8/2021

Jussi Halla-aho toivoo avointa
keskustelua maahanmuutosta:

Vahingot ovat pysyviä
ja vaikeita korjata

PERUSSUOMALAINEN
22. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja • www.suomenuutiset.fi

Uusi puheenjohtaja Riikka Purra:
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Riikka
Purra johtaa
perussuomalaisia kohti
maakunta- ja
eduskuntavaaleja.
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PÄÄKIRJOITUS

Tieteenvastainen Suomeni
OLETKO koskaan kummastellut,
miksi nykyään puhutaan niin paljon
tieteenvastaisuudesta? Luulisi, että
tiede ei ole erityisemmin moksiskaan
siitä, uskooko joku siihen vai ei. Tiede tuppaa yleensä kulkemaan omia
latujaan, ja toisinaan se tuottaa ihmiskunnalle erilaisia keksintöjä. Jos
joku ei usko autoon tai sähköhammasharjaan tai tietokoneisiin, niin
miksipä kenenkään siitä pitäisi sen
enempiä suuttua?
Näin oli ennen. Nykyään on tavanomaista, että tieteenvastaisuuden pelottavaa leimaa saa varoa oikein tosissaan. Mutta miksi näin on? Ovatko
ihmiset muuttuneet? Vai onko tiede
muuttunut?
Tiede kehitti joskus muinoin junat
ja raideliikenteen ohjausjärjestelmät
ja ravintolavaunut. Itse uskon näihin
kaikkiin ihan mielelläni. Sen sijaan en
usko siihen, että Suomen kaltaisessa
kylmässä ja pitkulaisessa maassa voitaisiin korvata autoliikenne junaliikenteellä. Olenko tieteenvastainen?
En välttämättä.
On näet niin, että juna ja ravintolavaunu ovat todellisia kapistuksia,
mutta autojen korvaaminen junilla
on poliittinen vaatimus.

+++
Mitä tekemistä poliittisilla vaatimuksilla on tieteen kanssa? Aika paljonkin, koska nykyään suomalaista tiedettä ohjaa mekanismi nimeltä
strateginen tutkimus. Se tarkoittaa
sitä, että tiedeyhteisö on valjastettu tanssimaan valtioneuvoston pillin mukaan. Tiedeyhteisö saa arvata,
mitä hallitus haluaa ja yrittää sitten
tehdä tutkimusta, josta se arvelee vallanpitäjien pitävän.
Raha on vahva kannustin. Ideologia
on vielä vahvempi. Syystä tai toisesta
tietyt humanistiset tiedekunnat ovat
erittäin voimakkaasti kallellaan tulipunaiseen äärilaitaan.

+++
Suomen Kuvalehti julkaisi äsken
rohkean artikkelin. Siinä kerrottiin,
että suomalainen tiedeyhteisö ”ei katso hyvällä intellektuaalisia virtauksia,
jotka kyseenalaistavat vallitsevaa ideologiaa tai edes näyttävät olevan sen
kanssa ristiriidassa”.
Näyttäisi pahasti siltä, että joistain
tiedeyhteisöistä on tullut ideologiayhteisöjä. Tämä selittäisi omituisen
tieteenvastaisuudesta paasaamisen viime aikoina. Ehkä kyse ei ollut-
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kaan siitä, että ihmiset olisivat lakanneet uskomasta tieteeseen. Vaan siitä,
mitä suuhumme tieteen nimissä lusikoidaan.
Nämä uudet poliittiset tiedeyhteisöt
eivät tietenkään halua luopua tieteen
arvovaltaisesta sateenvarjosta, mutta
eivät myöskään halua lopettaa älyvapaan potaskan julkaisemista. Niinpä
jää vain yksi pakokeino – käydä apinan raivolla niiden kimppuun, jotka
kyseenalaistavat koko kuvion.

Valtion budjettiesitys
on 6,7 miljardia
alijäämäinen.

Taloustieteen emeritusprofessori
Matti Virén kysyy olennaisen kysymyksen: ”Kertoisiko joku, miten tiede
ja suomalainen yhteiskunta edistyvät
Suomen Akatemian nykyisillä hankkeilla?”
Akatemia on mättänyt puoli miljoonaa euroa islamilaiseen essentialismiin, vihapuheselvitykseen, intiimiin
maantieteeseen, medioituneeseen feminismiin, queer-maailmojen luomisen paikkoihin sekä turvapaikanhakijoiden kehollisiin kohtaamisiin. Siis
puoli miljoonaa kuhunkin.
Tuottaako kukin tämänkaltaisista puolen miljoonan euron hankkeista tosiaan sellaista tiedettä, jonka
kyseenalaistaminen muuttaa ihmisen automaattisesti denialistiksi? Jos
näin on, niin silloinhan näitä projekteja nälvinyt professori Virén olisi itsekin tiededenialisti.

+++
Tieteen poliittinen ohjailu ylhäältä käsin luonnollisesti korruptoi koko
tiedekentän, mutta kukapa moiselle hanttiin pistäisi? Tiedeyhteisö itse?
Aika vaikeaa, koska kovin vaikeaa on
kritisoida sitä tahoa, joka säätelee rahahanoja.
Median luulisi pitävän tieteen puolta, mutta aika hiljaista sielläkin on.
Hesarin senioritoimittaja Saska Saarikoski kirjoitti yhden väärän virkkeen tieteen ilmeisestä politisoitumisesta, ja siitähän suvaitsevaiston raivo
repesi. Saska joutui tietenkin pyytämään tapausta anteeksi, ja päätoimittaja Kaius Niemi nöyristeli raivostuneen ”tiede”kentän edessä.
Lehti palasi toistelemaan turvallisia
teesejään, jotka eivät suututa lehden
tulipunaista lukijakuntaa. Ja niin vihapuhetta vastustava lehti palasi toistelemaan masokistista kelaansa, jossa
miesten vihaaminen ”tuottaa paljon
iloa”. Tämän ääneen sanominen on
”suorasanaista ja rohkeaa”. Miehet
ovat ”väkivaltaisia, egoistisia ja laiskoja pelkureita”, joten ”viha on oikeutettua”.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka

”Avoin maahanm
rahanjako eivät
Perussuomalaiset uudisti puoluejohtonsa Seinäjoen puoluekokouksessa. Vaikka poliittiset suhdanteet voivat heilua
nopeasti, perussuomalaiset on vaalimenestyksellä vakiinnuttanut kannatuksensa Suomen suurimpien puolueiden joukkoon, mikä näkyy myös tasaisen korkeina gallupkannatuksen lukuina kuukaudesta toiseen. Puheenjohtaja
Riikka Purra katsoo, että kannatus on rakentunut perussuomalaisten linjan, tavoitteiden ja arvojen pohjalle.
ta tai muuten lähetysEDUSKUNTA teki toistötyössä mukana olevat
sa viikolla historiallisen
"Kriisin kanSuomen kansalaiset on
päätöksen suomalaisten
nalta pakosaatava Suomeen. Valisotilaiden lähettämiseslaiskiintiöllä ei
tettavasti olen kuullut,
tä Afganistanin Kabuettä hallituksessa ainalin lentokentän alueelle
edes ole vaikukin vihreillä ja vasemsuojatakseen suomalaistusta, mutta
mistoliitolla on haluja
ten ja Suomelle työskenSuomelle
edelleen laajentaa tuonelleiden paluuta Suotavien ihmisten joukkoa,
meen.
se vain lisää
Purra sanoo.
Afganistanin hallinto
kustannuksia."
Hän ei pidä perustelon romahtanut äärijärtuna sitä, että Suomeen
jestö Talibanin kaapattuotaisiin sotilaiden turtua vallan Yhdysvaltovaamana myös ihmisiä, jotka ovat aijen joukkojen vetäydyttyä maasta.
emmin saaneet turvapaikan SuomesPerussuomalaisten uusi puheenta mutta ovat sittemmin lähteneet
johtaja, kansanedustaja Riikka Purra toteaa, että eduskunnalla ei ole ol- Afganistaniin lomailemaan.
Suomi ei ole aiemminkaan noutalut yksityiskohtaista tietoa siitä, keitä
nut takaisin kotimaahan maailmalkaikkia Afganistanista ollaan tuola vaikeuksiin joutuneita lomailijoita.
massa.
Poikkeuksena linjasta voidaan pitää
- On selvää, että diplomaattikun-
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Perussuomalaiset
katsoo, että kansainväliselle suojelulle ei tulisi
olla perusteita, mikäli
ihminen lomailee maassa,
josta on paennut.

Purra uudistaisi sosiaaliturvan kansalaisperusteiseksi:

muutto ja antelias
voi toteutua samaan aikaan”
tsunamikatastrofia Kaakkois-Aasiassa
vuonna 2004, jolloin Suomeen evakuoitiin tuhansia vapaa-ajan matkustajia. Oma lukunsa on toki ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) johdolla
toteutettu hanke Syyriassa al-Holin
leirillä pidettyjen henkilöiden tuomiseksi Suomeen.
Perussuomalaiset katsoo, että kansainväliselle suojelulle ei ylipäätään
tulisi olla perusteita, mikäli ihminen
lomailee maassa, josta on paennut.
- Afganistan on epäilemättä vaarallinen maa, mutta se oli vaarallinen jo
ennen Talibanin valtaannousuakin.
Maassa on tälläkin hetkellä Suomessa
oleskeluluvalla olevia ihmisiä, turvapaikanhakijoina maahan tulleita. On
vaikea ymmärtää, miksi heitä noudettaisiin takaisin sotilaiden turvaamana,
Purra sanoo.

Eurooppa ei kestä
vuoden 2015 uusintaa
Afganistanin kaaoksen seurauksena
hallitsemattomat ihmisvirrat saattavat jälleen suunnata kohti Eurooppaa
kuten tapahtui jo vuonna 2015. Purra katsoo, että Suomen ja koko Euroopan kannalta huonoin skenaario olisi

Matti Putkonen ja Riikka
Purra puoluekokouksen
tiedotustilaisuudessa.

"Toivon, että
hallituksessa
muut puolueet
eivät lähde
populistisesti
korottamaan
pakolaiskiintiön
tasoa."

››
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Riikka Purra
nauttii poliittisesta vaikuttamisesta.

"Brysselistä on jo nyt esitetty
ilmastopolitiikan varjolla
uudenlaisia liittovaltiota
edistäviä välineitä."
››

"On karmeaa
nuel Macron ja
se, että AfganisSaksan Angehuomata, kuintanista lähtee
la
Merkel, katspontaaneja turka jälleen meille
sovat, että hävapaikanhakijakerrotaan, mitä
dänalaisia on
joukkoja, joihin
meidän pitää
autettava Afgaliittyy muualta
nistanin lähitulevia ihmisiä
tehdä ja kuinka
alueilla, eikä ihja muista syispaljon meidän
misjoukkoja tule
tä liikkuvia ihpitää maksaa."
päästää Euroopmisiä.
paan.  
- Suomi ei ole
Perussuoyhtään sen pamalaisten linja onkin yleisremmin valmistautunut tilanteeseen kuin vuonna 2015, eurooppalaista valtavirran
politiikkaa. Myös Itävalpäinvastoin. Vihreän sisämilan liittokansleri Sebastian
nisterin johdolla valmistelKurz on linjannut, että Itälaan jo uusien suojeluperusteiden, kuten humanitaarisen valta ei ota vastaan Afganistanista pakenevia ihmisiä.
suojelun, ottamista käyttöön
Kurtzin mukaan EU:n pitää
sekä perheenyhdistämisten
turvata ulkorajansa.
helpottamista.
- Realistisesti asioihin suhOikeusministeri Anna-Matautuvat tietävät, että Euja Henriksson (rkp) ja sirooppa ei kestä eikä selviä,
sämininisteri Maria Ohijos vuoden 2015 kaltaiset tasalo (vihr) ovat esittäneet
pahtumat toistuvat, Purra saSuomen pakolaiskiintiön reinoo.
lua korottamista 1 050 paikasta. Ohisalon mukaan
kiintiö tulisi jopa kaksinkerHallitus ei kykene
taistaa.
ratkaisemaan
Purra tyrmää ministerien
kestävyysvajetta
suunnitelmat.
- Toivon, että hallituksesEduskunta saa syksyllä käsa muut puolueet eivät lähsiteltäväkseen ehdotuksen
de populistisesti korottamaan valtion seuraavaksi talousarpakolaiskiintiön tasoa. Kriivioksi. Valtionvarainminissin kannalta pakolaiskiintiteri Annika Saarikko (kesk)
öllä ei edes ole vaikutusta,
esitteli ministeriönsä budjetmutta Suomelle se vain lisää
tiehdotuksen, joka on 6,7 milkustannuksia. Mukana saamjardia alijäämäinen.
me lisäksi muita ongelmia,
Purra neuvoo hallitusta
Purra sanoo.
käymään Suomen kestävyysvajeen kimppuun ja tekeEU:n turvattava
mään päätöksiä, jotka vahvistavat taloutta ja työllisyyttä.
ulkorajansa
Vaikka Suomen julkisen taPurra on viime aikoina vahlouden kestävyysvaje, eli vevasti korostanut, että kanlan paisuminen julkisten mesainvälisen yhteisön ja EU:n
nojen kasvaessa, on tunnettu
tulisi ohjata kaikki resursongelma, Saarikko kuvasi ässit siihen, että lähialueille
kettäin Suomen lyhyen aikakyetään perustamaan leirevälin talousnäkymiä erittäin
jä, joissa on tarjolla akuuttia
myönteisiksi.  
suojelua.
- Talous toki kasvaa tällä
Suomessa ehdotukseshetkellä, vaikka emme pääta voi saada kylmän ihmisekään ihan EU:n huippusen leiman. Kuitenkin myös
maiden tasolle. Asiantuntijasuurten EU-maiden johtaarvioiden mukaan kasvu on
jat, kuten Ranskan Emmasilti jäämässä lyhytaikaisek-
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Riikka Purra
ja Ville Tavio
eduskuntaryhmän
kesäkokouksessa.

si, ja sen jälkeen ratkaistavasa hallituksessa tehdyt kikyna meillä on samat krooniset
sopimukset ja muut vastaavat
ongelmat, jotka olivat oletoimet tulevat kalpenemaan
massa jo ennen koronaa. Vasen rinnalla, mitä seuraavan
litettavasti vain näyttää silhallituksen on lähes välttätä, että Sanna Marinin (sd)
mätöntä tehdä, mikäli halujohtamalla hallituksella ei ole taan vahvistaa julkista talovalmiutta ryhtyä toimiin Suo- utta ja hillitä velkaantumista,
men kestävyysPurra sanoo.
vajeen ratkaiYmmärrettäsemiseksi, vaan
västi puolueet
Kestävyysuudistukset ovat
eivät useinkaan
vajeen tausjäämässä seuraahalua laajasti kätalla on myös
valle hallituksitellä leikkaselle.
uspolitiikkaa ja
sosiaaliturva- Korona ja siileikkauskohteimenojen
tä johtuvat meta julkisuudeskasvu vuodesnot tulivat ylläsa. Perinteisesti
tyksenä kaikille.
Suomessa leikta toiseen.
Koronan vaikukauksia onkin
tukset talouteen
hoidettu "juustoja myös velanothöylällä" eli nitoon ovat ympistämällä tasaimärrettäviä. Tässä tilanteessa sesti eri menokohteista.
kuitenkin luulisi, että menoPerussuomalaisten talousja kyettäisiin priorisoimaan
politiikassa leikkaukset ovat
ja samalla luopumaan uusisyksi keino muiden joukosta menoista. Kuitenkin hallisa, mutta ei suinkaan juustotus on pitänyt kiinni uusista
höylämallilla, vaan leikkaamenolisäyksistä, joita on tehmalla sellaisista kohteista,
ty paljon, Purra moittii.
jotka eivät liity suomalaisten hyvinvointiin ja turvalliSeuraavalla
suuteen, kuten tulonsiirroista
Suomen ulkopuolelle. Lisäksi
hallituksella edessä
perussuomalaiset haluaa teepämiellyttäviä
hostaa julkista sektoria.
ratkaisuja
Suomi käyttää vuositasolSeuraava hallitus joutuu
la esimerkiksi kehitysapuun
väistämättä tekemään vaikeihuimat 1,2 miljardia euroa.
ta päätöksiä, joista monet eiPerussuomalaisten edellinen
vät pidä. Toisin sanoen on
puheenjohtaja Jussi Haltehtävä myös leikkauksia julla-aho esitti keväällä lainkisen talouden tervehdyttäsäädäntöuudistusta, jonka
miseksi.
mukaan kehitysapua mak- Pääministeri Juha Sipisettaisiin jatkossa vain budlän (kesk) johdolla aiemmasjettiylijäämästä. Ehdotus on
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perusteltu, sillä Suomi kattaa kehitysapumenot velkarahalla.

Afganistanin kriisi
tarjosi hallitukselle
tilaisuuden itsekorostukseen
Perussuomalaiset tuo eduskunnassa vahvasti esiin maahanmuuttoon meneviä kustannuksia. Maahanmuuton
kulut ovat sirpaloituneet eri
sektoreille, ja tarkemman
vuositasolla maahanmuuttoon käytettävän summan
selvittäminen on hankalaa. Arvioiden mukaan kyse
on kuitenkin useista miljardeista.
- Vastaanottokuluihin ja kotouttamiseen menee paljon
rahaa, mutta ensi sijassa kyse
on maahanmuuttajien sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden kuluista. Kaikilla
maahanmuuttopolitiikan tiukennuksilla me tietenkin pyrimme siihen, että myös kustannukset alenevat, Purra
sanoo.
Afganistanista mahdollisesti siirtyvät ihmisvirrat ovat
saaneet osakseen suurta huomiota hallituksen kärkiministereiltä. Pakolaiskiintiön
kasvattamista edistävä Ohisalo on jo kanavillaan vedonnut humanitaarisen maahanmuuton puolesta. Myös
esimerkiksi opetusministeri Li Andersson (vas) on
jo kiirehtinyt nopeutettujen oleskelulupien käsittelyä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokousti Torniossa. Riikka Purralla riitti juttuseuraa paikallisessa toritapahtumassa.

"Jos osallistumme
hallitukseen,
sieltä on tultava
tuloksia."
sekä konsulipalveluiden varmistamista Afganistanin naapurimaissa.
Purra kuvaa ulostuloja tekopyhäksi ja itsekorostukselliseksi toiminnaksi.
- On karmeaa huomata,
kuinka jälleen meille kerrotaan, mitä meidän pitää tehdä ja kuinka paljon meidän
pitää maksaa. Samaan aikaan
useat suomalaisille tärkeät
palvelut ja toiminnot, kuten
suomalaisen vanhustenhuollon ja terveydenhuollon käytännössä hädänalainen tila ja
esimerkiksi poliisin aliresursointi, eivät herätä vastaavia
huolestuneita kannanottoja.

EU-elvytyspaketti
ei saa toistua
Perussuomalaiseen talouspolitiikkaan kuuluu olennaisesti kriittinen suhtautuminen julkisten menojen
lisäämiseen. Purra korostaa,
että suuren kokoluokan säästöjä on mahdollista hakea
myös jättämällä osallistumatta ylikansallisiin EU-tason
tulonsiirtovälineisiin.
- Ehdottomasti vastustamme EU-elvytyspaketin kaltaisia välineitä jatkossakin. Vähintäänkin on välttämätöntä
estää vastaavien järjestelyjen
toistuminen.
EU-elvytyspaketin hyväksymistä ennen eduskunnassa kirjattiin valtiovarainvaliokunnan mietintöön lausumia
liittyen elvytyspaketin kertaluontoisuuteen sekä siihen,
että jatkossa kaikki EU-maat

vastaavat omista veloistaan.
- Toivotaan, että eduskunnan hyväksymät lausumat
ovat niin sitovia kuin muut
puolueet ovat väittäneet.
Toki, Brysselistä on jo nyt
esitetty ilmastopolitiikan varjolla uudenlaisia liittovaltiota
edistäviä välineitä, jotka siirtävät sosiaalipolitiikkaa ylikansalliselle tasolle.

Veronalennukset
ratkaisuksi kannustinloukkuihin
Kestävyysvajeen taustalla
on myös sosiaaliturvamenojen kasvu vuodesta toiseen.
Esimerkiksi vuonna 2019 sosiaaliturvan menot olivat jo
72,1 miljardia euroa ja kasvua oli 1,6 prosenttia edellisvuodesta.
Sosiaaliturvamenojen kasvu johtuu useista syistä, kuten siitä, että sosiaaliturvan
maksajia on useita, ja järjestelmän monimutkaisuus on
omiaan luomaan kannustinloukkuja.
- Kaikki puolueet jakavat
näkemyksen siitä, että turhaa byrokratiaa, paperityötä
ja päällekkäisyyttä tulee purkaa. Keskeinen syy kannustinloukkuihin on kuitenkin
siinä, että sosiaaliturvan taso
ei yleensä pysty kilpailemaan
työn kanssa, erityisesti alueilla, joilla asuminen on kallista,
Purra sanoo.
Perussuomalainen ratkaisu kannustinongelmiin ei ole
sosiaaliturvan tason madaltaminen, vaan ansiotulove-

rotuksen keventäminen, jolloin palkasta jää enemmän
käteen.
- Katsomme, että työn tuoton hyödyn työntekijälle pitää olla korkeampi. Se helpottaa työn vastaanottamista
ja ylipäätään työssä käymistä. Tiedämme esimerkiksi,
että pääkaupunkiseudulla on
monilla matalapalkka-aloilla työvoimapulaa samaan aikaan, kun kuitenkin ihmisiä
on työttöminä työnhakijoina.
Ansiotuloverotuksen keventäminen olisi mieluinen ratkaisu myös työnantajapuolella.
- Kun yrityksiltä on kysytty, niin nekin kannattavat ansiotuloveroaletta, koska se
keventää yritysten palkankorotuspaineita. Samalla ansiotulon veronalennukset
myös vahvistaisivat yleistä
talouden dynamiikkaa, mikä
osaltaan vauhdittaa yritysten
liiketoimintaa.
- Tietysti työn tekemisen sivukuluihin puuttuminen samalla olisi merkittävä työllisyyttä lisäävä tekijä. Tämä
tukisi yritysten investointeja
ja kasvua ja samalla kannustaisi myös esimerkiksi ikääntyneiden henkilöiden työllistämiseen, Purra sanoo.

Sosiaaliturva
kansalaisuusperusteiseksi
Mediassa nähdään usein
väitteitä Suomen työvoimapulasta. Äskettäin työvoimapulasta kipuili EK:n
toimitusjohtaja Jyri Häkämies esittäen vaatimuksia ulkomaisen työvoiman lupaprosessien vauhdittamisesta.
Purra ei osta työmarkkinapomon väitettä.
- En kiellä, etteikö joillakin aloilla olisi pulaa osaavista tekijöistä, mutta tilanteeseen esitetään usein vääriä
lääkkeitä. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat
kytkeytyvät yleensä työoloihin ja palkkaukseen suhteessa työn kuormittavuuteen,
hyvänä esimerkkinä hoitajien tilanne.
Perussuomalaiset ajaa myös

sosiaaliturvan muuttamista kansalaisuusperusteiseksi.
Muutos edellyttäisi Suomen
perustuslain uudistamista, ja
Purra epäilee, ovatko muut
puolueet valmiita lähtemään
mukaan, vaikka taloudellisesti uudistus olisi kannattava.
- Kansalaisuusperusteinen
sosiaaliturva samalla ratkaisisi monia työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä ongelmia sekä heikentäisi Suomen
vetovoimatekijöitä, koska viime kädessä avoin maahanmuutto ja antelias rahanjako
eivät voi toteutua samanaikaisesti.

Päivityksiä poliittisiin
ohjelmiin
Purra valittiin äskettäin tehtäväänsä perussuomalaisten
puheenjohtajana, ja median
kiinnostus uutta puoluejohtajaa kohtaan on ollut suurta.
Purra on toiminut aikaisemmin perussuomalaisten poliittisena suunnittelijana ja
ollut itse luomassa puolueen linjauksia, joita kirjattiin
jo perussuomalaisten vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelmaan.
Uusi puheenjohtaja sanoo haluavansa tehdä vahvaa yhteistyötä puoluekentän
ja muun puheenjohtajiston kanssa, eikä radikaaleja
muutoksia puolueen linjaan
ole tulossa. Perussuomalaiset korostaa jatkossakin suomalaisten turvallisuutta ja
hyvinvointia puolustamalla suomalaista työtä ja yrittämistä. Perussuomalaiset katsoo, että veronkorotusten
sijaan yhteiset varat on laitettava tärkeysjärjestykseen ja
resurssit tulee keskittää ydintehtäviin.
Purra sanoo kuitenkin
käynnistäneensä muutamia ohjelmahankkeita, jotka
ovat päivityksiä vastaamaan
muuttuneen maailman haasteisiin.
- Uudistukset liittyvät aluksi
perussuomalaisten maaseutupoliittiseen, kielipoliittiseen sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ohjelmaan.
Jo nykyiset ohjelmat ovat

varsin hyvät, mutta ne ovat
monin osin vanhentuneita.
Toki seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa, mutta poliittista ohjelmatyötä on syytä
tehdä jatkuvasti, Purra sanoo.

Hallitukseen mukaan
vain, jos tulosta syntyy
Lähivuosina edessä on useat
vaalit. Seuraavaksi ovat tammikuussa aluevaalit, eli käytännössä sote-vaalit, joissa
valitaan hyvinvointialueiden
valtuustot. Seuraavat eduskuntavaalit ovat jo keväällä 2023.
Vaikka poliittiset suhdanteet voivat heilua nopeasti, perussuomalaiset on
vaalimenestyksellä vakiinnuttanut kannatuksensa Suomen suurimpien puolueiden
joukkoon, mikä näkyy myös
tasaisen korkeina gallup-kannatuksen lukuina kuukaudesta toiseen.
Purra sanoo, että gallupeita ei saisi liikaa seurata eikä
kannatusmittausten tulisi antaa liikaa vaikuttaa omaan
tekemiseen. Vakiintuneen
kannatuksen taustalla hän
kuitenkin näkee muutamia
syitä.
- Vaikka puoluejohdon vaihtuminen on aina murroshetki
puolueissa, erityisesti perussuomalaisissa, näkisin, että
vakiintunut kannatuksemme perustuu vain puolueen
linjan, tavoitteiden ja arvojen pohjalle. Kansa on selvästi alkanut luottaa perussuomalaisiin.
Purra ei ole halunnut lähteä ennakoimaan perussuomalaisten osallistumista seuraavaan hallitukseen, vaan
on ainoastaan todennut, että
hallitukseen osallistumisen
edellytyksenä on perussuomalaisille tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen.  
- Jos osallistumme hallitukseen, sieltä on tultava tuloksia eli sellaisia lainsäädäntömuutoksia, joita me ajamme,
Purra painottaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaisten neljästoista sääntömääräinen
puoluekokous Seinäjoella sujui innostuneissa, jos
kohta myös hieman haikeissa tunnelmissa pidetyn
ja arvostetun puheenjohtaja Jussi Halla-ahon luopuessa tehtävästään suosionsa huipulla. Perussuomalaisten kenttäväki seisoo kuitenkin vakaasti uuden puheenjohtajansa Riikka Purran takana, jonka
toivotaan jatkavan Jussin viitoittamalla tiellä.
KOKOUSEDUSTAJIA oli
saapunut Seinäjoelle runsain mitoin pahentuneesta
koronatilanteesta huolimatta. Maskeista, käsideseistä ja
muista turvatoimista oli huolehdittu viranomaisten toiveiden mukaisesti.
Kokouksen avasi perinteisen lippukulkueen jälkeen
puolueen työmies Matti Putkonen, joka kiitti kokousväkeä siitä, että nämä olivat
jälleen osoittaneet yhdessä
tekemisen voiman ja laittaneet poliittiset mannerlaatat
aivan uuteen järjestykseen.
Samassa yhteydessä hän kiitti
myös väistyvää puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa.
- Jussi, näytit esimerkilläsi,
minkälainen kansanliikkeen
johtajan pitää olla. Olet aina
asettanut kansanliikkeemme
menestyksen etusijalle. Toiset tekevät mitä osaavat, sinä
teet mitä haluat. Vaikka ethän sinä Jussi mihinkään katoa, vaan tulet aina olemaan
yksi meistä.

Perussuomalaisten
kannattaa oppia
laiskiaiselta
Jussi Halla-ahon viimeinen
puhe perussuomalaisten puheenjohtajan ominaisuudessa oli mieleenpainuva. Väistyvä puheenjohtaja onnistui
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Paikka eturivissä
merkitsee paikkaa
tuulessa ja tuiskussa

Laiskiaisen verkkainen elämäntapa on sopeutuma olosuhteisiin, jossa ravintoa on
niukasti ja laiskiaisten luontaisten vihollisten näköaisti
perustuu liikkeen havaitsemihauskoin esimerkein tavoitta- seen. Politiikassakaan nopeus
maan jotain olennaista perus- ei aina ole hyve, etenkään perussuomalaisille.
suomalaisuuden
Hitaasti kiiruhsyvimmästä oletamalla pääsee
muksesta. Hal"Tämä on
usein varmemla-aho kertoi,
minulle eritmin ja jopa noettä vaalien alla
peammin perille
puheenjohtajat
täin suuri
kuin ryntäillen
saavat usein vaskunnia, johon
ja syöksähdellen.
tata myös ns. kesuhtaudun
Mutta siinä misventäviin kysynöyryydellä
sä laiskiainen on
myksiin, kuten
yksilösuorittaja,
mikä eläin he
ja kiitollisuuon Etelämanteolisivat, jos olidella."
reella äärimmäisivat jokin eläin.
sen vihamielisisHalla-aho itse
sä olosuhteissa
on vastannut täelävä keisarihän kysymykpingviini tiimipelaaja.
seen yleensä ”kissa”, koska
- Talvella keskilämpötila on
hänellä on ollut kissoja ja sik-40 astetta, ja tuuli voi puhalsi se tulee hänelle ensimmäitaa 200 km/h. Näissä oloissenä mieleen.
- On kuitenkin olemassa po- sa pingviinit seisovat kaksi
kuukautta paikallaan ja hauliittisesti ja erityisesti perustovat muniaan. Ne selviävät
suomalaisuuden kannalta
seisomalla tiiviinä rykelmäpaljon osuvampia ja mielennä. Ulkokehä suojaa sisempäkiintoisempia eläimiä, joista
haluaisin mainita muutaman. nä seisovia. Ulkokehä kiertää
hitaasti ympyrää, jolloin kuEnsimmäinen on laiskiainen.
kaan ei ole jatkuvasti tuulen
Se on Etelä-Amerikassa eläpuolella. Ulkokehällä seisovä, hiukan apinalta näyttävä
nisäkäs, jolla on poikkeuksel- vat siirtyvät välillä rykelmän
sisälle ja sisältä tulee uusi ullisen hidas aineenvaihdunkokehä.
ta ja matala ruumiinlämpö.
Laiskiaisen maksiminopeus
Myös perussuomalaisten on
on noin neljä metriä minuutoimittava keisaripingviinien
tissa. Se viettää suurimman
tavoin, koska muista puoluosan elämästään kotipuuseista poiketen paikka eturivissaan ja 90 % ajastaan liikkusä merkitsee perussuomamatta, Halla-aho kertoi.
laisille paikkaa tuulessa ja
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Perussuomalaisten
uusi puoluejohto on
valittu.

Perussuomalaisten puheenjohtajuuden jättänyt Jussi Hallaaho nautti tunnelmasta vaimonsa Hillan kanssa.

tuiskussa. Perussuomalaiset
on joukkue, jossa jokaisen yksilön selviytyminen edellyttää
lauman selviytymistä, ja lauman selviytyminen edellyttää
jokaiselta vuorollaan valmiutta ottaa myrskyä vastaan muita suojaten.

Riikka Purralle
lähes 64 prosentin
kannatus
Etummainen paikka tuulessa ja tuiskussa lankesi tällä kertaa odotetusti kansanedustaja Riikka Purralle,

joka keräsi puheenjohtajavaalissa peräti 774 ääntä eli
63,7 prosenttia annetuista 1
302 äänestä, joten toista kierrosta ei tarvittu. Puheenjohtajakisassa toiseksi tullut
kansanedustaja Sakari Puisto sai 252 ääntä (20,74 %),
kaupunginvaltuutettu Ossi
Tiihonen Lohjalta 181 ääntä
(14,9 %) ja rahoitusammattilainen Kristiina Ilmarinen 7
ääntä (0,58 %).
- Rakkaat perussuomalaiset, kiitos. En ole valmistellut kiitospuhetta, enkä tässä
henkisessä tilassa välttämät-

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajaksi valittu Mauri
Peltokangas sai onnittelusuukon puolisoltaan.

Perussuomalaiset
saivat uuden
puoluejohdon.

Väistyneen
puheenjohtajan Jussi
Halla-ahon
puhe oli mieleenpainuva.

tä pystyisi sitä lukemaankaan. Tämä on minulle erittäin suuri kunnia, johon
suhtaudun nöyryydellä ja
kiitollisuudella, totesi tuore puoluejohtaja saamastaan
luottamuksesta ja vahvasta
mandaatista kiitollisena ja liikuttuneena.

Arto Luukkasesta
uusi puoluesihteeri
Perussuomalaisten uudeksi puoluesihteeriksi valittiin
Suomen Perustan puheenjohtaja ja opintokeskus Pe-

kasuksen rehtori, dosentti
Arto Luukkanen, joka keräsi puoluesihteerivaalin toisella kierroksella 706 ääntä. Toiseksi tullut edellisen kauden
puoluesihteeri Simo Grönroos sai 397 ääntä.
Puoluesihteerivaalin ensimmäisellä kierroksella Luukkanen sai 551 ääntä ja Grönroos
405. Muut puoluesihteerin
tehtävään ehdolla olleet keräsivät ääniä seuraavasti: Maiju
Tapiolinna 62 ääntä, Jyrki
Lohi 57 ääntä, Markku Palomäki 22 ääntä, Ely Rositawati Michiko Helena Tana-

ka 17 ääntä, Venni Härkönen
17 ääntä ja Jarno Manni 10
ääntä.
- Puolueen viestintää on kehitettävä. On myös samalla
tehtävä ahkerasti kenttätyötä,
koska mikään ei voita ihmisten henkilökohtaista tapaamista. Itsekin yritän ennen
vaaleja kiertää kenttää mahdollisimman paljon ihmisten
ajatuksia ja mietteitä kuuntelemassa. Pyrin olemaan kaikessa toiminnassani innostava, motivoiva ja kuunteleva.
Aion olla paljon yhteydessä ihan tavallisiin ihmisiin ja
kaikkiin puolueaktiiveihin,
uusi puoluesihteeri Luukkanen lupasi sunnuntaina pitämässään puheessa.

Puheenjohtaja Purra onnittelemassa 3. varapuheenjohtajaksi valittua Sebastian Tynkkystä.

Riikka Purra voitti puheenjohtajataiston ensimmäisellä
kierroksella. Toiseksi tuli Sakari Puisto.

Koko puheenjohtajisto vaihtui
Puoluekokouksessa vaihtui
myös puheenjohtajisto kokonaisuudessaan. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi
nousi kansanedustaja Leena Meri 789 äänellä. Vasta››

Puoluesihteeri Arto Luukkanen tuuletti valintaansa puoluesihteeriksi.
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Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Meri ja
toiseksi varapuheenjohtajaksi Mauri Peltokangas.

"Perussuomalaisessa
arvopohjassa ei ole
mitään salattavaa."
››

ehdokas, kansanedustaja Jari
Ronkainen keräsi 200 ääntä.
Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja
Mauri Peltokangas ensimmäisellä kierroksella selkeällä 649 äänen potilla. Muut
tehtävään ehdolla olleet keräsivät ääniä seuraavasti: Arja
Juvonen 259 ääntä, Laura Korpinen 33 ääntä, Eliisa
Panttila 62 ääntä ja Kristiina Ilmarinen 12 ääntä.
Selkein luvuin puheenjohtajistoon nousi myös 3. varapuheenjohtajaksi valittu
kansanedustaja Sebastian Tynkkynen 494 äänellä.
Tynkkysen vastaehdokkaista Juho Eerola sai 144 ääntä,
Ville-Veikko Elomaa 91 ääntä, Veikko Vallin 81 ääntä,
Silvia Koski 40 ääntä, Mira
Nieminen 26 ääntä, Jeppe
Isberg 25 ääntä ja Juhana
Kelloniemi 16 ääntä.

Perussuomalaiset
valmiita hallitukseen,
jossa se voi edistää
tavoitteitaan
Kokouksen päätteeksi sunnuntaina pitämässään linjapuheessa tuore puheenjohtaja Riikka Purra kertoi
perussuomalaisten puheenjohtajan ja puheenjohtajaehdokkaankin joutuvan
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jatkuvasti vastaamaan kysymykseen, minkä puolueiden
kanssa perussuomalaiset haluaisivat hallitukseen ja minkä puolueiden kanssa eivät.
Purra totesi, ettei perussuomalaisilla ole sen enempää
ystäväpuolueita kuin vastakohtiakaan.
- Perussuomalaista politiikkaa ei ole viime vuosina ohjannut hallitushinku eikä se
tule ohjaamaan sitä tulevinakaan vuosina. Mutta ei sitä
ohjaa oppositiohinkukaan.
Perussuomalaiset on valmis
osallistumaan sellaiseen hallitukseen, jossa se voi edistää
tavoitteitaan. Ja tätäkin on
korostettava: ei se tietenkään
voi siellä edistää aivan kaikkia tavoitteitaan eikä kaikkia
tavoitteita yhtä paljon, sillä
koalitiohallituksessa puolueet sovittelevat arvonsa ja tavoitteensa yhteen ja tuloksena on hallitusohjelma, jossa
jokainen puolue saa edistää
jotakin mieluista lainsäädäntöä, Purra kertoi.

Perussuomalaiset
ajavat realistisesti
Suomen ja
suomalaisten etua
Purra ihmetteli sitäkin, että
perussuomalaisista puheen
ollen tuntuvat muut puolueet usein kuvittelevan, että ne
voivat sanella, kuinka paljon

"Ajamme
realistisesti
Suomen ja
suomalaisten
etua."

Jussi Halla-aho ojensi puheenjohtajan nuijan Riikka Purralle.

perussuomalaisten on joustettava tavoitteistaan ja tulla
muita vastaan sen sijaan, että
ne joustaisivat itse omista tavoitteistaan ja tulisivat perussuomalaisia vastaan.
- Lähestymistapa on täysin väärä. Perussuomalaisessa
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arvopohjassa, ihmiskäsityksessä tai tärkeimmissä näkemyksissämme ei ole mitään
salattavaa, hävettävää, hämärää tai epäselvää. Olemme kansallismielinen ja isänmaallinen puolue, ajamme
realistisesti Suomen ja suo-

malaisten etua, eikä mitään
muuta tehtävää suomalaisella puolueella ja päätöksentekijällä pitäisi ollakaan, Purra linjasi.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Lippuairue
kuuluu puoluekokouksen
perinteisiin.

Kentän terveisiä uudelle
puoluejohdolle
Perussuomalaisten puoluekokoukseen Seinäjoelle saapuneilta kokousvierailta kysyttiin, olivatko he tyytyväisiä
kokousvalintoihin sekä millaisia evästyksiä ja terveisiä he
lähettäisivät uudelle puoluesihteerille ja puheenjohtajalle.
TINA LINDSKOG,
KAUSTINEN
- Valinnat menivät ihan hyvin
näin. Puoluesihteerin toivoisin panostavan somepuoleen
ja olevan enemmän yhteydessä piireihin ja yhdistyksiin.
Puoluesihteerin tulisi olla aktiivinen, jos syntyy ongelmatilanteita kentällä. Perussuomalaisissa on niin erilaisia ihmisiä,
että tarvitaan sellaista henkilöä,
joka pystyy toimimaan konfliktitilanteissa. Perussuomalaiset
on valtamedian taholta aina leimattu äijäpuolueeksi, ja toivon,
että uuden puheenjohtajan
myötä tästä leimasta jo päästäisiin. Puolueessa tarvitaan yhtä
lailla sekä miehiä että naisia.

Leena Meren ja Jari Ronkaisen jännitys 1. varapuheenjohtajan vaalista purkautui Meren voittoon.

AARNE RAEVAARA,
TAMPERE
- Olen tyytyväinen. Perussuomalaisten pitää olla vaihtoehto
muille puolueille. Jos emme ole
vaihtoehto, ei meitä erota muista puolueista enää mikään. Riikka Purra on astumassa todella isoihin saappaisiin, ja toivon
hänelle menestystä ja että hän
pystyy ne täyttämään. Perussuomalaisista on nyt tullut sillä
lailla normaali puolue, että puheenjohtaja suosionsa huipulla antaa tilaa muille. Neljä vuotta on niin vaativassa tehtävässä
maksimiaika, jonka ihminen
pystyy antamaan itsestään kaikkensa puolueen johtamiseen.
ANNA LEHTO,
ESPOO
- Olen ollut valintoihin todella
tyytyväinen. Olen todella onnellinen, että Riikka Purra valittiin
uudeksi puheenjohtajaksi. Lähetän hänelle sellaisia terveisiä,
että jatkaa vain samaan malliin.
Olen seurannut hänen puheitaan, esiintymisiään ja kirjoituksiaan jo pitkään, ja toivon, että
jonain päivänä hänestä tulee
Suomen pääministeri.

Perussuomalaisten puoluekokous keräsi jäsenistön
Seinäjoelle.

HENRI PERÄLAHTI,
HYVINKÄÄ
- Olen tyytyväinen. Puheenjohtaja oli minulle aivan selvä alusta saakka. Puoluesihteeriksi äänestin Simo Grönroosia ja olisin
suonut hänelle vielä jatkokauden. Puoluesihteerin pesti on
niin vaativa tehtävä, ettei sitä
olisi syytä vaihtaa näin tiuhaan.
En ole ihan tyytyväinen siihenkään, että jotkut puolueen jäsenet työnsivät Simon syyksi sellaisiakin asioita, jotka eivät
olleet hänen syytään. Arto Luukkaselle antaisin sellaisen evästyksen, että kuuntele herkällä
korvalla, mitä viestejä kentältä
tulee. Jos kentän tuki menetetään, on aivan sama, kuka puoluetta johtaa. Puheenjohtajalle

tsemppiä. Kyllä sitä kuraa tulee
niskaan, mutta meillä on hyvä
linja. Riikasta saimme oikein
loistavan puheenjohtajan.
PIIA RIIKI,
LAIHIA
- Olen erittäin tyytyväinen. Nyt
on piirit ja paikallisyhdistykset
laitettava kuntoon. Järjestökenttä on otettava paremmin huomioon, ja piireihin on palkattava työntekijät vaalipäälliköiksi
hoitamaan paikallisyhdistysten
asioita. Eduskuntavaalit lähestyvät, ja minua hirvittää jo nyt,
miten niistä selvitään, jos piirillä ei ole palkattua työntekijää.
Riikka Purralle sellaisia terveisiä, että yritä jaksaa. Toivottavasti jatkamme samalla hyvällä linjalla kuin tähänkin saakka. Jussi
Halla-aho teki niin kovan tuloksen, että tosi isot saappaat uuden puheenjohtajan on nyt täytettävä.

Tina Lindskog

Aarne Raevaara

Anna Lehto

MIRJAM HELO,
PORI
- Uuteen puoluesihteeriin olen
erittäin tyytyväinen. Arto Luukkanen on arvokonservatiivi ja
uskovainen, kuten minäkin. Ossi
Tiihoselle olisin toivonut enemmän kannatusta, jotta saataisiin
paremmin esiin, että Suomessa
on tällainenkin kansanosa, joka
vastustaa esimerkiksi koronapassia. Olen kuitenkin hyvin tyytyväinen myös Riikka Purran
valintaan, jolla on pätevyyttä
tehtävään monelta sektorilta.
Siunausta uudelle puoluesihteerille. Uskon hänen hoitavan tehtävänsä hyvin, kuten Purrankin.
Puheenjohtajan toivon laittavan
rohkeasti hanttiin koronahysterialle, sanovan ei rokotepassille
ja pitävän kiinni konservatiivisista arvoista. Koti-uskonto-isänmaa-aate kunniaan.

Henri Perälahti

MARTIN HONKANEN,
KIRKKONUMMI
- Pääosin olen tyytyväinen. Puheenjohtajavalintaan olen erittäin tyytyväinen. Puoluesihteeriksi kannatin toista henkilöä,
jonka vaalipäällikkönä ja esittelijänä olin. Arto Luukkasen toivon pitävän paremmat kontaktit
kenttään piirien ja paikallisyhdistysten kautta. Jos puoluesihteeri kykenee asiaan vaikuttamaan, niin olisi toivottavaa, että
puolueen budjetista riittäisi vähän enemmän piireille ja paikallisyhdistyksille kuin tähän saakka. Paljon paljon tsemppiä ja
voimia Riikka Purralle tulevaan
työhön. Tunnen Riikan henkilökohtaisesti, joten en lähde häntä neuvomaan, haluan vain sanoa, että olemme kaikki hänen
tukenaan.

Mirjam Helo

Piia Riiki

Martin Honkanen
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Puoluesihteeri Arto Luukkanen:

Äänestäjiä on
heräteltävä
maakuntavaaleihin
Perussuomalaisten uudeksi puoluesihteeriksi valittu Arto Luukkanen lupaa innostaa, motivoida ja kuunnella puoluekenttää. Luukkasen tavoitteena on myös
jatkossa saada mukaan perussuomalaisia teemoja
kannattavat, mutta vielä empivät, äänestäjät.
PERUSSUOMALAISTEN
uusi puoluesihteeri Arto
Luukkanen korosti Seinäjoen puoluekokouksessa hetki ennen valintaansa, että perussuomalaisista täytyy tulla
suurin puolue vuoden 2023
eduskuntavaaleissa.
Luukkanen sanoo nyt,
että tavoitteena on ”sorisevan väkevä vaalivoitto”, joka
on täysin mahdollinen, sillä perussuomalaisten kannatuspotentiaali on suuri, mutta
kokonaiskannatuksen realisoimiseksi on tehtävä kovaa
työtä.
Luukkanen toteaa, että arvioiden mukaan kyse olisi parhaimmillaan neljänneksestä
tai jopa kolmanneksesta kai-

kista äänestäjistä.
- Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka suhtautuvat
positiivisesti perussuomalaisten poliittisiin teemoihin ja
kannattavat niitä, mutta jostain syystä vielä toistaiseksi empivät perussuomalaisten
äänestämistä. Tämä asetelma
on muutettava niin, että perussuomalaisten äänestäminen voidaan kokea entistä hyväksyttävämpänä.

Mikään ei voita
ihmisten kohtaamista
Viime kuntavaaleissa perussuomalaiset nappasi puolueen historian parhaan
vaalituloksen. 14,5 prosen-

Sheikki
Laakso
valmistautuu syksyn
budjettikeskusteluun.

Tavoitteena
"sorisevan väkevä
vaalivoitto".
tin kokonaiskannatuksella perussuomalaiset jäi vain
niukasti keskustan taakse
Suomen neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.
Myös kuntavaalien jälkeen
nähdyissä kannatuskyselyissä
perussuomalaiset on edelleen

Puoluesihteeri Arto
Luukkanen satsaa
kenttään.

kärjen tuntumassa, esimerkiksi Ylen uusimmassa kannatuskyselyssä perussuomalaisten takana olisi karvan
verran alle 18 prosenttia äänestäjistä.
Uusi puoluesihteeri Luukkanen myöntää, että nykyisel-

Perussuomalaisilla edessä tiukka syksy:

”Hallituksen hölmöt ideologiset
esitykset täytyy ampua alas”
Perussuomalaisten euro- ja kansanedustajat ovat
valmiita syksyn poliittisiin vääntöihin, joihin kuuluvat
mm. EU-komission järjetön metsästrategia sekä
hallituksen esittämät, suomalaisten turvallisuutta
heikentävät leikkaukset.

Sanna Antikaista huolestuttaa poliisin
määrärahojen
niukkuus.

KANSANEDUSTAJA Sheikki
Laakson kesä on mennyt enimmäkseen remonttitöissä.
- Kotitalomme on yli sata
vuotta vanha hirsitalo, joten
alimmat hirret ja seinät kaipaavat kunnostusta. Viime vuonna
aloitin myös saunamökin tekemisen, Laakso kertoo.
Eduskunnan tulevan syysistuntokauden keskeisimpiä asioita on ensi vuoden talousarvioesitys.
- Perussuomalaiset pyrkii vaikuttamaan budjettiesityksen sisältöön järkipuheella ja avoimella keskustelulla, Laakso
sanoo.

Hallitus säästää
suomalaisten
turvallisuudesta
Kansanedustaja Sanna Antikainen on kesän aikana valmistellut kirjallisia kysymyksiä sekä
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läänkin perussuomalaiset on
jo vahvassa asemassa, mutta
sitä voidaan vielä nostaa paremmalla tekemisellä ja hiomisella. Luukkanen vertaa
työtä auton tuunaukseen, eli
ominaisuuksien parantamiseen ja muokkaamiseen.
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lukenut useita tutkimuksia ja
raportteja.
- Hallituksen toilailuja on
myös tullut seurattua, ja pahalta näyttää. Erittäin vakavalta näyttävät esimerkiksi hallituksen suunnittelemat poliisin
toimintaan kohdistuvat leikkaukset. Toteutuessaan leikkaukset tulisivat näkymään monella
paikkakunnalla kenttäpoliisien
määrässä.
- Hallitus aikoo siis säästää
suomalaisten turvallisuudesta. Hallituksen pitäisi kuitenkin
tehdä leikkaukset ensi sijassa
Suomen ulkopuolelle menevistä rahavirroista, Antikainen sanoo.

Perussuomalaiset
suomalaisen metsänomistajan puolella
Europarlamentin jäsen Teuvo
Hakkarainen asui jo viime vuo-

"Hallituksen
toilailuja
on myös tullut
seurattua, ja
pahalta näyttää."
den puolelta alkaen pitkään
Hondurasissa San Pedro Sulassa, josta hän osallistui EU-parlamentin äänestyksiin.
- EU-parlamentti oli kiinni huhtikuulle saakka ja menin
sinne heti takaisin, kun pääsin,
Hakkarainen kertoo.
EU-komission metsästrategian käsittely EU:ssa jatkuu syksyllä, ja Hakkarainen lupaa pitää
tiukasti suomalaisten metsänomistajien puolta.
Kansanedustaja Petri Huru aikoo syksyllä eduskunnassa
nostaa vahvasti esiin Suomen
kustannuskilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä EU:n metsästrategian eduskuntakäsittelyn
yhteydessä.
- Hallituksen hölmöimmät ideologiset esitykset täytyy ampua

"Suomessa on
valtava määrä
ihmisiä, jotka
kannattavat
perussuomalaisten
politiikkaa."

- Puolueen viestintää on kehitettävä. On myös samalla
tehtävä ahkerasti kenttätyötä,
koska mikään ei voita ihmisten henkilökohtaista tapaamista. Itsekin yritän ennen
vaaleja kiertää kenttää mahdollisimman paljon ihmisten
alas, jotta emme menettäisi ulkomaisia investointeja kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen vuoksi.

Helsingissä tarvitaan
korjaus perusasioihin

ajatuksia ja mietteitä kuuntelemassa.

Terveys on meille
kaikille tärkeä asia
Luukkasen tavoitteena on
siis tehdä perussuomalais-

ten uudesta puoluejohtajasta Riikka Purrasta Suomen
seuraava pääministeri. Sitä
ennen edessä on kuitenkin
maakuntavaalit eli käytännössä sote-vaalit.
Monet asiantuntijat ovat ennakoineet, että tulevissa maa-

Luukkanen on
kuntavaaleissa
Järvenpään kauäänestysaktiivi"Aion olla
suus on vaarassa
punginvaltuuspaljon yhteyjäädä matalaksi.
ton jäsen ja häLuukkanen tunnet tunnetaan
dessä ihan
nistaa tilanteen
puolueen ajatustavallisiin
ja sanoo, että viipajan Suomen
ihmisiin ja
meistään nyt ääPerustan pukaikkiin
nestäjiä on syytä
heenjohtajana ja
alkaa herätellä.
puolueen opinpuolue- Monilla ihtokeskus Peaktiiveihin."
misillä ajatukkasuksen rehtoset sotesta voivat
rina.
tuntua kaukaiMillaisen puosilta, mutta viimeistään sitten luesihteerin perussuomalaikun itse sairastuu, niin soteset Luukkasesta saa? Uusi
palveluiden toiminta tuleepuoluesihteeri korostaa tehkin lähelle. Tämä jokaisen on
tävässään erityisesti vuosyytä tajuta. Terveys on meil- rovaikutusta puoluekentän
le kaikille tärkeä asia, koskanssa.
ka täällä eletään vain kerran,
- Pyrin olemaan kaikessa
Luukkanen sanoo.
toiminnassani innostava, moHän jatkaa, että maakuntativoiva ja kuunteleva. Aion
vaaleissa kannattaa jättää ääolla paljon yhteydessä ihan
nestämättä vain siinä tapatavallisiin ihmisiin ja kaikkiin
uksessa, jos sattuu olemaan
puolueaktiiveihin.
miljonääri, jolla on mahdolliLuukkanen on itsekin tunsuus saada parasta mahdollis- nettu kansalaiskeskustelija.
ta hoitoa yksityisessä terveyLuukkasen puheenvuorot ja
denhuollossa.
blogit usein menevät monella
- Jos kuitenkaan et ole miltunteisiin, mikä on nähtävissä
jonääri, mutta olet silti kiinesimerkiksi Luukkasen blonostunut siitä, millaista hoigien kommenttiketjuista.
toa sinä itse tai vanhempasi
- Blogien kirjoittaminen on
saavat tulevaisuudessa, ei
ollut minulle ikään kuin pokannata äänestää jees-jees
litiikan harjoittelua, ja olen
-puolueita, Luukkanen sanoo. kirjoittanut niitä yksityishenkilönä. Kirjoitan jatkossakin,
mutta luultavasti blogeja tuPitkään mukana
lee vähemmän, Luukkanen
perussuomalaisten
sanoo.
toiminnassa
Uusi puoluesihteeri Luukkanen on ollut pitkään mukana perussuomalaisissa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

samalla hän on myös valmistautunut syysistuntokauteen perehtymällä tuleviin käsiteltäviin
asioihin, kirjoittamalla ja tapaamalla ihmisiä.
- Kaksi suurinta kokonaisuutta
syksyllä tulevat olemaan EU:n
metsästrategia sekä valtion ensi
vuoden talousarvio. Molemmat
liittyvät vahvasti toisiinsa, kansanedustaja sanoo.  

Kansanedustaja Mari Rantanen on viettänyt kesällä aikaa
perheensä kanssa. Rantanen on
myös äskettäin aloittanut Helsingin perussuomalaisten valEU pyrkii toimivallan
tuustoryhmän puheenjohtakasvattamiseen
jana.
Europarlamentaarikko Laura
Rantanen harmittelee sitä,
Huhtasaari pääsi vapaalle eloettä Helsingin valtuustossa perussuomalaisia lukuun ottamat- kuun alussa, jolloin parlamentti jäi istuntotauolle. Huhtasaari
ta puolueet keskittyvät pitkälti
on huolissaan kehityksestä, jostoisarvoisten asioiden pyöritsa EU pyrkii yhä enemmän kastelyyn.
- Monet puheet liittyvät viher- vattamaan toimivaltaansa suhteessa jäsenvaltioihin.
vasemmiston lempiaiheisiin,
- EU yleensä toimii niin, että
kuten ilmastohätätilaan tai siiensin tehdään järkyttävän laahen, miten Helsinkiin saataisiin
joja esityksiä, joista sitten jäsenlisää maahanmuuttoa. Samaan
valtioiden poliitikot lähtevät
aikaan monelle kaupunkilaitinkimään. EU-parlamentissa
selle on vaikeaa päästä lääkäme Teuvo Hakkariin. Helsingissä
raisen kanssa kuitarvitaan pikaistenkin pistämta korjausta arjen
"Kaksi suurinta
me hanttiin, että
perusasioiden sukokonaisuutta
Suomelle tärkeijuvuuteen, ja sen
syksyllä tulevat
tä asioita ei edes
puolesta perusolemaan EU:n
tuotaisi EU-pöysuomalaiset teketiin päätettäväksi,
vät parhaansa.
metsästrategia
KansanedustaHuhtasaari sanoo.
sekä valtion
ja Lulu Ranne on
ensi vuoden
eduskunnan is■ TEKSTI SUOMEN
talousarvio."
UUTISET
tuntotauolla ehKUVAT MATTI
tinyt mökkeiMATIKAINEN
lemään, mutta

Mari Rantasella on kädet
täynnä eduskunnan ja
Helsingin kaupunginvaltuuston kanssa.

Laura Huhtasaari ajaa europarlamentissa Suomen ja
suomalaisten etua.

Lulu Rannetta kiinnostaa
erityisesti valtion taloustilanne.

Teuvo Hakkarainen
ruotii EU:n metsästrategiaa.

Petri Huru haluaa ampua
hallituksen ideologisen
hömpän alas.
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utumisesta:

vaike
Halla-aho poliittisen keskustelun

” M a a h a n m u ut t o
on us ein s e s okea
piste, jossa loogis et
argumentit eivät
e n ä ä päde”
Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho puhui tv-haastattelussa sananvapauden merkityksestä, cancel-kulttuurista, uhripääomasta sekä väistämättömistä reaktioista,
jotka seuraavat kiellettyjen aiheiden nostamisesta poliittiseen keskusteluun.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja Jussi Halla-aho kertoi Alfa-TV:n Sanna Ukkola Live -ohjelmassa, että aikoinaan tullessaan
politiikkaan hänen oli vaikea
kuvitella, miksi poliittisessa
keskustelussa niin monet teemat ja keskusteluaiheet menevät ihmisillä tunteisiin ja
ihon alle.
Halla-ahon mukaan useiden
ihmisten kanssa on mahdollista keskustella lähes mistä
tahansa aiheesta, mutta poikkeuksena maahanmuutto on
usein se ”sokea piste”, jossa loogiset argumentit eivät
enää päde.
- Jonkin verran maahanmuuttokeskustelussa on toki
menty eteenpäin. Edelleen
näkee silti paljon lehtien pääkirjoituksia ja kolumneja, jotka on kirjoitettu ikään kuin
”suvakkinäkökulmasta”, ja
ne olisi siten voitu yhtä hyvin
kirjoittaa 10-15 vuotta sitten.
Keskustelun suhteen Suomessa ei ole vielä tapahtunut
samanlaista vallankumousta
kuin esimerkiksi Ruotsissa tai
muissa Pohjoismaissa, joissa
keskustelun sävy on muuttunut täysin, varsinkin vuoden
2015 tapahtumien jälkeen,
Halla-aho sanoo.
Halla-aho toteaa, että maahanmuutto on poliittisena
teemana edelleen tabu, eli
kiellettynä pidetty keskustelunaihe. Sen rinnalle on nykyään tullut muitakin aiheita,
joita Halla-aho vertaa ”pyhään lehmään”.
- Nykyään seksuaalisuuteen
ja sukupuoli-identiteettiin
liittyvät kysymykset tuntuvat
aiheuttavan samalaisia reaktioita. Ne ovat ikäviä ja herättävät tavallisissa ihmisissä ärtymystä. Itse en kuitenkaan
pidä näitä ilmiöitä yhtä vaarallisina, koska kaikki hulluudet menevät aina ohi.
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Liberaaleiksi itseään
kutsuvat harvoin ovat
liberaaleja

Cancel-kulttuuri
muistuttaa noitavainoja.

malaiset edustaa. Sama onHalla-ahon mukaan pyhägelma pätee kuitenkin myös
nä lehmänä maahanmuutto on kuitenkin huomattavas- vastakkaiseen laitaan. Itse
ti vaarallisempi aihe, koska se kutsun sitä mieluummin punavihreäksi kuin arvolibejohtaa politiikkaan, jonka airaaliksi. Ne, jotka nykyään
heuttamat vahingot ovat pykutsuvat itseään liberaaleiksyviä ja vaikeita korjata.
si, ovat tyypillisesti kaikkea
Halla-aho toteaa myös, että
muuta kuin liberaaleja.
kiellettyjen tabuaiheiden
nostaminen poliittiseen kesSensuurilainsäädäntö
kusteluun on edelleen haniskee lopulta omiin
kalaa.
- Ei ole olemassa sellaista
luojiinsa
tapaa esittää tiukkaa ja kansallismielistä maahanmuutHalla-aho on usein korostatopolitiikkaa, joka saisi hynut sananvapauden merkitysväksynnän niiltä, jotka ovat
tä perusoikeutena. Perussuosamasta aiheesta vahvaa eri
malaiset puolueena on usein
mieltä ideologisista syistä.
esittänyt sananvapautta ra- Meillä perussuomalaisiljoittavan lainsäädännön korla on varmasti kehitettävää
jaamista.
omassa viestinnässämme ja
Kuitenkin nykyisin eri yhilmaisussamme. Pyrimmekin
teyksissä vaaditaan usein satekemään sitä jatkuvasti pananvapauteen kohdistuvia
remmin, jotta meidän kansrajoituksia. Esimerkiksi halsamme samalla tavalla ajatlituspuolue vihreät ovat esittelevien kynnys äänestää
täneet ”vihapuheen” torperussuomalaisia ei muodosjuntaan tähtäävää tiukkaa
tuisi tarpeettoman korkeaksi, lainsäädäntöä, vaikka monelHalla-aho sanoo.
le on epäselvää, mitä vihapuHän jatkaa, että pelkästään
heella edes tarkoitetaan.
ideologisen tabun rikkomiHalla-aho sanoo olevansa
nen kuitenkin yleensä johtaa
huolissaan siitä, miten kevyvihamieliseen reaktioon puesti monet ihmiset nykyään
navihreässä mediassa, täysin
suhtautuvat sananvapauriippumatta siiden rajoituksiin
tä, miten asia on
silloin kun railmaistu.
joitukset eivät
Sensuurilain- Tutkimusten
suoraan rajoisäädännöstä
mukaan suuri
ta heidän oikeutmuodostuu
osa toimittajista
taan ilmaista
helposti
on punavihreimielipiteitään.
tä puoluepoliitti- SensuuriFrankensteinin
sessa merkityklainsäädännöshirviö, joka
sessä. On vaikea
tä muodostuu
lopulta iskee
sanoa, mikä olisi
helposti Frannimeltään se arkensteinin hirmyös luojiinsa."
vokokonaisuus,
viö, joka lopulta
mitä perussuomyös iskee myös
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omiin luojiinHalla-aho sanoo.
sa. Tällaiset
Laki kiihotta"Kun ratkottalait ovat kaikmisesta kansanvana ei enää
kien vallanpiryhmää vastaan
ole oikeita
täjien käytösei suojele yksinsä, ja poliittiset
omaan vähemmisongelmia, niin
suhdanteet voitöryhmiä, vaan
ihmisluonto
vat jonain päilain säännöksessä
alkaa keksiä
vänä muuttua.
on mainittu myös
Sen takia kaikesimerkiksi vaongelmia."
kien olisi syykaumukselliset tai
tä puolustaa
niihin rinnastettasananvapautvat ryhmät. Halta myös silloin,
la-aho katsoo, että
kun se ei satu henkilökohtaikyseinen rikoslain pykälä, sasesti suojelemaan omia miemoin kuin laki uskonrauhan
lipiteitä.
rikkomisesta, kuitenkin suojelee lähinnä tiettyjä etnisiä
ryhmiä ja uskontoja.
Lakien tulisi
- Ne johtavat siihen, että iholla selkeitä ja
miset ovat taustastaan riipyksiselitteisiä
puen eriarvoisessa asemassa ja nauttivat eri asteista lain
Halla-aho nostaa esille
suojaa. Mielestäni tilanne on
myös, että lakien tulisi olla
sietämätön länsimaisen libemahdollisimman selkeitä ja
raalin oikeusvaltion näkökulyksiselitteisiä.
masta.
Sananvapauden rajoittamisen kannalta ongelmaksi on
Identiteettipolitiikka
usein nähty varsinkin epäselkulttuurivallanvästi muotoiltu rikoslain perusmuotoinen säännös kiikumouksen ytimessä
hottamisesta kansanryhmää
vastaan.
Halla-aho nosti uudes- Lain kirjain on voimaktaan esille myös kuukausi aikaasti rajoittava, koska rikolemmin pitämänsä puheen
liseksi teoksi on rajattu myös
teemat, jossa hän tarkasteloukkaava puhe, jossa solvali yhteiskunnan kulttuurivaltaan tai panetellaan jotakuta
lankumousta, johon liittyy
ilman, että sanoja olisi määvahvasti identiteettipolitiikka
ritelty. Kyse on myös siitä,
sekä kulttuurisodat.
miten lainkohtaa tulkitaan.
- Samanlaisia piirteitä oli aiSanoisin, että valtakunnankoinaan Kiinan kulttuurivalsyyttäjä (Raija Toiviainen),
lankumouksessa tai vaikka
jolla on yksinoikeus ja velvol- Talibanien valtaannousussa
lisuus nostaa syytteitä kiihot- Afganistanissa. Vuosituhantamisrikoksesta, niin hänellä
nen taitteessa kauhisteltiin
on lähtenyt pahasti laukalle.
sitä, että talibanit räjäyttiEn epäröi sanoa ääneen tätä
vät vanhan buddha-patsaan
kaikkien näkemää tosiasiaa,
Afganistanissa, koska pat-

"Monet nykyään
mielellään kokevat kuuluvansa
johonkin syrjittyyn uhrikategoriaan."

Hallituksen ilmastoriihi käy kalliiksi

Suomalaiset joutuvat ilmastopaniikin maksumiehiksi
Jussi Hallaaho ei säästele
sanojaan puolustaessaan
sananvapautta.

sas koettiin loukkaavaksi ja
se ei sopeutunut senhetkiseen vallitsevaan ääri-ideologiaan.
- Olen miettinyt, eroaako
tästä periaatteellisella tasolla se, että länsimaissa nykyään kaadetaan historiallisten henkilöiden patsaita. Tai
pyritään kirjoittamaan uusiksi vuosisatoja sitten kirjoitettuja kirjoja, koska ne
eivät vastaa tämän päivän
standardeja, Halla-aho sanoo.

Uhrius on
haluttua pääomaa
Kulttuurivallankumoukseen liittyy myös nykyisin
selvästi havaittavissa oleva pöyristymisen ja loukkaantumisen kulttuuri. Halla-ahon mukaan merkittävä
syy tilanteeseen on se, että
länsimaissa on takana pitkä
hyvinvoinnin jakso.
- Kun ratkottavana ei enää
ole oikeita ongelmia, niin
ihmisluonto alkaa keksiä
ongelmia. Vaikka sitten ihmisten sukupuolesta tai siitä, saako suomalaisia kutsua
suomalaisiksi.
- Toisaalta on myös niin,
että uhrius on tänä päivänä
haluttua pääomaa. Monet
nykyään mielellään kokevat
kuuluvansa johonkin syrjittyyn uhrikategoriaan, koska sillä saa pelimerkkejä ja
puheaikaa. Nykyajan intersektionaalinen ajattelu nimenomaan rakentaa kastijärjestelmää, jossa ihmisen
oikeus puhua ja toisaalta
eräät väistämisvelvollisuudet määrittyvät sen mukaan,

millaisia lähinnä syntymässä saatuja ominaisuuksia ihmisillä on. Esimerkiksi etninen tausta, sukupuolinen
suuntautuminen ja niin
edelleen. Tällöin ihmistä ei
enää arvioida yksilönä, vaan
ryhmän edustajana.

Cancel-kulttuuri
perustuu ilmiantoihin
Kulttuurivallankumoukseen liittyy myös niin sanottu cancelointi eli joukkoistettu maalittaminen
ja nettivainoaminen, jolla pyritään saamaan kohteen työpaikka, virka, maine, ystävyyssuhteet ja/tai
perhe-elämä ”peruutettua”.
Tarkoitus on siis tuhota ihmisen työura, elanto ja ihmissuhteet.
Viimeksi canceloinnin
kohteeksi joutui urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuori,
joka sai kimppuunsa vasemmistopoliitikkoja, toimittajia ja aktivisteja sen jälkeen,
kun Valavuori paheksui
mieheksi syntyneiden transurheilijoiden osallistumista
urheiluun naisten sarjoissa.
- Cancel-kulttuuri perustuu ilmiantoihin. Se muistuttaa satojen vuosien takaisia noitavainoja. Nykyään
ihmisten fyysinen tuhoaminen ei kuitenkaan ole enää
samalla tavalla muodikasta,
vaan sen sijaan nykyään keskitytään tuhoamaan sosiaaliset suhteet ja työmahdollisuudet, Halla-aho arvioi.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne suhtautuu kriittisesti hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n elokuussa julkaisemaan ilmastoraporttiin.
Ranteen mukaan paneelin lietsoman ilmastopaniikin
tarkoitus ei ole pelastaa ihmiskuntaa, vaan muuttaa kehittyneiden maiden yhteiskuntajärjestelmää pelon avulla
totalitaariseen suuntaan.
KULUVAA kesää ovat leimanneet kohut lämpötiloista, tulvista, metsäpaloista ja muista
poikkeuksellisiksi väitetyistä ilmiöistä. Ikäviä, mutta normaalistikin sattuvia tapahtumia on
nostettu otsikoihin alkusoittona hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n
9.8.2021 julkaisemalle raportille, Lulu Ranne toteaa.
Ranteen mukaan kohuilla luodaan mielikuvaa juuri nyt peruuttamattomaksi äityvästä
katastrofista. Esimerkkinä vaikkapa Keski-Euroopan salamatulvat, jotka eivät suinkaan
johdu ilmastosta, vaan jokiuomien rantojen ja valuma-alueiden ajattelemattomasta rakentamisesta. Uhkakuvien mukaan
ääri-ilmiöiden pitäisi lisääntyä
Suomessakin. Kuitenkaan esimerkiksi ukkospäivien ja salamoiden määrien 120 vuoden
historia ei osoita minkäänlaista
kasvavaa trendiä.

IPCC on poliittinen
organisaatio
Ranne haluaakin tehdä selväksi pari asiaa.
- Ensiksi IPCC on poliittinen
organisaatio, joka ei noudata
tieteen itsensä korjaamisen periaatetta. IPCC valikoi arvioihinsa ainoastaan ihmisperäistä ilmastomuutosta tukevat tutkijat
ja tutkimukset. Kriittiset tutkijat
pyritään syrjäyttämään tiedeyhteisöistä ja rahoituksesta. Kriittiset kansalaiset leimataan denialisteiksi ja salaliittohörhöiksi.
IPCC:n raportin tarkoituksena
on pahentaa paniikkia ja lisätä
kiirettä tehdä harkitsemattomia
päätöksiä.
- Toiseksi en ole havainnut perussuomalaisten kiistävän ilmastonmuutosta. Päinvastoin
alleviivaamme tosiasiaa, että il-

masto on muuttunut ja muuttuu aina. Viimeisten 100 000
vuoden aikana ilmastossa on
tapahtunut ainakin 24 merkittävää ja nopeaa muutosta kylmempään tai lämpimämpään.
Emme tiedä varmasti näiden
luontaisten muutosten syitä.
Siksi emme IPCC:n propagandasta huolimatta kykene erottamaan ihmisen vaikutusta
ilmaston luontaisesta vaihtelusta, Ranne kertoo.

Ilmastotoimet ovat
epäloogisia ja tehottomia
Ilmastotoimet ovat epäloogisia ja tehottomia ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta,
Ranne toteaa. Esimerkkinä tehottomuudesta Ranne mainitsee EU:n tukevan fuusioenergian kehittämistä alle miljardilla
vuodessa. Jos EU oikeasti haluaisi moninkertaistaa sähkön
käytön päästäkseen nopeasti eroon fossiilisista, se käyttäisi
fissio- ja fuusioydinvoiman kehittämiseen satakertaisen summan. Sekään ei olisi vielä paljoa
hyötyihin nähden.
- Ilmastopaniikin tarkoituksena ei ole pelastaa ihmiskuntaa,
vaan muuttaa pelon avulla kehittyneiden maiden yhteiskuntajärjestelmää totalitaariseen
suuntaan.

Punavihreä hallitus
mukana joukkohysteriassa
Ranteen mielestä ilmastotoimet tulisi suunnata väkirikkaisiin kehittyviin maihin, missä ne
olisivat kustannustehokkaimpia, mutta silloin ne eivät edistäisi todellista tavoitetta. Samasta syystä viholliseksi on
valittu hiilidioksidi ja sitä vastaan tehottomat aseet – 30
vuotta ilmastokokouksia ei ole

Lulu Ranne

muuttanut hiilidioksidin pitoisuuden kasvutrendiä mitenkään, vaan tärkeintä on ylläpitää kriisin tunnetta.
- Punavihreä hallitus on lähtenyt joukkohysteriaan mukaan
täysin rinnoin. Ilmastonmuutoksen väitetään uhkaavan perusoikeuksia, joiden turvaamisella sitten perustellaan niiden
polkeminen. EU ja hallitus haluavat päättää millä ajat, mitä
syöt, miten ja missä asut, mitä
kulutat ja ennen kaikkea mitä
ajattelet. Sellaista yhteiskuntaa
voi kutsua totalitaariseksi, Ranne sanoo.

Ilmastoriihi tarkoittaa,
että sinä maksat
Ranne toteaa, että tosiasiassa julkisen talouden krooninen
kestävyysvaje polkee nykyisten ja tulevien sukupolviemme
perusoikeuksia paljon lämpenemistä nopeammin ja pahemmin. Valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk.) esitteli
(12.8.) budjettiehdotuksen, joka
on 6,7 miljardia alijäämäinen.
Silti syksyn budjettiriihen uhotaan olevan ilmastoriihi.
- Ilmastoriihi tarkoittaa, että
sinä, suomalainen, maksat jatkossa yhä enemmän liikkumisesta, sähköstä, asumisesta, ruoasta ja monesta muusta
välttämättömyyshyödykkeestä,
toteaa Ranne.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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VTT Heikki Koskenkylä varoittaa:

”S uome n
velkaantuminen
on yksinkertais esti
mahdottomalla
uralla”
Valtiotieteiden tohtori Heikki Koskenkylä kokoaa yhteen viimeaikaisia puheenvuoroja valtion erittäin nopeasta velkaantumisesta.
EDUSKUNTARYHMÄN
vuonna 2022 900 miljoonalla
puheenjohtaja Ville Taeurolla ja vuonna 2023 noin
vio painotti jo pari viikkoa
500 miljoonalla eurolla. Keskustapuolue yritti harata näisitten, että valtiovarainmitä päätöksiä vastaan, mutta
nisteriön pohjaesitys vuoden
joutui lopuksi antamaan pe2022 budjetiksi jatkaa viherriksi.
vasemmistoValtion tulot
laista löysää raja
menot ovat
hankäyttöä ja
Suomella
olleet tasapaileväperäistä suhon vakava
tautumista velnossa viimekkestävyysvaje,
kaantumiseen.
si vuonna 2008.
Tavio totesi liSen jälkeen valjonka suuruusäksi, että työltio on velkaandeksi on
lisyystoimet
tunut lähes yharvioitu
ovat tekemättäjaksoisesti.
vähintään
tä ja valmisteTulot ja menot
10 miljardia
lu on levällään.
ovat rakenteelJulkisen taloulisesti epätasaeuroa.
den paisuttapainossa eriminen nähdään
tyisesti väestön
jopa työllisyysikääntymisen
toimena. Samalla työn ja yritvuoksi. Eläke- ja hoivamenot
Tulot ja
tämisen kannustimiin ei tule
kasvavat, ja samaan aikaan
menot ovat
parannuksia. Kaikki tarvittatyöikäisten osuus väestöstä
rakenteellisesti
vat säästö- ja työllisyystoimet pienenee. Tämän seurauksejäävät seuraavan hallituksen
na Suomella on vakava kestäepätasapainossa
harteille.
vyysvaje, jonka suuruudeksi
erityisesti
Valtiovarainministeriön
on arvioitu vähintään 10 milbudjettipäällikkö Sami Yläjardia euroa.
väestön ikääntyMuilla Pohjoismailla ei ole
outinen on täysin samoilla
misen vuoksi.
vastaavaa ongelmaa, koska
linjoilla kuin Tavio. Yläoutiniillä on työllisyysaste huonen lataa varsin kovaa teksmattavasti korkeampi kuin
tiä Helsingin Sanomien haasSuomella.
tattelussa (14.8.2021). Hänen
mukaansa velkaantuminen
Heikki Koskenkylän mielestä Suomi ajaa kohti ikäviä aikoja.
on uhka ja Suomen velkaanValtion velkaantuminen
tuminen on ”yksinkertaisesti
jatkuu vielä pitkään
rakenteellinen epäsuhta pimahdottomalla uralla”. Hän
tää korjata, tai lopputulos on
on myös huolissaan siitä, että
ruma. Velan korkotason nouYläoutinen
viittaa
haastattehallitus päätti ylittää menosu voi johtaa tiukkaan melussa valtiovarainministeriön
kehykset vielä kahtena vuonojen leikkauskierteeseen.
niin
sanottuihin
painelaskeltena.
Yläoutisen mukaan menomiin. Niiden mukaan valtion
jen kehysjärjestelmässä pyvelkaantuminen jatkuu tuleValtion menot olleet
SUOMEN Poliisijärjestöjen Liitselta toimia oman tavoitteensa
syminen on edellytys johvaisuudessakin vielä pitkään.
tasapainossa viimeksi
to
(SPJL)
julkaisi
huolestuneen
täyttämiseksi.
donmukaisen
Julkisen velan
kannanoton valtiovarainminis- Nykyinen rahoitus tarkoitvuonna 2008
talouspolitiisuhde bruttoteriön budjettiehdotuksesta.
taa sitä, että tavoitteeseen ei
kan
harjoittamikansantuotteeMassiivisen
Nykyisellä kehysrahoituksella
ole mahdollista päästä, päinNykymuotoinen menoselle.
seen kohoaa aielvytyksen
poliisien määrä laskee vuosivastoin poliisien henkilötyöjen kehysjärjestelmä on ollut
Valtion budjekaa myöten jopa
vaikutukset
na 2022-2025 noin 7 050 povuosia pitää leikata. Jos rahaa
käytössä vuodesta 2003 lähti- yli sadan protin alijäämä oli
liisiin.
Hallitusohjelmassa
poei tule lisää, poliisissa jouduen. Pandemian vuoksi kehykviime
vuonna
sentin.
ovat lähinnä
liisien määrää on suunniteltu
taan sopeuttamaan toimintaa,
sistä luovuttiin vuosina 2020
peräti
18
miljarYläoutisen murahan
ja 2021. VM ajoi menokehyknostettavaksi 7 500 henkilötyö- mikä väistämättä tarkoittaa lodia euroa, tänä
kaan ministeriö
kaatamista
seen palaamista ensi vuonna,
vuoteen vuoteen 2022 menmautuksia tai jopa irtisanomivuonna se on
on jo lähes viisimutta hallitus päätti toisin.
kankkulan
nessä.
sia, Rantanen kuvailee.
noin 14 miljartoista vuotta koKevään kehysriihessä hallitus rostanut, että
Valtiovarainministeriön budPerussuomalainen poliisikoudia ja vielä ensi
kaivoon.
linjasi, että vaalikauden alusvuonnakin noin
jettiehdotus ensi vuodelle on
lutuksen saanut kansanedustajulkisten tulosa sovittu menotaso ylitetään
7 miljardia. Juljen ja menojen
ja Mari Rantanen perää hallituk- 6,7 miljardia alijäämäinen. Jos

Julkisten menojen
kasvaminen nostaa
kokonaisveroastetta.

Kehitysapuun riittää
rahaa, poliisille ei
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Ville Tavion
mielestä hallituksen tärkeysjärjestys
on hakoteillä.

Lisää velkaa eikä säästöjä näy

Hallitus jatkaa holtitonta
rahankäyttöä
Kovat ajat
häämöttävät
jo nurkan takana? Kuvituskuva.

kisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvaa
selvästi. Se on jo nytkin EUja OECD-maiden korkeimpia.
Lähes 60 prosenttia.

Julkisten menojen
paisuttaminen ei elvytä
Emeritusprofessori Matti
Virén on arvioinut, että julkisten menojen kasvattamisella ei ole pitkällä ajalla mitään elvyttävää vaikutusta.
Virén sanoo, että massiivisen elvytyksen vaikutukset
ovat lähinnä rahan kaatamista kankkulan kaivoon.
Julkisten menojen jatkuva
kasvattaminen nostaa aikaa
myöten myös Suomen kokobudjettiriihessä hallituspuolueet eivät päätä poliisin rahoituskehyksen korottamisesta, puuttuu poliisilta noin 40 miljoonaa
euroa edes nykyisen laajuisen
toiminnan ylläpitämiseksi.
Hallitusohjelman 7 500 poliisihenkilötyövuodesta rahoitusta puuttuu noin 84 miljoonaa
euroa.
- Budjettiin suunnitellaan 6
700 miljoonaa euroa uutta velkaa. Miksi valtavasta velanotosta huolimatta poliisille ei näytä
riittävän rahaa? Sen sijaan heitä
ollaan laittamassa kilometritehtaalle, Rantanen kyseenalaistaa.
Vertailukohdaksi Rantanen
ottaa kansainvälisen kehitysyhteistyön, jonka määrärahaa
ollaan uudessa budjettiehdo-

naisveroastetta, joka on kaikkien verojen suhde bruttokansantuotteeseen. Suomen
kokonaisveroaste on jo nyt
EU- ja OECD-maiden korkeimpia. Korkealla veroasteella on haitallinen vaikutus
työnteolle, työllisyydelle ja
yrittäjyydelle.
Tätä ei Sanna Marinin punavihreä hallitus näytä tajuavan lainkaan, koska se
painottaa toiminnassaan yksioikoisesti julkisten menojen
kasvattamista velkaantumalla
ja verotusta korottamalla.
■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
KUVA LEHTIKUVA

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa, että
valtiovarainministeriön pohjaesitys vuoden 2022 budjetiksi jatkaa vihervasemmistolaista löysää rahankäyttöä
ja leväperäistä suhtautumista velkaantumiseen.
TYÖLLISYYSTOIMET ovat tekemättä ja valmistelu levällään.
Vasemmistolaiseen tapaan
julkisen talouden paisuminen esitetään työllisyystoimena. Samalla työn ja yrittämisen
kannustimiin ei tule parannuksia, ihmettelee Ville Tavio.

Velanotto kasvaa
eikä säästöjä näy
Tavio huomauttaa, että valtiovarainministeriön talousarvioesitys on 6,7 miljardia alijäämäinen eikä säästöistä ollut
tiedotustilaisuudessa puhettakaan. Lisäksi hän epäilee, että
vuoden mittaan alijäämä eli velanotto tulee kasvamaan.
- Ei tämä tähän jää. Viime
vuonna velka kasvoi vielä lähes neljä miljardia siitä, mitä
talousarviossa oli esitetty. Eiköhän nytkin käy niin, että hallitus kasvattaa velkaa vuoden
mittaan, Tavio epäilee.
- Kaikki tarvittavat säästö- ja

työllisyystoimet jäävät seuraavan hallituksen harteille.

Verotusta alas –
säästöjä turhuuksista
Perussuomalaiset on vaatinut asumisen ja liikkumisen kustannusten alentamista
muun muassa veroja alentamalla. Tämä lisäisi työn kannustavuutta eli työllisyyttä. Lisäksi
perussuomalaiset on ehdottanut leikkauksia puoluetukiin,
erityisavustajien määriin, maahanmuuttoon ja kehitysapuun.
- Nämä toimet kasvattaisivat
ostovoimaa ja työllisyyttä. Lisäksi ne korjaisivat tuntuvasti
budjettivajetta, jos esimerkiksi
kehitysapua maksettaisiin vain
ylijäämästä.
- Sen sijaan hallitus on jälleen
esimerkiksi kiristämässä ilmastopolitiikkaa, joka tullee tarkoittamaan duunarille ja yrittäjälle maksumiehen asemaa,
Tavio arvioi.

Maahanmuuttopolitiikka
Ruotsin tiellä
Hallituksen suuri tavoite on
ulkomaisen työvoiman lisääminen. Perussuomalaiset huomauttaa, että EU:n sisällä on jo
työvoiman vapaa liikkuvuus, joten Suomi on osa kymmenien
miljoonien ihmisten vapaata
työssäkäyntialuetta. Lisäksi pelkästään Suomessa on satoja tuhansia työttömänä.
- Suomen ei pidä houkutella sellaista työvoimaa, jota löytyy täältäkin. Maahanmuuton
tulee olla nettovaikutuksiltaan
taloudelle positiivista. Näin ollen EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille pitäisi laittaa
palkkaminimi, etteivät he jää
yhteiskunnan elätettäviksi.
- Työn halpuuttamisesta on
karmeita kokemuksia Ruotsista,
jossa saatavuusharkinta poistettiin. Ruotsin tielle ei pidä
lähteä – päinvastoin, Tavio painottaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

tuksessa jälleen korottamassa 1
245 miljoonasta lähes 1 275 miljoonaan euroon. Kehyspäätöksen mukaan kehitysyhteistyön
määrärahat nousevat tasolle 1
328 miljoonaa euroa vuoteen
2025 mennessä.
Poliisitoimen määräraha on
laskemassa ensi vuodelle 9 miljoonalla eurolla 851 miljoonasta
842 miljoonaan.
- On härskiä, että velkarahaa
voidaan ottaa ulkomaille lähetettäväksi, mutta oman kansan
turvallisuudesta ollaan valmiita tinkimään. Hallituksen prioriteetit ovat täysin hukassa.
Tämä räikeä vääryys on korjattava budjettiriihessä, Rantanen
puuskahtaa.
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Eikö Helsingissä ole muka asunto

Hekan asuntoihin
on tällä hetkellä
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Perussuomalaisten asuntojonoja koskeva vaalimainos Helsingissä herätti julkisuudessa runsaasti kiivasta keskustelua kuntavaalien aikana. Esimerkiksi
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitusjohtaja Jaana Närö ja asiakkuusjohtaja Mari Randell
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta väittivät, ettei Helsingin ARA-vuokra-asuntoihin ole asuntojonoja ollenkaan.
VÄITE on siinä mielessä erikoinen, että Hekan asuntoihin on tällä hetkellä noin
14 000 hakijaa, jotka luonnollisesti on johonkin järjestykseen laitettava. Jaana Närön
ja Mari Randellin väitteessä
(IL 7.6.2021) Suomen ”asuntojonottomuudesta” lieneekin kyse semanttisesta kikkailusta, sillä samassa jutussa
Närö tarkentaa, että vuokraasukkaat valitaan tarveharkinnan kautta, usein sosiaalisin perustein.
- Sosiaalisissa perusteissa katsotaan, oletko täysin
vailla asuntoa, onko sinulla puutteelliset asunto-olosuhteet tai elätkö toimeentulotuen varassa. Jos sinulla
taas on liikaa omaisuutta, sinun on aivan turha olla siinä jonossa, koska kesäpaikka
voi tehdä asunnon saamisen
käytännössä mahdottomaksi, mutta jonohan se on. Kaupungin kaikkia asuntoja hallinnoiva asiakkuusjohtaja
Randell keksi sen, että koska
Hekan asunnot jakaa Helsingin asunnonjakotoimisto eikä
Heka, niin Hekalla ei ole jonoa, vaikka hakijat jonottavat
asumaan Hekalle, sanoo Asukasliitto ry:n puheenjohtaja
Hans Duncker.

Ulkoeurooppalaisten
osuus Hekan
asunnoissa kasvaa
Dunckerin mielestä perussuomalaiset ovat oikeassa siinä asiassa, että ulkoeurooppalaisten osuus Hekan
asunnoissa kasvaa koko ajan
varsinkin tietyissä Helsingin
kaupunginosissa. Duncker pitää huonona politiikkana sitä,
että ulkoeurooppalaiset asukkaat usein vielä keskitetään
samoihin taloihin, koska pienikin keskittäminen voi hankaloittaa maahanmuuttajien
integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Toinen kysymys on se, että
kun asunnot myönnetään sosiaalisin perustein, esimerkiksi asunnottomuuden takia,
se antaa Suomen ulkopuolelta muuttaville etusijan, jota
vastaan esimerkiksi muualta
Suomesta Helsinkiin muuttavan kantasuomalaisen on vaikea kilpailla.
- Jos tänne tulee vaikka Savosta putkimies, kun siellä savolaisessa maalaispitäjässä ei
enää ole töitä, ja yrittää saada asunnon Hekalta, mutta
hänellä onkin työpaikka täällä, niin miten hänet pisteyte-

Asumistukea maksetaan sitä
enemmän, mitä korkeampi vuokra on.
tään työttömään verrattuna?
Duncker kysyy.

Veronmaksajat
rahoittavat
suurvuokranantajia
Eräs iso asuntovuokrien hintoja korottava ongelma liittyy Suomen asumistukijärjestelmään, jota voidaan
usein pitää suorana tukena
veronmaksajilta vuokranantajille. Suurimpien
asumistuen saajien joukossa on muiden muassa sellaisia suurvuokranantajia kuin
Sato Oyj ja Kojamo Oyj. Kela
maksaa Suomessa Tampuurijärjestelmän kautta suurille
vuokranantajainstituutioille
satoja miljoonia euroja asumistukea vuodessa. Kun asumistukea maksetaan suoraan
vuokranantajille ja kiinteis-

Reijonen huolissaan terveydenhuollon tulevaisuudesta:

Ala ei houkuttele riittävästi
Viime aikoina on jouduttu sulkemaan terveydenhuollon
toimipisteitä henkilökunnan puutteellisen lukumäärän takia.
Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna
Reijonen haluaa hallitukselta pikaisia toimenpiteitä henkilökuntamäärän ja hoitoalan houkuttelevuuden parantamiseksi.
22.7.2021 uutisoitiin itäsuomalaisen, Muuruvedellä sijaitsevan
hoitokodin ympärivuorokautisen hoiva-asumisen keskeyttämisestä. Toiminta jouduttiin
keskeyttämään, koska henkilökuntaa ei ollut saatu rekrytoitua
riittävästi. Vastaavanlaisia uutisia on kuultu valitettavan usein
viime aikoina.
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- Työn houkuttelevuus on iso
tekijä siinä, että työntekijöitä
saadaan riittävästi, toteaa Minna Reijonen.

Työnteon olosuhteita
hoitoalalla kehitettävä
Hoitohenkilökuntaa on kouluttautunut toisille aloille. Työn

kuormittavuus, kiire, palkkaus ja
työn arvostus ovat merkittäviä
tekijöitä, kun vaihdetaan alaa.
Hoitohenkilökunnan tarve tulee
kasvamaan tulevaisuudessa.
- Olisikin tärkeää panostaa siihen, että työnteon olosuhteita
kehitettäisiin ja myös houkuttelevuutta palata takaisin hoitoalalle parannettaisiin, sanoo Reijonen.
Reijonen teki ministerille kirjallisen kysymyksen, mihin toimenpiteisiin aiotaan pikaisesti
ryhtyä, jotta henkilökuntamäärä saadaan hoitoalalla pidettyä
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tösijoittajille, ja tukea maksetaan sitä enemmän, mitä kalliimpi vuokra on, niin onko se
köyhien auttamista?
- Ei ole. Istuin viisi vuotta Kelan asumistukipaneelissa, joka oli eri järjestöjen
ja virkamiesten taustaryhmä, joka seurasi tätä toimintaa. Vuokranantajathan korottivat vuokria joskus jopa
etukäteen, kun tiesivät, kuinka paljon asumistuki nousee,
jotta varmasti saivat kaiken
kotiin. Kela käyttää varsin
paljon energiaa yrittäessään
saada ihmisiä muuttamaan
pienempiin asuntoihin, koska halvempia asuntoja per
neliömetri ei ole, ja hintataso
ylittää sen, mitä asumistuki
kattaa. Automaattisiirrot vaikuttavat myös hyvin paljon
siihen, missä asutetaan mitäkin väestöryhmiä, Duncker

kertoo.

Työttömyys voi
olla työssäkäyntiä
kannattavampaa
Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli perustuu siihen
ajatukseen, että maassaololuvan saaneet ihmiset eivät
enää ole oman onnensa seppiä kuten vaikka Yhdysvalloissa, vaan yhteiskunta ottaa
vastattavakseen heidän perustoimeentulostaan. Tämä
on riskitekijä, kun samaan aikaan tietyissä kulttuureissa
viis veisataan siitä, mikä on
tietyillä aloilla määrätty minimipalkka. Silloin perustoimeentulotuki itse asiassa
parantaa monen maahanmuuttajan taloudellista asemaa, edellyttäen että valtio
kustantaa heidän asumisensa.

riittävänä. Reijonen kysyy myös,
mitä projekteja aiotaan käynnistää hoitoalan houkuttelevuuden parantamiseksi ja hoitoalalta lähteneen henkilöstön
motivoimiseksi palata takaisin
hoitoalalle.

Perintäkäytännöt
kohtuuttomia
Reijonen on huolissaan myös
julkisen terveydenhuollon perintäkuluista. Yleisimpänä käytäntönä on lähettää asiakkaalle
lasku tämän saamasta hoidosta. Eri kunnissa, kaupungeissa ja
sairaanhoitopiireissä on hyvin
erilaisia käytäntöjä laskutuksen
suhteen. Osassa sairaanhoitopiireistä laskut saattavat mennä
perintään hyvinkin pian laskun

Minna Reijonen

eräännyttyä. Ongelmia voi seurata etenkin yksin asuville pitkien sairaalajaksojen aikana.
- Perintätoimet ovat saattaneet aiheuttaa kansalaisille ylimääräisiä kuluja ja jopa luottotietojen menetyksen, varsinkin
jos henkilö on pitkiä aikoja sai-

(mitä siis ei Hekan mielestä
ole olemassakaan), niin heitä ei noukitakaan sieltä jonosta. He eivät saa asuntoa,
koska heillä on usein liikaa
tuloja. Tulot riittäisivät Hekan vuokriin, mutta eivät
Kojamon tai muiden vastaavien, Duncker kertoo.

Kaikki panokset
laitettu työperäisiin
maahanmuuttajiin

- Tämä on monikerroksinen
asia, jota ei voi yleistää koskemaan kaikkia, mutta tässä meidän monikulttuurisessa kokonaisuudessamme on
mukana paljon patriarkaalista ajattelua sekä heimo- ja
klaaniajattelua. Osassa näistä
kulttuureista voi vaikka veljenpoika olla velvollinen palvelemaan minua sillä hinnalla, jonka minä määrään. Eivät
he riko omaa kulttuuritaustaansa eivätkä omia perinteitään toimiessaan näin, sanoo
Duncker.

Kantasuomalaisilla
ei ole varaa muuttaa
Helsinkiin töihin
Nykyään on yleistä syyttää
työttömiä laiskuudesta, vaikka ongelma monen kohdalla
on se, että muualta Suomes-

ta, Kehä kolmosen ulkopuolelta, on usein taloudellisesti mahdotonta muuttaa
työn perässä Helsinkiin. Jos
omistaa esimerkiksi omakotitalon Vehmersalmella, ei
pankki myönnä edes kymppitonnin lainaa, vaikka laittaisi talonsa vakuudeksi,
koska talon myyminen kestää 4-5 vuotta ja se on pidettävä sillä aikaa koko ajan
lämpimänä.
- Monella ei ole mitään
mahdollisuutta tulla tänne
maakunnista, missä työttömyyttä on ihan rakenteellisista syistä. Harvaan asuttu
Suomi autioituu ja ruuhkaSuomi sen kuin ruuhkautuu. Maaseudun työttömät
ovat siellä edelleen työttöminä ja syövät yhteiskunnan varoja, koska kun he tulevat sinne Hekan jonoon

Vaikka edellä mainittu
Vehmersalmen omakotitalo olisi kuinka priimakunnossa, niin jos sitä yleensä saa myytyä, sen hinnalla
saa ostettua Haagasta vanhasta talosta pikkueteisen
ja viisi neliötä, hyvässä lykyssä vielä yhden vaatetelineen. Kojamon vuokria vain
harva pystyy maksamaan ilman valtion tukea. Sellaisia
palkkoja ei vain makseta kotoperäisillekään Helsinkiin
muuttajille. Yhtälö ei toimi,
koska kaikki panokset on
laitettu maahanmuuttajataustaiseen työvoimalisään.
- Suomen 345 000 työtöntä on luokiteltu rupusakiksi,
joita ei enää pysty klaaraamaan mukaan työvoimaan.
Tyypillinen tarjoilijan perustulo on 2 200-2 500 euroa kuussa bruttona. Tällaisilla tuloilla en ole
oikeutettu mihinkään asumistukeen, koska olen liian suurituloinen, mutta
jos olen työtön ja perustoimeentulotuella, saan täyden asumistuen. Silti sanotaan, että työvoimapula on
melkoinen. Kuunnellessani päättäjiä tuntuu välillä,
että sairaanhoitajien tuominen Filippiineiltä on ainoa
kestävä ratkaisu, Savon tytön stadiin houkutteleminen kun ei sitä ole. Voi vain
kysyä miksi, Duncker ihmettelee.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

KOLUMNI

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Kotoinen sote –
perussuomalainen ote!
SUOMI valmistautuu kovaa vauhtia ensi tammikuun sote-vaaleihin. Hallituksen antama nimitys on mielenkiintoinen; nyt
puhutaan ”hyvinvointialueista” – ikään kuin sanoilla voisi hallita sosiaali- ja terveysalan kurjaa todellisuutta.  
Ensi tammikuun vaaleissa on kyse valtavasta mullistuksesta,
joka ei saa tuhota lähidemokratiaa tai hyviä terveyspalveluja.
Siitäkään huolimatta, että sote tulee ottamaan haltuunsa 25-30
% valtion budjetista.
Kyseessä on suurin muutos paikallisiin asioihin sen jälkeen,
kun vuonna 1865 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta maalla määräsi, että Suomessa maaseudun kirkkopitäjien vastuulla olleet maalliset asiat siirrettiin
maalaiskuntien tehtäväksi ja hengelliset asiat luterilaisten seurakuntien vastuulle.
Sote-uudistuksen valtavat muutokset eivät ole vielä paljastuneet kansalaisille. Veroprosentti noussee reippaasti, ja rahat eivät sittenkään riitä. Suurissa kaupungeissa uusi sote-arki merkitsee sitä, että lääkäriin pääsy vaikeutuu, lapsiperheet
havaitsevat, että lapsien pääsy lääkäriin hidastuu ja vanhukset havaitsevat, että kesällä terveyskeskukset suljetaan tai että
vanhustentalon palvelut huonontuvat. Sotessa on syvä demokratia- ja rahoitusvaje.

Jonkun pitää puolustaa suomalaisia –
siksi perussuomalaiset
Perussuomalaiset ovat juuri laatimassa omaa maakuntavaaliohjelmaansa. Vaaliin valmistautumisessa lähtökohtana on:
”Kotoinen sote – perussuomalainen ote”. Meille on selvää, että
ihmisen on päästävä lääkäriin ajoissa ja nopeasti, vanhusten
palvelujen on oltava korkeatasoisia, pelastuslaitosten toiminnan on ulotuttava koko maahan ym. Ennen kaikkea: paikallinen
näkökulma on säilytettävä!
Kuten edellä on mainittu, sote-muutoksen suurin vaara lienee siinä, että se laimentaa lähialueiden demokratian ja luo järjestelmän, johon ei voida löytää rahoitusta. Päätösvalta tiivistyy harvoille.
Hallitus ähkii sote-todellisuuden kanssa tosimielessä syksyllä.
Piina alkaa siitä, kun se pähkäilee terveysalan tulevien palkankorotusten suuruutta tai pienuutta. Viimeistään syksyllä joudutaan kovan paikan eteen.

raalassa, laskuja on kertynyt kotiin ja eräpäivä on jo mennyt
ohi, sanoo Reijonen.

Me kuitenkin lähdemme päättävästi vaaleihin. Haaste on suuri, mutta on tärkeätä, että joku tässä maassa puolustaa tavallisia kansalaisia ja puhuu suomalaisten puolesta. Perussuomalaisen perheen toive on, että ketään suomalaista ei heitettäisi
”susille”.

Paikoitellen lasku
menee heti perintään
Kansalaisten palautteen perusteella perintäkirje voi tulla
hyvin pian laskun eräännyttyä.
Joskus terveydenhuollon yksikkö laittaa itse ensimmäisen huomautuslaskun, joissain paikoissa
lasku menee heti perintään. Perintäkulut saattavat lisätä merkittävästi laskun loppusummaa.
Ongelmia voi tulla etenkin, ellei kotona pitkään aikaan ole ketään, joka seuraa tulevia laskuja
ja huolehtii ne ajoissa maksuun.
- Yksinkertainen ratkaisu voisi olla vaikka se, että lasku lähe-

■

tettäisiin vasta sairaalajakson
jälkeen, kun potilas on kotiutunut ja pystyy jälleen hoitamaan asioitaan, ehdottaa Reijonen.
Myös perintälaskussa tulisi olla selkeästi merkintä, mitä
asiaa lasku koskee. On sattu-

nut tapauksia, että lasku on
saatettu maksaa kahteen kertaan, koska ei ole ollut selvää,
onko lasku jo maksettu.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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