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Kannatatteko EU:n ja Turkin pakolaissopimusta?

 
”Ensinnäkään sopimus  
ei toimi. Sen puitteissa  
on saatu palautettua  
hyvin vähäinen määrä  
laittomia siirtolaisia  
Turkkiin. Toiseksi  
Euroopan ei pidä  
ulkoistaa ulkoraja- 
valvontaansa Turkille  
ja siten altistaa itseään  
Turkin kiristykselle.”

JUSSi Halla-aHo 
ps./ECR

KYLLÄ

ARVIOITAVA

EI

 
”olen pitänyt sitä alusta 
asti kansainvälisen  
oikeuden vastaisena.  
En hyväksy sitä, että  
EU ulkoistaa vastuunsa 
pakolaisista ja vieläpä  
valtiolle, jonka on  
osoitettu kohtelevan 
sotaa käyvää Syyriaa 
erittäin julmasti.” 

HEidi HaUTala 
vihr./GREENS/EFA

”Kannatin sopimusta,  
sillä sopimus oli  
siedettävä.”  
 
”Nyt EU:n pitää lähestyä 
uutta tilannetta arvojen 
kautta. ” 
liiSa JaaKoNSaari 
sd./S&D

”En voi hyväksyä tapaa, 
jolla lähi-idän kriisin 
keskellä elävien ihmisten 
perusoikeudet asetetaan 
kauppatavaraksi  
EU:n ja Turkin välisessä  
kädenväännössä.”
MErJa KyllöNEN 
vas./GUE/NGL

”Suhtaudun sopimukseen 
kielteisesti. EU:n olisi 
pitänyt ottaa itse vastuu 
pakolaiskriisin hoidosta 
eikä ulkoistaa sitä  
Turkille.” 
HaNNU TaKKUla 
kesk./ALDE

 
”Se oli alun alkaen vain 
nahkapäätös, kun 
neuvosto ei pystynyt 
sopimaan yhteisestä  
eurooppalaisesta linjasta.”
NilS TorvaldS 
r./ALDE

 
”Sopimus tehtiin pakko-
tilanteessa, kun suuri 
enemmistö EU:n jäsen-
valtioista ei halunnut 
ottaa vastaan pakolaisia. 
EU:n oli tehtävä jotain.”
aNNEli JääTTEENMäKi 
kesk./ALDE

 
”Kyllä  – mutta ainoastaan 
siinä tapauksessa,  
että Turkki sitoutuu  
kunnioittamaan  
ihmisoikeuksia ja 
noudattamaan oikeus-
valtioperiaatetta  
ja demokratiaa.
Sirpa piETiKäiNEN 
kok./EPP

 
”Jos sopimusta  
noudatetaan, 
rauhoittaa se pakolais-
kriisiä. Sopimus on  
symbolisesti tärkeä ja  
on ainakin tilapäisesti  
vähentänyt pakolaisvirtaa 
Turkin kautta EU-maihin.”
pirKKo rUoHoNEN-lErNEr 
ps./ECR

”EU:lla on vähän keinoja 
hillitä hallitsemattomia 
muuttoliikevirtoja  
lähi-idästä. Turkin kanssa  
neuvoteltu sopimus ei 
ollut täydellinen vastaus,  
mutta on auttanut  
saamaan tilannetta  
hallintaan.”
pETri SarvaMaa 
kok./EPP

 

”Kannatan sopimusta  
ja yhteistyötä Turkin 
kanssa. Se ei saa  
tarkoittaa sitä, että  
Eurooppa sulkee silmänsä 
Turkin ongelmilta. Ei pidä  
kuvitella, että EU voisi 
ulkoistaa pakolaiskriisin 
hoidon Turkille.”
HENNa virKKUNEN 
kok./EPP

 
”Tässä tilanteessa  
sopimusta pitäisi pohtia 
uudestaan tai vähintään 
pitää huolta siitä,  
että sitä noudatetaan  
asianmukaisesti.”
MiapETra KUMpUla-NaTri 
sd./S&D

paavo väyryNEN Ei  
vaSTaNNUT KySElyyN.

Markku Uhari

• Ammatti- ja aikuisopisto 
Ahlman järjestää kansanopis-
tollaan Orivedellä pelialan 
koulutusta, ja tänä syksynä 
tarjolla on myös vuoden kes-
tävä elektronisen urheilun 
eSport-linja. 

Lukuvuoden mittainen oh-
jelma on ensimmäinen laatu-
aan Suomessa.

Mistä eSport-linjassa on ky-
symys, Ahlmanin koulutus-
suunnittelija Jari Yltävä?
– Kyseessä on elektronisen 
urheilun valmentava linja, eli 
käytännössä se on tietokoneel-
la pelaamista. E-urheilu on va-
kavaa urheilua tänä päivänä, 
Turnaukset ovat isoja, ja par-
haimmat pelaajat ovat ammat-
tilaisia.

– Olemme palkanneet enti-
siä suomalaisia ammattilaisia 
valmentamaan linjalle. Täl-
läkin hetkellä yksi linjamme 
opettajista on Yhdysvallois-
sa valmentamassa tiimiä. Bis-
nes on isoa. Palkintorahat ovat 
isoissa turnauksissa miljoonia.

Haku päättyi perjantaina, tu-
liko hakijoita paljon?
– En ole viimeisintä tietoa tar-
kistanut, mutta linja lähtee 
käyntiin. Yksittäisiä vapai-
ta paikkoja saattaa olla, mut-
ta kurssin koko on aika lailla 
20–25 oppilasta.

– Ammattimainen pelaami-
nen vaatii käytännössä, että 
pääsee täyspäiväisesti harjoit-
telemaan pelaamista. Se ei ole 
enää mitään, että pelataan tun-
ti–kaksi koulun jälkeen.

Miten koulutus rakenne-
taan?
– Tämä on vapaan sivistystyön 
koulutusta, joka kestää yhden 
lukuvuoden. Tiettyihin peli-
tyyppeihin on erilaiset teema-
viikot, ja sitten huippupelaajat 
tulevat valmentamaan. Asun-
tolassa pelaajat pääsevät har-
joittelemaan iltaisin.

– Kukaan ei pääse huipulle 
tässä hommassa sillä, että pe-
laa 24 tuntia putkeen, vaan täy-
tyy ottaa huomioon unirytmit 
ja ruokavalio. Olemme hankki-
neet ihmisiä puhumaan näistä 
ja muun muassa ergonomiasta.

Onko vastaavaa koulutusta 
muualla?
– Jotkut ammattikoulut saat-
tavat pitää viikon e-urheilu-
jaksoja. Norjasta löytyy koulu, 
joka tarjoaa kuukauden jakson 
elektronista urheilua. Mutta 
tässä mittakaavassa, mitä me 
olemme tekemässä, ei ole ole-
massa.

– Tutkimustemme mukaan 
mitään vastaavaa ei löydy Eu-
roopasta. Meillä on paljon pe-
laamista harrastavia nuoria, 
ja koitamme, että suomalai-
set pärjäisivät turnauksessa 
paremmin. Tavoite on tehdä 
tästä pitkäaikaista.

Mikä ihmeen 
eSport- 
opetuslinja?

MIsTÄ KYsYMYs
LAURA MYLLYMÄKI
Kuusi suomalaista eurokansane-
dustajaa ei tällä hetkellä kanna-
ta EU:n ja Turkin välistä pako-
laissopimusta. Viisi puolestaan 
kannattaa sopimusta, ja yhden 
mielestä sopimus tulisi arvioi-
da uudestaan. Edustajien pe-
rustelut mielipiteilleen vaihte-
levat hieman.

Edustajien kannat käyvät il-
mi Lännen Median suomalais-
mepeille tekemästä kyselystä, 
joka koski Euroopan unionin ja 
Turkin tilannetta.

EU:n ja Turkin pakolaissopi-
muksen mukaan Turkista Krei-
kan saarille saapuvat luvatto-
mat maahantulijat palautetaan 
Turkkiin, jos he eivät hae tur-
vapaikkaa tai täytä turvapai-
kan saannin ehtoja. Turkille lu-
vattiin rahaa ja nopeutettuja vii-
sumineuvotteluita Schengen-a-
lueelle.

Heinäkuun vallankaappaus-
yrityksen jälkeen ihmisoikeus-
tilanne Turkissa on huonontu-
nut. Presidentti Recep Tayyip 
Erdoganin johdolla Turkki on 
erottanut kymmeniätuhansia 
opettajia, toimittajia, sotilaita, 
virkamiehiä ja tuomareita teh-
tävistään. Useita on myös van-
gittu.

Kolmestatoista euroedusta-
jasta Lännen Median kyselyyn 
vastasi kaksitoista. Paavo Väy-
rynen (kesk.) ei yhteydenotto-
pyynnöistä huolimatta vastan-
nut kyselyyn.

Kielteisesti  pakolaissopimuk-
seen suhtautuvat Jussi Halla-a-
ho (ps.), Heidi Hautala (vihr.), 
Liisa Jaakonsaari (sd.), Merja 
Kyllönen (vas.), Hannu Takku-
la (kesk.) ja Nils Torvalds (r.).

Kyllä-kannan sopimukselle 
mainitsevat Anneli Jäätteen-
mäki (kesk.), Sirpa Pietikäi-
nen (kok.), Pirkko Ruohonen-
Lerner (ps.), Petri Sarvamaa 
(kok.) ja Henna Virkkunen 
(kok.). Miapetra Kumpula-Nat-
rin (sd.) mielestä sopimusta pi-
täisi nyt pohtia uudelleen. Jaa-
konsaari on edustajista ainoa, 
joka sanoo kantansa muuttu-
neen Turkin vallankaappausy-
rityksen jälkeen. Aiemmin hän 
kannatti sopimusta.

Edustajat  pitävät sopimuksen 
jatkoa epävarmana. Turkin vii-
sumivapaus on asia, joka vaatii 
EU-jäsenmaiden hyväksynnän 
lisäksi Euroopan parlamentin 
hyväksynnän.

Mepeistä Torvalds, Takkula ja 
Kyllönen eivät jatkaisi neuvot-
teluja viisumivapaudesta. Tor-
valdsin mielestä Turkki ei pys-
ty täyttämään viisumivapaudel-
le asetettuja vaatimuksia. Tak-
kulan mielestä jäsenmaat taas 
voisivat sopia viisumeista Tur-
kin kanssa kahdenvälisesti. 
Kyllönen puolestaan sanoo, et-
tä Turkki on nyt ulkopoliittises-
ti arvaamaton, eikä EU käytän-
nössä mahda sille mitään.

Myös Jaakonsaaren mielestä 
viisumineuvottelut eivät voi jat-
kua, jos vallankaappausyrityk-
sen jälkeinen politiikka jatkuu. 
Jäätteenmäenkään mukaan neu-
votteluja ei voi jatkaa, jos ehdot 
eivät täyty. Hautalan mielestä 
viisumivapauden ehtojen on-
gelma on alusta asti ollut se, et-
tä terrorismilaeissaan Turkki ei 
kunnioita ihmisoikeuksia.

Virkkusen mielestä viisumi-
vapaus voi toteutua, kun ehdot 
täyttyvät. Pietikäisen mielestä 
neuvotteluyhteyttä on jatketta-
va, mutta viisumivapautta Tur-
kille ei voi myöntää ennen kaik-
kien ehtojen täyttymistä. Kum-
pula-Natrinkin mukaan viisu-
mineuvotteluja voidaan jatkaa, 
mutta ei niin, että Turkki kiris-
tää EU:ta.

Sarvamaan jatkaisi neuvotte-
luja myöhemmin, mutta ei Tur-
kin ehdoilla. Ruohonen-Lerne-
rinkin mielestä viisumikeskus-
teluja kannattaa jatkaa keskus-
teluyhteyden säilyttämiseksi. 
Halla-aho sen sijaan toteaa lu-
pauksen viisumivapaudesta ol-
leen vastuuton.

EU:n pakolaissopimus jakaa meppejä
Osa euroedustajista  ei enää jatkaisi neuvotteluja viisumivapaudesta Turkin kanssa.
Lännen Media  selvitti euroedustajien kantoja kyselyssä. 13:sta mepistä 12 vastasi.

 ■ EU lupasi viisumivapauden 
heinäkuuhun mennessä, 
jos ehdot täyttyvät. Näin ei 
käynyt.

72
 ■ EU:n asettamia ehtoja 

Turkin viisumivapaudelle on 
yhteensä 72. Ongelmana ovat 
olleet erityisesti Turkin terro-
rismilait, jotka eivät kestä EU:n 
tarkastelua.

 ■ Viime sunnuntaina 
Turkin ulkoministeri Mevlüt 
Cavusoglu sanoi Frankfurter 
Allgemeine Zeitungissa, että 
jos EU ei myönnä viisumiva-
pautta syksyllä, Turkki luopuu 
pakolaissopimuksesta.

FAKTA

Viisumivapaus

Moni meppi suomii 
Suomea laiskaksi EU-
toimijaksi, jolta puut-
tuu aloitteellisuutta.
Suomi ei juuri näy eikä kuulu, 
sanoo Heidi Hautala. Aloit-
teita ja puheenvuoroja on vä-
hän, luonnehtii Liisa Jaakon-
saari. Vaikuttaa siltä, että teh-
dään vain välttämättömin, ku-
vaa Miapetra Kumpula-Natri. 
Olisi ehkä syytä nostaa profiilia 
vähän, sanoo Nils Torvalds.

Lännen Media kysyi suoma-
laismeppien mielipidettä myös 
Suomen EU-politiikasta. Kaikki 
eivät olleet tyytyväisiä Suomen 
aktiivisuuteen.

Jussi Halla-ahon mukaan 
Suomella on aina ollut kova hi-
mo päätöksenteon ytimiin, mut-
ta lopulta ytimessä Suomi on 
hiljaa, jotta kukaan ei suuttui-
si. Merja Kyllönen toteaa, et-

tä Euroopan instituutiot eivät 
voi aina olla sopiva syntipukki 
sellaisille poliittisille virheille, 
joiden juuret ovat kotimaassa. 
Sirpa Pietikäinen katsoo, että 
Suomen EU-politiikka on muut-
tunut alkuaikojen aktiivisesta 
osallistumisesta passiiviseksi, 
omien intressien suojeluun täh-
tääväksi politiikaksi.

Anneli Jäätteenmäki sen si-
jaan katsoo, että Suomi on aktii-
vinen ja hakee tuloksia. Hannu 
Takkulan mukaan Suomen toi-
minta on tasaisen varmaa, eikä 
suuria irtiottoja ole puoleen tai 
toiseen. Henna Virkkusen mie-
lestä Suomen hallitus hoitaa EU-
asioita melko pragmaattisesti, 
ja eduskunta on hyvin mukana 
päätöksenteossa. Pirkko Ruo-
honen-Lerner uskoo, että Suo-
mi osallistuu aktiivisesti EU-ko-
kouksiin ja valmistautuu niihin 
huolella.

”Tehdään vain  
välttämättömin”

 
Miapetra  Kumpula- 
Natrin (sd.) mukaan 
viisumineuvotteluja 
voidaan jatkaa, mutta 
ei niin, että Turkki 
kiristää EU:ta.

 
Anneli  Jäätteenmäen 
(kesk.) mukaan neu-
votteluja ei voi jatkaa, 
jos ehdot eivät täyty.


