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”

Jotta suomalaisten nylkeminen
voitaisiin lopettaa, pitäisi pystyä
karsimaan julkisia menoja.
Pitäisi panna asioita tärkeysjärjestykseen.
Pitäisi lopettaa punavihreiden
lempihomma eli rahan lapioiminen
ulkomaille ja ulkomaalaisille.”

ETSI ITSELLESI SOPIVA EHDOKAS TÄMÄN LEHDEN
EHDOKASLIITTEESTÄ JA ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN.

5/2021

Jussi Halla-aho 1.5.2021

MATIAS TURKKILA

Asuminen kallistuu hallituksen ilmastopolitiikan
seurauksena.

PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄÄKIRJOITUS

Muurin takaa
JOS luet tätä tekstiä, kuntavaalit ovat
lähellä.
Jos olet jo valmiiksi perussuomalaisten kannattaja, onneksi olkoon. Kuulut siihen valtavaan joukkoon, joka on
uhmannut konsensusta ja tutustunut
avoimin silmin siihen, mistä suomalaisessa politiikassa oikein on kyse.
Jos taas kuulut heihin, jotka pitävät
perussuomalaisten teemoja järkevinä,
mutta puoluetta jotenkin epäilyttävänä tai negatiivisena, pyydän hetken aikaasi. Tämän lehden avulla sinulla on
mahdollisuus kurkistaa sen muurin
taakse, jonka Suomea hallitseva hegemonia on suurella vaivalla rakentanut
sinun ja perussuomalaisten väliin. Se
kun ei pidä kilpailusta.
Moni on kurkistanut. Se on juuri se
syy, miksi puolue kasvaa.

+++
Tässä lehdessä avataan muutamaa
perussuomalaisten ydinteemaa. Niiden
hahmottaminen ei vaadi vuosikausien teoriaopintoja eikä poliittisen jargonin jatkokurssia. Teemat ovat arkisia ja jopa ilmiselviä. Puolueiden erot
tulevat esiin yksinkertaisten kysymysten kautta:
Pitäisikö autoilun olla edullisempaa
vai kalliimpaa? Pitäisikö autoteitä katkaista vai pitää nykyisistä parempaa
huolta? Toivotko sujuvaa liikennettä
kaikille liikennemuodoille eikä ainoastaan polkupyörille? Siis tässä maassa, jossa on kolme kuukautta kylmää
ja yhdeksän kuukautta julmetun kylmää. Toivotko päätöksiä, jotka tekevät
autoilusta mahdollisimman hidasta ja
kallista? Vai ehkä jotain muuta?
Mitä vanhemmat toivovat lapsilleen?
Turvallisuutta, taitavia opettajia ja hyvää perustaa elämälle? Vai koulutielle huumekauppiaita ja puukonheiluttajia? Toivoisin, että tässä sanottu olisi
liioittelua, mutta se ei ole sitä. Tiiviisti pakattujen kaupunkikeskustojen väkivallanteot ovat kirkuneet otsikoissa
vuoden päivät. Suomessa on tehty sarja poliittisia päätöksiä, jotka ovat aiheuttaneet lapsiin ja nuoriin kohdistuvan
merkittävän turvallisuusuhan. Ja pahempaan suuntaan mennään. Tämän
ei tarvitsisi mennä näin.

rikaan välittämättä siitä, minkälaisia
oheisvahinkoja heidän rymistelynsä
aiheuttaa. Ja jos kansalainen valittaa,
kansalainen leimataan. Hänen osansa
ei ole puhua vaan maksaa.
Jotenkin sitä ihan maalaisjärjellä kuvittelisi, että mikä tahansa kaupunki maailmassa haluaisi pitää huumeet,
väkivallan ja hampuusit mahdollisimman kaukana. Ja vastaavasti tarjota
mahdollisimman hyviä palveluita sille väestölle, jonka tekemän duunin varassa koko hyvinvointikoneisto elää ja
hengittää. Mutta uusi outo maailma ei
operoi maalaisjärjellä.
Mistä tietää, ketkä kuuluvat eliittiin? Yksi määritelmä on se, että eliittiin kuuluvat he, joilla on mahdollisuus
nostaa omat ongelmansa julkiseen keskusteluun.
Yhä itsekeskeisemmäksi käyvä pintajulkisuus vaatii osallistujiltaan yhä
näyttävämpiä tempauksia. Yhä suurempia näytöksiä hyvyyden eteen ja
pahuuden torjumiseksi. Ullanlinnassa
ei ole enää pitkään aikaan voinut päteä
merkkivaatteilla tai uudella Porschella. Niiden sijaan pukeudutaan utopistisiin, maailmojasyleileviin hyvyyden
aatteisiin. Osa teeskentelee, osalla kyse
on todellisesta maailmantuskasta.
Kun kuulet sanat ”kunnianhimoinen
ilmastotavoite”, todistat todennäköisesti manipulatiivisen kauppamiehen
taitavaa ohjailua tai neuroottisen ihmisen tuskaisuuden purkua. Mutta mitä
tekemistä eliitin tuskalla on tavallisten
suomalaisten arjen kanssa?
Tavalliset suomalaiset eivät hyödy
korkeiden poliitikkojen suitsuttamasta
ilmastokunnianhimosta, eivät katuverkoston purkamisesta, eivät polttoaineiden hinnankorotuksista, eivät sosiaaliturvaperusteisesta turvapaikkarallista,
eivät huumeiden vapauttamisesta.
Eliitti on toki taitava manipuloimaan
ihmisten syyllisyydentuntoja, ja juuri
tällä tavalla se saa ihmiset patisteltua
omien tavoitteidensa taakse. Kyseenalaista ohjailu ja olet saman tien pahisten kirjoissa. Temppu kuitenkin toimii
erinomaisesti, ja siksi syyllistäminen
kiihtyy. Suomalaisista on ehditty jo leipoa rasistien, fasistien, umpimielisten
ja huonogeenisten kampurajalkojen lisäksi vielä siirtomaaherrojakin.

Asiat ovat muutaman viime vuoden aikana lähteneet kummalliseen
suuntaan. Länsimaissa on perinteisesti ajateltu, että politiikan tarkoitus on
parantaa elinoloja. Tämä ei ole enää itsestäänselvyys. Mistä ongelmat kumpuavat?

Ehkä keskeisin kysymys on kuitenkin tämä: haluatko itse päättää omasta
elämästäsi? Vai haluatko rehkiä koko
elämäsi toteuttaen muiden ihmisten
unelmia, joista on sinulle suoranaista haittaa?

Näytämme elävän maailmassa, jossa osa punavihreän laidan poliitikoista yrittää kaikin tavoin edistää omien
lempihankkeidensa etenemistä – juu-

Jos jonain päivänä lopulta väsyt syyttelyyn, kyttäämiseen, alentuvaan kohteluun ja rahojesi kuppaamiseen, meillä saattaa olla sinulle vaihtoehto.
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Ilmastointoilua ei saa
maksattaa omakotitaloasujilla.

Perussuomalaiset laskisivat palkansa

Asumisen ja liik
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho läksyttää Sanna Marinin johtamaa hallitusta hälläväliä-suhtautumisesta julkisen talouden kestävyyteen sekä siitä, että hallitus on
jo yli vuoden ajan käyttänyt koronaa tekosyynä taloutta ja työllisyyttä vahvistavien uudistusten tekemättä jättämiseen.
JUSSI HALLA-AHO muistuttaa,
että suomalaiseen työhön, yrittämiseen ja hyvinvointiin kohdistuvat vakavat uhat eivät johdu koronasta.
- Epidemia on toki kärjistänyt talouteen kohdistuvia uhkia, mutta samalla korona on tarjonnut punavihreälle hallitukselle verukkeen
olla tekemättä mitään niille ongelmille, jotka olivat olemassa jo ennen koronaa ja jotka tulevat vastaan entistä pahempana koronan
jälkeen, Halla-aho sanoi maanantaina tuumaustunnilla.
Perussuomalaisten puheenjohtaja kritisoi hallitusta myös siitä, että
se pyrkii ratkaisemaan lähes jokaisen eteen tulevan ongelman velkarahalla.
- Säästöjä ei edes yritetä hakea.
Vastuullisen julkisen talouden perään kyselijöitä syytetään veneen
keikuttamisesta ja kansallisen yhtenäisyyden nakertamisesta, Hallaaho ihmettelee.

Hallitus suhtautui
aluksi koronaan
välinpitämättömästi
Halla-aho muistuttaa, että vie-

"Vastuullisen julkisen
talouden perään
kyselijöitä syytetään
veneen keikuttamisesta
ja kansallisen yhtenäisyyden nakertamisesta."
lä reilu vuosi sitten Marinin hallitus
suhtautui aluksi koronaan jopa välinpitämättömästi.
- Vuosi sitten pääministeri Sanna Marin piti epätodennäköisenä,
että koronaepidemia edes koskettaisi Suomea. Hän vertasi koronaa
kausi-influenssaan ja totesi, että jätetään spektaakkelit muille. Tuolloin ei ryhdytty pikaisiin toimiin ulkorajojen sulkemiseksi, vaan taudin
ensimmäisen, toisen ja kolmannen
aallon annettiin esteettä tulla Suomeen. Suomalaiset yrittäjät, työntekijät ja koululaiset ovat maksaneet
rahallisen ja inhimillisen hinnan
tästä epäonnistumisesta.
- Sen jälkeen spektaakkeleita onkin riittänyt, ja moni ihmettelee,
liittyvätkö ne pääministerin ima-

Autolla on oltava
varaa liikkua.

Hallitus haluaa
tehdä tankkaamisesta kohtuuttoman
kallista.

aajien verotusta

Autoilijoita kuritetaan polttoaineiden hinnankorotuksilla ja suunnitteilla olevilla
kilometrimaksuilla.

kkumisen hintaa on saatava alas
"Hallitus ottaa
mielellään itselleen ansion
uusista investoinneista,
mutta kun tehtaita
pannaan kiinni, syy on
aina jossakin muualla."
gonkohotukseen vai taudintorjuntaan. Kuntavaalit saatiin peruutettua
säikäyttämällä puoluesihteerit 11 000
päivittäisellä tartunnalla huhtikuun
puolivälissä. Todellisuus on noin 3
prosenttia tästä arviosta. Ennen pääsiäistä Marin piti välttämättömänä ulkonaliikkumiskieltoa, jolla erikoisliikkeet olisi pantu nurin. Esitys kaatui
perustuslakivaliokunnassa, koska se
oli kelvottomasti valmisteltu, ja sen
jälkeen hallitus lähtikin pääsiäisenviettoon, eikä asiaan ole sen koommin
palattu. Hyvä niin, Halla-aho sanoo.

Politiikalla voidaan
vaikuttaa Suomen
kilpailukykyyn
Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti taannoin Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta, jonka seurauksena suorat
työpaikkamenetykset ovat 600-700
henkeä ja epäsuorat siihen päälle.
- Hallitus ottaa mielellään itselleen
ansion uusista investoinneista, mutta kun tehtaita pannaan kiinni, syy on
aina jossakin muualla. On aivan totta,
että paperin kysyntä maailmalla vähenee sekä pitkällä aikajänteellä digitalisaation seurauksena että pande-

mian vuoksi erityisesti, eikä tämä asia
ole hallituksen käsissä. Sen sijaan politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, miten kilpailukykyinen toimintaympäristö Suomi on yhä armottomammilla
markkinoilla, Halla-aho sanoo.
Hän huomauttaa, että paperia tehdään silti jatkossakin. Kyse on vain
siitä, missä sitä tehdään.
- Kilpailukyky ei riipu yhdestä tekijästä, vaan se on monien osatekijöiden summa. Näistä tekijöistä
keskeisiä ovat energia- ja logistiikkakustannukset, raaka-aineen hinta ja
työvoimakustannukset.
Sekä Suomi kokonaisuutena että
etenkin maakunta-Suomi elävät teollisuudesta ja teollisuuden ympärille
rakentuvasta toimeliaisuudesta. Halla-aho korostaa, että tässä tilanteessa
Suomella ei ole varaa maailman kunnianhimoisimpaan ilmastopolitiikkaan.
- EU pyrkii hiilineutraaliuteen
vuonna 2050, Suomi 15 vuotta aikaisemmin, vaikka Suomen osuus päästöjen lähteenä on absoluuttisesti
mitätön ja vaikka maamme energiantuotanto on jo nyt paljon vähäpäästöisempää kuin useimmissa muissa
EU-maissa.

Vihreää identiteettipolitiikkaa pahimmillaan
Halla-aho tarjoaa vihervasemmiston
ideologisten hankkeiden tilalle perussuomalaista linjaa, joka vahvistaa
kotimaan taloutta ja samalla nostaa
työllisyyttä: palkansaajien verotusta on laskettava, palkkojen sivukuluja
on leikattava ja asumisen ja liikkumi-

sen hintaa on saatava alas.
- Vain tällä tavalla yritysten palkkakulut saadaan pidettyä kurissa ilman,
että palkansaajien reaaliansiot vähenevät. Paljon huonompi vaihtoehto kilpailukyvyn parantamiseksi
on se, mitä EK, kepu, vihreät, RKP
ja kokoomus vaativat, eli halvempien työntekijöiden rahtaaminen
kehitysmaista.
- Hallituksen on myös luovuttava täysin vastuuttomista turvelinjauksistaan, jotka tuhoavat suomalaisia työpaikkoja ja vahingoittavat
huoltovarmuutta ja joiden ilmastovaikutuksetkin ovat kokonaisuutena
arvioiden negatiivisia, kun kotimaista turvetta joudutaan korvaamaan
tuontipolttoaineilla. Turpeen alasajo on vihreää identiteettipolitiikkaa
pahimmillaan. Ikävä kyllä vihreät on
se hallituspuolue, joka heiluttaa tässä asiassa tahtipuikkoa, Halla-aho sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Jussi Halla-aho
muistuttaa,
että suomalaiseen työhön,
yrittämiseen
ja hyvinvointiin
kohdistuvat
vakavat uhat
eivät johdu koronasta.
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Tuulivoimaa tuetaan
veronmaksajien rahoilla.

Punavihreä politiikka iskee taas:

Luvassa tuulivoimaa,
maakuntaveroa
ja kiinteistöveron
korotuksia
Sisäministeri Maria Ohisalo ajaa ilmastohankkeitaan entistä kovemmalla vimmalla. Nyt sisäministeri uskottelee suomalaisille, että tuulivoiman lisääminen kuntiin jopa
nollaisi kuntaveron ja toisi valtavasti työpaikkoja. Samaan aikaan Ohisalo haluaisi
nostaa asumisen kustannuksia korottamalla kiinteistöveroa.
HALLITUKSEN sote- ja
maakuntauudistus jatkossa kuormittaa taloudellisesti suuria kaupunkeja ja niiden
ympäryskuntia entisestään.
Sote tulee nielemään massiivisesti verotuloja, koska uusien velvoitteiden järjestämiseen tarvitaan rahaa.
Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) esitteli Ylen suuressa kuntavaalikeskustelussa
linjauksiaan kuntatalouden

vahvistamiseksi. Ohisalo kertoi, että hallituksen sote- ja
maakuntauudistuksen kylkiäisenä työssäkäyvän kansalaisen verorasitus kasvaa
entisestään – ja ostovoima
heikkenee.
- Hallituksessa olemme sopineet, että osana sote-maakuntakokonaisuutta tulemme
päättämään myös maakuntaverosta. Se on jo kirjattu hallitusohjelmaan.

Autoilijalle tiedossa kylmää kyytiä

Bensan hinta saattaa
nousta jopa 40 senttiä
litralta
Valtioneuvosto on hyväksynyt tieliikennettä koskevat suunnitelmat päästöjen vähentämiseksi. Tavoilleen uskollisena Marinin kabinetti siirtää päätökset
toimenpiteistä tuonnemmaksi yli vaalien. Syksyllä
onkin sitten luvassa kylmää kyytiä niin bensa- kuin
dieselautoilijoille.
FOSSIILITTOMAN liikenteen tiekartan tavoitteena on kaivaa
keinot liikenteen päästöjen
puolittamiseksi vuoteen 2030
mennessä.
Tiekartta on kolmivaiheinen.
Toimenpiteitä on lukuisia ja osa
niistä on tarkoitus rahoittaa
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EU:n elpymisvälineen (mahdollisella) rahoituksella.

Syyskuu on
kuukausista julmin
Sähkö- ja hybridiautot toki
yleistyvät varakkaamman väes-

Vihreät
ei tunnetusti
ole valmis
leikkaamaan
mistään.
Asumisen hinta
nousee
Vihreän sisäministerin mielestä kuntataloutta voidaan
kuitenkin vahvistaa ja toisaalta verotaakkaa kiriä takaisin uusiutuvan energian
hankkeilla kuten tuulivoimaloilla.
Ohisalon mukaan tuulivoiman tulot voisivat kompensoida kuntaveron määrää.
Toisaalta Ohisalo haluaisi satönosan kulkuvälineinä ja aivan
varmasti laskevat valtion vuosittain liikenteestä keräämää 8
miljardin veropottia.
Aivan kaikkea ei edes punavihreä hallitus voine kattaa velanotolla, joten tiedossa on
veronkorotuksia tai aivan uudentyyppisiä liikenteestä kerättäviä maksuja.
Konkreettisten päätösten kokonaisuutta odotellaan syksyn
budjettiriihestä. Jos kaksi ensimmäistä vaihetta eivät tuo
toivottua tulosta, hallitus on
valmis laittamaan kovat piippuun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kilometrivero
vielä päälle
Jos tavoite päästöjen puolittamisesta ei näytä toteutuvan, hallitus tekee päätökset muista tar-
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Maria Ohisalon puheet
tuulivoiman taloushyödyistä eivät vakuuta.

malla nostaa asumisen kustannuksia kunnissa kiinteistöveron kiristyksillä.
- Jos tuulivoimaa laitetaan
kuntiin kunnolla, kuntavero voisi olla nolla, koska tuulivoimaloiden kautta voi kerätä kiinteistöveroa. Tämä on
loistoesimerkki siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ja
vihreä jälleenrakennus tuottavat kuntiin uutta työtä ja
verotuloja, samalla elämänlaatu paranee, Ohisalo lausui.

Halla-aho leikkaisi
kuntien ylimääräisistä
tehtävistä
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on
usein tuonut esille, että monien kuntien talous oli heikossa
kunnossa jo ennen koronaa.
Halla-aho esittikin huolensa
kuntien jatkuvasti paisuvasta
tehtävien määrästä.
- Aiemmin Suomessa kunnat pystyivät toimimaan ja
vittavista toimista. Tätä varten
hallitus jatkaa eri toimenpiteiden, kuten fossiilisten polttoaineiden kansallisen päästökaupan sekä ajoneuvokilometreihin
ja tieluokkiin perustuvan liikenneveromallin valmistelua, seisoo
liikenne- ja viestintäministeriön
tiedotteessa.
Bensan ja dieselin hinnat saattavat nousta jopa 40 senttiä litralta pelkästään päästökaupan
seurauksena, ja autolla ajamisesta voi vielä joutua maksamaan kilometriveroa joka ikisestä reissusta töihin, kauppaan
tahi mummolaan.
Punavihreä hallitus kannustaakin kansaa kävelemään ja
pyöräilemään. Erityisiä veroja tahi maksuja näille liikkumistavoille ei tiettävästi ole suunnitteilla.
Aivan kaikkea punavihreätä
ideologiaa kansa ei niele. Siitä

"Useimmissa
kunnissa ei
ole edes rahkeita
hoitaa
ylimääräisiä
tehtäviä."
kuntalaiset pysyivät hengissä
pienemmälläkin lakisääteisten tehtävien määrällä.
Hän muistutti, että kuntien
perustehtävät on määritelty kuntalaissa, minkä lisäksi kunta voi halutessaan ottaa
hoitaakseen muitakin tehtäviä. Helsingin pormestariksi
pyrkivä Halla-aho kohdistaisikin ensi sijassa menoleikkauksia muihin kuin lakisääteisiin kunnan tehtäviin.
- Useimmissa kunnissa ei
toki ole edes rahkeita hoitaa
ylimääräisiä tehtäviä. Kuitenkin esimerkiksi Helsinki tarjoaa muita kuin laissa säädettyjä palveluja Helsingissä
laittomasti oleville ulkoosoituksena Perussuomalaisen
Nuorison kansalaisaloite polttoaineveron alentamiseksi ylitti jo
100 000 kannattajan rajan.

8 miljardin euron
rahasampo
Suomessa kerätään EU-maista kolmanneksi eniten veroja
autoa kohden. Keskimääräinen
vuosittainen autoiluun liittyvä
verokulu per auto on Suomessa
2 523 euroa. Liikenteestä saa-

Suomessa
kerätään
EU-maista
kolmanneksi
eniten veroja
autoa kohden.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Kuntavaalien kynnyksellä

Hallituksen ilmastotoimet kurittavat kuntia.
maalaisille. Se ei toki ratkaise kuntatalouden ongelmia,
mutta se on yksi esimerkki
leikkauskohteesta.

Vihreät haluaa
korottaa veroja
Halla-ahon ehdotus kuntien ylimääräisten tehtävien karsimisesta ei innostanut
hallituspuolueita. Opetusministeri Jussi Saramo (vas) ilmoitti painokkaasti, että ”menoleikkausten tie on kuljettu
loppuun”.
Vihreät ei tunnetusti ole
valmis leikkaamaan mistään, joten kuntien rahantarvetta puolue paikkaisi mieluummin veronkorotuksilla.
Ohisalo nosti uudelleen esille kiinteistöveron korotukset
keinona kuntatalouden vahvistamiseksi.
Ohisalo mainitsi myös kuntaveron korotuksen, vaikka
olikin aiemmin esittänyt, että
kuntaveron määrä voisi lastu verotuotto on merkittävästi
suurempi kuin esimerkiksi tulovero palkoista ja eläkkeistä.
Valtio kerää autoilusta veroja
moninkertaisesti sen summan,
mitä se tarvitsee tieverkon ylläpitämiseen. Moni autoilija pohtiikin, mihin suuri osa kerätyistä veroeuroista katoaa, sillä tien
kunnostamiseen rahaa ei ainakaan kokonaisuudessaan laiteta.
Liikenne on valtiolle 8 miljardin euron rahasampo. Silti tiestön päällystystöihin on varattu
tänä vuonna vain 170 miljoonaa euroa, millä saadaan noin
2 500 kilometriä uutta pintaa.
Väyläviraston mukaan maanteitä pitäisi päällystää vuosittain 3
500-4 000 kilometriä, jotta tiestön kunto ei heikkene.
– Suomessa autoilusta saatuja
verotuloja ei ole korvamerkitty
liikenteen ja samalla teollisuu-

kea, edellyttäen että uusia
tuulivoimaloita pystytetään.

Terveydenhuollon
ongelmat eivät katoa
Hallituksen sote-uudistuksessa vastuu sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä siirtyisi maakunnan
alueelle muodostettaville
uusille hyvinvointialueille.
Halla-aho arvioi, että esitetty hyvinvointialueiden
määrä ei tule olemaan elinkelpoinen.
Halla-aho sanoi, että perusterveydenhoidon nykyiset ongelmat eivät johdu
organisaatiosta, vaikka tehostamisen varaa onkin.
- Ongelmat eivät myöskään katoa organisaatiouudistuksilla. Yleensä valtavilla organisaatiouudistuksilla
on tapana syödä ne hyödyt, joita niillä tavoitellaan. Etenkin digitalisaatioon asetetaan usein valtavia

JOS vaalien tärkeyttä arvioidaan sillä, miten paljon ne kiinnostavat ihmisiä, kuntavaalit eivät sijoitu aivan kärkeen. Äänestysprosentti on kaksissa edellisissä vaaleissa jäänyt alle 60
prosentin. Kuntavaalit ovat matalan kynnyksen sisäänkäynti politiikan maailmaan; tavallinen kuntalainen voi, tietysti kunnan koosta riippuen, päästä luottamuspaikalle varsin
pienelläkin äänimäärällä. Valtaosa kansanedustajista ja vielä
isommista herroista on aloittanut kunnallispoliitikkona.
Vihreät haluavat kurittaa
kesämökkeilijöitä.

odotuksia säästöistä ja tehostuksista, jotka sitten jäävät toteutumatta.

Palkkaus
ei houkuttele
pysymään töissä
Halla-aho totesi, että Suomessa julkinen terveydenhoito on jo nyt järjestetty
varsin kustannustehokkaasti.
- Ongelmat on paikallistettava, koska kaikki ei ole
epäkunnossa. Lisää resursseja tarvitaan nyt ennen
kaikkea julkisen puolen terveydenhoitoon. Hoitojonoja kukaan ei pitkitä ilkeyttään, vaan se on lopputulos
siitä, että henkilöstöä ei tällä hetkellä ole riittävästi,
eikä alan palkkaus houkuttele pysymään töissä.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Puolueiden kannalta kuntavaalit ovat ehdottomasti vaikeimmat ja työläimmät vaalit monestakin syystä, joista ensimmäinen on ehdokasmäärä. Presidentinvaaleissa ei tarvita
kuin yksi ehdokas. Euroopan parlamentin vaaleihin voi asettaa 20 ehdokasta. Eduskuntavaaleissakin ehdokasmäärä on
vielä hallittavissa, ja ehdokasasettelun suorittavat piirijärjestöt. Kuntavaaleissa valtuustopaikkoja on jaossa tuhottomasti,
9 000 kappaletta, ja ehdokaspaikkoja puolitoista kertaa sama
määrä, 13 500.
Hyvään kuntavaalitulokseen tarvitaan valtakunnallista kannatusta, mutta siitäkään ei ole apua, ellei ole hyviä ja monipuolisia ehdokaslistoja. Tässä suhteessa lähdemme kesäkuun
vaaleihin historiallisen hyvästä tilanteesta. Kannatuksemme jakaantuu alueellisesti tasaisemmin kuin millään muulla
puolueella, ja tämä näkyy myös ehdokasasettelussa: mannerSuomeen jäi vain neljä kuntaa, joissa ei voi äänestää perussuomalaisia. Haluan kiittää omasta ja koko puoluejohdon
puolesta piirien ja paikallisyhdistysten ihmisiä, jotka ovat käsityönä rakentaneet ehdokaslistamme.
Toinen kuntavaaleihin liittyvä erityishaaste ovat teemat.
Suomessa on lähes 300 kuntaa, ja paikalliset kysymykset ovat
Luhangassa erilaisia kuin Helsingissä. On hyväksyttävä se tosiasia, että yksityiskohtiin menevää, yleispätevää, valtakunnallista vaaliohjelmaa ei voi olla. Erilaisia ja eri paikoissa
asuvia perussuomalaisia yhdistävät tietyt perusarvot kuten
tervehenkinen konservatiivisuus, perinteiden arvostaminen,
kiintymys omaan maahan ja kansaan, työn ja yrittämisen
merkityksen ymmärtäminen sekä kunnioitus yhteisiä verovaroja kohtaan. Näistä perusarvoista käsin lähestymme kaikkia kysymyksiä, paikallisia ja valtakunnallisia. Ääni kenelle
tahansa perussuomalaiselle ehdokkaalle missä tahansa kunnassa on ääni sille arvomaailmalle, jota me edustamme.
Nyt ehdokashankinta on tehty. Seuraavien viikkojen aikana puoluetoimiston, piirien ja paikallisyhdistysten on pidettävä huoli ehdokkaistaan. Kuten kaikki pidempään näissä
touhuissa olleet tietävät, kampanjoitaessa sattuu, tapahtuu
ja roiskuu, mutta kokeneemmat voivat auttaa uusia yrittäjiä
välttämään ilmeisimmät ja turhimmat sudenkuopat.
Puolueemme on gallupeissa aivan kärjen tuntumassa. Missä
määrin tämä kannatus toteutuu vaalituloksessa, riippuu suuresti äänestysaktiivisuudesta. Vaikka tulokset jäisivät joitakin prosenttiyksikköjä mielipidekyselyjen luvuista, teemme
melko varmasti historiamme parhaat kuntavaalit. Tämä merkitsee sitä, että vaalien jälkeen Suomessa on paljon uusia perussuomalaisia valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä.
Kunnissa tapahtuu todennäköisesti ennennäkemätön mullistus, ja monessa kunnassa olemme suurin puolue tai yksi suurimmista.

Bensan ja dieselin hinnat saattavat nousta jopa 40 senttiä
litralta pelkästään päästökaupan seurauksena.
den hyväksi, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Mihin nämä
loput rahat häviävät? perussuomalaisten kansanedustaja

Ari Koponen kysyy.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Hyvä vaalitulos tuo valtaa ja vastuuta. Vastuuta kunnan asioista mutta myös vastuuta siitä mielikuvasta, joka muilla ihmisillä on perussuomalaisista. Kun kannamme tämän vastuun kunnialla, voitto kuntavaaleissa antaa meille hyvät
lähtökohdat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Toivotan kaikille voimaa, kärsivällisyyttä ja yhteishenkeä!
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Puoluesihteeri Simo Grönroos:

Kuntavaaleissa
p ä ät e t ä ä n ,
laitetaanko
yhteis et varat
suomalaisten
hyvinvointiin
Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo
Grönroos sanoo, että hallituksen puoliväliriihen ympärillä nähty teatteri osoittaa selvästi
tulevien kuntavaalien valtakunnallisen merkityksen. - Jos perussuomalaiset menestyvät kuntavaaleissa tarpeeksi hyvin, on täysin
realistinen mahdollisuus saada hallitus horjumaan entistä enemmän ja jopa kaatumaan,
puoluesihteeri sanoo.
SIMO GRÖNROOS tarkentaa, että puoliväliriihessä
nähty teatteri liittyy vahvasti tuleviin kuntavaaleihin ja
samalla keskustan heikkoon
kannatustilanteeseen.
- Keskusta lähti kaksi vuotta
sitten hävittyjen eduskuntavaalien jälkeen punavihreän
hallituksen tukipuolueeksi. Keskusta tietää, että tuon
päätöksen laskua maksetaan
tulevissa kuntavaaleissa.
– Mikäli perussuomalaiset menestyvät kuntavaaleissa tarpeeksi hyvin, on täysin realistinen mahdollisuus
saada hallitus horjumaan entistä enemmän – ja jopa kaatumaan, Grönroos sanoi maanantaina tuumaustunnilla.

Perussuomalaiset
kuntavaaleihin hyvistä
asemista
Perussuomalaiset lähtee
kuntavaaleihin hyvistä asemista, mikä näkyy yleisen
kiinnostuksen lisäksi myös
ryntäyksenä perussuomalaisten ehdokkaaksi eri puolilla
Suomea.
- Puolueemme kannatus on
korkea. Ehdokasasettelu onnistui ennätyksellisen hyvin.
Viime kuntavaaleissa meillä
oli ehdokkaita 3 800. Nyt ehdokasmäärämme on lähes 6
000, Grönroos kertoo.
Perussuomalaisilla onkin
tällä hetkellä ehdokkaita lä-

Perussuomalaiset
lähtee kuntavaaleihin
hyvistä asemista.
hes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa, ja tyhjien
kuntien määrä on laskettavissa enää yhden käden sormilla. Useissa ruotsinkielisissä
kunnissa on ehdokaslista kasattu ensimmäistä kertaa.

Asiat
tärkeysjärjestykseen
Grönroos muistuttaa, että

"Hoitoala on
yksi niistä aloista,
joilla suomalainen
työvoima
haluttaisiin korvata
Filippiineiltä."

tulevissa kuntavaaleissa päätetään siitä, mihin suuntaan
maamme kolmeasataa kuntaa
viedään tulevien neljän vuoden aikana.
- Kuntavaaleissa päätetään,
laitetaanko yhteiset varat
suomalaisten hyvinvointia ja
turvallisuutta edistäviin asioihin vai turhiin tai jopa haitallisiin menoihin. Perussuomalaiset haluavat laittaa asiat
tärkeysjärjestykseen.
- Asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen tarkoittaa
esimerkiksi sitä, laitetaanko
yhteisiä varoja maahanmuuton edistämiseen, maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen ylläpitämiseen
tai laittomasti maassa oleville annettaviin palveluihin
vai vanhusten palveluihin,

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma
ENSIN SUOMALAISTEN
HYVINVOINTI JA
TURVALLISUUS
Suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ensin. Veronkorotusten ja velanoton tie on käyty
loppuun. Turhista, toissijaisista ja haitallisista menoista on
leikattava. Olemassa olevat resurssit on keskitettävä ydintehtäviin. Kuntien tehtävien ja resurssien tulee olla tasapainossa.
KYLLÄ KOTIMAISELLE JA
PAIKALLISELLE
Palveluiden tuotantotavassa ei
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PS suosituin duunarija yrittäjäpuolue
Perussuomalaiset ei ole turhaan suosituin puolue sekä
duunarien että yrittäjien keskuudessa.
- Olemme ainoa puolue,
joka torjuu määrätietoisesti ulkomaisen halpatyövoiman maahantuonnin, joka

tyvät siksi ajamaan kuntalaisten
kokonaisetua.
JOTAIN RAJAA
IDEOLOGISELLE
VOUHOTUKSELLE

tule suosia ideologisista syistä julkista tai yksityistä tuotantomallia. Vesilaitokset, sähkölaitokset ja muut luonnolliset
monopolit tulee säilyttää yhteisessä omistuksessa. Pienten
paikallisten ja kotimaisten toimijoiden osallistuminen kilpailutukseen on mahdollistettava.

Pienten ääriryhmien ideologiseen puuhasteluun ei tule lähteä verovaroin mukaan. Suomalaisen kulttuurin tulee näkyä ja
kuulua. Poliittisen korrektiuden
nimissä ei historiaa tule unohtaa tai ihmisten suita tukkia.

LOPPU HYVÄVELIJÄRJESTELMÄLLE
Korruptoituneet rakenteet murtuvat helpoiten äänestämällä
korruptoituneet poliitikot ulos.
Perussuomalaiset eivät ole riippuvaisia etujärjestöistä ja pys-

omaishoitoon tai nuorten hyvinvointiin. Asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen
tarkoittaa myös sitä, velkaannutaanko kunnissa holtittomilla rakennusinvestoinneilla vai keskitetäänkö olemassa
olevat resurssit olemassa olevien katujen ja koulujen ylläpitämiseen riittävässä kunnossa.

LIIKENNERAKENTAMINEN
LIIKKUMISEN LÄHTÖKOHDISTA
Oppilaille on taattava koulurauha. Erityisoppilaita ei pidä
laittaa tavallisiin luokkiin.
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Liikenneratkaisut on suunniteltava kustannustehokkaasti liikkumisen näkökulmasta. Julki-

Yhteiskunnassa
tarvitaan laajaa
muutosta

"Perussuomalaiset
on suosituin puolue
sekä duunarien
että yrittäjien
keskuudessa."

Simo Grönroos kannustaa
kaikkia vaaliuurnille.

Kuntien resurssit
käytettävä järkevästi
suomalaisten
hyvinvointiin.
sekä heikentää suomalaisten
työntekijöiden työllisyyttä ja
palkkakehitystä että rasittaa
veronmaksajia, kun yhä useampi työntekijä ei tule palkallaan enää toimeen ja elämistä joudutaan kompensoimaan
erilaisin tuin.
Perussuomalaiset on lisäksi
ainoa puolue, joka vastustaa
julkisia menoja kasvattavaa
haittamaahanmuuttoa, oli kyseessä sitten humanitaarinen
maahanmuutto tai ulkomainen halpatyövoima.

sella liikenteellä, pyöräilyllä ja
yksityisautoilulla on oma paikkansa – mitään liikkumisen
muotoa ei saa rankaista tai suosia ideologisista syistä. Toimivaa
bussiliikennettä ei saa hankaloittaa ideologisilla raideratkaisuilla. Teiden ylläpitoa ei voi jättää tiheästi asutuilla alueilla
asukkaiden itsensä huolehdittavaksi. Tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin.
SUHTEELLISUUDENTAJUA
ILMASTOTOIMIIN
Kuntien ei tule ajaa valtiota jyrkempiä ilmastotoimia. Öljylämmityksen kiellolla ei saa kasvattaa kuntien ja kansalaisten
kustannuksia. Teollisuuden toi-

- Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka määrätietoisesti torjuu suomalaisten
veromiljardien kippaamisen
huonosti asiansa hoitaneille
Etelä-Euroopan maille.
Perussuomalaiset on lisäksi ainoa puolue, joka vastustaa suomalaisen teollisuuden ja työn alasajoa
maailman kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan
nimissä.
- On siis ymmärrettävää,
että perussuomalaiset on
suosituin puolue sekä duunarien että yrittäjien keskuudessa. Se taas ei ole
ymmärrettävää, että ammattiyhdistysliike ja yrittäjien
järjestöt ovat niissä käsissä, missä ne nyt ovat, Grönroos sanoo.

Puoluesihteeri haluaa kuitenkin korostaa, että suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan muutosta myös
muualla kuin kuntien valtuustoissa ja eduskunnassa.
- Suomalainen kansalaisyhteiskunta on arvomaailmaltaan monin osin yhtä
huonossa tilassa kuin politiikkakin. Elinkeinoelämän
etujärjestöt huutavat yhtä
kurkkua ulkomaisen halpatyövoiman perään. Samaan
huutoon on yhtynyt myös
ammattiyhdistysliike, jonka pitäisi päinvastoin puolustaa suomalaista työläistä.
Samaan huutoon ovat yhtyneet yhtä lailla Kuntaliitto ja
kuntien eläkevakuutuslaitos
Keva. Kuntaliiton ja Kevan
linjauksiin voidaan vaikuttaa tulevissa kuntavaaleissa,
sillä kyseisten tahojen johto
valitaan kuntavaalitulosten
perusteella, Grönroos muistuttaa.
Hän painottaa, että ammattiliittojen ja elinkeinoelämän etujärjestöjen osalta
muutos voi lähteä liikkeelle
järjestöjen sisältä.
- Tämä tarkoittaa sitä, että
ammattiliittoon tai yrittäjäjärjestöihin kuuluvien perussuomalaisten tulee käydä
ehdolle järjestöjen luottamustehtäviin ja pyrkiä
muuttamaan asioita sisältä päin.
- Hoitoala on yksi niistä
aloista, joilla suomalainen
työvoima haluttaisiin korvata Filippiineiltä tai muilta
kaukomailta tuotavalla työvoimalla. Tehyn valtuuston
vaaleissa perussuomalaiset
saivat kaksi paikkaa. Vaaleissa perussuomalaisilla oli
ensimmäistä kertaa oma lista ehdokkaita. Tämä on yksi
käytännön esimerkki siitä, minkälaista työtä muutoksen saamiseksi tarvitaan,
Grönroos korostaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA
JA PS ARKISTO

mintaedellytyksistä tulee pitää
huoli myös kunnissa.

RUOTSIN TIE EI OLE
MEIDÄN TIEMME

TURVALLISET KOULUT JA
RAUHALLISET KIRJASTOT

Haittamaahanmuutto romahduttaa julkisen talouden ja
turvallisuuden. Kuntien ei tule
ottaa kiintiöpakolaisia. Kuntien tulee vaatia valtiovaltaa kiristämään maahanmuuttopolitiikkaa.

Koulujen on otettava kovat toimet käyttöön kiusaamista ja
kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa kohtaan. Erityisoppilaiden
laittaminen tavallisiin luokkiin
ei edistä kenenkään oppimista. Kirjastot on säilytettävä rauhallisina.
KOHTUULLISUUTTA
RAKENTAMISEEN
Suurien rakennusinvestointien
tarpeellisuutta tulee arvioida
kriittisesti. Ylivelkaantunut kunta ei ole enää itsenäinen kunta.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Äänestä Suomi takaisin!
KUNTAVAALIT ovat nyt viimein täällä. Korona tai vaalien perusteeton siirtäminen eivät estäneet perussuomalaisia kokoamasta puolueen historian ylivoimaisesti suurinta ehdokasmäärää. Liki kuusi tuhatta suomalaista on asettanut itsensä likoon
ryhtymällä kuntavaaliehdokkaaksi. Kelpo määrä – siinä on äänestäjällä varaa valita.
Suomi tarvitsee muutosta kaikilla tasoilla. Kansallisella tasolla punavihreä hallitus tekee tuhoaan lisäämällä haittamaahanmuuttoa kaikissa muodoissaan syytämällä suomalaisten varoja
huonosti asiansa hoitaneille Euroopan maille ja heikentämällä suomalaisten työllisyyttä ja elintasoa ajamalla epärealistisen
kunnianhimoista viherpolitiikkaa.
Oppositiossa toinen suuri puolue kokoomus räksyttää välillä
hallitusta vastaan. Todellisuudessa puolue ajaa kuitenkin jopa
hallitusta innokkaammin halpatyövoiman maahanmuuton lisäämistä ja liittovaltiopolitiikkaa sekä jyrkkiä viherveroja siinä
missä hallituskin. Perussuomalaiset on ainoa todellinen vaihtoehto punavihreälle hallitukselle.
Kuntapolitiikka saattaa usein jäädä kansalaiselle vieraammaksi kuin valtakunnanpolitiikka, sillä kunnissa käsiteltävät asiat
eivät ylitä niin usein valtakunnallista uutiskynnystä. Kunnanvaltuustoissa tapahtuvia päätöksiä täytyykin seurata paikallislehden palstoilta, poliitikkojen ulostuloista tai katsomalla valtuustojen kokouksia.
Kunnissa valtaa pitävät kuitenkin samat puolueet, jotka muodostavat punavihreän hallituksen ja kokoomuksen muodostaman valeopposition. Uskallatko siis antaa tämän porukan päättää paikallisista asioista?
Maahanmuutto syö kuntien taloudellisia resursseja ja nakertaa turvallisuutta niin kaduilla kuin kouluissa. Ilmastopolitiikan, feminismin tai monikulttuurisuuden nimissä tehtävät päätökset eivät ole valtapuolueille koskaan liian hölmöjä tai maksa
liikaa. Velkaantuminen taas vaivaa kuntaa kuin kuntaa, ja vastuuttoman politiikan taustalla ovat usein suuruudenhullut rakennusinvestoinnit ja kasvuvisiot.
Sama politiikka, joka tekee tuhoaan valtakunnan tasossa, heijastuu siis myös kunnallisessa päätöksenteossa. Samat päättäjät,
samat ongelmat.
Perussuomalaiset tarjoavat kuntavaaleissa vaihtoehdon, joka
asettaa suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden etusijalle.
Kuulostaa itsestään selvältä, mutta ei valitettavasti suomalaisessa politiikassa sitä ole.
Päätöksenteossa ja yleensäkin yhteiskunnassa vaikuttavaa
omituista asenneilmapiiriä kuvaa hyvin tapaus muutaman vuoden takaa, jolloin olin kuntapolitiikassa neuvottelemassa kaupungin budjetista.
Esitimme vaatimuksen, että hoitoalan työntekijöiden riittävään kielitaitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Onhan se
oikeus ja kohtuus, että esimerkiksi ikänsä yhteiskuntaa rakentanut vanhus saa vanhoilla päivillään palvelua hyvällä suomella.
Kun esitin perussuomalaisten vaatimuksen, neuvotteluihin
osallistuneiden kaupungin virkamiesten ja muiden puolueiden
edustajien käsitys riittävästä kielitaidosta oli se, että palveluita
tuli siis tarjota riittävästi kielillä kuten englanti, kiina ja arabia.

LOPPU MAAHANMUUTTAJIEN
HYYSÄÄMISELLE

Hiljaiseksi veti. Mutta tilanne paljasti hyvin sen, minkälaisessa
todellisuudessa vanhat puolueet ja virkamiehet elävät.

Laittomasti maassa olevien
palvelut on lopettava. Maahanmuuttajien oman kielen
ja kulttuurin tukeminen on lopetettava. Ei ”positiiviselle syrjinnälle”. Huonosti integroituneiden paluumuuttoa on
edistettävä.

Virkamiehet noudattavat luottamushenkilöiden määräyksiä.
Ja kuntalaiset äänestävät kuntavaaleissa luottamushenkilöt seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Näissä vaaleissa sinulla on mahdollisuus äänestää takaisin
se Suomi, jossa hoitohenkilökunnan riittävä kielitaito tarkoitti suomen kieltä. Anna äänesi perussuomalaisille ja otetaan yhdessä Suomi takaisin – kunta kunnalta!
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PS moittii hallitusta puuttuvista
estä
työllisyystoimista sekä kyvyttömyyd
karsia ylimääräisiä rahareikiä:

Hallituksen työllisyystoimet ovat ainakin
toistaiseksi loistaneet
poissaolollaan.

”Velkaantuva
S u o m i e i vo i
jatkaa rahan
kippaamista
maailmanparantamis een”
Muutamien kymmenien miljoonien säästöistä tai lisäyksistä saadaan hallituskriisi aikaan,
mutta sadat miljoonat ja miljardit ovat pikkurahaa, kun veronmaksajan rahaa lapioidaan
kankkulankaivoihin, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmettelee.
PERUSSUOMALAISET eivät lähteneet mukaan kokoomuksen viimeisimpään välikysymykseen, koska se tuki
hallituksen virheratkaisuja,
kuten linjausta työperäisen
maahanmuuton dramaattisesta lisäämisestä.
- Kuten olemme monissa
yhteyksissä huomauttaneet ja
osoittaneet, kyse on nimenomaan heikosti koulutetun
tai kouluttamattoman halpatyövoiman maahantuonnista.
Se muodostaa jo nyt selkeän
valtaosan Suomeen tulevasta työperäisestä muutosta,
vaikka niin vasemmisto kuin
elinkeinoelämäkin horisevat

huippuosaajista, puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.
Huippuosaajia Suomeen
saadaan vähänlaisesti. Hallaaho muistuttaa, että tosiasiassa Suomeen tullaan töihin
enimmäkseen siivous-, rakennus- ja ravintola-alalle.
- Nämä työt ovat sinänsä
tärkeitä, mutta maahanmuutolla halutaan pitää palkkataso matalana. Laskun maksaa
yhtäältä suomalainen duunari, joka ei pysty kilpailemaan
halpatuonnin kanssa ja toisaalta kaikki veronmaksajat,
koska halpatyöläiset kuormittavat julkista taloutta sen sijaan että kannattelisivat sitä.

Halvan työvoiman
ylitarjonta ei ole
yhteiskunnan etu.
Heidän työllisyysasteensa romahtaa muutaman vuoden
maassaolon jälkeen, kun he
hoksaavat, että saman rahan
saa käteen tekemättä mitään.
Tilalle tuodaan uusia halpatyöläisiä.

Hallitus luomassa
ohituskaistaa
laittomasti maassa
oleville
Merkillepantavaa on se, että
perinteiset työväenpuolueet
SDP ja vasemmistoliitto tukevat kehitystä halpatyövoiman
maahantuonnista.

Menot laitettava tärkeysjärjestykseen

Veronmaksajien rahoja on
käytettävä viisaasti
Hallitus jakaa Suomen kunnille tänä vuonna ainakin miljardi euroa ylimääräistä rahaa. Moni kunta
samalla hyötyy taloudellisesti, koska julkista rahaa
tulee enemmän kuin koronan aiheuttamiin kustannuksiin edes tarvittaisiin.
PERUSSUOMALAISTEN Riikka
Purra arvioi, että rahan kylvämisen taustalla on hallituspuolueiden kampanjointi kuntavaaleissa.
- Erityisesti keskustan ja vasemmiston olisi hankala tehdä
kuntavaalikampanjaa, jos kuntien tilanne on vaikea, eli jaettavaa ei ole ja tarjolla on pelkkiä
sopeutustoimia.
Perussuomalaisten keväällä julkaistu kuntavaaliohjelma
on nimeltään asiat tärkeysjär-
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jestykseen. Puolueen keskeinen
päätavoite kaikilla politiikan tasoilla, myös kunnissa, on se,
että veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti.
- Jos ajatellaan vaikka harvaan
asuttuja alueita, niin oleellista
on se, että niillä saadaan pidettyä palvelut ja ihmiset ja saadaan työpaikkoja. Ilman näitä
hyvinvointi tietyissä kunnissa ja
alueilla ei ole mahdollista. Tähän varmasti monet muutkin
puolueet pyrkivät.

Kuntapolitiikassa ei ole hallitus-oppositio-asetelmaa. Purra katsoo, että kuntavaalit ovat
silti samalla yleispoliittiset vaalit, koska valtakunnan tasolla pyöritettävät asiat ja hallituksen edesottamukset vaikuttavat
myös kuntavaaleissa.

Maksajien osuus
suhteessa saajiin
pienenee
Kuntien talous oli heikolla tasolla jo ennen koronaa, ja vaikka korona pahensi tilannetta,
varsinaiset ongelmat eivät johdu koronasta, vaan esimerkiksi veropohjan kaventumisesta
ja valtionosuuksien pitkäaikaisesta pienenemisestä ja kuntien
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- Ne sanovat pitävänsä kiinni ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta, mutta todellisuudessa hallitus puhkoo
siihen koko ajan uusia reikiä.
Laittomasti maassa oleville ja
niin sanotuille ihmiskaupan
uhreille rakennetaan lainsäädännöllä ohituskaistaa suomalaisille työmarkkinoille.
- Puoliväliriihessä päätettiin
yhtenäistää alueellisia saatavuusharkintakriteerejä. Tämä
tarkoittaa suomeksi sitä, että
Uudenmaan kaikkein liberaaleimmat käytännöt laajennetaan valtakunnallisiksi. Saatavuusharkinnasta ei säily
tehtävien lisääntymisestä.
Nykyinen hallitus on entisestään lisännyt kuntien velvoittavia tehtäviä.
- Toivon, että kaikki perussuomalaiset valtuutetut eri Suomen kunnissa muistavat sen,
että maksajien osuus suhteessa saajiin pienenee, joten meidän on kyettävä paitsi priorisoimaan menoja, niin myös
nostamaan työllisyysastetta.
Väestökehitys ja alhainen syntyvyys on taustalla useissa kuntien haasteissa ja ongelmissa.
Monissa kunnissa uhkaa koulujen ja oppilaitosten lopettaminen, koska opiskelijoita ei ole
tarpeeksi.
Purra toivoo, että kunnilla olisi tulevaisuudessa enemmän
mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä palvelujen kuten koulutuksen järjestämisessä.
- Yhteistyöllä kaikkia kunnan
lakisääteisiä tehtäviä ei enää
tarvitsisi järjestää jokaisessa
kunnassa. Tällaistahan tehdään
koulutuspolitiikassa jo nyt, ja
toivottavasti se leviää tulevai-

"Maahanmuutolla
halutaan pitää
palkkataso
matalana."
muuta kuin nimi, Halla-aho
sanoo.
Halvan työvoiman ylitarjonta ei ole yhteiskunnan eikä
julkisen talouden edun mukaista.
- Kun suorittavassa työssä
suudessa muillekin sektoreille.

Kuntien
tehtäväkenttää
perattava
Koronan varjolla hallitus jakaa
Suomen kunnille tänä vuonna
ainakin miljardi euroa ylimääräistä rahaa. Suuri osa kunnista samalla hyötyykin taloudellisesti, koska julkista rahaa tulee
enemmän kuin koronan aiheuttamiin kustannuksiin edes tarvittaisiin.
Purra kuitenkin korostaa, että
kuntia on ollut välttämätöntä
tukea koronakriisissä.
- Muuten kaikki kunnat eivät ehkä olisi selviytyneet perustehtävistään. Mutta kunnille on kuitenkin jaettu reilusti yli
miljardi euroa rahaa, joka ei ole
mennyt perustehtävien hoitamiseen.
Kuntia rasittavat hallituksen
kunnille määräämät uudet tehtävät. Purra esittääkin valtion
tasolla kuntien tehtäväkentän
perkaamista.

"Räikeänä
esimerkkinä
on mainittava
kehitysapu, jota
Suomi maksaa
tänäkin vuonna
1 200 miljoonaa
euroa."

Miljardit tuntuvat
olevan hallitukselle
pikkurahaa.
Jussi Halla-aho muistuttaa hallitusta kurinalaisesta talouspolitiikasta.

symys on, kuinka monen pitää kuolla ennen kuin pää
otetaan puskasta, Halla-aho
sanoo.

palkat pidetään matalana, eri
yhteiskuntaryhmien tuloerot
kasvavat, millä on negatiivisia
sosiaalisia seurauksia, etenkin kun tietyistä aloista tulee
maahanmuuttaja-aloja ja sosioekonomiset ryhmät etnistyvät.
- Halpatyövoiman ylitarjonta myös jarruttaa tuottavuuden kasvua, kun työnantajilla
ei ole kannustinta investoida tehokkuuteen ja teknologiaan. Tämä kaikki on nähty Ruotsissa, joka liberalisoi
työperäisen maahanmuuton
reilu 10 vuotta sitten ja katuu
sitä nyt.

Koronan
varjolla hallitus
jakaa Suomen
kunnille tänä
vuonna ainakin
miljardi euroa
ylimääräistä
rahaa.
- Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamista ei olisi pitänyt tuoda tällaiseen tilanteeseen, vaikka sen tavoite on
tietysti hyvä. Toisaalta useiden
asiantuntijoiden arvioiden mukaan myös sote tulee merkittävästi kuormittamaan kuntataloutta.
- Kuntien tehtävät ovat kasvaneet huimasti jo 1990-luvulta lähtien. Erään arvion mukaan
kunnilla on jo 535 lakisääteistä
tehtävää. Kun lakisääteiset tehtävät on kerran säädetty, niitä on vaikea enää myöhemmin
peruuttaa. Siksi pitäisi huolehtia
siitä, että enempää ei säädetä.

Kuinka monen
pitää kuolla?
Maahanmuuttoon liittyen
on syytä mainita myös laajasti
uutisoidut väkivaltarikokset,
joissa tekijät ovat pääsääntöisesti maahanmuuttajia.
- Poliisi myöntää, että on
nähtävissä jengiytymisen ja
järjestäytymisen merkkejä.
Tässäkin kehityksessä Suomi tulee kymmenisen vuotta
Ruotsin perässä. Enää ei tarvitse kysellä, pitääkö jonkun
kuolla ennen kuin meillä otetaan pää puskasta. Oikea ky-

Hallituksen käsi taas
autoilijan ja omakotiasujan taskussa
Puoliväliriihessä keskusta
sai palkinnoksi teatteristaan
hiukan tekohengitystä turvealalle. Alan toimijat totesivat, että pienellä tukipaketilla
ei ole käytännön merkitystä.
Halla-aho muistuttaa, että
hallitus aikoo kompensoida
turvepäätöksen kiristämällä ilmastolinjaa jossakin toisaalla.
- Mistä tarkkaan ottaen, sitä
ei meille vielä kerrottu, mutta turvallisen arvaus on, että
hallituksen käsi on taas koh-

ta autoilijan ja omakotiasujan
taskussa.

Jos haluat muutosta,
käy äänestämässä
Perussuomalaiset esittivät
välikysymyskeskustelun yhteydessä oman epäluottamuslauseensa, jossa puolue nosti
esille puuttuvien työllisyystoimien lisäksi hallituksen
haluttomuuden ja kyvyttömyyden priorisoida ja karsia
julkisia menoja.
- Velkaantuva Suomi, jossa
työntekijä ja yrittäjä kärsivät
erittäin korkeasta verotaakasta ja koronan aiheuttamista
sulkutoimista, ei voi samaan
aikaan jatkaa rahan surutonta
kippaamista maailmanparantamiseen.
- Räikeänä esimerkkinä on
mainittava kehitysapu, jota

Suomi maksaa tänäkin vuonna 1 200 miljoonaa euroa. Se
on yhtä paljon kuin kahden
seuraavan vuoden budjettikehyksen ylitykset yhteensä.
Muutamien kymmenien miljoonien säästöistä tai lisäyksistä saadaan hallituskriisi aikaan, mutta sadat miljoonat
ja miljardit ovat pikkurahaa, kun veronmaksajan rahaa lapioidaan kankkulankaivoihin. Juuri tämä, näkemys
prioriteeteista, erottaa perussuomalaiset kaikista muista.
Juuri tähän asiaan voit ottaa
kantaa kesäkuun vaaleissa.
Jos haluat muutosta, käy äänestämässä, Halla-aho sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Kannustinongelmiin
voidaan puuttua
veroalennuksilla
Perussuomalaiset eroaa monista muista puolueista siinä,
että puolueen jäsenissä ja kannattajissa on paljon sekä yrittäjiä että työntekijöitä. Perussuomalaisia onkin hankala
asemoida perinteiseen oikeisto-vasemmisto-ulottuvuuteen,
koska puolueelle yrittäjien ja
palkansaajien asioiden ajaminen eivät ole vastakkain.
- Monet tavoitteemme, kuten
menojen priorisointi ja maltillinen verotus hyödyttävät sekä
työntekijöitä että yrittäjiä. Perussuomalaiset pyrkii välttämään konfliktia näissä asioissa
silloin kun sitä ei ole.
Perussuomalaiset kannattaa
paikallista sopimista, kunhan se
tehdään tiettyjen yhteisten pelisääntöjen sisällä.
- On selvää, että yrityskentällä
kaivataan joustoja, koska Suomen kilpailukyky ei ole sillä ta-

Kuntia rasittavat hallituksen
kunnille määräämät
uudet tehtävät.
solla kuin se voisi olla ja kansalliset kustannukset ovat osin
hyvin korkeita.
- Jos ajatellaan vaikka metsäja teknologiateollisuutta, niin
siellä työntekijöiden voima ja
valta neuvotella hyviä sopimuksia on aivan erilainen kuin joillakin toisilla sektoreilla. Jos paikallista sopimista ajetaan niille
aloille, joilla työntekijän neuvotteluvalta ei ole yhtä merkit-

tävä, niin tulokset voivat olla
huonoja.
Perussuomalaiset eivät kannata yleisiä leikkauksia työttömyysturvaan tai muutenkaan
sosiaaliturvaan.
- Erityisesti alemmissa palkkaluokissa työ ei usein ole riittävän kannustavaa verrattuna sosiaaliturvaan. Emme kuitenkaan
näe ratkaisuna sosiaaliturvan
leikkauksia, vaan esimerkiksi

veronalennuksia, jotka toisaalta tekevät työn tekemisestä kannustavampaa ja samalla ne lisäävät ostovoimaa. Itse
kuitenkaan en suhtaudu äärimmäisen kielteisesti ansiosidonnaisen porrastamiseen, sikäli kun etuustasoon ei puututa,
Purra sanoi.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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"Viime vuosi oli kaikkien
aikojen ennätys työlupien
myöntämisessä EU:n
ulkopuolelta saatavuusharkinnan piirissä
oleville aloille."

Työperäisen maahanmuuton mielikuvaa
rakennetaan kanadalaisesta insinööristä

Työn perässä Suomeen
muuttaville 3 000 euron
vähimmäispalkkaraja.

”Todellisuus
on afrikkalainen
siivooja ja aasialainen
postinkantaja”
Hallitus pyrkii kaksinkertaistamaan työperäisen maahanmuuton
vuosikymmenen loppuun mennessä. Perussuomalaisten Riikka Purra tuo kuitenkin esille, että enimmäkseen Suomeen saapuu väkeä matalapalkka-aloille. Yleensä tulijat saavat enemmän tulonsiirtoja kuin
maksavat veroja, ja samalla työllistyminen on luonteeltaan lyhytkestoista. – Tilastoista on nähtävissä, että matalapalkka-aloille saapuvien henkilöiden työllisyysaste laskee muutamien vuosien maassaolon
jälkeen kantaväestön työllisyyden alle, Purra sanoo.
SUOMESSA on työttömiä
työnhakijoita ja työvoimahallinnon palveluiden piirissä
noin puoli miljoonaa ihmistä. Siitä huolimatta pääministeri Sanna Marinin johtama
hallitus linjasi puoliväliriihessä, että työperäinen maahanmuutto pyritään vähintään kaksinkertaistamaan
vuoteen 2030 mennessä niin,
että 50 000 työperäisen maahanmuuttajan kokonaislisäys
toteutuu.
Sen jälkeen tavoitteena on
saavuttaa edelleen 10 000
maahanmuuttajan vuosittainen lisäys. Lukemat ovat valtavia, mutta eivät yllättäviä.
Ne toistavat kaiun lailla niitä
vaatimuksia, joita ympäriinsä
maassamme kuulee.
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra sanoo, että
tällä hetkellä työperäisen
maahanmuuton perään huutelevat niin hallitus kuin oppositio perussuomalaisia lukuun ottamatta, oikeiston ja
vasemmiston etujärjestöt ja
useat muut yhteiskunnan tahot.
- Työperäisen maahanmuuton lisääminen ei aiheuttanut
ongelmia hallituksen kehys-
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Hallitus haluaa
vähintään 50 000
uutta työperäistä
maahanmuuttajaa
vuoteen 2030
mennessä.
riihessä, sillä kaikki puolueet
ajavat sitä, koko ajan yhä voimakkaammin. Se oli ensimmäinen asia, jonka riihestä
tiedettiin olevan tulossa.
Purra toteaa, että työperäiseen maahanmuuttoon – kuten maahanmuuttoon yleensä
– liittyy edelleen paljon harhauskomuksia, jotka leviävät
tehokkaasti median toistaessa papukaijana sen lisäämisen välttämättömyyttä.
- Hyvin harvoin mennään
asiassa riittävän syvälle, ja
niinpä poliittinen keskustelu etenee hokemien tasolla.
Vielä joitakin vuosia sitten oli
tavallista, että maahanmuuton kannattajat puhuivat vain
maahanmuutosta tarkoittaessaan kaikkea turvapaikanhakijoista siivoojien kautta finlaysoneihin ja karlfazereihin.
Perussuomalaisten ohjeistaessa on vähitellen päästy sii-

hen, että ainakin työperäinen
osataan erottaa humanitaarisesta ja sosiaalisesta maahanmuutosta. Valitettavasti
siihen se sitten jääkin, Purra sanoo.

Suomeen tulee
vain vähän korkeasti
koulutettuja osaajia
Perussuomalaiset ovat usein
eri yhteyksissä tuoneet esille ja kertoneet, että edes työperäistä maahanmuuttoa ei
pitäisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena, koska se sisältää
vähän kaikenlaista marjanpoimijoista eli kausityöntekijöistä matalapalkka-aloille
suuntautuvan kouluttamattoman maahanmuuton kautta
korkeasti koulutettuihin kansainvälisiin osaajiin.
Purra toteaa, että viimeksi mainittuja tulee Suomeen
huomattavan vähän verrattuna ensin mainittuihin.
- Näiden eri kategorioiden
vaikutukset julkiseen talouteen ovat tietenkin toisistaan
eroavat. Useimmat keskusteluun osallistuvat kyllä tietävät tämän, mutta eivät välitä.
Tämä yksinkertainen tosiasia
ei lainkaan tunnu haittaa-
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Riikka Purra
paheksuu hallituksen intoa
halpatyövoiman
haalimiseen.

van niitä, jotka vain vaativat
kurkku suorana työperäisen
maahanmuuton lisäämistä.
– Mielikuvaa rakennetaan
kanadalaisesta insinööristä ja
aasialaisesta työrobotista, todellisuus on afrikkalainen siivooja ja aasialainen postinkantaja. Tai kuusi kuukautta
Suomessa työskentelevä telakkatyöntekijä. Tai suomalaiset rakentamisen osaajat
kortistoon ajava ukrainalainen, Purra sanoo.

Matalapalkka-aloilla
työehtoja rikotaan
usein
Purra korostaa, että Suomeen tulee väkeä enimmäkseen matalapalkka-aloille.
- Viime vuosi, koronavuosi, oli kaikkien aikojen ennätys työlupien myöntämisessä
EU:n ulkopuolelta saatavuusharkinnan piirissä oleville
aloille. Tänä vuonna kasvua
tulee edelleen paljon. Ylivoimaisesti eniten lupia annetaan siivoojille, ravintolatyöntekijöille, hitsaajille ja
puutarha- ja vastaaville työntekijöille. Nimenomaan tätä
kategoriaa halutaankin lisätä,
vaikka kaikki eivät sano sitä
ääneen.
- Erityisasiantuntijoiden
ryhmässäkään ei paljon niitä
amerikkalaisia huippuosaajia näy, vaan suuri enemmistö on intialaisia koodareita, joiden palkka nostetaan
usein eri tavalla kikkailemalla vaadittavaan 3 000 euroon,

jonka nähdään olevan erityisasiantuntijan raja. Intialaiskoodarien maahantuontiin ja työskentelyyn liittyy
aivan vastaavia ongelmia kuin
maahanmuuttovaltaisiin matalapalkka-aloihinkin, joista
saamme jatkuvasti lukea lehdistä. Alipalkkausta, työehtojen rikkomuksia ja niin edelleen. Keskipalkka on selvästi
alhaisempi kuin suomalaisilla
alan työntekijöillä.
Sipilän hallitus aloitti Talent Boost -toimenpideohjelman, jolla piti houkutella
kansainvälisiä osaajia. Houkuttelu oli kuitenkin heikkoa.
Nykyinen hallitus volyymiä
lisätäkseen on jo hylännyt
toiveen osaajista ja laajentanut ohjelman koskemaan laajamittaisesti työvoiman maahanmuuttoa yleensä.
- Suomessa puhutaan jopa
asiantuntijatasolla osaajista, kun tarkoitetaan kouluttamatonta matalapalkka-alojen
työvoimaa ja huippuosaajista, kun tarkoitetaan vaikkapa yhä kovempiin työoloihin
ja heikkoon palkkaan mukisematta suostuvia ulkomaalaisia hoitajia. Työvoimapula, osaajapula, pula kuin pula,
kaikki vaativat näitä maagisia
osaajia, Purra ihmettelee.

Sosiaaliturva jättää
työn tekemisen
kannustimet heikoiksi
Mistä tässä kaikessa sitten
on oikeasti kyse? Purra ensinnäkin sanoo, että tuskin mi-

"Suomessa
puhutaan jopa
asiantuntijatasolla
osaajista, kun
tarkoitetaan
kouluttamatonta
matalapalkkaalojen
työvoimaa."

sii. Nettotulonsiirrot laskevat pian erittäin negatiivisiksi kantaväestöön nähden.
Muuttajat saavat siis paljon
enemmän tulonsiirtoja kuin
maksavat veroja. Mikäli huomioidaan perheenyhdistetty
puoliso, ovat sekä työllisyysaste, työtulot että nettotulonsiirrot vieläkin negatiivisempia.
- Kouluttamattoman työvoiman haaliminen kehittyvistä
maista epätyypillisiin ja matalan tuottavuuden työsuhteisiin ei anna millään lailla pysyväisluonteisia myönteisiä
vaikutuksia kansantalouteen.
Sosiaalisen maahanmuuton
ohella tällainen työperäinen
maahanmuutto lisää huonoosaisuutta ja pienituloisuutta ja eriarvoisuutta. Hallitus
väittää vähentävänsä eriarvoisuutta, mutta niin kauan kuin maahanmuuttopolitiikka on tällaista, se lisää
sitä. Vieraskielisyys näyttäytyy yhä oleellisempana tekijänä huono-osaisuuden ja
eriarvoisuuden arvioissa, olipa kontekstina sitten koulu,
asuinalue, sairastavuus tai sosiaaliset ongelmat.

Vain valikoiva maahanmuuttopolitiikka tuo
taloudellista hyötyä

Moni lopettaa
työnteon, kun
ymmärtää, että
saman summan
saa tekemättä
mitään.
kään taho vastustaa korkeasti koulutettuja siirtolaisia, ei
myöskään perussuomalaiset.
- Mille tahansa maalle tällaiset korkeasti koulutetut,
kansainväliset osaajat kelpaavat. EU yrittää kilpailla heistä esimerkiksi Aasiaa ja Yhdysvaltoja vastaan eikä pärjää
kovin hyvin. Suomen kaltainen maa jää kuitenkin nuolemaan näppejään, koska palkkatasomme ei ole yleisesti
ottaen kilpailukykyinen mutta toisaalta verotuksemme on
korkea. Meillä on etumme,
kuten luonto ja suhteellinen
turvallisuus, mutta toistaiseksi nämä tekijät eivät ole saaneet huippuosaajien virtaa
kohdistumaan Suomeen. En
usko tilanteen muuttuvan.
Sen sijaan muunlaisia virtoja ei Suomeen tarvitse erityisesti houkutella.
- Kouluttamaton tai vähän
koulutettu siirtolaisuus, riippumatta siitä, ovatko henkilöt
turvapaikanhakijoita vai työperäisiä, haluaa korkeamman
elintason maihin kaikkialla
maailmassa. Tässäkään ei ole
mitään ihmeellistä. Tomaatit
poimii Espanjassa laiton siirtolainen Afrikasta, Yhdysval-

Aasialainen postinkantaja, joka saa tulonsiirtoja, ei kerrytä
suomalaisten verokassaa.

tojen pelloilla työskentelee
meksikolainen, ukrainalainen haluaa Eurooppaan ja nigerialainen Suomeen opiskelemaan.
- Suomalaisen sosiaaliturvan taso ja muut hyvinvointiyhteiskunnan edut varmistavat sen, että kenellä
tahansa, joka onnistuu vakiinnuttamaan oleskelunsa täällä, ei pidemmän päälle
keskimäärin ole kannustimia
työskennellä matalien palkkojen aloilla. Tietenkin jotkut ovat ahkerampia ja sitoutuneempia kuin toiset kuten
kantaväestössäkin, mutta kun
puhutaan keskiarvoista ja
kannustimista, kuva on selkeä. Samalla kun suomalaisella on yhä heikommat kannustimet tulla näille samoille
työmarkkinoille, ulkomaalaisella on yhä suuremmat kan-

nustimet saapua Suomeen,
Purra toteaa.

Hallituksen maahanmuuttopolitiikka lisää
eriarvoisuutta
Purra korostaa, että tilastoista on selvästi nähtävissä, että matalapalkka-aloille
saapuvien henkilöiden työllisyysaste laskee, hieman lähtömaasta riippuen, muutamien vuosien maassaolon
jälkeen kantaväestön työllisyyden alle. Matalapalkkaaloille saapuvat työperäiset
maahanmuuttajat eivät siis
pysy töissä.
- Toisaalta kuten olemme
myös tilastojen ja rekisterien avulla osoittaneet, vaikka yritys tai elinkeino ja tietenkin saapuva ihminen itse
hyötyvät, julkinen talous kär-

Kaikesta huolimatta hallitus
väittää, että työperäinen maahanmuutto kasvattaa työllisyyttä ja että tämä on kestävin keino vahvistaa julkista
taloutta. Samaan aikaan hallitus on löytänyt työllisyysvaikutuksia jopa kotouttamisen
lisäämiselle, vaikka tällekään
VM ei anna minkäänlaista
vaikutusta.
Purra toteaa yhteenvetona, että hallituksen väitteet
työperäisen maahanmuuton
hyödyistä julkiselle taloudelle eivät pidä paikkaansa.
- Hallituksen esittämillä keinoilla ei tulla lisäämään
oikeasti julkista taloutta hyödyttävää työperäistä maahanmuuttoa, mutta kylläkin sitä
heikentävää matalapalkkaja muuta sosiaalista maahanmuuttoa.
Purra sanoo, että Suomessa
ei ole koskaan ollut eikä edelleenkään näköpiirissä näy
sellaista valikoivaa maahanmuuttopolitiikkaa, joka olisi
vähimmäisedellytys sille, että
maahanmuutosta olisi saatavissa kokonaistaloudellisia
hyötyjä.
- Saattaa olla, että jotkut tahot oikeasti kuvittelevat, että
nyt ollaan tekemässä joitakin muutoksia, joilla painopiste siirtyy koulutettuihin
osaajiin, mutta yksikään hallituksen esittämä toimenpide
ei viittaa tähän. Ainoa, mikä
merkittävästi edelleen tulee
nousemaan, on matalapalkkamaahanmuutto.

Rasismia löydetään
milloin mistäkin

sismia milloin mistäkin.
- Jostakin syystä sitä ei koskaan löydetä siitä täysin vastuuttomasta hyväosaisten
poliitikkojen ja eturyhmätahojen halusta houkutella
Suomeen yhä enemmän ihmisiä kehitysmaista alaluokkaistumaan tai siitä, miten
etnisesti jakautuneita työmarkkinamme alkavat olla.
Sama ilmiö korostuu asuntopolitiikassa, alueilla, kouluissa, sosiaalipolitiikassa ja niin
edelleen. Vaikutukset koko
yhteiskuntaan ovat huomattavat.
- Ja tämä on vain uutta polttoainetta vasemmistolaiselle holhouspolitiikalle. Tästä
löytyy syy uusille veronkorotuksille ja uusille eriarvoisuuden vähentämisohjelmille.
Siitä löytyy syy syrjäytymistä ehkäiseville monikulttuurisuuskoordinaattoreille ja
niille kaikille oppilaitoksille,
konsulteille ja firmoille, jotka haluavat kotouttaa ja valmentaa.

Suomen pitäisi
ottaa käyttöön omat
työvoimareservinsä
Purra toteaakin, että juuri nyt Suomi tarvitsee oman
kansallisen työvoiman mahdollisimman kattavaa työllisyyttä, työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maassa
olevien reservien käyttöönottoa ja erityisesti kasvualojen
asiantuntijatason ja yrityksiin syntyvän tuottavan työn
lisäystä.
- Mikäli maahanmuuttoa halutaan edistää, sen pitää olla tiukasti valikoitua ja
osaamisperusteista ja sijoittua muualle kuin matalapalkka-aloille. Työperäisen oleskeluluvan vaihtoehtona ei voi
olla sosiaaliturva.
- On surullista, että on yhden puolueen toiminnan ja
tutkimustyön varassa, että ilmiön ongelmista ja kokonaisuudesta on edes minkäänlaista tietoa. Kuitenkaan
meidän ei tarvitse mennä
enää kuin Ruotsiin asti, ja
siellä jopa oikeistosta käsin
nähdään matalapalkkamaahanmuuton aiheuttamat valtavat ongelmat niin julkiselle
taloudelle kuin yhteiskunnalle muutenkin, Purra sanoo.
Hän korostaa, että vuotuisen nettomaahanmuuton kasvattaminen hallituksen tavoitteiden mukaisesti
ei pienennä kestävyysvajetta
vaan suurentaa sitä.
- Maahanmuuton kasvattaminen ei ratkaise ainuttakaan
rakenteellista ongelmaa suomalaisen työllisyyspolitiikan
ja kestävyysvajeen taustalla vaan pahentaa niitä, Purra sanoo.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on tavallista löytää ra-
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EU tekee, minkä se osaa parhaiten

”Ottaa rahaa
ahkerilta ja
antaa laiskoille”
Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä sanoo, että jo pelkkä EU-tukipaketin nimi
johtaa harhaan. – Elvytyspaketti on väärä sana
kuvaamaan kokonaisuutta. Todellisuudessa
kyse on kiristyspaketista. Korona on pelkkä tekosyy jo ennen epidemiaa olemassa olleiden
huonon taloudenpidon aiheuttamien ongelmien korjaamiselle Etelä-Euroopan maissa.

JANI MÄKELÄ korostaa,
että elvytyspaketti konkretisoituu Suomelle niin, että
otamme kuusi miljardia velkaa ja joillain ehdoilla voisimme saada kenties kaksi miljardia takaisin.
- Ei siis kovin hyvä diili. Emme tiedä sitäkään, paljonko Suomen osuus paketista tulee lopulta kutistumaan.
Nythän se on pariin otteeseen
kutistunut puolisen miljardia.
Kansanedustaja katsoo, että
koronan suhteen EU olisi jo
alun perin voinut huolehtia paremmin siitä, että matkustamista rajoitetaan ja että
koronan hallinnan kannalta
olennaisia maskeja ja lääkintätarvikkeita jaettaisiin Euroopassa tasaisemmin.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska jälkikäteen on selvinnyt, että suuret EU-maat
hamstrasivat maskeja itselleen samaan aikaan kun Suomessa hallitus valjasti terveysviranomaiset puhumaan
pötyä, etteivät maskit hyödytä, kun niitä ei ollut olemassa.
- Kuten aina tosipaikassa,
EU petti tässäkin ja teki sen,
minkä parhaiten osaa: ottaa
rahaa ahkerilta ja antaa laiskoille. Erityisesti Italian, mutta myös Espanjan, suhteen oli
jo vuosikausia puhuttu tukipakettien tarpeesta, ja summat olivat lähes tähtitieteellisiä. Nyt nämä maat käyttivät
tilaisuutensa ja ilmoittivat
Saksalle ja Ranskalle, että euroalueen vakaus on uhattuna,
ellei heille tule rahaa.
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"Kun mitään
muuta ei enää
keksitä, sanotaan
sitten, että
EU tuo
turvallisuutta."
- Ranskan pankeilla ja Saksan vientiteollisuudella oli
näissä maissa suuria intressejä, eikä pyhää europrojektia haluttu vaarantaa. Niinpä
koneisto laitettiin keksimään
parhaat selitykset rahan jaolle ja Suomen kaltaiset pikkumaat laitettiin maksajiksi.
Tästä eteenpäin kyse on ollut
kiristyksestä, ei aidosta neuvottelusta, Mäkelä sanoo.

Suomi on taas
maksajan roolissa
Mäkelä korostaa, että Suomi
ei saa nettohyötyä elvytyspaketista, joka on sidottu EU:n
seitsemän vuoden rahoituskehykseen eli EU:n budjettiin
vuosille 2021-2028.
- Kyse on siis siitä, paljonko
EU kerää rahaa jäsenmaksuina jäsenmailta ja siitä, paljonko EU jakaa takaisin ja millä
ehdoilla. Tästä kokonaisuudesta hyötyvät Itä-Euroopan
nettosaajamaat siinä suhteessa kuin yleensäkin hyötyvät
EU:n budjetista. Suomi on
vain maksajan roolissa. Kyseessä on seitsemän vuoden
sopimus ja siinä sitten olem-

Suomi ei saa
nettohyötyä
EU-elvytyksestä.
me, emmekä mahda asialle
enää mitään, kun rahoituskehys on kerran hyväksytty. Nyt
mukana on myös elvytyspaketti, joka oikeastaan on pelkkä EU:n budjetin jatke.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että elvytyspaketin hyväksyntä vaatii
eduskunnassa 2/3:n enemmistön, koska sen mukaan paketti kaventaa merkittävästi
Suomen itsenäistä budjettivaltaa.
- Kenellekään tuskin tuli yllätyksenä, että asiassa katsotaan olevan suuri vallan siirto kansainväliselle järjestölle,
Mäkelä sanoo ja huomauttaa, että perustuslakivaliokunta linjasi jo viime kesänä, ettei elvytyspakettia tulisi
nykymuodossaan edistää ollenkaan.
Julkisuudessa on myös keskusteltu siitä, onko elvytyspaketti EU:n perussopimusten
mukainen. Mäkelä huomauttaa, että EU:ssa luonnollisesti
löydetään keinot selittää elvytyspaketti omien sääntöjensä
mukaiseksi.
- Oleellisempaa asiassa on
kuitenkin se, kokeeko Suomi
suvereenina valtiona – oman
valtiosääntönsä nojalla – että
kyseessä on liian suuri vallan
siirto suomalaisilta päättäjiltä
ja veronmaksajilta ylikansalliselle elimelle.

Elvytyspakettia
puolusteltu hatarilla
argumenteilla
Elvytyspakettia on julkisuudessa puolusteltu vaihtelevilla ja usein virheellisillä
argumenteilla, kuten vientiteollisuuden edulla ja turvallisuudella. Mäkelä osoittaa molemmat perustelut hatariksi.
- Suomen viennin markkinaosuuksista vain kuusi
prosenttia kohdistuu niihin
EU-maihin, jotka hyötyvät elvytyspaketista eniten. Viemmekö siis tosiasiassa rahaa
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kilpailijamaiden kilpailukyvyn parantamiseen, leikkien
ajatuksella, että ne ostavat tämän jälkeen meidän tuotteitamme? Vientiteollisuutemme etu ei ole kilpailijamaiden
kilpailukyvyn tukeminen ja
viherhumppa kotimaassa.
- Toinen asia on siis turvallisuus. Kun mitään muuta ei
enää keksitä, sanotaan sitten, että EU tuo turvallisuutta. Mutta mitä turvallisuutta meille tuo unioni, jolla ei
ole omaa sotilaallista kykyä ja
joka vaatii pystyssä pysyäkseen jatkuvasti rahamme ja itsemääräämisoikeutemme itselleen horjuessaan kriisistä
kriisiin? Mikä on se sotilaallinen turva Suomelle, kun lähes
kaikki muut EU-maat jo ovat
Natossa ja Saksaan virtaa venäläistä kaasua Saksan ollessa
energiariippuvainen Venäjästä? Eli mikä on todellisuudessa EU:n tuoma turva meille,
Natoon kuulumattomalle EUmaalle? Mäkelä kysyy.
Media ei käytännössä koskaan kyseenalaista edellä esitettyjä vääriä argumentteja,
vaan toistaa niitä varsin kritiikittömästi ja antaa niiden
esittäjien esittää niitä haastamatta millään tavoin.

Rahoja jaettiin
jo etukäteen
Eräs elvytyspakettiin liittyvä
kummallinen piirre on, että
paketin rahojen jakamisesta tehtiin poliittisia linjauksia
etukäteen ennen sen hyväksymistä.
Mäkelä korostaa, että kuviossa on ironista se, ettei voida

Espanjan
lyhennetty
työviikko
maksetaan
suomalaisten
rahoilla.

tietää, kuinka paljon Suomen
saanti tulee lopulta vähenemään siitä 3,2 miljardista, jonka vielä viime kesänä Suomen
arvioitiin saavan.
- Jos hoidamme asiamme
hyvin ja saamme oman taloutemme nousuun, paketin
saanti voi huonontua entisestään. EU:n peruslogiikka on
se, että kun hoitaa asiansa hyvin, saa vähemmän rahaa.

Suomi maksamassa
etelän maiden
perustuloa ja
veronalennuksia
On myös syytä tarkastella, miten rahoja on suunniteltu käytettävän muissa EUmaissa.
- Kymmenet miljardit menevät Puolaan ja Unkariin. Moneen Itä-Euroopan maahan
tuleekin niin paljon rahaa,
että uhkana on häiriö ja kansantalouden ylikuumeneminen. Tuemme paketissa myös
Itä-Euroopan ilmastotoimia,
kuten Puolan hiilestä luopumista, jotka olemme itse saaneet maksaa omasta pussistamme – ilman kenenkään
tukea.
- Espanjassa lyhennetään
työpäivää ja tuetaan akkutehdasta, Italia maksaa superlapsilisää ja monessa maassa
on lupailtu veronalennuksia.
Kirsikkana kakussa on järjestäytynyt rikollisuus, jonka
budjetti pelkästään Italiassa
on Suomen puolustusmenojen suuruusluokkaa, eli rikolliset hyötyvät suuresti elvytyspaketista, Mäkelä sanoo.
Hän huomauttaa, että tälläkään hetkellä EU:sta palautuvaa rahaa ei Suomessa käytetä
järkevästi, vaan rahat kohdistetaan usein höpöhankkeisiin,
ja tuotoltaan täysin epävarmoihin ympäristöteknologiahankkeisiin ja vastaaviin virityksiin.
- Ne eivät ole kovia työpaikkoja, joista saataisiin verotu-

Jani Mäkelän mielestä
Suomen pitää elvyttää
itseään.

"Sen, mitä
EU:lle annat,
sitä et
koskaan enää
saa takaisin."
loja kattamaan kestävyysvajetta. Päinvastoin: Suomi on
tälläkin kerralla vaatinut elvytyspakettiin lisää ilmastosidonnaisuutta, että rahaa voisi käyttää ilmastohankkeisiin
enemmän kuin EU alun perin
olisi ilman meitä sallinut.
- Suomen konsensuspuolueiden taktiikka on sahata omaa oksaansa vielä enemmän kuin mitä EU on jo
valmiiksi sahannut. Samalla onnistutaan vesittämään se
vähä hyvä, mitä EU on jossain
vaiheessa, kenties vahingossa, meille esittänyt. Sama ilmiö on tosin nähty myös maahanmuuttopolitiikassa, jossa
EU joskus on ajanut jopa tervejärkisiä asioita, mutta Suomen hallitus käyttää vähäisen
neuvotteluvoimansa harvojen
järkevien asioiden vesittämiseen, Mäkelä sanoo.
Viime kesältä muistamme
esimerkiksi ministeri Tytti
Tuppuraisen lausunnon, jonka mukaan oma kansa ensin
-ajattelu on vahingollista.

Moni EUmyönteinenkin
pettynyt elvytyspakettiin
Mäkelä tuo esiin, että on
olemassa hyvinkin paljon EUmyönteisiä, jopa federalistisesti ajattelevia ihmisiä, jotka
ovat pettyneet elvytyspakettiin ja vastustaneet sitä, koska
paketissa on kyse perussopimusten vääristelystä ja yhteisvastuusta, jonka piti olla
EU:ssa kielletty.
- Mutta monet erityisesti
ylikansalliselle velalle ja yh-

teisvastuulle kriittisissä
puolueissa, keskustassa ja
kokoomuksessa, ovat vaipuneet itsepetokseen, että onhan tämä paketti nyt välttämätön paha, mutta kun
se on muka ainutkertainen.
Kaiken huippu on, että kokoomus julisti paketin olevan parempi, kun se toteutuu aivan entisellään, mutta
kokoomus sai pakettia koskien muutamia lausumia
valtiovarainvaliokunnan
mietintöön, Mäkelä ihmettelee.
Hän korostaa, että pakettia koskevaan mietintöön
kirjatut lausumat eivät sido
muita kuin nykyistä hallitusta, jos sitäkään.
- Lausumilla ei ole mitään
merkitystä muille EU-maille, eivätkä lausumat velvoita Euroopassa ketään. EUparlamentti ja komissio
voivat viitata kintaalla Suomen lausumille – ne ovat
vain osa petosta.

Vallan ja rahan
luovuttaminen
EU:lle on
yksisuuntainen tie
Mäkelä muistuttaa, että
vallan ja rahan luovuttaminen EU:lle on yksisuuntainen tie.
- Sen, mitä EU:lle annat,
sitä et koskaan enää saa takaisin. EU ei koskaan luovu
vallasta eikä rahasta, jonka
on saanut, koska se on itseään ruokkiva koneisto, joka
ylläpitää oman etunsa, Mäkelä sanoo.
Hän korostaa, että Suomen kaltaisen pienen maan
ainoa turva olisivat säännöt
ja yksimielisyyspäätökset.
- Nyt säännöistä ollaan
luistamassa ja määräenemmistöpäätöksiä lisätään.
Mäkelä kyseenalaistaa
paketin ainutkertaisuuden. Miksi ja miten jatkossa enää olisi mahdollista
kieltäytyä vastaavista järjestelyistä? Kriisejä on ollut
EU:ssa ennenkin, eikä koronakriisi jää viimeiseksi.
- Ensin oli eurokriisi, sitten turvapaikkakriisi, nyt
koronakriisi. Mikä lieneekään seuraava kriisi, jonka nojalla säännöt eivät
enää EU:ssa pädekään? Kun
EVM aikoinaan perustettiin, ei enää ollut reaalipoliittista mahdollisuutta
kieltäytyä Kreikan tuen jatkosta. Nämä systeemit ovat
aina yhtä väliaikaisia kuin
”väliaikainen vero”. Muistatteko vaikka Suomen autoveron? Mäkelä kysyy.
Kansanedustaja viittaa siihen, että väliaikaisiksi tarkoitetut menot tuppaavat
jäämään pysyviksi, kuten
1950-luvulla voimaan tullut, tilapäiseksi tarkoitettu
autovero.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

"EU:ta lähestyy
kaikkien kriisien
äiti."

Alla pieniä otteita perussuomalaisten puheenvuoroista.
Kuvassa Lulu Ranne.

Salissa pidettiin satoja puheenvuoroja

Perussuomalaiset tyrmäsivät
EU-tukipaketin eduskunnassa
Eduskunnassa käytiin pitkä ja vilkas keskustelu EU-elvytyspaketin järkevyydestä.
Perussuomalaisten mielestä paketti on turha ja suomalaisille haitallinen menoerä.
”ELPYMISPAKETTI ei liity koronaan. Rahanjakoperusteet liittyvät pääosin jäsenmaiden taloudelliseen tilanteeseen ennen
koronaa. Korona on keppihevonen, jonka avulla toteutetaan tulonsiirtounionia, yhteistä budjettia ja kansallisvaltioiden alasajoa.”
Jussi Halla-aho
”EU:TA lähestyy ”kaikkien kriisien äiti”. Jotta se mitenkään voitaisiin estää tai tuhot minimoida,
on aloitettava ylivelkaantuneiden EU-maiden velkojen hallittu uudelleenjärjestely, ja samalla
nämä maat on velvoitettava rakenteellisiin uudistuksiin.”
Lulu Ranne
”SUOMEN itsenäisyyttä ollaan
luovuttamassa koronaepidemiaan ja talousasioihin vedoten.
EU:n yhteisvelka ja tulonsiirrot eivät kuitenkaan ole Suomen taloudellinen etu.”
Ville Tavio
”ALKUPERÄISEN suunnitelman mukaan Suomen oli määrä maksaa 6,6 miljardia ja saada
3,2 miljardia eli olla paketin selkeä nettomaksaja. Sittemmin tuo
saantiosuus on pienentynyt puolella miljardilla eli Suomen nettomaksuosuus on vain kasvanut.”
Riikka Slunga-Poutsalo
”KAUANKOHAN menee, kun jo
uusi paketti on oven takana?
Bryssel ei välitä tuon taivaallista
suomalaisten valiokuntien lausumista. Suoraan sanottuna kansaa
kusetetaan.”
Mari Rantanen
”ON irvokasta, että kansalle ei
tuoda asioita esiin rehellisesti niiden oikeilla nimillä. On irvokasta, että tämä sali eväsi kansalta
mahdollisuuden kertoa neuvoaantavan mielipiteensä käsittelyssä olevasta paketista.”
Mauri Peltokangas
”HALLITUS on pyrkinyt esittämään, että rahaston elvytysvaikutus olisi Suomelle merkittävä.
Tämäkin, kuten oikeastaan kaikki
hallituksen puheet koskien elpy-

mispakettia, on totuudentaivuttamisen maailmanennätys.”
Sanna Antikainen
”ELPYMISPAKETTI murentaa
EU:n sääntöperusteisuutta, lisää
moraalikatoa ja vie Suomen tulonsiirtounioniin ja lopulta liittovaltioon.”
Olli Immonen
”JOS valtiovarainvaliokunnan
lausumat ovat oikeasti sitovia kuten hallitus ja kokoomus väittävät, haluaisin tiedustella teiltä,
mitä te käytännössä sitten teette, jos ja kun seuraava vastaavanlainen paketti ja vaade Brysselistä tulee?”
Riikka Purra
”MEIDÄN pitää huolella arvioida, haluammeko lähteä viemään
EU:ta sellaiseen suuntaan, jossa
perussopimuksia rikotaan, menetämme otteen omasta budjetistamme ja kannamme vastuuta asiansa huonosti hoitaneiden
maiden talouksista. Veronmaksajamme joutuvat näissä talkoissa
maksumiehiksi.”
Jari Koskela
”ELVYTYSRAHAN pumppaaminen EU:n kautta kiertävään näennäiseen toimintaan ei rakenna kestävää yritystoimintaa. Mitä
odotatte Etelä-Eurooppaan kipattujen miljardien oikeasti tuovan Suomelle?”
Veijo Niemi
”PERUSSUOMALAISTEN kanta
on, että tämä tukipaketti ei tue
eikä elvytä. Tukipaketin kanssa käy kuin Afrikan kehitysavun
kanssa: vastaanottavat maat laiskistuvat eikä rakenteellisia muutoksia tehdä, odotellaan vain
rahaa ja istutaan tekemättä mitään.”
Jukka Mäkynen
”ELVYTYSPAKETTIA puolustellaan monilla argumenteilla. Välillä se lisää vientiä, välillä se on solidaarisuuspaketti ja välillä myös
turvallisuustoimi. Tosiasiassa paketti ei liity edes koronaan. Korona on pelkkä tekosyy, jolla

korjataan jo ennen epidemiaa
syntyneitä huonon taloudenpidon ongelmia.”
Rami Lehto
”EUROOPAN unioni on kokenut monia perustavanlaatuisia muutoksia viime vuosina. Lisäksi perussopimusten hengen
vastainen toiminta ja tulkintojen ennennäkemätön venyttäminen alkavat muodostua jo tavaksi, ja sillä on hintansa. EU on
väistämättä matkalla kohti velkaunionia ja yhä tiiviimpää integraatiota.”
Arja Juvonen
”KOSKA Italian odotetaan saavan
EU:lta Espanjan jälkeen toiseksi
eniten tukieuroja, joita on tarkoitus käyttää muun muassa rakennushankkeisiin, on selvää, että
suomalainen veronmaksaja rahoittaa epäsuorasti myös mafiaa,
halusi tai ei.”
Vilhelm Junnila
”MEIDÄN on aika muuttaa eurooppapolitiikan linjaa ja toimia
järjen äänenä muillekin jäsenvaltioille. Jos halutaan, että kriisinhoito tapahtuu oikeudenmukaisesti ja EU on parempi EU, niin
taakanjaolle on laitettava stoppi.”
Ritva Elomaa
”TÄHÄN pakettiin sisältyy myös
alustava hyväksyntä uusille EUveroille. Näitä erilaisia veroja on
paljon tulossa, ja tämä tarkoittaa
sitä, että kun EU pääsee verottamaan yrityksiä, niin se pääsee silloin myös säätelemään sitä, että
eri kansallisten valtioiden itsemääräämisoikeus veron keräämiseen heikkenee.”
Mika Niikko
”PÄÄMINISTERILLÄMME oli erinomainen lähtöasetelma elvytyspaketin neuvotteluissa. Suomen
aiemmat hallitukset olivat linjanneet Suomen EU-politiikan
kannaksi sen, että jokainen jäsenmaa vastaa itse omasta budjetistaan sekä veloistaan. Pääministeri olisi voinut jatkaa samalla
linjalla, mutta ei.”
Tom Packalén

Käy lukemassa kaikki perussuomalaisten puheenvuorot: www.eduskunta.fi
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 27.5.
klo 18 etäkokouksena Teamsyhteydellä. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä luottamustehtävämaksun suuruus.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouslinkki toimitetaan
yhdistyksen jäsenille sähköpostitse. Tervetuloa!
NAANTALI JA MASKU
Naantalin ja Maskun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään perjantaina 28.5. klo 18 Louhisaaren
Kartanon kahvilassa, Louhisaarentie 229, Askainen. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 29.5. klo 15 Kirkkonummen
kunnantalolla, Kajanus-kokoushuoneessa (Ervastintie 2), tai
Teams-yhteydellä. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
30.5. klo 11 osoitteessa Asikkalantie 894, Rantasalmi. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hal-

litus. Tervetuloa!
SISÄ-SAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
30.5. klo 16 Rautalammilla Kalevan kokoustiloissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 1.6. klo 18
etänä Teams-kokouksena. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 6.6. klo
12 osoitteessa Väihkyläntie 15
as. 18, Sysmä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.6.
klo 12 uudella toimistolla, Hallituskatu 11 B LH 3, Oulu. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Huomioimme kokouksen järjestelyissä meneillään
olevan koronatilanteen. Mikäli kokousta ei pystytä järjestämään turvallisesti, pidetään

kokous etäyhteydellä, kuitenkin niin että hallitus kokoontuu. Kokoukseen voi osallistua
etäyhteydellä, jolloin kokoukseen tulee ennakkoilmoittautua
31.5.2021 mennessä sihteerille:
tanja.paakkola@gmail.com. Tervetuloa!
MÄNTTÄ-VILPPULA
Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 7.6. klo 18 vaalihuoneistossa,
Länsitorinkatu 7. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.6. klo
18 Isonkyrön kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Maksujen tulee olla maksettuina 31.4. mennessä. Tervetuloa.
PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 19.6. klo 13
Hotelli Rosendahlissa Tampereella. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Valtakirjojen
tarkastus alkaa klo 10. Ruokailu ennen kokousta klo 12. Lisätietoa Perussuomalaisten Naisten sivulla.
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAISEN NIPPUTILAUKSET - Perussuomalainen-lehteä
voi tilata tapahtumiin ja yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat
tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

Perussuomalainen
6-7/2021
ilmestyy 21.6.2021
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään
8.6.2021

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp.
Toimitus: Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Toimitussihteeri: Mika Männistö
Puh. 040 504 3916 • mika.mannisto@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Perussuomalaiset rp:n XIV
puoluekokous pidetään 14.8.–15.8.2021
alkaen klo 10.00 Seinäjoki Areenalla,
Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
sääntömuutosasia.
Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki
ne puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden
jäsenmaksun 30.6.2021 mennessä, eikä edellisen vuoden
jäsenmaksua ole laiminlyöty.
Huom! Äänioikeutetuilla jäsenillä tulee olla kuvallinen
henkilökortti, passi tai ajokortti.
Kokoukseen tulee ilmoittautua 23.7.2021 mennessä
puolueen kotisivujen kautta: www.perussuomalaiset.fi
Jussi Halla-aho
Puheenjohtaja		

YHTEYSTIEDOT

Simo Grönroos
Puoluesihteeri

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalainen Nuoriso ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA
KOTIKUNTA
HETU JA KANSALAISUUS
AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS
PUHELIN
SÄHKÖPOSTI
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

IR ROTA TÄYT E T T Y LOMA KE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N MA K SE T T U P U O L E STA SI .

PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP.

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Projektisihteeri • Kirsi Kallio
Puh: 040 194 6454 • kuntavaalit@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

KESKI-POHJANMAA
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI
Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com
KYMI
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi
POHJOIS-SAVO
Vesa Niskanen • Puh: 045 154 1800
vesa.ni@hotmail.com
SATAKUNTA
Arto Perttula • Puh: 040 546 3163
arto.perttula@kokemaki.fi
UUSIMAA
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com
PERUSSUOMALAISET NAISET

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA
Matti Heinonen • Puh: 0400 367 893
suomi.poika@netikka.fi
ETELÄ-SAVO
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Johannes Nieminen • Puh: 045 869 6810
pj@perushelsinki.fi
HÄME
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi
KAINUU
Eila Aavakare • Puh: 044 273 0610
eila.aava@gmail.com

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806
ritva.elomaa@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164
miko.bergbom@gmail.com

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Kari Kolari
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 0400 208 222 • veikko.granqvist@gmail.com
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185
riikka.purra@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

(09) 432 3117
(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 4198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(09) 432 3172

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Pauli Saarinen (Satakunta)
Heikki Tamminen (Varsinais-Suomi)
Henri Uljonen (Pohjois-Savo)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

EDUSKUNTARYHMÄ

Pääsihteeri • Santeri Eskola
Puh: +358 50 431 6899
psnuoriso@gmail.com

Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen
Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoffren@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

(09) 432 3049

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I
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00003 VASTAUSLÄHETYS
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