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Työttömyysetuuksiin satoja 
miljoonia euroja joka kuukausi

Koulujen on keskityttävä perusopetukseen
Oppimistulokset laskevat hälyttävästi:
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Kaikesta muusta voidaan tinkiä

Julkiset menot kuriin

Suomi ei voi ratkaista 
kehitysmaiden ongelmia

Suomalaisen Suomalaisen 
pitää olla pitää olla 
kotimaassaan kotimaassaan 
ykkönenykkönen
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OLIHAN se 1980-luku näin jälkikä-
teen ajateltuna aika täyspäistä. Nor-
miperheessä oli isä, äiti ja pari lasta. 
Oli pankkilainalla hankittu tiilitalo, 
pihalla kultainen noutaja, talon edes-
sä Saab. Isä oli töissä tehtaalla, äiti 
opena koulussa. Lapset kävivät lähi-
koulussa, kerran vuodessa poliisi tuli 
kouluun varoittelemaan, että älkää-
pä käyttäkö huumeita. Lomilla käytiin 
mökillä. Suomi vaurastui pikkuhil-
jaa, kotiin saapui arkea helpottavia in-
novaatioita. Välillä oli rankkaa, mutta 
asiat etenivät pääosin hyvään suun-
taan.

Sitten tuli 2020-luku.
Nyt miehet on leimattu toksisiksi, 

syntyvyys on romahtanut. Tytöt ovat 
poikia ja iseillä on menkat, ja he kuu-
lemma synnyttävät. Vauvat ovat hii-
lisaastetta eikä sellaisia pidä hankkia, 
mutta Suomeen pitää silti haalia muu-
alta kymmeniä tuhansia ihmisiä vuo-
dessa. Teineille tuputetaan kouluis-
sa maailmantuskaa. Poliitikot ajavat 
huumeiden laillistamista ja narkkaa-
mishuoneita, Yleisradio tuputtaa am-
matinvalinnaksi prostituutiota. Meno 
on monin paikoin varsin sekopäistä, 
eikä se osoita rauhoittumisen merk-
kejä. Ihmiskunnan pelastus nojaa 
kuulemma räyhäkkääseen feminis-
miin ja ekokiihkoiluun.

Mistä nämä kajahtaneet ajatukset 
oikein tulevat? Ja miksi on niin pelot-
tavaa sanoa, että ”hei tässä ei välttä-
mättä ole järkeä”.

Vastaus on itse asiassa aika yksin-
kertainen: Sekopäisyys kuljetetaan 
koteihin joko telkkarin, netin tai ko-
tiin kannetun lehden voimin. Seko-
päisyyttä tuotetaan teollisessa mit-
takaavassa, ja sen noudattamista 
valvotaan. Harvemmin kysytään: mik-
si näin tapahtuu?

+ + +
Aatteet ja ideat harvoin leviävät it-

sestään. Tyypillisesti ne ensin ra-
kennetaan ja sitten jaellaan samaan 
tapaan kuin elokuvien ensi-illat. Ja-
keluvälineenä toimii media, joka kir-
jaimellisesti moukaroi nämä tarinat 
ihmisten tajuntaan. Niitä nuijitaan ih-
misten päiden sisälle tuhansia ker-
toja, niin kauan, että halutut tarinat 
juurtuvat aivojen harmaaseen mas-
saan. Ihmisten aivoihin rakennetaan 
tarkoituksella tietty tapa ajatella. Tä-
män takia tiettyjä tarinoita jankataan 
joka päivä. Ihmisten kuuluu pelä-
tä, koska pelon avulla voidaan ohjail-
la. Psykologi George Lakoff avaa tätä 
kirjassaan Don’t Think of an Elephant 
(suom: Älä ajattele elefanttia).

Miksi tällaista tehdään?
No siksi, koska se hyödyttää kuvi-

oon osallistuvia massiivisesti. Mie-
ti itse: Maapallon suurimpia pank-
keja, finanssi- ja sijoitusyhtiöitä, on 
aiemmin pidetty lähinnä verenimijöi-
nä. Kuin taikaiskusta vuoden 2015 tie-

noilla nämä megakorporaatiot alkoi-
vat luoda nahkaansa uudelleen ja yksi 
kerrallaan ilmoittautuivat hyvyyden 
joukkoihin. Niihin rekrytoitiin roppa-
kaupalla eettisyyden, globaalin vas-
tuun, diversiteetin ym. julistajia.

Samaan aikaan maailman suurim-
mat mediayhtiöt alkoivat toistella ta-
rinaa vääjäämättä edessä olevasta 
globaalista ilmastotuhosta. Ainoak-
si pelastukseksi leivottiin energiajär-
jestelmien muutos sekä valtavien ra-
hasummien kanavointi näille samoille 
tahoille.

Kuvio menee läpi. Ei toki kaikille, 
mutta niille, jotka luottavat enemmän 
Yleisradion tai CNN:n lähetyksiin 
kuin siihen, mitä havaitsevat omin sil-
min. Useimmat ihmiset arvelevat, että 
uutistoimistojen tehtävä on välittää 
uutisia. Tekevät ne toki sitäkin, mut-
ta varsinaisesta päätoimialasta har-
vemmin puhutaan. Media on julkisen 
mielipiteen hallinta- ja muokkausko-
neisto. Englanniksi: Management of 
public opinion. Hallitse maailman me-
diaa, ja hallitset ihmisten todellisuus-
käsitystä sekä samalla maailman po-
liittisia järjestelemiä. Kätevää.

Globaalit suuryhtiöt pyörittävät 
maailmaa yksinkertaisen syyn takia: 
ne pystyvät siihen ja ne tienaavat sil-
lä. Monet niistä ovat vauraampia kuin 
valtiot. Ei ole välttämättä edes kyse 
siitä, että ne olisivat ahneita. Ne ovat 
vain kasvaneet liian isoiksi ja vahvoik-
si. Niitä ei voi enää määrätä poliittisil-
la päätöksillä. Valtapyramidi on kään-
tynyt. Ne ohjailevat nyt politiikkaa ja 
mediaa.

Entä mikä sitten on tämän jatkuvan 
mediatuputuksen ja pelon kylvämi-
sen tarkoitus? Se on yksinkertainen: 
siirtää sinun rahasi jonkun muun tas-
kuihin. Propagandan klassinen teh-
tävä on saada ihmiset hyväksymään 
itselleen epäedullinen ratkaisu. Ja po-
litiikassa on aina kyse rahasta. Po-
litisoituneessa taloudessa kaikkein 
rikkaimmat rikastuvat sillä, millä kes-
kiluokka köyhdytetään.

Tee asumisesta, liikkumisesta ja elä-
misestä sikakallista -> köyhdytät kes-
kiluokan, mutta teet muutamista sika-
rikkaita. Ei sen näin tarvitsisi olla.

Suurpääoma hysterisoi tarkoituk-
sella Suomea. Se tekee sen oman talo-
udellisen etunsa vuoksi. On omituis-
ta, kuinka perinteinen vasemmisto on 
nielaissut suurpääoman syöttämän 
koukun niin syvälle. Toisaalta vasem-
mistollekin kyse on rahasta. Se saa 
”kansalais”järjestökoneensa kautta 
kupattua valtavan määrän veroeuroja. 
Kahmimisen kritisoijat leimataan ih-
misoikeusvastaisiksi.

Viulut maksavan tavallisen suo-
malaisen osa on surullinen. Kukka-
rolla ovat yhtä aikaa Herlinit ja Li 
Anderssonit. Mitä kiivaammaksi 
hysterisointi kiihtyy, sitä nopeammin 
Suomi uppoaa.

Mistä nykyajan kajahtaneet 
ajatukset oikein tulevat?

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

EDUSKUNTA keskusteli kokoo-
muksen välikysymyksestä koski-
en julkisen talouden velkaantumis-
ta. Perussuomalaiset jätti 
oman epäluottamuslau-
seensa asiassa.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Riikka Pur-
ran mukaan valoa ei ole 
näkyvissä, sillä talouden 
kasvunäkymät pysyvät 
pitkään heikkoina ja mo-
net menot sosiaalitur-
vasta energiainvestointeihin ja -tu-
kiin tulevat kasvamaan.

- Julkinen talous on kuitenkin kor-
jattava. Mikäli haluamme tulevaisuu-
dessakin säilyttää hyvinvointijärjes-
telmämme, menot on sopeutettava 
vastaamaan tuloja. Korot ovat nous-
seet, velkamäärä ei ole yhdentekevä 
asia eikä velaksi eläminen voi jatkua, 
Purra totesi.

SDP esittää lisää veroja

Purra sanoi luulleensa, että kaikki 
isot puolueet ovat tunnistaneet on-
gelman.

- Sitten sosiaalidemokraatit julkai-
sivat vaaliohjelmansa. Sinne meni 
nykyisen pääministeripuolueen huo-

li talouden tilasta. Vain hyvin pieniä 
ja täysin ilmassa olevia menoleikka-
uksia, Purra hämmästeli.

Menovähennysten si-
jaan SDP kyllä esittää uu-
sia veroja ja tiukempaa 
progressiota.

- Siis tilanteessa, jossa 
IMF esittää jo varoituk-
sensa julkisen talouden 
tilasta, julkinen sektori 
on paisunut entisestään, 
bruttoveroaste on tapissa 

ja silti oleelliset tehtävät, kuten sote, 
koulut ja sisäinen turvallisuus, ovat 
ongelmissa, palkansaajan ostovoima 
on huippuheikko ja reaaliansiot las-
kevat – siinäkin tilanteessa demarit 
haluavat samaa lisää, Purra luetteli.

Työssäkäynnin on 
oltava kannattavaa

Purra linjasi, että julkinen talous on 
pakko tasapainottaa kahden seuraa-
van hallituskauden aikana: verora-
hoitteiset menot on saatava laskuun, 
verorahoitteisten tehtävien määrä on 
saatava laskuun ja lainsäädäntömuu-
toksin Suomi on saatava kuntoon.

- Kun toissijaisten menojen leik-
kaamisen tiekartta on valmiina, on 

Toimet, joilla talous kohenisi pitkällä aikavälillä, 
ovat tekemättä. Valtion velan todellinen maksaja 
on lopulta keskituloinen työntekijä tai yrittäjä, joka 
kantaa kohtuuttoman taakan hyvinvointiyhteiskun-
tamme ylläpitämiseksi maksaen samalla ennätyksel-
lisen paljon lämmityksestä, liikkumisesta, ruuasta ja 
arjesta, sanovat hallitukselle epäluottamusta esittä-
neet perussuomalaiset.

Hallitus ja kokoomus vieraantuneet ihmisten  arjesta

”Tavallinen työssäkäyvä 
suomalainen ei naura palkkapäivänä”

Julkinen 
sektori on 
paisunut 
entises-
tään.

Kaupan alan 
työtaistelu 
päättyi, mutta 
monilla muilla 
aloilla vaadi-
taan yhä pal-
kankorotuksia.

Työnteko pitää 
tehdä kannattavaksi.
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Hallitus ja kokoomus vieraantuneet ihmisten  arjesta

”Tavallinen työssäkäyvä 
suomalainen ei naura palkkapäivänä”

käytävä verojen kimppuun. Niitä on 
alennettava, sillä tässä maassa ei työs-
säkäynti kannata ja pelkkä arjen pyö-
rittäminen maksaa niin paljon, että 
aivan liian monilta on rahat loppu ja 
motivaatio loppu. Suomi näivettyy, 
Purra totesi.

Huomio tavallisiin 
työssäkäyviin ihmisiin

Sen sijaan, että poliittinen ener-
gia käytetään vain kaikkein pienitu-
loisimpiin tai kaikkein suurituloisim-
piin, pitäisi Purran mukaan kääntää 
katse enemmistöön siinä keskellä.

- Aivan tavallinen työssäkäyvä suo-
malainen ei naura palkkapäivänä, kun 
katsoo ahneen verokarhun raatelujäl-
kiä. Loput ilot poistuvat bensapum-
pulla, ruokakaupassa ja sähkölaskua 
maksaessa, Purra huomautti.

Purra muistutti, että työn verotuk-
sen progressio eli veroprosentin kas-
vun jyrkkyys on Suomessa maailman 
kovimpia. Jo 2 960 euron kuukausitu-
loilla marginaaliveroaste on noin 50 
prosenttia, eli jokaisesta lisäeurosta 
lähtee veroja ja maksuja puolet.

- Työ ei kannata matalilla mutta ei 
myöskään keskituloilla. Erotuksena 
on se, että pienituloiset saavat sosiaa-
liturvaa, mutta omalla työllään sinnit-
televät keskituloiset eivät, Purra huo-
mautti.

Vain tuottava työ 
kannattaa

Purra totesi, ettei Suomi nouse mil-
lään muulla kuin tuottavalla työl-
lä, joka syntyy erityisesti yksityiselle 
sektorille, yrityksiin.

- Suomi ei nouse sillä, että siirräm-
me rahaa täällä taskusta toiseen ja 
joka välissä teidän kouranne käy otta-
massa omansa, jolla se kustantaa sekä 
välttämättömät tehtävät että sen kai-
ken muun, jota te haluatte tukea.

- Suomi nousee sillä, että saamme 
uutta työtä, työtunteja, uusia yrityk-
siä, investointeja. Sillä, että työnteko 
kannattaa, yrityksen perustaminen ja 
työpaikan avaaminen kannattaa. Suo-
mi nousee koulutuksella ja osaami-
sella, perusduuneilla, omiemme etua 
ajamalla, Purra luetteli.

Purra täydensi, että hyvää kehitystä 
voidaan täydentää hyödyllisellä maa-
hanmuutolla, joka ei ole veronmak-
sajalle rasite, mutta huono-osaisuut-
ta Suomen ei pidä aktiivisin päätöksin 
lisätä.

Suomi on 
jäänyt kelkasta

Perussuomalaisten kansanedusta-
ja Lulu Ranne totesi ryhmäpuheen-
vuorossaan, että kriisit ovat tehneet 
vaalikaudesta poikkeuksellisen, mut-
ta saman ovat kokeneet kaikki verrok-
kimaamme.

- Poikkeuksellisten menotarpeiden 
keskellä hallitus on jatkanut punavih-
reän ohjelmansa toteuttamista kuin 
mitään ei olisi tapahtunut. Se ei ole 
luopunut mistään, vaikka uusia, vält-
tämättömiäkin menoja on tullut, vaan 
paisuttanut budjettia ja velkaa kuin 
viimeistä päivää, Ranne arvosteli.

Kun muut Pohjoismaat ovat saaneet 
velkasuhteensa laskuun, IMF:n arvi-
on mukaan Suomen velkasuhde jat-
kaa kasvuaan nopeimmin kehittynei-
den talouksien joukossa.

- Yhä paisuvat velka ja julkiset me-
not ovat Suomen menestymisen este. 
Suomi sutii, pysyy paikoillaan ja up-
poaa yhä syvemmälle, ellei suunta 
muutu, Ranne totesi ja sanoi, että vel-
kaa on otettu epärealistisilla odotuk-
silla.

Vanhat pääpuolueet ovat Ranteen 
mukaan luvanneet vaalikausi toisen-
sa jälkeen talouskasvua ja kasvavaa 
työllisyyttä, ja taas toistetaan samaa 
mantraa.

- Vieläkään ei ole opittu, että toi-
vottua kasvua ei voi ulosmitata etu-
käteen velaksi ja kuvitella, että kas-
vu tulee ja pelastaa. Kasvun harha on 
paisuttanut velkaa neljän viimeisen 
hallituksen aikana liki 90 miljardil-
la eurolla. Velkasuhde on saatava las-
kuun ennen kuin on lupa puhua kas-
vusta, Ranne muistutti.

Tärkeysjärjestys hukassa

Säästöjä on perussuomalaisten mie-
lestä tehtävä, mutta se ei saa tarkoit-
taa suomalaisten hyvinvoinnista tai 
turvallisuudesta leikkaamista saati 
uusia veroja.

- Julkinen palvelukoneisto pystyy 
huolehtimaan suomalaisten hyvin-
voinnista ja turvallisuudesta, kun teh-
dään vain oikeita asioita ja tehdään ne 
hyvin. Ei juustohöylää vaan ydinteh-
täviin keskittymistä, Ranne sanoi.

Ranne arvosteli kokoomuksen tär-
keysjärjestystä taloudenpidossa ja ko-
rosti, että perussuomalaisten tärkeys-
järjestyksessä suomalaisen etu tulee 
aina ensin.

- Kokoomuksen tärkeysjärjestys on 
valitettavasti keskeisissä kysymyksis-
sä sama kuin hallituksen. Siksi emme 

ole mukana tässä välikysymyksessä, 
Ranne perusteli.

- Ei nimittäin voi uskottavasti ter-
vehdyttää taloutta luovuttamalla 
yhä enemmän päätösvaltaa ja rahaa 
EU:lle, kuten hallitus ja kokoomus 
ovat tehneet.

- Ei voi ylläpitää suomalaisten pal-
veluita rahoittamalla velkarahalla ke-
hitysmaiden korruptiota. Nekin rahat 
menevät kankkulan kaivoon ja mu-
rentavat suomalaisten tulevaisuutta.

- Ei voi luoda vihreää kasvua romut-
tamalla suomalaisten ostovoimaa. Yli-
kireä ilmastopolitiikka heikentää pie-
ni- ja keskituloisten ostovoimaa ja luo 
energia- ja liikenneköyhyyttä.

– Ei voi luvata kasvua ulkomaisil-
la huippuosaajilla tuomalla Suomeen 
kehitysmaiden matalapalkkatyövoi-
maa elämään tulonsiirtojen varassa, 
maanmiestensä ja harmaan talouden 
riistettävänä, Ranne luetteli.

Keskituloinen työntekijä ja 
yrittäjä maksumiehinä

Hallituksen talouspolitiikka on pe-
russuomalaisten mukaan kasvattanut 
vastuuttomasti valtion velkaa ja vas-
tuita kestämättömällä tavalla.

- Toimet, joilla talous kohenisi pit-
källä aikavälillä, ovat tekemättä. Val-
tion velan todellinen maksaja on lo-
pulta keskituloinen työntekijä tai 
yrittäjä, joka kantaa kohtuuttoman 
taakan hyvinvointiyhteiskuntamme 
ylläpitämiseksi maksaen samalla en-
nätyksellisen paljon lämmityksestä, 
liikkumisesta, ruuasta ja arjesta.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Perussuoma-
laisten puheen-
johtaja Riikka 
Purra painot-
taa, että velaksi 
elämisen on 
loputtava.

Tuho näkyy bensapumpulla,

ruokakaupassa ja sähkö-

laskua maksaessa.
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SUOMESSA on viime aikoi-
na jälleen nähty uutisia työl-
lisyyden nopeasta kasvusta. 
Esimerkiksi Yle kertoi mar-
raskuussa työllisten määrän 
kasvusta sekä siitä, että työl-
lisyysaste oli tuolloin noussut 
74,7 prosenttiin.

Työllisyysasteen vahvistami-

Työllisyysaste on keskeinen kotimaisen työlli-
syyden kuvaamisessa käytetty mittari, mutta 
silti nousevasta työllisyysasteesta riemuitse-
minen antaa hieman vääristyneen kuvan to-
dellisuudesta. Tämä johtuu siitä, että työssä-
olon ehdot ovat sangen löysiä.

Tee tunti töitä viikossa – olet 
hallituksen mielestä työllistetty

Työllisyysluvut pelkkää tilastokikkailua

Numeroita 74,7 ja 75 on epäi-
lemättä mukavaa esitellä 
omille sidosryhmille ja kertoa 
tavoitteiden saavuttamises-
ta medialle, mutta työelämän 
todellisuutta työllisyysaste ei 
kuvaa kovin hyvin.

Osa-aikatyön voimakas 
kasvu nostaa astetta

Työllisyysaste on keskeinen 
kotimaisen työllisyyden ku-
vaamisessa käytetty mittari, 
mutta silti nousevasta työlli-
syysasteesta hehkuttaminen 
johtaa harhaan. Tämä johtuu 

siitä, että työssäolon ehdot 
ovat sangen löysiä.

Työllisyysaste kuvaa vähin-
tään tunnin verran ansiotyötä 
viikoittain tekevien osuut-
ta 15-64-vuoti-
aasta väestöstä. 
Työllisyysasteen 
tiedot tuottavan 
Tilastokeskuk-
sen tutkimukses-
sa työlliseksi siis 
lasketaan myös 
yhden viikkotyö-
tunnin tekijät, eli 
työllinen on henkilö, joka on 
tutkimusviikolla tehnyt työtä 

- TEHTÄVÄMME on tehdä Suo-
mesta sellainen, että perheen-
lisäys on toivottava, iloinen ja 
mahdollisimman riskitön vaih-
toehto nuorille pariskunnille. 
Syntyvyyteen on vaikeaa poli-
tiikalla vaikuttaa, mutta meidän 
on yritettävä, perussuomalais-
ten puheenjohtaja Riikka Pur-
ra totesi.

Määrätietoisia tekoja 
perheiden hyväksi

Purra korosti konkreettisia toi-
menpiteitä ja kertoi perussuo-

malaisten esittävän perheiden 
tueksi ansiotuloverotuksen rei-
lua lapsivähennystä, jolloin ve-
rotus kevenisi lapsimäärän 
myötä. 

Edellinen hallitus, keskusta, 
kokoomus ja siniset, poisti vä-
hennyksen.

- Arvoisa valtiovarainministeri, 
oletteko valmiit kannattamaan 
esitystä lapsivähennykses-
tä? Nyt tarvitaan määrätietoi-
sia tekoja perheiden hyväksi. Ei 
kai tätä tärkeämpiä asioita ole-
kaan? Purra kysyi.

Valiovarainministeri Anni-

Perussuomalaiset nosti suullisen kyselytunnin pääaiheeksi 
perhepolitiikan. Suomalaisten syntyvyys on historiallisen 
alhaalla. Suomessa syntyy keskimäärin alle 1,5 lasta naista 
kohden ja väestömäärä kääntyy laskuun, jos syntyvyys on 
alle 2,1 lasta.

Lapsiperheiden 
verotusta kevennettävä 
lapsimäärän mukaan 

Perussuomalaiset vaativat lapsivähennyksen palauttamista

ka Saarikko (kesk) kiitteli perus-
suomalaisia kyselytunnin aihe-
valinnasta, muttei hän ottanut 
kantaa verotuksen lapsivähen-
nykseen. Saarikko korosti lap-
silisäjärjestelmän roolia talo-
udellisena tukena perheille ja 
muistutti, että hallitus maksoi 
joulukuussa lapsilisän tuplana.

Lapsi ei ole rasite

Purra huomautti, että talou-
dellisten näkökulmien lisäksi 
tarvitaan asennemuutos.

- Erityisen vastuu-
ton on ilmapiiri, jos-
sa pelotellaan il-
mastokatastrofilla, 
äitiyttä painetaan 
alas korostamal-
la naiselle koitu-

via taloudellisista kustannuksia 
ja laskeskellaan lapsen hiilija-
lanjälkeä. Lapsi ei ole mittareil-
la mitattava rasite vaan elämän 
tärkein ja arvokkain ihminen, 
Purra huomautti.

- Perussuomalaiset haluaa tu-
kea toimia, joilla Suomi kan-
nustaa omia perheitään kas-
vamaan. Siihen ei riitä yhtenä 
kuukautena nostettu lapsilisä, 
vaan vaaditaan muutos koko 
asennoitumisessa suomalaisiin 
perheisiin ja syntyvyyteen, Pur-
ra linjasi.

Taloustilanne heikentynyt

Kyselyistä käy ilmi, että talous 
ja toimeentulo ovat suurimmat 
syyt siihen, etteivät perheet 
pääse toivomaansa lapsilu-
kuun. Myös työtilanteen epä-
varmuus nousee kärkeen.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Vilhelm Junnila muis-

tutti, että tilasto-
keskuksen mukaan 
palkansaajien reaa-
liansiot laskivat lop-
puvuonna peräti 5,7 
prosenttia.

- Epävarmuuste-

kijät heijastuvat perheiden ar-
keen, jossa joudutaan toden 
teolla miettimään, miten ra-
hat saadaan riittämään. Lapsien 
harrastuksista ja muista perheil-
le tärkeistä menoista on jo jou-
duttu tinkimään.

Missä tuki työssäkäyville 
perheille?

Hallituksen toimet ovat suun-
tautuneet pääosin yhteiskun-
nan tukien varassa eläville. 
Tämä on Junnilan mukaan joh-
tanut tilanteeseen, jossa työs-
säkäynnin kannattavuuden ja 
kotiin jäämisen suhde on enti-
sestään pienentynyt.

- Keskituloisen ostovoima on 
leikkaantunut vuodessa yli 350 
euroa. Perheissä paljon enem-
män. Hallitus onkin jättänyt 
työtä tekevät äidit ja isät kär-
vistelemään yhtäältä hintojen, 
korkojen ja inflaation nousun 
ja toisaalta kalliin sähkön, läm-
mön ja polttonesteiden kanssa, 
Junnila kritisoi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

vähintään tunnin palkkaa tai 
yrittäjätuloa saadakseen.

Työllisyysasteen kasvu joh-
tuukin pitkälti osa-aikatyön 
voimakkaasta kasvusta, jolloin 

työn tekijöitä on 
kyllä enemmän, 
mutta tehtyjen 
työtuntien määrä 
ei kasva.

Osa-aikatyö so-
pii joillekin ih-
misryhmille, ku-
ten opiskelijoille, 
mutta suuri jouk-

ko osa-aikaisista on tilantees-
sa tahtomattaan ja haluaisi 

nen on myös yksi Sanna Ma-
rinin (sd.) hallituksen kärki-
tavoitteista.

Marraskuussa työministe-
ri Tuula Haatainen ilmoitti-
kin hallituksen jopa ylittäneen 
työllisyystavoitteensa työlli-
syysasteen noustua lähelle 75 
prosenttia.

Työllisyys-
asteen kasvu 
johtuu pitkälti 
osa-aikatyön
voimakkaasta 
kasvusta.

Työttömyysetuuksiin 

satoja miljoonia euroja 

joka kuukausi.

Suomen on 
kannustet-
tava omia 
perheitään 
kasvamaan.
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Yksi vaihtoehto
SUOMESSA on joukko puolueita, ja Suomessa on perussuo-
malaiset. Vaalikampanjoiden tiivistyessä puolueiden välille py-
ritään vimmalla löytämään eroja, mutta jos silmä on harjaantu-
nut, huomaa, että eroja ei perustavissa kysymyksissä juurikaan 
ole.

Tällä hetkellä kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun otta-
matta esimerkiksi tunnistavat suurimmaksi ongelmaksi ilmas-
tonmuutoksen ja metsäkadon, joihin Suomen tulee maailman 
kunnianhimoisimmalla politiikalla vastata. Ne kaikki uskovat, 
että työperäinen maahanmuutto kehitysmaista korjaa paitsi 
julkisen talouden ongelmat myös korvaa vähäväkisen kansam-
me heikon syntyvyyden. Lisäksi ne ovat sitä mieltä, että mitä 
ikinä EU Suomelle kovakouraisesti syöttää – yhteisvelkaa, tu-
lonsiirtopaketteja, ennallistamisasetusta, miljardien sakkoja 
”hiilinielujen pienenemisestä”, päätösvaltamme heikkenemistä 
– kaikki otetaan vastaan, sillä ”se on Suomen edun mukaista”.

Kaikki muut puolueet ovat jakopuolueita, myös kokoomus, 
joka mielellään esiintyy tiukan talouskurin puolueena. Kaikki-
en johtokausilla velka on kasvanut, ja veronmaksajan hiki pääs-
sä maksamia summia on jaettu omille viiteryhmille – niihin 
suuntiin, joista kukin puolue uskoo ääniä tai muuta hyötyä saa-
vansa. Samaan aikaan paisuvaan julkiseen hallintokoneistoon 
– valtionhallintoon, järjestöihin, kuntiin, alueille – ei haluta 
puuttua. Onhan siellä sekä äänestäjiä että etenkin oman puolu-
een uskotuille ja palvelleille tärkeitä virkoja ja tehtäviä.

Pahimmillaan samat ihmiset jakavat rahaa ja käyttävät niitä. 
Tämä on suomalaista korruptiota, mutta tärkeää on tietenkin 
muistaa, että Suomessa ei ole korruptiota.

Jakopuolueet eivät kykene korjaamaan maamme kroonisesti 
epätasapainossa olevaa taloutta. Suomi yksinkertaisesti tuhlaa 
liikaa rahaa. Ökyilee ja jakaa veronmaksajan masseja kuin mie-
lipuolinen, velaksi. Jakopuolueet tekevät keskenään lehmän-
kauppoja, ja taas tavallinen suomalainen pääsee maksumiehek-
si.

Jakopuolueet eivät tee maan kokonaisuuden kannalta järke-
viä päätöksiä, koska ne eivät halua suututtaa omiaan. Osa ja-
kopuolueista kuuntelee Etelärannan, osa Hakaniemen ohjei-
ta. Yhdelle on tärkeintä, että maakuntien himmelit kasvavat ja 
monimutkaistuvat.

Kaikki muut puolueet ovat kiinnostuneempia imagostaan 
kuin maallemme tärkeiden asioiden edistämisestä. Jos jokin 
uhkaa puolueiden imagoa, ne ovat valmiit tekemään mitä vain 
pelastaakseen itsensä ja mediassa hellityn kuvansa. Vaikka 
muissakin puolueissa on fiksuja yksilöitä, omien aivojen käyt-
töön ei todellakaan kannusteta. Koska argumentit eivät kanna 
tai niitä ei ole, valitaan kovaäänisyys, syyllistäminen, vääristely 
ja muut temput. Kuka keksii kaikkein typerimmän väitteen pe-
russuomalaisista, olkoon voittaja.

Tavallinen kansalainen ja hänen huolensa jäävät aina kak-
koseksi. Vaalikarjan mietteitä ollaan valmiita kuulemaan, kun 
on tarve odottaa palvelusta, äänestämistä. Muuten ihmisten 
on parempi olla hiljaa tai puhua oikeista asioista ja huolista eli 
niistä, joita oikeamielinen eliitti kulloinkin sopiviksi määritte-
lee. Mitä siitä, että metsänomistaja Kalle Kainuusta ei vähää-
kään käsitä, miksi hänen metsänhoitonsa nyt aiheuttaa ”ennen 
näkemätöntä metsäkatoa”. Tai siitä, että Jaana Espoosta ihan 
oikeasti näkee joka ikinen päivä omin silmin, että maahan-
muutto ei ole rikkaus.

Näin nyt vain on.
Perussuomalaisia kannattaa vaaleissa yli puoli miljoonaa ih-

mistä. Pääministerin mukaan he ovat valinneet rasistisen puo-
lueen. Muiden puolueiden ja median mielestä perussuomalais-
ten tavoitteet ja linja ovat aivan vääriä, vastuuttomia ja typeriä.

Me emme kuitenkaan välitä heidän pöyristymisistään. Emme 
vääristelystä, piikittelystä, syyllistämisestä. Perussuomalaiset 
ovat rohkeita ja käyttävät omia aivojaan.

Politiikan sirkus ei välttämättä tarvitse perussuomalaisia. 
Näytökset pyörisivät ilman meitäkin.

Mutta Suomi meitä tarvitsee. Tämä maa ja sen kutistuva   
kansa.

RIIKKA PURRA
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

kokoaikatöitä.

Ei aihetta suuriin 
riemunkiljahduksiin

Näennäisesti korkeal-
le kohonnut työllisyysas-
te ei siis anna aihetta suu-
riin riemunkiljahduksiin, 
kun samanaikaisesti otetaan 
vertailuun lukuja myös esi-
merkiksi veronmaksajien 
kustantamista työttömyys-
etuuksista sekä etuuksien 
saajista.

Myös viime keväänä – sa-
maan aikaan kun työllisyys-

aste nousi – työttömyystur-
van saajien määrä paisui. 
Viime maaliskuussa jo 350 
000 ihmistä oli Kelan ja 
työttömyyskassojen raho-
jen piirissä. Työttömyyden 
hoitaminen on kallista, sil-
lä pelkästään vuoden 2022 
maaliskuussa työttömyyse-
tuuksiin hupeni 377 miljoo-
naa euroa.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Riikka Purra 
onkin usein todennut, että 
työllisyysastetta oleellisem-
paa olisi tarkastella, millai-
sia töitä ihmisillä on, kuinka 

usein he käyvät töissä ja tu-
levatko palkallaan toimeen 
vai tarvitsevatko sosiaali-
turvaa.

– Työllisyysaste ei kuvaa 
hyvinvointia, ei työn mää-
rää eikä kokonaistuotosta. 
Sen arvoon ja toiveisiin kui-
tenkin politiikassa jatku-
vasti viitataan. Työllisyysas-
teen nousu toimii toiveiden 
tynnyrinä, ja sen juuttunut 
luonne kannustaa kriisipu-
heeseen, Purra sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT LEHTIKUVA

Suomalaisilla 
lapsiperheillä 
on hätä.

Keskituloisen osto-

voima on leikkaantunut 

vuodessa yli 350 euroa.

"Työllisyysaste ei 
kuvaa hyvinvointia."

Moni osa-
aikainen 
työntekijä 
haluaisi lisää 
työtunteja.
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Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purra muis-
tutti rovaniemeläisiä, että vaikka Suomessa onkin liuta 
erivärisiä puolueita, joilla on näennäisesti linjaeroja, 
suurista kysymyksistä vanhat puolueet ovat useimmiten 
samaa mieltä. - Jos siis haluatte muutosta, teillä on vain 
yksi vaihtoehto, perussuomalaiset.

Suomalaisen pitää olla 
kotimaassaan ykkönen

PERUSSUOMALAISTEN kantava 
ajatus puolueena on ”Suomi en-
sin”, eli Suomen ja suomalaisuu-
den puolustaminen. Suomi en-
sin -ajattelu ei tunnu kuitenkaan 
kelpaavan muille puolueille eikä 
usein valtamedialle.

Puheenjohtaja Riikka Purra sa-
noi Rovaniemellä, että perus-
suomalaisten lähes jokapäi-
väinen tehtävä on mediassa 
perussuomalaisista esitettyjen 

väärien väitteiden korjaaminen.
- Kun kerromme linjauksia ja 

kerromme, mitä mieltä olemme 
asioista, jotkut toiset kertovat, 
että emme olleetkaan sitä miel-
tä vaan tarkoitimme jotain tois-
ta asiaa. Se kertoo perussuoma-
laisia kohtaan koetusta pelosta. 
Mutta olemme tottuneita tilan-
teeseen, joten jatkamme vain 
entistä kovempaa.

Vaalien lähestyessä vanhoista 

puolueista kuoriutuu jakopuo-
lueita, joilla on eri ryhmille jaet-
tavana vaihtelevasti etuuksia ja 
hyvää, kuten vappusatasia. Pur-
ra korosti, että perussuomalai-
set ei kuitenkaan ole jakopuo-
lue.

 - Perussuomalaiset ei kilpaile 
jakopuolueiden kanssa. Me tun-
nustamme, että julkinen talous 
on niin heikossa hapessa, että 
ylimääräistä jaettavaa ei ole en-
nen kuin menoja on leikattu ja 
painopiste siirretty siihen suun-
taan, että suomalainen on ykkö-
nen omassa maassaan.

- Suomalaisten turvallisuu-
den ja hyvinvoinnin kannal-
ta oleelliset tehtävät pitää hoi-

PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja, jatkokaudel-
le Lapista pyrkivä Kaisa Juu-
so toteaa, että asetelmat ke-
väällä 2023 ovat nyt täysin 
erilaiset verrattuna vuoden 
2019 vaaleihin.

- Valtion talous tulee ole-
maan ylivoimaisesti suurin 
haaste seuraavalla kaudel-
la. Pitkälti kyse on siitä, että 
Marinin hallituksen kaudella 
kertyneet valtavat alijäämät 
tulee kuroa umpeen. Kaikki 
puolueet ymmärtävät tilan-
teen, mutta näkemykset kei-
noista ovat tyystin erilaisia.

Pääministeripuolue SDP on 
viime aikoina esittänyt näke-
myksiä talouden vahvistami-
sesta tulevan talouskasvun 
avulla. Juuso moittii dema-
reita realismin puutteesta.

- SDP:lla on, kuten aina, hy-
viä tarkoituksia, mutta vali-
tettavasti talousosaaminen 
puuttuu. Leikkaukset ovat 
ensi kaudella välttämättömiä, 
mutta SDP ei näytä olevan 

valmis luopumaan mistään.

Tuulivoimahankkeet 
huolestuttavat

Lappiin on parhaillaan 
suunnitteilla runsaasti uu-
sia tuulivoimahankkeita, jot-
ka huolestuttavat paikallisia 
asukkaita. Juuso katsoo, että 
tuulivoimaa edistetään nyt 
valtavalla kiireellä ja puut-
teellisen lainsäädännön va-
rassa.

Maaseudun rauha ja harmo-
nia ovat vaarassa kadota, kun 
tuuliturbiinien, huoltoreit-
tien ja sähkönsiirron tieltä 
jouduttaisiin avohakkaamaan 
kymmeniä tuhansia hehtaa-
reja metsää. Juuso huomaut-
taa, että mikäli hankkeet to-
teutuvat, pois hakattu metsä 
on poissa ikuisesti.

- Tuulivoiman edistämi-
nen on pahassa ristiriidassa 
luonnon monimuotoisuuden 
ja ilmastohankkeiden välillä. 
Tätä vihreä ympäristöminis-

Kuten muutamien edellistenkin eduskuntavaalien 
alla, perussuomalaisten kannatus vahvistuu kevään 
korvalla. Perussuomalaisten kenttäväki on nyt liik-
keellä tosimielellä. Tämä oli selvästi nähtävissä myös 
helmikuun toisena viikonloppuna Rovaniemellä, jos-
sa Lordi-aukiolla järjestetyn vaalitilaisuuden puhuja-
vieraaksi saapunut puoluejohtaja Riikka Purra kerä-
si torin täyteen sekä perussuomalaisten kannattajia 
että eduskuntavaaliehdokkaita.

On tullut jälleen 
aika ajatella 
suomalaisten 
etua

Perussuomalaisten nousu näkyy
ja tuntuu Lapissa 

terikään ei halua myöntää.
- Liikkeellä ollaan isolla 

mittakaavalla ja kovalla kii-
reellä, mutta samalla hank-
keita edistetään salamyhkäi-
sesti. Samaan aikaan monet 
ihmiset, joiden kotien lähelle 
tuulivoimaa kaavaillaan, ovat 
jo hädissään.  

Perussuomalaisten kanna-
tus on vahvistunut valtakun-
nallisesti. Hyvä fiilis näkyy ja 
tuntuu myös Lapissa.

- Kenttä tekee nyt kovasti 
töitä. Samaan aikaan Lapissa 
on vapautunut paljon ääniä, 
jotka odottavat uutta omis-
tajaa. Lähtökohdat perus-
suomalaisten menestymisel-
le ovat siis hyvät myös täällä, 
Juuso sanoo.

Tukien varassa 
kulkemisen tie 
kuljettu loppuun

Perussuomalaisten kantava 
ajatus puolueena on Suomen 
ja suomalaisuuden puolus-
taminen. Suomi ensin -ajat-
telu on tänä keväänä ajan-
kohtaisempi kuin koskaan, 

meen tarvitaan energiaoma-
varaisuutta. Ilmastotavoit-
teet on laskettava sellaiselle 

tasolle, jolla taval-
linen suomalainen 
pärjää.

Seppänen pyr-
kii eduskun-
taan rakentamaan 
Suomea, jossa ta-
vallinen suomalai-
nen pärjää omalla 

palkallaan. Entistä syvem-
mälle velkaantumisen ja ali-

alhaista. Perussuomalaiset on 
äskettäin tuonut pöydälle kor-
jausesityksen perheiden tueksi 
ja suomalaisten syntyvyyden li-
säämiseksi esittämällä ansiotu-
loverotuksen reilua lapsivähen-
nystä, jolloin verotus kevenisi 
lapsimäärän myötä.

- Mikä on muiden puolueiden 
ratkaisu? Purra kysyi ja vasta-
si itse, että muut puolueet ovat 
halukkaita raahaamaan kehi-
tysmaista lisää väkeä Suomeen, 
nojaamaan sosiaaliturvaan ja 
vastaanottamaan tulonsiirtoja.

Perussuomalaisilla ei ole mi-
tään sitä vastaan, että ulkomail-
ta tullaan Suomeen töihin, josta 
saatavalla palkalla tullaan toi-
meen.

- Me emme kuitenkaan voi 
kannattaa sosiaaliturvaan no-
jaavaa maahanmuuttoa EU:n ul-
kopuolelta. Meillä on tilastot, lu-
vut ja tosiasiat. Vaikka te luette 
joka päivä lehdestä, että Suo-
meen on tuotava kehitysmais-
ta ihmisiä tekemään töitä, jotka 

taa paremmin kuin nyt. Muista 
asioista voidaan – ja pitääkin – 
vähentää.

Purra muistutti, että vaik-
ka suomalaiset maksavat itsen-
sä kipeäksi veroista, elinkustan-
nukset jatkavat nousuaan.

- Oleelliset hyvinvointijärjes-
telmän osat eivät toimi: kou-
luissa on ongelmia, sosiaali- ja 
terveydenhuolto on paikoin 
kriisissä, poliiseja ei ole riittäväs-
ti. Nyt on kysyttävä, miten tämä 
on mahdollista tässä tilanteessa, 
kun normaali työssäkäyvä ihmi-
nen, keskituloinen, pienituloi-
nen tai lapsiperhe maksaa koko 
ajan enemmän veroja.

Työmarkkinoiden ongelmat 
kuntoon kotimaassa

Purra nosti puheessaan kaksi 
esimerkkiä, jotka erottavat pe-
russuomalaiset muista puolu-
eista.

Suomalaiset alkavat olla vähä-
väkinen kansa, ja syntyvyys on 

Perussuomalaiset leikkaisivat toissijaisista menokohteista

"Tukien 
varassa 
elämisen tie 
on kuljettu 
loppuun."

katsoo perussuomalaisten 
eduskuntavaaliehdokas, opet-
taja ja väitöskirjatutkija Sara 
Seppänen.

- Suomelle tarvi-
taan uusi suunta, 
jossa suomalaisten 
ihmisten, yritysten 
ja teollisuuden toi-
mijoiden elämän 
edellytyksiä vah-
vistetaan. Ener-
giakriisin aikana olemme 
myös huomanneet, että Suo-

Kansa on perus-
suomalaisten linjoilla.
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suomalaisille eivät kelpaa, niin 
älkää uskoko.

- Meillä on järjestelmässä omia 

ongelmia, jotka pitää korjata. 
Ongelmat liittyvät heikkoon os-
tovoimaan, työn kannustavuu-

teen, mutta näitä ongelmia ei 
voi korjata sillä, että kehitys-
maista tulee Suomeen lisää ih-

jäämien suohon uppoaminen 
ei voi enää olla vaihtoehto.

- Tukien varassa elämisen 
tie on kuljettu loppuun. Me 
tarvitsemme yhteiskunnan, 
jossa työn tekeminen on kan-
nattavaa. On katkaistava ke-
hitys, jossa tukien varassa 
eläminen on järkevämpi vaih-
toehto kuin työssä käyminen. 
Periaatteen tulee olla, että ih-
mistä autetaan ja tuetaan sii-
nä kohtaa, jos hän joutuu vai-
keuksiin ja putoaa kyydistä.

Kallis energia 
puhututtaa 
Lapissa

Perussuoma-
laisten valtuutet-
tu Kemijärvellä, 
eduskuntavaa-
liehdokas Juhana Kello-
niemi arvioi, että kansa on 
vetänyt johtopäätökset viher-
vasemmistohallituksen hol-
tittomasta velka- ja maail-
manparannuslinjasta.

- Perussuomalaisten kan-
natuksen nousu ei ole siihen 
nähden mikään ihme. Suo-
mi on tällä hetkellä hyvinkin 
reippaasti velkaantunut, eikä 
kaikkea voi laittaa koronan 
piikkiin. Sama on nähtävillä 
niin valtion tasolla kuin juuri 
kangerrellen aloittaneilla hy-
vinvointialueilla, jotka ovat jo 
nyt rahavaikeuksissa, Kello-
niemi sanoo.

Hän kuvaa valtion tilannet-
ta hälyttäväksi.

- Menoja on katettu yltiö-
päisesti velkarahalla aikana, 
jolloin korot olivat matalal-
la, mutta jatkossa korko-
menoistakin on maksetta-
va käypää hintaa. Kotimaassa 
monet asiat ovat vajaakäyn-
nillä, mutta rahaa virtaa jat-
kuvasti ulkomaille toimin-
toihin, jotka eivät edes kuulu 
suomalaisten maksettavaksi, 
kuten kehitysapu, Kellonie-
mi sanoo.

Hän toteaa, että 
kallis energia on 
erityinen kansaa 
puhututtava aihe 
Lapissa, jossa väli-
matkat ovat pitkiä.

- Enontekiöltä on 
matkaa esimerkik-
si keskussairaalaan 

300 kilometriä ja Utsjoel-
ta jopa 500 kilometriä, jo-
ten polttoaineen hinnoilla on 
merkitystä täällä pohjoisessa.

EU-liittovaltio-
kehitys huolettaa

Pitkän linjan perussuoma-
laisvaikuttaja ja kevään edus-
kuntavaaliehdokas Matti 
Henttunen katsoo, että ke-
vään vaaleissa eduskuntaan 
on valittava edustajia, jotka 
turvaavat Suomen säilymisen 
elinvoimaisena.

Henttunen katsoo, että on 
tullut aika alkaa jälleen ajaa 
suomalaisten etuja ja huomi-
oida se päätöksenteossa.

- Ensimmäinen hoidettava 
asia on velkaantumiskehityk-
sen pysäyttäminen. Sen jäl-
keen veroeurojen jakaminen 
ulkomaille täytyy lopettaa, ja 
kertyneet verot täytyy alkaa 
käyttää kotimaan kansalais-
ten hyväksi.

Henttunen korostaa, että 
eduskunnan tulee varmistaa, 
ettei kansallista päätösvaltaa 
enää valuteta Suomen ulko-
puolelle, sillä EU:n liittoval-

tiokehitys huolettaa. Henttu-
sen mukaan Suomessa tulee 
olla valmiutta vaikuttaa EU-
tason päätöksentekoon oi-
kea-aikaisesti eikä vasta vii-
me hetkillä.

Metsät ja vesistöt ovat 
kansallisomaisuutta

Varoittavana esimerkki-
nä hän mainitsee esimerkki-
nä EU:n pyrkimykset puuttua 
Suomen metsäpolitiikkaan 
metsästrategian kautta.

- Globalistit pitäkööt kyn-
tensä erossa Suomen metsistä 
ja vesistöistä. Ne ovat meidän 
kansallista omaisuuttamme, 
joita ei olla jakamassa minne-
kään muualle.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

misiä tekemään sellaisia töitä, 
joista saatavalla palkalla ei tule 
toimeen.

Suomessa osataan 
itse hoitaa metsäasiat

Suomen ilmasto- ja metsäpo-
litiikkaa Purra kuvasi kaistapäi-
seksi. Perussuomalaiset eroaa 
tässäkin muista puolueista.

- Perussuomalaiset ei suhtau-
du ilmastonmuutokseen tai 
metsiin väheksyvästi. Me kui-
tenkin muistutamme, että toi-
met pitää tehdä taloudellises-
ti ja teknologisesti järkevällä 
tavalla. Kuitenkin tällä hetkel-
lä EU:sta ja Suomen hallitukses-
ta tulee uusia vaatimuksia, La-
pin metsät halutaan Euroopan 
hiilinieluiksi.

- Samaan aikaan kerrotaan, 
että hakkuita on tehty liikaa ja 
Suomessa on tuhottu metsää. 
Tuskin Lapin metsänomistajat 
kuitenkaan tuhoavat omia met-
siään, Suomessa on aina hoidet-

tu hyvin meidän omaa vihreää 
kultaamme. Suomalaiset osaa-
vat hoitaa metsiä niin, että sa-
malla kun metsäomaisuus kart-
tuu ja kasvaa, huolehditaan 
myös ekosysteemistä ja moni-
muotoisuudesta.

EU:ssa ollaan kuitenkin toista 
mieltä. Bryssel haluaa ennallis-
taa Suomen luontoa 1950-luvun 
tasolle. Purra sanoo, että Suo-
messa osataan hoitaa metsäasi-
at itse, eivätkä ne kuulu Brysse-
lin toimivaltaan.

- Perussuomalaisille ei käy en-
nallistamisasetus, ei edes muu-
tettuna. Meille eivät myöskään 
käy hillittömät hiilinieluihin esi-
tettävät sakot, joita kuulemma 
Suomen pitää maksaa, koska 
olemme muka tuhonneet met-
siämme. Tässäkin olemme kaik-
kia muita vastaan, mutta lin-
ja pitää, koska tiedämme, että 
olemme oikeassa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja perussuo-
malaiset eduskuntavaaliehdokkaat vetivät Lordin aukiolle 
satoja kuulijoita. 

Rovaniemen Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Vesa 
Ylinampa oli tyytyväinen 
toripäivän kävijämäärään.

Matti Henttunen

Lapin asukkaat tulivat ahkerasti jututtamaan Riikka Purraa Rovaniemellä.

Kuntien tehtäviä 
tulee purkaa

Seppänen huomauttaa, että 
myös kansa vaatii valtion ta-
louden laittamista kuntoon. 
Leikkauksille on välttämätön 
tarve, sillä arvioiden mukaan 
ensi vuosikymmenen alussa 
pelkät valtion velkojen korko-
menot lähentelevät 10 miljar-
dia euroa.

- Jokainen näkee, että täl-
lä tavalla me emme voi jatkaa. 
Suomessa on ennen osattu pa-
remmin hoitaa valtion talo-
utta, joten nyt on aika kään-
tää suuntaa ja lopettaa velaksi 
eläminen. 

Se tarkoittaa sitä, että menot 
priorisoidaan.

Hän painottaa, että valtion 
tulee myös alkaa purkaa kun-
tien tehtäviä.

- Nyt kun on saatu aikaan 
sote-maakuntahimmeli, olem-
me uudessa tilanteessa, joten 
on jo korkea aika tarkastella 
kuntien rakennetta ja organi-
saatiota, mukaan lukien luot-
tamushenkilöiden tehtävät.

Perussuomalai-
silla on Lapissa 
hyvä noste. 

"Kotimaas-
sa monet 
asiat ovat 
vajaakäyn-
nillä, mutta
rahaa virtaa 
jatkuvasti 
ulkomaille."
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PERUSSUOMALAISET 
esitteli puheenjohtaja Riikka 
Purran johdolla ratkaisujaan 
koulutusjärjestelmän kun-
toon laittamiseksi. Erityisesti 
Purra keskittyi peruskoulun 
ja ammatillisen koulutuksen 
haasteisiin.

 - Oppimistulokset laskevat, 
kouluissa on monenlaisia on-
gelmia ja opettajat uupuvat. 
Eivät vasta nyt, vaalivuon-
na 2023, vaan näin on tapah-
tunut useita vuosia. Alan am-
mattilaiset ovat ongelmista 
pitkään kertoneet ja esittä-
neet ratkaisuja.

 Perussuomalaiset esitti jo 
vuonna 2018 tärkeitä huolia, 
huomioita ja ratkaisuja kou-
lutuspoliittisessa ohjelmas-
saan.

 - Silloin niille, etenkin pe-
ruskoulun osalta, lähinnä 
vain tuhahdeltiin. Nyt, yli 
neljä vuotta myöhemmin, op-
pimistulokset ovat kuitenkin 
entisestään laskeneet ja kou-
lun ongelmat tulleet kaikkien 
silmille. Muistakin puolueis-
ta on alettu kuulla samanlai-
sia vaatimuksia kuin mitä pe-
russuomalaiset on jo vuosia 
sitten esittänyt, Purra huo-
mauttaa.

 
Peruskoulun 
arvonpalautus

 
Perussuomalaiset kokee, 

että seuraavalla hallituskau-
della suomalaisen koulujär-
jestelmän korjaamisen tulee 
olla yksi tärkeimmistä paino-
pisteistä. Tehdyt virheet kou-
lutuspolitiikassa ja pedagogii-
kassa on ensin myönnettävä.

 - Peruskouluun tarvitaan 
arvonpalautus – perusasioi-
hin, opetukseen ja oppimi-
seen, opettajan rooliin. Hui-
kentelevaiset pedagogiset 
tavoitteet toimivat jossakin 
ja joillakin, mutta eivät koko 
yhteiskunnan tasolla, Purra 
toteaa.

 
Vaatimustaso kuntoon

 
Kaikkein tärkeintä Purran 

mukaan on palauttaa koului-
hin vaatimustaso. Luokka-as-
teelta toiselle ei saa päästää, 

mikäli tavoitteita ei ole saa-
vutettu.

 - Suurin osa toisen asteen 
ongelmista johtuu peruskou-
lusta – siitä, että amikseen 
menee nuoria, joilla ei ole sii-
hen mitään edellytyksiä eikä 
amiksessakaan vaadita juuri 
mitään. Ysiltä pääsee nuoria, 
joiden luku- ja kirjoitustai-
tokin on surkea. Mielestäm-
me jokaisen pitää osata lukea 
ja kirjoittaa siirtyessään kol-
mannelle luokalle, Purra pai-
nottaa.

 - Sääli- tai tsemppinume-
roiden antaminen pitää lo-
pettaa. Niitä ei saa antaa 
maahanmuuttajille eikä kan-
taväestölle. Nelonen on nu-
mero, ja se pitää uskaltaa an-
taa, jos osaaminen ja taidot 
sitä vaativat. Ehdot eivät ole 
kiusantekoa vaan huolehti-
mista oppilaan osaamisesta.

 
Kaikki uusi ei ole 
parempaa

 
Purra harmittelee, että aina 

kun perussuomalaiset esittä-
vät, että jokin asia aiemmin 
oli ehkä paremmin, he saa-
vat osakseen vastalauseiden 
myrskyn ja syytöksiä impi-
vaaralaisuudesta ja peräpei-
liin katsomisesta.

 - Mutta ajatelkaa nyt kou-
luamme. Totta kai yhteiskun-
ta ympärilläkin on muuttu-
nut, mutta niin on koulukin, 
eikä suinkaan vain parem-
paan suuntaan.

 - Tavoitteena pitää olla pa-
lauttaa suomalainen koululai-
tos sille tasolle, jossa me en-
nen olimme. Pääsimme hyvin 
pitkälle sillä vanhalla, toki 
jatkuvasti kehitettävällä jär-
jestelmällä – ilman ilmiö-
pohjaisuutta, ilman jatkuvaa 
digitulvaa, ilman koko ajan li-
sääntyviä oppilaiden vapauk-
sia, Purra luettelee.

 
Rajat ovat rakkautta

 
Perussuomalaisten mieles-

tä lapsilta pitää uskaltaa vaa-
tia. Erityisesti pojat ovat vai-
keuksissa peruskoulussa, ja 
he kaipaavat Purran mukaan 
rajoja. Koulun rajattomuus 

Perussuomalaiset esitti jo vuonna 2018 tärkei-
tä huolia, huomioita ja ratkaisuja koulutuksen 
ongelmiin. Silloin niille, etenkin peruskoulun 
osalta, lähinnä vain tuhahdeltiin. Nyt, yli neljä 
vuotta myöhemmin, oppimistulokset ovat kui-
tenkin entisestään laskeneet ja koulun ongel-
mat tulleet kaikkien silmille.

Kouluihin tarvitaan 
roti ja keskittyminen 
perusasioihin

Perussuomalaiset julkaisi toimenpiteitä 
koulutuksen korjaamiseksi:

on ollut etenkin heille vahin-
goksi.

 - Myös kouluissa rajat ovat 
rakkautta. Haluamme opet-
tajalle auktoriteetin takai-
sin. Se on välttämätöntä sekä 
oppimisen että koulurauhan 
säilymisen kan-
nalta.

 Purra korostaa, 
että kaikilla pitää 
olla oikeus rau-
halliseen oppi-
misympäristöön 
ja turvalliseen 
kouluun.

 - Lapset ovat 
monesti fiksuja ja heitä kan-
nattaa kuulla, mutta koulus-
sa opettaja on pomo. Yliam-
puvasta itseohjautuvuuteen 
luottamisesta on palattava 
kohti opettajavetoisuutta. It-
seohjautuvuus sopii harvoille 
lapsille, ja siihen nojaaminen 
opetussuunnitelmassa on ol-
lut selvä virhe.

 Purra huomauttaa, että 
pääasiallinen kasvatusvastuu 
on kuitenkin vanhemmilla.

 - Koulua ja opettajia ei pidä 
syyttää ja syyllistää eikä lii-
oin huutaa apuun, jos syy on 
muualla. Koulun päätehtävä 
on opettaa – se on sen perus-
työ – mutta totta kai samal-
la myös osallistua kasvatus-
työhön.

 
Puhelimet pois tunnilla

 
Perussuomalaiset vaa-

ti jo vuonna 2018 puhelimil-
le käyttökieltoa oppitunneil-
la. Puhelimet voisivat pysyä 
Purran mielestä repussa koko 
koulupäivän, kuten on tapa 
joissakin yksittäisissä kou-
luissa ja luokissa.

 - Viime eduskuntavaali-
en alla emme saaneet tälle-
kään ehdotuksellemme kuin 
päivittelyä. Nyt ääni näyt-

tää olevan jo toinen. Digidi-
gi ja mobiili eivät tulleetkaan 
tekemään autuaiksi, päin-
vastoin, ja tämä on syytä ym-
märtää.

 Purra huomautti, että mo-
net lapset – ja aikuiset – ovat 

addiktoitunei-
ta puhelimiin ja 
muihin laitteisiin 
ja siksi koulutyö 
pitää rauhoittaa 
muille metodeille.

 - Monet ko-
villa olevat van-
hemmat ovat hä-
vinneet kilpailun 

laitteille. Useilla lastensuo-
jelun asiakkailla on vakava 
peli- tai vastaava addiktio. Ai-
van tavallisissakin perheis-
sä käydään usein uuvuttavia 
taisteluita peli- ja ruutuajois-
ta, ja vanhemmuus on haasta-
vaa. Kun yhä useampien las-
ten todellisuus on tätä, miksi 
koulussakin pitää olla sama 
juttu? Purra kysyy.

 
Politisoituneet 
hankkeet haittaavat 
koulua

 
Hallinnolliset tehtävät ja 

kehittämishankkeet on pidet-
tävä Purran mielestä järke-
vissä mittasuhteissa.

 - Viime vuosien uudistus-
humppa on ollut täysin yli-
ampuvaa. Koulua on uu-
distettu liikaa, ja samalla 
perusasiat ovat jääneet jal-
koihin. Osa huonoista uu-
distuksista on poliittisten 
päätöksentekijöiden, osa 
opetushallinnon virkamiehis-
tön voimalla edistämiä, Pur-
ra toteaa.

 Hän muistuttaa, että monet 
uudistamisen työryhmät on 
asetettu poliittisesti.

 - Niissä ei kuulla opetta-

jia tai opetusalan tutkijoi-
ta. Opetushallinnon kaavailut 
syntyvät kuin norsunluutor-
nissa, ja ruohonjuuritason 
työ ja tarpeet unohtuvat lii-
an usein.

 
Maahanmuuton 
vaikutukset
dramaattisia

 
Purra huomauttaa, että edes 

suomalainen koulu ei kes-
tä liian suurta väestöpohjan 
moninaistumista – eikä sen 
perussuomalaisten mielestä 
tarvitsekaan kestää.

 - Suomi menestyi kaikis-
sa osaamisen ja hyvinvoinnin 
ja luottamuksen mittareis-
sa muun muassa juuri siksi, 
että olimme niin homogee-
ninen joukko. Kestivät kaikki 
sitä kuulla tai eivät, maahan-
muutto on yksi koulun ongel-
mien ja oppimistulosten las-
kun syy.

 Ruotsissa maahanmuutta-
jataustaisten vaikutus oppi-
mistuloksiin todettiin niin 
suureksi, että Pisa-tuloksia 
muokattiin jättämällä suuri 
määrä maahanmuuttajataus-
taisia pois testistä vastoin sen 
kansainvälisiä sääntöjä.

 - Valtion tarkastusvirasto 
antoi moitteet hallitukselle ja 
kouluvirastolle asiasta vuon-
na 2021. Asiasta on puhuttu 
huomattavan vähän, vaikka 
kyseessä on tietenkin valta-
va skandaali. Suomessa ero 
maahanmuuttajien ja kan-
taväestön välillä on OECD-
maiden kaikkein suurin, vie-
lä suurempi kuin Ruotsissa, 
Purra huomauttaa.

 
Koulushoppailu 
on jo vanha ilmiö

 
Polarisaatio koulukentäl-

"Sääli- tai 
tsemppi-
numeroiden
antaminen 
pitää lopet-
taa."

"Uudistushumppa
on ollut täysin 
yliampuvaa."

Riikka Purra muistut-
taa, että opettaja on 
koulussa pomo.
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lä kasvaa, ja etenkin kau-
pungeissa tieto hyvistä ja 
huonoista kouluista on van-
hemmilla. Koulushoppaami-
nen onkin Purran mukaan 
seurausta koulujen eriytymi-
sestä erityisesti maahanmuu-
ton seurauksena.

 - Sen sijaan, että vapaata 
kouluvalintaa yritetään estää, 
on tärkeää puuttua niihin te-
kijöihin, jotka joidenkin kou-
lujen turvattomuutta, heik-
koa tasoa ja huonoa mainetta 
aiheuttavat. En kuitenkaan 
ole optimistinen asian suh-
teen, Purra harmittelee.

 Purra on puhunut aiheesta 
jo yli kymmenen vuotta.

 - Kaivoin esiin Hesarin kir-
joituksen vuodelta 2012, jos-
sa kirjoitan, että 
”Mitä enemmän 
eriytymisen mer-
kit alkavat nä-
kyä – kadulla ja 
mediassa – sitä 
enemmän kouluja 
”shopataan”. Pää-
osa ihmisistä ei elä ennak-
koluulojen vallassa, vaan nä-
kee, mitä tapahtuu, ja vastaa 
tähän.”

 - Ja näin tosiaan on yli 
kymmenessä vuodessa ta-
pahtunut. Erona on se, että 
tuolloin koulujen arjesta ker-
tovat jutut olivat hyvin harvi-
naisia. Silloin koulujen maa-
hanmuuttajien osuuksia piti 
kaivaa Vauva-lehden keskus-
teluista tai Hommafoorumil-
ta; nykyään ne on kerrottu jo 
Hesarissakin, Purra sanoo.

  Purra huomauttaa, että 
tässäkin asiassa voi katsoa 
Ruotsia ja sen kurjaa kulkua. 
Ruotsi ei ottanut lusikkaa 
kauniiseen käteen, vaan alkoi 
väkisin sekoittaa oppilaita eri 
kouluihin.

 - Se ei käynyt niille lastensa 
hyvää ajatteleville vanhem-

mille, joilla oli mahdollisuus 
valita, ja maahan syntyi yk-
sityiskouluja. Tämä entises-
tään on lisännyt eriytymistä. 
Emme halua tätä Suomeen. 
Emme halua Suomesta luok-
kayhteiskuntaa.

 
Koulujen 
turvallisuusongelmat 
kärjistyneet

 
Poliisi kertoo nykyään sään-

nöllisesti koulujen kärjisty-
neistä ongelmista.

 - Väkivaltaa, teräasei-
ta, huumeita. Vain muutama 
päivä sitten julkaistiin uu-
tinen, jonka mukaan avun-
pyyntöjä ja vihjeitä kouluilla 
tapahtuvasta huumeiden-

käytöstä ja mah-
dollisesta välit-
tämisestä tulee 
pääkaupunkiseu-
dun poliisilai-
toksille jatkuval-
la tahdilla, Purra 
sanoo.

 Poliisin mukaan on alaikäi-
siä, jotka haluavat pyörittää 
suunnitelmallisia huumeiden 
myyntiorganisaatioita kou-
luissa. Länsi-Uudellamaalla 
on tutkittu tällaisia alaikäis-
ten huumemyyntirinkejä.

 - Tällaisissa asioissa pitää 
olla nollatoleranssi. Ongel-
mia ei saa hyssytellä kouluis-
sa, vaan poliisi ja muut viran-
omaiset on otettava apuun. 
Vakava nuorisorikollisuuden 
kasvu, väkivalta ja ryöstöt, 
joista olemme tehneet väliky-
symyksen ja esitelleet omat 
toimenpide-ehdotuksemme, 
liittyy myös kouluun, Purra 
muistuttaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA LEHTIKUVA

●   Koulu tarvitsee lisää rahoitusta, mutta 
 pelkkä raha ei ongelmia korjaa.

●   Rajat ovat rakkautta. 
 Opettajalle auktoriteetti takaisin. Se 
 on välttämätöntä sekä oppimisen että
  koulurauhan säilymisen kannalta. 

●   Pääasiallinen kasvatusvastuu on 
 vanhemmilla. Koulua ja opettajia ei pidä   
 syyttää ja syyllistää eikä liioin huutaa 
 apuun, jos syy on muualla. 

●   Inkluusio on kaunis ajatus, mutta se 
 ei toimi. Erityisluokat on palautettava.

●   Tasoryhmät otettava käyttöön, 
 mikäli oppilaiden osaamisessa on 
 merkittäviä eroja.

●   Maahanmuuttajat tavallisiin luokkiin 
 vasta, kun kielitaito on riittävä.

●   Puhelimille käyttökielto oppitunneilla. 
 Puhelimet pysyvät repussa koko 
 koulupäivän.

●   Kaikille oppilaille kirjat ja muut 
 tarvittavat välineet.

●   Yliampuvasta itseohjautuvuuteen 
 luottamisesta palattava kohti 
 opettajavetoisuutta. 

●   Laite ei korvaa kynää ja paperia eikä 
 video kirjaa. Digi ei saa olla itsetarkoitus.

●   Kirjoittamista ja lukemista oppii 
 vain kirjoittamalla ja lukemalla. 
 Monipuoliset opetusmetodit voivat olla
 arvokas lisä, mutta perusasioiden pitää 
 olla ensin hallussa.

●   Jokaisen pitää osata lukea ja kirjoittaa 
 siirtyessään kolmannelle luokalle. 
 Peruskouluun vaaditaan oppimistakuu.
  Luokalta toiselle ei pääse, jos vaadittavaa
 tasoa ei saavuteta.

●   Peruskoulun ongelmia ei saa siirtää 
 toiselle asteelle. Peruskoulusta ei saa 
 päästää pois oppilaita, jotka eivät ole 
 saavuttaneet vaadittavaa perusosaamista.

●   Lisärahan kippaaminen maahan-
 muuttajakouluihin ei koskaan ratkaise
 maahanmuuton aiheuttamia ongelmia. 
 Koulua ei tehty täysin toisenlaisista 
 kulttuureista saapuvien integroimiseen 
 ja erojen tasaamiseen.

●   Kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu.

●   Opettajille on taattava työrauha, jotta 
 he voivat keskittyä perustyöhönsä, 
 opettamiseen.  Opettaja ei ole 
 sosiaalityöntekijä tai poliisi.

●   Peruskoulun suuria opetusryhmiä tulee   
 pienentää. Koulut ja luokat ovat erilaisia. 

●   Suomalaisissa kouluissa on syytä opettaa
  suomalaista kulttuuria ja suomalaisia
  arvoja. Poliittiset ideologiat, poliittinen
 kannanotto tai muodissa olevat 
 politisoidut teemat eivät sen sijaan 
 kuulu kouluun.

●   Lisää panostuksia matematiikan ja 
 äidinkielen opetukseen. Lisää liikkumista
  lapsille ja välitunnit tehokkaiksi. 

●   Ruotsin kieli vapaaehtoiseksi. 
 Kukin saa itse päättää, mitä kieliä lukee. 

●   Ammatillisessa koulutuksessa on tehty
 merkittäviä virheitä paitsi rahoituksen
  myös uudistusten suhteen. Ei enää 
 koulutusleikkauksia vaan lisäpanostuksia.

●   Jatkuva uudistaminen ja muutosten 
 nopea läpivienti vaikuttavat opettajien 
 työssäjaksamiseen. Alan vetovoima on 
 selvästi heikentynyt.

●   Amisten ongelmista monet ovat suoraa
 seurausta peruskoulun ongelmista. Mikäli 
 peruskoulua ei korjata, ongelmat eivät 
 vähene myöskään amiksista. 

●   Uusien osaajien kouluttaminen ja 
 työikäisten osaamisen varmistaminen ovat
 keskeisiä kasvun tekijöitä. Ammatillinen
 koulutus tukee myös yrittäjyyttä. 

●   Työvoimapulaa korjataan huolehtimalla
 ammatillisesta koulutuksesta.

●   Lähiopetustunteja on välttämätöntä lisätä.
 Opiskelijan pitää käydä fyysisesti koulussa 
 tai opetuspaikalla mieluiten joka päivä.

●   Koulupudokkuuteen puututtava 
 paljon voimakkaammin. Ei pelkän tuen 
 lisäämisen vaan velvoitteiden avulla.

●   Valtion pitää ohjata koulutuspolitiikallaan
 ammatillista koulutuskenttää. Minne 
 koulutetaan, kuinka paljon, millä alueilla 
 – nämä pitää määrittää tarpeiden ja 
 tulevaisuuden näkymien perusteella.

●   Duunarialat kunniaan, perusduunit 
 kunniaan. Kaikista ei todellakaan tarvitse
 tulla korkeakoulutettuja. Tarvitsemme 
 jatkossakin osaavia ammattimiehiä 
 ja -naisia.

●   Oppisopimuksella joustavasti työelämään,
 malleja kehitettävä. Oppisopimus on 
 monille erinomainen polku työelämään.

●   Tutkimukset ja ennakointi tulevaisuuden
  osaajien tarpeesta, lukumääristä ja 
 sijoittumisista huomioitava valta-
 kunnallisissa ja alueellisissa suunnitelmissa
 selvästi nykyistä paremmin.

LUE KOKO OHJELMA: perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset haluaa pelastaa suomalaisen 
peruskoulun ja saada ammatilliseen koulutukseen 
duunarialojen kaipaaman arvonpalautuksen.

"Ongelmia
ei saa 
hyssytellä 
kouluissa."

Perussuomalaisten 
koulutuspolitiikka 
pähkinänkuoressa
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KOKOOMUSPOMO Petteri 
Orpon mukaan työperäisen 
maahanmuuton edistäminen 
ei olisi niinkään kokoomuk-
sen vaan erityisesti suoma-
laisten yritysten toiveissa.

- Työperäistä maahanmuut-
toa tarvitaan, koska tällä ikä-
rakenteella me ei muuten 
pärjätä. Telakat eivät muu-
ten pyörisi, Uudessakaupun-
gissa jo nyt tehdään autoja, 
vanhuksia hoidetaan ja jouk-
koliikennettä ajetaan ulko-
maalaisten työntekijöiden 
voimin.

Sosiaaliturvaan 
nojaavaa maahan-
muuttoa

Riikka Purra tarttui kiin-
ni Orpon Iltalehden Suoraan 
asiaan -ohjelmassa esittä-
mään vaatimukseen järkevyy-
destä ja kysyi, onko se sitten 
järkevää, että Suomeen tällä-
kin hetkellä tulee pääasiassa 
matalapalkkamaahanmuut-

toa, jolloin samalla syntyy uu-
sia ongelmia, kuten orjamai-
sia työolosuhteita, joita pitää 
korjata.

- Kokoomus ja elinkeinoelä-
mä julistavat tarpeen olevan 
kymmeniätuhansia maahan-
muuttajia töihin. Saisiko jos-
kus tarkennusta, mille aloille 
ja miten tekijöitä voisi saada 
jotenkin eri tavalla kuin nyt, 
Purra sanoi ja muistutti, että 
perussuomalaisillakaan ei ole 
mitään sitä vastaan, että Suo-
meen tulee korkeasti koulu-
tettuja osaajia.

- Me emme kuitenkaan kan-
nata sosiaaliturvaan nojaa-
vaa maahanmuuttoa, koska se 
ei ole positiivista julkisen ta-
louden kestävyyden kannalta, 
Purra sanoi.

Kokoomuksen 
utopia kaukana 
todellisuudesta

Orpon mukaan kokoomus-
kaan ei kannata sosiaalitur-

Kokoomus haalisi Suomeen kymmeniätuhan-
sia työperäisiä maahanmuuttajia. Perussuo-
malaisten Riikka Purra huomauttaa, että työ-
markkinoiden ongelmat eivät johdu työvoiman 
saatavuudesta vaan kohtaanto-ongelmasta ja 
heikoista kannustimista. – Näitä työmarkki-
naongelmia ei voi ratkaista sillä, että Suomeen 
tuodaan matalasti koulutettua työvoimaa kehi-
tysmaista EU:n ulkopuolelta, Purra sanoi.

”Ei ole positiivista 
julkisen talouden 
kestävyyden kannalta”

Kokoomus haluaa Suomeen töihin 
bussikuskeja ja hoitajia kehitysmaista

vaan nojaavaa maahanmuut-
toa.

- Mutta juuri sitä Suomeen 
nyt tulee, Purra huomautti.

Orpo jatkoi järkevyydestä ja 
esitti, että Suomeen tarvitaan 
ulkomailta huippuasiantun-
tijoita. Purra huomautti, että 

tarpeesta huolimatta huippu-
asiantuntijoita ei tosiasiassa 
Suomeen juuri tule.

- Kokoomuksella on jonkin-
lainen utopia työperäisestä 
maahanmuutosta, joka on hy-
vin erilainen verrattuna sii-
hen, mitä todellisuus on, Pur-

ra huomautti.
Orpon lausumia kuun-

nellessa onkin hyvä pitää 
mielessä, että perinteises-
ti kokoomus on ollut työnan-
tajapuolue, ja monille yrityk-
sille halpatyövoima kelpaa. 
Halpatyövoima on yrityksille 

Hallitus ja Elinkeinoelämän keskusliitto hinkuvat Suo-
meen halpatyövoimaa hinnalla millä hyvänsä. Sillä ei 
näytä olevan väliä, että laskun maksavat veronmaksajat.

Etla vaatii Suomeen 44 000 
maahanmuuttajaa joka vuosi

AJATUSPAJA Suomen Perustan 
toiminnanjohtaja Simo Grönroo-
sin mukaan maahanmuutto ei 
paranna Suomen julkisen talou-
den kestävyyttä vaan heiken-
tää sitä, sillä vuosien ajalta ke-
rätyt rekisteriaineistot kertovat, 
että vain erittäin harvan maa-
hanmuuttajaryhmän edustajat 
maksavat enemmän veroja kuin 
käyttävät julkisia palveluita ja 
saavat tulonsiirtoja.

- Elinkeinoelämän lobbausjär-
jestöjen röyhkeys on siis sanoin-
kuvaamatonta, kun ne esittävät 
julkisen talouden rahoituksen 
parantamiseksi toimenpiteitä, 

jotka todellisuudessa rasittavat 
julkista taloutta, Grönroos kir-
joittaa.

Työvoimaa löytyisi 
Suomestakin

Grönroosin mukaan työvoi-
maa löytyy kyllä kotimaasta, 
kunhan vain palkat ja työehdot 
ovat työn vaativuuteen nähden 
kunnossa. Suomessa on satoja 
tuhansia työttömiä ja osa-aika-
työtä tekeviä, jotka haluaisivat 
työllistyä täyspäiväisesti. Moni 
suomalainen suuntaa myös ul-
komaille parempien palkkojen 

perässä.
- Toki elinkeinoelämä haluai-

si palkankorotusten sijaan hel-
pottaa maahanmuuttoa, koska 
kehitysmaissa on käytännös-
sä loputon määrä ihmisiä, jot-
ka ovat valmiita palkkaan kuin 
palkkaan, kunhan pääsevät 
asumaan länsimaahan – var-
sin tyypillistä on jopa ilmiö, jos-
sa halpatyöntekijät maksavat 
päästäkseen töihin esimerkiksi 
etnisiin ravintoloihin, jotta saa-
vat jalan oven väliin hyvinvointi-
valtioon, Grönroos huomauttaa.

Tulijoiden iällä jopa 
negatiivinen vaikutus

Laskelmat, joilla maahanmuu-
ton lisäämistä perustellaan, 

ovat tyypillisesti sellaisia, jois-
sa ei oteta huomioon olemas-
sa olevaa tietoa maahanmuut-
tajaryhmien julkisen talouden 
vaikutusten eroista ja lasketaan 
ainoastaan sitä, miten maa-
hanmuutolla voidaan vaikuttaa 
maan ikärakenteeseen. Etla seu-
raa samaan linjaa.

- Ihmisen ikä ei kuitenkaan 
kerro sitä, onko hän nettoposi-
tiivinen julkisen talouden näkö-
kulmasta, Grönroos toteaa.

- Itse asiassa iällä 
voi olla jopa täysin 
päinvastainen vaiku-
tus julkiselle talou-
delle, sillä jos maa-
hanmuuttajaryhmän 
keskimääräinen jul-
kisen talouden vai-
kutus on negatiivinen, niin 
tämä tarkoittaa sitä, että mitä 
nuorempana tällainen ihminen 
muuttaa Suomeen, niin sitä pi-
tempään hän ehtii aiheuttaa 
negatiivista vaikutusta – tämä 
seikka on nostettu esiin Suo-
men Perustan tutkimuksessa, 

jossa tarkasteltiin Irakista ja So-
maliasta tulevien maahanmuut-
tajien elinkaarivaikutuksia.

Etla ei piittaa 
tutkitusta tiedosta

Etla ja vastaavat samanlai-
sia ”selvityksiä” tekevät tahot 
pesevät usein kätensä totea-
malla, että selvityksissä olete-
tut maahanmuuttajien julkisen 
talouden vaikutukset ovat sa-

manlaiset kuin kan-
taväestöllä välittä-
mättä kaikesta siitä 
tiedosta, joka kertoo, 
että asia ei ole näin.

- Väitteet ovat siis 
pohjimmiltaan tasoa: 
”JOS maahanmuutta-

jat pärjäävät hyvin, niin he pär-
jäävät hyvin – maahanmuuton 
määrä on siis kolminkertaistet-
tava”.

Tilastokeskuksen aineistoihin 
perustuvaa oikeaa tietoa maa-
hanmuuton julkisen talouden 
vaikutuksista löytyy Suomen 

Halpatyövoima rasittaa julkista taloutta

Kokoomuksen 
Petteri Orpo 
tarjoaa työpe-
räistä maahan-
muuttoa joka 
ongelmaan.

Kokoomukselle 
kelpaa ulkomaalainen 
halpatyövoima.

Suomessa 
on mietittävä
työmarkki-
noiden 
rakenteita.
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edullista, mutta viime kädes-
sä lasku lankeaa suomalai-
selle veronmaksajalle. EU:n 
ulkopuolelta Suomeen työs-
kentelemään saapuvat mata-
lapalkkaduunarit eivät tule 
palkallaan toimeen, vaan pal-
kan päälle on haettava Kelan 

tukia, joiden rahoittaminen 
jää veronmaksajan rasituk-
seksi.

Halpatyövoiman vapaut-
taminen sisältääkin poliit-
tisen valinnan: halutaanko 
Suomessa ajaa matalapalk-
ka-alojen työnantajien ja ul-

Perustan verkkosivuilta.

Koulutettuja osaajia 
vain murto-osa

Suomessa maahanmuu-
ton painopiste on viime vuo-
sina siirtynyt yhä enemmän 
EU:n sisäisestä liikkuvuudes-
ta perheperusteiseen ja mata-
lapalkka-aloille suuntautuvaan 
maahanmuuttoon EU:n ulko-
puolelta. 

Vuonna 2022 Suomessa 
myönnettiin perhesyiden vuoksi 
15 457 oleskelulupaa ja matala-

palkka-aloille EU:n ulkopuolelta 
9 671 oleskelulupaa. Koulutet-
tujen erityisasiantuntijoiden 
määrä on pysynyt pienenä, ja 
heille myönnettiin viime vuon-
na vain 2 358 oleskelulupaa.

Valtiovarainministeriö tote-
si vuonna 2020, että pysyvästi 
korkeampi nettomaahanmuut-
to vahvistaa julkistaloutta vain, 
jos maahanmuuttajien keski-
määräinen työllisyysaste ja tulo-
taso eivät olennaisesti eroa kan-
taväestöstä. 

Vuoden 2021 työssäkäyntiti-
lastojen mukaan kotimaisia kie-

Perussuomalaiset 

parantaisi työn 
kannustimia.

komaisen halpatyövoiman 
vai suomalaisten työntekijöi-
den ja Suomen julkisen talou-
den etua? Perussuomalaiset 
on aina suomalaisen työn ja 
yrittämisen asialla, mutta pe-
russuomalaiset vastustaa ma-
talapalkka-alojen maahan-
muuttoa.

Veronkevennykset 
lisäävät työhaluja

Purra huomauttikin Orpol-
le, että työmarkkinoiden tä-
mänhetkiset ongelmat eivät 
johdu siitä, että työvoimaa ei 
olisi yritysten saatavilla.

- Ongelmat ovat järjestel-
mätasolla: työn kannustimet 
ovat heikkoja, työmarkkinoil-
la on kohtaanto-ongelmia ja 
ammatillinen koulutusjär-
jestelmä ei tuota ammattilai-
sia oikeille aloille ja oikeisiin 
paikkoihin. Näitä ongelmia 
ei voi ratkaista sillä, että Suo-
meen tuodaan matalasti kou-
lutettua työvoimaa kehitys-
maista EU:n ulkopuolelta.

- Ratkaisuja tilanteeseen on 
siinä, että työn kannustimia 
pitää parantaa ja työn perässä 
liikkumista tulee helpottaa. 
Myös verotusta on lopulta 
kevennettävä, jotta ostovoi-
ma vahvistuu ja työssäkäyn-
nistä tulee kannattavaa, Pur-
ra totesi.

liä puhuvien työllisyysaste oli 
74,1 %. Kaikkien vieraskielis-
ten työllisyysaste jäi 57,7 %:iin. 
Monilla Euroopan ulkopuoli-
sia kieliä puhuvilla kieliryhmil-
lä työllisyysaste on tätäkin huo-
mattavasti alempi. Vuonna 2020 
palkka-, yrittäjä- ja omaisuus-
tulot olivat Suomen maahan-
muuttajaväestöllä vain 21 960 
euroa henkeä kohden.

Työinto hiipuu 
muutamassa vuodessa

Suomen kansantaloudella on 
edessään aitoja haasteita väes-
tön ikääntymisen myötä. Ma-
talasti koulutettujen ihmisten 
tuominen EU:n ulkopuolelta 
massiivisessa mittakaavassa ei 
kuitenkaan ole minkäänlainen 
ratkaisu tähän dilemmaan.

EU:n ulkopuolelta tulevien 
matalasti koulutettujen työn-
tekijöiden työllisyysaste tippuu 
tutkitusti muutaman maassa-
olovuoden jälkeen alle suoma-
laisten työllisyysasteen, mikä li-

sää sosiaalimenoja.
Ajatus siitä, että kehitysmai-

den kansalaisten väestönsiirroil-
la pyritään pitämään Suomen 
työikäisen väestön koko vakio-
na tai kasvattamaan sitä, on täy-
sin kuolleena syntynyt. Reaali-
maailmassa ei ole mahdollista 
kasvattaa maamme työikäis-
tä väestöä matalan osaamista-
son maahanmuutolla siten, että 
samalla julkinen talous hyötyi-
si siitä.

Kotimainen 
työvoima liikkeelle

Suomessa on pakko miettiä 
työmarkkinoiden rakenteita, ve-
rotusta ja sosiaalipolitiikkaa uu-
della tavalla, jotta matalapalk-
ka-aloille saataisiin enemmän 
työvoimaa nykyisisistä työttö-
mistä työnhakijoista, erilaisissa 
työvoimapalveluissa olevista ja 
työmarkkinoilta syrjäytyneiden 
joukosta. 

Syksyllä 2022 eduskunnal-
le antamassaan lausunnos-

sa VATT juuri painotti kotimai-
sen työvoiman mobilisoinnin ja 
työntekoon voimakkaasti vas-
taanottavan työvoimapolitiikan 
merkitystä.

- Myös digitalisaation, roboti-
saation ja alati kehittyvän kei-
noälyn tuomia mahdollisuuksia 
tulee käyttää paremmin hyväk-
si erityisesti hoivapalveluissa ja 
eräillä matalapalkka-aloilla. Tek-
nologian kehittyminen koskee 
lähes kaikkia aloja, mutta vaiku-
tukset ovat suurimmat monissa 
matalan koulutustason amma-
teissa, perussuomalaisten po-
liittinen suunnittelija Mikael Lith 
huomauttaa.

- Harkittavaksi voisivat tul-
la lisäksi kohdennetut rekry-
tointikampanjat Euroopan si-
sällä, joista tulevien ihmisten 
työllisyysaste- ja tulokehitys on 
elinkaarellaan huomattavasti 
parempi kuin kehitysmaista tu-
levilla muuttajilla.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

PS leikkaisi tois-
sijaisista kohteista

Viime syksynä perussuo-
malaiset julkisti vaihtoehto-
budjettinsa, jossa leikkaukset 
kohdistetaan toissijaisiin me-
noihin, kuten haittamaahan-
muuttoon, ilmastotoimiin ja 
kehitysyhteistyöhön.

Perussuomalaiset haluaa 
laittaa valtiontalouden tasa-
painoon ja on valmis leikkaa-
maan menoja 2–4 prosenttia 
vuosittain kaikilta hallinnon-
aloilta pois lukien suoma-
laisten hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden kannalta tärkeät 
menot ja henkilöstö, kuten 
perusopetus, oikeuslaitos, 
maanpuolustus ja sote.

Petteri Orpon mielestä pe-
russuomalaiset ei kuiten-
kaan leikkaa tarpeeksi eivät-
kä leikkaukset riitä. Purra 
huomautti Orpolle, että pe-
russuomalaisten tuoreessa 
vaihtoehtobudjetissa leikka-
ukset ovat jopa suuremmat 
kuin kokoomuksella.

- Me emme edes esitä uu-
sia menokohteita. Ongelma 
on paremminkin se, että ko-
koomukselle eivät kelpaa pe-
russuomalaisten leikkaus-
kohteet, vaan te leikkaatte 
mieluummin suomalaisel-
ta köyhältä ja pienituloisilta, 

Purra sanoi ja huomautti, että 
kokoomus mielellään kippaa 
ulkomaille miljardeja euro-
ja kehitysavun muodossa ja 
kannattaa yhteisvelkaan pe-
rustuvia EU-tukipaketteja.

- Lisäksi te haluatte kehi-
tysmaan ihmiset Suomeen 
elämään suomalaisen ve-
ronmaksajan rahalla, Pur-
ra huomautti viitaten kokoo-
muksen löysänpuoleiseen 
maahanmuuttopolitiikan lin-
jaan.

Kansalaisuus-
perustainen sosiaali-
turva toisi säästöjä

Perussuomalaiset ei siis ha-
lua leikata suomalaisille tär-
keistä menoista, mutta pe-
russuomalaisten mielestä 
suomalainen hyvinvointijär-
jestelmä on tarkoitettu ensi 
sijassa suomalaisille. Perus-
suomalaisten pitkän täh-
täimen tavoitteena onkin 
kansalaisuusperustainen so-
siaaliturva.

- Mitä vähemmän meillä on 
maksajia, mutta samaan ai-
kaan mitä enemmän tulee 
esimerkiksi ikääntymiseen 
liittyviä menoja, sitä tarkem-
pia meidän pitää olla siitä, 
että palvelut on kohdistettu 
niille, joille pitääkin, eli suo-
malaisille, Purra sanoi.

Suomen valtion budjetista 
sote- ja koulutusmenot sekä 
julkiset tulonsiirrot muo-
dostavat varsin suuren osan. 
Kansalaisuusperustainen so-
siaaliturva toisi säästöjä, sillä 
maahanmuuttajat ovat luku-
määräänsä nähden yliedus-
tettuina julkisten tulonsiirto-
jen saajissa. Esimerkiksi Kela 
maksaa hieman yli kaksinker-
taisen määrän etuuksia maa-
hanmuuttajille verrattuna 
syntyperäisiin suomalaisiin.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Ulkomaa-
lainen hal-
patyövoima 
nojaa vah-
vasti sosiaa-
liturvaan.
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PERUSSUOMALAISTEN 
maahanmuuttopoliittisen oh-
jelman esitellyt Riikka Purra 
huomauttaa, että työperäinen 
maahanmuutto il-
moitetaan sekä oi-
kealla että vasem-
malla ratkaisuksi 
mitä moninaisim-
piin ongelmiin.

- Kokoomuksen 
mukaan kyseessä 
on jopa kansakun-
nan kohtalonky-
symys. Siis että suomalaisten 
kansakunnan kohtalo riippuu 
kokoomuksen mukaan siitä, 
saapuuko maahan riittäväs-
ti ulkomaalaisia Euroopan ul-
kopuolelta pelastamaan meitä 
ja karmeassa jamassa olevaa 
yhteiskuntaamme ja talout-
tamme.

Väitteet vaikutuksista 
täysin utopistisia

Perussuomalaisten rooli-
na onkin Purran mukaan olla 
käytännössä ainoa vastaan-
sanoja, tosiasioiden esittäjä, 
tilastoihin ja yksiselitteiseen 
dataan vetoava taho, jota kui-
tenkaan ei kuulla, ei ymmär-
retä – tai kuullaan ja ymmär-
retään väärin.

- Työperäiseen maahan-
muuttoon liittyen voi Suo-
messa esittää mitä tahan-
sa ylistäviä väitteitä, ja kaikki 
menee läpi. Niitä ei kyseen-
alaista media, eivät tutkijat 
muutamaa raikasta poikke-
usta lukuun ottamatta, eivät 
muut asiantuntijat. Tilanne 
on tismalleen sama kuin se oli 
kaikenlaiseen maahanmuut-
toon liittyen vielä joitakin 
vuosia sitten. Perussuoma-
laisten johdonmukaisen työn 

Perussuomalaiset julkaisi uuden maahanmuut-
topoliittisen ohjelmansa. Maahanmuuton suh-
teen perussuomalaisten linja eroaa muista 
puolueista kaikkein eniten. – Ohjelmamme on 
entistä perusteellisempi ja tiukempi. Se keskit-
tyy edellistä enemmän työperäiseen maahan-
muuttoon, Riikka Purra valottaa.

Suomen on lopetettava 
sosiaaliturvaan nojaava 
maahanmuutto

Töihin saa tulla, kunhan elättää itsensä

kään tee mitään saadakseen 
osakseen edes teoriassa hyö-
dyllistä maahanmuuttoa. Me 
emme houkuttele huippu-
osaajia, Purra muistuttaa.

- Sen sijaan järjestelmäm-
me, antelias ja avoin sosiaali-
turva ja julkiset palvelut sekä 
heikot työn kannustimet, lisää 
toisenlaista maahanmuuttoa. 
Kouluttamatonta, vähän kou-
lutettua, matalapalkkasekto-
reille. Maailma, etenkin Aasia 
ja Afrikka, on ääriään myöten 
pullollaan tällaista joukkoa. 
He haluavat korkean elinta-

son maihin, missä tahansa 
siirtolaiskanavassa.

Maahanmuutto nojaa 
sosiaaliturvaan

Tilastoista voidaan Purran 
mukaan todeta, ettei oikeiden 
osaajien määrässä juuri ta-
pahdu muutosta, vaan nousu 
on hyvin maltillista.

- Sen sijaan matalapalkka-
sektoreille saapuvien määrä 
kasvaa koko ajan yhä kovem-
paa. Tämä maahanmuut-
to nojaa sosiaaliturvaan. Se 

ei tule toimeen palkallaan, 
se maksaa selvästi vähem-
män veroja kuin saa tulonsiir-
toja ja käyttää palveluita, se 
ei edes pysy hyvin työllisenä. 
Tällainen maahanmuutto on 
yksiselitteinen taloudellinen 
rasite veronmaksajalle ja jul-
kiselle taloudelle. Puhumat-
takaan muista ongelmista, joi-
ta se yhteiskuntaan aiheuttaa, 
Purra perusteli.

Suomeen kohdistuva 
maahanmuutto täysin 
vääränlaista

Purra huomauttaa, ettei pe-
russuomalaisilla ole mitään 
sitä vastaan, että Suomeen tu-
lee maahanmuuttajia töihin 
saamaan palkkaa, jolla tulee 
toimeen, maksamaan vero-
ja ja integroitumaan yhteis-
kuntaan.

- Mutta näin ei juuri tapah-
du, aivan riippumatta sii-
tä, kuinka kovaa kokoomus ja 
muut puolueet sekä elinkei-
noelämä vaatimusta huuta-
vat. Perussuomalaiset ei ole 
valmis tekemään politiikkaa 
toiveajattelun ja utopioiden 

Poliisilta järkyttävä arvio ulkomaisen 
työvoiman hyväksikäytöstä 

Moni tulija maksaa kynnysrahaa maanmiehilleen

- TEHTÄKÖÖN selväk-
si: perussuomalaiset 
toivottaa tervetulleik-
si Suomeen työllään toi-
meentulevia ja suoma-
laiseen yhteiskuntaan 
sopeutuvia työntekijöi-

"Harva 
enää jaksaa
 luetella luiku-
ria turvapai-
kanhakijoiden
hyödyllisyy-
destä."

Riikka 
Purra toivot-
taa omillaan 
toimeen tulevat 
ulkomaalaiset 
työntekijät 
Suomeen.

tuloksena harva enää jaksaa 
luetella luikuria turvapaikan-
hakijoiden hyödyllisyydestä, 
mikä oli aivan tavallista vie-

lä vaikkapa vuon-
na 2015, Purra sa-
noo.

- Joitakin kuu-
kausia sitten yh-
den esimerkin 
antoi erään työn-
antajaliiton pu-
heenjohtaja, joka 
väitti, että 50 000 

vuosittaisella uudella maa-
hanmuuttajalla päästään mil-
jardin vuosittaisiin verotuloi-
hin. Tätä pitäisi harrastaa 28 
vuotta, eli uusia tulijoita Suo-
meen tulisi 1,3 miljoonaa.

- Kuitenkin jos katsom-
me Suomeen de facto saa-
puvan maahanmuuton tuo-
tannontekijätuloja, näemme 
hyvin pian, että miljardin ve-
rotuloväitteissä ei ole hitus-
takaan totta. Jotta tuollaisiin 
lukemiin päästäisiin, näiden 
maahamme saapuvien pitäisi 
maksaa veroihin kaikki tulon-
sa ja olla käyttämättä julki-
sia palveluita. Toistan: tuohon 
summaan voitaisiin pääs-
tä, mikäli saapuvien maahan-
muuttajien veroprosentti olisi 
100 eivätkä he käyttäisi julki-
sia palveluita, Purra sanoo.

Suomi ei tunnu 
haluavan hyödyllistä 
maahanmuuttoa

Ongelma on Purran mukaan 
siis se, ettei Suomi saa sellais-
ta maahanmuuttoa, josta oli-
si hyötyä julkiselle taloudelle 
tai taloudelliselle huoltosuh-
teelle.

- Jos se saisi, tilanne voi-
si olla toinen. Suomi ei myös-

Eduskunnan hallintovaliokunta sai poliisilta 
karun lausunnon työperäisen maahanmuuton 
todellisuudesta käsitellessään ulkomaalais-
lain muutosta. Käytännössä kaikki kehitys-
maista Suomeen tulevat joutuvat maksamaan 
tänne päästäkseen Suomessa jo oleskeleville 
maanmiehilleen kynnysrahaa. 

tä. Hallitus sen sijaan toivottaa 
tervetulleiksi veronmaksajien 
lompakolla elävät työnteki-
jät, ja tässä on se ero, perussuo-
malaisten kansanedustaja Mari 
Rantanen totesi eduskunnan 
kyselytunnilla.

Perussuomaiset kysyi nykyään 
harjoitetun työperäisen maa-
hanmuuttopolitiikan ongelmis-
ta ja lieveilmiöistä. On käynyt 
ilmi, että jopa ihmiskauppa liit-
tyy vahvasti työvoiman hankki-
miseen matalapalkka-aloille.

- Poliisin mukaan käytännös-
sä kaikki kehitysmaista tulevat 
joutuvat maksamaan kynnys-
rahan pääsääntöisesti jo Suo-
messa olevalle maanmiehelleen 
työsopimuksesta tai yleensä 
tänne päästäkseen. Keskimää-
rin tällainen oleskelulupa Suo-
meen maksaa 15 000 euroa, 
Rantanen kertoi.

Tarkalleen poliisi kirjoittaa lau-
sunnossaan näin:

”Työvoiman rekrytointiin ulko-
mailta ja erityisesti kehitysmais-

Kynnys-
raha on 
keskimäärin 
15 000 
euroa.

Antelias sosiaali-
turva houkuttelee 

vääränlaista väkeä.

Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Mikael Lith ja 
puheenjohtaja Riikka Purra esittelivät puolueen maahanmuut-
topoliittisen ohjelman.
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NYKYINEN punavihreä halli-
tus on yleisessä maailmanpa-
rannusinnossaan kasvattanut 
pakolaiskiintiön kokoa huo-
mattavasti edelliseen vaali-
kauteen nähden. Vastuuton 
linja tuleekin aiheuttamaan 
valtavat julkiset kustannuk-
set ja kärjistämään entisestään 
maahanmuuttajien heikkoa ko-
toutumista Suomessa.

Pakolaisleirien tukeminen 
toimivampaa

Perussuomalaisten maahan-

muuttopoliittisessa ohjelmassa 
esitetään, että pakolaiskiintiös-
tä tulee luopua kokonaan, ku-
ten Itävallassakin tehtiin siirto-
laiskriisin jälkimainingeissa. Jos 
pakolaiskiintiön lakkautus teh-
dään porrastetusti, on kiintiös-
sä painotettava vainottuja kris-
tittyjä ja muita ryhmiä, joiden 
kotoutumisennuste on positii-
vinen.

Pakolaisleirien tukeminen on 
huomattavasti toimivampaa ja 
kustannustehokkaampaa hu-
manitaarista politiikkaa kuin 
kiintiöpakolaisuusjärjestelmän 

Pakolaiskiintiö on jäänne 1970–1980-luvuilta, ja siitä 
pitää perussuomalaisten mielestä luopua. Pakolaiskiintiö 
voidaan lakkauttaa porrastetusti, jolloin kiintiöön tulee 
valita vainottuja kristittyjä ja muita kotoutumisennusteel-
taan positiivisia ryhmiä. Perussuomalaiset myös haluaa 
kiristää yleisesti Suomen kansalaisuuden saamisen edel-
lytyksiä ja esittää mahdollisuutta poistaa kansalaisuus 
vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä.

Kehitysmaiden ongelmia ei 
ratkaista siirtämällä ihmisiä 
maanosasta toiseen

Perussuomalaiset luopuisi pakolaiskiintiöstä: 

ylläpitäminen.

Kaksoiskansalaisuuksiin 
tiukennuksia

Suomen kansalaisuuden saa-
misen edellytyksiä tulee perus-
suomalaisten mielestä kiristää 
huomattavasti siten, että kan-
salaisuuteen vaadittava asumis-
aika korotetaan 10 vuoteen. Sa-
malla tulee kiristää kielitaito- ja 
nuhteettomuusvaatimuksia.

Kaksoiskansalaisuus tulee ra-
jata mahdolliseksi vain niille 
maahanmuuttajille, joiden toi-
nen kotimaa on OECD-maa. Pe-
russuomalaiset katsoo, että 
kahden eri valtion kansalaisuu-
den samanaikainen omistami-
nen voi tietyissä tapauksissa ai-
heuttaa maahanmuuttajalle 
lojaliteettiongelmia. Lisäksi ul-
komaalaisen kotimaan halli-
tuksella voi olla intressi käyttää 
Suomessa asuvia kansalaisiaan 
apuna hybridioperaatioissa tai 
vakoilussa.

Vakavasta rikoksesta 
kansalaisuus pois

Perussuomalaiset myös esit-
tää, että jatkossa kansalaista-
misen yleisten kriteerien ohella 
hakijalta on edellytettävä kan-

salaisuuskokeen lä-
päisyä, joka mittaa 
hakijan yhteiskun-
tatietoutta. Kaikista 
nykyisistä poikkeuk-
sista ja helpotuksista 
kansalaisuusproses-
sissa tulee luopua ja 

maahanmuuttajalta on edelly-
tettävä aidosti kykyä elättää it-
sensä ilman turvautumista tu-
lonsiirtoihin.

Vakaviin rikoksiin syyllistymi-
sen Suomessa pitää perussuo-
malaisten mielestä johtaa aina 
kansalaisuuden menettämi-
seen – ja kansalaisuuden pois-
tamista tulee aina seurata kar-
kotus yksilön lähtömaahan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

tasolla, ei maahan-
muutossa, ei il-
mastopolitiikassa, 
ei EU-politiikassa, 
ei missään muussakaan.

- Kyse ei ole ihmisvihas-
ta, rasismista tai ankeudes-
ta, vaan tosiasioista ja talou-
desta. Väitteet työperäisestä 
maahanmuutosta ovat bluf-
fia tasan niin kauan kuin 
Suomi onnistuu saamaan 
sellaista maahanmuuttoa, 
josta on hyötyä, ja lopettaa 
vastaanottamasta sellaista 
maahanmuuttoa, joka kuor-
mittaa julkista taloutta. Mi-
käli talouden kykypuolue 
kokoomus ei tätä ymmär-
rä, se ei oikeasti ole talouden 
kykypuolue, Purra näpäytti.

Maahanmuutto ei auta 
Suomen haasteisiin

Päätökset, joilla Suomen 
järjestelmän ongelmia voi-
daan korjata, ovat Purran 
mielestä poliitikoille vai-
keita.

- Työ ei Suomessa usein-
kaan kannata, ei sen parem-
min suomalaiselle kuin ulko-

maalaisellekaan. 
Verokarhun suu-
ri koura vie välis-
tä liikaa, ja mik-

si vie? Siksi, että valtiolla on 
liikaa menoja.

- Syntyy korkea veroas-
te, maailman jyrkimpiin 
kuuluva progressio, korkea 
marginaaliveroaste jo var-
sin alhaisilla tuloilla ja eni-
ten maailmassa tuloja ta-
saava järjestelmä. Siihen 
eivät auta väestön rahtaa-
minen kehitysmaista, kah-
den tai kolmen kerroksen 
työmarkkinat eivätkä etni-
sesti jakautuneet työtehtä-
vät, päinvastoin, Purra huo-
mauttaa.

- Kaikkein pahinta politii-
kassa on mielestäni moni-
mutkaisten asioiden liial-
linen yksinkertaistaminen. 
Juuri näin tässä on käynyt. 
On tragikoomista, että pe-
russuomalaisia, jotka ovat 
ainoita tästä asiasta tosiasi-
oiden pohjalta keskustelevia, 
syytetään päinvastaisesta.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

ta liittyy erittäin merkittävissä 
määrin kynnysrahan, eli vastik-
keettoman, tai vastikkeeltaan 
täysin epäsuhtaisen, rekrytointi-
maksun keräämistä vastineena 
työpaikan usein näennäisestä 
järjestämisestä Suomessa. Kyn-
nysrahaa maksavat käytännös-
sä kaikki kehitysmaista töihin 
pyrkivät maailman laajuises-
ti, ja sen perimisessä ovat kes-
keisessä asemassa oman maan 
kansalaiset, jotka ovat jo asettu-
neet kohdemaahan.”

Lisäksi poliisin mukaan on 
viitteitä siitä, että kynnysraha 
liittyy suomalaisen sosiaalitur-
van piiriin pääsyyn.

- Eräässäkin tapauksessa 
palkka hoidettiin niin, että en-
sin nostettiin Kelasta sosiaa-
lituet osana palkkaa ja pääl-
le maksettiin vähän – ilmeisen 
pimeänä. Epäillyt kutsuivat 
tätä järjestelyä poliisin mu-
kaan nimellä ”Kela-money”, 
Rantanen tarkensi.

Suomi ei houkuttele 
huippuosaajia.
"Matalapalkkasekto-"Matalapalkkasekto-
reille saapuvien määrä reille saapuvien määrä 
kasvaa koko ajan yhä kasvaa koko ajan yhä 
kovempaa."kovempaa."

Tutustu 
koko 
ohjelmaan: 
perus-
suomalai-
set.fi

Verokar-
hun suuri 
koura vie 
liikaa.
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SUURI valiokunta antoi lau-
suntonsa komission tie-
donannosta, joka koskee 
EU-talouspolitiikan koordi-
naatiokehikon toimintaa ja 
sen uudistamista. Perussuo-
malaiset jätti asiassa eriävän 
mielipiteen, jos-
sa esiteltiin pe-
russuomalais-
ten vaihtoehdot 
talouspolitiikan 
uudistamiseksi. 

Perussuomalai-
set pitää lausun-
non suurimpi-
na heikkouksina 
sen oletuksia, joi-
den mukaan eurojäsenyys on 
ikuinen eikä jäsenmaan vel-
koja tarvitse leikata.

EU haaveilee 
turhaan

Komission tiedonannossa 
vaikeasti tulkittavia ja ristirii-
taisia eurokriisin aikana ra-
kennettuja sääntöjä pyritään 
yksinkertaistamaan. Mitä 
korkeampi velkaantuneisuus, 
sen nopeampia ja suurem-
pia toimenpiteitä jäsenmaal-
ta edellytetään velkasuhteen 

madaltamiseksi. 
Aiempi 60 prosentin velka-

suhderaja on muutettu esi-
tyksessä tavoitetasoksi, jota 
kohti maita velvoitetaan siir-
tymään budjettivajeita supis-
tamalla tai talouskasvua li-

säämällä.
- EU lähtee siis 

oletuksesta, että 
ylivelkaisimmat-
kin maat olisi-
vat palautettavis-
sa velkakestävälle 
tasolle. Tämä ei 
kuitenkaan mitä 
todennäköisim-
min tule onnis-

tumaan. Ehdotuksen perus-
tavanlaatuinen heikkous on 
sen oletuksissa, joiden mu-
kaan eurojäsenyys on ikuinen 
ja jäsenmaan velkoja ei tar-
vitse leikata, huomauttavat 
suuren valiokunnan perus-
suomalaiset jäsenet Jani Mä-
kelä, Lulu Ranne, Olli Im-
monen, Mika Niikko ja Kike 
Elomaa.

Uhat ovat 
käymässä toteen

Euroalueella on joukko kor-

Mikäli halutaan samanaikaisesti säilyttää 
talouspoliittinen itsenäisyys ja välttää EU-yh-
teisvastuita ja tulonsiirtoja, on perussuoma-
laisten mielestä vastuuta talouspolitiikasta 
siirrettävä enemmän jäsenmaille itselleen.

Perussuomalaiset kritisoi EU:n 
taloussuunnitelmien heikkouksia: 

keavelkaisia maita, joiden 
velkakestävyys on perussuo-
malaisten mukaan surkea. 
Monet näistä maista ovat py-
syneet pinnalla lähinnä sen 
takia, että voimassa olevista 
säännöistä ei ole piitattu.

- Tästä on seurannut mui-
den maiden menojen rahoit-
tamista tai muiden maiden 
velkojen takaamista erilaisilla 
tukijärjestelyillä ja EU:n yh-
teisellä velanotolla. Perussuo-
malaisten esittämät huolet 
euroalueen yhteisvastuiden 
syvenemisestä toteutuivat eu-
rokriisin yhteydessä, ja nyt 

myös huolet itse EU:n muut-
tumisesta kohti tulonsiirto- ja 
velkaunionia ovat käymässä 
toteen, painottaa Lulu Ranne.

Perussuomalaiset muis-
tuttaa, että lähtökohtaises-
ti puolue vastustaa unionin 
sekaantumista kansalliseen 
budjettipolitiikkaan. Perus-
suomalaiset kuitenkin katsoo, 
että niin kauan kuin jäsen-
maiden epäsuhtaisuutta yri-
tetään jatkuvasti tasata tulon-
siirroilla ja yhteisellä velalla, 
nettomaksajilla ja nettota-
kaajilla on perusteltu oikeus 
vaatia parempaa velka- ja ta-

louskuria huonosti asiansa 
hoitaneilta mailta.

Vastuuta 
siirrettävä jäsen-
maille itselleen

Mikäli halutaan samanai-
kaisesti säilyttää talouspo-
liittinen itsenäisyys ja välttää 
yhteisvastuita ja tulonsiirtoja, 
on perussuomalaisten mie-
lestä vastuuta talouspolitii-
kasta siirrettävä enemmän jä-
senmaille itselleen.

- Tätä vastuuta ei voi kui-
tenkaan olla olemassa ilman 

SUOMI on Euroopan metsäisin 
maa: metsät peittävät yli 75 % 
maapinta-alastamme. Metsäm-
me kasvavat vuo-
sittain noin 103,5 
miljoonaa kuutio-
metriä.

- Tilastotietojen 
mukaan vuonna 
2021 puuston vuo-
tuinen kokonais-
poistuma oli noin 92 
miljoonaa ja hakkuukertymä 76 
miljoonaa kuutiometriä – kas-

vua oli siis edelleen enemmän, 
kansanedustaja Sakari Puisto 
huomauttaa.

Ei perustu 
todelliseen 
määrään

Luonnonvarakeskus 
Luken uuden rapor-
tin mukaan Suomen 
hiilinielut ovat ro-

mahtaneet. Suomi joutuisi näin 
kuittaamaan jopa miljardeihin 

Luonnonvarakeskus Luken uuden raportin mukaan 
Suomen hiilinielut ovat romahtaneet. Suomi joutuisi näin 
kuittaamaan jopa miljardeihin kipuavan laskun EU:lle.

Järjettömät hiilinielu-
laskelmat tuovat 
suomalaisille jättilaskun

Suomi maksumiehenä metsänsä hakanneille maille

kipuavan laskun EU:lle.
Arvio perustuu EU:n LULUCF-

asetukseen, jossa jäsenmail-
le on määritelty bruttokansan-
tuotteeseen ja 2000-luvun alun 
nielujen lähtötilanteeseen pe-
rustuva vertailutaso kausille 
2021–2025 ja 2026–2030.

- Laskentatavat on valittu Suo-
men kannalta erityisen epä-
edullisesti, eivätkä ne perustu 
niinkään tosiasialliseen hiilinie-
lujen määrään, Puisto kritisoi.

Suot kompensoivat 
liikenteen päästöjä

LULUCF-laskelmat eivät myös-

Sakari Puisto

Aiempi 
60 prosentin 
velkasuhde-
raja on muu-
tettu esityk-
sessä tavoite-
tasoksi.

Euroalueella on joukko 
korkeavelkaisia maita, 
joiden velkakestävyys 
on surkea.

kään huomioi ojittamattomia 
soita, jotka hiilipörssin mukaan 
sitovat hiiltä hiilidioksidiksi 
muutettuna keskimäärin 890-
1 110 kiloa hehtaaria kohden 
vuodessa – Suomen neljä mil-
joonaa suohehtaaria siis noin 
neljä miljoonaa hiilidioksiditon-
nia. Vertailukohtana vuosittai-
sen henkilöautoliikenteemme 
päästöt ovat noin viisi miljoo-
naa tonnia.

- Epäoikeudenmukaista on se-

kin, että EU-komission uusi vuo-
den 2030 päästövähennysta-
voite vuoteen 2005 nähden 
Suomelle on -50 %. Vertailun 
vuoksi esimerkiksi Bulgarian ta-
voite on -10 %, Romanian -12,7 
% ja Latvian -17 %, Puisto ver-
taa.

- Kun oheen lisätään EU:n en-
nallistamisasetus, joka sellai-
senaan toteutuessaan tietäisi 
Suomelle noin miljardin kuluja 
vuodessa – bkt:hen suhteutet-
tuna EU:n eniten – tilanne on 
aivan kohtuuton ja hintalappu 
jättimäinen.

Maailman 
kunnianhimoisinta
ilmastopolitiikkaa

Jos Suomi ei saavuta nieluta-
voitettaan vuonna 2025, voim-
me tehdä vielä lisää pääs-
tövähennyksiä kansallisesti 
esimerkiksi liikenteessä, mikä 
tulisi maailman kunnianhimoi-
simman ilmastopolitiikan valin-
neelle maalle hyvin kalliiksi.

- Tai mikä ironisinta, kompen-

"Laskentata-
vat on valittu 
Suomen kan-
nalta erityi-
sen epäedul-
lisesti."

EU:n on muuttumassa 
tulonsiirto- ja velkaunioniksi.

Eurojäsenyys 
ei ole ikuinen
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markkinakurin 
paluuta. Markki-
nakuri on ainoa 
markkinaehtoinen mekanis-
mi, joka suosii asiansa hy-
vin hoitavia maita, rankaisee 
asiansa huonosti hoitaneita 
maita ja vähentää riskiä, että 
koordinaatiossa jäsenmaiden 
kohtelu olisi epäreilua, ker-
too valiokunnan varapuheen-
johtaja Jani Mäkelä.

Esimerkkejä mahdollises-
ta epäreilusta kohtelusta ovat 
Mäkelän mukaan poliittises-
ti vaikutusvaltaisten maiden 
suunnitelmien laadinnassa 

ja valvonnassa ta-
pahtuva lepsuilu.

- Joidenkin jä-
senmaiden kohdalla euro-
ero, eli maan ulkoisen va-
luuttakurssin muuttaminen 
kilpailukykyä ylläpitäväk-
si kelluvaksi kansalliseksi va-
luutaksi, voi olla kuitenkin 
ainoa rakenteellinen uudis-
tus, joka pystyy varmista-
maan taloudellisen kasvun.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA
      PS ARKISTO

Vastuuta 
talous-
politiikasta 
on siirrettävä 
enemmän
jäsenmaille
itselleen.

saatioksi joutuisimme osta-
maan maankäytön nieluyksiköi-
tä omat tavoitteensa ylittäneiltä 
EU-mailta, jotka ovat hakanneet 
metsänsä jo aikaa sitten, Puisto 

ihmettelee.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO

HALLITUKSEN esitys Ilmasto-
rahasto Oy:stä liittyy vahvasti 
Sanna Marinin hallituksen ta-
voitteeseen, jossa Suomi oli-
si hiilineutraali vuonna 2035 
eli paljon ennen keskeisiä ver-
rokkimaita, esimerkiksi Ruot-
sia, Tanskaa ja Saksaa. 

Riskibisnekselle 
nopeasti jarrua

Ilmastorahasto Oy on omi-
en sanojensa mukaan val-
tion erityistehtäväyhtiö, jonka 
toiminta keskittyy ilmaston-
muutoksen torjumiseen, teol-
lisuuden vähähiilisyyden 
vauhdittamiseen ja digitali-
saation edistämiseen. Alun 
perin kyseinen yhtiö oli Juha 
Sipilän hallituksen luomus ni-
meltä Vake Oy, joka ei tuotta-
nut mitään muuta kuin mil-
joonien eurojen tappiot.

- Minkälaista sijoituspolitiik-
kaa tämä uudelleen nimetty 
Ilmastorahasto Oy sitten har-
joittaa? Ilmastorahasto Oy:n 
omilla sivuilla kerrotaan yhti-
ön sijoituspolitiikasta seuraa-
vasti: ”Yhtiö pyrkii päätöksen-
teossaan siihen, että sijoitettu 
pääoma palautuu täysimää-
räisesti yli ajan ja yli portfolion 
tarkasteltuna. Ilmastorahaston 
toimintaan sisältyy kuitenkin 
riskejä, joiden vuoksi pääoman 
palautumiseen yksittäisen ra-
hoituspäätöksen osalta liittyy 
merkittävää epävarmuutta, ja 
lisäksi pääomien palautumisen 
aikajänne on pitkä.” 

- Ilmastorahasto siis itse-

kin toteaa, että pääoman pa-
lautumiseen liittyy merkittä-
vää epävarmuutta. Eikö tämä 
jo osaltaan kerro sen, että nyt 
tulisi vetää jarrua eikä ehdoin 
tahdoin edistää tämäntyyp-
pistä riskibisnestä? kysyy pe-
russuomalaisten kansanedus-
taja Veikko Vallin.

Katse käännettävä 
tavallisten ihmisten 
arkeen

Lisäksi Ilmastorahasto to-
teaa, että sen tavoitteena on 
yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus tuoton maksimoinnin si-
jaan, eli niin sanottu yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus on 
tärkeämpi tavoite kuin se, että 
Ilmastorahastoon sijoitetul-
le varallisuudelle saisi oikeasti 
jotain tuottoa valtiolle. 

- Tämä on suomalaisten kan-
sallisvarallisuuden väärinkäyt-
töä. Vielä hullummaksi asian 
tekee se, että Ilmastorahas-
ton toimitusjohtaja tai hallitus 
tuskin voi saada edes potku-
ja, vaikka he kuinka hassaisi-
vat suomalaisten rahat ideolo-
gisiin hankkeisiin. Varsinainen 
unelmaduuni yritysjohdol-
le, kun rahaa voi viskoa sin-
ne tänne lähes ilman vastui-
ta, kunhan rahan viskominen 
on riittävän vihreää, vähähii-
listä ja digitaalista, Vallin ih-
mettelee.

Kun korot nousevat, inflaatio 
laukkaa, eläminen kallistuu, 
ihmisten ostovoima heikke-
nee ja yhä useampi kansalai-

Ex-pääministeri Juha Sipilän miljoonien eurojen tap-
pioita tehnyt luomus nimeltä Vake Oy on vaihtamassa 
nimensä Marinin hallituksen Ilmastorahasto Oy:ksi. 
Kansanedustaja Veikko Vallinin mukaan kyseessä on 
ideologinen riskisijoitusyhtiö, jollaisia ei pitäisi valtion 
rahoilla perustaa.

Ilmastorahasto on 
ajettava alas

Nyt ei ole oikea aika hyveposeeraamiselle

nen huomaa köyhtyvänsä, on 
Vallinin mielestä se hetki, kun 
katse tulisi kääntää liian nope-
asti toteutettavista ilmastota-
voitteista takaisin tavallisten 
suomalaisten arjen haasteisiin. 

- Nyt ei ole oikea aika posee-
rata ilmastokunnianhimolla, ja 
se, kenelle me itse asiassa edes 
poseeraamme, ei ole selvinnyt 
minulle.

Suomalaisten 
kansallisvarallisuutta 
hoidettava vastuullisesti

Ilmastorahasto Oy on riskisi-
joitusyhtiö, joka näyttää mittaa-
van tuloksiaan enemmän hiili-
dioksidissa kuin euroissa. 

- Ilmastorahaston strategias-
sa on hyväksyttyä kohdentaa 
rahoitusta hyvin riskipitoisil-
le kohteille, siis sellaisille koh-
teille, jotka yksityinen sijoitta-
ja kiertäisi kaukaa merkittävän 
tappioriskin vuoksi. Ilmaston-
muutosta torjuvat ja vähäpääs-
töiset tuotteet ovat jo nyt kysyt-
tyjä ulkomailla, ja niihin löytyy 
yksityisiä sijoittajia, mikäli nämä 
innovaatiot nähdään liiketoi-
minnallisesti ja taloudellises-
ti kannattavina. Valtion varoja 
ei siis tulisi käyttää liikeideoi-
hin, joihin yksityiset sijoittajat-
kaan eivät lähtökohtaisesti läh-
de mukaan.

- Suomalaisten kansallisvaral-
lisuutta pitää hoitaa vastuul-
lisesti ja optimaalisia tuotto-
ja hakien. Valtion pitää sijoittaa 
varman päälle ja turvata kan-
sallisvarallisuutemme tuotto ja 
säilyvyys. Näistä syistä Ilmasto-
rahasto Oy:n pääoma tulee pa-
lauttaa ja kyseinen osakeyhtiö 
lakkauttaa, Vallin painottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

"Tämä on suomalaisten 
kansallisvarallisuuden
väärinkäyttöä."

Veikko Vallinin mielestä 
Ilmastorahasto Oy:n varat 
on palautettava valtion 
kassaan.
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JUURI hyväksytyssä trans-
laissa on Ville Tavion mu-
kaan kyse arvovalinnasta, 
tunnustetaanko biologiset 
mies- ja naissukupuolet to-
tuudenmukaisesti vai pyri-
täänkö niitä häivyttämään ja 
siirtämään vihervasemmisto-
laiseen konstruktioon suku-
puolettomuudesta.

- Translaki nostaa ihmisen 
yksilöllisen oman tahdonil-
maisun luomakunnan ylim-
mäksi mittariksi yli luon-
nonlakien ja järjestyksen. On 
vaikea ymmärtää, miksi ai-
emmat konservatiivipuolueet 
keskusta ja kokoomus ovat 
langenneet vailla kritiikkiä tä-
hän vihervasemmiston hömp-
pään mukaan.

Biologisesti 
mahdotonta

Tavio muistuttaa, että ihmi-
set ovat kahta sukupuolta ku-
ten muutkin eläinkunnan ni-
säkkäät. Biologisesti mies on 
jatkossakin mies ja nainen on 
nainen.

- Sukupuolenvaihdos on 
biologisesti mahdotonta. Su-
kupuolta voi vaihtaa juridi-
sesti, tai ihminen voi erilaisin 
leikkauksin ja hoidoin pyr-
kiä muuttamaan itseään toi-
sen sukupuolen kaltaiseksi, 
miehekkääksi naiseksi tai nai-

selliseksi mieheksi, mutta mi-
kään ei muuta henkilön to-
dellista biologista sukupuolta 
– ei, vaikka keskusta ja kokoo-
mus tässä ajavat läpi mahdol-
lisuuden muuttua yhdellä il-
moituksella miehestä naiseksi 
tai päinvastoin.

- Vaikka oikeudellinen su-
kupuolen vaihtaminen ja su-
kupuolenvaihdoksen lääke-
tieteelliset hoidot ovat eri 
asia siinä mielessä, että lää-
ketieteelliseen sukupuolen-
vaihdokseen sisältyisi ym-
märtääkseni jatkossakin 
jonkinlaista lääketieteellistä 
arviointia, niin näitä asioita ei 
voi minusta tässä irrottaa toi-
sistaan, Tavio sanoo.

Lääketieteellinen 
selvitys paikallaan

Tavio muistuttaa, ettei aikai-
semmin voimassa ollut lain-
säädäntö ole estänyt ketään 
sukupuoliristiriidasta kärsi-
vää vaihtamaan sukupuol-
taan.

- Sukupuolenvaihdoksen pe-
rustana tulisi olla jatkossa-
kin lääketieteellinen selvi-
tys eikä pelkkä ihmisen oma 
tahto. Sukupuolen vaihtami-
nen ilman halua tosiasiallises-
ti vaihtaa siihen toiseen suku-
puoleen on naurettavaa, se on 
tosielämän roolipelittämis-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Ville Tavio muistutti eduskun-
nan translakikeskustelussa, että sukupuoli 
ei ole pelkkä ilmoitusasia, vaikka hallitus ja 
kokoomus ovat vahvasti sitä mieltä.

"Woketus ja sekoilu on mennyt liian pitkälle"

tä, vaikkakin kyse olisi sitten 
pienestä joukosta tai pienes-
tä väärinkäytöksiä tekevästä 
joukosta näitä ilmoituksenva-
raisen sukupuolenvaihdoksen 
tekeviä ihmisiä.

- Olen huolissani lain seu-
raamusvaikutuksista, kun 
potilaan omaa tahtoa ko-
rostetaan juridisessa suku-
puolenvaihdoksessa. Su-
kupuolenvaihdoshoitojen 
lääketieteellisenä tavoitteena 
ei tulisi olla yksinomaan po-
tilaan miellyttäminen, Tavio 
painottaa.

Lapset ja nuoret 
tulilinjalla

Tavion mielestä lakia ei olisi 
pitänyt muuttaa vain sateen-
kaariväen julistamisen ha-
lusta.

- Lasten ja nuorten päähän 
ei tulisi pyrkiä laittamaan aja-
tuksia siitä, että henkiset on-
gelmat korjaantuvat hetkessä 
lääkkein ja leikkauksin. Va-
litettavasti translain kaltai-
set lainmuutokset vaikuttavat 

siihen, miten yhteiskunnassa 
toimitaan, ja se tavoittaa väki-
sinkin myös lapset ja nuoret.

- Kouluissa joudutaan to-
dennäköisesti jatkossa opetta-
maan, että sukupuoli on hen-
kilön omasta ilmoituksesta 
eli henkilön omasta tahdos-
ta riippuvainen asia. Yhdys-
valloissa on menty tätäkin pi-
demmälle, kun aktivistit ovat 
vaatineet lapsille monimuo-
toista sukupuoliopetusta si-
ten, että kouluissa opetetaan 
sukupuolia olevan enemmän 
kuin kaksi, Tavio kertoo ja sa-
noo woketuksen ja sekoilun 
menneen liian pitkälle.

Mielenterveys jää 
tutkimatta

Tavion mukaan uusi transla-
ki ei ole normaalia huolellista 
lainsäädäntöä, vaan viherva-
semmistolaista arvojulistusta, 
jonka keskusta vei hallituk-
sessa läpi osana hallitusneu-
vottelujen lehmänkauppoja 
– ja jonka kokoomus jopa op-
positiosta käsin kuittasi.

- Yritys typistää sukupuolet 
ilmoitusasiaksi on askel koh-
ti järjettömyyttä, jonka loppu-
pistettä emme vielä ole näh-
neet, siitä voitte olla varmoja. 
Saa nähdä, ovatko seuraavak-
si ikä ja etnisyys omalla ju-
listuksella päätettäviä asioita 
vai voiko ihminen julistautua 
miksi tahansa siten, että yh-
teiskunnan tulee tämä tun-
nustaa.

Tavion mukaan synnynnäis-
ten sukupuolten häivyttämi-
nen ja kyseenalaistaminen ai-
heuttaa lapsille ja nuorille 
lisää identiteetti- ja mielen-
terveysongelmia.

- Sukupuoli-identiteettion-
gelmien yhteyttä mielenter-
veysongelmiin ei tulisi vä-
hätellä saati tehdä aiheesta 
tabua kieltämällä se koko-
naan. 30 vuotta kestäneen 
ruotsalaistutkimuksen mu-
kaan sukupuolensa vaihta-
neet kärsivät elämänsä ajan 
mielenterveydellistä epävar-
muutta. Tutkimuksen mu-
kaan 10—15 vuotta sitten 
sukupuolenvaihdoksen teh-
neiden itsemurhaluvut olivat 

Eduskunnan translakia koskevassa keskustelussa taas näh-
tiin, että toiset puhuvat aidasta ja toiset aidan seipäästä.

”Todella translasten ja trans-
nuorten tilanne on Suomessa 
tällä hetkellä hälyttävä, jopa 
vaarallinen, ja vähintä, mitä 
voisimme tehdä, on mah-
dollistaa myös heille omaa 
sukupuolta vastaava rekisteri-
merkintä.”
Iiris Suomela (vihr)

”Valitettavasti translasten ja 
-nuorten oikeuksien toteu-
tuminen jää vielä riittämät-
tömäksi. Asiantuntijoiden 
mukaan itsemurhariski laskee, 
jos ja kun nuorilla on mahdol-
lisuus sukupuolen juridiseen 
vahvistamiseen.”
Jaana Pelkonen (kok)

”Mikäli ilmenee näitä 
väärinkäytöksiä, mitkä 
ovat tuomittavia, niin 
meillä on eri kana-
vat puuttua niihin ja 
meidän pitää puuttua. 
Mutta se ei oikeuta 
sitä, että me viemme 
näiltä ihmisiltä ne 
tietyt, tai oikeastaan 
kokonaan, ihmisoikeu-
det ja sitten myös lei-
maamme heitä, koska 
he ovat jo nyt heikossa 
asemassa.”
Ilmari Nurminen (sd)

”Tosiasia on se — en tiedä, 
oletteko te huomanneet — että 
ei suomalaisia yleisövessoja 
kyllä pysty valtioneuvosto 
eikä edes poliisi eikä moni 
muukaan instituutio aina 
valvomaan. Sinne voi livahtaa 
kaikenlaista väkeä.” 
Krista Kiuru (sd)

Translain puolustajat 
sivuuttivat ongelmat

Hallitus ei halua puhua 

väärinkäytöksistä.

Hallitus ja 
kokoomus haluavat
translain koskemaan 
myös alaikäisiä



17

20-kertaiset verrokkiväestöön 
nähden.

Järki häviämässä 
sateenkaarihurmokselle

Tavio sanoo, että niin sano-
tun sateenkaarikansan vapaus 
elää turvallista elämää on it-
sestäänselvyys. Jokaisella ih-
misellä on samat oikeudet, 
eikä Suomessa ole oikeuksia, 
jotka olisivat evät-
tyjä transihmisiltä.

- Ilmoituksenva-
rainen identiteetin 
valinta ei ole ih-
misoikeus eikä pe-
rusoikeus. Pelkkä 
oman ilmoituksen 
varainen translaki 
voi vaikuttaa tuo-
van sukupuolenvaihdosta ha-
luaville helpomman oikopo-
lun onneen, mutta sen hyödyt 
koskevat vain vähäistä joukkoa 
sukupuoltaan vaihtavia, kun 
taas sen haitat ja vaikutukset 
voivat säteillä kokonaisiin su-
kupolviin lapsia ja nuoria.

- Järjellisen ajattelun katoa-
minen sateenkaarihurmoksen 
edessä ei palvele koko yhteis-
kunnan etua. Oikeusajattelu, 
jossa sateenkaarikansan etujen 
loukkaukset ovat jyrkästi kiel-
lettyjä ja kaikkialla puheessa ja 
toiminnassa sateenkaarikan-
san oikeudet menevät enem-
mistön oikeuksien edelle, on 
vähemmistön sortoa enem-
mistöä kohtaan, Tavio toteaa.

Tavion mielestä turhan moni 
suhtautuu vihervasemmiston 
propagandaan sinisilmäises-
ti ja hyväuskoisesti. Toisaal-
ta moni tahtoo tulla laumas-
saan hyväksytyksi pyrkimällä 
näyttäytymään muiden silmis-
sä edistykselliseltä – ja vältellä 
ahdasmielisyyden leimaa.

Porsaanreikiä ja 
väärinkäytöksiä

Tavio muistuttaa myös trans-
lain väärinkäytöksen mah-

dollisuuksista. Huono lain-
valmistelu on sivuutettu 
julistamisella, josta on tullut 
hyvää ja johdonmukaista lain-
säädäntöä tärkeämpää.

- Mikään muu näin täynnä 
porsaanreikiä oleva laki ei me-
nisi heittämällä läpi. Ilmoituk-
senvaraiset sukupuolenvaih-
dokset tulevat aiheuttamaan 
väärinkäyttömahdollisuuksia 
esimerkiksi vankiloissa, fyy-

sisissä pääsyko-
keissa, urheilussa 
ja varusmiespal-
veluksessa. Vanki-
lassa jokainen van-
ki voi käytännössä 
jatkossa varmis-
taa itselleen oman 
sellin tällä ilmoi-
tuksenvaraisella 

sukupuolenvaihdoksella. Kus-
tannuksia ei ole arvioitu.

- Fyysisissä pääsykokeis-
sa, esimerkiksi poliisi- ja pe-
lastuskoulussa, voi päästä läpi 
naiskiintiöstä sukupuolen-
vaihdoksella. Vuoden paras 
naisurheilija voi jatkossa olla 
mies. Pakolliselta varusmies-
palvelukselta välttyy jatkos-
sa ilmoituksenvaraisella su-
kupuolenvaihdoksella, Tavio 
kummastelee.

Translaki nuijittiin läpi ää-
nin 113-69. Translain käsit-
telyn yhteydessä hyväksyt-
tiin myös hallituspuolueiden 
edustajien enemmistön tur-
vin lausuma, jossa eduskunta 
edellyttää valtioneuvostoa val-
mistelemaan tarvittavat muu-
tokset, jotta jatkossa myös ala-
ikäiset lapset ja nuoret voisivat 
määritellä itse sukupuolen-
sa nyt päätetyn lain mukaises-
ti. Käytännössä vihervasem-
misto aikoo seuraavaksi laittaa 
translain koskemaan myös ala-
ikäisiä lapsia ja nuoria.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

JATKOSSA kuka tahansa täy-
si-ikäinen suomalainen voi 
vaihtaa juridisen sukupuolen-
sa ja itse määritellä sukupuo-
limerkintänsä virallisiin pape-
reihin.

Tällöin esimerkiksi nainen 
voi näennäisesti muuttua 
mieheksi tai päinvastoin. Tä-
män mahdollistaa eduskun-
nan hallituksen esityksestä 
hyväksymä laki sukupuolen 
vahvistamisesta eli niin sanot-
tu translaki.

Sukupuolen vaihtaminen 
pelkän oman ilmoituksen pe-
rusteella on radikaali uudis-
tus, sillä lääketieteellistä sel-
vitystä tai diagnoosia ei enää 
vaadita sukupuolimerkin-
nän muuttamiseen, vaan oma 
”selvitys” sukupuolen koke-
muksesta riittää.

Ben Zyskowicz 
käänsi takkinsa

Käytännössä laki hyväksyt-
tiin kokoomuksen ja keskus-
tan tuella, sillä kokoomuksen 
selvä enemmistö asettui tuke-
maan translakia ja keskustan 
ryhmästäkin puolet.

Kokoomuksesta translain 
puolesta äänestivät esimer-
kiksi puoluejohtaja Pette-
ri Orpo, Ben Zyskowicz, Pau-
li Kiuru, Antti Häkkänen ja Kai 
Mykkänen.

Kokoomuspomo Orpo ei 
tiettävästi ole kommentoi-
nut sanallakaan kokoomusää-
nestäjille tukevansa transla-
kia. Zyskowiczin takki näyttää 

kääntyneen, sillä aiemmin 
hän on esiintynyt kriittisesti 
ja muun muassa sanonut pi-
tävänsä outoina puheita syn-
nyttävistä miehistä.

Kipuileva kepu auttoi 
translain läpi

Kepulaisia translain puoles-
ta äänestäjiä olivat muiden 
muassa puolustusministeri 
Antti Kaikkonen, tiede- ja kult-
tuuriministeri Petri Honkonen, 
Katri Kulmuni sekä valtiova-
rainministeri Annika Saarikko.

Kaikki salissa paikalla olleet 
SDP:n, RKP:n, vihreiden ja va-
semmistoliiton edustajat ää-
nestivät translain hyväksymi-
sen puolesta.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän kaikki 39 edus-
tajaa äänestivät translakia 
vastaan.

Tutkimus: Kansa 
karsastaa translakia

Translain kaikki haittavaiku-
tukset esimerkiksi naisurhei-
lulle olivat translain puolesta 
äänestäneiden kansanedus-
tajien tiedossa ennen äänes-
tystä.

Arvostelua ovat esittäneet 
myös useat kansalaisjärjestöt, 
kuten LHB-liitto, joka lakiva-
liokunnalle ilmaisee huolen-
sa puutteellisista lain vaiku-
tusarvioinneista sekä siitä, 
että subjektiivinen oikeus 
muuttaa juridista sukupuolta 
on altis väärinkäytöksille esi-

Laajasti kritisoitu translaki meni läpi eduskunnassa 
äänin 113-69. Käytännössä laki hyväksyttiin kokoo-
muksen ja keskustan tuella, sillä kokoomuksen selvä 
enemmistö äänesti translain puolesta – ja keskustan 
ryhmästäkin puolet. Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män kaikki 39 edustajaa äänestivät lakia vastaan.

Äänestä kokoomusta, 
niin saat translakia ja 
EU-tukipaketteja

Puolue tukee hallitusta haitallisissa päätöksissä

merkiksi siksi, ettei hakemusta 
voida missään tilanteessa kat-
soa vilpilliseksi.

Myös naisasiajärjestö Naisten 
rintama huomauttaa kehnosta 
lainvalmistelusta, kuten puut-
teellisista lain vaikutusarvioin-
neista, ja esittää, että oikeus 
vahvistaa juridinen sukupuoli 
täytyy jatkossakin säilyttää vain 
sukupuolidysforiadiagnoosille.

Translailla ei ole tukea myös-
kään kansan keskuudessa, sil-
lä Taloustutkimuksen tutkimuk-
sen mukaan selvä enemmistö 
suhtautuu kielteisesti transla-
kiin.

Kokoomus lähestyy 
vihervasemmistoa

Translain läpimeno eduskun-
nassa osoittaa konkreettisesti, 
että sillä on väliä, mitä puoluet-
ta äänestää. Perussuomalaisten 
äänestäjät saivat antamilleen 
äänille jälleen vastinetta, koska 
perussuomalaisten koko edus-
kuntaryhmä äänesti yksimieli-
sesti translakia vastaan.

Kokoomus sen sijaan näyt-
tää edelleen lähestyvän viher-
vasemmistoa, sillä peräti 26 
kokoomusedustajaa äänesti 
translain puolesta.

Kokoomuksen siirtyminen vi-
hervasemmistolaisille linjoil-
le oli nähtävissä jo kesällä 2021, 
kun eduskunta äänesti EU-elvy-
tyspaketista, jonka hyväksymi-
nen edellytti kahden kolmas-
osan enemmistöä.

Suomelle jopa 4-5 miljardin 
tappioita tarkoittava yhteisvel-
kajärjestely meni läpi kokoo-
muksen tuella. Perussuoma-
laiset äänesti elvytyspakettia 
vastaan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Petteri Orpoa 
on sanottu 
pelokkaaksi 
johtajaksi.

Puheenjohtaja 
pakenee ikävää 
julkisuutta.

"Ilmoituk-
senvarainen 
identiteetin 
valinta ei 
ole perusoi-
keus."

Ville Tavio 
painottaa, että 
Suomessa ei 
ole oikeuksia, 
jotka olisivat 
evättyjä trans-
ihmisiltä.
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päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

PERUSSUOMALAINEN

Perussuomalainen 3/2023 ilmestyy 13.3.2023
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 21.2.2023 klo 17 mennessä.

PERUSSUOMALAINEN

Tule mukaan!
Katso kaikki 

perussuomalaisten 
tapahtumat 
osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi



S uomi on tulossa vuonna 2023 tienhaaraan.  

Seuraus Suomen maahanmuuttopolitiikasta 

viimeisten reilun 30 vuoden aikana on täysi 

epäonnistuminen. Ainoa keino lieventää maahan-  

muuton negatiivisia lieveilmiöitä on voimakkaasti  

vähentää lainsäädännöllisillä ja hallinnollisilla toimen- 

piteillä maahanmuuttoa EU- ja ETA-maiden ulko-  

puolelta Suomeen.

Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa: perussuomalaiset.fi/puolueohjelma

SUOMEEN ASETTUMISELLE ON OLTAVA 
TIUKAT KRITEERIT 

Pysyvälle oleskeluluvalle on asetettava kahdeksan vuoden 
asumisaikavaatimus. Lisäksi hakijalta on edellytettävä 
nuhteettomuutta ja hänen on todistettava muun muassa 
riittävä toimeentulo ja kielitaito.    

Asumisaikavaatimus kansalaistamisessa on nostettava 
10 vuoteen. Kielitaitovaatimuksia pitää kiristää kansalaisuus- 
prosessissa, ja hakijan on läpäistävä kansalaisuuskoe.

Kaksoiskansalaisuus on jatkossa rajattava vain niihin henki- 
löihin, joiden toinen kansalaisuus on OECD-maassa.

TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄ ON 
UUDISTETTAVA KOKONAAN

Turvapaikanhakuoikeus Suomessa on rajattava Euroopan 
sisäisiin pakolaisiin. Pakolaisen on haettava suojelua oman 
maanosansa sisältä turvallisesta maasta. 

Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettyjen oleskelulupien 
tulee olla minimipituisia ja väliaikaisia. Oleskelulupa pitää 
aina peruuttaa kotimaassaan lomailevilta tai rikoksiin syyllis-

 tyneiltä turvapaikanhakijoilta.

 Niin sanottu kaistanvaihto-oikeus on lakkautettava turva-
 paikkajärjestelmän uskottavuuden säilyttämiseksi. 

PERHEENYHDISTÄMISTÄ ON RAJOITETTAVA 
VOIMAKKAASTI

Perheenyhdistäminen ei tue kotoutumista, vaan se voimistaa 
maahanmuuttajien rinnakkaisyhteiskuntien muodostumista.

Toimeentuloedellytys pitää laajentaa koskemaan kaikkia 
perheenkokoajia, oli kyseessä sitten Suomen kansalainen tai  
ulkomaalainen.

 Kaikki EU-perheenyhdistämisdirektiivin sallimat lisä-
 kriteerit perheenyhdistämisille on saatettava Suomen 
 lainsäädäntöön.

TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTO ON 
SAATAVA HALLINTAAN 

EU:n ulkopuolelta Suomeen matalapalkka-aloille tulevien 
työperäisten maahanmuuttajien määrä on kasvanut rajusti 
tällä hallituskaudella. Samalla erityisasiantuntijoita tulee 
Suomeen yhä vähän.

Suomeen on syntynyt laajat ulkomaalaisten työntekijöiden 
halpatyömarkkinat, joissa ihmisten hyväksikäyttö ja työn 
hinnan halpuuttaminen ovat arkipäivää.

Laskelmat maahanmuuton positiivisista vaikutuksista 
julkiseen talouteen perustuvat virheellisiin oletuksiin 
maahanmuuttajien työllisyysasteen ja sosiaalitukien 
käytön kehityksestä. 

Työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta Suomeen 
tulee rajata korkeakoulutettuihin, joiden ansiot vastaavat 
vähintään suomalaisen mediaanipalkkaa.

PERUSSUOMALAISTEN 
MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN 
OHJELMA 2023


