
 Toimintamme perustana ovat oikeudenmukaisuus, 
inhimillisyys, rehellisyys ja tasa-arvo. Kunnioitamme 
työtä, yrittämistä, totuutta ja yksilön henkistä kasvua. 
Maailmankuvassamme oleellista on arvostaa yksilöä 
sellaisenaan ja osana merkityksellisiä yhteisöjään, kuten 
perhettä. 
 Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä 
kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: 
Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, 
taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä mo-
raaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä 
päivänä.

SUORAA PUHETTA EI SAA PELÄTÄ

Perussuomalaiset on suorapuheinen puolue. Joskus to-
tuus voi olla kuin solvaus, mutta olemme silti sen puo-
lella. Perussuomalaiset arvostaa sananvapautta demo-
kraattisen yhteiskunnan tärkeänä arvona. Kompromissit 
kuuluvat politiikkaan, mutta valtaa ei pidä tavoitella vai-
kenemalla eikä totuutta vääristelemällä.
 Perussuomalaiset on rohkea puolue, joka kantaa huol-
ta perusasioista. Emme rakenna poliittisia ohjelmiamme 
epäselvien käsitteiden varaan emmekä välitä hokea kau-
niita sanoja, vaikka ne kuinka olisivat valtavirtaa. Oh-
jelmamme perustuvat tosiasioihin ja ovat asiapitoisia, 
eteenpäin vieviä ja johdonmukaisia. Me kerromme, mitä 
asiat tarkoittavat käytännössä. 
 Politiikassa, kuten muillakin elämänalueilla, viisaus 
merkitsee kykyä hahmottaa todellisuutta. Kannustamme 
ihmisiä ajattelemaan itse omilla aivoillaan. Luotamme 
suomalaisten kykyyn tehdä hyviä päätöksiä ja oppia vir-
heistä. Aikuisia ihmisiä ei ole syytä holhota. 

Jatkuu kääntöpuolella

ISÄNMAA JA OIKEUDENMUKAINEN 
YHTEISKUNTA VAATIVAT PUOLUSTAJAN 

Perussuomalaiset on isänmaallinen ja kristillissosiaali-
nen puolue, joka edistää kansallista etua. Me arvostamme 
ja haluamme korostaa tavallisten ihmisten ääntä ja roolia 
politiikassa, kulttuurissa ja historiassa. Perussuomalais-
ten huomion keskiössä ei ole yksittäinen ammattikunta 
tai muu suppea eturyhmä vaan suomalaiset kokonaisuu-
dessaan. Olemme vanhanaikaisen ja epäoikeudenmukai-
sen eturyhmäpolitiikan yläpuolella. 
 Isänmaalliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan 
kuuluu vähäosaisten, huono-onnisten ja syrjäytyneiden 
suomalaisten auttaminen. Haluamme tukea apua tarvit-
sevia ensisijaisesti oman maamme sisällä. Tätä kutsumme 
sisäiseksi solidaarisuudeksi. Puolueemme haluaa edistää 
työntekoa ja yrittämistä ja sillä tavoin maamme talouden 
vahvistumista ja kilpailukykyä.
 Kansallismielisen ajattelun mukaan kansat ansaitse-
vat tasavertaisen mahdollisuuden saada päättää omista 
asioistaan. Suomalaisilla ei ole oikeutta ryhtyä määräi-
lemään muita, eikä muilla ole oikeutta määräillä meitä. 
Haluamme puolustaa suomalaisten omaa päätäntävaltaa, 
siis kansallista itsemääräämisoikeutta. 
 Kuten puolueemme nimi kertoo, politiikkamme pe-
rustuu Suomen historiaan ja suomalaiseen kulttuuriin. 
Historia ei tule valmiiksi eikä kulttuuri ole muuttumaton. 
Silti voimme usein helposti kertoa, mitä suomalaisuus 
on, mitä siihen kuuluu ja mikä on meille vierasta. Suo-
malaisuus tuntuu sydämessä.  
 Julkisen vallan pitää auttaa suomalaisia kehittymään, 
jotta maamme kehittyy. Muun muassa tästä syystä perus-
suomalaiset on sivistystä ja koulutusta puolustava liike. 
Puolueemme kutsuu kaikkia suomalaisia rakentamaan 
oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja osallistumaan histo-
rian kirjoittamiseen. 
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 Suorapuheinen eri näkökulmista keskusteleminen 
edistää toisten ihmisten ymmärtämistä. Se edistää myös 
poliittisen järjestelmän toimivuutta. Perussuomalaiset ei 
pelästy erimielisyyttä. Sananvapauden täysimääräinen 
kunnioittaminen ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu 
kuuluvat jokaiseen kehittyneeseen ja arvokkaaseen yh-
teiskuntaan. 

SUOMALAISUUS ON JA TUNTUU 

Suomi on suomalaisten koti. Jokaisella suomalaisella on 
kotimaassaan oikeus asumiseen, terveydenhuoltoon, 
koulutukseen, riittävään toimeentuloon ja turvallisuu-
teen. Yksilön ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus vai-
kuttaa häntä itseään koskeviin asioihin.
 Mikään perinne, asenne tai toimintatapa ei yksinään 
ole suomalaisen kulttuurin ydin, vaan kulttuurimme on 
kielen, monien tapojen, arvojen, symbolien ja muiden 
asioiden ainutlaatuinen yhdistelmä. Me tunnemme suo-
malaisuuden sydämessämme, ja se säilyy siellä maailman 
muutoksesta huolimatta. 
 Perussuomalaiset näkee, että valtio on olemassa ihmi-
siä varten eikä toisinpäin – suomalaisia ei pidä alistaa hal-
lintoalamaisiksi. Me kannustamme ihmisiä puhumaan, 
vaikuttamaan, olemaan eri mieltä ja osallistumaan. Yh-
teiskunnan kehittyminen vaatii kuitenkin yhteisöllisyyttä 
ja yhdessä ponnistelua. 
 Vastustamme pöhöttynyttä valtiota, jota huudetaan 
apuun aina, kun ollaan jotakin vailla. Perussuomalaiset 
maksavat kohtuullisia veroja mielellään, kun ne käytetään 
suomalaisten ja perusasioiden hyväksi.

 Perussuomalainen Suomi on myös kansainvälinen. 
Kansat ovat vuosisatoja olleet vuorovaikutuksessa kes-
kenään ja omaksuneet toisiltaan tapoja ja käytäntöjä. 
Kansallismielisyyteen kuuluu, että kansa saa itse säädellä 
kansainvälisyyden tasoa ja ilmenemismuotoja. Kansain-
välisyys edellyttää kansojen olemassaoloa.

EMME LUPAA SEN OLEVAN HELPPOA

Perussuomalaisille äänestäjä on politiikan pomo. Kan-
salaiset haluavat valita edustajikseen henkilöitä, joiden 
kanssa heillä on asioista samanlaiset näkemykset tai mie-
lipiteet. Äänestäjän tulee voida joko palkita tai rangaista 
päättäjiä suosiolla tai epäsuosiolla. Tämä on vallan tär-
kein suojamekanismi. 
 Itsenäinen valtio on paras paikka demokratialle. Jos 
me suomalaiset emme päätä omista asioistamme, joku 
muu päättää puolestamme. Sopimuksista, jotka olennai-
sesti ja peruuttamattomasti heikentävät itsemääräämisoi-
keuttamme, on pysyttävä erossa. 
 Demokratia ei voi toteutua, jos ihmiset eivät voi vai-
kuttaa omiin asioihinsa. Yksilöiden vapaus ja valtion it-
semääräämisoikeus ovat siis demokratian edellytys. Me 
luotamme Suomeen ja suomalaisiin. 
 Puolueen, poliitikon ja päätöksentekijän velvollisuus 
on lisätä kansalaisten yhteiskunnallista ymmärtämystä 
ja helpottaa ihmisten osallistumista maamme kehittämi-
seen. Perussuomalaisen politiikan huipulla on Suomen 
kansa, joka tavoittelee arvokasta, oikeudenmukaista ja 
hyvää elämää itselleen ja tuleville sukupolville. 
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