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PERUSSUOMALAINEN
Vahingot ovat pysyviä 
ja vaikeita korjata

Jussi Halla-aho toivoo avointa 
keskustelua maahanmuutosta:

Hallituksen hölmöt ideologiset 
esitykset täytyy ampua alas

Äänestäjiä on heräteltävä vaaleihin
Puoluesihteeri Arto Luukkanen lupaa kuunnella kenttää:

Uusi puheenjohtaja Riikka Purra:

Hallituksessa 
on tultava 
tuloksia – kansa 
luottaa perus-
suomalaisiin

Talousasiantuntijat varoittavat: Lulu Ranne ihmettelee 
hallituksen hysteeristä 
linjaa:Suomen velkaantuminen 

on mahdottomalla uralla Suomalaiset 
joutuvat 
ilmastopaniikin 
maksumiehiksi

w w w. s u o m e n u u t i s e t . f i  •  K AT S O  M YÖ S  V E R KO S TA  K I I N N O S TAV I M M AT A I H E E T !

Perussuomalaisilla edessä tiukka syksy:
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OLETKO koskaan kummastellut, 
miksi nykyään puhutaan niin paljon 
tieteenvastaisuudesta? Luulisi, että 
tiede ei ole erityisemmin moksiskaan 
siitä, uskooko joku siihen vai ei. Tie-
de tuppaa yleensä kulkemaan omia 
latujaan, ja toisinaan se tuottaa ih-
miskunnalle erilaisia keksintöjä. Jos 
joku ei usko autoon tai sähköham-
masharjaan tai tietokoneisiin, niin 
miksipä kenenkään siitä pitäisi sen 
enempiä suuttua?
 

Näin oli ennen. Nykyään on tavan-
omaista, että tieteenvastaisuuden pe-
lottavaa leimaa saa varoa oikein to-
sissaan. 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 voi-
taisiin korvata autoliikenne junalii-
kenteellä. Olenko tieteenvastainen?

 
En välttämättä.
 
On näet niin, että juna ja ravinto-

lavaunu ovat todellisia kapistuksia, 
mutta autojen korvaaminen junilla 
on poliittinen vaatimus.

 
+ + +

Mitä tekemistä poliittisilla vaati-
muksilla on tieteen kanssa? Aika pal-
jonkin, koska nykyään suomalais-
ta tiedettä ohjaa mekanismi nimeltä 
strateginen tutkimus. Se tarkoittaa 
sitä, että tiedeyhteisö on valjastet-
tu tanssimaan valtioneuvoston pil-
lin mukaan. Tiedeyhteisö saa arvata, 
mitä hallitus haluaa ja yrittää sitten 
tehdä tutkimusta, josta se arvelee val-
lanpitäjien pitävän.

 
Raha on vahva kannustin. Ideologia 

on vielä vahvempi. Syystä tai toisesta 
tietyt humanistiset tiedekunnat ovat 
erittäin voimakkaasti kallellaan tuli-
punaiseen äärilaitaan.

 
+ + +

Suomen Kuvalehti julkaisi äsken 
rohkean artikkelin. Siinä kerrottiin, 
että suomalainen tiedeyhteisö ”ei kat-
so hyvällä intellektuaalisia virtauksia, 
jotka kyseenalaistavat vallitsevaa ide-
ologiaa tai edes näyttävät olevan sen 
kanssa ristiriidassa”.

Näyttäisi pahasti siltä, että joistain 
tiedeyhteisöistä on tullut ideologia-
yhteisöjä. Tämä selittäisi omituisen 
tieteenvastaisuudesta paasaami-
sen viime aikoina. Ehkä kyse ei ollut-

kaan siitä, että ihmiset olisivat lakan-
neet uskomasta tieteeseen. Vaan siitä, 
mitä suuhumme tieteen nimissä lusi-
koidaan.

Nämä uudet poliittiset tiedeyhteisöt 
eivät tietenkään halua luopua tieteen 
arvovaltaisesta sateenvarjosta, mutta 
eivät myöskään halua lopettaa älyva-
paan potaskan julkaisemista. Niinpä 
jää vain yksi pakokeino – käydä api-
nan raivolla niiden kimppuun, jotka 
kyseenalaistavat koko kuvion.

 
Taloustieteen emeritusprofessori 

Matti Virén kysyy olennaisen kysy-
myksen: ”Kertoisiko joku, miten tiede 
ja suomalainen yhteiskunta edistyvät 
Suomen Akatemian nykyisillä hank-
keilla?”

 
Akatemia on mättänyt puoli miljoo-

naa euroa islamilaiseen essentialis-
miin, vihapuheselvitykseen, intiimiin 
maantieteeseen, medioituneeseen fe-
minismiin, queer-maailmojen luomi-
sen paikkoihin sekä turvapaikanha-
kijoiden kehollisiin kohtaamisiin. Siis 
puoli miljoonaa kuhunkin.

 
Tuottaako kukin tämänkaltaisis-

ta puolen miljoonan euron hankkeis-
ta tosiaan sellaista tiedettä, jonka 
kyseenalaistaminen muuttaa ihmi-
sen automaattisesti denialistiksi? Jos 
näin on, niin silloinhan näitä projek-
teja nälvinyt professori Virén olisi it-
sekin tiededenialisti. 

 
+ + +

Tieteen poliittinen ohjailu ylhääl-
tä käsin luonnollisesti korruptoi koko 
tiedekentän, mutta kukapa moisel-
le hanttiin pistäisi? Tiedeyhteisö itse? 
Aika vaikeaa, koska kovin vaikeaa on 
kritisoida sitä tahoa, joka säätelee ra-
hahanoja.

 
Median luulisi pitävän tieteen puol-

ta, mutta aika hiljaista sielläkin on. 
Hesarin senioritoimittaja Saska Saa-
rikoski kirjoitti yhden väärän virk-
keen tieteen ilmeisestä politisoitumi-
sesta, ja siitähän suvaitsevaiston raivo 
repesi. Saska joutui tietenkin pyytä-
mään tapausta anteeksi, ja päätoimit-
taja Kaius Niemi nöyristeli raivostu-
neen ”tiede”kentän edessä.

 
Lehti palasi toistelemaan turvallisia 

teesejään, jotka eivät suututa lehden 
tulipunaista lukijakuntaa. Ja niin vi-
hapuhetta vastustava lehti palasi tois-
telemaan masokistista kelaansa, jossa 
miesten vihaaminen ”tuottaa paljon 
iloa”. Tämän ääneen sanominen on 
”suorasanaista ja rohkeaa”. Miehet 
ovat ”väkivaltaisia, egoistisia ja lais-
koja pelkureita”, joten ”viha on oi-
keutettua”. 

Tieteenvastainen Suomeni

EDUSKUNTA teki tois-
sa viikolla historiallisen 
päätöksen suomalaisten 
sotilaiden lähettämises-
tä Afganistanin Kabu-
lin lentokentän alueelle 
suojatakseen suomalais-
ten ja Suomelle työsken-
nelleiden paluuta Suo-
meen.

Afganistanin hallinto 
on romahtanut äärijär-
jestö Talibanin kaapat-
tua vallan Yhdysvalto-
jen joukkojen vetäydyttyä maasta.

Perussuomalaisten uusi puheen-
johtaja, kansanedustaja Riikka Pur-
ra toteaa, että eduskunnalla ei ole ol-
lut yksityiskohtaista tietoa siitä, keitä 
kaikkia Afganistanista ollaan tuo-
massa.

- On selvää, että diplomaattikun-

ta tai muuten lähetys-
tötyössä mukana olevat 
Suomen kansalaiset on 
saatava Suomeen. Vali-
tettavasti olen kuullut, 
että hallituksessa aina-
kin vihreillä ja vasem-
mistoliitolla on haluja 
edelleen laajentaa tuo-
tavien ihmisten joukkoa, 
Purra sanoo.

Hän ei pidä perustel-
tuna sitä, että Suomeen 
tuotaisiin sotilaiden tur-

vaamana myös ihmisiä, jotka ovat ai-
emmin saaneet turvapaikan Suomes-
ta mutta ovat sittemmin lähteneet 
Afganistaniin lomailemaan.

Suomi ei ole aiemminkaan nouta-
nut takaisin kotimaahan maailmal-
la vaikeuksiin joutuneita lomailijoita. 
Poikkeuksena linjasta voidaan pitää 

Perussuomalaiset uudisti puoluejohtonsa Seinäjoen puo-
luekokouksessa. Vaikka poliittiset suhdanteet voivat heilua 
nopeasti, perussuomalaiset on vaalimenestyksellä vakiin-
nuttanut kannatuksensa Suomen suurimpien puoluei-
den joukkoon, mikä näkyy myös tasaisen korkeina gallup-
kannatuksen lukuina kuukaudesta toiseen. Puheenjohtaja 
Riikka Purra katsoo, että kannatus on rakentunut perus-
suomalaisten linjan, tavoitteiden ja arvojen pohjalle.

Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka   Purra uudistaisi sosiaaliturvan kansalaisperusteiseksi:

”Avoin maahanmuutto ja antelias 
rahanjako eivät voi toteutua samaan aikaan”

Riikka 
Purra johtaa 
perussuoma-
laisia kohti 
maakunta- ja 
eduskunta-
vaaleja.

Valtion budjettiesitys 

on 6,7 miljardia 
alijäämäinen.

"Kriisin kan-
nalta pako-
laiskiintiöllä ei 
edes ole vaiku-
tusta, mutta 
Suomelle
se vain lisää 
kustannuksia."

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS
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Perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Riikka   Purra uudistaisi sosiaaliturvan kansalaisperusteiseksi:

”Avoin maahanmuutto ja antelias 
rahanjako eivät voi toteutua samaan aikaan”

tsunamikatastrofia Kaakkois-Aasiassa 
vuonna 2004, jolloin Suomeen evaku-
oitiin tuhansia vapaa-ajan matkusta-
jia. Oma lukunsa on toki ulkominis-
teri Pekka Haaviston (vihr) johdolla 
toteutettu hanke Syyriassa al-Holin 
leirillä pidettyjen henkilöiden tuomi-
seksi Suomeen.

Perussuomalaiset katsoo, että kan-
sainväliselle suojelulle ei ylipäätään 
tulisi olla perusteita, mikäli ihminen 
lomailee maassa, josta on paennut.

- Afganistan on epäilemättä vaaral-
linen maa, mutta se oli vaarallinen jo 
ennen Talibanin valtaannousuakin. 
Maassa on tälläkin hetkellä Suomessa 
oleskeluluvalla olevia ihmisiä, turva-
paikanhakijoina maahan tulleita. On 
vaikea ymmärtää, miksi heitä noudet-
taisiin takaisin sotilaiden turvaamana, 
Purra sanoo.

Eurooppa ei kestä 
vuoden 2015 uusintaa

Afganistanin kaaoksen seurauksena 
hallitsemattomat ihmisvirrat saatta-
vat jälleen suunnata kohti Eurooppaa 
kuten tapahtui jo vuonna 2015. Pur-
ra katsoo, että Suomen ja koko Euroo-
pan kannalta huonoin skenaario olisi 

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

Matti Putko-
nen ja Riikka 
Purra puolue-
kokouksen 
tiedotustilai-
suudessa.

››

Perussuomalaiset 
katsoo, että kansain-
väliselle suojelulle ei tulisi 
olla perusteita, mikäli 
ihminen lomailee maassa, 
josta on paennut.
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"Brysselistä on jo nyt esitetty 
ilmastopolitiikan varjolla 
uudenlaisia liittovaltiota 
edistäviä välineitä."
››

se, että Afganis-
tanista lähtee 
spontaaneja tur-
vapaikanhakija-
joukkoja, joihin 
liittyy muualta 
tulevia ihmisiä 
ja muista syis-
tä liikkuvia ih-
misiä.

- Suomi ei ole 
yhtään sen pa-
remmin valmistautunut ti-
lanteeseen kuin vuonna 2015, 
päinvastoin. Vihreän sisämi-
nisterin johdolla valmistel-
laan jo uusien suojeluperus-
teiden, kuten humanitaarisen 
suojelun, ottamista käyttöön 
sekä perheenyhdistämisten 
helpottamista.

Oikeusministeri Anna-Ma-
ja Henriksson (rkp) ja si-
sämininisteri Maria Ohi-
salo (vihr) ovat esittäneet 
Suomen pakolaiskiintiön rei-
lua korottamista 1 050 pai-
kasta. Ohisalon mukaan 
kiintiö tulisi jopa kaksinker-
taistaa.

Purra tyrmää ministerien 
suunnitelmat.

- Toivon, että hallitukses-
sa muut puolueet eivät läh-
de populistisesti korottamaan 
pakolaiskiintiön tasoa. Krii-
sin kannalta pakolaiskiinti-
öllä ei edes ole vaikutusta, 
mutta Suomelle se vain lisää 
kustannuksia. Mukana saam-
me lisäksi muita ongelmia, 
Purra sanoo.

EU:n turvattava 
ulkorajansa

Purra on viime aikoina vah-
vasti korostanut, että kan-
sainvälisen yhteisön ja EU:n 
tulisi ohjata kaikki resurs-
sit siihen, että lähialueille 
kyetään perustamaan leire-
jä, joissa on tarjolla akuuttia 
suojelua.

Suomessa ehdotukses-
ta voi saada kylmän ihmi-
sen leiman. Kuitenkin myös 
suurten EU-maiden johta-
jat, kuten Ranskan Emma-

nuel Macron ja 
Saksan Ange-
la Merkel, kat-
sovat, että hä-
dänalaisia on 
autettava Afga-
nistanin lähi-
alueilla, eikä ih-
misjoukkoja tule 
päästää Euroop-
paan.  

Perussuo-
malaisten linja onkin yleis-
eurooppalaista valtavirran 
politiikkaa. Myös Itäval-
lan liittokansleri Sebastian 
Kurz on linjannut, että Itä-
valta ei ota vastaan Afganis-
tanista pakenevia ihmisiä. 
Kurtzin mukaan EU:n pitää 
turvata ulkorajansa.

- Realistisesti asioihin suh-
tautuvat tietävät, että Eu-
rooppa ei kestä eikä selviä, 
jos vuoden 2015 kaltaiset ta-
pahtumat toistuvat, Purra sa-
noo.

Hallitus ei kykene 
ratkaisemaan 
kestävyysvajetta

Eduskunta saa syksyllä kä-
siteltäväkseen ehdotuksen 
valtion seuraavaksi talousar-
vioksi. Valtionvarainminis-
teri Annika Saarikko (kesk) 
esitteli ministeriönsä budjet-
tiehdotuksen, joka on 6,7 mil-
jardia alijäämäinen.

Purra neuvoo hallitusta 
käymään Suomen kestävyys-
vajeen kimppuun ja teke-
mään päätöksiä, jotka vahvis-
tavat taloutta ja työllisyyttä.

Vaikka Suomen julkisen ta-
louden kestävyysvaje, eli ve-
lan paisuminen julkisten me-
nojen kasvaessa, on tunnettu 
ongelma, Saarikko kuvasi äs-
kettäin Suomen lyhyen aika-
välin talousnäkymiä erittäin 
myönteisiksi.  

- Talous toki kasvaa tällä 
hetkellä, vaikka emme pää-
sekään ihan EU:n huippu-
maiden tasolle. Asiantuntija-
arvioiden mukaan kasvu on 
silti jäämässä lyhytaikaisek-

si, ja sen jälkeen ratkaistava-
na meillä on samat krooniset 
ongelmat, jotka olivat ole-
massa jo ennen koronaa. Va-
litettavasti vain näyttää sil-
tä, että Sanna Marinin (sd) 
johtamalla hallituksella ei ole 
valmiutta ryhtyä toimiin Suo-
men kestävyys-
vajeen ratkai-
semiseksi, vaan 
uudistukset ovat 
jäämässä seuraa-
valle hallituk-
selle.

- Korona ja sii-
tä johtuvat me-
not tulivat yllä-
tyksenä kaikille. 
Koronan vaiku-
tukset talouteen 
ja myös velanot-
toon ovat ym-
märrettäviä. Tässä tilanteessa 
kuitenkin luulisi, että meno-
ja kyettäisiin priorisoimaan 
ja samalla luopumaan uusis-
ta menoista. Kuitenkin halli-
tus on pitänyt kiinni uusista 
menolisäyksistä, joita on teh-
ty paljon, Purra moittii.

Seuraavalla 
hallituksella edessä 
epämiellyttäviä 
ratkaisuja

Seuraava hallitus joutuu 
väistämättä tekemään vaikei-
ta päätöksiä, joista monet ei-
vät pidä. Toisin sanoen on 
tehtävä myös leikkauksia jul-
kisen talouden tervehdyttä-
miseksi.

- Pääministeri Juha Sipi-
län (kesk) johdolla aiemmas-

sa hallituksessa tehdyt kiky-
sopimukset ja muut vastaavat 
toimet tulevat kalpenemaan 
sen rinnalla, mitä seuraavan 
hallituksen on lähes välttä-
mätöntä tehdä, mikäli halu-
taan vahvistaa julkista talo-
utta ja hillitä velkaantumista, 

Purra sanoo.
Ymmärrettä-

västi puolueet 
eivät useinkaan 
halua laajasti kä-
sitellä leikka-
uspolitiikkaa ja 
leikkauskohtei-
ta julkisuudes-
sa. Perinteisesti 
Suomessa leik-
kauksia onkin 
hoidettu "juusto-
höylällä" eli ni-
pistämällä tasai-

sesti eri menokohteista.
Perussuomalaisten talous-

politiikassa leikkaukset ovat 
yksi keino muiden joukos-
sa, mutta ei suinkaan juusto-
höylämallilla, vaan leikkaa-
malla sellaisista kohteista, 
jotka eivät liity suomalais-
ten hyvinvointiin ja turvalli-
suuteen, kuten tulonsiirroista 
Suomen ulkopuolelle. Lisäksi 
perussuomalaiset haluaa te-
hostaa julkista sektoria.

Suomi käyttää vuositasol-
la esimerkiksi kehitysapuun 
huimat 1,2 miljardia euroa. 
Perussuomalaisten edellinen 
puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho esitti keväällä lain-
säädäntöuudistusta, jonka 
mukaan kehitysapua mak-
settaisiin jatkossa vain bud-
jettiylijäämästä. Ehdotus on 

perusteltu, sillä Suomi kat-
taa kehitysapumenot velka-
rahalla.

Afganistanin kriisi 
tarjosi hallitukselle 
tilaisuuden itse-
korostukseen

Perussuomalaiset tuo edus-
kunnassa vahvasti esiin maa-
hanmuuttoon meneviä kus-
tannuksia. Maahanmuuton 
kulut ovat sirpaloituneet eri 
sektoreille, ja tarkemman 
vuositasolla maahanmuut-
toon käytettävän summan 
selvittäminen on hanka-
laa. Arvioiden mukaan kyse 
on kuitenkin useista miljar-
deista.

- Vastaanottokuluihin ja ko-
touttamiseen menee paljon 
rahaa, mutta ensi sijassa kyse 
on maahanmuuttajien so-
siaaliturvaetuuksien ja pal-
veluiden kuluista. Kaikilla 
maahanmuuttopolitiikan tiu-
kennuksilla me tietenkin py-
rimme siihen, että myös kus-
tannukset alenevat, Purra 
sanoo.

Afganistanista mahdollises-
ti siirtyvät ihmisvirrat ovat 
saaneet osakseen suurta huo-
miota hallituksen kärkimi-
nistereiltä. Pakolaiskiintiön 
kasvattamista edistävä Ohi-
salo on jo kanavillaan vedon-
nut humanitaarisen maa-
hanmuuton puolesta. Myös 
esimerkiksi opetusminis-
teri Li Andersson (vas) on 
jo kiirehtinyt nopeutettu-
jen oleskelulupien käsittelyä 

"On karmeaa 
huomata, kuin-
ka jälleen meille 
kerrotaan, mitä 
meidän pitää 
tehdä ja kuinka 
paljon meidän
pitää maksaa."

Kestävyys-
vajeen taus-
talla on myös 
sosiaaliturva-
menojen
kasvu vuodes-
ta toiseen.

Riikka Purra 
nauttii poliit-
tisesta vaikut-
tamisesta.

Riikka Purra 
ja Ville Tavio 
eduskun-
taryhmän 
kesäkokouk-
sessa.
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sekä konsulipalveluiden var-
mistamista Afganistanin naa-
purimaissa.

Purra kuvaa ulostuloja te-
kopyhäksi ja itsekorostuksel-
liseksi toiminnaksi.

- On karmeaa huomata, 
kuinka jälleen meille kerro-
taan, mitä meidän pitää teh-
dä ja kuinka paljon meidän 
pitää maksaa. Samaan aikaan 
useat suomalaisille tärkeät 
palvelut ja toiminnot, kuten 
suomalaisen vanhustenhuol-
lon ja terveydenhuollon käy-
tännössä hädänalainen tila ja 
esimerkiksi poliisin aliresur-
sointi, eivät herätä vastaavia 
huolestuneita kannanottoja.

EU-elvytyspaketti 
ei saa toistua

Perussuomalaiseen talous-
politiikkaan kuuluu olen-
naisesti kriittinen suhtau-
tuminen julkisten menojen 
lisäämiseen. Purra korostaa, 
että suuren kokoluokan sääs-
töjä on mahdollista hakea 
myös jättämällä osallistumat-
ta ylikansallisiin EU-tason 
tulonsiirtovälineisiin.

- Ehdottomasti vastustam-
me EU-elvytyspaketin kaltai-
sia välineitä jatkossakin. Vä-
hintäänkin on välttämätöntä 
estää vastaavien järjestelyjen 
toistuminen.

EU-elvytyspaketin hyväk-
symistä ennen eduskunnas-
sa kirjattiin valtiovarainvalio-
kunnan mietintöön lausumia 
liittyen elvytyspaketin kerta-
luontoisuuteen sekä siihen, 
että jatkossa kaikki EU-maat 

vastaavat omista veloistaan.
- Toivotaan, että eduskun-

nan hyväksymät lausumat 
ovat niin sitovia kuin muut 
puolueet ovat väittäneet. 
Toki, Brysselistä on jo nyt 
esitetty ilmastopolitiikan var-
jolla uudenlaisia liittovaltiota 
edistäviä välineitä, jotka siir-
tävät sosiaalipolitiikkaa yli-
kansalliselle tasolle.

Veronalennukset 
ratkaisuksi kannustin-
loukkuihin

Kestävyysvajeen taustalla 
on myös sosiaaliturvameno-
jen kasvu vuodesta toiseen. 
Esimerkiksi vuonna 2019 so-
siaaliturvan menot olivat jo 
72,1 miljardia euroa ja kas-
vua oli 1,6 prosenttia edellis-
vuodesta.

Sosiaaliturvamenojen kas-
vu johtuu useista syistä, ku-
ten siitä, että sosiaaliturvan 
maksajia on useita, ja järjes-
telmän monimutkaisuus on 
omiaan luomaan kannustin-
loukkuja.

- Kaikki puolueet jakavat 
näkemyksen siitä, että tur-
haa byrokratiaa, paperityötä 
ja päällekkäisyyttä tulee pur-
kaa. Keskeinen syy kannus-
tinloukkuihin on kuitenkin 
siinä, että sosiaaliturvan taso 
ei yleensä pysty kilpailemaan 
työn kanssa, erityisesti alueil-
la, joilla asuminen on kallista, 
Purra sanoo.

Perussuomalainen ratkai-
su kannustinongelmiin ei ole 
sosiaaliturvan tason madal-
taminen, vaan ansiotulove-

rotuksen keventäminen, jol-
loin palkasta jää enemmän 
käteen.

- Katsomme, että työn tuo-
ton hyödyn työntekijälle pi-
tää olla korkeampi. Se hel-
pottaa työn vastaanottamista 
ja ylipäätään työssä käymis-
tä. Tiedämme esimerkiksi, 
että pääkaupunkiseudulla on 
monilla matalapalkka-aloil-
la työvoimapulaa samaan ai-
kaan, kun kuitenkin ihmisiä 
on työttöminä työnhakijoina.

Ansiotuloverotuksen keven-
täminen olisi mieluinen rat-
kaisu myös työnantajapuo-
lella.

- Kun yrityksiltä on kysyt-
ty, niin nekin kannattavat an-
siotuloveroaletta, koska se 
keventää yritysten palkan-
korotuspaineita. Samalla an-
siotulon veronalennukset 
myös vahvistaisivat yleistä 
talouden dynamiikkaa, mikä 
osaltaan vauhdittaa yritysten 
liiketoimintaa.

- Tietysti työn tekemisen si-
vukuluihin puuttuminen sa-
malla olisi merkittävä työl-
lisyyttä lisäävä tekijä. Tämä 
tukisi yritysten investointeja 
ja kasvua ja samalla kannus-
taisi myös esimerkiksi ikään-
tyneiden henkilöiden työllis-
tämiseen, Purra sanoo.

Sosiaaliturva 
kansalaisuus-
perusteiseksi

Mediassa nähdään usein 
väitteitä Suomen työvoi-
mapulasta. Äskettäin työ-
voimapulasta kipuili EK:n 
toimitusjohtaja Jyri Häkä-
mies esittäen vaatimuksia ul-
komaisen työvoiman lupa-
prosessien vauhdittamisesta.

Purra ei osta työmarkkina-
pomon väitettä.

- En kiellä, etteikö joilla-
kin aloilla olisi pulaa osaavis-
ta tekijöistä, mutta tilantee-
seen esitetään usein vääriä 
lääkkeitä. Työvoiman saata-
vuuteen liittyvät ongelmat 
kytkeytyvät yleensä työoloi-
hin ja palkkaukseen suhtees-
sa työn kuormittavuuteen, 
hyvänä esimerkkinä hoitaji-
en tilanne.

Perussuomalaiset ajaa myös 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kokousti Torniossa. Riikka Purralla riitti juttuseu-
raa paikallisessa toritapahtumassa.

sosiaaliturvan muuttamis-
ta kansalaisuusperusteiseksi. 
Muutos edellyttäisi Suomen 
perustuslain uudistamista, ja 
Purra epäilee, ovatko muut 
puolueet valmiita lähtemään 
mukaan, vaikka taloudellises-
ti uudistus olisi kannattava.

- Kansalaisuusperusteinen 
sosiaaliturva samalla ratkai-
sisi monia työperäiseen maa-
hanmuuttoon liittyviä ongel-
mia sekä heikentäisi Suomen 
vetovoimatekijöitä, koska vii-
me kädessä avoin maahan-
muutto ja antelias rahanjako 
eivät voi toteutua samanai-
kaisesti.

Päivityksiä poliittisiin 
ohjelmiin

Purra valittiin äskettäin teh-
täväänsä perussuomalaisten 
puheenjohtajana, ja median 
kiinnostus uutta puoluejohta-
jaa kohtaan on ollut suurta.

Purra on toiminut aikaisem-
min perussuomalaisten po-
liittisena suunnittelijana ja 
ollut itse luomassa puolu-
een linjauksia, joita kirjattiin 
jo perussuomalaisten vuo-
den 2019 eduskuntavaalioh-
jelmaan.

Uusi puheenjohtaja sa-
noo haluavansa tehdä vah-
vaa yhteistyötä puoluekentän 
ja muun puheenjohtajis-
ton kanssa, eikä radikaaleja 
muutoksia puolueen linjaan 
ole tulossa. Perussuomalai-
set korostaa jatkossakin suo-
malaisten turvallisuutta ja 
hyvinvointia puolustamal-
la suomalaista työtä ja yrittä-
mistä. Perussuomalaiset kat-
soo, että veronkorotusten 
sijaan yhteiset varat on laitet-
tava tärkeysjärjestykseen ja 
resurssit tulee keskittää ydin-
tehtäviin.

Purra sanoo kuitenkin 
käynnistäneensä muuta-
mia ohjelmahankkeita, jotka 
ovat päivityksiä vastaamaan 
muuttuneen maailman haas-
teisiin.

- Uudistukset liittyvät aluksi 
perussuomalaisten maaseu-
tupoliittiseen, kielipoliitti-
seen sekä ulko- ja turvalli-
suuspoliittiseen ohjelmaan. 
Jo nykyiset ohjelmat ovat 

varsin hyvät, mutta ne ovat 
monin osin vanhentuneita. 
Toki seuraaviin eduskunta-
vaaleihin on aikaa, mutta po-
liittista ohjelmatyötä on syytä 
tehdä jatkuvasti, Purra sanoo.

Hallitukseen mukaan 
vain, jos tulosta syntyy

Lähivuosina edessä on useat 
vaalit. Seuraavaksi ovat tam-
mikuussa aluevaalit, eli käy-
tännössä sote-vaalit, joissa 
valitaan hyvinvointialueiden 
valtuustot. Seuraavat edus-
kuntavaalit ovat jo kevääl-
lä 2023.

Vaikka poliittiset suhdan-
teet voivat heilua nope-
asti, perussuomalaiset on 
vaalimenestyksellä vakiin-
nuttanut kannatuksensa Suo-
men suurimpien puolueiden 
joukkoon, mikä näkyy myös 
tasaisen korkeina gallup-kan-
natuksen lukuina kuukaudes-
ta toiseen.

Purra sanoo, että gallupei-
ta ei saisi liikaa seurata eikä 
kannatusmittausten tulisi an-
taa liikaa vaikuttaa omaan 
tekemiseen. Vakiintuneen 
kannatuksen taustalla hän 
kuitenkin näkee muutamia 
syitä.

- Vaikka puoluejohdon vaih-
tuminen on aina murroshetki 
puolueissa, erityisesti perus-
suomalaisissa, näkisin, että 
vakiintunut kannatuksem-
me perustuu vain puolueen 
linjan, tavoitteiden ja arvo-
jen pohjalle. Kansa on selväs-
ti alkanut luottaa perussuo-
malaisiin.

Purra ei ole halunnut läh-
teä ennakoimaan perussuo-
malaisten osallistumista seu-
raavaan hallitukseen, vaan 
on ainoastaan todennut, että 
hallitukseen osallistumisen 
edellytyksenä on perussuo-
malaisille tärkeiden tavoittei-
den saavuttaminen.  

- Jos osallistumme hallituk-
seen, sieltä on tultava tulok-
sia eli sellaisia lainsäädäntö-
muutoksia, joita me ajamme, 
Purra painottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

"Jos osallistumme
hallitukseen,
sieltä on tultava
tuloksia."
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KOKOUSEDUSTAJIA oli 
saapunut Seinäjoelle run-
sain mitoin pahentuneesta 
koronatilanteesta huolimat-
ta. Maskeista, käsideseistä ja 
muista turvatoimista oli huo-
lehdittu viranomaisten toi-
veiden mukaisesti. 

Kokouksen avasi perintei-
sen lippukulkueen jälkeen 
puolueen työmies Matti Put-
konen, joka kiitti kokous-
väkeä siitä, että nämä olivat 
jälleen osoittaneet yhdessä 
tekemisen voiman ja laitta-
neet poliittiset mannerlaatat 
aivan uuteen järjestykseen. 
Samassa yhteydessä hän kiitti 
myös väistyvää puheenjohta-
jaa Jussi Halla-ahoa.

- Jussi, näytit esimerkilläsi, 
minkälainen kansanliikkeen 
johtajan pitää olla. Olet aina 
asettanut kansanliikkeemme 
menestyksen etusijalle. Toi-
set tekevät mitä osaavat, sinä 
teet mitä haluat. Vaikka et-
hän sinä Jussi mihinkään ka-
toa, vaan tulet aina olemaan 
yksi meistä.

Perussuomalaisten 
kannattaa oppia 
laiskiaiselta

Jussi Halla-ahon viimeinen 
puhe perussuomalaisten pu-
heenjohtajan ominaisuudes-
sa oli mieleenpainuva. Väis-
tyvä puheenjohtaja onnistui 

hauskoin esimerkein tavoitta-
maan jotain olennaista perus-
suomalaisuuden 
syvimmästä ole-
muksesta. Hal-
la-aho kertoi, 
että vaalien alla 
puheenjohtajat 
saavat usein vas-
tata myös ns. ke-
ventäviin kysy-
myksiin, kuten 
mikä eläin he 
olisivat, jos oli-
sivat jokin eläin. 
Halla-aho itse 
on vastannut tä-
hän kysymyk-
seen yleensä ”kissa”, koska 
hänellä on ollut kissoja ja sik-
si se tulee hänelle ensimmäi-
senä mieleen.

- On kuitenkin olemassa po-
liittisesti ja erityisesti perus-
suomalaisuuden kannalta 
paljon osuvampia ja mielen-
kiintoisempia eläimiä, joista 
haluaisin mainita muutaman. 
Ensimmäinen on laiskiainen. 
Se on Etelä-Amerikassa elä-
vä, hiukan apinalta näyttävä 
nisäkäs, jolla on poikkeuksel-
lisen hidas aineenvaihdun-
ta ja matala ruumiinlämpö. 
Laiskiaisen maksiminopeus 
on noin neljä metriä minuu-
tissa. Se viettää suurimman 
osan elämästään kotipuus-
saan ja 90 % ajastaan liikku-
matta, Halla-aho kertoi.

Perussuomalaisten neljästoista sääntömääräinen 
puoluekokous Seinäjoella sujui innostuneissa, jos 
kohta myös hieman haikeissa tunnelmissa pidetyn 
ja arvostetun puheenjohtaja Jussi Halla-ahon luo-
puessa tehtävästään suosionsa huipulla. Perussuo-
malaisten kenttäväki seisoo kuitenkin vakaasti uu-
den puheenjohtajansa Riikka Purran takana, jonka 
toivotaan jatkavan Jussin viitoittamalla tiellä.

Riikka Purralle 
eturivin paikka 
tuulessa ja tuiskussa

Valta vaihtui Seinäjoen puoluekokouksessa

Paikka eturivissä 
merkitsee paikkaa 
tuulessa ja tuiskussa

Laiskiaisen verkkainen elä-
mäntapa on sopeutuma olo-
suhteisiin, jossa ravintoa on 
niukasti ja laiskiaisten luon-
taisten vihollisten näköaisti 
perustuu liikkeen havaitsemi-
seen. Politiikassakaan nopeus 
ei aina ole hyve, etenkään pe-

russuomalaisille. 
Hitaasti kiiruh-
tamalla pääsee 
usein varmem-
min ja jopa no-
peammin perille 
kuin ryntäillen 
ja syöksähdellen. 
Mutta siinä mis-
sä laiskiainen on 
yksilösuorittaja, 
on Etelämante-
reella äärimmäi-
sen vihamielisis-
sä olosuhteissa 
elävä keisari-

pingviini tiimipelaaja.
- Talvella keskilämpötila on 

-40 astetta, ja tuuli voi puhal-
taa 200 km/h. Näissä olois-
sa pingviinit seisovat kaksi 
kuukautta paikallaan ja hau-
tovat muniaan. Ne selviävät 
seisomalla tiiviinä rykelmä-
nä. Ulkokehä suojaa sisempä-
nä seisovia. Ulkokehä kiertää 
hitaasti ympyrää, jolloin ku-
kaan ei ole jatkuvasti tuulen 
puolella. Ulkokehällä seiso-
vat siirtyvät välillä rykelmän 
sisälle ja sisältä tulee uusi ul-
kokehä.

Myös perussuomalaisten on 
toimittava keisaripingviinien 
tavoin, koska muista puolu-
eista poiketen paikka eturivis-
sä merkitsee perussuoma-
laisille paikkaa tuulessa ja 

tuiskussa. Perussuomalaiset 
on joukkue, jossa jokaisen yk-
silön selviytyminen edellyttää 
lauman selviytymistä, ja lau-
man selviytyminen edellyttää 
jokaiselta vuorollaan valmiut-
ta ottaa myrskyä vastaan mui-
ta suojaten.

Riikka Purralle 
lähes 64 prosentin 
kannatus

Etummainen paikka tuu-
lessa ja tuiskussa lankesi täl-
lä kertaa odotetusti kansan-
edustaja Riikka Purralle, 

joka keräsi puheenjohtaja-
vaalissa peräti 774 ääntä eli 
63,7 prosenttia annetuista 1 
302 äänestä, joten toista kier-
rosta ei tarvittu. Puheen-
johtajakisassa toiseksi tullut 
kansanedustaja Sakari Puis-
to sai 252 ääntä (20,74 %), 
kaupunginvaltuutettu Ossi 
Tiihonen Lohjalta 181 ääntä 
(14,9 %) ja rahoitusammatti-
lainen Kristiina Ilmarinen 7 
ääntä (0,58 %).

- Rakkaat perussuomalai-
set, kiitos. En ole valmistel-
lut kiitospuhetta, enkä tässä 
henkisessä tilassa välttämät-

"Tämä on 
minulle erit-
täin suuri 
kunnia, johon 
suhtaudun 
nöyryydellä 
ja kiitollisuu-
della."

Perussuo-
malaisten 
uusi puo-
luejohto on 
valittu.

Perussuomalaisten puheenjohtajuuden jättänyt Jussi Halla-
aho nautti tunnelmasta vaimonsa Hillan kanssa.
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tä pystyisi sitä lukemaan-
kaan. Tämä on minulle erit-
täin suuri kunnia, johon 
suhtaudun nöyryydellä ja 
kiitollisuudella, totesi tuo-
re puoluejohtaja saamastaan 
luottamuksesta ja vahvasta 
mandaatista kiitollisena ja lii-
kuttuneena.

Arto Luukkasesta 
uusi puoluesihteeri

Perussuomalaisten uudek-
si puoluesihteeriksi valittiin 
Suomen Perustan puheen-
johtaja ja opintokeskus Pe-

kasuksen rehtori, dosentti 
Arto Luukkanen, joka kerä-
si puoluesihteerivaalin toisel-
la kierroksella 706 ääntä. Toi-
seksi tullut edellisen kauden 
puoluesihteeri Simo Grön-
roos sai 397 ääntä. 

Puoluesihteerivaalin ensim-
mäisellä kierroksella Luukka-
nen sai 551 ääntä ja Grönroos 
405. Muut puoluesihteerin 
tehtävään ehdolla olleet kerä-
sivät ääniä seuraavasti: Maiju 
Tapiolinna 62 ääntä, Jyrki 
Lohi 57 ääntä, Markku Pa-
lomäki 22 ääntä, Ely Rosita-
wati Michiko Helena Tana-

ka 17 ääntä, Venni Härkönen 
17 ääntä ja Jarno Manni 10 
ääntä.

- Puolueen viestintää on ke-
hitettävä. On myös samalla 
tehtävä ahkerasti kenttätyötä, 
koska mikään ei voita ihmis-
ten henkilökohtaista tapaa-
mista. Itsekin yritän ennen 
vaaleja kiertää kenttää mah-
dollisimman paljon ihmisten 
ajatuksia ja mietteitä kuunte-
lemassa. Pyrin olemaan kai-
kessa toiminnassani innosta-
va, motivoiva ja kuunteleva. 
Aion olla paljon yhteydes-
sä ihan tavallisiin ihmisiin ja 
kaikkiin puolueaktiiveihin, 
uusi puoluesihteeri Luukka-
nen lupasi sunnuntaina pitä-
mässään puheessa.

Koko puheen-
johtajisto vaihtui

Puoluekokouksessa vaihtui 
myös puheenjohtajisto koko-
naisuudessaan. Ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi 
nousi kansanedustaja Lee-
na Meri 789 äänellä. Vasta-

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtajaksi valittu Mauri 
Peltokangas sai onnittelusuukon puolisoltaan.

Puheenjohtaja Purra onnittelemassa 3. varapuheenjohta-
jaksi valittua Sebastian Tynkkystä.

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

Puoluesihteeri Arto Luukkanen tuuletti valintaansa puolue-
sihteeriksi.

Väistyneen 
puheenjoh-
tajan Jussi 
Halla-ahon 
puhe oli mie-
leenpainuva.

››

Perussuomalaiset 

saivat uuden 
puoluejohdon.
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ehdokas, kansanedustaja Jari 
Ronkainen keräsi 200 ääntä.

Toiseksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin kansanedustaja 
Mauri Peltokangas ensim-
mäisellä kierroksella selke-
ällä 649 äänen potilla. Muut 
tehtävään ehdolla olleet kerä-
sivät ääniä seuraavasti: Arja 
Juvonen 259 ääntä, Lau-
ra Korpinen 33 ääntä, Eliisa 
Panttila 62 ääntä ja Kristii-
na Ilmarinen 12 ääntä.

Selkein luvuin puheenjoh-
tajistoon nousi myös 3. va-
rapuheenjohtajaksi valittu 
kansanedustaja Sebasti-
an Tynkkynen 494 äänellä. 
Tynkkysen vastaehdokkais-
ta Juho Eerola sai 144 ääntä, 
Ville-Veikko Elomaa 91 ään-
tä, 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 sun-
nuntaina pitämässään lin-
japuheessa tuore puheen-
johtaja Riikka Purra kertoi 
perussuomalaisten puheen-
johtajan ja puheenjohta-
jaehdokkaankin joutuvan 

"Perussuomalaisessa 
arvopohjassa ei ole 
mitään salattavaa."

jatkuvasti vastaamaan kysy-
mykseen, minkä puolueiden 
kanssa perussuomalaiset ha-
luaisivat hallitukseen ja min-
kä puolueiden kanssa eivät. 
Purra totesi, ettei perussuo-
malaisilla ole sen enempää 
ystäväpuolueita kuin vasta-
kohtiakaan.

- Perussuomalaista politiik-
kaa ei ole viime vuosina oh-
jannut hallitushinku eikä se 
tule ohjaamaan sitä tulevina-
kaan vuosina. Mutta ei sitä 
ohjaa oppositiohinkukaan. 
Perussuomalaiset on valmis 
osallistumaan sellaiseen hal-
litukseen, jossa se voi edistää 
tavoitteitaan. Ja tätäkin on 
korostettava: ei se tietenkään 
voi siellä edistää aivan kaik-
kia tavoitteitaan eikä kaikkia 
tavoitteita yhtä paljon, sillä 
koalitiohallituksessa puolu-
eet sovittelevat arvonsa ja ta-
voitteensa yhteen ja tulokse-
na on hallitusohjelma, jossa 
jokainen puolue saa edistää 
jotakin mieluista lainsäädän-
töä, Purra kertoi.

Perussuomalaiset 
ajavat realistisesti 
Suomen ja 
suomalaisten etua

Purra ihmetteli sitäkin, että 
perussuomalaisista puheen 
ollen tuntuvat muut puolu-
eet usein kuvittelevan, että ne 
voivat sanella, kuinka paljon 

perussuomalaisten on jous-
tettava tavoitteistaan ja tulla 
muita vastaan sen sijaan, että 
ne joustaisivat itse omista ta-
voitteistaan ja tulisivat perus-
suomalaisia vastaan.

- Lähestymistapa on täy-
sin väärä. Perussuomalaisessa 

arvopohjassa, ihmiskäsityk-
sessä tai tärkeimmissä näke-
myksissämme ei ole mitään 
salattavaa, hävettävää, hä-
märää tai epäselvää. Olem-
me kansallismielinen ja isän-
maallinen puolue, ajamme 
realistisesti Suomen ja suo-

malaisten etua, eikä mitään 
muuta tehtävää suomalaisel-
la puolueella ja päätöksente-
kijällä pitäisi ollakaan, Pur-
ra linjasi.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

"Ajamme 
realistisesti 
Suomen ja 
suomalaisten 
etua."

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Leena Meri ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi Mauri Peltokangas.

Jussi Halla-aho ojensi puheenjohtajan nuijan Riikka Purralle.

››
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Kentän terveisiä uudelle 
puoluejohdolle

TINA LINDSKOG, 
KAUSTINEN
- Valinnat menivät ihan hyvin 
näin. Puoluesihteerin toivoi-
sin panostavan somepuoleen 
ja olevan enemmän yhtey-
dessä piireihin ja yhdistyksiin. 
Puoluesihteerin tulisi olla ak-
tiivinen, jos syntyy ongelmati-
lanteita kentällä. Perussuoma-
laisissa on niin erilaisia ihmisiä, 
että tarvitaan sellaista henkilöä, 
joka pystyy toimimaan konflik-
titilanteissa. Perussuomalaiset 
on valtamedian taholta aina lei-
mattu äijäpuolueeksi, ja toivon, 
että uuden puheenjohtajan 
myötä tästä leimasta jo päästäi-
siin. Puolueessa tarvitaan yhtä 
lailla sekä miehiä että naisia.

AARNE RAEVAARA, 
TAMPERE
- Olen tyytyväinen. Perussuo-
malaisten pitää olla vaihtoehto 
muille puolueille. Jos emme ole 
vaihtoehto, ei meitä erota muis-
ta puolueista enää mikään. Riik-
ka Purra on astumassa todel-
la isoihin saappaisiin, ja toivon 
hänelle menestystä ja että hän 
pystyy ne täyttämään. Perus-
suomalaisista on nyt tullut sillä 
lailla normaali puolue, että pu-
heenjohtaja suosionsa huipul-
la antaa tilaa muille. Neljä vuot-
ta on niin vaativassa tehtävässä 
maksimiaika, jonka ihminen 
pystyy antamaan itsestään kaik-
kensa puolueen johtamiseen.

ANNA LEHTO, 
ESPOO
- Olen ollut valintoihin todella 
tyytyväinen. Olen todella onnel-
linen, että Riikka Purra valittiin 
uudeksi puheenjohtajaksi. Lä-
hetän hänelle sellaisia terveisiä, 
että jatkaa vain samaan malliin. 
Olen seurannut hänen puhei-
taan, esiintymisiään ja kirjoituk-
siaan jo pitkään, ja toivon, että 
jonain päivänä hänestä tulee 
Suomen pääministeri.

HENRI PERÄLAHTI, 
HYVINKÄÄ
- Olen tyytyväinen. Puheenjoh-
taja oli minulle aivan selvä alus-
ta saakka. Puoluesihteeriksi ää-
nestin Simo Grönroosia ja olisin 
suonut hänelle vielä jatkokau-
den. Puoluesihteerin pesti on 
niin vaativa tehtävä, ettei sitä 
olisi syytä vaihtaa näin tiuhaan. 
En ole ihan tyytyväinen siihen-
kään, että jotkut puolueen jä-
senet työnsivät Simon syyk-
si sellaisiakin asioita, jotka eivät 
olleet hänen syytään. Arto Luuk-
kaselle antaisin sellaisen eväs-
tyksen, että kuuntele herkällä 
korvalla, mitä viestejä kentältä 
tulee. Jos kentän tuki menete-
tään, on aivan sama, kuka puo-
luetta 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. Järjestökent-
tä on otettava paremmin huo-
mioon, ja piireihin on palkatta-
va työntekijät vaalipäälliköiksi 
hoitamaan paikallisyhdistysten 
asioita. Eduskuntavaalit lähes-
tyvät, ja minua hirvittää jo nyt, 
miten niistä selvitään, jos piiril-
lä ei ole palkattua työntekijää. 
Riikka Purralle sellaisia tervei-
siä, että yritä jaksaa. Toivottavas-
ti jatkamme samalla hyvällä lin-
jalla kuin tähänkin saakka. Jussi 
Halla-aho teki niin kovan tulok-
sen, että tosi isot saappaat uu-
den puheenjohtajan on nyt täy-
tettävä.

MIRJAM HELO, 
PORI 
- Uuteen puoluesihteeriin olen 
erittäin tyytyväinen. Arto Luuk-
kanen on arvokonservatiivi ja 
uskovainen, kuten minäkin. Ossi 
Tiihoselle olisin toivonut enem-
män kannatusta, jotta saataisiin 
paremmin esiin, että Suomessa 
on tällainenkin kansanosa, joka 
vastustaa esimerkiksi korona-
passia. Olen kuitenkin hyvin tyy-
tyväinen myös Riikka Purran 
valintaan, jolla on pätevyyttä 
tehtävään monelta sektorilta. 
Siunausta uudelle puoluesihtee-
rille. Uskon hänen hoitavan teh-
tävänsä hyvin, kuten Purrankin. 
Puheenjohtajan toivon laittavan 
rohkeasti hanttiin koronahyste-
rialle, sanovan ei rokotepassille 
ja pitävän kiinni konservatiivisis-
ta arvoista. Koti-uskonto-isän-
maa-aate kunniaan. 

MARTIN HONKANEN, 
KIRKKONUMMI
- Pääosin olen tyytyväinen. Pu-
heenjohtajavalintaan olen erit-
täin tyytyväinen. Puoluesihtee-
riksi kannatin toista henkilöä, 
jonka vaalipäällikkönä ja esitte-
lijänä olin. Arto Luukkasen toi-
von pitävän paremmat kontaktit 
kenttään piirien ja paikallisyh-
distysten kautta. Jos puoluesih-
teeri kykenee asiaan vaikutta-
maan, niin olisi toivottavaa, että 
puolueen budjetista riittäisi vä-
hän enemmän piireille ja paikal-
lisyhdistyksille kuin tähän saak-
ka. Paljon paljon tsemppiä ja 
voimia Riikka Purralle tulevaan 
työhön. Tunnen Riikan henkilö-
kohtaisesti, joten en lähde hän-
tä neuvomaan, haluan vain sa-
noa, että olemme kaikki hänen 
tukenaan.

Perussuomalaisten puoluekokoukseen Seinäjoelle saa-
puneilta kokousvierailta kysyttiin, olivatko he tyytyväisiä 
kokousvalintoihin sekä millaisia evästyksiä ja terveisiä he 
lähettäisivät uudelle puoluesihteerille ja puheenjohtajalle.

Lippuairue 
kuuluu puo-
luekokouksen 
perinteisiin.

Leena Meren ja Jari Ronkaisen jännitys 1. varapuheenjohta-
jan vaalista purkautui Meren voittoon.

Perussuomalaisten puoluekokous keräsi jäsenistön 
Seinäjoelle.

Tina Lindskog

Aarne Raevaara

Anna Lehto

Henri Perälahti

Piia Riiki

Mirjam Helo

Martin Honkanen
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PERUSSUOMALAISTEN 
uusi puoluesihteeri Arto 
Luukkanen korosti Seinäjo-
en puoluekokouksessa het-
ki ennen valintaansa, että pe-
russuomalaisista täytyy tulla 
suurin puolue vuoden 2023 
eduskuntavaaleissa.

Luukkanen sanoo nyt, 
että tavoitteena on ”sorise-
van väkevä vaalivoitto”, joka 
on täysin mahdollinen, sil-
lä perussuomalaisten kanna-
tuspotentiaali on suuri, mutta 
kokonaiskannatuksen reali-
soimiseksi on tehtävä kovaa 
työtä.

Luukkanen toteaa, että arvi-
oiden mukaan kyse olisi par-
haimmillaan neljänneksestä 
tai jopa kolmanneksesta kai-

kista äänestäjistä.
- Suomessa on valtava mää-

rä ihmisiä, jotka suhtautuvat 
positiivisesti perussuomalais-
ten poliittisiin teemoihin ja 
kannattavat niitä, mutta jos-
tain syystä vielä toistaisek-
si empivät perussuomalaisten 
äänestämistä. Tämä asetelma 
on muutettava niin, että pe-
russuomalaisten äänestämi-
nen voidaan kokea entistä hy-
väksyttävämpänä.

Mikään ei voita 
ihmisten kohtaamista

Viime kuntavaaleissa pe-
russuomalaiset nappasi puo-
lueen historian parhaan 
vaalituloksen. 14,5 prosen-

Perussuomalaisten uudeksi puoluesihteeriksi valit-
tu Arto Luukkanen lupaa innostaa, motivoida ja kuun-
nella puoluekenttää. Luukkasen tavoitteena on myös 
jatkossa saada mukaan perussuomalaisia teemoja 
kannattavat, mutta vielä empivät, äänestäjät.

Äänestäjiä on 
heräteltävä 
maakuntavaaleihin

Puoluesihteeri Arto Luukkanen: 

tin kokonaiskannatuksel-
la perussuomalaiset jäi vain 
niukasti keskustan taakse 
Suomen neljänneksi suurim-
maksi puolueeksi.

Myös kuntavaalien jälkeen 
nähdyissä kannatuskyselyissä 
perussuomalaiset on edelleen 

KANSANEDUSTAJA Sheikki 
Laakson kesä on mennyt enim-
mäkseen remonttitöissä. 

- Kotitalomme on yli sata 
vuotta vanha hirsitalo, joten 
alimmat hirret ja seinät kaipaa-
vat kunnostusta. Viime vuonna 
aloitin myös saunamökin teke-
misen, Laakso kertoo. 

Eduskunnan tulevan syysis-
tuntokauden keskeisimpiä asi-
oita on ensi vuoden talousar-
vioesitys. 

- Perussuomalaiset pyrkii vai-
kuttamaan budjettiesityksen si-
sältöön järkipuheella ja avoi-
mella keskustelulla, Laakso 
sanoo.

Hallitus säästää 
suomalaisten 
turvallisuudesta

Kansanedustaja Sanna Anti-
kainen on kesän aikana valmis-
tellut kirjallisia kysymyksiä sekä 

lukenut useita tutkimuksia ja 
raportteja. 

- Hallituksen toilailuja on 
myös tullut seurattua, ja pa-
halta näyttää. Erittäin vakaval-
ta näyttävät esimerkiksi halli-
tuksen suunnittelemat poliisin 
toimintaan kohdistuvat leikka-
ukset. Toteutuessaan leikkauk-
set tulisivat näkymään monella 
paikkakunnalla kenttäpoliisien 
määrässä. 

- Hallitus aikoo siis säästää 
suomalaisten turvallisuudes-
ta. Hallituksen pitäisi kuitenkin 
tehdä leikkaukset ensi sijassa 
Suomen ulkopuolelle menevis-
tä rahavirroista, Antikainen sa-
noo. 

Perussuomalaiset 
suomalaisen metsän-
omistajan puolella

Europarlamentin jäsen Teuvo 
Hakkarainen asui jo viime vuo-

Perussuomalaisten euro- ja kansanedustajat ovat 
valmiita syksyn poliittisiin vääntöihin, joihin kuuluvat 
mm. EU-komission järjetön metsästrategia sekä 
hallituksen esittämät, suomalaisten turvallisuutta 
heikentävät leikkaukset.

”Hallituksen hölmöt ideologiset 
esitykset täytyy ampua alas”

Perussuomalaisilla edessä tiukka syksy:

kärjen tuntumassa, esimer-
kiksi Ylen uusimmassa kan-
natuskyselyssä perussuoma-
laisten takana olisi karvan 
verran alle 18 prosenttia ää-
nestäjistä.

Uusi puoluesihteeri Luuk-
kanen myöntää, että nykyisel-

läänkin perussuomalaiset on 
jo vahvassa asemassa, mutta 
sitä voidaan vielä nostaa pa-
remmalla tekemisellä ja hi-
omisella. Luukkanen vertaa 
työtä auton tuunaukseen, eli 
ominaisuuksien parantami-
seen ja muokkaamiseen.

den puolelta alkaen pitkään 
Hondurasissa San Pedro Sulas-
sa, josta hän osallistui EU-parla-
mentin äänestyksiin. 

- EU-parlamentti oli kiin-
ni huhtikuulle saakka ja menin 
sinne heti takaisin, kun pääsin, 
Hakkarainen kertoo.

EU-komission metsästrategi-
an käsittely EU:ssa jatkuu syk-
syllä, ja Hakkarainen lupaa pitää 
tiukasti suomalaisten metsän-
omistajien puolta.

Kansanedustaja Petri Huru ai-
koo syksyllä eduskunnassa 
nostaa vahvasti esiin Suomen 
kustannuskilpailukykyyn vai-
kuttavia tekijöitä EU:n metsä-
strategian eduskuntakäsittelyn 
yhteydessä. 

- Hallituksen hölmöimmät ide-
ologiset esitykset täytyy ampua 

"Hallituksen 
toilailuja 

on myös tullut 
seurattua, ja 

pahalta näyttää."

Sanna Anti-
kaista huoles-
tuttaa poliisin 
määrärahojen 
niukkuus.

Sheikki 
Laakso 
valmistau-
tuu syksyn 
budjettikes-
kusteluun.

Puoluesihteeri Arto 
Luukkanen satsaa 
kenttään.

Tavoitteena 
"sorisevan väkevä 
vaalivoitto".
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- Puolueen viestintää on ke-
hitettävä. On myös samalla 
tehtävä ahkerasti kenttätyötä, 
koska mikään ei voita ihmis-
ten henkilökohtaista tapaa-
mista. Itsekin yritän ennen 
vaaleja kiertää kenttää mah-
dollisimman paljon ihmisten 

alas, jotta emme menettäisi ul-
komaisia investointeja kustan-
nuskilpailukyvyn heikkenemi-
sen vuoksi. 

Helsingissä tarvitaan 
korjaus perusasioihin

Kansanedustaja Mari Ranta-
nen on viettänyt kesällä aikaa 
perheensä kanssa. Rantanen on 
myös äskettäin aloittanut Hel-
singin perussuomalaisten val-
tuustoryhmän puheenjohta-
jana. 

Rantanen harmittelee sitä, 
että Helsingin valtuustossa pe-
russuomalaisia lukuun ottamat-
ta puolueet keskittyvät pitkälti 
toisarvoisten asioiden pyörit-
telyyn. 

- Monet puheet liittyvät viher-
vasemmiston lempiaiheisiin, 
kuten ilmastohätätilaan tai sii-
hen, miten Helsinkiin saataisiin 
lisää maahanmuuttoa. Samaan 
aikaan monelle kaupunkilai-
selle on vaikeaa päästä lääkä-
riin. Helsingissä 
tarvitaan pikais-
ta korjausta arjen 
perusasioiden su-
juvuuteen, ja sen 
puolesta perus-
suomalaiset teke-
vät parhaansa. 

Kansanedusta-
ja Lulu Ranne on 
eduskunnan is-
tuntotauolla eh-
tinyt mökkei-
lemään, mutta 

samalla hän on myös valmistau-
tunut syysistuntokauteen pe-
rehtymällä tuleviin käsiteltäviin 
asioihin, kirjoittamalla ja tapaa-
malla ihmisiä. 

- Kaksi suurinta kokonaisuutta 
syksyllä tulevat olemaan EU:n 
metsästrategia sekä valtion ensi 
vuoden talousarvio. Molemmat 
liittyvät vahvasti toisiinsa, kan-
sanedustaja sanoo.  

EU pyrkii toimivallan 
kasvattamiseen

Europarlamentaarikko Laura 
Huhtasaari pääsi vapaalle elo-
kuun alussa, jolloin parlament-
ti jäi istuntotauolle. Huhtasaari 
on huolissaan kehityksestä, jos-
sa EU pyrkii yhä enemmän kas-
vattamaan toimivaltaansa suh-
teessa jäsenvaltioihin.

- EU yleensä toimii niin, että 
ensin tehdään järkyttävän laa-
joja esityksiä, joista sitten jäsen-
valtioiden poliitikot lähtevät 
tinkimään. EU-parlamentissa 

me Teuvo Hakka-
raisen kanssa kui-
tenkin pistäm-
me hanttiin, että 
Suomelle tärkei-
tä asioita ei edes 
tuotaisi EU-pöy-
tiin päätettäväksi, 
Huhtasaari sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN
      UUTISET
      KUVAT MATTI
      MATIKAINEN

ajatuksia ja mietteitä kuunte-
lemassa.

Terveys on meille 
kaikille tärkeä asia

Luukkasen tavoitteena on 
siis tehdä perussuomalais-

ten uudesta puoluejohtajas-
ta Riikka Purrasta Suomen 
seuraava pääministeri. Sitä 
ennen edessä on kuitenkin 
maakuntavaalit eli käytän-
nössä sote-vaalit.

Monet asiantuntijat ovat en-
nakoineet, että tulevissa maa-

kuntavaaleissa 
äänestysaktiivi-
suus on vaarassa 
jäädä matalaksi. 
Luukkanen tun-
nistaa tilanteen 
ja sanoo, että vii-
meistään nyt ää-
nestäjiä on syytä 
alkaa herätellä.

- Monilla ih-
misillä ajatuk-
set sotesta voivat 
tuntua kaukai-
silta, mutta viimeistään sitten 
kun itse sairastuu, niin sote-
palveluiden toiminta tulee-
kin lähelle. Tämä jokaisen on 
syytä tajuta. Terveys on meil-
le kaikille tärkeä asia, kos-
ka täällä eletään vain kerran, 
Luukkanen sanoo.

Hän jatkaa, että maakunta-
vaaleissa kannattaa jättää ää-
nestämättä vain siinä tapa-
uksessa, jos sattuu olemaan 
miljonääri, jolla on mahdolli-
suus saada parasta mahdollis-
ta hoitoa yksityisessä tervey-
denhuollossa.

- Jos kuitenkaan et ole mil-
jonääri, mutta olet silti kiin-
nostunut siitä, millaista hoi-
toa sinä itse tai vanhempasi 
saavat tulevaisuudessa, ei 
kannata äänestää jees-jees 
-puolueita, Luukkanen sanoo.

Pitkään mukana 
perussuomalaisten 
toiminnassa

Uusi puoluesihteeri Luuk-
kanen on ollut pitkään mu-
kana perussuomalaisissa. 

Luukkanen on 
Järvenpään kau-
punginvaltuus-
ton jäsen ja hä-
net tunnetaan 
puolueen ajatus-
pajan Suomen 
Perustan pu-
heenjohtajana ja 
puolueen opin-
tokeskus Pe-
kasuksen rehto-
rina.

Millaisen puo-
luesihteerin perussuomalai-
set Luukkasesta saa? Uusi 
puoluesihteeri korostaa teh-
tävässään erityisesti vuo-
rovaikutusta puoluekentän 
kanssa.

- Pyrin olemaan kaikessa 
toiminnassani innostava, mo-
tivoiva ja kuunteleva. Aion 
olla paljon yhteydessä ihan 
tavallisiin ihmisiin ja kaikkiin 
puolueaktiiveihin.

Luukkanen on itsekin tun-
nettu kansalaiskeskustelija. 
Luukkasen puheenvuorot ja 
blogit usein menevät monella 
tunteisiin, mikä on nähtävissä 
esimerkiksi Luukkasen blo-
gien kommenttiketjuista.

- Blogien kirjoittaminen on 
ollut minulle ikään kuin po-
litiikan harjoittelua, ja olen 
kirjoittanut niitä yksityishen-
kilönä. Kirjoitan jatkossakin, 
mutta luultavasti blogeja tu-
lee vähemmän, Luukkanen 
sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVA MATTI MATIKAINEN

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

"Aion olla 
paljon yhtey-
dessä ihan 
tavallisiin 
ihmisiin ja 
kaikkiin 
puolue-
aktiiveihin."

"Kaksi suurinta 
kokonaisuutta
syksyllä tulevat 
olemaan EU:n
metsästrategia 
sekä valtion 
ensi vuoden 
talousarvio."

Mari Rantasella on kädet 
täynnä eduskunnan ja 
Helsingin kaupungin-
valtuuston kanssa.

Laura Huhtasaari ajaa europarlamentissa Suomen ja 
suomalaisten etua.

Lulu Rannetta kiinnostaa 
erityisesti valtion talous-
tilanne.

Teuvo Hakkarainen 
ruotii EU:n metsä-
strategiaa.

Petri Huru haluaa ampua 
hallituksen ideologisen 
hömpän alas.
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PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Jussi Hal-
la-aho kertoi Alfa-TV:n San-
na Ukkola Live -ohjelmas-
sa, että aikoinaan tullessaan 
politiikkaan hänen oli vaikea 
kuvitella, miksi poliittisessa 
keskustelussa niin monet tee-
mat ja keskusteluaiheet me-
nevät ihmisillä tunteisiin ja 
ihon alle.

Halla-ahon mukaan useiden 
ihmisten kanssa on mahdol-
lista keskustella lähes mistä 
tahansa aiheesta, mutta poik-
keuksena maahanmuutto on 
usein se ”sokea piste”, jos-
sa loogiset argumentit eivät 
enää päde.

- Jonkin verran maahan-
muuttokeskustelussa on toki 
menty eteenpäin. Edelleen 
näkee silti paljon lehtien pää-
kirjoituksia ja kolumneja, jot-
ka on kirjoitettu ikään kuin 
”suvakkinäkökulmasta”, ja 
ne olisi siten voitu yhtä hyvin 
kirjoittaa 10-15 vuotta sitten. 
Keskustelun suhteen Suo-
messa ei ole vielä tapahtunut 
samanlaista vallankumousta 
kuin esimerkiksi Ruotsissa tai 
muissa Pohjoismaissa, joissa 
keskustelun sävy on muuttu-
nut täysin, varsinkin vuoden 
2015 tapahtumien jälkeen, 
Halla-aho sanoo.

Halla-aho toteaa, että maa-
hanmuutto on poliittisena 
teemana edelleen tabu, eli 
kiellettynä pidetty keskuste-
lunaihe. Sen rinnalle on ny-
kyään tullut muitakin aiheita, 
joita Halla-aho vertaa ”py-
hään lehmään”.

- Nykyään seksuaalisuuteen 
ja sukupuoli-identiteettiin 
liittyvät kysymykset tuntuvat 
aiheuttavan samalaisia reak-
tioita. Ne ovat ikäviä ja herät-
tävät tavallisissa ihmisissä är-
tymystä. Itse en kuitenkaan 
pidä näitä ilmiöitä yhtä vaa-
rallisina, koska kaikki hulluu-
det menevät aina ohi.

Liberaaleiksi itseään 
kutsuvat harvoin ovat 
liberaaleja

Halla-ahon mukaan pyhä-
nä lehmänä maahanmuut-
to on kuitenkin huomattavas-
ti vaarallisempi aihe, koska se 
johtaa politiikkaan, jonka ai-
heuttamat vahingot ovat py-
syviä ja vaikeita korjata.

Halla-aho toteaa myös, että 
kiellettyjen tabuaiheiden 
nostaminen poliittiseen kes-
kusteluun on edelleen han-
kalaa.

- Ei ole olemassa sellaista 
tapaa esittää tiukkaa ja kan-
sallismielistä maahanmuut-
topolitiikkaa, joka saisi hy-
väksynnän niiltä, jotka ovat 
samasta aiheesta vahvaa eri 
mieltä ideologisista syistä.

- Meillä perussuomalaisil-
la on varmasti kehitettävää 
omassa viestinnässämme ja 
ilmaisussamme. Pyrimmekin 
tekemään sitä jatkuvasti pa-
remmin, jotta meidän kans-
samme samalla tavalla ajat-
televien kynnys äänestää 
perussuomalaisia ei muodos-
tuisi tarpeettoman korkeaksi, 
Halla-aho sanoo.

Hän jatkaa, että pelkästään 
ideologisen tabun rikkomi-
nen kuitenkin yleensä johtaa 
vihamieliseen reaktioon pu-
navihreässä mediassa, täysin 
riippumatta sii-
tä, miten asia on 
ilmaistu.

- Tutkimusten 
mukaan suuri 
osa toimittajista 
on punavihrei-
tä puoluepoliitti-
sessa merkityk-
sessä. On vaikea 
sanoa, mikä olisi 
nimeltään se ar-
vokokonaisuus, 
mitä perussuo-

malaiset edustaa. Sama on-
gelma pätee kuitenkin myös 
vastakkaiseen laitaan. Itse 
kutsun sitä mieluummin pu-
navihreäksi kuin arvolibe-
raaliksi. Ne, jotka nykyään 
kutsuvat itseään liberaaleik-
si, ovat tyypillisesti kaikkea 
muuta kuin liberaaleja.

Sensuurilainsäädäntö 
iskee lopulta omiin 
luojiinsa

Halla-aho on usein korosta-
nut sananvapauden merkitys-
tä perusoikeutena. Perussuo-
malaiset puolueena on usein 
esittänyt sananvapautta ra-
joittavan lainsäädännön kor-
jaamista.

Kuitenkin nykyisin eri yh-
teyksissä vaaditaan usein sa-
nanvapauteen kohdistuvia 
rajoituksia. Esimerkiksi hal-
lituspuolue vihreät ovat esit-
täneet ”vihapuheen” tor-
juntaan tähtäävää tiukkaa 
lainsäädäntöä, vaikka monel-
le on epäselvää, mitä vihapu-
heella edes tarkoitetaan.

Halla-aho sanoo olevansa 
huolissaan siitä, miten kevy-
esti monet ihmiset nykyään 
suhtautuvat sananvapau-

den rajoituksiin 
silloin kun ra-
joitukset eivät 
suoraan rajoi-
ta heidän oikeut-
taan ilmaista 
mielipiteitään.

- Sensuuri-
lainsäädännös-
tä muodostuu 
helposti Fran-
kensteinin hir-
viö, joka lopulta 
myös iskee myös 

omiin luojiin-
sa. Tällaiset 
lait ovat kaik-
kien vallanpi-
täjien käytös-
sä, ja poliittiset 
suhdanteet voi-
vat jonain päi-
vänä muuttua. 
Sen takia kaik-
kien olisi syy-
tä puolustaa 
sananvapaut-
ta myös silloin, 
kun se ei satu henkilökohtai-
sesti suojelemaan omia mie-
lipiteitä.

Lakien tulisi 
olla selkeitä ja 
yksiselitteisiä

Halla-aho nostaa esille 
myös, että lakien tulisi olla 
mahdollisimman selkeitä ja 
yksiselitteisiä.

Sananvapauden rajoittami-
sen kannalta ongelmaksi on 
usein nähty varsinkin epäsel-
västi muotoiltu rikoslain pe-
rusmuotoinen säännös kii-
hottamisesta kansanryhmää 
vastaan.

- Lain kirjain on voimak-
kaasti rajoittava, koska rikol-
liseksi teoksi on rajattu myös 
loukkaava puhe, jossa solva-
taan tai panetellaan jotakuta 
ilman, että sanoja olisi mää-
ritelty. Kyse on myös siitä, 
miten lainkohtaa tulkitaan. 
Sanoisin, että valtakunnan-
syyttäjä (Raija Toiviainen), 
jolla on yksinoikeus ja velvol-
lisuus nostaa syytteitä kiihot-
tamisrikoksesta, niin hänellä 
on lähtenyt pahasti laukalle. 
En epäröi sanoa ääneen tätä 
kaikkien näkemää tosiasiaa, 

Halla-aho sanoo.
Laki kiihotta-

misesta kansan-
ryhmää vastaan 
ei suojele yksin-
omaan vähemmis-
töryhmiä, vaan 
lain säännöksessä 
on mainittu myös 
esimerkiksi va-
kaumukselliset tai 
niihin rinnastetta-
vat ryhmät. Hal-
la-aho katsoo, että 

kyseinen rikoslain pykälä, sa-
moin kuin laki uskonrauhan 
rikkomisesta, kuitenkin suo-
jelee lähinnä tiettyjä etnisiä 
ryhmiä ja uskontoja.

- Ne johtavat siihen, että ih-
miset ovat taustastaan riip-
puen eriarvoisessa asemas-
sa ja nauttivat eri asteista lain 
suojaa. Mielestäni tilanne on 
sietämätön länsimaisen libe-
raalin oikeusvaltion näkökul-
masta.

Identiteettipolitiikka 
kulttuurivallan-
kumouksen ytimessä

Halla-aho nosti uudes-
taan esille myös kuukausi ai-
emmin pitämänsä puheen 
teemat, jossa hän tarkaste-
li yhteiskunnan kulttuurival-
lankumousta, johon liittyy 
vahvasti identiteettipolitiikka 
sekä kulttuurisodat.

- Samanlaisia piirteitä oli ai-
koinaan Kiinan kulttuurival-
lankumouksessa tai vaikka 
Talibanien valtaannousussa 
Afganistanissa. Vuosituhan-
nen taitteessa kauhisteltiin 
sitä, että talibanit räjäytti-
vät vanhan buddha-patsaan 
Afganistanissa, koska pat-

Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Hal-
la-aho puhui tv-haastattelussa sananvapau-
den merkityksestä, cancel-kulttuurista, uhri-
pääomasta sekä väistämättömistä reaktioista, 
jotka seuraavat kiellettyjen aiheiden nostami-
sesta poliittiseen keskusteluun.

”Maahanmuutto 
on usein se sokea 
piste, jossa loogiset 
argumentit eivät 
enää päde”

Halla-aho poliittisen keskustelun vaikeutumisesta:

Sensuurilain-
säädännöstä
muodostuu
helposti 
Frankensteinin
hirviö, joka 
lopulta iskee 
myös luojiinsa." 

"Kun ratkotta-
vana ei enää
ole oikeita 
ongelmia, niin
ihmisluonto 
alkaa keksiä
ongelmia."

Cancel-kulttuuri 
muistuttaa noitavainoja.
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sas koettiin loukkaavaksi ja 
se ei sopeutunut senhetki-
seen vallitsevaan ääri-ideo-
logiaan.

- Olen miettinyt, eroaako 
tästä periaatteellisella tasol-
la se, että länsimaissa nyky-
ään kaadetaan historiallis-
ten henkilöiden patsaita. Tai 
pyritään kirjoittamaan uu-
siksi vuosisatoja sitten kir-
joitettuja kirjoja, koska ne 
eivät vastaa tämän päivän 
standardeja, Halla-aho sa-
noo.

Uhrius on 
haluttua pääomaa

Kulttuurivallankumouk-
seen liittyy myös nykyisin 
selvästi havaittavissa ole-
va pöyristymisen ja louk-
kaantumisen kulttuuri. Hal-
la-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 ih-
misten sukupuolesta tai sii-
tä, saako suomalaisia kutsua 
suomalaisiksi.

- Toisaalta on myös niin, 
että uhrius on tänä päivänä 
haluttua pääomaa. Monet 
nykyään mielellään kokevat 
kuuluvansa johonkin syrjit-
tyyn uhrikategoriaan, kos-
ka sillä saa pelimerkkejä ja 
puheaikaa. Nykyajan inter-
sektionaalinen ajattelu ni-
menomaan rakentaa kasti-
järjestelmää, jossa ihmisen 
oikeus puhua ja toisaalta 
eräät väistämisvelvollisuu-
det määrittyvät sen mukaan, 

millaisia lähinnä syntymäs-
sä saatuja ominaisuuksia ih-
misillä on. Esimerkiksi et-
ninen tausta, sukupuolinen 
suuntautuminen ja niin 
edelleen. Tällöin ihmistä ei 
enää arvioida yksilönä, vaan 
ryhmän edustajana.

Cancel-kulttuuri 
perustuu ilmiantoihin

Kulttuurivallankumouk-
seen liittyy myös niin sa-
nottu cancelointi eli jouk-
koistettu maalittaminen 
ja nettivainoaminen, jol-
la pyritään saamaan koh-
teen työpaikka, virka, mai-
ne, ystävyyssuhteet ja/tai 
perhe-elämä ”peruutettua”. 
Tarkoitus on siis tuhota ih-
misen työura, elanto ja ih-
missuhteet.

Viimeksi canceloinnin 
kohteeksi joutui urheiluvai-
kuttaja Aleksi Valavuori, 
joka sai kimppuunsa vasem-
mistopoliitikkoja, toimitta-
jia ja aktivisteja sen jälkeen, 
kun Valavuori paheksui 
mieheksi syntyneiden trans-
urheilijoiden osallistumista 
urheiluun naisten sarjoissa.

- Cancel-kulttuuri perus-
tuu ilmiantoihin. Se muis-
tuttaa satojen vuosien takai-
sia noitavainoja. Nykyään 
ihmisten fyysinen tuhoami-
nen ei kuitenkaan ole enää 
samalla tavalla muodikasta, 
vaan sen sijaan nykyään kes-
kitytään tuhoamaan sosiaa-
liset suhteet ja työmahdolli-
suudet, Halla-aho arvioi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

"Monet nykyään 
mielellään koke-
vat kuuluvansa 
johonkin syrjit-
tyyn uhrikate-
goriaan."

Jussi Halla-
aho ei säästele 
sanojaan puo-
lustaessaan 
sananvapa-
utta.

Lulu Ranne

Hallituksen ilmastoriihi käy kalliiksi

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne suhtau-
tuu kriittisesti hallitustenvälisen ilmastonmuutospa-
neelin IPCC:n elokuussa julkaisemaan ilmastoraporttiin. 
Ranteen mukaan paneelin lietsoman ilmastopaniikin 
tarkoitus ei ole pelastaa ihmiskuntaa, vaan muuttaa ke-
hittyneiden maiden yhteiskuntajärjestelmää pelon avulla 
totalitaariseen suuntaan.
KULUVAA kesää ovat leiman-
neet kohut lämpötiloista, tul-
vista, metsäpaloista ja muista 
poikkeuksellisiksi väitetyistä il-
miöistä. Ikäviä, mutta normaa-
listikin sattuvia tapahtumia on 
nostettu otsikoihin alkusoit-
tona hallitustenvälisen ilmas-
tonmuutospaneelin eli IPCC:n 
9.8.2021 julkaisemalle raportil-
le, Lulu Ranne toteaa.

Ranteen mukaan kohuilla luo-
daan mielikuvaa juuri nyt pe-
ruuttamattomaksi äityvästä 
katastrofista. Esimerkkinä vaik-
kapa Keski-Euroopan salama-
tulvat, jotka eivät suinkaan 
johdu ilmastosta, vaan jokiuo-
mien rantojen ja valuma-aluei-
den ajattelemattomasta raken-
tamisesta. Uhkakuvien mukaan 
ääri-ilmiöiden pitäisi lisääntyä 
Suomessakin. Kuitenkaan esi-
merkiksi ukkospäivien ja sala-
moiden määrien 120 vuoden 
historia ei osoita minkäänlaista 
kasvavaa trendiä.

IPCC on poliittinen 
organisaatio

Ranne haluaakin tehdä selväk-
si pari asiaa.

- Ensiksi IPCC on poliittinen 
organisaatio, joka ei noudata 
tieteen itsensä korjaamisen pe-
riaatetta. IPCC valikoi arvioihin-
sa ainoastaan ihmisperäistä il-
mastomuutosta tukevat tutkijat 
ja tutkimukset. Kriittiset tutkijat 
pyritään syrjäyttämään tiedeyh-
teisöistä ja rahoituksesta. Kriit-
tiset kansalaiset leimataan de-
nialisteiksi ja salaliittohörhöiksi. 
IPCC:n raportin tarkoituksena 
on pahentaa paniikkia ja lisätä 
kiirettä tehdä harkitsemattomia 
päätöksiä.

- Toiseksi en ole havainnut pe-
russuomalaisten kiistävän il-
mastonmuutosta. Päinvastoin 
alleviivaamme tosiasiaa, että il-

masto on muuttunut ja muut-
tuu aina. Viimeisten 100 000 
vuoden aikana ilmastossa on 
tapahtunut ainakin 24 merkit-
tävää ja nopeaa muutosta kyl-
mempään tai lämpimämpään. 
Emme tiedä varmasti näiden 
luontaisten muutosten syitä. 
Siksi emme IPCC:n propagan-
dasta huolimatta kykene erot-
tamaan ihmisen vaikutusta 
ilmaston luontaisesta vaihtelus-
ta, Ranne kertoo.

Ilmastotoimet ovat 
epäloogisia ja tehottomia

Ilmastotoimet ovat epäloogi-
sia ja tehottomia ilmastonmuu-
toksen torjumisen kannalta, 
Ranne toteaa. Esimerkkinä te-
hottomuudesta Ranne mainit-
see EU:n tukevan fuusioenergi-
an kehittämistä alle miljardilla 
vuodessa. Jos EU oikeasti ha-
luaisi moninkertaistaa sähkön 
käytön päästäkseen nopeas-
ti eroon fossiilisista, se käyttäisi 
fissio- ja fuusioydinvoiman ke-
hittämiseen satakertaisen sum-
man. Sekään ei olisi vielä paljoa 
hyötyihin nähden.

- Ilmastopaniikin tarkoitukse-
na ei ole pelastaa ihmiskuntaa, 
vaan muuttaa pelon avulla ke-
hittyneiden maiden yhteiskun-
tajärjestelmää totalitaariseen 
suuntaan.

Punavihreä hallitus 
mukana joukkohysteriassa

Ranteen mielestä ilmastotoi-
met tulisi suunnata väkirikkai-
siin kehittyviin maihin, missä ne 
olisivat kustannustehokkaim-
pia, mutta silloin ne eivät edis-
täisi todellista tavoitetta. Sa-
masta syystä viholliseksi on 
valittu hiilidioksidi ja sitä vas-
taan tehottomat aseet – 30 
vuotta ilmastokokouksia ei ole 

muuttanut hiilidioksidin pitoi-
suuden kasvutrendiä miten-
kään, vaan tärkeintä on ylläpi-
tää kriisin tunnetta.

- Punavihreä hallitus on lähte-
nyt joukkohysteriaan mukaan 
täysin rinnoin. Ilmastonmuu-
toksen väitetään uhkaavan pe-
rusoikeuksia, joiden turvaami-
sella sitten perustellaan niiden 
polkeminen. EU ja hallitus ha-
luavat päättää millä ajat, mitä 
syöt, miten ja missä asut, mitä 
kulutat ja ennen kaikkea mitä 
ajattelet. Sellaista yhteiskuntaa 
voi kutsua totalitaariseksi, Ran-
ne sanoo.

Ilmastoriihi tarkoittaa, 
että sinä maksat

Ranne toteaa, että tosiasias-
sa julkisen talouden krooninen 
kestävyysvaje polkee nykyis-
ten ja tulevien sukupolviemme 
perusoikeuksia paljon lämpe-
nemistä nopeammin ja pa-
hemmin. Valtionvarainministe-
ri Annika Saarikko (kesk.) esitteli 
(12.8.) budjettiehdotuksen, joka 
on 6,7 miljardia alijäämäinen. 
Silti syksyn budjettiriihen uho-
taan olevan ilmastoriihi.

- Ilmastoriihi tarkoittaa, että 
sinä, suomalainen, maksat jat-
kossa yhä enemmän liikku-
misesta, sähköstä, asumises-
ta, ruoasta ja monesta muusta 
välttämättömyyshyödykkeestä, 
toteaa Ranne.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Suomalaiset joutuvat ilmasto-
paniikin maksumiehiksi
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EDUSKUNTARYHMÄN 
puheenjohtaja Ville Ta-
vio painotti jo pari viikkoa 
sitten, että valtiovarainmi-
nisteriön pohjaesitys vuoden 
2022 budjetiksi jatkaa viher-
vasemmisto-
laista löysää ra-
hankäyttöä ja 
leväperäistä suh-
tautumista vel-
kaantumiseen. 

Tavio totesi li-
säksi, että työl-
lisyystoimet 
ovat tekemät-
tä ja valmiste-
lu on levällään. 
Julkisen talou-
den paisutta-
minen nähdään 
jopa työllisyys-
toimena. Samalla työn ja yrit-
tämisen kannustimiin ei tule 
parannuksia. Kaikki tarvitta-
vat säästö- ja työllisyystoimet 
jäävät seuraavan hallituksen 
harteille.

Valtiovarainministeriön 
budjettipäällikkö Sami Ylä-
outinen on täysin samoilla 
linjoilla kuin Tavio. Yläouti-
nen lataa varsin kovaa teks-
tiä Helsingin Sanomien haas-
tattelussa (14.8.2021). Hänen 
mukaansa velkaantuminen 
on uhka ja Suomen velkaan-
tuminen on ”yksinkertaisesti 
mahdottomalla uralla”. Hän 
on myös huolissaan siitä, että 
hallitus päätti ylittää meno-
kehykset vielä kahtena vuo-
tena.

Valtion menot olleet 
tasapainossa viimeksi 
vuonna 2008

Nykymuotoinen meno-
jen kehysjärjestelmä on ollut 
käytössä vuodesta 2003 lähti-
en. Pandemian vuoksi kehyk-
sistä luovuttiin vuosina 2020 
ja 2021. VM ajoi menokehyk-
seen palaamista ensi vuonna, 
mutta hallitus päätti toisin. 
Kevään kehysriihessä hallitus 
linjasi, että vaalikauden alus-
sa sovittu menotaso ylitetään 

Valtiotieteiden tohtori Heikki Koskenkylä ko-
koaa yhteen viimeaikaisia puheenvuoroja val-
tion erittäin nopeasta velkaantumisesta.

”Suomen 
velkaantuminen 
on yksinkertaisesti 
mahdottomalla 
uralla”

VTT Heikki Koskenkylä varoittaa:

Kehitysapuun riittää 
rahaa, poliisille ei

SUOMEN Poliisijärjestöjen Liit-
to (SPJL) julkaisi huolestuneen 
kannanoton valtiovarainminis-
teriön budjettiehdotuksesta. 
Nykyisellä kehysrahoituksella 
poliisien määrä laskee vuosi-
na 2022-2025 noin 7 050 po-
liisiin. Hallitusohjelmassa po-
liisien määrää on suunniteltu 
nostettavaksi 7 500 henkilötyö-
vuoteen vuoteen 2022 men-
nessä.

Perussuomalainen poliisikou-
lutuksen saanut kansanedusta-
ja Mari Rantanen perää hallituk-

selta toimia oman tavoitteensa 
täyttämiseksi.

- Nykyinen rahoitus tarkoit-
taa sitä, että tavoitteeseen ei 
ole mahdollista päästä, päin-
vastoin poliisien henkilötyö-
vuosia pitää leikata. Jos rahaa 
ei tule lisää, poliisissa joudu-
taan sopeuttamaan toimintaa, 
mikä väistämättä tarkoittaa lo-
mautuksia tai jopa irtisanomi-
sia, Rantanen kuvailee.

Valtiovarainministeriön bud-
jettiehdotus ensi vuodelle on 
6,7 miljardia alijäämäinen. Jos 

vuonna 2022 900 miljoonalla 
eurolla ja vuonna 2023 noin 
500 miljoonalla eurolla. Kes-
kustapuolue yritti harata näi-
tä päätöksiä vastaan, mutta 
joutui lopuksi antamaan pe-

riksi.
Valtion tulot 

ja menot ovat 
olleet tasapai-
nossa viimek-
si vuonna 2008. 
Sen jälkeen val-
tio on velkaan-
tunut lähes yh-
täjaksoisesti. 
Tulot ja menot 
ovat rakenteel-
lisesti epätasa-
painossa eri-
tyisesti väestön 
ikääntymisen 

vuoksi. Eläke- ja hoivamenot 
kasvavat, ja samaan aikaan 
työikäisten osuus väestöstä 
pienenee. Tämän seuraukse-
na Suomella on vakava kestä-
vyysvaje, jonka suuruudeksi 
on arvioitu vähintään 10 mil-
jardia euroa. 

Muilla Pohjoismailla ei ole 
vastaavaa ongelmaa, koska 
niillä on työllisyysaste huo-
mattavasti korkeampi kuin 
Suomella.

Valtion velkaantuminen 
jatkuu vielä pitkään

Yläoutinen viittaa haastatte-
lussa valtiovarainministeriön 
niin sanottuihin painelaskel-
miin. Niiden mukaan valtion 
velkaantuminen jatkuu tule-
vaisuudessakin vielä pitkään. 
Julkisen velan 
suhde brutto-
kansantuottee-
seen kohoaa ai-
kaa myöten jopa 
yli sadan pro-
sentin. 

Yläoutisen mu-
kaan ministeriö 
on jo lähes viisi-
toista vuotta ko-
rostanut, että 
julkisten tulo-
jen ja menojen 

rakenteellinen epäsuhta pi-
tää korjata, tai lopputulos on 
ruma. Velan korkotason nou-
su voi johtaa tiukkaan me-
nojen leikkauskierteeseen. 
Yläoutisen mukaan meno-
jen kehysjärjestelmässä py-
syminen on edellytys joh-

donmukaisen 
talouspolitii-
kan harjoittami-
selle.

Valtion budje-
tin alijäämä oli 
viime vuonna 
peräti 18 miljar-
dia euroa, tänä 
vuonna se on 
noin 14 miljar-
dia ja vielä ensi 
vuonnakin noin 
7 miljardia. Jul-

Heikki Koskenkylän mielestä Suomi ajaa kohti ikäviä aikoja.

Tulot ja 
menot ovat 
rakenteellisesti 
epätasapainossa 
erityisesti
väestön ikäänty-
misen vuoksi.

Massiivisen
elvytyksen 
vaikutukset
ovat lähinnä 
rahan 
kaatamista
kankkulan 
kaivoon.

Julkisten menojen 
kasvaminen nostaa 
kokonaisveroastetta.

Suomella
on vakava 
kestävyysvaje,
jonka suuruu-
deksi on 
arvioitu
vähintään 
10 miljardia 
euroa.
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Lisää velkaa eikä säästöjä näy

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa, että 
valtiovarainministeriön pohjaesitys vuoden 2022 budje-
tiksi jatkaa vihervasemmistolaista löysää rahankäyttöä 
ja leväperäistä suhtautumista velkaantumiseen.

TYÖLLISYYSTOIMET ovat teke-
mättä ja valmistelu levällään. 
Vasemmistolaiseen tapaan 
julkisen talouden paisumi-
nen esitetään työllisyystoime-
na. Samalla työn ja yrittämisen 
kannustimiin ei tule parannuk-
sia, ihmettelee Ville Tavio.

Velanotto kasvaa 
eikä säästöjä näy

Tavio huomauttaa, että val-
tiovarainministeriön talousar-
vioesitys on 6,7 miljardia ali-
jäämäinen eikä säästöistä ollut 
tiedotustilaisuudessa puhetta-
kaan. Lisäksi hän epäilee, että 
vuoden mittaan alijäämä eli ve-
lanotto tulee kasvamaan.

- Ei tämä tähän jää. Viime 
vuonna velka kasvoi vielä lä-
hes neljä miljardia siitä, mitä 
talousarviossa oli esitetty. Ei-
köhän nytkin käy niin, että hal-
litus kasvattaa velkaa vuoden 
mittaan, Tavio epäilee.

- Kaikki tarvittavat säästö- ja 

työllisyystoimet jäävät seuraa-
van hallituksen harteille.

Verotusta alas – 
säästöjä turhuuksista

Perussuomalaiset on vaa-
tinut asumisen ja liikkumi-
sen kustannusten alentamista 
muun muassa veroja alenta-
malla. Tämä lisäisi työn kannus-
tavuutta eli työllisyyttä. Lisäksi 
perussuomalaiset on ehdotta-
nut leikkauksia puoluetukiin, 
erityisavustajien määriin, maa-
hanmuuttoon ja kehitysapuun.

- Nämä toimet kasvattaisivat 
ostovoimaa ja työllisyyttä. Li-
säksi ne korjaisivat tuntuvasti 
budjettivajetta, jos esimerkiksi 
kehitysapua maksettaisiin vain 
ylijäämästä.

- Sen sijaan hallitus on jälleen 
esimerkiksi kiristämässä ilmas-
topolitiikkaa, joka tullee tar-
koittamaan duunarille ja yrit-
täjälle maksumiehen asemaa, 
Tavio arvioi.

Maahanmuuttopolitiikka 
Ruotsin tiellä

Hallituksen suuri tavoite on 
ulkomaisen työvoiman lisää-
minen. Perussuomalaiset huo-
mauttaa, että EU:n sisällä on jo 
työvoiman vapaa liikkuvuus, jo-
ten Suomi on osa kymmenien 
miljoonien ihmisten vapaata 
työssäkäyntialuetta. Lisäksi pel-
kästään Suomessa on satoja tu-
hansia työttömänä.

- Suomen ei pidä houkutel-
la sellaista työvoimaa, jota löy-
tyy täältäkin. Maahanmuuton 
tulee olla nettovaikutuksiltaan 
taloudelle positiivista. Näin ol-
len EU:n ulkopuolelta tulevil-
le työntekijöille pitäisi laittaa 
palkkaminimi, etteivät he jää 
yhteiskunnan elätettäviksi.

- Työn halpuuttamisesta on 
karmeita kokemuksia Ruotsista, 
jossa saatavuusharkinta pois-
tettiin. Ruotsin tielle ei pidä 
lähteä – päinvastoin, Tavio pai-
nottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA 

budjettiriihessä hallituspuolu-
eet eivät päätä poliisin rahoitus-
kehyksen korottamisesta, puut-
tuu poliisilta noin 40 miljoonaa 
euroa edes nykyisen laajuisen 
toiminnan ylläpitämiseksi.

Hallitusohjelman 7 500 polii-
sihenkilötyövuodesta rahoitus-
ta puuttuu noin 84 miljoonaa 
euroa.

- Budjettiin suunnitellaan 6 
700 miljoonaa euroa uutta vel-
kaa. Miksi valtavasta velanotos-
ta huolimatta poliisille ei näytä 
riittävän rahaa? Sen sijaan heitä 
ollaan laittamassa kilometriteh-
taalle, Rantanen kyseenalaistaa.

Vertailukohdaksi Rantanen 
ottaa kansainvälisen kehitys-
yhteistyön, jonka määrärahaa 
ollaan uudessa budjettiehdo-

tuksessa jälleen korottamassa 1 
245 miljoonasta lähes 1 275 mil-
joonaan euroon. Kehyspäätök-
sen mukaan kehitysyhteistyön 
määrärahat nousevat tasolle 1 
328 miljoonaa euroa vuoteen 
2025 mennessä.

Poliisitoimen määräraha on 
laskemassa ensi vuodelle 9 mil-
joonalla eurolla 851 miljoonasta 
842 miljoonaan.

- On härskiä, että velkarahaa 
voidaan ottaa ulkomaille lähe-
tettäväksi, mutta oman kansan 
turvallisuudesta ollaan valmii-
ta tinkimään. Hallituksen pri-
oriteetit ovat täysin hukassa. 
Tämä räikeä vääryys on korjat-
tava budjettiriihessä, Rantanen 
puuskahtaa.

Ville Tavion 
mielestä hal-
lituksen tär-
keysjärjestys 
on hakoteillä.

Kovat ajat 
häämöttävät 
jo nurkan ta-
kana? Kuvitus-
kuva.

Hallitus jatkaa holtitonta 
rahankäyttöä

kisten menojen suhde brut-
tokansantuotteeseen kasvaa 
selvästi. Se on jo nytkin EU- 
ja OECD-maiden korkeimpia. 
Lähes 60 prosenttia. 

Julkisten menojen 
paisuttaminen ei elvytä

Emeritusprofessori Matti 
Virén on arvioinut, että jul-
kisten menojen kasvattami-
sella ei ole pitkällä ajalla mi-
tään elvyttävää vaikutusta. 
Virén sanoo, että massiivi-
sen elvytyksen vaikutukset 
ovat lähinnä rahan kaatamis-
ta kankkulan kaivoon.

Julkisten menojen jatkuva 
kasvattaminen nostaa aikaa 
myöten myös Suomen koko-

naisveroastetta, joka on kaik-
kien verojen suhde brutto-
kansantuotteeseen. Suomen 
kokonaisveroaste on jo nyt 
EU- ja OECD-maiden kor-
keimpia. Korkealla veroas-
teella on haitallinen vaikutus 
työnteolle, työllisyydelle ja 
yrittäjyydelle. 

Tätä ei Sanna Marinin pu-
navihreä hallitus näytä ta-
juavan lainkaan, koska se 
painottaa toiminnassaan yk-
sioikoisesti julkisten menojen 
kasvattamista velkaantumalla 
ja verotusta korottamalla.

■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
      KUVA LEHTIKUVA
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VÄITE on siinä mielessä eri-
koinen, että Hekan asun-
toihin on tällä hetkellä noin 
14 000 hakijaa, jotka luonnol-
lisesti on johonkin järjestyk-
seen laitettava. Jaana Närön 
ja Mari Randellin väitteessä 
(IL 7.6.2021) Suomen ”asun-
tojonottomuudesta” lienee-
kin kyse semanttisesta kik-
kailusta, sillä samassa jutussa 
Närö tarkentaa, että vuokra-
asukkaat valitaan tarvehar-
kinnan kautta, usein sosiaali-
sin perustein.

- Sosiaalisissa perusteis-
sa katsotaan, oletko täysin 
vailla asuntoa, onko sinul-
la puutteelliset asunto-olo-
suhteet tai elätkö toimeen-
tulotuen varassa. Jos sinulla 
taas on liikaa omaisuutta, si-
nun on aivan turha olla sii-
nä jonossa, koska kesäpaikka 
voi tehdä asunnon saamisen 
käytännössä mahdottomak-
si, mutta jonohan se on. Kau-
pungin kaikkia asuntoja hal-
linnoiva asiakkuusjohtaja 
Randell keksi sen, että koska 
Hekan asunnot jakaa Helsin-
gin asunnonjakotoimisto eikä 
Heka, niin Hekalla ei ole jo-
noa, vaikka hakijat jonottavat 
asumaan Hekalle, sanoo Asu-
kasliitto ry:n puheenjohtaja 
Hans Duncker.

Perussuomalaisten asuntojonoja koskeva vaalimai-
nos Helsingissä herätti julkisuudessa runsaasti kii-
vasta keskustelua kuntavaalien aikana. Esimerkiksi 
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimitus-
johtaja Jaana Närö ja asiakkuusjohtaja Mari Randell 
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimi-
alalta väittivät, ettei Helsingin ARA-vuokra-asuntoi-
hin ole asuntojonoja ollenkaan.

Hekan asuntoihin 
on tällä hetkellä 
noin 14 000 hakijaa

tään työttömään verrattuna? 
Duncker kysyy.

Veronmaksajat 
rahoittavat 
suurvuokranantajia

Eräs iso asuntovuokri-
en hintoja korottava ongel-
ma liittyy Suomen asumistu-
kijärjestelmään, jota voidaan 
usein pitää suorana tukena 
veronmaksajilta vuok-
ranantajille. Suurimpien 
asumistuen saajien joukos-
sa on muiden muassa sellai-
sia suurvuokranantajia kuin 
Sato Oyj ja Kojamo Oyj. Kela 
maksaa Suomessa Tampuuri-
järjestelmän kautta suurille 
vuokranantajainstituutioille 
satoja miljoonia euroja asu-
mistukea vuodessa. Kun asu-
mistukea maksetaan suoraan 
vuokranantajille ja kiinteis-

tösijoittajille, ja tukea makse-
taan sitä enemmän, mitä kal-
liimpi vuokra on, niin onko se 
köyhien auttamista?

- Ei ole. Istuin viisi vuot-
ta Kelan asumistukipanee-
lissa, joka oli eri järjestöjen 
ja virkamiesten taustaryh-
mä, joka seurasi tätä toimin-
taa. Vuokranantajathan ko-
rottivat vuokria joskus jopa 
etukäteen, kun tiesivät, kuin-
ka paljon asumistuki nousee, 
jotta varmasti saivat kaiken 
kotiin. Kela käyttää varsin 
paljon energiaa yrittäessään 
saada ihmisiä muuttamaan 
pienempiin asuntoihin, kos-
ka halvempia asuntoja per 
neliömetri ei ole, ja hintataso 
ylittää sen, mitä asumistuki 
kattaa. Automaattisiirrot vai-
kuttavat myös hyvin paljon 
siihen, missä asutetaan mitä-
kin väestöryhmiä, Duncker 

Eikö Helsingissä ole muka asuntojonoja?

Ulkoeurooppalaisten 
osuus Hekan 
asunnoissa kasvaa

Dunckerin mielestä pe-
russuomalaiset ovat oikeas-
sa siinä asiassa, että ulkoeu-
rooppalaisten osuus Hekan 
asunnoissa kasvaa koko ajan 
varsinkin tietyissä Helsingin 
kaupunginosissa. Duncker pi-
tää huonona politiikkana sitä, 
että ulkoeurooppalaiset asuk-
kaat usein vielä keskitetään 
samoihin taloihin, koska pie-
nikin keskittäminen voi han-
kaloittaa maahanmuuttajien 
integroitumista suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

Toinen kysymys on se, että 
kun asunnot myönnetään so-
siaalisin perustein, esimer-
kiksi asunnottomuuden takia, 
se antaa Suomen ulkopuolel-
ta muuttaville etusijan, jota 
vastaan esimerkiksi muualta 
Suomesta Helsinkiin muutta-
van kantasuomalaisen on vai-
kea kilpailla.

- Jos tänne tulee vaikka Sa-
vosta putkimies, kun siellä sa-
volaisessa maalaispitäjässä ei 
enää ole töitä, ja yrittää saa-
da asunnon Hekalta, mutta 
hänellä onkin työpaikka tääl-
lä, niin miten hänet pisteyte-

kertoo.

Työttömyys voi 
olla työssäkäyntiä 
kannattavampaa

Pohjoismainen hyvinvoin-
tivaltiomalli perustuu siihen 
ajatukseen, että maassaolo-
luvan saaneet ihmiset eivät 
enää ole oman onnensa sep-
piä kuten vaikka Yhdysval-
loissa, vaan yhteiskunta ottaa 
vastattavakseen heidän pe-
rustoimeentulostaan. Tämä 
on riskitekijä, kun samaan ai-
kaan tietyissä kulttuureissa 
viis veisataan siitä, mikä on 
tietyillä aloilla määrätty mi-
nimipalkka. Silloin perus-
toimeentulotuki itse asiassa 
parantaa monen maahan-
muuttajan taloudellista ase-
maa, edellyttäen että valtio 
kustantaa heidän asumisensa.

Asumistukea maksetaan sitä 
enemmän, mitä korkeampi vuokra on.

22.7.2021 uutisoitiin itäsuoma-
laisen, Muuruvedellä sijaitsevan 
hoitokodin ympärivuorokau-
tisen hoiva-asumisen keskeyt-
tämisestä. Toiminta jouduttiin 
keskeyttämään, koska henkilö-
kuntaa ei ollut saatu rekrytoitua 
riittävästi. Vastaavanlaisia uuti-
sia on kuultu valitettavan usein 
viime aikoina.

- Työn houkuttelevuus on iso 
tekijä siinä, että työntekijöitä 
saadaan riittävästi, toteaa Min-
na Reijonen.

Työnteon olosuhteita 
hoitoalalla kehitettävä

Hoitohenkilökuntaa on kou-
luttautunut toisille aloille. Työn 

Viime aikoina on jouduttu sulkemaan terveydenhuollon 
toimipisteitä henkilökunnan puutteellisen lukumäärän takia. 
Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna 
Reijonen haluaa hallitukselta pikaisia toimenpiteitä henkilö-
kuntamäärän ja hoitoalan houkuttelevuuden parantamiseksi.

Reijonen huolissaan terveydenhuollon tulevaisuudesta:

kuormittavuus, kiire, palkkaus ja 
työn arvostus ovat merkittäviä 
tekijöitä, kun vaihdetaan alaa. 
Hoitohenkilökunnan tarve tulee 
kasvamaan tulevaisuudessa.

- Olisikin tärkeää panostaa sii-
hen, että työnteon olosuhteita 
kehitettäisiin ja myös houkutte-
levuutta palata takaisin hoito-
alalle parannettaisiin, sanoo Rei-
jonen.

Reijonen teki ministerille kir-
jallisen kysymyksen, mihin toi-
menpiteisiin aiotaan pikaisesti 
ryhtyä, jotta henkilökuntamää-
rä saadaan hoitoalalla pidettyä 

riittävänä. Reijonen kysyy myös, 
mitä projekteja aiotaan käyn-
nistää hoitoalan houkuttele-
vuuden parantamiseksi ja hoi-
toalalta lähteneen henkilöstön 
motivoimiseksi palata takaisin 
hoitoalalle.

Perintäkäytännöt 
kohtuuttomia

Reijonen on huolissaan myös 
julkisen terveydenhuollon pe-
rintäkuluista. Yleisimpänä käy-
täntönä on lähettää asiakkaalle 
lasku tämän saamasta hoidos-
ta. Eri kunnissa, kaupungeissa ja 
sairaanhoitopiireissä on hyvin 
erilaisia käytäntöjä laskutuksen 
suhteen. Osassa sairaanhoito-
piireistä laskut saattavat mennä 
perintään hyvinkin pian laskun 

Ala ei houkuttele riittävästi

Minna Reijonen

eräännyttyä. Ongelmia voi seu-
rata etenkin yksin asuville pitki-
en sairaalajaksojen aikana.

- Perintätoimet ovat saatta-
neet aiheuttaa kansalaisille yli-
määräisiä kuluja ja jopa luotto-
tietojen menetyksen, varsinkin 
jos henkilö on pitkiä aikoja sai-
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- Tämä on monikerroksinen 
asia, jota ei voi yleistää kos-
kemaan kaikkia, mutta täs-
sä meidän monikulttuurises-
sa kokonaisuudessamme on 
mukana paljon patriarkaa-
lista ajattelua sekä heimo- ja 
klaaniajattelua. Osassa näistä 
kulttuureista voi vaikka vel-
jenpoika olla velvollinen pal-
velemaan minua sillä hinnal-
la, jonka minä määrään. Eivät 
he riko omaa kulttuuritaus-
taansa eivätkä omia perintei-
tään toimiessaan näin, sanoo 
Duncker.

Kantasuomalaisilla 
ei ole varaa muuttaa 
Helsinkiin töihin

Nykyään on yleistä syyttää 
työttömiä laiskuudesta, vaik-
ka ongelma monen kohdalla 
on se, että muualta Suomes-

Kotoinen sote – 
perussuomalainen ote! 
SUOMI valmistautuu kovaa vauhtia ensi tammikuun sote-vaa-
leihin. Hallituksen antama nimitys on mielenkiintoinen; nyt 
puhutaan ”hyvinvointialueista” – ikään kuin sanoilla voisi hal-
lita 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 Ase-
tus kunnallishallituksesta maalla määräsi, että Suomessa maa-
seudun kirkkopitäjien vastuulla olleet maalliset asiat siirrettiin 
maalaiskuntien tehtäväksi ja hengelliset asiat luterilaisten seu-
rakuntien vastuulle.  

Sote-uudistuksen valtavat muutokset eivät ole vielä paljas-
tuneet kansalaisille. Veroprosentti noussee reippaasti, ja ra-
hat eivät sittenkään riitä. Suurissa kaupungeissa uusi sote-ar-
ki merkitsee sitä, että lääkäriin pääsy vaikeutuu, lapsiperheet 
havaitsevat, että lapsien pääsy lääkäriin hidastuu ja vanhuk-
set havaitsevat, että kesällä terveyskeskukset suljetaan tai että 
vanhustentalon palvelut huonontuvat. Sotessa on syvä demo-
kratia- ja rahoitusvaje.  

Jonkun pitää puolustaa suomalaisia – 
siksi perussuomalaiset 

Perussuomalaiset ovat juuri laatimassa omaa maakuntavaa-
liohjelmaansa. 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 toimin-
nan on ulotuttava koko maahan ym. Ennen kaikkea: paikallinen 
näkökulma on säilytettävä!  

Kuten edellä on mainittu, sote-muutoksen suurin vaara lie-
nee siinä, että se laimentaa lähialueiden demokratian ja luo jär-
jestelmän, johon ei voida löytää rahoitusta. Päätösvalta tiivis-
tyy harvoille.  

Hallitus ähkii sote-todellisuuden kanssa tosimielessä syksyllä. 
Piina alkaa siitä, kun se pähkäilee terveysalan tulevien palkan-
korotusten suuruutta tai pienuutta. Viimeistään syksyllä joudu-
taan kovan paikan eteen.  

Me kuitenkin lähdemme päättävästi vaaleihin. Haaste on suu-
ri, mutta on tärkeätä, että joku tässä maassa puolustaa tavalli-
sia kansalaisia ja puhuu suomalaisten puolesta. Perussuoma-
laisen perheen toive on, että ketään suomalaista ei heitettäisi 
”susille”.

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

(mitä siis ei Hekan mielestä 
ole olemassakaan), niin hei-
tä ei noukitakaan sieltä jo-
nosta. He eivät saa asuntoa, 
koska heillä on usein liikaa 
tuloja. Tulot riittäisivät He-
kan vuokriin, mutta eivät 
Kojamon tai muiden vastaa-
vien, Duncker kertoo.

Kaikki panokset 
laitettu työperäisiin 
maahanmuuttajiin

Vaikka edellä mainittu 
Vehmersalmen omakotita-
lo olisi kuinka priimakun-
nossa, niin jos sitä yleen-
sä saa myytyä, sen hinnalla 
saa ostettua Haagasta van-
hasta talosta pikkueteisen 
ja viisi neliötä, hyvässä ly-
kyssä vielä yhden vaateteli-
neen. Kojamon vuokria vain 
harva pystyy maksamaan il-
man valtion tukea. Sellaisia 
palkkoja ei vain makseta ko-
toperäisillekään Helsinkiin 
muuttajille. Yhtälö ei toimi, 
koska kaikki panokset on 
laitettu maahanmuuttaja-
taustaiseen työvoimalisään.

- Suomen 345 000 työtön-
tä on luokiteltu rupusakiksi, 
joita ei enää pysty klaaraa-
maan mukaan työvoimaan. 
Tyypillinen tarjoilijan pe-
rustulo on 2 200-2 500 eu-
roa kuussa bruttona. Täl-
laisilla tuloilla en ole 
oikeutettu mihinkään asu-
mistukeen, koska olen lii-
an suurituloinen, mutta 
jos olen työtön ja perustoi-
meentulotuella, saan täy-
den asumistuen. Silti sano-
taan, että työvoimapula on 
melkoinen. Kuunnellessa-
ni päättäjiä tuntuu välillä, 
että sairaanhoitajien tuomi-
nen Filippiineiltä on ainoa 
kestävä ratkaisu, Savon ty-
tön stadiin houkuttelemi-
nen kun ei sitä ole. Voi vain 
kysyä miksi, Duncker ih-
mettelee.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA

raalassa, laskuja on kertynyt ko-
tiin ja eräpäivä on jo mennyt 
ohi, sanoo Reijonen.

Paikoitellen lasku 
menee heti perintään

Kansalaisten palautteen pe-
rusteella perintäkirje voi tulla 
hyvin pian laskun eräännyttyä. 
Joskus terveydenhuollon yksik-
kö laittaa itse ensimmäisen huo-
mautuslaskun, joissain paikoissa 
lasku menee heti perintään. Pe-
rintäkulut saattavat lisätä mer-
kittävästi laskun loppusummaa.

Ongelmia voi tulla etenkin, el-
lei kotona pitkään aikaan ole ke-
tään, joka seuraa tulevia laskuja 
ja huolehtii ne ajoissa maksuun. 

- Yksinkertainen ratkaisu voi-
si olla vaikka se, että lasku lähe-

tettäisiin vasta sairaalajakson 
jälkeen, kun potilas on kotiu-
tunut ja pystyy jälleen hoita-
maan asioitaan, ehdottaa Rei-
jonen.

Myös perintälaskussa tuli-
si olla selkeästi merkintä, mitä 
asiaa lasku koskee. On sattu-

nut tapauksia, että lasku on 
saatettu maksaa kahteen ker-
taan, koska ei ole ollut selvää, 
onko lasku jo maksettu.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

ta, Kehä kolmosen ulkopuo-
lelta, on usein taloudelli-
sesti mahdotonta muuttaa 
työn perässä Helsinkiin. Jos 
omistaa esimerkiksi omako-
titalon Vehmersalmella, ei 
pankki myönnä edes kymp-
pitonnin lainaa, vaikka lait-
taisi talonsa vakuudeksi, 
koska talon myyminen kes-
tää 4-5 vuotta ja se on pi-
dettävä sillä aikaa koko ajan 
lämpimänä.

- Monella ei ole mitään 
mahdollisuutta tulla tänne 
maakunnista, missä työttö-
myyttä on ihan rakenteelli-
sista syistä. Harvaan asuttu 
Suomi autioituu ja ruuhka-
Suomi sen kuin ruuhkau-
tuu. Maaseudun työttömät 
ovat siellä edelleen työttö-
minä ja syövät yhteiskun-
nan varoja, koska kun he tu-
levat sinne Hekan jonoon 
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