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Pitäisi lopettaa punavihreiden 

lempihomma eli rahan lapioiminen 

ulkomaille ja ulkomaalaisille.”

 

Jussi Halla-aho 1.5.2021

Jotta suomalaisten nylkeminen 

voitaisiin lopettaa, pitäisi pystyä 

karsimaan julkisia menoja. 

Pitäisi panna asioita tärkeys-

järjestykseen.

”

ETSI ITSELLESI SOPIVA EHDOKAS TÄMÄN LEHDEN 

EHDOKASLIITTEESTÄ JA ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN.



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

JOS luet tätä tekstiä, kuntavaalit ovat 
lähellä.

Jos olet jo valmiiksi perussuomalais-
ten kannattaja, onneksi olkoon. Kuu-
lut siihen valtavaan joukkoon, joka on 
uhmannut konsensusta ja tutustunut 
avoimin silmin siihen, mistä suomalai-
sessa politiikassa oikein on kyse.

Jos taas kuulut heihin, jotka pitävät 
perussuomalaisten teemoja järkevinä, 
mutta puoluetta jotenkin epäilyttävä-
nä tai negatiivisena, pyydän hetken ai-
kaasi. Tämän lehden avulla sinulla on 
mahdollisuus kurkistaa sen muurin 
taakse, jonka Suomea hallitseva hege-
monia 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 vuosikausi-
en teoriaopintoja eikä poliittisen jar-
gonin jatkokurssia. Teemat ovat arki-
sia ja jopa ilmiselviä. Puolueiden erot 
tulevat esiin yksinkertaisten kysymys-
ten kautta:

Pitäisikö autoilun olla edullisempaa 
vai kalliimpaa? Pitäisikö autoteitä kat-
kaista vai pitää nykyisistä parempaa 
huolta? Toivotko sujuvaa liikennettä 
kaikille liikennemuodoille eikä aino-
astaan polkupyörille? Siis tässä maas-
sa, jossa on kolme kuukautta kylmää 
ja yhdeksän kuukautta julmetun kyl-
mää. Toivotko päätöksiä, jotka tekevät 
autoilusta mahdollisimman hidasta ja 
kallista? Vai ehkä jotain muuta?

Mitä vanhemmat toivovat lapsilleen? 
Turvallisuutta, taitavia opettajia ja hy-
vää perustaa elämälle? Vai koulutiel-
le huumekauppiaita ja puukonheilut-
tajia? Toivoisin, että tässä sanottu olisi 
liioittelua, mutta se ei ole sitä. Tiiviis-
ti pakattujen kaupunkikeskustojen vä-
kivallanteot ovat kirkuneet otsikoissa 
vuoden päivät. Suomessa on tehty sar-
ja poliittisia päätöksiä, jotka ovat aihe-
uttaneet lapsiin ja nuoriin kohdistuvan 
merkittävän turvallisuusuhan. Ja pa-
hempaan suuntaan mennään. Tämän 
ei tarvitsisi mennä näin.

Asiat ovat muutaman viime vuo-
den aikana lähteneet kummalliseen 
suuntaan. Länsimaissa on perinteises-
ti ajateltu, että politiikan tarkoitus on 
parantaa elinoloja. Tämä ei ole enää it-
sestäänselvyys. Mistä ongelmat kum-
puavat?

Näytämme elävän maailmassa, jos-
sa osa punavihreän laidan poliitikois-
ta yrittää kaikin tavoin edistää omien 
lempihankkeidensa etenemistä – juu-

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 ku-
vittelisi, että mikä tahansa kaupun-
ki maailmassa haluaisi pitää huumeet, 
väkivallan ja hampuusit mahdollisim-
man kaukana. Ja vastaavasti tarjota 
mahdollisimman hyviä palveluita sil-
le väestölle, jonka tekemän duunin va-
rassa koko hyvinvointikoneisto elää ja 
hengittää. Mutta uusi outo maailma ei 
operoi maalaisjärjellä.

 
Mistä tietää, ketkä kuuluvat eliit-

tiin? Yksi määritelmä on se, että eliit-
tiin kuuluvat he, joilla on mahdollisuus 
nostaa omat ongelmansa julkiseen kes-
kusteluun.

Yhä itsekeskeisemmäksi käyvä pin-
tajulkisuus vaatii osallistujiltaan yhä 
näyttävämpiä tempauksia. Yhä suu-
rempia näytöksiä hyvyyden eteen ja 
pahuuden torjumiseksi. Ullanlinnassa 
ei ole enää pitkään aikaan voinut päteä 
merkkivaatteilla tai uudella Porschel-
la. Niiden sijaan pukeudutaan utopis-
tisiin, maailmojasyleileviin hyvyyden 
aatteisiin. Osa teeskentelee, osalla kyse 
on todellisesta maailmantuskasta.

Kun kuulet sanat ”kunnianhimoinen 
ilmastotavoite”, todistat todennäköi-
sesti manipulatiivisen kauppamiehen 
taitavaa ohjailua tai neuroottisen ihmi-
sen tuskaisuuden purkua. Mutta mitä 
tekemistä eliitin tuskalla on tavallisten 
suomalaisten arjen kanssa?

Tavalliset suomalaiset eivät hyödy 
korkeiden poliitikkojen suitsuttamasta 
ilmastokunnianhimosta, eivät katuver-
koston purkamisesta, eivät polttoainei-
den hinnankorotuksista, eivät sosiaali-
turvaperusteisesta turvapaikkarallista, 
eivät huumeiden vapauttamisesta.

Eliitti on toki taitava manipuloimaan 
ihmisten syyllisyydentuntoja, ja juuri 
tällä tavalla se saa ihmiset patisteltua 
omien tavoitteidensa taakse. Kyseen-
alaista ohjailu ja olet saman tien pahis-
ten kirjoissa. Temppu kuitenkin toimii 
erinomaisesti, ja siksi syyllistäminen 
kiihtyy. Suomalaisista on ehditty jo lei-
poa rasistien, fasistien, umpimielisten 
ja huonogeenisten kampurajalkojen li-
säksi vielä siirtomaaherrojakin.

Ehkä keskeisin kysymys on kuiten-
kin tämä: haluatko itse päättää omasta 
elämästäsi? Vai haluatko rehkiä koko 
elämäsi toteuttaen muiden ihmisten 
unelmia, joista on sinulle suoranais-
ta haittaa?

Jos jonain päivänä lopulta väsyt syyt-
telyyn, kyttäämiseen, alentuvaan koh-
teluun ja rahojesi kuppaamiseen, meil-
lä saattaa olla sinulle vaihtoehto.

Muurin takaa

JUSSI HALLA-AHO muistuttaa, 
että suomalaiseen työhön, yrittä-
miseen ja hyvinvointiin kohdistu-
vat vakavat uhat eivät johdu koro-
nasta.

- Epidemia on toki kärjistänyt ta-
louteen kohdistuvia uhkia, mut-
ta samalla korona on tarjonnut pu-
navihreälle hallitukselle verukkeen 
olla tekemättä mitään niille ongel-
mille, jotka olivat olemassa jo en-
nen koronaa ja jotka tulevat vas-
taan entistä pahempana koronan 
jälkeen, Halla-aho sanoi maanan-
taina tuumaustunnilla.

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja kritisoi hallitusta myös siitä, että 
se pyrkii ratkaisemaan lähes jokai-
sen eteen tulevan ongelman velka-
rahalla.

- Säästöjä ei edes yritetä hakea. 
Vastuullisen julkisen talouden pe-
rään kyselijöitä syytetään veneen 
keikuttamisesta ja kansallisen yh-
tenäisyyden nakertamisesta, Halla-
aho ihmettelee.

Hallitus suhtautui 
aluksi koronaan 
välinpitämättömästi

Halla-aho muistuttaa, että vie-

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho läksyttää Sanna Marinin johtamaa hal-
litusta hälläväliä-suhtautumisesta julkisen ta-
louden kestävyyteen sekä siitä, että hallitus on 
jo yli vuoden ajan käyttänyt koronaa tekosyy-
nä taloutta ja työllisyyttä vahvistavien uudis-
tusten tekemättä jättämiseen.

Perussuomalaiset laskisivat palkansaajien verotusta 

Asumisen ja liikkumisen hintaa on saatava alas

Ilmastointoilua ei saa 

maksattaa omakoti-

taloasujilla.

lä reilu vuosi sitten Marinin hallitus 
suhtautui aluksi koronaan jopa vä-
linpitämättömästi.

- Vuosi sitten pääministeri San-
na Marin piti epätodennäköisenä, 
että koronaepidemia edes kosket-
taisi Suomea. Hän vertasi koronaa 
kausi-influenssaan ja totesi, että jä-
tetään spektaakkelit muille. Tuol-
loin ei ryhdytty pikaisiin toimiin ul-
korajojen sulkemiseksi, vaan taudin 
ensimmäisen, toisen ja kolmannen 
aallon annettiin esteettä tulla Suo-
meen. Suomalaiset yrittäjät, työnte-
kijät ja koululaiset ovat maksaneet 
rahallisen ja inhimillisen hinnan 
tästä epäonnistumisesta.

- Sen jälkeen spektaakkeleita on-
kin riittänyt, ja moni ihmettelee, 
liittyvätkö ne pääministerin ima-

"Vastuullisen julkisen 
talouden perään

kyselijöitä syytetään 
veneen keikuttamisesta 
ja kansallisen yhtenäi-

syyden nakertamisesta."

Asuminen kallistuu halli-
tuksen ilmastopolitiikan 
seurauksena.
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Perussuomalaiset laskisivat palkansaajien verotusta 

gonkohotukseen vai taudintorjun-
taan. Kuntavaalit saatiin peruutettua 
säikäyttämällä puoluesihteerit 11 000 
päivittäisellä tartunnalla huhtikuun 
puolivälissä. Todellisuus on noin 3 
prosenttia tästä arviosta. Ennen pää-
siäistä Marin piti välttämättömänä ul-
konaliikkumiskieltoa, jolla erikoisliik-
keet olisi pantu nurin. Esitys kaatui 
perustuslakivaliokunnassa, koska se 
oli kelvottomasti valmisteltu, ja sen 
jälkeen hallitus lähtikin pääsiäisen-
viettoon, eikä asiaan ole sen koommin 
palattu. Hyvä niin, Halla-aho sanoo.

Politiikalla voidaan 
vaikuttaa Suomen 
kilpailukykyyn

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti taan-
noin Kemin Veitsiluodon tehtaan sul-
kemisesta, jonka seurauksena suorat 
työpaikkamenetykset ovat 600-700 
henkeä ja epäsuorat siihen päälle.

- Hallitus ottaa mielellään itselleen 
ansion uusista investoinneista, mut-
ta kun tehtaita pannaan kiinni, syy on 
aina jossakin muualla. On aivan totta, 
että paperin kysyntä maailmalla vä-
henee sekä pitkällä aikajänteellä di-
gitalisaation seurauksena että pande-

Asumisen ja liikkumisen hintaa on saatava alas
mian vuoksi erityisesti, eikä tämä asia 
ole hallituksen käsissä. Sen sijaan po-
litiikalla voidaan vaikuttaa siihen, mi-
ten kilpailukykyinen toimintaympä-
ristö Suomi on yhä armottomammilla 
markkinoilla, Halla-aho sanoo.

Hän huomauttaa, että paperia teh-
dään silti jatkossakin. Kyse on vain 
siitä, missä sitä tehdään.

- Kilpailukyky ei riipu yhdestä te-
kijästä, vaan se on monien osate-
kijöiden summa. Näistä tekijöistä 
keskeisiä ovat energia- ja logistiikka-
kustannukset, raaka-aineen hinta ja 
työvoimakustannukset.

Sekä Suomi kokonaisuutena että 
etenkin maakunta-Suomi elävät teol-
lisuudesta ja teollisuuden ympärille 
rakentuvasta toimeliaisuudesta. Hal-
la-aho korostaa, että tässä tilanteessa 
Suomella ei ole varaa maailman kun-
nianhimoisimpaan ilmastopolitiik-
kaan.

- EU pyrkii hiilineutraaliuteen 
vuonna 2050, Suomi 15 vuotta aikai-
semmin, vaikka Suomen osuus pääs-
töjen lähteenä on absoluuttisesti 
mitätön ja vaikka maamme energian-
tuotanto on jo nyt paljon vähäpääs-
töisempää kuin useimmissa muissa 
EU-maissa.

Vihreää identiteetti-
politiikkaa pahimmillaan

Halla-aho tarjoaa vihervasemmiston 
ideologisten hankkeiden tilalle pe-
russuomalaista linjaa, joka vahvistaa 
kotimaan taloutta ja samalla nostaa 
työllisyyttä: palkansaajien verotus-
ta on laskettava, palkkojen sivukuluja 
on leikattava ja asumisen ja liikkumi-

Hallitus haluaa 
tehdä tankkaami-
sesta kohtuuttoman 
kallista.

Autolla on oltava 

varaa liikkua.

sen hintaa on saatava alas.
- Vain tällä tavalla yritysten palkka-

kulut saadaan pidettyä kurissa ilman, 
että palkansaajien reaaliansiot vä-
henevät. Paljon huonompi vaihto-
ehto kilpailukyvyn parantamiseksi 
on se, mitä EK, kepu, vihreät, RKP 
ja kokoomus vaativat, eli halvem-
pien työntekijöiden rahtaaminen 
kehitysmaista.

- Hallituksen on myös luovutta-
va täysin vastuuttomista turvelin-
jauksistaan, jotka tuhoavat suoma-
laisia työpaikkoja ja vahingoittavat 
huoltovarmuutta ja joiden ilmasto-
vaikutuksetkin ovat kokonaisuutena 
arvioiden negatiivisia, kun kotimais-
ta turvetta joudutaan korvaamaan 
tuontipolttoaineilla. Turpeen alas-
ajo on vihreää identiteettipolitiikkaa 
pahimmillaan. Ikävä kyllä vihreät on 
se hallituspuolue, joka heiluttaa täs-
sä asiassa tahtipuikkoa, Halla-aho sa-
noo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

"Hallitus ottaa 
mielellään itselleen ansion 

uusista investoinneista, 
mutta kun tehtaita 

pannaan kiinni, syy on 
aina jossakin muualla."

Autoilijoita kuritetaan polt-
toaineiden hinnankorotuk-
silla ja suunnitteilla olevilla 
kilometrimaksuilla.

Jussi Halla-aho 
muistuttaa,
että suomalai-
seen työhön, 
yrittämiseen
ja hyvinvointiin 
kohdistuvat
vakavat uhat 
eivät johdu ko-
ronasta.
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FOSSIILITTOMAN liikenteen tie-
kartan tavoitteena on kaivaa 
keinot liikenteen päästöjen 
puolittamiseksi vuoteen 2030 
mennessä.

Tiekartta on kolmivaiheinen. 
Toimenpiteitä on lukuisia ja osa 
niistä on tarkoitus rahoittaa 

Valtioneuvosto on hyväksynyt tieliikennettä koske-
vat suunnitelmat päästöjen vähentämiseksi. Tavoil-
leen uskollisena Marinin kabinetti siirtää päätökset 
toimenpiteistä tuonnemmaksi yli vaalien. Syksyllä 
onkin sitten luvassa kylmää kyytiä niin bensa- kuin 
dieselautoilijoille.

Bensan hinta saattaa 
nousta jopa 40 senttiä 
litralta

Autoilijalle tiedossa kylmää kyytiä tönosan kulkuvälineinä ja aivan 
varmasti laskevat valtion vuo-
sittain liikenteestä keräämää 8 
miljardin veropottia.

Aivan kaikkea ei edes puna-
vihreä hallitus voine kattaa ve-
lanotolla, joten tiedossa on 
veronkorotuksia tai aivan uu-
dentyyppisiä liikenteestä kerät-
täviä maksuja.

Konkreettisten päätösten ko-
konaisuutta odotellaan syksyn 
budjettiriihestä. Jos kaksi en-
simmäistä vaihetta eivät tuo 
toivottua tulosta, hallitus on 
valmis laittamaan kovat piip-
puun tavoitteiden saavuttami-
seksi.

Kilometrivero 
vielä päälle

Jos tavoite päästöjen puolitta-
misesta ei näytä toteutuvan, hal-
litus tekee päätökset muista tar-

vittavista toimista. Tätä varten 
hallitus jatkaa eri toimenpitei-
den, kuten fossiilisten polttoai-
neiden kansallisen päästökau-
pan sekä ajoneuvokilometreihin 
ja tieluokkiin perustuvan liiken-
neveromallin valmistelua, seisoo 
liikenne- ja viestintäministeriön 
tiedotteessa.

Bensan ja dieselin hinnat saat-
tavat nousta jopa 40 senttiä lit-
ralta pelkästään päästökaupan 
seurauksena, ja autolla ajami-
sesta voi vielä joutua maksa-
maan kilometriveroa joka iki-
sestä reissusta töihin, kauppaan 
tahi mummolaan.

Punavihreä hallitus kannus-
taakin kansaa kävelemään ja 
pyöräilemään. Erityisiä vero-
ja tahi maksuja näille liikkumis-
tavoille ei tiettävästi ole suun-
nitteilla.

Aivan kaikkea punavihreätä 
ideologiaa kansa ei niele. Siitä 

osoituksena Perussuomalaisen 
Nuorison kansalaisaloite poltto-
aineveron alentamiseksi ylitti jo 
100 000 kannattajan rajan.

8 miljardin euron 
rahasampo

Suomessa kerätään EU-mais-
ta kolmanneksi eniten veroja 
autoa kohden. Keskimääräinen 
vuosittainen autoiluun liittyvä 
verokulu per auto on Suomessa 
2 523 euroa. Liikenteestä saa-

EU:n elpymisvälineen (mahdol-
lisella) rahoituksella.

Syyskuu on 
kuukausista julmin

Sähkö- ja hybridiautot toki 
yleistyvät varakkaamman väes-

HALLITUKSEN sote- ja 
maakuntauudistus jatkos-
sa kuormittaa taloudellises-
ti suuria kaupunkeja ja niiden 
ympäryskuntia entisestään. 
Sote tulee nielemään massii-
visesti verotuloja, koska uu-
sien velvoitteiden järjestämi-
seen tarvitaan rahaa.

Sisäministeri Maria Ohisa-
lo (vihr) esitteli Ylen suures-
sa kuntavaalikeskustelussa 
linjauksiaan kuntatalouden 

Sisäministeri Maria Ohisalo ajaa ilmasto-
hankkeitaan entistä kovemmalla vimmal-
la. Nyt sisäministeri uskottelee suomalaisil-
le, että tuulivoiman lisääminen kuntiin jopa 
nollaisi kuntaveron ja toisi valtavasti työ-
paikkoja. Samaan aikaan Ohisalo haluaisi 
nostaa asumisen kustannuksia korottamal-
la kiinteistöveroa.

Luvassa tuulivoimaa, 
maakuntaveroa 
ja kiinteistöveron 
korotuksia

vahvistamiseksi. Ohisalo ker-
toi, että hallituksen sote- ja 
maakuntauudistuksen kyl-
kiäisenä työssäkäyvän kan-
salaisen verorasitus kasvaa 
entisestään – ja ostovoima 
heikkenee.

- Hallituksessa olemme so-
pineet, että osana sote-maa-
kuntakokonaisuutta tulemme 
päättämään myös maakunta-
verosta. Se on jo kirjattu hal-
litusohjelmaan.

Asumisen hinta 
nousee

Vihreän sisäministerin mie-
lestä kuntataloutta voidaan 
kuitenkin vahvistaa ja toi-
saalta verotaakkaa kiriä ta-
kaisin uusiutuvan energian 
hankkeilla kuten tuulivoima-
loilla.

Ohisalon mukaan tuulivoi-
man tulot voisivat kompen-
soida kuntaveron määrää. 
Toisaalta Ohisalo haluaisi sa-

malla nostaa asumisen kus-
tannuksia kunnissa kiinteis-
töveron kiristyksillä.

- Jos tuulivoimaa laitetaan 
kuntiin kunnolla, kuntave-
ro voisi olla nolla, koska tuu-
livoimaloiden kautta voi ke-
rätä kiinteistöveroa. Tämä on 
loistoesimerkki siitä, että il-
mastonmuutoksen torjunta ja 
vihreä jälleenrakennus tuot-
tavat kuntiin uutta työtä ja 
verotuloja, samalla elämän-
laatu paranee, Ohisalo lausui.

Halla-aho leikkaisi 
kuntien ylimääräisistä 
tehtävistä

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-aho on 
usein tuonut esille, että moni-
en kuntien talous oli heikossa 
kunnossa jo ennen koronaa. 
Halla-aho esittikin huolensa 
kuntien jatkuvasti paisuvasta 
tehtävien määrästä.

- Aiemmin Suomessa kun-
nat pystyivät toimimaan ja 

Suomessa 
kerätään 

EU-maista
kolmanneksi 
eniten veroja

autoa kohden.

Punavihreä politiikka iskee taas: 

Vihreät 
ei tunnetusti 

ole valmis 
leikkaamaan 

mistään.

"Useimmissa 
kunnissa ei

ole edes rahkeita 
hoitaa

ylimääräisiä 
tehtäviä."

kuntalaiset pysyivät hengissä 
pienemmälläkin lakisääteis-
ten tehtävien määrällä.

Hän muistutti, että kuntien 
perustehtävät on määritel-
ty kuntalaissa, minkä lisäk-
si kunta voi halutessaan ottaa 
hoitaakseen muitakin tehtä-
viä. Helsingin pormestariksi 
pyrkivä Halla-aho kohdistai-
sikin ensi sijassa menoleikka-
uksia muihin kuin lakisäätei-
siin kunnan tehtäviin.

- Useimmissa kunnissa ei 
toki ole edes rahkeita hoitaa 
ylimääräisiä tehtäviä. Kuiten-
kin esimerkiksi Helsinki tar-
joaa muita kuin laissa sää-
dettyjä palveluja Helsingissä 
laittomasti oleville ulko-

Tuulivoimaa tuetaan 
veronmaksajien ra-
hoilla.

Maria Ohisalon puheet 
tuulivoiman taloushyö-
dyistä eivät vakuuta.
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Kuntavaalien kynnyksellä
JOS vaalien tärkeyttä arvioidaan sillä, miten paljon ne kiin-
nostavat ihmisiä, kuntavaalit eivät sijoitu aivan kärkeen. Ää-
nestysprosentti on kaksissa edellisissä vaaleissa jäänyt alle 60 
prosentin. Kuntavaalit ovat matalan kynnyksen sisäänkäyn-
ti politiikan maailmaan; tavallinen kuntalainen voi, tietys-
ti kunnan koosta riippuen, päästä luottamuspaikalle varsin 
pienelläkin äänimäärällä. Valtaosa kansanedustajista ja vielä 
isommista herroista on aloittanut kunnallispoliitikkona.

Puolueiden kannalta kuntavaalit ovat ehdottomasti vai-
keimmat ja työläimmät vaalit monestakin syystä, joista en-
simmäinen on ehdokasmäärä. Presidentinvaaleissa ei tarvita 
kuin yksi ehdokas. Euroopan parlamentin vaaleihin voi aset-
taa 20 ehdokasta. Eduskuntavaaleissakin ehdokasmäärä on 
vielä hallittavissa, ja ehdokasasettelun suorittavat piirijärjes-
töt. Kuntavaaleissa valtuustopaikkoja on jaossa tuhottomasti, 
9 000 kappaletta, ja ehdokaspaikkoja puolitoista kertaa sama 
määrä, 13 500.

Hyvään kuntavaalitulokseen tarvitaan valtakunnallista kan-
natusta, mutta siitäkään ei ole apua, ellei ole hyviä ja moni-
puolisia ehdokaslistoja. Tässä suhteessa lähdemme kesäkuun 
vaaleihin historiallisen hyvästä tilanteesta. Kannatuksem-
me jakaantuu alueellisesti tasaisemmin kuin millään muulla 
puolueella, ja tämä näkyy myös ehdokasasettelussa: manner-
Suomeen jäi vain neljä kuntaa, joissa ei voi äänestää perus-
suomalaisia. Haluan kiittää omasta ja koko puoluejohdon 
puolesta piirien ja paikallisyhdistysten ihmisiä, jotka ovat kä-
sityönä rakentaneet ehdokaslistamme.

Toinen kuntavaaleihin liittyvä erityishaaste ovat teemat. 
Suomessa on lähes 300 kuntaa, ja paikalliset kysymykset ovat 
Luhangassa erilaisia kuin Helsingissä. On hyväksyttävä se to-
siasia, että yksityiskohtiin menevää, yleispätevää, valtakun-
nallista 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 vero-
varoja kohtaan. Näistä perusarvoista käsin lähestymme kaik-
kia kysymyksiä, paikallisia ja valtakunnallisia. Ääni kenelle 
tahansa perussuomalaiselle ehdokkaalle missä tahansa kun-
nassa on ääni sille arvomaailmalle, jota me edustamme.

Nyt ehdokashankinta on tehty. Seuraavien viikkojen aika-
na puoluetoimiston, piirien ja paikallisyhdistysten on pidet-
tävä 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 suu-
resti äänestysaktiivisuudesta. Vaikka tulokset jäisivät joita-
kin prosenttiyksikköjä mielipidekyselyjen luvuista, teemme 
melko varmasti historiamme parhaat kuntavaalit. Tämä mer-
kitsee sitä, että vaalien jälkeen Suomessa on paljon uusia pe-
russuomalaisia valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä. 
Kunnissa tapahtuu todennäköisesti ennennäkemätön mullis-
tus, ja monessa kunnassa olemme suurin puolue tai yksi suu-
rimmista.

Hyvä vaalitulos tuo valtaa ja vastuuta. Vastuuta kunnan asi-
oista mutta myös vastuuta siitä mielikuvasta, joka muilla ih-
misillä on perussuomalaisista. Kun kannamme tämän vas-
tuun kunnialla, voitto kuntavaaleissa antaa meille hyvät 
lähtökohdat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Toivotan kai-
kille voimaa, kärsivällisyyttä ja yhteishenkeä!

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

maalaisille. Se ei toki ratkai-
se kuntatalouden ongelmia, 
mutta se on yksi esimerkki 
leikkauskohteesta.

Vihreät haluaa 
korottaa veroja

Halla-ahon ehdotus kun-
tien ylimääräisten tehtävi-
en karsimisesta ei innostanut 
hallituspuolueita. Opetusmi-
nisteri Jussi Saramo (vas) il-
moitti painokkaasti, että ”me-
noleikkausten tie on kuljettu 
loppuun”.

Vihreät ei tunnetusti ole 
valmis leikkaamaan mis-
tään, joten kuntien rahantar-
vetta puolue paikkaisi mie-
luummin veronkorotuksilla. 
Ohisalo nosti uudelleen esil-
le kiinteistöveron korotukset 
keinona kuntatalouden vah-
vistamiseksi.

Ohisalo mainitsi myös kun-
taveron korotuksen, vaikka 
olikin aiemmin esittänyt, että 
kuntaveron määrä voisi las-

tu verotuotto on merkittävästi 
suurempi kuin esimerkiksi tulo-
vero palkoista ja eläkkeistä.

Valtio kerää autoilusta veroja 
moninkertaisesti sen summan, 
mitä se tarvitsee tieverkon yllä-
pitämiseen. Moni autoilija poh-
tiikin, mihin suuri osa kerätyis-
tä veroeuroista katoaa, sillä tien 
kunnostamiseen rahaa ei aina-
kaan kokonaisuudessaan lai-
teta.

Liikenne on valtiolle 8 miljar-
din euron rahasampo. Silti ties-
tön päällystystöihin on varattu 
tänä vuonna vain 170 miljoo-
naa euroa, millä saadaan noin 
2 500 kilometriä uutta pintaa. 
Väyläviraston mukaan maantei-
tä pitäisi päällystää vuosittain 3 
500-4 000 kilometriä, jotta ties-
tön 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-uudis-
tuksessa vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestä-
misestä siirtyisi maakunnan 
alueelle muodostettaville 
uusille hyvinvointialueille. 
Halla-aho arvioi, että esi-
tetty hyvinvointialueiden 
määrä ei tule olemaan elin-
kelpoinen.

Halla-aho sanoi, että pe-
rusterveydenhoidon nykyi-
set ongelmat eivät johdu 
organisaatiosta, vaikka te-
hostamisen varaa onkin.

- Ongelmat eivät myös-
kään katoa organisaatiouu-
distuksilla. Yleensä valtavil-
la organisaatiouudistuksilla 
on tapana syödä ne hyö-
dyt, joita niillä tavoitel-
laan. Etenkin digitalisaati-
oon asetetaan usein valtavia 

odotuksia säästöistä ja te-
hostuksista, jotka sitten jää-
vät toteutumatta.

Palkkaus 
ei houkuttele 
pysymään töissä

Halla-aho totesi, että Suo-
messa julkinen terveyden-
hoito on jo nyt järjestetty 
varsin kustannustehok-
kaasti.

- Ongelmat on paikallis-
tettava, koska kaikki ei ole 
epäkunnossa. Lisää resurs-
seja tarvitaan nyt ennen 
kaikkea julkisen puolen ter-
veydenhoitoon. Hoitojono-
ja kukaan ei pitkitä ilkeyt-
tään, vaan se on lopputulos 
siitä, että henkilöstöä ei täl-
lä hetkellä ole riittävästi, 
eikä alan palkkaus houkut-
tele pysymään töissä.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
     KUVAT LEHTIKUVA 

den hyväksi, kuten esimer-
kiksi Ruotsissa. Mihin nämä 
loput rahat häviävät? perus-
suomalaisten kansanedustaja 

Ari Koponen kysyy.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Bensan ja dieselin hinnat saattavat nousta jopa 40 senttiä 
litralta pelkästään päästökaupan seurauksena.

Vihreät haluavat kurittaa 
kesämökkeilijöitä.

Hallituksen ilmasto-

toimet kurittavat kuntia.
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SIMO GRÖNROOS tarken-
taa, että puoliväliriihessä 
nähty teatteri liittyy vahvas-
ti tuleviin kuntavaaleihin ja 
samalla keskustan heikkoon 
kannatustilanteeseen.

- Keskusta lähti kaksi vuotta 
sitten hävittyjen eduskunta-
vaalien jälkeen punavihreän 
hallituksen tukipuolueek-
si. Keskusta tietää, että tuon 
päätöksen laskua maksetaan 
tulevissa kuntavaaleissa.

– Mikäli perussuomalai-
set menestyvät kuntavaaleis-
sa tarpeeksi hyvin, on täy-
sin realistinen mahdollisuus 
saada hallitus horjumaan en-
tistä enemmän – ja jopa kaa-
tumaan, Grönroos sanoi maa-
nantaina tuumaustunnilla.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo 
Grönroos sanoo, että hallituksen puolivälirii-
hen ympärillä nähty teatteri osoittaa selvästi 
tulevien kuntavaalien valtakunnallisen mer-
kityksen. - Jos perussuomalaiset menesty-
vät kuntavaaleissa tarpeeksi hyvin, on täysin 
realistinen mahdollisuus saada hallitus hor-
jumaan entistä enemmän ja jopa kaatumaan, 
puoluesihteeri sanoo.

Kuntavaaleissa 
päätetään, 
laitetaanko 
yhteiset varat 
suomalaisten 
hyvinvointiin

hes jokaisessa Manner-Suo-
men kunnassa, ja tyhjien 
kuntien määrä on laskettavis-
sa enää yhden käden sormil-
la. Useissa ruotsinkielisissä 
kunnissa on ehdokaslista ka-
sattu ensimmäistä kertaa. 

Asiat 
tärkeysjärjestykseen

Grönroos muistuttaa, että 

tulevissa kuntavaaleissa pää-
tetään siitä, mihin suuntaan 
maamme kolmeasataa kuntaa 
viedään tulevien neljän vuo-
den aikana.

- Kuntavaaleissa päätetään, 
laitetaanko yhteiset varat 
suomalaisten hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviin asi-
oihin vai turhiin tai jopa hai-
tallisiin menoihin. Perussuo-
malaiset haluavat laittaa asiat 
tärkeysjärjestykseen.

- Asioiden tärkeysjärjestyk-
seen laittaminen tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, laitetaanko 
yhteisiä varoja maahanmuu-
ton edistämiseen, maahan-
muuttajien oman kulttuu-
rin ja kielen ylläpitämiseen 
tai laittomasti maassa ole-
ville annettaviin palveluihin 
vai vanhusten palveluihin, 

Puoluesihteeri Simo Grönroos:

Perussuomalaiset 
kuntavaaleihin hyvistä 
asemista

Perussuomalaiset lähtee 
kuntavaaleihin hyvistä ase-
mista, mikä näkyy yleisen 
kiinnostuksen lisäksi myös 
ryntäyksenä perussuomalais-
ten ehdokkaaksi eri puolilla 
Suomea.

- Puolueemme kannatus on 
korkea. Ehdokasasettelu on-
nistui ennätyksellisen hyvin. 
Viime kuntavaaleissa meillä 
oli ehdokkaita 3 800. Nyt eh-
dokasmäärämme on lähes 6 
000, Grönroos kertoo.

Perussuomalaisilla onkin 
tällä hetkellä ehdokkaita lä-

omaishoitoon tai nuorten hy-
vinvointiin. Asioiden laitta-
minen tärkeysjärjestykseen 
tarkoittaa myös sitä, velkaan-
nutaanko kunnissa holtitto-
milla rakennusinvestoinneil-
la vai keskitetäänkö olemassa 
olevat resurssit olemassa ole-
vien katujen ja koulujen yl-
läpitämiseen riittävässä kun-
nossa.

PS suosituin duunari- 
ja yrittäjäpuolue

Perussuomalaiset ei ole tur-
haan suosituin puolue sekä 
duunarien että yrittäjien kes-
kuudessa.

- Olemme ainoa puolue, 
joka torjuu määrätietoises-
ti ulkomaisen halpatyövoi-
man maahantuonnin, joka 

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma
ENSIN SUOMALAISTEN 
HYVINVOINTI JA 
TURVALLISUUS

Suomalaisten hyvinvointi ja tur-
vallisuus ensin. Veronkorotus-
ten ja velanoton tie on käyty 
loppuun. Turhista, toissijaisis-
ta ja haitallisista menoista on 
leikattava. Olemassa olevat re-
surssit on keskitettävä ydinteh-
täviin. Kuntien tehtävien ja re-
surssien tulee olla tasapainossa.

KYLLÄ KOTIMAISELLE JA 
PAIKALLISELLE

Palveluiden tuotantotavassa ei 

tule suosia ideologisista syis-
tä julkista tai yksityistä tuotan-
tomallia. Vesilaitokset, sähkö-
laitokset ja muut luonnolliset 
monopolit tulee säilyttää yh-
teisessä omistuksessa. Pienten 
paikallisten ja kotimaisten toi-
mijoiden osallistuminen kilpai-
lutukseen on mahdollistettava.

LOPPU HYVÄVELI-
JÄRJESTELMÄLLE

Korruptoituneet rakenteet mur-
tuvat helpoiten äänestämällä 
korruptoituneet poliitikot ulos. 
Perussuomalaiset eivät ole riip-
puvaisia etujärjestöistä ja pys-

tyvät siksi ajamaan kuntalaisten 
kokonaisetua.

JOTAIN RAJAA 
IDEOLOGISELLE 
VOUHOTUKSELLE

Pienten ääriryhmien ideologi-
seen puuhasteluun ei tule läh-
teä verovaroin mukaan. Suoma-
laisen kulttuurin tulee näkyä ja 
kuulua. Poliittisen korrektiuden 
nimissä ei historiaa tule unoh-
taa tai ihmisten suita tukkia.

LIIKENNERAKENTAMINEN 
LIIKKUMISEN LÄHTÖ-
KOHDISTA

Liikenneratkaisut on suunnitel-
tava kustannustehokkaasti liik-
kumisen näkökulmasta. Julki-

Oppilaille on taattava koulurauha. Erityisoppilaita ei pidä 
laittaa tavallisiin luokkiin.

"Hoitoala on 
yksi niistä aloista, 
joilla suomalainen

työvoima 
haluttaisiin korvata

Filippiineiltä."

Perussuomalaiset 

lähtee kuntavaaleihin 

hyvistä asemista.
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sekä heikentää suomalaisten 
työntekijöiden työllisyyttä ja 
palkkakehitystä että rasittaa 
veronmaksajia, kun yhä use-
ampi työntekijä ei tule palkal-
laan enää toimeen ja elämis-
tä joudutaan kompensoimaan 
erilaisin tuin.

Perussuomalaiset on lisäksi 
ainoa puolue, joka vastustaa 
julkisia menoja kasvattavaa 
haittamaahanmuuttoa, oli ky-
seessä sitten humanitaarinen 
maahanmuutto tai ulkomai-
nen halpatyövoima.

- Perussuomalaiset on ai-
noa puolue, joka määrätie-
toisesti torjuu suomalaisten 
veromiljardien kippaamisen 
huonosti asiansa hoitaneille 
Etelä-Euroopan maille. 

Perussuomalaiset on lisäk-
si ainoa puolue, joka vas-
tustaa suomalaisen teol-
lisuuden ja työn alasajoa 
maailman kunnianhimoi-
simman ilmastopolitiikan 
nimissä.

- On siis ymmärrettävää, 
että perussuomalaiset on 
suosituin puolue sekä duu-
narien että yrittäjien kes-
kuudessa. Se taas ei ole 
ymmärrettävää, että ammat-
tiyhdistysliike ja yrittäjien 
järjestöt ovat niissä käsis-
sä, missä ne nyt ovat, Grön-
roos sanoo.

Yhteiskunnassa 
tarvitaan laajaa 
muutosta

Puoluesihteeri haluaa kui-
tenkin korostaa, että suo-
malaisessa yhteiskunnas-
sa tarvitaan muutosta myös 
muualla kuin kuntien val-
tuustoissa ja eduskunnassa.

- Suomalainen kansa-
laisyhteiskunta on arvomaa-
ilmaltaan monin osin yhtä 
huonossa tilassa kuin poli-
tiikkakin. Elinkeinoelämän 
etujärjestöt huutavat yhtä 
kurkkua ulkomaisen halpa-
työvoiman perään. Samaan 
huutoon on yhtynyt myös 
ammattiyhdistysliike, jon-
ka pitäisi päinvastoin puo-
lustaa suomalaista työläistä. 
Samaan huutoon ovat yhty-
neet yhtä lailla Kuntaliitto ja 
kuntien eläkevakuutuslaitos 
Keva. Kuntaliiton ja Kevan 
linjauksiin voidaan vaikut-
taa tulevissa kuntavaaleissa, 
sillä kyseisten tahojen johto 
valitaan kuntavaalitulosten 
perusteella, Grönroos muis-
tuttaa.

Hän painottaa, että am-
mattiliittojen ja elinkeino-
elämän etujärjestöjen osalta 
muutos voi lähteä liikkeelle 
järjestöjen sisältä.

- Tämä tarkoittaa sitä, että 
ammattiliittoon tai yrittäjä-
järjestöihin kuuluvien pe-
russuomalaisten tulee käydä 
ehdolle järjestöjen luot-
tamustehtäviin ja pyrkiä 
muuttamaan asioita sisäl-
tä päin.

- Hoitoala on yksi niistä 
aloista, joilla suomalainen 
työvoima haluttaisiin kor-
vata Filippiineiltä tai muilta 
kaukomailta tuotavalla työ-
voimalla. Tehyn valtuuston 
vaaleissa perussuomalaiset 
saivat kaksi paikkaa. Vaa-
leissa perussuomalaisilla oli 
ensimmäistä kertaa oma lis-
ta ehdokkaita. Tämä on yksi 
käytännön esimerkki sii-
tä, minkälaista työtä muu-
toksen saamiseksi tarvitaan, 
Grönroos korostaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA 
      JA PS ARKISTO

Äänestä Suomi takaisin!
KUNTAVAALIT ovat nyt viimein täällä. Korona tai vaalien pe-
rusteeton siirtäminen eivät estäneet perussuomalaisia kokoa-
masta puolueen historian ylivoimaisesti suurinta ehdokasmää-
rää. Liki kuusi tuhatta suomalaista on asettanut itsensä likoon 
ryhtymällä kuntavaaliehdokkaaksi. Kelpo määrä – siinä on ää-
nestäjällä varaa valita.

Suomi tarvitsee muutosta kaikilla tasoilla. Kansallisella tasol-
la punavihreä hallitus tekee tuhoaan lisäämällä haittamaahan-
muuttoa kaikissa muodoissaan syytämällä suomalaisten varoja 
huonosti asiansa hoitaneille Euroopan maille ja heikentämäl-
lä 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 li-
säämistä ja liittovaltiopolitiikkaa sekä jyrkkiä viherveroja siinä 
missä hallituskin. Perussuomalaiset on ainoa todellinen vaihto-
ehto punavihreälle hallitukselle.

Kuntapolitiikka saattaa usein jäädä kansalaiselle vieraammak-
si kuin valtakunnanpolitiikka, sillä kunnissa käsiteltävät asiat 
eivät ylitä niin usein valtakunnallista uutiskynnystä. Kunnan-
valtuustoissa tapahtuvia päätöksiä täytyykin seurata paikallis-
lehden palstoilta, poliitikkojen ulostuloista tai katsomalla val-
tuustojen kokouksia.

Kunnissa valtaa pitävät kuitenkin samat puolueet, jotka muo-
dostavat punavihreän hallituksen ja kokoomuksen muodosta-
man valeopposition. Uskallatko siis antaa tämän porukan päät-
tää paikallisista asioista?

Maahanmuutto syö kuntien taloudellisia resursseja ja naker-
taa turvallisuutta niin kaduilla kuin kouluissa. Ilmastopolitii-
kan, feminismin tai monikulttuurisuuden nimissä tehtävät pää-
tökset eivät ole valtapuolueille koskaan liian hölmöjä tai maksa 
liikaa. Velkaantuminen taas vaivaa kuntaa kuin kuntaa, ja vas-
tuuttoman politiikan taustalla ovat usein suuruudenhullut ra-
kennusinvestoinnit ja kasvuvisiot. 

Sama politiikka, joka tekee tuhoaan valtakunnan tasossa, hei-
jastuu 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 suomalaises-
sa politiikassa sitä ole.

Päätöksenteossa ja yleensäkin yhteiskunnassa vaikuttavaa 
omituista asenneilmapiiriä kuvaa hyvin tapaus muutaman vuo-
den takaa, jolloin olin kuntapolitiikassa neuvottelemassa kau-
pungin budjetista.

Esitimme vaatimuksen, että hoitoalan työntekijöiden riittä-
vään kielitaitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Onhan se 
oikeus ja kohtuus, että esimerkiksi ikänsä yhteiskuntaa rakenta-
nut 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.

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

Virkamiehet noudattavat luottamushenkilöiden määräyksiä. 
Ja kuntalaiset äänestävät kuntavaaleissa luottamushenkilöt seu-
raavaksi neljäksi vuodeksi.

Näissä vaaleissa sinulla on mahdollisuus äänestää takaisin 
se Suomi, jossa hoitohenkilökunnan riittävä kielitaito tarkoit-
ti suomen kieltä. Anna äänesi perussuomalaisille ja otetaan yh-
dessä Suomi takaisin – kunta kunnalta! 

■  KOLUMNI

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

sella liikenteellä, pyöräilyllä ja 
yksityisautoilulla on oma paik-
kansa – mitään liikkumisen 
muotoa ei saa rankaista tai suo-
sia ideologisista syistä. Toimivaa 
bussiliikennettä ei saa hanka-
loittaa ideologisilla raideratkai-
suilla. Teiden ylläpitoa ei voi jät-
tää tiheästi asutuilla alueilla 
asukkaiden itsensä huolehditta-
vaksi. Tien kulkukelpoisena pi-
täminen kuuluu kunnan perus-
tehtäviin.

SUHTEELLISUUDENTAJUA 
ILMASTOTOIMIIN

Kuntien ei tule ajaa valtiota jyr-
kempiä ilmastotoimia. Öljyläm-
mityksen kiellolla ei saa kas-
vattaa kuntien ja kansalaisten 
kustannuksia. Teollisuuden toi-

mintaedellytyksistä tulee pitää 
huoli myös kunnissa.

TURVALLISET KOULUT JA 
RAUHALLISET KIRJASTOT

Koulujen on otettava kovat toi-
met käyttöön kiusaamista ja 
kouluissa tapahtuvaa väkival-
taa kohtaan. Erityisoppilaiden 
laittaminen tavallisiin luokkiin 
ei edistä kenenkään oppimis-
ta. Kirjastot on säilytettävä rau-
hallisina.

KOHTUULLISUUTTA 
RAKENTAMISEEN

Suurien rakennusinvestointien 
tarpeellisuutta tulee arvioida 
kriittisesti. Ylivelkaantunut kun-
ta ei ole enää itsenäinen kunta.

RUOTSIN TIE EI OLE 
MEIDÄN TIEMME

Haittamaahanmuutto romah-
duttaa julkisen talouden ja 
turvallisuuden. Kuntien ei tule 
ottaa kiintiöpakolaisia. Kunti-
en tulee vaatia valtiovaltaa ki-
ristämään maahanmuuttopo-
litiikkaa.

LOPPU MAAHANMUUTTAJIEN 
HYYSÄÄMISELLE

Laittomasti maassa olevien 
palvelut on lopettava. Maa-
hanmuuttajien oman kielen 
ja kulttuurin tukeminen on lo-
petettava. Ei ”positiiviselle syr-
jinnälle”. Huonosti integroi-
tuneiden paluumuuttoa on 
edistettävä.

Kuntien resurssit 
käytettävä järkevästi 

suomalaisten 
hyvinvointiin.

Simo Grönroos kannustaa 
kaikkia vaaliuurnille.

"Perussuomalaiset "Perussuomalaiset 
on suosituin puolue on suosituin puolue 
sekä duunariensekä duunarien
että yrittäjien että yrittäjien 
keskuudessa."keskuudessa."
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PERUSSUOMALAISET ei-
vät lähteneet mukaan kokoo-
muksen viimeisimpään väli-
kysymykseen, koska se tuki 
hallituksen virheratkaisuja, 
kuten linjausta työperäisen 
maahanmuuton dramaatti-
sesta lisäämisestä.

- Kuten olemme monissa 
yhteyksissä huomauttaneet ja 
osoittaneet, kyse on nimen-
omaan heikosti koulutetun 
tai kouluttamattoman halpa-
työvoiman maahantuonnista. 
Se muodostaa jo nyt selkeän 
valtaosan Suomeen tulevas-
ta työperäisestä muutosta, 
vaikka niin vasemmisto kuin 
elinkeinoelämäkin horisevat 

Muutamien kymmenien miljoonien säästöis-
tä tai lisäyksistä saadaan hallituskriisi aikaan, 
mutta sadat miljoonat ja miljardit ovat pikku-
rahaa, kun veronmaksajan rahaa lapioidaan 
kankkulankaivoihin, perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho ihmettelee.

”Velkaantuva 
Suomi ei voi 
jatkaa rahan 
kippaamista 
maailman-
parantamiseen”

PS moittii hallitusta puuttuvista 

työllisyystoimista sekä kyvyttömyydestä 

karsia ylimääräisiä rahareikiä: 

huippuosaajista, puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho sanoo.

Huippuosaajia Suomeen 
saadaan vähänlaisesti. Halla-
aho muistuttaa, että tosiasi-
assa Suomeen tullaan töihin 
enimmäkseen siivous-, ra-
kennus- ja ravintola-alalle.

- Nämä työt ovat sinänsä 
tärkeitä, mutta maahanmuu-
tolla halutaan pitää palkkata-
so matalana. Laskun maksaa 
yhtäältä suomalainen duuna-
ri, joka ei pysty kilpailemaan 
halpatuonnin kanssa ja toi-
saalta kaikki veronmaksajat, 
koska halpatyöläiset kuormit-
tavat julkista taloutta sen si-
jaan että kannattelisivat sitä. 

PERUSSUOMALAISTEN Riikka 
Purra arvioi, että rahan kylvämi-
sen taustalla on hallituspuolu-
eiden kampanjointi kuntavaa-
leissa. 

- Erityisesti keskustan ja va-
semmiston olisi hankala tehdä 
kuntavaalikampanjaa, jos kun-
tien tilanne on vaikea, eli jaetta-
vaa ei ole ja tarjolla on pelkkiä 
sopeutustoimia.

Perussuomalaisten kevääl-
lä julkaistu kuntavaaliohjelma 
on nimeltään asiat tärkeysjär-

jestykseen. Puolueen keskeinen 
päätavoite kaikilla politiikan ta-
soilla, myös kunnissa, on se, 
että veronmaksajien rahoja käy-
tetään viisaasti.

- Jos ajatellaan vaikka harvaan 
asuttuja alueita, niin oleellista 
on se, että niillä saadaan pidet-
tyä palvelut ja ihmiset ja saa-
daan työpaikkoja. Ilman näitä 
hyvinvointi tietyissä kunnissa ja 
alueilla ei ole mahdollista. Tä-
hän varmasti monet muutkin 
puolueet pyrkivät.

Hallitus jakaa Suomen kunnille tänä vuonna aina-
kin miljardi euroa ylimääräistä rahaa. Moni kunta 
samalla hyötyy taloudellisesti, koska julkista rahaa 
tulee enemmän kuin koronan aiheuttamiin kustan-
nuksiin edes tarvittaisiin. 

Veronmaksajien rahoja on 
käytettävä viisaasti

Menot laitettava tärkeysjärjestykseen

Kuntapolitiikassa ei ole halli-
tus-oppositio-asetelmaa. Pur-
ra katsoo, että kuntavaalit ovat 
silti samalla yleispoliittiset vaa-
lit, koska valtakunnan tasol-
la pyöritettävät asiat ja hallituk-
sen edesottamukset vaikuttavat 
myös kuntavaaleissa.

Maksajien osuus 
suhteessa saajiin 
pienenee

Kuntien talous oli heikolla ta-
solla jo ennen koronaa, ja vaik-
ka korona pahensi tilannetta, 
varsinaiset ongelmat eivät joh-
du koronasta, vaan esimerkik-
si veropohjan kaventumisesta 
ja valtionosuuksien pitkäaikai-
sesta pienenemisestä ja kuntien 

tehtävien lisääntymisestä.
Nykyinen hallitus on entises-

tään lisännyt kuntien velvoitta-
via tehtäviä.

- Toivon, että kaikki perussuo-
malaiset valtuutetut eri Suo-
men kunnissa muistavat sen, 
että maksajien osuus suhtees-
sa saajiin pienenee, joten mei-
dän on kyettävä paitsi priori-
soimaan menoja, niin myös 
nostamaan työllisyysastetta.

Väestökehitys ja alhainen syn-
tyvyys on taustalla useissa kun-
tien haasteissa ja ongelmissa. 
Monissa kunnissa uhkaa koulu-
jen ja oppilaitosten lopettami-
nen, koska opiskelijoita ei ole 
tarpeeksi.

Purra toivoo, että kunnilla oli-
si tulevaisuudessa enemmän 
mahdollisuuksia tehdä yhteis-
työtä palvelujen kuten koulu-
tuksen järjestämisessä.

- Yhteistyöllä kaikkia kunnan 
lakisääteisiä tehtäviä ei enää 
tarvitsisi järjestää jokaisessa 
kunnassa. Tällaistahan tehdään 
koulutuspolitiikassa jo nyt, ja 
toivottavasti se leviää tulevai-

Heidän työllisyysasteensa ro-
mahtaa muutaman vuoden 
maassaolon jälkeen, kun he 
hoksaavat, että saman rahan 
saa käteen tekemättä mitään. 
Tilalle tuodaan uusia halpa-
työläisiä.

Hallitus luomassa 
ohituskaistaa 
laittomasti maassa 
oleville

Merkillepantavaa on se, että 
perinteiset työväenpuolueet 
SDP ja vasemmistoliitto tuke-
vat kehitystä halpatyövoiman 
maahantuonnista.

- Ne sanovat pitävänsä kiin-
ni ulkomaisen työvoiman saa-
tavuusharkinnasta, mutta to-
dellisuudessa hallitus puhkoo 
siihen koko ajan uusia reikiä. 
Laittomasti maassa oleville ja 
niin sanotuille ihmiskaupan 
uhreille rakennetaan lainsää-
dännöllä ohituskaistaa suo-
malaisille työmarkkinoille.

- Puoliväliriihessä päätettiin 
yhtenäistää alueellisia saata-
vuusharkintakriteerejä. Tämä 
tarkoittaa suomeksi sitä, että 
Uudenmaan kaikkein liberaa-
leimmat käytännöt laajenne-
taan valtakunnallisiksi. Saa-
tavuusharkinnasta ei säily 

suudessa muillekin sektoreille.

Kuntien 
tehtäväkenttää 
perattava

Koronan varjolla hallitus jakaa 
Suomen kunnille tänä vuonna 
ainakin miljardi euroa ylimää-
räistä rahaa. Suuri osa kunnis-
ta samalla hyötyykin taloudelli-
sesti, koska julkista rahaa tulee 
enemmän kuin koronan aiheut-
tamiin kustannuksiin edes tar-
vittaisiin.

Purra kuitenkin korostaa, että 
kuntia on ollut välttämätöntä 
tukea koronakriisissä.

- Muuten kaikki kunnat ei-
vät ehkä olisi selviytyneet pe-
rustehtävistään. Mutta kunnil-
le on kuitenkin jaettu reilusti yli 
miljardi euroa rahaa, joka ei ole 
mennyt perustehtävien hoita-
miseen.

Kuntia rasittavat hallituksen 
kunnille määräämät uudet teh-
tävät. Purra esittääkin valtion 
tasolla kuntien tehtäväkentän 
perkaamista.

"Maahan-
muutolla

halutaan pitää 
palkkataso
matalana."

Hallituksen työllisyys-
toimet ovat ainakin 
toistaiseksi loistaneet 
poissaolollaan.

muuta kuin nimi, Halla-aho 
sanoo.

Halvan työvoiman ylitarjon-
ta ei ole yhteiskunnan eikä 
julkisen talouden edun mu-
kaista.

- Kun suorittavassa työssä 

Halvan työvoiman 
ylitarjonta ei ole 
yhteiskunnan etu.
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- Esimerkiksi oppivelvollisuu-
den laajentamista ei olisi pi-
tänyt tuoda tällaiseen tilan-
teeseen, vaikka sen tavoite on 
tietysti hyvä. Toisaalta useiden 
asiantuntijoiden arvioiden mu-
kaan myös sote tulee merkittä-
västi kuormittamaan kuntata-
loutta.

- Kuntien tehtävät ovat kas-
vaneet huimasti jo 1990-luvul-
ta lähtien. Erään arvion mukaan 
kunnilla on jo 535 lakisääteistä 
tehtävää. Kun lakisääteiset teh-
tävät on kerran säädetty, nii-
tä on vaikea enää myöhemmin 
peruuttaa. Siksi pitäisi huolehtia 
siitä, että enempää ei säädetä.

Kannustinongelmiin 
voidaan puuttua 
veroalennuksilla

Perussuomalaiset eroaa mo-
nista muista puolueista siinä, 
että puolueen jäsenissä ja kan-
nattajissa on paljon sekä yrit-
täjiä että työntekijöitä. Perus-
suomalaisia onkin hankala 
asemoida perinteiseen oikeis-
to-vasemmisto-ulottuvuuteen, 
koska puolueelle yrittäjien ja 
palkansaajien asioiden ajami-
nen eivät ole vastakkain.

- Monet tavoitteemme, kuten 
menojen priorisointi ja maltil-
linen verotus hyödyttävät sekä 
työntekijöitä että yrittäjiä. Pe-
russuomalaiset pyrkii välttä-
mään konfliktia näissä asioissa 
silloin kun sitä ei ole.

Perussuomalaiset kannattaa 
paikallista sopimista, kunhan se 
tehdään tiettyjen yhteisten pe-
lisääntöjen sisällä.

- On selvää, että yrityskentällä 
kaivataan joustoja, koska Suo-
men kilpailukyky ei ole sillä ta-

solla kuin se voisi olla ja kan-
salliset kustannukset ovat osin 
hyvin korkeita.

- Jos ajatellaan vaikka metsä- 
ja teknologiateollisuutta, niin 
siellä työntekijöiden voima ja 
valta neuvotella hyviä sopimuk-
sia on aivan erilainen kuin joil-
lakin toisilla sektoreilla. Jos pai-
kallista sopimista ajetaan niille 
aloille, joilla työntekijän neu-
votteluvalta ei ole yhtä merkit-

tävä, niin tulokset voivat olla 
huonoja.

Perussuomalaiset eivät kan-
nata yleisiä leikkauksia työttö-
myysturvaan tai muutenkaan 
sosiaaliturvaan.

- Erityisesti alemmissa palkka-
luokissa työ ei usein ole riittä-
vän kannustavaa verrattuna so-
siaaliturvaan. Emme kuitenkaan 
näe ratkaisuna sosiaaliturvan 
leikkauksia, vaan esimerkiksi 

veronalennuksia, jotka toisaal-
ta tekevät työn tekemises-
tä kannustavampaa ja samal-
la ne lisäävät ostovoimaa. Itse 
kuitenkaan en suhtaudu äärim-
mäisen kielteisesti ansiosidon-
naisen porrastamiseen, sikä-
li kun etuustasoon ei puututa, 
Purra sanoi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Koronan 
varjolla hallitus 

jakaa Suomen 
kunnille tänä 

vuonna ainakin 
miljardi euroa 
ylimääräistä 

rahaa.

Jussi Halla-aho muistuttaa hallitusta kurinalaisesta talouspolitiikasta.

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

palkat pidetään matalana, eri 
yhteiskuntaryhmien tuloerot 
kasvavat, millä on negatiivisia 
sosiaalisia seurauksia, eten-
kin kun tietyistä aloista tulee 
maahanmuuttaja-aloja ja so-
sioekonomiset ryhmät etnis-
tyvät.

- Halpatyövoiman ylitarjon-
ta myös jarruttaa tuottavuu-
den kasvua, kun työnantajilla 
ei ole kannustinta investoi-
da tehokkuuteen ja teknolo-
giaan. Tämä kaikki on näh-
ty Ruotsissa, joka liberalisoi 
työperäisen maahanmuuton 
reilu 10 vuotta sitten ja katuu 
sitä nyt.

Kuinka monen 
pitää kuolla?

Maahanmuuttoon liittyen 
on syytä mainita myös laajasti 
uutisoidut väkivaltarikokset, 
joissa tekijät ovat pääsääntöi-
sesti maahanmuuttajia.

- Poliisi myöntää, että on 
nähtävissä jengiytymisen ja 
järjestäytymisen merkkejä. 
Tässäkin kehityksessä Suo-
mi tulee kymmenisen vuotta 
Ruotsin perässä. Enää ei tar-
vitse kysellä, pitääkö jonkun 
kuolla ennen kuin meillä ote-
taan pää puskasta. Oikea ky-

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

Hallituksen käsi taas 
autoilijan ja omakoti-
asujan taskussa

Puoliväliriihessä keskusta 
sai palkinnoksi teatteristaan 
hiukan tekohengitystä tur-
vealalle. Alan toimijat totesi-
vat, että pienellä tukipaketilla 
ei ole käytännön merkitystä.

Halla-aho muistuttaa, että 
hallitus aikoo kompensoida 
turvepäätöksen kiristämäl-
lä ilmastolinjaa jossakin toi-
saalla.

- Mistä tarkkaan ottaen, sitä 
ei meille vielä kerrottu, mut-
ta turvallisen arvaus on, että 
hallituksen käsi on taas koh-

ta autoilijan ja omakotiasujan 
taskussa.

Jos haluat muutosta, 
käy äänestämässä

Perussuomalaiset esittivät 
välikysymyskeskustelun yh-
teydessä oman epäluottamus-
lauseensa, jossa puolue nosti 
esille puuttuvien työllisyys-
toimien lisäksi hallituksen 
haluttomuuden ja kyvyttö-
myyden priorisoida ja karsia 
julkisia menoja.

- Velkaantuva Suomi, jossa 
työntekijä ja yrittäjä kärsivät 
erittäin korkeasta verotaakas-
ta ja koronan aiheuttamista 
sulkutoimista, ei voi samaan 
aikaan jatkaa rahan surutonta 
kippaamista maailmanparan-
tamiseen.

- Räikeänä esimerkkinä on 
mainittava kehitysapu, jota 

Suomi maksaa tänäkin vuon-
na 1 200 miljoonaa euroa. Se 
on yhtä paljon kuin kahden 
seuraavan vuoden budjetti-
kehyksen ylitykset yhteensä. 
Muutamien kymmenien mil-
joonien säästöistä tai lisäyk-
sistä saadaan hallituskriisi ai-
kaan, mutta sadat miljoonat 
ja miljardit ovat pikkura-
haa, kun veronmaksajan ra-
haa lapioidaan kankkulankai-
voihin. Juuri tämä, näkemys 
prioriteeteista, erottaa perus-
suomalaiset kaikista muista. 
Juuri tähän asiaan voit ottaa 
kantaa kesäkuun vaaleissa. 
Jos haluat muutosta, käy ää-
nestämässä, Halla-aho sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Kuntia rasittavat hallituksen

kunnille määräämät 

uudet tehtävät.

Miljardit tuntuvat 

olevan hallitukselle 

pikkurahaa.



10 P e r u s s u o m a l a i n e n  5 / 2 0 2 1  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

SUOMESSA on työttömiä 
työnhakijoita ja työvoimahal-
linnon palveluiden piirissä 
noin puoli miljoonaa ihmis-
tä. Siitä huolimatta pääminis-
teri Sanna Marinin johtama 
hallitus linjasi puolivälirii-
hessä, että työperäinen maa-
hanmuutto pyritään vähin-
tään kaksinkertaistamaan 
vuoteen 2030 mennessä niin, 
että 50 000 työperäisen maa-
hanmuuttajan kokonaislisäys 
toteutuu.

Sen jälkeen tavoitteena on 
saavuttaa edelleen 10 000 
maahanmuuttajan vuosittai-
nen lisäys. Lukemat ovat val-
tavia, mutta eivät yllättäviä. 
Ne toistavat kaiun lailla niitä 
vaatimuksia, joita ympäriinsä 
maassamme kuulee.

Perussuomalaisten 1. vara-
puheenjohtaja, kansanedus-
taja Riikka Purra sanoo, että 
tällä hetkellä työperäisen 
maahanmuuton perään huu-
televat niin hallitus kuin op-
positio perussuomalaisia lu-
kuun ottamatta, oikeiston ja 
vasemmiston etujärjestöt ja 
useat muut yhteiskunnan ta-
hot.

- Työperäisen maahanmuu-
ton lisääminen ei aiheuttanut 
ongelmia hallituksen kehys-

Hallitus pyrkii kaksinkertaistamaan työperäisen maahanmuuton 
vuosikymmenen loppuun mennessä. Perussuomalaisten Riikka Pur-
ra tuo kuitenkin esille, että enimmäkseen Suomeen saapuu väkeä ma-
talapalkka-aloille. Yleensä tulijat saavat enemmän tulonsiirtoja kuin 
maksavat veroja, ja samalla työllistyminen on luonteeltaan lyhytkes-
toista. – Tilastoista on nähtävissä, että matalapalkka-aloille saapuvi-
en henkilöiden työllisyysaste laskee muutamien vuosien maassaolon 
jälkeen kantaväestön työllisyyden alle, Purra sanoo.

”Todellisuus 
on afrikkalainen 
siivooja ja aasialainen 
postinkantaja”

Työperäisen maahanmuuton mielikuvaa 
rakennetaan kanadalaisesta insinööristä

Hallitus haluaa 
vähintään 50 000 
uutta työperäistä 
maahanmuuttajaa 

vuoteen 2030 
mennessä.

riihessä, sillä kaikki puolueet 
ajavat sitä, koko ajan yhä voi-
makkaammin. Se oli ensim-
mäinen asia, jonka riihestä 
tiedettiin olevan tulossa.

Purra toteaa, että työperäi-
seen maahanmuuttoon – ku-
ten maahanmuuttoon yleensä 
– liittyy edelleen paljon har-
hauskomuksia, jotka leviävät 
tehokkaasti median toistaes-
sa papukaijana sen lisäämi-
sen välttämättömyyttä.

- Hyvin harvoin mennään 
asiassa riittävän syvälle, ja 
niinpä poliittinen keskuste-
lu etenee hokemien tasolla. 
Vielä joitakin vuosia sitten oli 
tavallista, että maahanmuu-
ton kannattajat puhuivat vain 
maahanmuutosta tarkoittaes-
saan kaikkea turvapaikanha-
kijoista siivoojien kautta fin-
laysoneihin ja karlfazereihin. 
Perussuomalaisten ohjeista-
essa on vähitellen päästy sii-

hen, että ainakin työperäinen 
osataan erottaa humanitaa-
risesta ja sosiaalisesta maa-
hanmuutosta. Valitettavasti 
siihen se sitten jääkin, Pur-
ra sanoo.

Suomeen tulee 
vain vähän korkeasti 
koulutettuja osaajia

Perussuomalaiset ovat usein 
eri yhteyksissä tuoneet esil-
le ja kertoneet, että edes työ-
peräistä maahanmuuttoa ei 
pitäisi käsitellä yhtenä koko-
naisuutena, koska se sisältää 
vähän kaikenlaista marjan-
poimijoista eli kausityönte-
kijöistä matalapalkka-aloille 
suuntautuvan kouluttamatto-
man maahanmuuton kautta 
korkeasti koulutettuihin kan-
sainvälisiin osaajiin.

Purra toteaa, että viimek-
si mainittuja tulee Suomeen 
huomattavan vähän verrattu-
na ensin mainittuihin.

- Näiden eri kategorioiden 
vaikutukset julkiseen talou-
teen ovat tietenkin toisistaan 
eroavat. Useimmat keskuste-
luun osallistuvat kyllä tietä-
vät tämän, mutta eivät välitä. 
Tämä yksinkertainen tosiasia 
ei lainkaan tunnu haittaa-

van niitä, jotka vain vaativat 
kurkku suorana työperäisen 
maahanmuuton lisäämistä.

– Mielikuvaa rakennetaan 
kanadalaisesta insinööristä ja 
aasialaisesta työrobotista, to-
dellisuus on afrikkalainen sii-
vooja ja aasialainen postin-
kantaja. Tai kuusi kuukautta 
Suomessa työskentelevä te-
lakkatyöntekijä. Tai suoma-
laiset rakentamisen osaajat 
kortistoon ajava ukrainalai-
nen, Purra sanoo.

Matalapalkka-aloilla 
työehtoja rikotaan 
usein

Purra korostaa, että Suo-
meen tulee väkeä enimmäk-
seen matalapalkka-aloille.

- Viime vuosi, koronavuo-
si, oli kaikkien aikojen ennä-
tys työlupien myöntämisessä 
EU:n ulkopuolelta saatavuus-
harkinnan piirissä oleville 
aloille. Tänä vuonna kasvua 
tulee edelleen paljon. Yli-
voimaisesti eniten lupia an-
netaan siivoojille, ravintola-
työntekijöille, hitsaajille ja 
puutarha- ja vastaaville työn-
tekijöille. Nimenomaan tätä 
kategoriaa halutaankin lisätä, 
vaikka kaikki eivät sano sitä 
ääneen.

- Erityisasiantuntijoiden 
ryhmässäkään ei paljon niitä 
amerikkalaisia huippuosaa-
jia näy, vaan suuri enemmis-
tö on intialaisia koodarei-
ta, joiden palkka nostetaan 
usein eri tavalla kikkailemal-
la vaadittavaan 3 000 euroon, 

jonka nähdään olevan eri-
tyisasiantuntijan raja. Intia-
laiskoodarien maahantuon-
tiin ja työskentelyyn liittyy 
aivan vastaavia ongelmia kuin 
maahanmuuttovaltaisiin ma-
talapalkka-aloihinkin, joista 
saamme jatkuvasti lukea leh-
distä. Alipalkkausta, työehto-
jen rikkomuksia ja niin edel-
leen. Keskipalkka on selvästi 
alhaisempi kuin suomalaisilla 
alan työntekijöillä.

Sipilän hallitus aloitti Ta-
lent Boost -toimenpideoh-
jelman, jolla piti houkutella 
kansainvälisiä osaajia. Hou-
kuttelu oli kuitenkin heikkoa. 
Nykyinen hallitus volyymiä 
lisätäkseen on jo hylännyt 
toiveen osaajista ja laajenta-
nut ohjelman koskemaan laa-
jamittaisesti työvoiman maa-
hanmuuttoa yleensä.

- Suomessa puhutaan jopa 
asiantuntijatasolla osaajis-
ta, kun tarkoitetaan koulutta-
matonta matalapalkka-alojen 
työvoimaa ja huippuosaajis-
ta, kun tarkoitetaan vaikka-
pa yhä kovempiin työoloihin 
ja heikkoon palkkaan muki-
sematta suostuvia ulkomaa-
laisia hoitajia. Työvoimapu-
la, 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 ensin-
näkin sanoo, että tuskin mi-

Riikka Purra 
paheksuu hal-
lituksen intoa 
halpatyövoiman 
haalimiseen.

"Viime vuosi oli kaikkien 
aikojen ennätys työlupien 
myöntämisessä EU:n 
ulkopuolelta saatavuus-
harkinnan piirissä 
oleville aloille."

Työn perässä Suomeen 

muuttaville 3 000 euron 

vähimmäispalkkaraja.
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Moni lopettaa 
työnteon, kun 

ymmärtää, että 
saman summan 
saa tekemättä 

mitään.

kään taho vastustaa korkeas-
ti koulutettuja siirtolaisia, ei 
myöskään perussuomalaiset.

- Mille tahansa maalle täl-
laiset korkeasti koulutetut, 
kansainväliset osaajat kelpaa-
vat. EU yrittää kilpailla heis-
tä esimerkiksi Aasiaa ja Yh-
dysvaltoja vastaan eikä pärjää 
kovin hyvin. Suomen kaltai-
nen maa jää kuitenkin nuole-
maan näppejään, koska palk-
katasomme ei ole yleisesti 
ottaen kilpailukykyinen mut-
ta toisaalta verotuksemme on 
korkea. Meillä on etumme, 
kuten luonto ja suhteellinen 
turvallisuus, mutta toistaisek-
si nämä tekijät eivät ole saa-
neet huippuosaajien virtaa 
kohdistumaan Suomeen. En 
usko tilanteen muuttuvan.

Sen sijaan muunlaisia virto-
ja ei Suomeen tarvitse erityi-
sesti houkutella.

- Kouluttamaton tai vähän 
koulutettu siirtolaisuus, riip-
pumatta siitä, ovatko henkilöt 
turvapaikanhakijoita vai työ-
peräisiä, haluaa korkeamman 
elintason maihin kaikkialla 
maailmassa. Tässäkään ei ole 
mitään ihmeellistä. Tomaatit 
poimii Espanjassa laiton siir-
tolainen Afrikasta, Yhdysval-

tojen pelloilla työskentelee 
meksikolainen, ukrainalai-
nen haluaa Eurooppaan ja ni-
gerialainen Suomeen opiske-
lemaan.

- Suomalaisen sosiaalitur-
van taso ja muut hyvinvoin-
tiyhteiskunnan edut var-
mistavat sen, että kenellä 
tahansa, joka onnistuu va-
kiinnuttamaan oleskelun-
sa täällä, ei pidemmän päälle 
keskimäärin ole kannustimia 
työskennellä matalien palk-
kojen aloilla. Tietenkin jot-
kut ovat ahkerampia ja sitou-
tuneempia kuin toiset kuten 
kantaväestössäkin, mutta kun 
puhutaan keskiarvoista ja 
kannustimista, kuva on sel-
keä. Samalla kun suomalai-
sella on yhä heikommat kan-
nustimet tulla näille samoille 
työmarkkinoille, ulkomaalai-
sella on yhä suuremmat kan-

nustimet saapua Suomeen, 
Purra toteaa.

Hallituksen maahan-
muuttopolitiikka lisää 
eriarvoisuutta

Purra korostaa, että tilas-
toista on selvästi nähtävis-
sä, että matalapalkka-aloille 
saapuvien henkilöiden työlli-
syysaste laskee, hieman läh-
tömaasta riippuen, muuta-
mien vuosien maassaolon 
jälkeen kantaväestön työlli-
syyden alle. Matalapalkka-
aloille saapuvat työperäiset 
maahanmuuttajat eivät siis 
pysy töissä.

- Toisaalta kuten olemme 
myös tilastojen ja rekisteri-
en avulla osoittaneet, vaik-
ka yritys tai elinkeino ja tie-
tenkin saapuva ihminen itse 
hyötyvät, julkinen talous kär-

sii. Nettotulonsiirrot laske-
vat pian erittäin negatiivi-
siksi kantaväestöön nähden. 
Muuttajat saavat siis paljon 
enemmän tulonsiirtoja kuin 
maksavat veroja. Mikäli huo-
mioidaan perheenyhdistetty 
puoliso, ovat sekä työllisyys-
aste, työtulot että nettotu-
lonsiirrot vieläkin negatiivi-
sempia.

- Kouluttamattoman työvoi-
man haaliminen kehittyvistä 
maista epätyypillisiin ja ma-
talan tuottavuuden työsuhtei-
siin ei anna millään lailla py-
syväisluonteisia myönteisiä 
vaikutuksia kansantalouteen. 
Sosiaalisen maahanmuuton 
ohella tällainen työperäinen 
maahanmuutto lisää huono-
osaisuutta ja pienituloisuut-
ta ja eriarvoisuutta. Hallitus 
väittää vähentävänsä eriar-
voisuutta, mutta niin kau-
an kuin maahanmuuttopo-
litiikka on tällaista, se lisää 
sitä. Vieraskielisyys näyttäy-
tyy yhä oleellisempana te-
kijänä huono-osaisuuden ja 
eriarvoisuuden arvioissa, oli-
pa kontekstina sitten koulu, 
asuinalue, sairastavuus tai so-
siaaliset ongelmat.

Vain valikoiva maahan-
muuttopolitiikka tuo 
taloudellista hyötyä

Kaikesta huolimatta hallitus 
väittää, että työperäinen maa-
hanmuutto kasvattaa työlli-
syyttä ja että tämä on kestä-
vin keino vahvistaa julkista 
taloutta. Samaan aikaan halli-
tus on löytänyt työllisyysvai-
kutuksia jopa kotouttamisen 
lisäämiselle, vaikka tällekään 
VM ei anna minkäänlaista 
vaikutusta.

Purra toteaa yhteenveto-
na, että hallituksen väitteet 
työperäisen maahanmuuton 
hyödyistä julkiselle taloudel-
le eivät pidä paikkaansa.

- Hallituksen esittämil-
lä keinoilla ei tulla lisäämään 
oikeasti julkista taloutta hyö-
dyttävää työperäistä maahan-
muuttoa, mutta kylläkin sitä 
heikentävää matalapalkka- 
ja muuta sosiaalista maahan-
muuttoa.

Purra sanoo, että Suomessa 
ei ole koskaan ollut eikä edel-
leenkään näköpiirissä näy 
sellaista valikoivaa maahan-
muuttopolitiikkaa, joka olisi 
vähimmäisedellytys sille, että 
maahanmuutosta olisi saa-
tavissa kokonaistaloudellisia 
hyötyjä.

- Saattaa olla, että jotkut ta-
hot oikeasti kuvittelevat, että 
nyt ollaan tekemässä joita-
kin muutoksia, joilla paino-
piste siirtyy koulutettuihin 
osaajiin, mutta yksikään hal-
lituksen esittämä toimenpide 
ei viittaa tähän. Ainoa, mikä 
merkittävästi edelleen tulee 
nousemaan, on matalapalk-
kamaahanmuutto.

Rasismia löydetään 
milloin mistäkin

Yhteiskunnallisessa keskus-
telussa on tavallista löytää ra-

sismia milloin mistäkin.
- Jostakin syystä sitä ei kos-

kaan löydetä siitä täysin vas-
tuuttomasta hyväosaisten 
poliitikkojen ja eturyhmä-
tahojen halusta houkutella 
Suomeen yhä enemmän ih-
misiä kehitysmaista alaluok-
kaistumaan tai siitä, miten 
etnisesti jakautuneita työ-
markkinamme alkavat olla. 
Sama ilmiö korostuu asunto-
politiikassa, alueilla, kouluis-
sa, sosiaalipolitiikassa ja niin 
edelleen. Vaikutukset koko 
yhteiskuntaan ovat huomat-
tavat.

- Ja tämä on vain uutta polt-
toainetta vasemmistolaisel-
le holhouspolitiikalle. Tästä 
löytyy syy uusille veronkoro-
tuksille ja uusille eriarvoisuu-
den vähentämisohjelmille. 
Siitä löytyy syy syrjäytymis-
tä ehkäiseville monikulttuu-
risuuskoordinaattoreille ja 
niille kaikille oppilaitoksille, 
konsulteille ja firmoille, jot-
ka haluavat kotouttaa ja val-
mentaa.

Suomen pitäisi 
ottaa käyttöön omat 
työvoimareservinsä

Purra toteaakin, että juu-
ri nyt Suomi tarvitsee oman 
kansallisen työvoiman mah-
dollisimman kattavaa työlli-
syyttä, työmarkkinoiden ul-
kopuolella olevien maassa 
olevien reservien käyttöönot-
toa ja erityisesti kasvualojen 
asiantuntijatason ja yrityk-
siin syntyvän tuottavan työn 
lisäystä.

- Mikäli maahanmuut-
toa halutaan edistää, sen pi-
tää olla tiukasti valikoitua ja 
osaamisperusteista ja sijoit-
tua muualle kuin matalapalk-
ka-aloille. Työperäisen oles-
keluluvan vaihtoehtona ei voi 
olla sosiaaliturva.

- On surullista, että on yh-
den puolueen toiminnan ja 
tutkimustyön varassa, että il-
miön ongelmista ja kokonai-
suudesta on edes minkään-
laista tietoa. Kuitenkaan 
meidän ei tarvitse mennä 
enää kuin Ruotsiin asti, ja 
siellä jopa oikeistosta käsin 
nähdään matalapalkkamaa-
hanmuuton aiheuttamat val-
tavat ongelmat niin julkiselle 
taloudelle kuin yhteiskunnal-
le muutenkin, Purra sanoo.

Hän korostaa, että vuo-
tuisen nettomaahanmuu-
ton kasvattaminen hallituk-
sen tavoitteiden mukaisesti 
ei pienennä kestävyysvajetta 
vaan suurentaa sitä.

- Maahanmuuton kasvatta-
minen ei ratkaise ainuttakaan 
rakenteellista ongelmaa suo-
malaisen työllisyyspolitiikan 
ja kestävyysvajeen taustal-
la vaan pahentaa niitä, Pur-
ra sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

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

Aasialainen postinkantaja, joka saa tulonsiirtoja, ei kerrytä 
suomalaisten verokassaa. 
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JANI MÄKELÄ korostaa, 
että elvytyspaketti konkre-
tisoituu Suomelle niin, että 
otamme kuusi miljardia vel-
kaa ja joillain ehdoilla voisim-
me saada kenties kaksi miljar-
dia takaisin.

- Ei siis kovin hyvä dii-
li. Emme tiedä sitäkään, pal-
jonko Suomen osuus paketis-
ta tulee lopulta kutistumaan. 
Nythän se on pariin otteeseen 
kutistunut puolisen miljardia.

Kansanedustaja katsoo, että 
koronan suhteen EU olisi jo 
alun perin voinut huoleh-
tia paremmin siitä, että mat-
kustamista rajoitetaan ja että 
koronan hallinnan kannalta 
olennaisia maskeja ja lääkin-
tätarvikkeita jaettaisiin Eu-
roopassa tasaisemmin.

Näin ei kuitenkaan tapahtu-
nut, koska jälkikäteen on sel-
vinnyt, että suuret EU-maat 
hamstrasivat maskeja itsel-
leen samaan aikaan kun Suo-
messa hallitus valjasti terve-
ysviranomaiset puhumaan 
pötyä, etteivät maskit hyödy-
tä, kun niitä ei ollut olemassa.

- Kuten aina tosipaikassa, 
EU petti tässäkin ja teki sen, 
minkä parhaiten osaa: ottaa 
rahaa ahkerilta ja antaa lais-
koille. Erityisesti Italian, mut-
ta myös Espanjan, suhteen oli 
jo vuosikausia puhuttu tuki-
pakettien tarpeesta, ja sum-
mat olivat lähes tähtitieteelli-
siä. Nyt nämä maat käyttivät 
tilaisuutensa ja ilmoittivat 
Saksalle ja Ranskalle, että eu-
roalueen vakaus on uhattuna, 
ellei heille tule rahaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mä-
kelä sanoo, että jo pelkkä EU-tukipaketin nimi 
johtaa harhaan. – Elvytyspaketti on väärä sana 
kuvaamaan kokonaisuutta. Todellisuudessa 
kyse on kiristyspaketista. Korona on pelkkä te-
kosyy jo ennen epidemiaa olemassa olleiden 
huonon taloudenpidon aiheuttamien ongelmi-
en korjaamiselle Etelä-Euroopan maissa.

”Ottaa rahaa 
ahkerilta ja 
antaa laiskoille”

EU tekee, minkä se osaa parhaiten:

- Ranskan pankeilla ja Sak-
san vientiteollisuudella oli 
näissä maissa suuria intres-
sejä, eikä pyhää europrojek-
tia haluttu vaarantaa. Niinpä 
koneisto laitettiin keksimään 
parhaat selitykset rahan ja-
olle ja Suomen kaltaiset pik-
kumaat laitettiin maksajiksi. 
Tästä eteenpäin kyse on ollut 
kiristyksestä, ei aidosta neu-
vottelusta, Mäkelä sanoo.

Suomi on taas 
maksajan roolissa

Mäkelä korostaa, että Suomi 
ei saa nettohyötyä elvytyspa-
ketista, joka on sidottu EU:n 
seitsemän vuoden rahoitus-
kehykseen eli EU:n budjettiin 
vuosille 2021-2028.

- Kyse on siis siitä, paljonko 
EU kerää rahaa jäsenmaksui-
na jäsenmailta ja siitä, paljon-
ko EU jakaa takaisin ja millä 
ehdoilla. Tästä kokonaisuu-
desta hyötyvät Itä-Euroopan 
nettosaajamaat siinä suhtees-
sa kuin yleensäkin hyötyvät 
EU:n budjetista. Suomi on 
vain maksajan roolissa. Ky-
seessä on seitsemän vuoden 
sopimus ja siinä sitten olem-

me, emmekä mahda asialle 
enää mitään, kun rahoituske-
hys on kerran hyväksytty. Nyt 
mukana on myös elvytyspa-
ketti, joka oikeastaan on pelk-
kä EU:n budjetin jatke.

Eduskunnan perustuslaki-
valiokunta katsoi, että elvy-
tyspaketin hyväksyntä vaatii 
eduskunnassa 2/3:n enem-
mistön, koska sen mukaan pa-
ketti kaventaa merkittävästi 
Suomen itsenäistä budjetti-
valtaa.

- Kenellekään tuskin tuli yl-
lätyksenä, että asiassa katso-
taan olevan suuri vallan siir-
to kansainväliselle järjestölle, 
Mäkelä sanoo ja huomaut-
taa, että perustuslakivalio-
kunta linjasi jo viime kesä-
nä, ettei elvytyspakettia tulisi 
nykymuodossaan edistää ol-
lenkaan.

Julkisuudessa on myös kes-
kusteltu siitä, onko elvytyspa-
ketti EU:n perussopimusten 
mukainen. Mäkelä huomaut-
taa, että EU:ssa luonnollisesti 
löydetään keinot selittää elvy-
tyspaketti 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 ylikansalli-
selle elimelle.

Elvytyspakettia 
puolusteltu hatarilla 
argumenteilla

Elvytyspakettia on julki-
suudessa puolusteltu vaihte-
levilla ja usein virheellisillä 
argumenteilla, kuten vientite-
ollisuuden edulla ja turvalli-
suudella. Mäkelä osoittaa mo-
lemmat perustelut hatariksi.

- Suomen viennin mark-
kinaosuuksista vain kuusi 
prosenttia kohdistuu niihin 
EU-maihin, jotka hyötyvät el-
vytyspaketista eniten. Viem-
mekö siis tosiasiassa rahaa 

kilpailijamaiden kilpailuky-
vyn parantamiseen, leikkien 
ajatuksella, että ne ostavat tä-
män jälkeen meidän tuottei-
tamme? Vientiteollisuutem-
me etu ei ole kilpailijamaiden 
kilpailukyvyn tukeminen ja 
viherhumppa kotimaassa.

- Toinen asia on siis turval-
lisuus. Kun mitään muuta ei 
enää keksitä, sanotaan sit-
ten, että EU tuo turvallisuut-
ta. Mutta mitä turvallisuut-
ta meille tuo unioni, jolla ei 
ole omaa sotilaallista kykyä ja 
joka vaatii pystyssä pysyäk-
seen jatkuvasti rahamme ja it-
semääräämisoikeutemme it-
selleen horjuessaan kriisistä 
kriisiin? Mikä on se sotilaalli-
nen turva Suomelle, kun lähes 
kaikki muut EU-maat jo ovat 
Natossa ja Saksaan virtaa ve-
näläistä kaasua Saksan ollessa 
energiariippuvainen Venäjäs-
tä? Eli mikä on todellisuudes-
sa EU:n tuoma turva meille, 
Natoon kuulumattomalle EU-
maalle? Mäkelä kysyy.

Media ei käytännössä kos-
kaan kyseenalaista edellä esi-
tettyjä vääriä argumentteja, 
vaan toistaa niitä varsin kri-
tiikittömästi ja antaa niiden 
esittäjien esittää niitä haasta-
matta millään tavoin.

Rahoja jaettiin 
jo etukäteen

Eräs elvytyspakettiin liittyvä 
kummallinen piirre on, että 
paketin rahojen jakamises-
ta tehtiin poliittisia linjauksia 
etukäteen ennen sen hyväk-
symistä. 

Mäkelä korostaa, että kuvi-
ossa on ironista se, ettei voida 

tietää, kuinka paljon Suomen 
saanti tulee lopulta vähene-
mään siitä 3,2 miljardista, jon-
ka vielä viime kesänä Suomen 
arvioitiin saavan.

- Jos hoidamme asiamme 
hyvin ja saamme oman ta-
loutemme nousuun, paketin 
saanti voi huonontua entises-
tään. EU:n peruslogiikka on 
se, että kun hoitaa asiansa hy-
vin, saa vähemmän rahaa.

Suomi maksamassa 
etelän maiden 
perustuloa ja 
veronalennuksia

On myös syytä tarkastel-
la, miten rahoja on suunni-
teltu käytettävän muissa EU-
maissa.

- Kymmenet miljardit mene-
vät Puolaan ja Unkariin. Mo-
neen Itä-Euroopan maahan 
tuleekin niin paljon rahaa, 
että uhkana on häiriö ja kan-
santalouden ylikuumenemi-
nen. Tuemme paketissa myös 
Itä-Euroopan ilmastotoimia, 
kuten Puolan hiilestä luopu-
mista, jotka olemme itse saa-
neet maksaa omasta pussis-
tamme – ilman kenenkään 
tukea.

- Espanjassa lyhennetään 
työpäivää ja tuetaan akkuteh-
dasta, Italia maksaa super-
lapsilisää ja monessa maassa 
on lupailtu veronalennuksia. 
Kirsikkana kakussa on jär-
jestäytynyt rikollisuus, jonka 
budjetti pelkästään Italiassa 
on Suomen puolustusmeno-
jen suuruusluokkaa, eli rikol-
liset hyötyvät suuresti elvy-
tyspaketista, Mäkelä sanoo.

Hän huomauttaa, että tällä-
kään hetkellä EU:sta palautu-
vaa rahaa ei Suomessa käytetä 
järkevästi, vaan rahat kohdis-
tetaan usein höpöhankkeisiin, 
ja tuotoltaan täysin epävar-
moihin ympäristöteknologia-
hankkeisiin ja vastaaviin viri-
tyksiin.

- Ne eivät ole kovia työpaik-
koja, joista saataisiin verotu-

"Kun mitään 
muuta ei enää 

keksitä, sanotaan 
sitten, että 

EU tuo 
turvallisuutta."

Espanjan 
lyhennetty 
työviikko 

maksetaan
suomalaisten 

rahoilla.

Suomi ei saa 
nettohyötyä 
EU-elvytyksestä.
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loja kattamaan kestävyysva-
jetta. Päinvastoin: Suomi on 
tälläkin kerralla vaatinut el-
vytyspakettiin lisää ilmastosi-
donnaisuutta, että rahaa voi-
si käyttää ilmastohankkeisiin 
enemmän kuin EU alun perin 
olisi ilman meitä sallinut.

- Suomen konsensuspuo-
lueiden taktiikka on saha-
ta omaa oksaansa vielä enem-
män kuin mitä EU on jo 
valmiiksi sahannut. Samal-
la onnistutaan vesittämään se 
vähä hyvä, mitä EU on jossain 
vaiheessa, kenties vahingos-
sa, meille esittänyt. Sama il-
miö on tosin nähty myös maa-
hanmuuttopolitiikassa, jossa 
EU joskus on ajanut jopa ter-
vejärkisiä asioita, mutta Suo-
men hallitus käyttää vähäisen 
neuvotteluvoimansa harvojen 
järkevien asioiden vesittämi-
seen, Mäkelä sanoo.

Viime kesältä muistamme 
esimerkiksi ministeri Tytti 
Tuppuraisen lausunnon, jon-
ka mukaan oma kansa ensin 
-ajattelu on vahingollista.

 
Moni EU-
myönteinenkin 
pettynyt elvytys-
pakettiin

Mäkelä tuo esiin, että on 
olemassa hyvinkin paljon EU-
myönteisiä, jopa federalisti-
sesti ajattelevia ihmisiä, jotka 
ovat pettyneet elvytyspaket-
tiin ja vastustaneet sitä, koska 
paketissa on kyse perussopi-
musten vääristelystä ja yh-
teisvastuusta, jonka piti olla 
EU:ssa kielletty.

- Mutta monet erityisesti 
ylikansalliselle velalle ja yh-

teisvastuulle kriittisissä 
puolueissa, keskustassa ja 
kokoomuksessa, ovat vaipu-
neet itsepetokseen, että on-
han tämä paketti nyt vält-
tämätön paha, mutta kun 
se on muka ainutkertainen. 
Kaiken huippu on, että ko-
koomus julisti paketin ole-
van parempi, kun se toteu-
tuu aivan entisellään, mutta 
kokoomus sai pakettia kos-
kien muutamia lausumia 
valtiovarainvaliokunnan 
mietintöön, Mäkelä ihmet-
telee.

Hän korostaa, että paket-
tia koskevaan mietintöön 
kirjatut lausumat eivät sido 
muita kuin nykyistä halli-
tusta, jos sitäkään.

- Lausumilla ei ole mitään 
merkitystä muille EU-mail-
le, eivätkä lausumat velvoi-
ta Euroopassa ketään. EU-
parlamentti ja komissio 
voivat viitata kintaalla Suo-
men lausumille – ne ovat 
vain osa petosta.

Vallan ja rahan 
luovuttaminen 
EU:lle on 
yksisuuntainen tie

Mäkelä muistuttaa, että 
vallan ja rahan luovuttami-
nen EU:lle on yksisuuntai-
nen tie.

- Sen, mitä EU:lle annat, 
sitä et koskaan enää saa ta-
kaisin. EU ei koskaan luovu 
vallasta eikä rahasta, jonka 
on saanut, koska se on itse-
ään ruokkiva koneisto, joka 
ylläpitää oman etunsa, Mä-
kelä sanoo.

Hän korostaa, että Suo-
men kaltaisen pienen maan 
ainoa turva olisivat säännöt 
ja yksimielisyyspäätökset.

- Nyt säännöistä ollaan 
luistamassa ja määräenem-
mistöpäätöksiä lisätään.

Mäkelä kyseenalaistaa 
paketin ainutkertaisuu-
den. Miksi ja miten jatkos-
sa enää olisi mahdollista 
kieltäytyä vastaavista jär-
jestelyistä? Kriisejä on ollut 
EU:ssa ennenkin, eikä koro-
nakriisi jää viimeiseksi.

- Ensin oli eurokriisi, sit-
ten turvapaikkakriisi, nyt 
koronakriisi. Mikä lienee-
kään seuraava kriisi, jon-
ka nojalla säännöt eivät 
enää EU:ssa pädekään? Kun 
EVM aikoinaan perustet-
tiin, ei enää ollut reaali-
poliittista mahdollisuutta 
kieltäytyä Kreikan tuen jat-
kosta. Nämä systeemit ovat 
aina yhtä väliaikaisia kuin 
”väliaikainen vero”. Muis-
tatteko vaikka Suomen au-
toveron? Mäkelä kysyy.

Kansanedustaja viittaa sii-
hen, että väliaikaisiksi tar-
koitetut menot tuppaavat 
jäämään pysyviksi, kuten 
1950-luvulla voimaan tul-
lut, tilapäiseksi tarkoitettu 
autovero.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset tyrmäsivät 
EU-tukipaketin eduskunnassa

Salissa pidettiin satoja puheenvuoroja

Eduskunnassa käytiin pitkä ja vilkas keskustelu EU-elvytyspaketin järkevyydestä. 
Perussuomalaisten mielestä paketti on turha ja suomalaisille haitallinen menoerä.

Käy lukemassa kaikki perussuomalaisten puheenvuorot: www.eduskunta.fi

”ELPYMISPAKETTI ei liity koro-
naan. Rahanjakoperusteet liitty-
vät pääosin jäsenmaiden talo-
udelliseen tilanteeseen ennen 
koronaa. Korona on keppihevo-
nen, jonka avulla toteutetaan tu-
lonsiirtounionia, yhteistä budjet-
tia ja kansallisvaltioiden alasajoa.”
Jussi Halla-aho

”EU:TA lähestyy ”kaikkien kriisi-
en äiti”. Jotta se mitenkään voi-
taisiin estää tai tuhot minimoida, 
on aloitettava ylivelkaantunei-
den EU-maiden velkojen hallit-
tu uudelleenjärjestely, ja samalla 
nämä maat on velvoitettava ra-
kenteellisiin uudistuksiin.”
Lulu Ranne

”SUOMEN itsenäisyyttä ollaan 
luovuttamassa koronaepidemi-
aan ja talousasioihin vedoten. 
EU:n yhteisvelka ja tulonsiirrot ei-
vät kuitenkaan ole Suomen ta-
loudellinen etu.”
Ville Tavio

”ALKUPERÄISEN suunnitel-
man mukaan Suomen oli mää-
rä maksaa 6,6 miljardia ja saada 
3,2 miljardia eli olla paketin sel-
keä nettomaksaja. Sittemmin tuo 
saantiosuus on pienentynyt puo-
lella miljardilla eli Suomen netto-
maksuosuus on vain kasvanut.”
Riikka Slunga-Poutsalo

”KAUANKOHAN menee, kun jo 
uusi paketti on oven takana? 
Bryssel ei välitä tuon taivaallista 
suomalaisten valiokuntien lausu-
mista. Suoraan sanottuna kansaa 
kusetetaan.”
Mari Rantanen

”ON irvokasta, että kansalle ei 
tuoda asioita esiin rehellisesti nii-
den oikeilla nimillä. On irvokas-
ta, että tämä sali eväsi kansalta 
mahdollisuuden kertoa neuvoa-
antavan mielipiteensä käsittelys-
sä olevasta paketista.”
Mauri Peltokangas

”HALLITUS on pyrkinyt esittä-
mään, että rahaston elvytysvai-
kutus olisi Suomelle merkittävä. 
Tämäkin, kuten oikeastaan kaikki 
hallituksen puheet koskien elpy-

mispakettia, on totuudentaivut-
tamisen maailmanennätys.”
Sanna Antikainen

”ELPYMISPAKETTI murentaa 
EU:n sääntöperusteisuutta, lisää 
moraalikatoa ja vie Suomen tu-
lonsiirtounioniin ja lopulta liitto-
valtioon.”
Olli Immonen

”JOS valtiovarainvaliokunnan 
lausumat ovat oikeasti sitovia ku-
ten hallitus ja kokoomus väittä-
vät, haluaisin tiedustella teiltä, 
mitä te käytännössä sitten teet-
te, jos ja kun seuraava vastaavan-
lainen paketti ja vaade Brysselis-
tä tulee?”
Riikka Purra

”MEIDÄN pitää huolella arvioi-
da, haluammeko lähteä viemään 
EU:ta sellaiseen suuntaan, jossa 
perussopimuksia rikotaan, me-
netämme otteen omasta budje-
tistamme ja kannamme vastuu-
ta asiansa huonosti hoitaneiden 
maiden talouksista. Veronmaksa-
jamme joutuvat näissä talkoissa 
maksumiehiksi.”
Jari Koskela

”ELVYTYSRAHAN pumppaami-
nen EU:n kautta kiertävään nä-
ennäiseen toimintaan ei raken-
na kestävää yritystoimintaa. Mitä 
odotatte Etelä-Eurooppaan ki-
pattujen miljardien oikeasti tuo-
van Suomelle?”
Veijo Niemi

”PERUSSUOMALAISTEN kanta 
on, että tämä tukipaketti ei tue 
eikä elvytä. Tukipaketin kans-
sa käy kuin Afrikan kehitysavun 
kanssa: vastaanottavat maat lais-
kistuvat eikä rakenteellisia muu-
toksia tehdä, odotellaan vain 
rahaa ja istutaan tekemättä mi-
tään.”  
Jukka Mäkynen

”ELVYTYSPAKETTIA puolustel-
laan monilla argumenteilla. Välil-
lä se lisää vientiä, välillä se on so-
lidaarisuuspaketti ja välillä myös 
turvallisuustoimi. Tosiasiassa pa-
ketti ei liity edes koronaan. Ko-
rona on pelkkä tekosyy, jolla 

korjataan jo ennen epidemiaa 
syntyneitä huonon taloudenpi-
don ongelmia.” 
Rami Lehto

”EUROOPAN unioni on koke-
nut monia perustavanlaatui-
sia muutoksia viime vuosina. Li-
säksi perussopimusten hengen 
vastainen toiminta ja tulkinto-
jen ennennäkemätön venyttä-
minen alkavat muodostua jo ta-
vaksi, ja sillä on hintansa. EU on 
väistämättä matkalla kohti vel-
kaunionia ja yhä tiiviimpää integ-
raatiota.”
Arja Juvonen

”KOSKA Italian odotetaan saavan 
EU:lta Espanjan jälkeen toiseksi 
eniten tukieuroja, joita on tarkoi-
tus käyttää muun muassa raken-
nushankkeisiin, on selvää, että 
suomalainen veronmaksaja ra-
hoittaa epäsuorasti myös mafiaa, 
halusi tai ei.”
Vilhelm Junnila

”MEIDÄN on aika muuttaa eu-
rooppapolitiikan linjaa ja toimia 
järjen äänenä muillekin jäsenval-
tioille. Jos halutaan, että kriisin-
hoito tapahtuu oikeudenmukai-
sesti ja EU on parempi EU, niin 
taakanjaolle on laitettava stoppi.”
Ritva Elomaa 

”TÄHÄN pakettiin sisältyy myös 
alustava hyväksyntä uusille EU-
veroille. Näitä erilaisia veroja on 
paljon tulossa, ja tämä tarkoittaa 
sitä, että kun EU pääsee verotta-
maan yrityksiä, niin se pääsee sil-
loin myös säätelemään sitä, että 
eri kansallisten valtioiden itse-
määräämisoikeus veron keräämi-
seen heikkenee.”
Mika Niikko

”PÄÄMINISTERILLÄMME oli erin-
omainen lähtöasetelma elvytys-
paketin neuvotteluissa. Suomen 
aiemmat hallitukset olivat lin-
janneet Suomen EU-politiikan 
kannaksi sen, että jokainen jä-
senmaa vastaa itse omasta bud-
jetistaan sekä veloistaan. Päämi-
nisteri olisi voinut jatkaa samalla 
linjalla, mutta ei.”
Tom Packalén

"Sen, mitä 
EU:lle annat,

sitä et 
koskaan enää 
saa takaisin."

"EU:ta lähestyy 

kaikkien kriisien

äiti."

Alla pieniä otteita perussuo-
malaisten puheenvuoroista. 
Kuvassa Lulu Ranne.

Jani Mäkelän mielestä 
Suomen pitää elvyttää 
itseään.
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään torstaina 27.5. 
klo 18 etäkokouksena Teams-
yhteydellä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä luotta-
mustehtävämaksun suuruus. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kokouslinkki toimitetaan 
yhdistyksen jäsenille sähköpos-
titse. Tervetuloa!

NAANTALI JA MASKU
Naantalin ja Maskun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään perjan-
taina 28.5. klo 18 Louhisaaren 
Kartanon kahvilassa, Louhisaa-
rentie 229, Askainen. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantai-
na 29.5. klo 15 Kirkkonummen 
kunnantalolla, Kajanus-koko-
ushuoneessa (Ervastintie 2), tai 
Teams-yhteydellä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
30.5. klo 11 osoitteessa Asik-
kalantie 894, Rantasalmi. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-

litus. Tervetuloa!

SISÄ-SAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
30.5. klo 16 Rautalammilla Kale-
van kokoustiloissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään tiistaina 1.6. klo 18 
etänä Teams-kokouksena. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 6.6. klo 
12 osoitteessa Väihkyläntie 15 
as. 18, Sysmä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 6.6. 
klo 12 uudella toimistolla, Hal-
lituskatu 11 B LH 3, Oulu. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Huomioimme koko-
uksen järjestelyissä meneillään 
olevan koronatilanteen. Mikä-
li kokousta ei pystytä järjestä-
mään turvallisesti, pidetään 

kokous etäyhteydellä, kuiten-
kin niin että hallitus kokoon-
tuu. Kokoukseen voi osallistua 
etäyhteydellä, jolloin kokouk-
seen tulee ennakkoilmoittautua 
31.5.2021 mennessä sihteerille: 
tanja.paakkola@gmail.com. Ter-
vetuloa!

MÄNTTÄ-VILPPULA
Mänttä-Vilppulan Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään maanantai-
na 7.6. klo 18 vaalihuoneistossa, 
Länsitorinkatu 7. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään tiistaina 22.6. klo 
18 Isonkyrön kunnantalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Maksujen tulee olla mak-
settuina 31.4. mennessä. Ter-
vetuloa.

PERUSSUOMALAISET NAISET 
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 19.6. klo 13 
Hotelli Rosendahlissa Tampe-
reella. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Valtakirjojen 
tarkastus alkaa klo 10. Ruokai-
lu ennen kokousta klo 12. Lisä-
tietoa Perussuomalaisten Nais-
ten sivulla. 

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

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           Simo Grönroos
Puheenjohtaja  Puoluesihteeri
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  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

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

  EDUSKUNTARYHMÄ

Sanna Antikainen   (09) 432 3063
Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
Jussi Halla-aho  
Petri Huru 
Olli Immonen  (09) 432 3049

Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi 
Ari Koponen  (09) 432 3117
Jari Koskela  (09) 432 3120
Jouni Kotiaho  (09) 432 3134
Sheikki Laakso  (09) 432 3121
Rami Lehto  (09) 432 3087
Mikko Lundén  (09) 432 3138
Leena Meri  (09) 432 3165
Juha Mäenpää  (09) 432 3042
Jani Mäkelä  (09) 432 3109
Jukka Mäkynen  (09) 432 3017
Veijo Niemi  (09) 432 3108
Mika Niikko  (09) 432 3129
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mauri Peltokangas  (09) 432 3105
Sakari Puisto  (09) 432 3171
Riikka Purra  (09) 432 3185
Lulu Ranne  (09) 432 3174
Mari Rantanen  (09) 432 3178
Minna Reijonen  (09) 432 3135
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Jenna Simula  (09) 432 3180
Riikka Slunga-Poutsalo  (09) 432 3057
Ville Tavio  (09) 432 3177
Sebastian Tynkkynen  (09) 432 4198
Veikko Vallin  (09) 432 3156
Ville Vähämäki  (09) 432 3195
Jussi Wihonen  (09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 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

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

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869  •  annika.hoffren@eduskunta.fi

Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227  •  tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


