman erityisosaamisen ja erityistietämyksen julkisen vallan
toimenpiteistä, strategioista ja
lähiaikojen suunnitelmista, la-

Valtioneuvoston jäsenille karenssiaika
kialoitteessa todetaan.
Ruohonen-Lernerin mukaan
tilanteet, joissa eronnut ministeri voi eroaan seuraavasta päivästä alkaen toimia tähänastisen
virka-alansa tehtävissä yksittäisen yrityksen tai etujärjestön
palveluksessa, ovat kyseenalaisia myös hyvän hallinnon periaatteen kannalta. Niissä saattaa
lisäksi esiintyä maaperää korruptiivisia elementtejä sisältäville järjestelyille.
Siirtymätilanteiden vaarat

on kansainvälisesti tunnistettu YK:n korruption vastaisessa
yleissopimuksessa, jonka periaatteisiin myös Suomi on sitoutunut. Toisin kuin Suomessa,
eturistiriitojen torjunnan velvoite on monissa Euroopan maissa toteutettu selvin säännöksin.
Erilaisia karensseja on käytössä
esimerkiksi Norjassa, Ranskassa
ja Espanjassa.
Ruohonen-Lerner esittää lakialoitteessaan karenssia valtioneuvoston jäsenten lisäksi myös

muiden korkeiden virkojen haltijoille, kuten ministereiden valtiosihteereille ja erityisavustajille. Karenssiajan alaisia virkamiehiä olisivat myös muut valtion etujen kannalta merkittäviä
tehtäviä hoitavat virkamiehet,
jotka valtioneuvosto nimittää ja
joille on heitä nimitettäessä asetettu eron varalle karenssiaika.
Sopivan mittaiseksi karenssiajaksi on aloitteessa katsottu
valtioneuvoston jäsenen osalta
yksi vuosi ja ministerin valtio-

sihteerin, ministerin erityisavustajan sekä muiden karenssisäätelyn piiriin tarkoitettujen virkamiesten osalta kuusi kuukautta.
Lakialoitteeseen kerätään
parhaillaan allekirjoituksia.
Ruohonen-Lerner toivoo, että
perussuomalaisten lisäksi mahdollisimman monet muiden ryhmien kansanedustajat allekirjoittavat aloitteen.

PIRKKO RUOHONEN-LERNER
kansanedustaja

IRROITA TÄYTETTY LOMAKE. SULJE JA LAITA POSTIIN, POSTIMAKSU ON MAKSETTU PUOLESTASI.

PALVELUKORTTI
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy Perussuomalainenlehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa
1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot:

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SUKUNIMI

KOTIKUNTA

ETUNIMI

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

LÄHIOSOITE

PUHELIN

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Naiset ry:n jäseneksi (ei erillistä
jäsenmaksua). Jäsenyys edellyttää
puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset
Nuoret ry:n jäseneksi (ei jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä

SÄHKÖPOSTI

Osoitteenmuutos (vanhat tiedot)

LÄHIOSOITE

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa myös osoitteesta
www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

KANSALAISUUS

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

SOTU
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TAITA TÄSTÄ JA NIDO KIINNI

Postimaksu
maksettu
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