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SAMI
KILPELÄINEN

Kansalaispuolueen puheenjohtaja,
agronomi, valtiotieteiden maisteri

hankintajohtaja, urheilumies

puh. 050 383 1755
www.samikilpelainen.fi

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.
Ennakkoäänestys 3.-9.4.

SUOMALAISTEN
OMA LINJA
Oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi
Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä lapsesta 200 euroon/kk
Kotihoidontuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuoteen asti
Kotihoidontuki nostettava alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk
Lapsiperheiden oikeutta itse päättää tukien sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisesta vahvistetaan.
 
Eläke vähintään 1000 euroon/kk
Pienimmät eläkkeet nostetaan 1000 euroon. 
(Hallituskauden mittaisella ohjelmalla vuoteen 2023 mennessä)
 
Julkiset peruspalvelut on oltava lähellä ihmisiä
Palvelujen alasajo ja keskittäminen lopetetaan. 
Synnytykset, syöpähoidot ja muut yleiset leikkaukset säilytetään 
nykyisissä sairaaloissa.
Maaseudun asukkaiden palvelut turvataan.
 
Suomalaisten turvallisuus on tärkein
Laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksentekijät karkotetaan 
välittömästi, pikapalautukset käyttöön. 
Suomessa eletään Suomen lakien mukaisesti.
Rajavalvonta turvaa Suomea ja suomalaisia.
 
Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, EU:n yhteiselle 
puolustukselle ja Natolle
Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Suomi on linjani. 
Ehdoton ei EU:n yhteiselle puolustukselle ja yhteiselle talous- ja 
sosiaalipolitiikalle. Ehdoton ei Natolle. 
Itsenäinen ja uskottava ulkopolitiikka ja kunnossa olevat 
puolustusvoimat ovat paras tae rauhalle Suomen rajoilla.

Tue kampanjaani: FI95 5436 0920 0357 33
Tulevaisuuden Kainuu ry

Samin vaalikampanjan avaus Oulussa 
perjantaina 1.3. klo 12.00 Raksilan K-Citymarketin edustalla
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- Perinteisiä Pohjanmaan ja Pohjois-
Suomen arvoja kunnioittava lehti -

Ilmestymispäivä 27.2.2019, 
jaossa maaliskuun ajan

Joko riittää
kansan 
kyykytys?

Julkisten palveluiden alasajo, palvelujen yksityistäminen yksittäisten ih-
misten tulonlähteeksi veronmaksajien kustannuksella ja ennen kaikkea 
palvelujen keskittäminen suuriin kaupunkeihin on tehnyt Suomesta kovan 
ja epäoikeudenmukaisen maan. Vanhukset jäävät hoitamatta eikä edes po-
liisitutkintoja aloiteta. Miksi?

Valtiovallan lyhytnäköinen ja ahne politiikka on vienyt koulutuspaikkoja 
ja nuorisoa maakunnista Etelä-Suomen suuriin asutuskeskuksiin. Maa-
kuntien ihmisillä ja yrityksillä maksatetaan kalliit sähkönsiirtomaksut ja 
näin voimakkaasti heikennetään maakuntien yritysten kilpailukykyä ja 
vaikeutetaan ihmisten selviytymistä.

Kuntaliitoksilla ja sote-malleilla tyhjennetään palvelut maaseudun taaja-
mista ja tehdään niistä tyhjien talojen aavekaupunkeja. Polttoaineverotuk-
sella ja tuulen tupia haahuilevalla sähköautopolitikoinnilla halutaan tehdä 
eläminen mahdottomaksi. Kuvitteleeko joku, että tavallisella jokapäiväi-
sestä leivästä taistelevalla ihmisellä olisi varaa hankkia kymppitonnien 
sähköautokin.

Suomen ei pidä kilpailuttaa ihmisiä hengiltä. Suomen EU-linjan on oltava 
suomalaisten asemaa turvaava. Tulonjako ja alueellisten työpaikkojen sekä 
palvelujen tasapuolinen turvaaminen on poliittisten päättäjien tehtävä.

Ilmasto- ja ympäristökeskustelussa pitää olla innostuksen sijaan järki 
mukana. Ympäristönsuojelu on tekoja. Suomalaiset elintarviketeollisuu-
den yritykset tekevät tekoja ympäristön hyväksi joka päivä. Muutos vaih-
taa maitopakkauksen muovit kokonaan uusiutuvaan mäntyöljypohjaiseen 
biomuoviin, on hyviä tekoja. Vouhotuksen ja tyhjien puheiden sijaan tarvi-
taan tekoja eikä pakkolakeja tai sakkoja. Parempi Suomi tehdään yhdessä.

Meille kaikille tv:stä tuttu vaalikommentaattori, emeritusprofessori Heikki 
Paloheimo arvioi keskustan ja perussuomalaisten menettävän paljon kan-
nattajiaan tulevissa vaaleissa. Se lisää mielenkiintoa suomalaisen puolue-
kartan uudistumisesta ja uusien puolueiden mahdollisuuksista tehdä läpi-
murto juuri näissä vaaleissa. 

Vallassa olevat puolueet pyrkivät sementoimaan asemaansa kaikin kei-
noin. Jopa maakuntalehdet ja yle saavat osansa kritiikistä. Seinäjokinen- ja 
Ouluinen-lehden selvitys paljastaa, miten puoluetuki vääristää puolueiden 
mahdollisuuksia päästä esille. Selvityksen mukaan pienemmät puolueet 
ostavat kaiken näkyvyyden omalla ja kannattajien rahalla. Ne eivät saa val-
tion budjetista varoja puoluetukina kuten eduskuntapuolueet.

Oulun seksuaalirikosvyyhti on ollut karmaiseva. Jokohan nyt olisi aika ot-
taa maassa laittomasti olevat kiinni ja lähettää heidät takaisin kotimaa-
hansa pois suomalaisen sosiaaliturvan piiristä. Rikoksentekijöille ja vielä-
pä lapsiin kohdistuneisiin rikoksentekijöihin ei pidä tuntea minkäänlaista 
armoa. Nämä ihmiset saa lähettää kotimaahansa, oli siellä vankilaolot sit-
ten minkälaiset tahansa. Maassa maan tavalla eikä kristittyjen pidä olla 
muukalaisia omassa maassaan.

Sami Kilpeläinen
Toimitusjohtaja

Koulutusleikkaukset 
ja keskittämisvimma 
- hallituksen 
perisynti

Istuva hallitus on leikannut ammatillisesta koulutuksesta nel-
jänneksen. On vähennetty sekä koulutuspaikkoja että rahoitusta. 
Lisäksi ammattikoululaisille on suunnattu enemmän itseopiske-
lua ja etäopetusta - tuleehan se halvaksi, kun nuori jätetään ko-
tiin makaamaan ohjatun ja valvotun koulupäivän sijaan - miten 
on sitten oppimisen laita, kun ammattikoulusta pitäisi valmistua 
ammattiin?

Keskittämisvimma ja koulutusleikkaukset heikentävät maaseu-
dun työllisyyttä, yrityksiä ja elinvoimaa. Koulutus ja työpaikat kun 
kulkevat käsi kädessä. Verovaroin tuotettujen palvelujen pitää olla 
lähellä myös maaseudun ihmisiä. Koulutus- ja työpaikkojen kes-
kittäminen kasvukeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle on loputtava. 
On kestämätöntä, jos synnytys- ja syöpähoitomatkoista tulee sa-
tojen kilometrien pituisia, puhumattakaan koulukyydeistä ja työ-
matkoista.

Jos sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus toteutuu suunnitellus-
ti, tulee siitä Suomen suurin kuntauudistus. Sote olisi toteutues-
saan erittäin keskittävä ratkaisu, joka tappaisi lopullisesti pienet 
kunnat. Kokoomuslainen valinnanvapaus, jonka puolesta myös 
keskustan Juha Sipilä liputtaa, myisi julkisin varoin rakennetut 
palvelut ja rakennukset markkinoille bisnestä ja voiton tavoitte-
lua varten. Julkisten palvelujen tavoitteena on sitä vastoin hoitaa 
ihmisiä eikä saada siitä voittoa. Kuntien tulisi tulevaisuudessakin 
saada tuottaa näitä palveluja.

Maakuntia ja maaseutua tulee kehittää rinta rinnan kaupunkien 
kanssa. On koko Suomen etu, jos yrittäjän työttömyysturva saa-
daan samanlaiseksi kuin palkansaajan turva. Kotimainen metsä- 
ja bioenergia sekä hankinnat omalta alueelta luovat elinvoimaa 
myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Maakuntien kehittämisen on-
gelmana on, että maatalous- ja aluepolitiikan päätösvalta on luo-
vutettu liian suurelta osin Euroopan unionille.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa voimme edetä pienin askelin 
pakkoverojen ja sääntelyn sijaan, kuten suosia kierrätysmateriaa-
leja, lähellä tuotettua ruokaa, ekologisia matkailupalveluja ja koti-
maista, uusiutuvaa energiaa. Tavallinen oululainen ei voi vaikuttaa 
paljon ilmastonmuutokseen niin kauan kuin esimerkiksi Intia ja 
Kiina eivät huolehdi ilmastosta. Intian, Afrikan ja Lähi-idän väes-
töräjähdystä pitäisi hillitä. Myös kehittyvissä maissa on pyrittävä 
kestävään kehitykseen, mutta globaalit voimat hyötyvät siitä, että 
näiden maiden kasvava väestö kuluttaa yhä enemmän.

Piia Kattelus
Päätoimittaja

 Keskusta saa puoluetukea 7,3 
miljoonaa euroa, perussuomalai-
set 5,6 miljoonaa euroa, kokoomus 
5,5 miljoonaa euroa ja demarit 5,0 
miljoonaa euroa. Siniset 0 euroa ja 
Kansalaispuolue 0 euroa.

 Eduskuntavaalien mainonta 
on lähtenyt käyntiin. Kansalaisen 
silmiin pistää, miten isot puolueet 
kampanjoivat näkyvästi ja isolla ra-
halla, kun taas pienten ja uusien puo-
lueiden näkyvyys ja panostukset ovat 
pienempiä. Tämä saattaa saada kan-
salaisen ja tulevan äänestäjän hämil-
leen; miksi toiset näkyvät enemmän?
 Veronmaksajat ovat tukeneet 
Keskustaa vaalikauden aikana 30 

miljoonalla eurolla. Sillä summalla 
ostaisi neljässä vuodessa jokaiselle 
ehdokkaalle noin sata maakunta-
lehden kokosivun mainosta, valtion 
rahalla. Yhteensä viisi tuhatta mai-
nosta. Esim. Maakuntalehti Kalevassa 
sivun mainos maksaa 9000 euroa ja 
Ilkassa lähes 7500 euroa.
 Vaalirahoitusta tutkinut valtio-
tieteiden tohtori, tutkija Tomi Venho 
Turun yliopistosta toteaa, että Suo-
men puoluetukijärjestelmä on ”poik-
keuksellisen mittava ja avokätinen 
verrattuna muihin maihin”.
 -Suomen puoluetuki suosii 
poikkeuksellisen paljon vallassa ole-
via puolueita. En muista löytäneeni 
yhtään läntistä demokratiaa, jossa 
puoluetuki suosi näin vahvasti val-
lassa olevia puolueita. Samoin niitä 
tukee myös vaalijärjestelmämme, to-
teaa Venho.
 Venho kutsuukin Suomen järjes-

Puolueet ”köyhien asialla” kahmivat       puoluetukia - YLE ja maakuntalehdet 
antavat lisäksi ilmaista näkyvyyttä

telmää ’kartellisoiduksi puoluetuek-
si’ eli valtaa pitävät ovat sementoi-
neet asemansa.

Raha-automaatteja

Tomi Venho kiinnittää myös huo-
miota, että lisäksi puolueilla on po-
liittisia nuorisojärjestöjä, ajatuspa-
joja, kulttuurijärjestöjä sekä muita 
toimintoja ja vielä sieltäkin puolueet 
nappaavat oman osansa. ”Nämä suo-
sivat vakiintuneita suuria puolueita.”
 -Lain mukaan kuntien budjet-
teihin ei saisi ottaa mukaan puolue-
tukea. Asiaa kierretään mm. luot-
tamushenkilöveroilla ja joissakin 

suurimmissa kaupungeissa myös 
valtuustoryhmille maksetaan tukea, 
avaa Venho.
 -Julkinen tukijärjestelmä on 
paalutettu täysin isoilla puolueille.

Raha ei ratkaise kaikkea

Venhon mukaan Suomessa käytetään 
eduskuntavaalikampanjoissa henki-
lökohtaista rahaa tai puolueiden kes-
kusjärjestöjen kautta tulevaa rahaa. 
Puoluetuella on siten vaikutusta, sillä 
vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaa-
leissa isompien puolueiden vaaleihin 
käyttämä raha oli yhteensä molem-
missa vaaleissa 7-8 miljoonaa euroa. 
Lisäksi puolueiden piirijärjestöt ja 
kunnallisjärjestöt käyttävät rahaa.
 -Raha vaikuttaa vaaleihin, mut-
ta ei raha kaikkea ratkaise. Persujen 
jytky leivottiin harvinaisen pienellä 
rahalla. Viime vaaleissa SDP käytti 

ennätysbudjetin ja sai 2 miljoonalla 
eurolla ennätyshuonon tuloksen. Eli 
on vastakkaisia esimerkkejä, mutta 
toki rahalla on huomattava vaikutus, 
Venho toteaa.
 -SMP sai 1980 vaalivoiton takia 
ison puoluetuen, jonka jälkeen vali-
tus tuesta väheni. Perussuomalaiset-
kin valitti puoluetuesta vuoteen 2011 
saakka, mutta ovat olleet aika hiljaa, 
kun saivat jytkyn ja ison puoluetuen, 
Venho muistuttaa.
 -Perussuomalaiset saavat pe-
räti 5 miljoonaa euroa vuodessa, ja 
ovat saaneet kahdeksassa vuodessa 
yhteensä 40 miljoonaa euroa, Venho 
laskee.

Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestö ETYJin vaalitarkkailijat 
huolestumaan Suomen vaaleissa 
puolueiden saaman näkyvyyden epä-
tasapuolisuudesta.
 Vuoden 2011 eduskuntavaaleis-
sa ETYJin alainen ’odihr’ (Office for 
Democratic Institutions andHuman 
Rights) totesi raportissaan muun 
muassa, että ”YLEä ohjeistettiin ke-
hittämään tapoja, miten kaikki vaa-
leihin osallistuvat poliittiset puolueet 
pääsisivät oikeudenmukaisesti ja syr-
jimättä esittämään näkemyksiään.”
 Yle Pohjanmaa uutisoi 13.2.2019 
kuinka ostetun ja toimitetun aineis-
ton raja häviää. Yle ja maakuntalehdet 
ovat esittäneet itseään ”puolueetto-

mina”, mutta tähän maakuntalehtien 
puolueettomuuteen tuli kova kolaus, 
kun Pohjalainen-lehden päätoimit-
taja Toni Viljanmaa lähti ehdolle 
Kokoomuksesta vain kaksi kuukautta 
ennen vaalipäivää.
 Jopa istuvien kansanedustajien 
mielipidekirjoitusten määrän lisään-
tymistä ihmetellään. Nimetön kir-
joittaja otti lehteen yhteyttä kysyen, 
että ”miten tyhminä meitä äänestäjiä 
oikein pidetään, kun syksyllä edus-
kunnasta on ilmoitettu, etteivät laki-
esitykset etene, mutta annas olla kun 
vaalit lähestyvät, kirjoittavat istuvat 
kansanedustajat mielipidepalstoilla 
hoitavansa sitä sun tätä. Mitä siellä 
on neljä vuotta tehty?”

 Eduskuntavaaleihin liittyy tällä 
kertaa poikkeuksellisen suuri mie-
lenkiinto. Tutkija Venho toteaakin 
uusien puolueiden esiinmarssin alka-
neen Suomessa vasta viime vuosien 
aikana.
 -Ei puoluetuki ole aikanaan es-
tänyt uusia puolueita nousemasta 
eduskuntaan, kuten vihreitä tai Pe-
russuomalaisia. Puoluetuella, vaa-
lijärjestelmällä ja samaan suuntaan 
käyttyvällä medialla on merkitystä, 
mutta kun jossakin vaalipiirissä joku 
puolue menettää kannatusta, on se 
vastaavasti mahdollisuus uusille 
puolueille, päättää Venho.

Politiikan tutkijana toimiva emeri-
tusprofessori Heikki Paloheimo ar-
vioi, että liikkuvia äänestäjiä tulee 
varmasti olemaan ensi kevään vaa-
leissa paljon.
 -Nyt on myös näkyvissä, että 
on paljon ihmisiä, jotka ovat vaihta-
massa puoluetta. Perussuomalaiset ja 
keskusta tulevat menettämään pal-
jon ääniä, mutta iso osa menee myös 
nukkuviin. Kansalaispuolue voi saada 
paljon kannatusta nimenomaan kes-
kustasta ja ehkäpä perussuomalaisis-
ta, kertoo Paloheimo. 
 Paloheimo viittaa Suomen Ku-
valehden tekemään puolen vuoden 
seurantaan, joka osoitti nimenomaan 
perussuomalaisten ja keskustan ää-
nestäjien vaihtavan puoluetta vuoden 
2015 eduskuntavaaleihin nähden tai 
nukkuvan eli jättävän äänestämättä.

Vaaliliitot mahdollisuus

Yleisradion vaali-illoista katsojille 
hyvinkin tuttu eläkkeellä oleva Heik-
ki Paloheimo toteaa, että ”vaaliliitot 
parantavat olennaisesti pienten puo-

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo:

Keskusta ja perussuomalaiset menettävät äänestäjiä
”Vaaliliitot mahdollistava pienten puolueiden ehdokkaan läpipääsyn”

Puoluetuen määrä puolueittain.

lueiden mahdollisuuksia saada edus-
tajia läpi eduskuntaan.”
 -Ne (vaaliliitot) on pienille puo-
lueille mahdollisuus. Sehän on ihan 
selvä juttu, että pienille puolueille 
vaalilittot ovat olleet merkittävä apu 
kansanedustajapaikkojen saamises-
sa, kertoo Paloheimo.
 Jos pienet puolueet ovat suu-
ren puolueen kanssa vaaliliitossa, se 
voi olla sattumanvaraista kummalta 

ehdokas menee läpi. ”Voi olla, että 
pienen puolueen äänet avittavat ison 
puolueen edustajan läpipääsyä, mut-
ta voi olla, että ison puolueen äänet 
auttavat pienen puolueen edustajaa 
menemään läpi.”
 Puolueen merkitys on vaaleis-
sa vähän heikentynyt. Kun kysytään 
’kumpi sinulle on tärkeämpi, puolue 
vai ehdokas?’, vastaa suurin piirtein 
puolet, että puolue ja toisen puolen 
mukaan ehdokas on ratkaiseva.
 -On kuitenkin selvää, että puo-
lueen sisälläkin ehdokkaalla on iso 
merkitys, muistuttaa Paloheimo.
 Politiikan tutkijoiden esitykset 
äänikynnyksen ja siten suhteellisuu-
den parantamisesta kaatuvat aina 
suurimpien puolueiden vastustuk-
seen. Kolme suurinta puoluetta saa-
vat enemmän paikkoja kuin niiden 
ääniosuus on.
 -Vaalien suhteellisuutta pitäisi 
parantaa varsinkin niissä vaalipii-
reissä, joista valitaan vain kymmen-
kunta edustajaa, päättää Paloheimo.

Keskusta (49):  7 260 575 €
PS (38):  5 630 650 €
Kokoomus (37):  5 482 475 €
SDP (34):  5 037 950 €
Sininen Tulevaisuus  0 €
Vihreät (15):  2 222 625 €
Vasemmistoliitto (12):  1 778 100 €
RKP (9):  1 333 575 €
KD (5)  740 875 €
Kansalaispuolue  0 €
Yhteensä (199)  29 486 825 €
Ahvenanmaan maakuntahallitus:  148 175 €

m€ 0 1               2                3                4                5                6                7

 Monet etujärjestöt käyttävät ra-
haa enemmän kuin monet puolueet. 
Perusteellista selvitystä etujärjestö-
jen rahoituksesta ei ole kuitenkaan 
tehty. Venho muistuttaa, etteivät 
puolueiden kunnallisjärjestöt julkai-
se lähteitään.
 -Pimeää rahaa on edelleen liik-
keellä ja paljon, toteaa Venho.
 Ouluinen ja Seinäjokinen-leh-
tien saamat tiedot viime vaalien eh-
dokkaiden ilmoituskulujen puuttu-
misesta vaalirahailmoituksista on 
Venhon mukaan täysin mahdollista, 
ja mahdollisesti joku ulkopuolinen 
yritys on ne ilmoitukset maksa-
nut. ”En pidä kovin mahdottoma-
na, mutta en ota siihen kantaa.”

Media saa kritiikkiä

Maakuntalehtien ja YLEn toimin-
ta vaalinäkyvyydessä on saanut jopa 
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On järkyttävää seurata mihin halli-
tuksen harjoittama politiikka on joh-
tanut. PTT:n tuoreesta selvityksestä 
ilmenee, että ruuan tuonti on kasva-
nut ja kauppatase heikentynyt. Mikä 
on Juha Sipilän hallituksen vastuu 
siinä, että jälleen kerran tavoitteet 
jäivät saavuttamatta yhdessä kan-
sakunnan turvallisuuden kannalta 
tärkeimmässä pilarissa, nimittäin 
kansallisessa omavaraisuudessa ja 
maatalouden kannattavuudessa.
 Suomeen tuotiin kasviksia ja 
hedelmiä viime vuonna miljardin eu-
ron arvosta. Elintarvikkeiden tuonti 
ylitti viennin huimalla 3 miljardilla 
eurolla.
 Järjettömät Venäjä-pakotteet 
kurittavat Suomen maataloutta ja 
elintarviketaloutta, erityisesti mai-
to- ja lihataloutta. Pakotteiden vai-
kutukset ovat jo yli miljardin neljältä 

Selvitysmies Reijo Karhisen esitys 
pienten tilojen tiputtamisesta tukien 
ulkopuolelle on täysin kestämätön. Esi-
tyksen mukaan 56 % tukea saavista ti-
loista tippuisi pois tukien piiristä, koska 
niiden markkinatuotot ovat alle 20 000 
euroa. Viljatilalla tämä saattaa tarkoit-
taa jopa 80-100 hehtaarin tilojen tip-
pumista tukien piiristä vuosivaihtelujen 
takia.
 Päätoimisen maatalouden ja eri-
tyisesti kotieläintilojen aseman paran-
tamiseen ratkaisu löytyisi palaamisesta 
kansalliseen tuotantoon sidottuun tu-
keen. Pohjoisessa sitä onneksi edelleen 
maksetaan maidolle, mutta tuki käy-
tännössä ajettiin alas etelän kasvi- ja 
kotieläintiloilta ministeri Jari Koskisen 
(kok.) toimesta 2003 ja uudelleen 2013 
lopettamalla etelän 141-tuet. Lisää on-
gelmia tuli EU:n hölmöstä pakotepo-
litiikasta vuonna 2014, jolloin Suomen 
tärkein elintarvikemarkkina, Venäjä, 
lyötiin kiinni. 

Ruuan tuonnin lisääntyminen hälyttävää

vuodelta ja tukea EU:lta saatiin ongel-
maan noin 10 miljoonaa. Suomalainen 
ruokavalio on kotieläintuotepainot-
teinen ja tuontikasvisten sekä -hedel-

mien käyttö vievät työtä ja tuloja pois 
suomalaisilta viljelijäperheiltä sekä 
elintarvikeketjuissa työskenteleviltä 
perheiltä.

 Ruokakeskustelussa on myös 
unohtunut, että julkisten viranomais-
ten päättämät pakkokasvisruokapäivät 
lisäävät tuontia. Erityisen huolestutta-
vaa on, että kouluissa pakkokasvisruo-
kapäivät johtavat nälkäisiin lapsiin ja 
kasvavaan ruokahävikkiin. Kasvisruo-
an vaikutukset vanhusten ravitsemuk-
seen on myös tutkittava välittömästi.
 Kasvisnakkipäivät päiväkodeis-
sa, kouluissa ja vanhainkodeissa ovat 
huolestuttava kehitys. Lasten van-
hemmat ovat tuoneet huolensa esiin 
siitä, kuinka nälkäisiä lapset ovat 
kasvisruokapäivän jälkeen, ja tästä on 
myös ihan omakohtaista kokemusta.
 Kouluruokailussa tulisi käyttää 
suomalaisia ruoka-aineita, kuten koti-
maista lihaa, maitoa, kermaa, voita ja 
juureksia. Rasvattoman maidon ohella 
tulisi olla myös maitorasvaa sisältävää 
maitoa.

 Juha Sipilän hallitusohjelmassa 
linjattiin, että ”ruoantuotannon kan-
nattavuus on noussut ja kauppatase 
parantunut 500 miljoonalla eurolla”. 
PTT totesi selvityksessään, että pian 
päättyvällä hallituskaudella elintar-
vikkeiden kauppataseen alijäämä on 
kasvanut noin 150-200 miljoonalla 
eurolla.
 Tätä ei voi ymmärtää erityisesti 
siitä syystä, että tutkitusti Suomessa 
tuotettu ruoka on puhtaampaa kuin 
ulkomainen luomu. Kiitos ja kunnia 
kuuluu tästä suomalaiselle talonpojal-
le, jolle tulisi myös osoittaa arvostusta 
ja harjoittaa sellaista maatalouspo-
litiikkaa, joka tukee ja mahdollistaa 
kotimaisen ruuantuotannon kannat-
tavuuden ja jatkuvuuden myös tulevai-
suudessa.

Piia Kattelus

Karhisen maatalous-selvitystä tehokkaampi lääke olisi EU-ero

 Karhinen nosti tarpeellisen huolen 
maatalouden tilanteesta: maataloustulo 
on vain 400 miljoonaa euroa ja summaa 
pitäisi nostaa 500 miljoonaa euroa; suo-

malainen elintarvikevienti pitäisi kol-
minkertaistaa 1,6 miljardista eurosta 
4,6 miljardiin euroon; tuottajien neu-
votteluvoimaa, omistajaohjausta pitäisi 

vahvistaa ja luoda tuottajaorganisaa-
tioita; tuet suuntautuvat tehottomasti 
näennäisviljelyyn.
 Esteet ja ratkaisu Karhisen esittä-
miin ongelmiin ja ratkaisukeinot löyty-
vät EU:sta. EU irrotti tuet tuotannosta ja 
loi järjettömän tukioikeusjärjestelmän 
ja valtavan valvontabyrokratian. EU 
asetti vain Suomelle tärkeälle elintar-
vikevientinmaalle Venäjälle pakotteet ja 
sai vastapakotteet, jolla loppui vuosit-
tain puolen miljardin euron elintarvike-
vienti. Korvaukseksi suomalaiset olivat 
innoissaan ottamassa vain kertaluon-
teisen 10 miljoonan euron kertakorva-
uksen.
 Minulle pitkän linjan tuottajien 
edunvalvojana MTK:ssa ja johtajana 
elintarviketeollisuudessa tuntuu käsit-
tämättömältä, että Suomessa ei keskus-
tella todellisista ratkaisuista ongelmaan. 
Eurosta irrottautuminen olisi viimei-
sen 10 vuoden aikana tuonut Ruotsin ja 
Tanskan tavoin huimat vientihyödyt. 

Samoin pakotepolitiikan ulkopuolella 
pysyttäytyminen olisi ylläpitänyt vientiä 
jo miljardien eurojen arvosta. 
 Kansalliset tuet olisivat edullisem-
pi ja kohdennetumpi tapa tukea maata-
loutta ja kohdistaa tukea sitä tarvitsevil-
le - olivatpa ne sitten kokoaikaisia tiloja, 
kotieläintiloja, kasvitiloja tai sääoloista 
kärsiviä tiloja. Nyt lupia tukimaksuille 
anellaan EU:sta tuloksitta. Ja lopuksi, 
markkinahallintaa viennin lisäksi olisi 
voitava tehdä maitokiintiöiden tavoin 
ja avulla. EU-ero antaisi mahdollisuudet 
auttaa suomalaista maaseutua. Matkalla 
sinne EU:n maatalouspolitiikkaa pitäisi 
reilusti kansallistaa.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM
Kansalaispuolueen puheenjohtaja

Huippulaadukkaat Skim Kayaks 
lasikuitu- ja hiilikuitukajakit valmistetaan 
asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan 
käsityönä Pohjanmaalla.

Talvikampanja 
rajoitetun ajan:

 

kerta-alennus tilauksestasi!
-500€ 

Lisätietoja:
web: www.skimkayaks.com/ale500
puh: 010-3255260   email: myynti@charger-technology.com
Tehtaanmyymälä: Jänismaantie 2, Kokkola

Tilaa uusi Skim Kayaks kajakki 
haluamillasi väreillä ja lisävarusteilla 

15.3.2019 mennessä suoraan 
valmistajalta ja saat 500 €:n 

alennuksen tilauksestasi!

Maatalouden yksityisen asiantunti-
jaorganisaation, Wikli Group Oy:n, 
osakeanti on päättymässä helmikuun 
lopussa. Joukkorahoituksella kerät-
tävät varat käytetään pääasiassa toi-
minaan laajentamiseen ja henkilö-
kunnan kouluttamiseen, jotta yhtiö 

Wikli Groupin osakeanti päättymässä
pystyy tarjoamaan mahdollisimman 
korkeatasoista neuvontaa maatiloille 
koko valtakunnan alueella. Osakeanti 
päättyy 28.2.2019.
 Wikli Group Oy on elokuussa 2018 
perustettu yksityisten maatalouden 
ammattilaisten asiantuntijayritys. 

Yhtiö toimii koko Suomen alueella, 
mutta luonnollisesti toiminta keskit-
tyy maatalousvaltaisille alueille, mm. 
Etelä-Pohjanmaalle.  Yhtiö on myös 
aloittamassa maatilojen kiinteistövä-
litystoimintaa keskittyen erityisesti 
maa- ja metsätiloihin.

Suomen hallituksen EU-ministerivalio-
kunta käsitteli kokouksessaan helmi-
kuussa Suomen ennakkovaikuttamista 
EU:n ilmastopolitiikkaan sekä euroalu-
een yhteisen kriisinratkaisurahaston 
yhteistä varautumisjärjestelyä.
 Ministerivaliokunta linjasi, että 
EU:n vuoden 2030 päästövähennys-
tavoite, vähintään 40% vuoden 1990 
tasosta, päivitetään. Valiokunnan mu-
kaan tämän tulee olla linjassa Pariisin 
sopimuksen lämpenemistavoitteen ja 
nettonollatavoitteen kanssa. Ministeri-
valiokunta päätti, että EU:n 2030 pääs-
tövähennystavoite tulisi nostaa vähin-
tään 55 %:iin verrattuna vuoden 1990 
tasoon.
 EU:n päästökauppajärjestelmän 
tulee Suomen kannan mukaan olla 
jatkossa olla entistä keskeisempi ja 
kustannustehokkaampi EU:n ilmasto-
politiikan toimeenpanon väline. Päästö-
kaupan vahvistamista tulee jatkaa siten, 
että järjestelmän hintaohjaus tehostuu.
Päästökauppa voisi jatkossa vastata 
suuremmasta osuudesta tarvittavista 
päästövähennyksistä.
 EU:n tulee jatkaa aktiivisesti yh-
teistyötä etenkin muiden suurten talo-
uksien kanssa Pariisin sopimuksen toi-
meenpanon tehostamiseksi ja riittävän 
kunnianhimoisten päästövähennysten 
varmistamiseksi. Suomi korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelua 

EU-ministerivaliokunta tiukensi ilmastotavoitteita
ja hiilijalanjälkilaskentaa tulee edistää 
maailmanlaajuisesti.
 Pariisin ilmastosopimuksen ta-
voitteen saavuttamiseksi sopimuksen 
osapuolet ovat sitoutuneet vuoteen 
2020 mennessä sekä päivittämään ns. 
kansallisen päästövähennystavoitteen-
sa, jonka EU laatii ja toimittaa jäsenval-
tioiden puolesta.
 Ministerivaliokunnassa puhetta 
johtaa pääministeri Juha Sipilä.

Kansalaispuolue: Hallituksen il-
mastotavoitteissa ’ei oikea käsi 
tiedä mitä vasen käsi tekee’

Kansalaispuolueen puheenjohtajisto 
kummastelee sisäministeri Kai Mykkä-
sen ulostuloa EU-ministerivaliokunnan 
linjauksesta alentaa Suomen ilmasto-
päästöjä 55 prosentilla nykyisen 40 pro-
sentin sijaan vuoteen 2030 mennessä.
 Kajaanissa ja Kaustisilla puhunut 
Kansalaispuolueen johto toi esiin, kuin-
ka biokaasulaitoksen investointitukea 
saavat maatilat eivät saa myydä biokaa-
sua tilan ulkopuolelle viiteen vuoteen.
 ”Tämä on tulkittavissa samaan 
tapaan kuin sanoisi tilalliselle, että juo-
kaa tuottamanne miljoona litraa maitoa 
itse”.
 Kansalaispuolue pelkää, että il-
mastotavoitteilla, sakoilla ja kiintiöil-

lä yritetään pakottaa tavallinen kansa 
vaihtamaan oma toimiva auto kalliiseen 
sähköautoon. Puolueen mielestä ilmas-

totavoitteisiin pitäisi pyrkiä sääntelyn 
sijaan kannustamalla tiloja, yrityksiä 
ja kotitalouksia käyttämään uusiutuvia 

energialähteitä, polttoaineita sekä pak-
kaus- ja rakennusmateriaaleja.

Säännöt elämän matkalle

Rakas Suomen kansa, pyytäkäämme avuksemme Herraa, että 
hän varjelisi maatamme onnettomuuksilta. Pankaamme toi-
vomme häneen, niinkuin virressä sanotaan: ”myös isämme us-
koivat ennen ja kylvivät, leikkasivat. Me saarnaamme aikojen 
mennen kuin isämme saarnasivat.”

Pyytäkäämme, että hän ohjaisi meitä ja esivaltaa, hänen mie-
lensä mukaiseen elämään ja päätöksiin. Ilman Hänen johda-
tustaan, olemme orvot ja vailla tukevaa pohjaa. Liikenteessäkin 
on paljon helpompi kulkea, kun on säännöt. Sama pätee myös 
elämän matkalla, on viisasta etsiä ohjeita Jumalan sanasta.

Lähteellä

Talvilomaviikolla 4.-10.3.2019 klo 7-20 
välisenä aikana 7-16-vuotiaiden bussi-
matkat maksavat 50 senttiä, kun matka 
maksetaan Waltti-kortille ladatulla ar-
volipulla.
 Alennus on voimassa kaikilla Oulun 
joukkoliikenteen linjoilla 1-59, jotka lii-
kennöivät kyseisenä ajankohtana. Alen-
nus ei koske linjaa 48.
 Waltti-kortille ladatun arvolipun 

Lukijalta

Talvilomalla koululaisten arvolippumatkat 
50 senttiä Oulun joukkoliikenteessä 

voi ostaa Oulu10-palvelupisteestä tai 
tilata netistä kauppa.waltti.fi. Netistä ti-
lattu kortti saapuu postitse noin 2 viikon 
kuluessa.
 Jos lippu maksetaan käteisellä tai 
mobiililipulla, veloitetaan matkasta 
normaali hinta. Polkupyörää ei voi kul-
jettaa kampanjahinnalla, vaan tällöin 
on maksettava käteisellä normaali lipun 
hinta.

Voin kulutus kasvaa ja maidon laskee
Suomalaiset syövät voita enenevässä 
määrin. Viime vuonna voin kulutus kas-
voi yli kolme prosenttia ja voita kului 
Suomessa 19 miljoonaa kiloa eli koko 
vuoden kulutus henkeä kohden lähestyy 
3,5 kiloa.
 Voin kulutuksen kasvu vastaa 
EU:ssa ja muualla tapahtunutta kehi-
tystä. Hinta on pysytellyt jo toista vuotta 
korkealla ja rasvasta on ollut aika ajoin 
niukkuutta. EU:n tilastoima teollisuus-
voin veroton hinta on yli 4,5 euroa kilol-
ta ja se ei ole laskenut alle neljän euron 
yli kahteen vuoteen. Viime vuonna hinta 
oli yli kuusikin euroa.
 Suomessa Tilastokeskuksen mu-
kaan verollinen kuluttajapakatun voin 
verollinen hinta oli lokakuussa 6,38 eu-
roa kilolta, mikä vastaa Euroopan mark-
kinahintaa. Suomessa voin hinta mateli 
pitkään alle Euroopan tason.
 Maitojen kulutus sen sijaan on jat-
kanut laskuaan ja viime vuonna mai-
tojen kulutus oli 585 miljoonaa litraa. 

Suomalaiset ovat edelleen maailman 
maidonjuontitilaston kärkisijalla, mutta 
enää litroja kuluu 104 litraa henkeä koh-
den vuodessa.

Brexitin vaikutus isompi 
kuin Venäjän

Joao Pacheco Farm Europesta kertoi 
Pellervon maitoforumissa, että Ison-
Britannian ero EU:sta voisi johtaa ilman 
sopimusta suurempiin vaikutuksiin 
EU-maille kuin Venäjä-pakotteet aihe-
uttivat.
 -Kova brittien EU-ero eli ’hard-
Brexit’ ei näyttänyt kovin todennäköi-
seltä marraskuun puolivälissä tulleen 
alustavan sopimusluonnoksen jälkeen. 
Jos sopimusta EU:n ja Ison-Britanni-
an välille ei kuitenkaan tulisi ennen 
31.3.2019 tapahtuvaa eroa, seuraisi sitä 
EU:ssa iso maitokriisi, arvioi Pacheco.
 Pacheco on toiminut EU:n komis-
sion maatalouspääosaston varapääjoh-
tajana ja useita vuosikymmeniä ennen 
Farm Europen neuvonantajan tehtävää 
komissiossa.
 -En usko, että brittihallitus mak-
saisi tuottajilleen nykyisen tasoisia 
tukia, mutta mikään ei estä heitä tuke-
masta tuottajiaan, sopimusluonnos ei 
sitä estä, muistutti Pacheco.

 EU vie maitotuotteita 3,7 miljardia 
euroa Iso-Britanniaan ja kaupan arvon 
nettoylijäämä on peräti 2,2 miljardia 
euroa.
 Suomen osalta tilanne on kuitenkin 
toinen, koska vienti Iso-Britanniaan on 
vähäisempää kuin monissa EU-maissa. 
Voita viedään Pachecon mukaan Bri-
tanniaan EU:sta kolme kertaa enemmän 
kuin mitä Venäjälle ennen pakotteita. 
Juustojen vientikin on tupla verrattuna 
aiempaan Venäjä-vientiin.
 Marraskuun puolivälin 500-sivui-
nen sopimuslonnos enteilee tullisopi-
musta, joka tarkoittaisi sitä, ettei kau-
pankäynnistä maiden välillä perittäsi 
tullimaksuja.

MEIJERITUOTTEIDEN 
KULUTUS, milj. kg 2319

 Maito 585

 Juusto 142

 Voi 19 

-10 -5 0 5 10

-0,9 %

-4,3 %

-0,3 %

3,4%

Maitotuotteiden kulutus 2018 ja muutos viime vuoteen

Makeofficen Marko 
Ala-Riihimäki kertoo 
olevansa hyvinvoin-
tialalla toimiva yrittä-
jä, keksijä ja onnistuja. 
”Kuitenkin ensisijaa-
sesti olen kolmen ty-
tön isä, kolmen tytön 
paappa ja neljän tytön 
kummi”, kertoo Marko 
pohjalaisella murteella.
 Nuorempana Mar-
kolla oli kertomansa 
mukaan ”Tietysti kova 
kiire tienaamaan, eikä 
koulunkäynti kiinnos-
tanut, joten 15-vuoti-
aasta lähtien on kokeil-
tu erilaisia töitä.”
Tutuksi Markolle on 
tullut mm. saha, turve-
työmaa ja metallipaja. 
Parikymppisenä kui-
tenkin veri veti liikun-
nan ja hyvinvoinnin 
pariin ja 90-luvun puolestavälistä läh-
tien koulujen jälkeen on Marko tehnyt 

Työhyvinvointia työergonomian avulla

erilaisia kuntoutus-, liikunta- ja fysio-
alantöitä.

 Marko on lisäksi kouluttanut it-
seään käymällä eri ravitsemusalan tie-
demiesten luennoilla ja yrittäjyyskurs-
seilla.
 ”Tapasin työssäni hyvin paljon 
eri alojen työntekijöitä ja huomasin 
melko pian, että erilaisten hoitamieni 
vaivojen alkulähteet saattoivat löytyä 
puutteellisesta työergonomiasta, pas-
siivisesta vapaa-ajasta sekä ravitse-
muksesta”, kertoo Marko.
 Tämä toimi kimmokkeena siirtyä 
työergonomian pariin, ensin vieraan 
palvelukseen. Vuonna 2008 perusta-
massaan yrityksessä Makeoffice Oy:ssa 
Marko pääsee vihdoin toteuttamaan 
visioita ja tavoitteita ihmisten koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin parissa.
 Makeoffice tarjoaa sekä aikuisil-
le toimistoihin että lapsille kouluihin 
työergonomiaa ja liikuttavia ratkaisuja 
sähköpöytien ja korkeussäädettävien 
pulpettien avulla.
 ”Pulpettien idea lähti omista 
mukuloosta, kun he rupesivat teinei-
nä liikaa passivootumaan kännykööt-
ten kanssa”, taustoittaa Marko. Idean 
pohjalta hän suunnitteli tuotteen, haki 
patentin, testasi ja otti käyttöön. Nyt 
vuosia myöhemmin Markon tuotteilla 
on liikutettu kouluissa satoja lapsia ja 
nuoria.
 Ravitsemuspuolelta Marko kertoo, 
että hänen kauttaan saa kuivaveriteste-
jä ja neuvontaa. Markon mukaan ”Pie-
nillä asioolla saadaan isoja aikaiseksi”.

Ouluinen-lehti ilmestyy ilmaisja-
kelulehtenä Oulun alueella. Sen 
painosmäärä on yli 40 000 kpl. 
Ouluinen-lehti on perinteisiä 
pohjalaisia ja Pohjois-Suomen 
arvoja kunnioittava lehti, joka on 
täysin itsenäinen ja riippumaton 
toimija. 

SEURAAVAN
LEHDEN ILMOITUS-

VARAUKSET
13.3.2019

MENNESSÄ.

Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous.

seinajokinenlehti
@gmail.com

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin



MAALISKUU 20196 MAALISKUU 2019 7

Samin
Ouluinen-lehden juttu-
sarjassa haastatellaan 
Oulun seudulla ja Oulun 
läänissä asuvia, vaikutta-
via tai vaikuttaneita ihmi-
siä eri elämän aloilta.

Tällä kertaa Samin tentissä 
kinkkisiin kysymyksiin vas-
tasi IT-alan ammattilainen ja 
poliitikko Olli-Pekka Wallin.

tentissä
Maamme alasajo monella rin-
tamalla. – Heikoimmassa ase-
massa olevien kyykyttäminen ja 
voiton tekeminen heidän kus-
tannuksellaan ei saa jatkua. Esim. 
opinto- ja työttömyystukileikka-
ukset ja aktiivimalli on peruttava. 
Eläkkeiden taitettu indeksi pitää 
muuttaa palkkaindeksiin. 
 Valtion omaisuuden ide-
ologisen myynnin on loputtava, 
sillä siitä on koitunut huomatta-
via tappioita ja tulonmenetyksiä 
valtiolle. Kaivoslakia tulee uudis-
taa. Maamme mineraalien kuu-
luu rikastuttaa suomalaisia eikä 
ulkomaisia pääomasijoittajia. 
Lisäksi perusinfran on kuulutta-
va valtiolle. En halua, että esim. 
vedestä ja rautatieverkosta tulee 
samanlainen tuloautomaatti yli-
kansallisille veronkiertäjille, ku-
ten sähköverkoista tuli. 
 Ruuan omavaraisuus tulee 
taata parantamalla maatilojen 
elinehtoja. Omavaraisuus on tär-
keä asia. 
 Emme tarvitse työperäistä 
maahanmuuttoa, koska meillä on 

Veroilmoitusten jätön sähköisty-
misen takia monelle vuosi-alv:ssä 
olevalle yritykselle helmikuun lo-
pun takaraja uhkaa nykyisin tulla 
yllätyksenä. Kausiveroilmoitusta 
ei enää pariin vuoteen ole lähetetty 
paperisena.
 -Maatilojen ohella vuosiar-
vonlisäveroilmoituksen piirissä on 
paljon metsätiloja ja myös metsä-
talouden veroilmoitus tulee jättää 
helmikuun loppuun mennessä, 
kertoo toimitusjohtaja Suvi Varala 
Lakeus Tilitoimistosta.
 Julkisuudessa on ollut tapa-
uksia, joissa verottaja on asettanut 
jopa 25 000 euron ennakkoverot 
veroilmoituksen myöhästymises-
tä.
 -Avustamme paljon esim. 
vuokratuloilmoitusten ja metsäve-
roilmoitusten täytön kanssa. Mo-
nella menee sormi suuhun näiden 
kanssa ja on helpompaa teettää 
lomakkeiden täyttö tilitoimistolla, 
muistuttaa Varala.

Tulorekisteri uutuutena

Tulorekisteri on kansallinen säh-
köinen tietokanta, joka sisältää 
palkka-, eläke- ja etuustiedot. 
Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan 
vasta vuodesta 2020 alkaen. Palk-
katiedot ilmoitetaan vuodesta 2019 
alkaen. Tulorekisterin tietoja käyt-
tävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, 
Kansaneläkelaitos, Työllisyysra-
hasto, sekä työeläkelaitokset ja 
Eläketurvakeskus.
 Kysyimme seitsemän henki-
sen Lakeus Tilitoimiston toimitus-
johtaja Suvi Varalalta, mitä huomi-

”Lapsilisien ja muiden etuuk-
sien poistamisella uhkaa-
minen rokotekriittisiltä on 
huonoa politiikkaa joka ei 
johda hyvään lopputulok-
seen pitemmällä ajanjaksol-
la.” Näin latasi oululainen 
poliitikko Olli-Pekka Wallin 
joulukuussa. Samin tentissä 
selviää mikä mies Olli-Pekka 
Wallin on.
 Olli-Pekka Wallin on 
syntynyt ja kasvanut Oulussa. 
Hän on pitkän linjan IT-alan 
ammattilainen ja työtehtävi-
nä ovat myös erilaiset tieto-
turva-asiantuntijan työteh-
tävät kyberturvallisuuteen 
keskittyvässä firmassa.
 Vuonna 2016 perustettuun 
Kansalaispuolueeseen Olli-Pekka 
Wallin liittyi viime vuonna. Sitä en-
nen Wallin toimi Piraattipuolueen 
Oulun piirin puheenjohtajana ja oli 
myös ehdolla eduskuntavaaleissa 
2015.

Lapsilisät tärkeitä

Lapsivähennyksen palauttaminen 
verotukseen on Olli-Pekalle tärkeä 
tavoite. Lasten asiat ovat O-P:lle 
tärkeitä ja hän pitää hankalana, 
että joulua edeltänyt rokotekohu 
johti poliitikkojen ylilyönteihin. 

”Kaksi isointa asiaa, 
mitä haluan korjata”

jo massatyöttömyys. Pakolaisia 
autettakoon lähellä kotimaitaan. 
 Toinen on rahajärjestelmän 
uudistaminen. – Tällä hetkel-
lä meillä ei ole pysyvää raha-
järjestelmää, koska joudumme 
lainaamaan kaikki rahamme 
pankeilta. Velkaantumisesta joh-
tuen olemmekin nähneet lukuisia 
veronkorotuksia ja leikkauksia 
mm. koulutuksesta, vanhuksilta, 
työttömiltä jne. Estääksemme tä-
män tuhoisan kehityksen meidän 
tulee ottaa käyttöön oma raha. 
Lisäksi tulisi tutkia mahdollisuu-
det rahareformiin, johon kuuluisi 
mm. 100% varantovaatimuksi-
en käyttöönotto pankeille. Näin 
meidän ei tarvitsisi enää koskaan 
olla pelastamassa pankkeja.
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tietotekniikan insinööri ja 
sähköasentaja Pyhäjoelta.

kansanedustajaehdokas, 
Kansalaispuolue

Alv-ilmoitus ja metsäveroilmoitus 
jätettävä helmikuun loppuun

oita tulorekisterin käyttöönotosta 
on tilitoimistoon tullut.
 -Kaikki 1.1.2019 jälkeen mak-
setut palkka- ja ansiotulot il-
moitetaan tulorekisteriin. Kaik-
ki työnantajat ilmoittavat tiedot 
ajantasaisesti tulorekisteriin, kui-
tenkin viimeistään viiden päivän 
kuluessa maksupäivästä. Myös 
osakeyhtiön omistajalle maksetut 
palkat ilmoitetaan tulorekisteriin, 
muistuttaa Varala.
 Sen sijaan Varalan huomaut-
taa, että ”toiminimien yksityis-
nostot käsitellään toiminimen 
kirjanpidossa ja ne ilmoitetaan ve-
roilmoituksella. Yksityisnostoja ei 
ilmoiteta tulorekisteriin.”

Palkansaajat näkevät tietonsa

Kun yritys teettää palkanlasken-
nan tilitoimistolla, näistä uusista 
ilmoituksista ei tarvitse myöskään 
itse huolehtia. Tilitoimisto tekee 
kaikki vaadittavat ilmoitukset yrit-
täjän puolesta.
 -Palkansaajat voivat katsoa 
tulorekisterin sähköisestä asioin-
tipalvelusta tulotietojaan. Palkan-
saaja voi tarkistaa tulorekisteristä 
myös onko työnantaja hoitanut 
ilmoittamiseen liittyvät velvoit-
teensa, kertoo Varala. 
 Aiemmin ilmoittamisen puut-
teet ovat ilmenneet yleensä vasta 
esitäytetyltä veroilmoitukselta. 
 -Tulorekisteri helpottaa vi-
ranomaisten kanssa toimimista, 
kun viranomaiset näkevät tulotie-
dot ajantasaisesti eikä niitä tarvitse 
enää erikseen toimittaa hakemus-
ten liitteinä, sanoo Varala.  

 Uudistus on aiheuttanut var-
masti alkuun monelle yrittäjille 
harmaita hiuksia, sillä se on tullut 
suhteellisen nopealla aikataululla 
ja ohjelmistoja on päivitetty koko-
ajan vastaamaan uudista. 
 -Tähän on onneksi ratkaisuna 
ulkoistaa palkanlaskenta ja ilmoi-
tusten teko ammattilaisille. Uskon 
kuitenkin että uudistuksesta on 
hyötyä, kunhan kaikki vaan saa-
daan toimimaan ja kunnolla käyt-
töönotettua, toivoo Varala.

Tilitoimistopalveluja käytetään

Yritykset ja yhdistykset ovat löy-
täneet tilitoimistopalvelut Varalan 
mukaan hyvin. Tänä päivänä moni 
yritys käyttää tilitoimistoa kump-
paninaan.
 -Yleisimpiä palveluita on kir-
janpidon, tilinpäätöksen ja ve-
roilmoitusten teko. Tämän lisäksi 
suurin osa yrityksistä teettää myös 
palkanlaskennan tilitoimistossa, 
taustoittaa Varala.
 Tilitoimistojen palveluihin 
kuuluu myös mm. reskontro-
jen hoito sekä laskujen maksatus. 
Sähköisellä ostolaskujen kierrolla 
ja maksatuksen ulkoistamisella 
tilitoimistolle säästetään yrittäjän 
työaikaa. 
 -Kun tilitoimisto hoitaa ai-
emmin yrittäjälle kuuluneita töi-
tä, yrittäjälle jää enemmän aikaa 
keskittyä omaan yritystoimintaan. 
Muodostamme aina jokaisen yrit-
täjän kanssa erikseen yrityksen 
tarpeisiin sopivan palvelukoko-
naisuuden, lupaa Varala.

Lapsiperheiden etuisuudet tärkeitä

Sanktioiden sijaan rokotteiden ot-
tamatta jättämisessä Wallin koros-
taa valistuksen tärkeyttä.
 -Se että valtio haluaa pakottaa 
lapsiperheitä rokottamaan lapsen-
sa uhkaamalla esimerkiksi lapsili-
sien poistamisella ei ole päälle jär-
kevää toimintaa valtion kannalta, 
vieroksuu Wallin viime vuoden lo-
pulla ollutta rokotekohua.
 Tämä voi Wallinin mukaan 
pahimmassa tapauksessa johtaa 
siihen, että terveydenhenkilös-
töä kohtaan voidaan kohdistaa 
väkivaltaa tai sillä uhkailua. ”Pa-
himmassa tapauksessa tämä voisi 
johtaa korruptiotioon siitä, että 

kirjataan vääriä tietoja re-
kistereihin, vaikka lapsia ei 
olisi todellisuudessa roko-
tettu.”
 -Jos kirjataan lapsia ro-
kotetuiksi siinäkin tapa-
uksessa että lapsia ei olisi 
todellisuudessa rokotettu 
johtaa myös virheellisiin ti-
lastoihin ja tämän seurauk-
sena voidaan mennä siihen 
tilanteeseen, että kansan-
terveystieteen tilastot ja 
tutkimukset antavat vir-
heellistä tietoa keskipitkällä 
ajanjaksolla tarkasteltuna, 
Wallin toteaa.
 Wallinin edustama Kan-

salaispuolue ajaa lapsilisän korot-
tamista 200 euroon ensimmäisestä 
lapsesta. Miten Wallin sitten arvioi 
rokotekeskustelussa olleen lapsili-
sien leikkauksien vaikuttavan per-
heisiin.
 -Etuuksien poistamisella uh-
kailu toimii heikoimmassa ase-
massa oleviin perheisiin, jotka 
muutenkin elävät tukien varassa. 
Toimeentuleviin perheisiin tällä li-
sien poistolla uhkailulla ei ole vai-
kutusta, Wallin arvioi.

Yksityisyyden suoja tärkeä

Wallinin mukaan lähtö Piraatti-

puolueeseen edellisissä vaaleissa 
kytkeytyi vahvasti hänen työko-
kemuksensa kautta syntyneeseen 
vahvaan huoleen yksityisyyden 
suojasta internetissä.
 -Kannatan kansalaisten voi-
makasta yksityisyydensuojaa sekä 
internetin nettineutralisointia kai-
killa tasoilla. Vastustan ennakko-

sensuuria, perustelee Wallin.
 Tavallisten ihmisten selviämi-
nen arjen haasteista on Olli-Pekka 
Wallinille tärkeää. Yhtenä keinona 
työn ja sosiaalietuuksien uudista-
misessa Wallin olisi valmis kokei-
lemaan myös perustuloa.
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