Hallinnon kyvystä turvata arki
Perussuomalaiset kutsuu koko opposition mukaan
välikysymykseen: ”Ellei hallinto kykene turvaamaan
kansalaistensa arkea, on sen väistyttävä”
LÄHDE: Uusi Suomi 08.12.2018

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Leena Meri. Kuva: Petteri
Paalasmaa / Alma Talent
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kutsuu ryhmän puheenjohtaja Leena
Meren johdolla kaikki oppositiopuolueet mukaan välikysymykseen siitä, onko
hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten
suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lasten
suojelussa.
”Oulussa paljastunut raiskausepidemia on Keskusrikospoliisin mukaan vasta
jäävuoren huippu. Lapsiin kohdistuvien rikosten on viime vuosina havaittu
olevan entistä raaempia. Krp:n mukaan Suomessa pitäisi herätä siihen, että
tällainen rikollisuus alkaa olla järjestäytynyttä ja että tällaisia verkostoja
on olemassa. Perussuomalaiset yhtyy Krp:n arvioon. Asia on nostettava
keskusteluun ja vaarallinen kehitys on katkaistava”, Meri toteaa tiedotteessa.
Hän nostaa esiin myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.
”Turun terrori-isku on tuoreessa muistissa. Siihen syyllistyi kielteisen
turvapaikkapäätöksen saanut henkilö. Kielteisen päätöksen olivat saaneet myös
kaksi henkilöä, jotka yrittivät suistaa bussit tieltä. Suomessa on noin 10 000
kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. Heistä noin 7 000 on irakilaisia,
palautussopimuksen puuttuminen on akuutti ongelma. Kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneet aiheuttavat yhteiskunnallista epävakautta. He
ovat rikollisjärjestöjen ja ääri-ideologioiden värväreille otollinen kohde.”
Meren mukaan hallituksen kyvyttömyys turvapaikkapolitiikassa on johtanut
tilanteeseen, jossa yhteiskuntarauha on todellisessa vaarassa.

”Turvallisuus on hallinnon ydintehtävä. Ellei hallinto kykene turvaamaan
kansalaistensa arkea, on sen väistyttävä.”

Pelastushenkilökuntaa häiritään
Pelastushenkilökunta vaatii kovempia
rangaistuksia
LÄHDE: Verkkouutiset/Ilkka Ahtokivi 02.11.2018
Auttajiin kohdistunut väkivalta tuomitaan useissa maissa ankarammin kuin
Suomessa.

Lääkäriambulanssin miehistö valmistelee
autoa työpäivää varten.
LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN
Viime aikoina useissa maissa on kiristetty tuomioita ambulanssi- ja
pelastushenkilökuntaan kohdistuneesta häirinnästä ja väkivallasta. Tavoitteena
on ollut vähentää henkilöstöön kohdistuvia päällekarkauksia ja seksuaalista
häirintää, kertoo Pelastusalan ammattilainen -lehti.
Esimerkiksi Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa on toteutettu lakimuutos, joka
kaksinkertaistaa pelastajia pahoinpitelevien tuomiot. Kun aikaisemmin
päällekarkauksista voitiin tuomita korkeintaan puolen vuoden ehdottomia
vankeusrangaistuksia, jatkossa maksimina on vuosi vankeutta.
Suomessa ensihoitotyötä tekevään kohdistunut pahoinpitely rangaistaan
pahoinpitelyrikoksena, mikä käytännössä tarkoittaa sakkoja. Käytössä on sama
lainkohta ja rangaistusasteikko, jolla rangaistaan nakkikioskirähinöistä.
Palomiesliitto, Ensihoitoalan liitto SEHL ja Tehy vaativat, että myös Suomessa
rangaistusasteikkoa pitäisi koventaa.

Liittojen mielestä rikoslakia pitäisi muuttaa niin, että ensihoitotyötä
tekeviä kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä henkilöä rangaistaan samalla
asteikolla kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistynyttä nyt
rangaistaan.

Poliisi hukkuu tehtäviin
Poliisi hukkuu tehtäviin: Juttuja
”tapetaan”, hälytyksiin ei vastata
LÄHDE: Verkkouutiset/Kasperi Summanen 06.11.2018
Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan mukaan poliisin voimavarat eivät
riitä.

Poliiseja partioimassa. LEHTIKUVA /
MIKKO STIG
– Poliisikunnan edustajana väitän, että jokainen poliisi haluaa ajaa keikkaa
ja tutkia rikoksia sen sijaan, että tutkittavat jutut ”tapetaan” tai
hälytyskeikat jätetään kokonaan ajamatta tai uuden ilmoituksen varaan, Jonne
Rinne toteaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.
Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Rinteen mukaan nykytilanne on
rasite poliisikunnalle. Hän toteaa poliisien ”hukkuvan tehtäviinsä” aina
miehistöstä päällystöön saakka.
Jonne Rinteen mukaan osalle päättäjistä ja kansalaisista on tullut
yllätyksenä, että poliisin hieman yli miljoonasta vuosittaisesta
hälytystehtävästä jätetään resurssipulan takia ajamatta noin 100 000.
– Suomen sisäinen turvallisuus ja sen riittävä resursointi tulee nostaa
laajempaan keskusteluun eduskuntavaalien yhteydessä, jotta kansa saa

äänestämällä vaikuttaa siihen, että sisäisen turvallisuuden resursoinnista
huolehditaan asianmukaisesti, Rinne kirjoittaa.
Hänen mukaansa poliisien resursoinnin korjaaminen kestävälle tasolle ei vielä
tarkoita, että ”jokaiseen polkupyörävarkauteen” voitaisiin puuttua.
– Sen sijaan pystyisimme keskittymään poliisin ydintehtävään eli hälytyksiin
vastaamiseen ja rikosten tutkimiseen niin, ettei aika kulu priorisointiin,
jolla suomeksi sanottuna tarkoitetaan päättämistä siitä, mitkä tehtävät
jätetään resurssipulan takia kokonaan tekemättä, Jonne Rinne sanoo.

Maahanmuutto on vaarallista
Orban: ”maahanmuutto on vaarallista
Euroopalle”
LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 23.10.2018
”Vaadimme, että meidän rajojamme on suojeltava, maahanmuutto on vaarallinen
ilmiö, ja jokaisella maalla pitäisi olla oikeus päättää, haluavatko he antaa
kenen tahansa tulla omalle alueelleen”.

Artikkeliin liittyvä kuva
Unkarin pääministeri Viktor Orbán totesi viime torstaina Facebookissa
julkaistussa videossaan, että Unkari oli ”onnistuneesti puolustanut”
oikeuttaan suojella rajojaan viime viikolla Brysselissä pidetyssä Euroopan
unionin huippukokouksessa.
”Puolustimme menestyksekkäästi Unkarin oikeutta suojella sen rajoja. Yhdessä
muiden maiden kanssa onnistuimme estämään EU:n byrokraattien maahanmuuttoon
liittyvät liberaalit ehdotukset”, hän kertoo Facebook-videossaan kokouksen
jälkeen.

Orbán uskoo, että kiista jatkuu:
”Keskustelu kuitenkin pysyy ennallaan. On vielä maita, jotka uskovat
maahanmuuton olevan posiitivinen ilmiö, jota Eurooppa tarvitsee. He tulevat
jatkamaan tällaisten ehdotusten puolustamista tulevaisuudessa.”
Orbán huomautti edustavansa ”toista leiriä”.
”Vaadimme, että meidän rajojamme on suojeltava, maahanmuutto on vaarallinen
ilmiö, ja jokaisella maalla pitäisi olla oikeus päättää, haluavatko he antaa
kenen tahansa tulla omalle alueelleen”, hän korosti.
Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli vaatinut, kuten ennenkin, että koko EU
olisi pakotettava ottamaan käyttöön sama maahanmuuttopolitiikka kuin Ruotsilla
ja hänen mukaansa olisi tehtävä yhteinen uudelleenjako.
Unkarin pääministeri Viktor Orbán ei arvatenkaan yhtynyt ajatukseen. Hän
päinvastoin varoitti, että maahanmuutto on vaarallista Euroopalle.
Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona nyt toimivan Itävallan liittokansleri
Sebastian Kurz ehdotti huippukokouksessa, että Euroopan unionin olisi
hyväksyttävä ”pakollisen solidaarisuuden” käsite. Kunkin jäsenvaltion olisi
tällöin osallistuttava maahanmuuttotilanteen hallitsemiseen, mutta ei
välttämättä ottamalla pakolaisia, sillä tästä ei ole yksimielisyyttä.
Politico raportoi lähteisiinsä nojaten, että Kurzin esityksen mukaan
jäsenvaltiot voisivat myös valita muita solidaarisuuden muotoja
pakolaiskiintiöiden sijaan. Yksi tällainen muoto voisi olla taloudellinen tuki
ulkorajojen suojelemiseen.
Viktor Orbán piti Kurzin ehdotusta ”parhaimpana”, mutta Unkarin hallituksen
tiedottajan, Zoltan Kovacsin mukaan esitys on kyllä ”ihan järkevä”, mutta ei
vielä läheskään sellainen, jolla on ”hyväksyttävät pääperiaatteet”.
Saksan liittokansleri Angela Merkel oli ollut sitä mieltä, ettei hän halua
siirtyä ”pakollisesta vastuusta pakolliseen solidaarisuuteen”, ja useat muut
EU:n johtajat ilmaisivat Merkeliä tukevia näkemyksiä.
Unkarin pääministerin mukaan keskustelu jatkuu joulukuussa.
Viktor Orbán tukee Manfred Weberin valintaa Euroopan kansanpuolueen (EPP)
johtajaksi, johon hänen johtamansa Fidesz -puolueensakin kuuluu.
Keskustaoikeistolainen EPP on nykyisen Euroopan parlamentin suurin puolue.
Tarjolla ehdokkaita Helsingissä 8. marraskuuta pidettävään EPP:n
konferenssiin, jossa valitaan EPP:n kärkiehdokas, on vain kaksi. Toinen on
Suomen entinen pääministeri, EPP:n liberaaliin siipeen kuuluva Alexander
Stubb, joka Ylen toimittajan mielestä ”lähtee pelastamaan ahtaalle joutunutta
liberalismin aatetta” EU:ssa. Ylen Ykkösaamussa viime lauantaina Stubb kuvasi
itseään ryhmittymässä ”keskusta-vasemmistolaiseksi liberaaliksi”.
Stubbin vastaehdokas on EPP:n europarlamenttiryhmän nykyinen johtaja, Saksan
baijerilaista CSU-puoluetta edustava Manfred Weber.

Kun valinta on tehtävä näiden kahden ehdokkaan välillä, Orbán on kertonut
kannattavansa selvästi Weberia ja Fidesz tekee samoin.
Unkarilaisen poliittisen analyytikon, Zoltan Kiszellyn mukaan on mahdollista,
että Manfred Weber tuki taannoista europarlamentissa Hollannin vihreitä
edustavan Judith Sargentinin tekemää raporttia vain taktisista syistä, jotta
hän lisäisi mahdollisuuksiaan tulla valituksi Euroopan kansanpuolueen (EPP)
kärkiehdokkaaksi.
Kiszelly muistutti Unkarin julkiselle M1-kanavalle, että CSU:n viidestä
Euroopan parlamentin jäsenestä Weber oli ainoa, joka tuki Sargentinin
mietintöä, mutta hän tuntee Keski-Euroopan ja Unkarin paremmin kuin hänen
kilpailijansa Alexander Stubbin.
Esimerkiksi Ruotsin maltillinen kokoomus on jo ilmoittanut tukevansa Stubbia
EPP:n kärkiehdokkaaksi. Äänestäviä jäseniä on kaikkiaan 734.

Kultaiset passit ja EU
Kultaisten passien varoitetaan
vaarantavan turvallisuuden
LÄHDE: Verkkouutiset/Sina Ekberg 17.10.2018

Malta ja Kypros ovat myyneet passejaan
sadoille henkilöille. LEHTIKUVA /
HEIKKI SAUKKOMAA
Kun vaarallinen henkilö saa kansalaisuuden yhdessä EU-maassa, hän saa koko
Euroopan kansalaisuuden.
Oikeusasioista vastaavan EU-komissaari Věra Jourován mukaan Euroopan

turvallisuus on uhan alla niin kutsuttujen kultaisten passien vuoksi. Jourová
viittaa valtioiden järjestelmiin, joiden kautta passin voi ostaa.
EU-maista Malta ja Kypros ovat tiistaina julkaistulla OECD:n listalla, jolle
listattujen valtioiden passijärjestelmien katsotaan aiheuttavan suuren
veropetosriskin.
Malta ja Kypros ovat myyneet passejaan sadoille henkilöille, jotka tulevat
Venäjältä, Kiinasta ja Lähi-idästä.
Maltan passinmyyntijärjestelmä on ollut Suomessa esillä Airiston Helmeen
liittyvän tutkinnan yhteydessä.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi syyskuussa juttuun liittyen Venäjän
kansalaisen, joka vuonna 2015 osti myös Maltan kansalaisuuden. Hän maksoi
kansalaisuudesta Maltan valtiolle satoja tuhansia euroa.
Myös esimerkiksi Britannian tiedustelun tiedetään olevan tyytymättömiä
passinostojärjestelmiin.
The Guardianin mukaan Jourová sanoo, että rahanhankinta näyttää menneen
turvallisuuden edelle.
− Ymmärrän, että kansalaisuusjärjestelmät ovat hyödyllisiä taloudelle. Mutta
tämä on epäreilua ihmisille, jotka eivät voi ostaa kansalaisuutta.
Kansalaisuus on jotain niin isoa ja arvokasta, että niiden myynti on minusta
ongelmallista, Věra Jourová sanoo.
− Jos vaarallinen henkilö saa kansalaisuuden yhdessä EU-maassa, hän saa koko
Euroopan kansalaisuuden. Ehkä meidän täytyy neuvotella uudelleen koko
järjestelmä Euroopan laajuisella pätevyydellä. Koska ristiriita on olemassa,
hän lisää.
EU:n heikot kohdat aiheuttavat Jourován mukaan laajan ongelman.
− Kun meillä on sellainen heikko kohta, jonka avulla on helppoa päästä tänne,
koko Euroopalla on ongelma.
Jourová on jättämässä raportin, jossa suositellaan tiukempaa kontrollia
passijärjestelmille.

Suojaudu tietovuodoilta

Näin suojaat itsesi tietovuodoilta – 5
hyvää yleisohjetta
LÄHDE: TIVI/Jori Virtanen 21.09.2018

Artikkeliin liittyvä kuva
Massiiviset tietovuodot ovat ikävä kyllä nykypäivää, ja niihin varautuminen on
vain viisasta. Näillä viidellä, Alphrinkin suosittelemalla keinolla vuodosta
koituvan vahingon voi minimoida.
Lue myös: Mainostentorjuja päätyi dramaattiseen ratkaisuun: kaikki
sileäksi
1. Pidä salasanat turvassa
Hyvä nyrkkisääntö on, että ei käytä samaa salasanaa useassa paikkaa. Usein
kehotetaan myös vaihtamaan salasanat säännöllisesti.
Salasanat puolestasi muistavia sovelluksia ei suositella, sillä nekin on
mahdollista hakkeroida, jolloin hyökkääjä saa useammat salasanat talteen
kerralla.
Salasanat ovat myöskin turvattomia, jos ne ovat lyhyitä ja helppoja arvata,
sillä silloin tunnukset on helpompi rikkoa raakaan voimaan perustuvilla
hakkerointikeinoilla.
Nykyisin suositellaankin usein, että kannattaa käyttää salasanana pitkää ja
helposti mieleen palaavaa lausetta sen sijaan, että turvautuu numeroiden ja
kirjainten sekamelskaan. Esimerkiksi tutun lastenlaulun värssy on loistava
salasana, sillä tietokone ei kykene arvaamaan mistä on kyse, kun taas käyttäjä
muistaa sen tuosta vain.
Lue myös: Hännänhuippu pieni yllätys, mikä sinulla on käytössä? –
Kuluttaja testasi salasanapalvelut
2. Tarkkaile luottokorttilaskuasi
Jos luottokorttitietosi päätyvät vääriin käsiin, fiksu rikollinen ei vedä sitä
heti tappiin. Kortteja kerätään iso nivaska, ja niillä suoritetaan isompi
petos kerralla. Kortilla saatetaan kuitenkin tehdä pieni testiostos, joka

paljastaa tietojen päätyneen konnien kouriin. Mikäli luottokorttilaskussa
näkyy mitään outouksia, kannattaa kysyä laskussa näkyvältä myyjältä, mistä on
kyse. Jos sen jälkeen on tarvetta, kortin voi sulkea ripeästi vain yhdellä
soitolla.
Lue myös: Älä missään tapauksessa klikkaa: PZRT500PTF on kallis tilausansa
3. Ota selvää miten kortti kuoletetaan
Jos epäilet maksutietojesi päätyneen vääriin käsiin, luottokortin uusiminen on
nopea ja varma tapa pelastaa tilanne. Uusi kortti ei maksa mitään, ja se
katkaisee maksukavallusta suunnittelevien konnien aikeilta siivet
kertaheitolla. Vanhan kortin saa suljettua ja uuden tilattua yhdellä
puhelinsoitolla omaan pankkiin tai pankkien sulkupalveluun, jonka numero on
020 333.
Lue myös: Onko sinulla tällainen pc? Koko identiteettisi ja yksityisyytesi
saattaa olla vaarassa, kiitos huolella varjellun salaisuuden
4. Kytke palveluihin hälytyksiä päälle
Useat palvelut voivat ilmoittaa omistajalleen, mikäli joku on käynyt sen
ovilla kolkuttelemassa eikä ole esimerkiksi muistanut salasanaa, tai on
vaikkapa halunnut availla sähköpostipalveluasi uudella laitteella.
Nämä ilmoitukset saattavat ärsyttää, jos vaihtaa laitteesta ja selaimesta
toiseen ahkerasti, mutta ne toimivat erinomaisena hälytyskellona, jos jotain
on aidosti vialla.
Nämä hälytykset ovat erittäin tärkeitä silloin, jos palveluun on kytketty
jokin maksukortti. Silloin tiedon mahdollisesta datamurrosta haluaa
mahdollisimman ripeästi.
Lue myös: Tietojenkalastelukampanja sai uutta tuulta purjeisiin,
kriittisin uhkaluokitus takaisin voimaan – varo tällaisia sähköposteja
5. Varo meemejä
Vaikka pahin tapahtuisikin ja esimerkiksi tiedot vuotaisivat nettiin, ne ovat
rikollisten kannalta yleensä vain puolittainen voitto. Jotta
identiteettivarkaudesta tulee oikeasti hyödyllinen, uhreista pyritään
kokoamaan tarkempaa dataa, jolla voidaan vakuuttaa kyseleville tahoille, että
ollaan kuka väitetäänkin olevansa.
Esimerkiksi turvakysymykset on luotu estämään juuri tällaisia sosiaalisia
huijauksia, mutta koska turvakysymykset ovat hyvin yksinkertaisia, kuten mikä
oli ensimmäisen lemmikkisi nimi tai mikä on lempivärisi, näitä pyritään
selvittämään. Tähän oivallinen keino on meemi. Kun esimerkiksi Facebookissa
halutaan yhdistää lempiväri ja äidin tyttönimi jotta saadaan vaikkapa hauska
tangonimi, meemin todellinen motiivi on kerätä kymmenistä ihmistä mahdollisia
vastauksia turvakysymyksiin.

