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Ennakkoluuloton uudistaja

PS-Naiset 
valloittivat 
Turussa

Tynkkysestä 
PS-Nuorten uusi 
puheenjohtaja



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

ONKO kokoomus ylimielinen? Toimivako vihreät kansalais-
ten etuja vastaan? Kertooko SDP rehellisesti tavoitteistaan? 
Onko perussuomalaisten linja selkeä ja helppo hahmottaa? 
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on haettu vastauksia jo 
pitkän aikaa. Puolueet teettävät kaksi kertaa vuodessa huo-
mattavan laajan puoluebarometrin, jossa kartoitetaan äänes-
täjien mielikuvia puolueista. Tulokset ovat mielenkiintoisia. 
Yllätyksellisiäkin. 

TIETO kokoomuksen huomattavan korkeasta ylimielisyy-
destä tuli äskettäin julkisuuteen. Tulosta kommentoitiin laa-
jalti, ja sen tulkittiin olevan yksi keskeinen tekijä puolueen 
viimeaikaiselle kannatuskehityksen laskulle. Kokoomus oli 
imagoykkönen vielä huhtikuussa 2012, mutta vuoden päästä 
sijoitus oli kuuden suurimman joukossa enää kolmas. 

ÄSKETTÄIN uutisoitiin myös keskustan hyvästä menestyk-
sestä samaisessa imagotutkimuksessa. Kauas on tultu vaali-
rahakohun aikaisesta imagokatastrofista. Puolue otti kärkisi-
jan 2013 huhtikuussa ja on pitänyt siitä näihin päiviin saakka 
kiinni. 

KENELLÄ on toiseksi paras imago? 

VASTAUS voi yllättää, mutta hetken pohdinnan jälkeen se 
tuntuu ilmeiseltä. Meillä on. Perussuomalaisten imago on 
suomalaisessa puoluekentässä toiseksi paras. 

PERUSSUOMALAISET voittaa kaksi kategoriaa: Meillä on 
selkeä profiili ja linja. Puolueen tavoitteet on helppo hahmot-
taa. Lisäksi PS kertoo rehellisesti, mitä tavoittelee. Pisteet 
näistä. Lisäksi entistä useampi kokee, ettei puolue enää toimi 
heidän etujensa vastaisesti. Ylimielisyys on kuitenkin edel-
leen helmasyntimme. Se on onneksi vähentynyt huomatta-
vasti viime aikoina. 

IMAGOKISAN peränpitäjinä ovat viime vuosina vuorotel-
leet vasemmistoliitto ja vihreät. Molempia moititaan erityi-
sesti järkevien ja toteutuskelpoisten ideoiden puutteesta, tur-
vallisuudentunteen heikentämisestä sekä siitä, etteivät ne aja 
koko maan etujen kannalta tärkeitä asioita. Tulos vastaa omaa 
intuitiota. 

+ + + 

JOKU viisas kerran kirjoitti, että hyveet ovat herkkiä tasapai-
notiloja kahden paheen välissä. Ajatusta voi pohtia mieliku-
van kautta: jos väännät radion äänenvoimakkuuden nollaan, 
et kuule mitään. Jos väännät säätimen toiseen äärilaitaan, 
melu rikkoo korvasi. On etsittävä sopiva säätimen asento. Vas-
taavasti: Nöyristelyn ja ylimielisyyden välistä löytyy terve it-
setunto. 
Perussuomalaisten kannattaakin jatkaa valitsemallaan polul-
la. Edistäen tavoitteitaan, joskin tarkoilla korvilla ympärilleen 
kuunnellen. Jos ihmiset kokevat toimintamme hyödylliseksi, 
luottamus ja sitä kautta kannatus seuraavat perässä. Hyvän-
tahtoinen uudistaja on mielikuvien markkinoilla kovaa va-
luuttaa. Ehkä kovinta mahdollista. 

MUTTA välillä tulee eteen päiviä, jolloin on otettava kantaa 
rajummin. Laidat ryskyen. Tätä ei tule pelätä, päinvastoin. 
Tiukat kannanotot ovat tämän aatteen leipä ja suola. 

Hyvät, pahat ja 
maineettomat
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Perussuomalaiset vaativat rajua suunnan-
muutosta talouden alamäen kääntämiseksi 
uuteen nousuun. Teollisuuden kilpailuky-
ky pitää palauttaa. Vaihtoehtoja on kaksi: 
kahden prosentin palkka-ale tai vihervero-
jen karsinta 0,7 miljardilla eurolla. Niiden 
kustannusvaikutus on sama.

VIHERVEROT VAI 
PALKKA-ALE?
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PERUSSUOMALAISET kannattavat vihervero-
jen karsintaa. Me emme hyväksy palkka-alea, pu-
heenjohtaja Timo Soini painottaa.

- Kansallisilla päätöksillä tehtyjen, EU:n vaati-
musten päälle tulevien viherverojen alentaminen 
ei ole maistunut sen enempää SDP:lle, kokoomuk-
selle kuin keskustallekaan. Päinvastoin, näistä 
kolmesta puolueesta on esitetty erilaisia palkka-
alemalleja teollisuuden kustannuskyvyn kohenta-
miseksi.

Edessä blokkivaalit

Soinin mukaan ensi kevään eduskuntavaaleista 
tulee blokkivaalit.

- Se ei mene kuin Ruotsissa, vaan meillä on kol-
me suurta puoluetta vastaan me, Soini arvioi.

TNS Gallupin tutkimuksen mukaan perussuo-
malaisille tärkeimmät neljä asiaa ovat pysyneet 
samoina viime vaaleissa: ne ovat maahanmuuton 
kustannukset, EU:n kriisimaiden tukemisen vas-
tustaminen, verotuksen kiristämisen vastustami-
nen ja korruptio ja moraalikato.

- Nämä ovat siitä hyvät teemat. Täsmälleen sa-
mat kuin millä jytky tuli, Soini muistuttaa.

- Vaaleissa on kaikki mahdollista: Kuusi kuu-
kautta ennen viime vaaleja gallup oli 13 prosent-
tia, nyt se on liikkunut 16-17 prosentissa. Kyse on 
siitä, kuka asettaa asialistan ja mistä keskustel-
laan. Perussuomalaiset haluavat keskustella työ-

hön, toimeentuloon ja yrittämiseen eli kakun te-
kemiseen liittyvistä asioista.

Muut puolueet hylkivät PS:n teemoja

Soini hämmästelee, ettei yksikään perussuoma-
laisten tärkeimmistä asioista mahtunut vanhojen 
puolueiden huolenaiheiden kärkinelikkoon. Ko-
koomus ja keskusta sen sijaan moittivat kansaa 
laiskuudesta! SDP:llä on sinänsä tärkeä tasa-arvo, 
mutta mikään tasa-arvo ei ole kestävällä pohjalla 
ilman taloudellista pohjaa.

- Jos ei ole mistä jakaa, ei ole jaettavaakaan, Soi-
ni toteaa.
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JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

▲

VIHERVEROT VAI 
PALKKA-ALE?

Suomen viennin hartioita on
levennettävä
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, 
vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi

Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori
kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista

Toteutunut vienti
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Soini jaksaa puhua EU-politiikan vääryyksistä, 
koska perussuomalaiset ovat olleet niistä oikeassa. 
Häntä huolettavat Italian pankkien stressitestit ja 
Kreikan tulevat tukipaketit.

- Mitkä edellytykset on jatkaa tällaista politiikkaa? 
Niitä ei ole, Soini tiivistää ja sanoo tukipakettipo-
litiikan pysäyttäneen jo Saksankin, joka on pitänyt 
EU:ta pystyssä.

Sijoittajien luottamus 
talouksiin hiipunut

Luottoluokitusten putoaminen Suomessa ja Hol-
lannissa kertoo sijoittajien luottamuksen menetyk-
sestä, Kreikan korkokin nousi 9 prosenttiin.

- Me puhumme tästä, koska tiedämme olevamme 
oikeassa. Puhumme niin kauan kuin tukipolitiikka 
jatkuu. On keksitty ikiliikkuja nimeltään tukipaket-
ti, Soini moittii.

Kahden lompakon politiikka, jossa rahoitetaan 
kotimaata ja sitten muita, on väärä.

- Tehtävämme ei ole pelastaa Saksan ja Ranskan 
pankkeja ja seuraavaksi Italian pankkeja, Soini lin-
jaa.

Tarvitaan 10 miljardin sopeutus

Soinin mukaan täytyy uskaltaa leikata sieltä, mis-
tä leikata voi ja arvottaa asiat rohkeasti kansalaisten 
kannalta. Kymmenen miljardia kuulostaa kovalta 
summalta, mutta kuluja ei leikata koko rahan edes-

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

▲

tä: kyse on sopeutuksesta, joka tapahtuu osittain 
leikkauksilla ja osittain kasvun käynnistämisellä.

Perussuomalaiset torjuisivat teollisuuden viherve-
rot: syöttötariffit, kaivosten sähköverojen kolmin-
kertaistamisen sekä kaikki EU:sta tulevat lisälaskut.

Suomi maksaa tänä vuonna EU:lle 604 miljoonaa 
nettona, ensi vuonna maksu nousee 1,1 miljardiin. 
Jäsenmaksu vie 500 miljoonaa, Britannian jäsen-
maksujen hyvitys 130 miljoonaa. Kehitysapu vie yli 
miljardin vuodessa, 0,56 prosenttia BKT:sta.

- Näin vaikutat EU:n ytimissä, Soini muistuttaa.
Leikkauksia voisi olla noin kolmen miljardin edes-

tä, Soini arvioi. Tämä kattaisi teollisuuden kilpailu-

kykyä haittaavat lisäkulut. Soini ei usko, että sopeu-
tuksesta puhuminen säikäyttää äänestäjiä.

- Kyllä tässä raju käännös tarvitaan. Hallitus pu-
huu jo nyt seitsemästä miljardista, mutta sen keinot 
ovat väärät, Soini syyttää.

Stubbin sopimuksen epäselvä hinta

Soini moittii myös perjantaiaamuna julkistettuja 
tietoja EU:n uusista ilmastoratkaisuista.

- On tehty sopimus, jonka hintaa ei kukaan tiedä. 
Eivät perussuomalaisten puoluehallituksessa me-
nisi minunkaan esitykset läpi, jos ei niistä tiedetä, 
mitä ne maksavat, Soini vertaa.

Soinin mukaan perussuomalaiset eivät ole valmii-
ta ratifioimaan EU:n ilmasto- ja elinkeinopoliittista 
sopimusta. Perussuomalaiset eivät myöskään sitou-
du ennalta Pariisin kokouksen mahdollisiin tulok-
siin.

- Me emme sitoudu etukäteen Pariisin tuloksiin, 
vaikka pääministeri on mukana tietämättä neuvot-
telujen tuloksia, Soini linjaa.

- Mallioppilas ei nimittäin saa EU:sta mitään: Es-
panja sai maksut persikoista, Puola omenoistaan, 
vaan mitä sai kokoomuslainen maatalousministe-
ri Petteri Orpo? Ei mitään. Kyllä EU:ssakin ikivih-
reät soivat politiikan bulevardeilla. Ensi syksynä on 
käännös tehtävä, sillä tämä hallitus ei pysty teke-
mään kuin muutaman poliittisen virkanimityksen 
ennen vaaleja, Soini sivaltaa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Tarvitaan raju käännös



Vaalivoiton ja 
luonnonlakien ero?
SUOMESSA on ennätysmäärä liikkuvia äänestäjiä. 
Yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Keskusta porskut-
taa gallupeissa tekemättä mitään. Mistä tämä kertoo? 
Siitä, että hallitus on huono, ja että tällä hetkellä kan-
sa tarrautuu kepuun.

VAALEISSA ei toteuteta luonnonlakia vaan haetaan 
kannatusta. Minä en arvosta tappiomielialaa, enkä ki-
tisijöitä. Tässä puolueessa on tultu pitkä matka nollas-
ta kolmanneksi suureksi puolueeksi. Se on ollut kova 
reissu, eikä sitä pidä väheksyä. Työllä tehty.

POLITIIKASSA saa varmasti julkisuutta kahdella 
asialla: avautumalla seksielämästään ja haukkumal-
la puolueen johtoa. Olen tätä kirjoitettaessa ulkomail-
la USA:ssa vetämässä valiokuntaa ja omalta osaltani 
avaamassa bisnesmahdollisuuksia suomalaisille yri-
tyksille. Mukana on myös Jutta Urpilainen, joka omat 
söivät pois. Urpilainen ei antautunut. Kunnioitan hän-
tä siitä, vaikka tukipolitiikasta olemme eri mieltä. Rin-
teellä on ollut aikaa korjata kannatusta puoli vuotta - 
ei tuloksia.

PERUSSUOMALAISET on ainutlaatuinen puolue. 
Suomen tärkein puolue. Koska meillä on sekä kyky 
että halu suunnata Suomi uudestaan. Asiat ovat muu-
tettavissa kahdella tavalla: oppositiosta painetta luo-
malla ja hallituksessa päättämällä laeista ja budjetista. 
Mielestäni nyt on pyrittävä jälkimmäiseen, ensim-
mäistä unohtamatta.

Lailan ratkaisu

JOSKUS ihmisiin pettyy. Laila Koskelan kohdalla 
kävi näin. Poimin hänet omin käsin ehdokkaaksi kun-
nallisvaaleihin 2008. Viime vaaleissa Jytkyn imus-
sa Laila pääsi eduskuntaan. Nyt hän päätti loikata ke-
puun. Kiittämättömyys on maailman palkka. Jokainen 
meistä toimii moraalinsa mukaan. 

HALUSIN ilmaista pettymykseni puolueväelle, enkä 
asiaa enemmälti kommentoi. Jokainen meistä on saa-
nut valtakirjan sekä puolueelta että kansalta. Luotta-
musta voi joko nauttia tai sen voi pettää. Olemme pe-
russuomalaisten tarinassa tulleet siihen vaiheeseen, 
että kenenkään perään ei haikailla. Antaa kuolleiden 
haudata kuolleensa.

MINÄ saan vastoinkäymisistä uutta voimaa ja intoa. 
En anna periksi. Johdan vaalitaistelun ja teen kaikkie-
ni, jotta pärjäämme. Se vaatii kovaa ronttia. Tarpeen 
tullen kaikkia kohtaan. Tämä on Suomen paras puo-
lue. Siinä on meille yhteinen kutsumus ja tehtävä.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI
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Soini: Keskusta 
pessyt Sipilällä 
kasvonsa

Julkisen sektorin palkkoja 
maksetaan velkarahalla

YLEN puoluekannatusgal-
lupissa hyvin pärjännyt kes-
kusta on ottanut viiden 
prosenttiyksikön kaulan ko-
koomukseen nähden.

- Nousu on raastavan ko-
vaa. Kepu porskuttaa, perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini kommentoi tulosta 
blogissaan.

Perussuomalaiset on mitta-
uksen perusteella menettänyt 
kannatustaan juuri keskus-
talle. Soinin mukaan nyt on 
maakunnissa taistelun paikka.

- Sanoin ennen kesälomia, 
että toripolitiikan on mais-
tuttava, jos mielitään pärjä-
tä.  Kepu oli joka paikassa ja 
meilläkin kenttä hyvin liik-
keellä, mutta kansanedustajia 
kaivattiin enemmän. Minulle 
jäi parantamisen varaa.

Timo Soini näkee keskustan 
nosteen johtuvan siitä, että 
kansa hakee vaihtoehtoa en-
nätyshuonolle hallituksel-
le. Hän ei usko tilanteen säi-
lyvän samanlaisena, koska 
jossain vaiheessa keskustan 
on alettava ottaa kantaa po-
liittisiin asiakysymyksiin. Soi-
ni muistuttaa myös siitä, et-
tei puheenjohtajavaihdos ole 
muuttanut keskustaa miksi-
kään.

- Kolmessa vuodessa kepu 
on pessyt kasvonsa, mut-
ta vain kasvonsa. Koko muu 
ruho on vanhaa kepua. Sipilän 
takana paistavat Kääriäisen ja 
kumppanien kasvot.

Vaikka keskusta on nyt on-
nistunut nappaamaan keulan, 
kärkitila ole Soinin mukaan 
kirkossa kuulutettu.

- Mikä menee ylös, tulee 
myös alas.  Ei itsestään, vaan 
toiminnalla. Kepun kuntopiik-
ki tuli puoli vuotta ennen vaa-
leja. Silti se on kova vastustaja 
myös huhtikuussa.

- Olemme  olleet oikeassa 
maahanmuuttopolitiikassa 
ja EU-asioissa. Kepu on niistä 
hiirenhiljaa. Aivan hiljaa. Me 
emme ole kahden asian puo-
lue.  Tämä on tehtävä selväk-
si. Lihaa säästämättä. Omat 
esitykset edellä. Peruslinjasta 
tinkimättä.

Eduskuntavaalit järjestetään 
ensi vuoden huhtikuussa. Sil-
loin veri punnitaan, Soini kir-
joittaa ja jatkaa:

- Vastaiskun paikka. Tiedäm-
me, mitä pitää tehdä. Nyt on 
tehtävä, mitä pitää.

MITÄ perussuomalaiset leik-
kaisivat mieluimmin, kysyt-
tiin työmiehen tuumaus-
tunnilla perussuomalaisten 
puoluetoimistossa.

- 100 000 julkisen sekto-
rin palkat maksetaan velka-
rahalla, puheenjohtaja Timo 
Soini sanoi.

Puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo vaati ehdotto-
masti kuntatyöntekijöiden 

viiden vuoden suojaosan 
poistamista heti. Soini vaati, 
ettei samanlaista suojaa saa 
antaa sote-alueille.

- Jos Espoo ja Helsinki liit-
tyisivät yhteen, saisivat 
työntekijät viiden vuoden 
suoja-ajan. Jos Kauniainen 
liittyisi neljän vuoden kulut-
tua, saisivat kaikki kunnat 
taas viiden vuoden lisäajan. 
Se on aivan järjetöntä, Soini 

tuomitsi.
Jos kunnat yhtyvät, riittää 

sen jälkeen yksi kunnanjoh-
taja. Eläköityminen täytyy 
hyödyntää, eikä päällekkäi-
siä virkoja pidä täyttää, jot-
ta byrokratia saadaan laih-
tumaan.

- Tämä ei tarkoita, että vä-
hennettäisiin tekeviä käsiä, 
Slunga-Poutsalo korostaa.

Juha Sipilä on onnistunut pesemään mm. vaalirahakohussa ryvettyneen puolueensa 
kasvot. Kuvassa myös Nuorisosäätiö-oikeudenkäynnissä ehdollisen tuomion saanut 
kansanedustaja Antti Kaikkonen.
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- Yksityinen sektori on meillä aivan liian pieni kan-
nattaakseen näin suurta julkista taloutta, varoittaa 
valtiotieteiden tohtori Heikki Koskenkylä mietties-
sään keinoja Suomen talouden parantamiseksi.
SUOMEN talous oli vuosi-
tuhannen vaihteessa vanho-
jen teollisuusmaiden hui-
pulla. Olimme jopa Ruotsin 
ja Tanskan edellä ja lähel-
lä Sveitsin tasoa. Suomi toi-
pui 1990-luvun alun syvästä 
lamasta näyttävästi devalvaa-
tion, reaalipalkkojen laskun, 
julkisen sektorin saneerauk-
sen ja pankkien pääomitta-
misen avulla. Nousua siivitti 
kansainvälinen korkeasuh-
danne ja Nokian menestysta-
rina. Bruttokansantuotteen 
(BKT) kasvu oli kymmenen 
vuoden aikana 3,2 prosenttia 
vuodessa, vaihtotaseen yli-
jäämä peräti kahdeksan pro-
senttia suhteessa BKT:een ja 
budjetti oli tasapainossa. Val-
tion velka suhteessa brutto-
kansantuotteeseen oli vain 
40 prosenttia eli EU:n alim-
pia. Työllisyysaste oli 71,5 %, 
kun se laman aikana oli vain 
63 prosenttia.
Tämä huikea menestys johti 
suomalaisten itsetunnon ko-
hentumiseen, mutta samalla 
varomattomaan käyttäytymi-
seen. Alettiin elää huolet-
tomasti ja vähitellen yli va-
rojen. Tämä kehitys näkyi 

keskustajohtoisten halli-
tusten aikana vuoden 2003 
jälkeen siten, että julkiset 

menot suhteessa bruttokan-
santuotteeseen kasvoivat lä-
hes joka vuosi. Kun julkis-

ten menojen BKT-suhde oli 
laman aikana 63 prosent-
tia, suhde aleni vuonna 2002 
vain 48 prosenttiin ja alkoi 
sitten kasvaa. Nyt on päädyt-
ty jo lähes 60 prosentin ta-
solle, joka on EU:n korkein. 
Yksityinen sektori on meillä 
aivan liian pieni kannattaak-
seen näin suurta julkista ta-
loutta.

Ylisuuri julkinen 
sektori

Ylisuuri julkinen sektori on-
kin johtanut niin sanottuun 
Hollannin tautiin, jossa jon-
kun sektorin ylisuuri koko 
näivettää muuta taloutta. 
Kasvava julkinen sektori on 
rahoitettu veronkorotuksilla 
ja velkaantumalla. Kokonais-
veroaste (kaikki verot/BKT) 
onkin kohonnut alle 40 pro-
sentista 46 prosenttiin (EU:n 
korkeimpia). Ruotsi on sel-
västi alemmissa luvuissa kun 
se aiemmin oli Suomea kor-
keammissa.
Vuonna 2007 alkanut finans-
sikriisi, sitä seurannut taan-
tuma v. 2009 ja uusi taan-
tuma 2013 ovat kärjistäneet 

tilannetta. Suomi on 
elvyttänyt talout-
taan vuoden 2007 
jälkeen kymmenillä 
miljardeilla euroil-
la, mutta vaikutuk-
set ovat olleet vä-
häiset.
Kataisen halli-
tus (vuodesta 2011) 

omaksui periaatteen, että jul-
kista taloutta sopeutetaan 
puoliksi veronkorotuksilla ja 
puoliksi menoja karsimalla. 
Näin on väitetty tehdyn, mut-
ta totuus on toisenlainen. So-

peutusta on todellisuudessa 
tehty korottamalla veroja 70-
80 prosenttia ja karsimalla 
menoja vain 20-30 prosent-
tia. Arvion ovat esittäneet 
Elinkeinoelämän keskusliit-
to (EK) ja eräät tutkijat. Ero 
johtuu siitä, että hallituksen 
laskelmassa ei ole otettu huo-
mioon kunnallisveron ja kun-
nallisten palvelumaksujen 
nousua eikä ns. piiloverotusta 
kuntayhtymien kautta (mm. 
liian korkea sähkön hinta).

Rakenteelliset 
ongelmat

Suomi kärsii myös vakavis-
ta rakenteellisista ongelmista. 
Nokian menestyksen päätty-
minen oli vakava isku talou-
delle. Metsäteollisuuden in-
vestoinnit Suomeen ovat 
jääneet hyvin pieniksi. Vien-
nin arvo on alle vuoden 2007 
tason, kun se Ruotsilla on 20 
prosenttia yli.
Viennin heikko menes-
tys aiheutuu myös kustan-
nuskilpailukykymme heik-
kenemisestä. Palkat ja 
yksikkötyökustannukset kas-
voivat Suomessa yli 10 vuotta 
selvästi kilpailijamaitamme 
nopeammin. Todella outoa 
on, että julkisesta sektoris-
ta tuli Suomessa palkkajohta-
ja vuoden 2007 jälkeen mo-
nen vuoden ajaksi. Vuonna 
2013 solmittu palkkasopimus 
ainoastaan estää kilpailuky-
vyn heikkenemisen jatkumi-
sen, mutta ei kohenna kilpai-
lukykyä.
Kilpailukyvyn heikkenemi-
nen näkyy vaihtotaseen kah-
deksan prosentin ylijäämän 
(suhteessa BKT:een) muut-
tumisena alijäämäksi vuon-

na 2012. Ruotsi on samaan 
aikaan säilyttänyt kuuden 
prosentin ylijäämänsä. Myös 
työllisyyskehitys on alka-
nut heikentyä. Suomen 67,5 
prosentin työllisyysaste on 
pohjoismaiden alin kun nii-
den keskiarvo on noin 75 
prosenttia. Meillä tarvittai-
siin 150 000 työpaikkaa li-
sää, jotta pääsisimme mui-
den pohjoismaiden tasolle. 
Nykymenolla tämä on täy-
sin utopistinen haave. Uusi 
tasapaino voidaan saavut-
taa Suomessa vain vähentä-
mällä julkisen sektorin hen-
kilömäärää noin 100 000:lla 
ja luomalla yksityiselle sek-

torille (yrityksiin) 250 000 
uutta työpaikkaa, jolloin 

nettolisäys olisi 150 000 työ-
paikkaa.

Tehoton hallitus

Hallituksen ohjelma vuon-
na 2011 laadittiin täysin yli-
optimistisen kasvuoletuksen 
varaan. Ilmeisesti demarit 
vaativat ennusteiden nostoa 
siitä, mitä valtiovarainminis-
teriö oli esittänyt. Valtiosih-
teeri Raimo Sailas havaitsi 
jo vuonna 2007, että Suo-
meen on syntymässä julkisen 
talouden kestävyysvaje. Sil-
ti hallitus (Matti Vanhanen 
vuonna 2007) päätyi kahden 
miljardin jakovaraan. Sailas 

onkin moittinut hallituksia 
moneen otteeseen kestävyys-
vajeen kasvusta, myös jääty-
ään eläkkeelle muutama vuo-
si sitten.
Hallituksen keskeinen hanke 
oli vuoden 2011 jälkeen sote- 
ja kuntauudistusten kytkemi-
nen toisiinsa. Tavoitteena oli 
luoda niin suuret peruskun-
nat (vastuukuntamalli), että 
ne pystyvät itse hoitamaan 
kaikki sote-palvelut. Tämä 
hanke ajoi täysin karille al-
kuvuodesta 2014. Opposition 
tuella päädyttiin viiden suu-
ren sote-alueen malliin. Mal-
lin toteuttaminen takkuaa 
nyt pahasti hallituksessa.

Elokuussa 2013 ministeri 
Urpilainen totesi palat-
tuaan lomalta, että Suomi 
on kriisiytymässä ja hän 
ihmetteli, että yhteiskun-
nassa ei tätä ole huomat-
tu. Tämä oli todella outo 
lausuma, koska varsinkin 
yrityssektorilla ongel-

mien kasvu oli havaittu jo 
vuosia aikaisemmin. Hallitus 
loi syksyn 2013 kuluessa ra-
kenneohjelman, jolla julkisen 
talouden kasvava kestävyys-
vaje eliminoitaisiin. Ohjelma 
julkistettiin syyskuun alus-
sa ja sitä käsiteltiin eduskun-
nassa marraskuussa 2013.
Kestävyysvajeen suuruudeksi 
arvioitiin 9,4 miljardia euroa 
eli 4,7 prosenttia BKT:sta. 
Tavoitteena oli poistaa kestä-
vyysvaje viidellä eri toimen-
piteellä, jotka olivat: kunti-
en tehtävien ja velvoitteiden 
karsinta (2 mrd. ¤/1 %), työn 
tarjonnan lisääminen työuria 
pidentämällä (2,8 mrd. ¤/ 1,4 
%), julkisen talouden tuotta-
vuuden kasvattaminen 
(2,8 mrd. ¤/1,4 %), koko ta-

Miten Suomi 
saadaan uudelleen 
nousuun?

PS P O L I T I I K K A

JULKINEN SEKTORI 

TYÖLLISTÄÄ

NOIN 600 000 

HENKILÖÄ

Ylisuuri julkinen sektori onkin 
johtanut niin sanottuun
Hollannin tautiin, jossa jonkun 
sektorin ylisuuri koko
näivettää muuta taloutta.

Meillä tarvittaisiin
150 000 työpaikkaa lisää,
jotta pääsisimme muiden
pohjoismaiden tasolle.
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Miten Suomi 
saadaan uudelleen 
nousuun?

1. Kokonaisverouudistus

On käynnistettävä verojärjes-
telmän laaja uudistaminen. 
Tavoitteena on oltava laaja 
veropohja ja nykyistä alem-
mat verokannat. Verovähen-
nyksiä karsittava laajalti, niitä 
on VATT:n selvityksen mu-
kaan nykyisin lähes 200. Ve-
rotulojen menetys on yli 20 
miljardia euroa. Nimellisten 
verokantojen tulisi olla to-
dellisia.
Palkkatulojen verotus on 
Suomessa kansainvälises-
ti vertaillen ankaraa ja mar-
ginaaliveroasteet ovat kor-
keita. Verotus ei kannusta 
työntekoon ja siksi verotus-
ta tulisi alentaa vähitellen, ku-
ten Ruotsissa tehtiin vuosina 
2007-2013.
Pääomatulojen verotuksen 
tulisi olla neutraalia ja mm. 
verottaa kaikkia osinkoja sa-
malla veroasteella. Tavoittee-
na on oltava kokonaisveroas-
teen laskeminen vähitellen. 
Liian korkea veroaste haittaa 
olennaisesti talouskasvua ja 
työllisyyttä.

2. Julkisia menoja karsittava

Julkisen talouden kokoa tu-
lee pienentää vähitellen. Esi-
merkiksi vastikkeettomat yri-
tystuet tulee poistaa, koska 
ne eivät kuulu markkinata-
louteen. Vastikkeellista tukea 
voi olla kohtuullisesti, lähinnä 
korkotukilainat ja pääoma-
sijoitukset sekä riskirahoitus 
(TESI, Tekes, Finnvera ja Sit-
ra). Tulonsiirtoja tulee vähen-
tää ja suunnata niitä todella 
tarvitseville. Energiatukia tu-
lee vähentää, samoin maata-
louden tukea jonkin verran. 
Julkista tukea tulee vähen-
tää ja osin poistaa lukuisissa 
kohteissa, esim. puoluetukea, 
lehdistötukea, järjestöjen tu-
kea, YLE-veroa on alennetta-
va, kehitysapua jne.
Näistä kohteista saadaan 
koottua noin 3-5 miljardin 
säästöt. Mikäli tavoite ei on-
nistu, niin edessä voi olla jul-
kisen sektorin palkkojen alen-
taminen.

3. Sote-uudistus

Viiden sote-alueen malli tulee 
rakentaa siten, että siihen si-
sältyy kilpailua riittävästi jul-
kisen ja yksityisen sektorin 
palvelujen välillä.

4. Työmarkkinoiden joustot

Kolmikantajärjestelmä on 
osoittautunut tehottomak-
si ja lisäksi se on epädemo-

kraattinen. Missään muual-
la ei ole tällaista systeemiä. 
Eläkeuudistuksen valmistelu 
kesti yli viisi vuotta. Muualla 
hallitus ja eduskunta vastaa-
vat eläkeratkaisuista. Kolmi-
kannan ja kollektiivisten palk-
kasopimusten vahvuuden 
piti olla maltillisessa palkka-
politiikassa, jolla turvataan 
vientialojen kilpailukyky. Tä-
män merkitys korostuu euro-
aikana, koska ei voida deval-
voida. Toisin on käynyt, koska 
Suomen kustannuskilpailu-
kyky heikkeni yli kymmenen 
vuotta.
 Kolmikanta epäonnistui tär-
keimmässä tehtävässään täy-
sin. Yleissitovuus työehdoissa 
tulisi tehdä vapaaehtoisek-
si (sopimuksenvarainen). Pai-
kallista sopimista palkoista ja 
työajoista tulisi lisätä kuten 
muissa pohjoismaissa ja Sak-
sassa jo on tehty aikoja sitten. 
Vastapainoksi voidaan säätää 
yleinen minimipalkka, jolloin 
palkkoja ei voida sopia liian 
alas. Koska Suomi ei voi de-
valvoida, tarvitaan työmark-
kinoille joustoja paljon ny-
kyistä enemmän.

5. Sääntelyn purkaminen ja 
yksinkertaistaminen

Tätä ovat yrittäneet jo use-
at hallitukset. Seuraavan hal-
lituksen on laadittava pitävä 
ohjelma. Liiallinen sääntely ja 
byrokratia haittaavat olennai-
sesti yrittäjyyttä sekä ehkäise-
vät uusien yritysten syntymis-
tä. Sääntely aiheuttaa suuret 
lisäkustannukset talouden 
monille sektoreille.

6. Maltillinen palkkakehitys 

Vuonna 2013 solmitulle palk-
kasopimukselle tarvitaan jat-
koa useaksi vuodeksi. Re-
aaliset palkat laskevat nyt 
Suomessa kolmena vuote-
na (2013-2015). Kustannus-
kilpailukyvyn palauttaminen 
saattaa edellyttää vielä use-
ana vuotena reaalipalkkojen 
laskua.

Keväällä 2015 muodostettavan hallituksen ohjelman 
(lyhyt kaava) pääkohtien tulisi olla seuraavaa.

Koskenkylän ohjelma 
seuraavalle hallitukselle

louden tuotantopotentiaalin 
nostaminen (1,2 mrd. ¤/0,6 
%) ja rakenteellisen työttö-
myyden vähentäminen (0,6 
mrd. ¤/0,3 %). 

Kiistelty eläkeikä

Rakenneohjelmasta alkoi heti 
vilkas keskustelu. Monet eko-
nomistit ovat arvioineet, että 
kestävyysvaje voi olla pal-
jon yli 10 miljardia euroa var-
sinkin kun talous on ajautu-
nut uudelleen taantumaan ja 
työllisyys heikkenee. Katai-
sen hallitukselle tuotti suu-
ria ongelmia karsia kuntien 
tehtäviä eikä se ole onnistu-
nut Stubbinkaan hallituksel-
ta. Kuntien menoja saadaan 
karsittua muutamalla sadalla 
miljoonalla eurolla, jolloin ra-
kenneohjelman tavoitteeseen 
ei päästä. Edessä on kunti-
en henkilöstön vähennys ja 
ehkä jopa palkkojen jäädytys 
vuosiksi. Kuntien kuten koko 
maankin lomat ovat maail-
man pisimmät ja niitä olisikin 
tarve lyhentää kahdella vii-
kolla (aluksi yksi viikko ja sit-
ten 5 vuoden kuluttua toinen 
viikko lisää). Suomessa koko-
aikatyötä tekevien palkansaa-
jien todellinen viikkotyöaika 
on EU-maiden lyhin (Suo-
mi 39,7 t/viikko, Ruotsi 40,6, 
Saksa 41,9, Itävalta 42,1, Hol-
lanti 41,8, EU:n ulkopuolel-
la Sveitsi peräti 43,7 ja EU:n 
keskiarvo on 41,4).
Työuria aiotaan pidentää 
alusta, keskeltä ja lopusta. 
Sovittu eläkeuudistus nos-
taa onnistuessaan eläkkeelle-
lähtöikää noin 62,5 vuoteen 
kun se on nyt noin 61 vuotta. 
Tämä on vaatimaton tavoite, 
koska muissa pohjoismaissa 

lähdetään nykyisin eläkkeel-
le 63-65-vuotiaana (Ruotsis-
sa 64-vuotiaana). Hallituksen 
tavoitteet työurien pidentä-
miseksi alusta ja keskeltä ei-
vät ole onnistuneet. Opin-
toaikoja tulisi lyhentää, ja 
ikävälillä 25-60 vuotta nostaa 
työhön osallistumista.
Julkisen sektorin tuottavuu-
den kasvattamisella on ai-
van keskeinen merkitys kes-
tävyysvajeen poistamisessa. 
Julkinen sektori työllistää 
noin 600 000 henkilöä eli 
neljänneksen kaikista työlli-
sistä. Tuottavuuden kehitys 
on julkisella puolella selväs-
ti heikompaa kuin yksityisellä 
puolella. Sote-uudistus, jon-
ka hallitus on saanut periaat-
teessa sovittua opposition tu-
ella, onkin ainoa toimenpide 
tuottavuuden parantamisek-
si. Täysin epäselvää on, mi-
ten viiden suuren sote-alueen 
malli toimii käytännössä. Uu-
distuksen avulla pitäisi saa-
da suuret kustannussäästöt ja 
tuottavuuden parantuminen. 
Ilman riittävää kilpailua jul-
kisen ja yksityisen tuotannon 
välillä sote-palveluissa tavoit-
teet eivät tule toteutumaan.
Muissa rakenneohjelman 
kohdissa on tehty vain yksi 
merkittävä päätös, nimittäin 
yhteisöveron lasku 20 pro-
senttiin. Tämä oli oikea rat-
kaisu ja edistää yrittäjyyttä ja 
investointeja pitkällä tähtäi-
mellä.

Kakunjakajat 
oppositioon

Nykyiseltä hallitukselta kes-
tävyysvajeen poistaminen on 
jäämässä haaveeksi eikä talo-
utta saada kasvamaan. Uusi 

ohjelma on varsin vaativa ja 
sen läpiviemiseen tarvitta-
neen kaksi seuraavaa hallitus-
kautta. Tavoitteena on tehdä 
Suomesta dynaaminen mark-
kinatalous, jossa yrittämi-
selle ja työnteolle on paljon 
nykyistä paremmat kannus-
timet. Suomeen tarvitaan tu-
hansia uusia yrityksiä, jotta 
koko työvoima saadaan työl-
listettyä. Työttömiä vajaatyöl-
lisiä ja työvoiman ulkopuo-
lelle siirtyneitä on meillä nyt 
TEMn Pekka Tiaisen mu-
kaan peräti lähes 500 000 
henkilöä. 
Seuraavaan hallitukseen pitää 
saada puolueet, jotka ovat ka-
kun kasvattajia. Kakun jaka-
japuolueiden paikka on oppo-
sitiossa. 

■ TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

- Nykyiseltä hallitukselta 
kestävyysvajeen poistami-
nen on jäämässä haaveeksi 
eikä taloutta saada kasva-
maan, Heikki Koskenkylä 
huomauttaa.

Tavoitteena on 
tehdä Suomes-
ta dynaaminen 
markkinatalous, 
jossa yrittämiselle 
ja työnteolle on 
paljon nykyistä 
paremmat kannus-
timet.
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Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana 
aloittaa oululainen Sebastian Tynkkynen, joka vai-
kutti aikaisemmin järjestön toiminnanjohtajana.
PERUSSUOMALAISTEN 
Nuorten vastavalittu puheen-
johtaja Sebastian Tynk-
kynen on PS-Nuorten toi-
minnanjohtajana tullut 
tunnetuksi ennakkoluulotto-
mana, rohkeana ja ahkerana 
työntekijänä. Hänen tyylin-
sä on keskustella ja neuvotel-
la muiden toimijoiden kanssa 
mahdollisimman paljon, jot-
ta asetettuihin tavoitteisiin 
päästään.
- Se tarkoittaa astumista 
pois mukavuusvyöhykkeel-
tä ja käyntejä vieraalla maal-
la. Toimintatavastani kertoo 
myös se, että suositukset pu-
heenjohtajakisassa sain niin 
RKP:n varapuheenjohtajal-
ta kuin Ruotsidemokraattien 
nuorten puheenjohtajalta-
kin, jotka edustavat keske-
nään vastakkaisia näkemyk-
siä, Tynkkynen sanoo.
Johtajana hän ei vaadi tiimil-
tään asioita, joita ei itse olisi 
valmis tekemään. Esimerkin 
voimalla johtaminen on paitsi 
reilua, myös innostavaa.
- PS-Nuoria on mahtava joh-
taa, koska ei tarvitse heit-
täytyä johonkin ylhäiseen 

rooliin, vaan pääsee työsken-
telemään päivittäin rinta rin-
nan jäsenistön kanssa, kehuu 
Tynkkynen.

Ensi vuonna nähdään 
läpimurtoja
Ensi vuonna PS-Nuoret tul-
lee saavuttamaan läpimurto-
ja useammalla osa-alueella. 
Tynkkynen aikoo nähdä pal-
jon vaivaa nostaakseen usei-
ta nuorille tärkeitä teemoja 
yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Nuorisojärjestön tavoit-
teena on tukea puoluetta saa-
vuttamaan kova tulos kevään 
eduskuntavaaleissa ja monin-
kertaistaa paikkamääränsä 
korkeakoulujen päätöksente-
koelimistössä syksyllä.
- Emme välitä gallupeista, 
vaan määrätietoisesti nos-
tamme esiin niitä asioita, jot-
ka koemme tärkeiksi. Jäsen-
määrään on tulossa varmasti 
voimakasta lisäystä ja viestin-
tä tullaan viemään uudelle ta-
solle, Tynkkynen kertoo.
Tuore puheenjohtaja halu-
aa viedä nuoria rohkeampaan 
suuntaan poliittisessa vai-
kuttamisessa. Median sano-

misilla on nuoriin voimakas 
vaikutus. Tynkkynen haluaa 
rohkaista toimijoitaan taiste-
lemaan väsymättä ja pelkää-
mättä tavoitteidensa eteen 
ilman taka-askelia tai paikoil-
leen jämähtämistä.

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle jauhot 
suuhun
Tynkkynen haluaa terävöit-
tää PS-Nuorten poliittista lin-
jaa, kehittää uusia keinoja sen 
esiintuomiseksi ja vahvistaa 
järjestön sisäistä viestintää. 
Hän aikoo viedä poliittista 
työryhmätyöskentelyä tehok-
kaampaan suuntaan ja avata 
yhteyksiä muihin poliittisiin 
toimijoihin. Eduskuntavaa-
leissa nuorisojärjestö hoitaa 
tonttinsa valikoiden kärkitee-
mat nuorten maailmasta ja 
tuoden ne esiin sopivien jake-
lukanavien kautta.
PS-Nuoret ovat myös seu-
ranneet tyytyväisinä, miten 
suuren keskustelun he on-
nistuivat räjäyttämään tu-
kijärjestelmän mädännäi-
syydestä. Eikä asia ole vielä 

Tärkeät 
asiat esiin

OMAISHOITO on yhteiskunnallises-
ti ja inhimillisesti paras hoitomuo-
to. Tutkimusten mukaan se takaa esi-
merkiksi Suomessa miljardien eurojen 
vuosittaiset säästöt valtiolle ja kun-
nille. Perussuomalaisten kansanedus-
taja Anne Louhelainen otti asian esiin 
Pohjoismaiden neuvoston istunnos-

sa Tukholmassa. Pohjoismaiset parla-
mentaarikot keskustelivat ruotsalaisen 
Bo Könbergin raportin pohjalta poh-
joismaisesta terveys- ja hyvinvointi-
politiikasta. Puheenvuoronsa lisäksi 
Louhelainen jätti asiasta kirjallisen ky-
symyksen Islannin, Tanskan, Norjan, 
Ruotsin ja Suomen hallituksille.

Louhelainen totesi, että omaishoita-
jien määrän arviointi eri Pohjoismais-
sa on vaikeaa erilaisten määrittely- ja 
tilastointitapojen vuoksi. Hän kysyi, 
voisivatko Pohjoismaat määritellä yh-
teiset kriteerit ja siten taata omaishoi-
tajille yhtäläiset edut ja oikeudet eri 
Pohjoismaissa.

Omaishoitajille yhteispohjoismaiset edut ja oikeudet

PS-Nuorten uusi puheenjohtaja:

loppuunkäsitelty. Perussuo-
malaisia Nuoria on vedätetty 
ja sitä yritetään epätoivoises-
ti peitellä onnettomilla hätä-
valheilla.
- Tulemme vaatimaan edel-

leen tukien puolittamista ja 
jakamista oikeudenmukaisin 
perustein. Ensi vuosi ei tule 
olemaan opetus- ja kulttuu-
riministeriölle helppo. Val-
tion syrjintäpolitiikka “vääri-

PS P O L I T I I K K A

Perussuomalaisten 
Nuorten syyskokous veti 
Turkuun yli 90 jäsentä.

Katso video: 
uutiset.perussuomalaiset.fi
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Tärkeät 
asiat esiin

JAPANIN pääministerin taloudellinen 
neuvonantaja ja Yale-yliopiston talous-
tieteiden professori Koichi Hamada eh-
dottaa eurokriisin ratkaisuksi ongelma-
maiden eroamista valuuttaliitosta ja 
jäljellejäävän liiton tiivistämistä.

Hamadan mielestä euron perustami-
nen oli virhe, sillä optimaalisella valuut-
ta-alueella työmarkkinoiden joustojen, 

poliittisen unionin ja alueellisten talous-
shokkien poissaolon olisi pitänyt korva-
ta kansallisten valuuttakurssien jousto-
mahdollisuus. Valitettavasti euroalueella 
kaikki nämä kansallisen rahapolitiikan 
korvaavat tekijät jäivät puuttumaan.

Hamada huomauttaa, että ilman omaa 
rahapolitiikkaa kriisimaiden on käytän-
nössä mahdotonta selvitä omin avuin 

niitä kohdanneista talousshokeista. Tie-
tyt maat, kuten Kreikka - todennäköi-
sesti myös Italia ja Espanja - tarvitsevat 
itsenäisen rahapolitiikan. Mikäli päättä-
jät eivät hyväksy tätä käsitystä, nykyiset 
kriisimaat jatkavat kriisistä toiseen, ja 
sen seuraukset ja kustannukset kaatu-
vat valuuttaliiton muille maille.

Nuoret entistä 
terävämmin esille

Ylivoimainen voitto

Mitä mieltä olet petopolitii-
kasta? Kannatatko susien kaa-
tolupia?
- Uskon, että kaatolupia tuli-
si lisätä etenkin poronhoito-
alueilla.
Mitä mieltä olet suorademo-
kratiasta?
- Tällä hetkellä kansalaiset ko-
kevat vaikutusmahdollisuu-
tensa kovin vähäisiksi, joten 
enemmän suorademokratiaa 
tarvitaan perinteisen rinnalle.
Mikä on nuorisojärjestön suu-
rin haaste?
- Viime vuosina olemme saa-
neet paljon mediahuomiota, 
mutta suurin haaste on pysy-
tellä poliittisen keskustelun 
kärjessä.

Mikä tekee sinusta kiinnosta-
van henkilön?
- Pidän suurimpana valttinani 
sitä, että minulla on valtavan 
paljon kokemusta tv-esiinty-
misistä.
Mitä Suomen katastrofaalisel-
le lastensuojelupolitiikalle pi-
tää tehdä?
- Olennaisen tärkeää lasten-
suojelussa on ennaltaehkäi-
sevä perhetyö. Sitä pitää li-
sätä.
Mitä mieltä olet puolustustek-
nologian vientirajoituksista Is-
raeliin?
- Kahdenvälistä kauppaa 
Suomen ja Israelin välillä ei 
missään tapauksessa tule es-
tää.

PERUSSUOMALAISTEN 
Nuorten uudeksi puheen-
johtajaksi valittu Sebastian 
Tynkkynen voitti kilpakump-
paninsa Suvi Karhun ja Jar-
mo Kedon selvin äänin.

Äänet jakautuivat seuraa-

vasti: Sebastian Tynkkynen: 
43, Jarmo Keto: 26, Suvi Kar-
hu: 9.  Ääniä annettiin yh-
teensä 79, yksi ääni hylättiin.

Nuorten pääsihteerinä jat-
kaa Suvi Karhu.

Perussuomalaisten Nuorten syyskokoukseen 
Turussa osallistui noin yhdeksänkymmentä 
nuorta. Perussuomalainen kysyi jäseniltä, 
mitä he odottavat uudelta puheenjohtajalta.

Perussuomalaisten 
Nuorten tuore 
puheenjohtaja uskoo 
suorademokratiaan ja 
ennaltaehkäisevään 
perhetyöhön.

Asiantuntija: Euroaluetta tiivistettävä

- ODOTAN positiivista otetta ja 
yhteishengen kehittämistä. Toi-
von, että PS-Nuoret on näissä 
asioissa vahvempi kuin emopuo-
lue valitettavasti on omalla esi-
merkillään joskus näyttänyt.
Jäsenistöä pitää kannustaa ja 
uusien jäsenten pitää uskaltaa 
liittyä Perussuomalaisiin Nuo-
riin. Olennaista on meitä koh-
taan tunnettujen ennakkoluulo-
jen vähentäminen.
Tiina Elovaara, Tampere

- USKON hänen pystyvän pitä-
mään järjestömme entistä te-
rävämmin julkisuudessa ja vai-
kuttamaan siihen, että nuoret 
saavat asioitaan entistä parem-
min läpi. Erityisesti Sebastianilla 
on hyvät mahdollisuudet vaikut-
taa niihin ennakkoluuloihin, joita 
ihmisillä puoluettamme kohtaan 
on. Järjestön pitää saada uu-
sia jäseniä ja päästä entistä pa-
remmin mukaan ennen kaikkea 
opiskelijapolitiikkaan. Suomes-
sa on koulutuksen suhteen vie-
lä paljon kehitettävää. Opiskeli-
joiden asiaa moni ajaa puheissa, 
mutta harvempi teoissa.
Nuutti Hyttinen, Helsinki

- TOIVON hänen jatkavan sa-
malla linjalla kuin tähänkin 
saakka on toimittu ja pitävän 
maahanmuutto- ja EU-asioita 
vahvasti esillä. Ne ovat kuiten-
kin niitä peruskysymyksiä, joi-
den vuoksi ihmiset meitä ää-
nestävät. Järjestön pitää ottaa 
huomioon, millaista kansalais-
vaikuttaminen 2000-luvulla on ja toimia sen mukaisesti. Net-
ti- ja somemaailma on otettava mukaan kansalaisvaikuttami-
sen keinoina.   Simo Grönroos, Espoo

Mitä
 mieltä?

en” mielipiteiden vuoksi saa 
luvan loppua, Tynkkynen na-
pauttaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATIAS TURKKILA

Kilpakumppa-
nit Suvi Karhu 
ja Jarmo Keto 
onnittelivat va-
linnastaan yllät-
tynyttä Sebastian 
Tynkkystä.
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- Ministeriön maahanmuuton 
todellisten kustannusten vä-
hättely ja salailu kylvävät vas-
tuuttomasti maaperää rasismin 
räjähdysmäiselle kasvulle, va-
roittaa perussuomalaisten työ-
mies Matti Putkonen.
SISÄASIAINMINISTERIÖN 
alaisen maahanmuuttoviras-
ton väite, että maahanmuu-
ton vuosikulut ovat noin 200 
miljoonaa, on tarkoitushakui-
sesti liian alhainen. Perussuo-
malaisten esittämä maahan-
muuton 1,5 miljardin euron 
vuosikulu on sekin alakant-
tiin, toteaa perussuomalais-
ten työmies Matti Putkonen.
Kelan raportin mukaan Suo-
messa maksettiin sosiaalie-
tuuksia yhteensä 31 miljardia 
euroa vuonna 2011, josta työ-
ikäisille (17–64-vuotiaille) 13 
miljardia euroa. Työikäisil-
le maksetusta summasta noin 
660 miljoonaa euroa eli noin 
viisi prosenttia maksettiin 
maahanmuuttajille. 
- Tarkastelussa ei ole huomi-
oitu kaikkea toimeentulotur-
vaa, kuten esimerkiksi toi-
meentulotukea, Putkonen 
huomauttaa.
- Turun AMK:n tutkimuksen 

mukaan maahanmuuttajien 
ja vieraskielisten käyttämi-
en palveluiden kustannukset 
yksin Turussa olivat 37 mil-
joonaa euroa vuonna 2009. 
Kaikkien kuntien vuosikulut 
maahanmuuttajista ja vieras-
kielisistä vuonna 2013 olivat 
942 miljoonaa euroa – Tu-
run lukuihin perustuen. Val-
tion menoja ei ole luvussa 
huomioitu, eikä ruotsinkieli-
siä luonnollisestikaan käsitel-
lä vieraskielisinä.

Maahanmuuton 
kustannukset julkisiksi

Kun toimeentulotuet, asu-
mis-, tulkki- ja viranhalti-
joiden palkkakustannukset 
lisätään näihin, päästään Put-
kosen mukaan jopa 2 miljar-
din euron suuruusluokkaan. 
Tähän pitää lisätä vielä mui-
den EU-maiden kansalaisille 
maksettavat lapsilisät, kodin-

miljardia 
euroa

PS P O L I T I I K K A

YLE UUTISTEN julkaisema tuorein 
TNS Gallupin teettämä puolueiden 
yhteinen imagotutkimus paljas-
taa kansalaisten pitävän kokoomus-
ta ylimielisempänä kuin kertaakaan 
2000-luvulla. Jo peräti kuusikym-
mentä prosenttia kyselyyn vastan-
neista pitää kokoomusta ylimielise-

nä. Luku on ylivoimaisesti suurempi 
kuin millään muulla puolueella.

Kokoomusta on aina pidetty yli-
mielisenä, mutta vielä pari vuotta 
sitten lukema oli alle 50 prosenttia. 
Juuri ennen Alexander Stubbin va-
lintaa puoluejohtajaksi luku oli 58 
prosenttia.

Ylimielisyyden lisäksi kokoomuk-
sen syntilistalle luetaan kansalaisten 
etujen vastainen toiminta ja luotta-
muksen puute. Yhtään helpommal-
la eivät selviä demaritkaan, joiden 
julkisuuskuvaa leimaa nyt taitama-
ton johto, luottamuspula ja kansa-
laisten etujen vastainen toiminta.

Kokoomuksen julkinen kuva ylimielisempi 
kuin koskaan

2
Maahanmuuton todelliset kustannukset

- Maahanmuuton kustan-
nukset on saatava läpi-
näkyviksi sekä julkisiksi, 
Matti Putkonen vaatii.
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miljardia 
euroa

hoidontuet ja muut mahdol-
liset sosiaalituet.
- Epäreilu sosiaalituilla han-
kittu etu suomalaisiin duu-
nareihin nähden sekoittaa 
työmarkkinoita, ja sen ta-
loudelliset haittavaikutukset 
ovat merkittävät, Putkonen 
huomauttaa.
- Maahanmuuton kustannuk-
set on saatava läpinäkyviksi 
sekä julkisiksi. Vaikuttaa, että 
viranomaiset systemaattises-
ti piilottelevat maahanmuu-
ton todellisia kustannuksia. 
Maahanmuuttoviraston on 
vähintäänkin korjattava pilk-
kuvirheensä ja tunnustettava, 
että maahanmuuton vuosi-
kulut ovat suuruusluokaltaan 
2 000 miljoonaa euroa eikä 
200 miljoonaa euroa!

Suomelle 2 miljardin 
lisälasku

Putkonen ei ymmärrä, miten 
näiden lukujen valossa voi-
daan vaatia taloudellista lisä-
satsausta maahanmuuttoon.
- Todellisten maahanmuuton 
vuosikulujen julkistaminen 
on välttämätöntä, ennen kuin 
EU:n huippukokous tekee 
päätökset maahanmuuton 
taakanjaosta. Laskentapoh-
ja taakanjaossa on BKT/asu-
kas (suuruus), asukastiheys 
(alhaisuus) ja nykyiset maa-
kohtaiset maahanmuutto-
kustannukset suhteessa EU-
keskiarvoon. Suomelle tulee 
vähintään 2 miljardin lisälas-
ku tällä kaavalla. Maamme 
talous ei kestä suunniteltua 
EU:n maahanmuuton taakan-
jakoa.
- Kakuntekijöiden eli suoma-
laisten duunareiden ja yri-
tysten selkä ei kestä enää li-
säkustannuksia. Taakanjako 
kasvattaisi räjähdysmäises-
ti rasismia, koska samanai-
kaisesti suomalaisten etuuk-
sia joudutaan leikkaamaan ja 
veroja korottamaan. Minis-
teriön maahanmuuton todel-
listen kustannusten vähättely 
ja salailu kylvävät vastuut-
tomasti maaperää rasismin 
räjähdysmäiselle kasvulle. 
Tällainen toiminta on edes-
vastuutonta, Putkonen jy-
rähtää.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Terroristijärjestöön 
kuuluminen ei pysäytä 
Kelan sosiaalitukia
PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Mika Raatikainen 
teki hiljattain kirjallisen kysy-
myksen yhteiskunnan myön-
tämistä taloudellisista tuis-
ta terroristiryhmissä toimiville 
henkilöille.
Viranomaisten tiedossa on 
noin 40 henkilöä, jotka ovat 
lähteneet Suomesta Syyriaan 
tai muualle Lähi-itään liittyäk-
seen terroristiryhmiin.
- Todellinen määrä voi olla 
suurempikin ja osa terroris-
teista lienee jo palannut ta-
kaisin Suomeen, Raatikainen 
sanoo.
- Kysyin ministeri Laura Rädyl-
tä, mihin toimiin hallitus ai-
koo ryhtyä, etteivät veron-
maksajat joudu rahoittamaan 
sosiaalitukien muodossa nii-

den henkilöiden toimintaa, 
jotka ovat liittyneet terroristi-
ryhmiin Syyriassa tai muual-
la ja jotka ovat viranomaisten 
tiedossa.
Ministerin vastaus oli Raati-
kaisen mielestä pöyristyttävä.
- Räty vastasi, että terroristi-
järjestöön kuuluminen Syyri-
assa tai muualla ei ole peruste 
lakkauttaa Kelan myöntämien 
sosiaalietuuksien maksamista 
tällaiseen toimintaan osallis-
tuvalta, tai hänen mukanaan 
ulkomailla oleskelevilta per-
heenjäseniltä.
- Näin suomalaiset veronmak-
sajat joutuvat rahoittamaan 
terroristista toimintaa. Ei tämä 
mene minun oikeustajuuni ai-
nakaan, Raatikainen ihmet-
telee.

RASISMI on sitä, että sortaa 
ihmistä rodun, ihonvärin, us-
konnon tai jonkin fyysisen 
ominaisuuden perusteella. 
Kaikissa suomalaisissa puo-
lueissa on yksilötasolla ihmi-
siä, jotka voidaan luokitella 
rasisteiksi. Näin pohtii perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Timo Soini Juutuubi-videosar-
jansa ensimmäisessä osassa.
Soinille rasismi merkitsee toi-

seuden pelkoa. Mutta mitä ra-
sismi ei ole? Katso Soinin vas-
taus.
Uusi Juutuubi-jakso ilmestyy 
joka tiistai ja perjantai. Lähe-
tykset ovat suoraa ja kaunis-
telematonta puhetta ajan-
kohtaisista asioista. 

Katso Soinin Juutuubi: 
uutiset.perussuomalaiset.fi

YLE UUTISTEN selvityksen 
mukaan asiakysymysten poh-
jalta perussuomalaiset olisivat 
mahdollisia hallituskumppa-
neita kaikissa hallituksissa.

Yle kävi taustakeskustelu-
ja eduskuntapuolueiden kes-
keisten vaikuttajien kanssa. 

Keskustelujen pohjalta syntyi 
30 mahdollista hallitusohjel-
man kirjausta. Näistä pyydet-
tiin kommenttia 40 kansan-
edustajalta. Vastausten ja 
keskustelujen perusteella 
hahmoteltiin jokaisen neljän 
suurimman puolueen ympä-

rille mahdollisimman saman-
mieliset hallitukset.

Perussuomalaiset kelpaisivat kaikille

Ketkä saavat tulla 
Suomeen?

SUOMALAISTEN 

SELKÄ EI 

KESTÄ LISÄ-

KUSTANNUKSIA
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Kolmekymppinen Anna halusi 
palata työelämään viiden vuoden 
hoitovapaan jälkeen. Se osoittau-
tui vaikeammaksi kuin hän kuvitteli, 
eikä töitä ole löytynyt.
LAPSIAAN kotihoidontu-
ella kotona hoitanut Anna ei 
ole löytänyt uutta työtä, vaik-
ka hänellä on kaupan alan 
koulutus ja lähes kymmenen 
vuoden työkokemus.

- Olen lähettänyt kymme-
niä hakemuksia ja päässyt 
jopa muutamaan haastatte-
luun. Koulutukseni ja työko-
kemukseni puhuvat puoles-
tani, mutta se, että olen ollut 
viisi vuotta poissa työmarkki-
noilta, tuntuu olevan kynnys-
kysymys, Anna sanoo.

Myös se, että Annalla on 
pieniä lapsia, puhuu häntä 
vastaan, vaikka työnantajat 
eivät myönnä ”syrjimistä”.

- Hiekkalaatikolta löytyy 
naisia, jotka sanovat, ettei-
vät työnantajat halua palkata 
pienten lasten äitejä. Lapset 
sairastavat ja se on yleensä 
äiti, joka jää hoitamaan las-
ta kotiin. 

TE-toimistosta ei 
mitään hyötyä

Annan hoitovapaa ja ko-
tihoidon tuki loppuvat ensi 
vuoden alussa. Koska per-
heen isä on ”tavallinen duu-
nari”, äidillä ei ole varaa jää-
dä kotirouvaksi.

- Kotihoidon tuki loppuu al-
kuvuodesta. Haluan muu-
tenkin takaisin työelämään. 
Vaikka lapsille on tehnyt hy-
vää, että oma äiti on voinut 
hoitaa heitä kotona, olen aina 
pitänyt työstäni, eikä äiti-

ys ole vienyt ammattitaitoa, 
Anna painottaa.

Töitä hän on etsinyt paitsi 
omien kontaktiensa ja työn-
välitysfirmojen kautta, myös 
TE-toimistosta. Sieltä Anna 
ei kuitenkaan apua saanut. 

- TE-toimistossa minua ke-
hotettiin käyttämään ”omia 
kanavia” työnhakuun. Ym-
märrän, että työpaikat ovat 
vähissä, mutta olisin odotta-
nut TE-toimistosta edes jon-
kunlaista apua työn haussa. 

Pienten lasten 
äidit pulassa

Anna on yksi työmarkki-
noiden väliinputoajista. Juu-
ri julkaistu Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimus Perheet ja 
työ vuonna 2013 kertoo, että 
pienten lasten äitien työttö-
myys on lisääntynyt vuosien 
2012-2013 välillä huomatta-
vasti. Hallituksen rakenne-
uudistus kotihoidon tuen 
jakamisesta molempien van-
hempien kesken vaikeuttaa 
äitien työllistymistä. 

 - Rakenneuudistuksesta 
unohtui tulevaisuuden enna-
kointi, vaikutusten arviointi 
ja tutkitun tiedon hyödyntä-
minen. Uudistuksen tarkoitus 
on ollut parantaa pienten las-
ten äitien työllistymistä, sekä 
ennaltaehkäistä heidän syr-
jäytymistään työmarkkinoil-
ta. Todellisuudessa uudis-
tuksen vaikutukset ovat juuri 
päinvastaisia, sillä pienten 

lasten äideille ei ole työtä ja 
työpaikkoja, perussuomalais-
ten kansanedustaja Arja Ju-
vonen sanoo.

Kotihoidon tuen 
jakaminen vaikeutti 
tilannetta

 
Äitien työttömyys näkyy 

tutkimuksen mukaan selvim-
min monilapsisissa ja pien-
ten lasten perheissä. Vuon-
na 2013 lapsiperheen äitien 
työllisyysaste oli 74 prosent-
tia. Vuosien 2009 ja 2013 vä-
lillä äitien työllisyysaste on 
pienentynyt lähes kolme pro-
senttiyksikköä. Lapsiperhei-
den isillä vuoden 2013 työl-
lisyysaste oli 91 prosenttia, 
joten lapsiperheiden isät ovat 
tiukasti kiinni työelämässä.

- Hallituksen päätös koti-
hoidon tuen jakamisesta mo-
lempien vanhempien kesken 
on ristiriidassa Tilastokes-
kuksen tutkimuksen kanssa 
ja antaa osviittaa siitä, miten 
äidin kotihoidon tukikauden 
päättymisen jälkeen lapsiper-
heelle voi käydä, Juvonen va-
roittaa.

- Isä jatkaa taloudellisista 
syistä sinnikkäästi työntekoa, 
äiti joutuu työttömyyskortis-
toon ja alle kolmevuotias lap-
si päiväkotiin. Päiväkotiinhan 
lapsen on mentävä ja myös 
päästävä, sillä miten muuten 
äiti voisi etsiä itselleen työtä?

Säästöjen sijaan 
lisäkustannuksia

Juvosen mielestä kotihoi-
don tuen uudistus ei paran-
na lapsiperheiden tai äitien 
tilannetta, eikä sillä tuoda 
säästöjä valtion kassaan. Sen 
sijaan uudistus lisää perhei-
den paineita ja yhteiskunnan 

Liian kauan 
poissa työ-
elämästä?

PS P O L I T I I K K A

Äidit ajetaan 
kortistoon
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Liian kauan 
poissa työ-
elämästä?

■  KOLUMNI

ERÄS toimittaja paheksui minulle sitä, että puolu-
eemme on nimellään valjastanut koko Suomen kan-
san omaisuudekseen. Hänen mukaansa emme voisi 
käyttää nimeä perussuomalaiset, koska meitä ei ää-
nestä kuin alle 20 % kansasta. 

TOIMITTAJALTA oli täysin mennyt ohitse puo-
lueemme syvin rakenne: olemme koko kansan puo-
lue. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä 
ovat samalla viivalla kaikki kansamme osat. Tehtä-
viin valittaessa ei katsota yhteiskunnallista status-
ta, koulutusta, saati työhistoriaa. Meidän kanssa 
samassa rintamassa ovat niin tohtorit kuin työttö-
mätkin, nuoret, keski-ikäiset ja eläkeläiset, naiset 
ja miehet. Kansanedustajistamme löytyy jokaisen 
kansanosan edustaja. Se, mikä liimaa toimijamme 
yhteen, on mm. oikeudenmukaisuuden etsintä, hei-
koimmista huolen pitäminen, itsenäisen Suomen 
puolustaminen ja ylpeys suomalaisesta identiteetis-
tämme.

YHDISTYKSISSÄMME on käynnissä syysko-
kousaika. Sekä paikallis- että piiriyhdistyksissä va-
litaan sääntömääräisesti puheenjohtajat ja halli-
tuksen jäsenet. Henkilövalinnat nostattavat aina 
tunteita. Puheenjohtajan rooli yhdistyksessä on hy-
vin merkittävä. Hän ei ole pelkkä tekninen suorit-
taja, vaan puheenjohtajan kautta profiloituu koko 
yhdistyksen toiminta ja maine - ja sitä kautta myös 
puolueemme maine. Ensi vuosi on erityisen haas-
tava. Eduskuntavaalityö tuo tullessaan sellaisia lie-
veilmiöitä - sekä positiivisia että negatiivisia - että 
valitun puheenjohtajan ja hallituksen täytyy oma-
ta paineensietokykyä, organisointitaitoa sekä koke-
musta edellisistä vaalitaistoista. 

IKÄVÄ ilmiö tälle syksylle on käräjöintiherkkyy-
den lisäksi oman reviirin vartiointi. Joissain yhdis-
tyksissä hyväksytään jäseniksi vain omia kavereita 
- oman aseman varmistamiseksi. Ehdokkaiksi va-
litaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät uhkaa omaa 
vaalikampanjaa. Kokouksiin kuskataan muuten toi-
mintaan osallistumattomia henkilöitä äänestämään 
kuskaajan oman edun mukaisesti. Kaikissa näis-
sä tapauksissa on yhteisenä tekijänä itsekkyys, oma 
pärjääminen. Puolueen, saati yhdistyksen, hyvin-
vointi ja menestyminen vaaleissa jäävät omien hen-
kilökohtaisten pyrkimysten varjoon.

ON itsestään selvää, että mielipiteiden eroja syntyy, 
kaikesta ei voi olla aina samaa mieltä. Avautuminen 
mielipide-eroista lehdistön välityksellä ei kuiten-
kaan rakenna muuta kuin reittiä ulkokehälle puolu-
eessamme.  Perussuomalaiset ovat täysin pitelemät-
tömissä, kun puhallamme yhteen hiileen.

Kävelevä 
käyntikortti

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

kustannuksia. 
- Tällaista kotihoidon tuen 

pakkojakamista ei voi mi-
tenkään hyväksyä täs-
sä kestämättömässä äitien 
työttömyystilanteessa ja hal-
lituksen tulee perua se.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT LEHTIKUVA

Kansanedustaja Arja 
Juvonen haluaa kotiäidit 
takaisin työelämään.

Äidit ajetaan 
kortistoon

PERUSSUOMALAISET Nai-
set haluaa kiinnittää huomio-
ta naisten ja miesten väliseen 
epätasa-arvoiseen palkka-
eroon, joka on edelleen hyvin 
merkittävä. STTK:n mukaan 
naisten palkka on keskimäärin 
83,1 prosenttia miesten pal-
kasta. Vuositasolla eroa syn-
tyy keskipalkkaisilla noin 7 600 
euroa.

- Miesten ja naisten välises-
tä epätasa-arvoisesta palkka-
erosta on puhuttu kauan ja 

tilanne jatkuu. Meidän mieles-
tämme tilanne työmarkkinoil-
la korjaantuu vain siten, että 
naiset pyrkivät todella sinne, 
missä valta ja raha ovat, Perus-
suomalaisten Naisten puheen-
johtaja Marja-Leena Leppänen 
sanoo.

- Meidän on turha itkeä huo-
nompia palkkojamme, jos 
emme pyri vakavasti johtaville 
paikoille. Naisten on itse otet-
tava se valta. Kukaan ei sitä 
meille anna.

Naisen palkka yhä 
83 prosenttia miehen 
palkasta
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Kun teknologia muuttuu, muuttuvat myös ammatit. 
Jotkut ammatit katoavat kokonaan, toisten ammat-
tien sisältö kehittyy. Myös jotkut aiemmin Suomesta 
hintakilpailun takia kadonneet toimialat voivat pala-
ta takaisin, väittävät tulevaisuudentutkijat. Muutos-
paineet kohdistuvat myös yrittämiseen.
SARJAYRITTÄJÄ ja futu-
risti Risto Linturi väittää, 
että tavaroiden niin sanotun 
3D-tulostuksen eli pikaval-
mistuksen kasvu johtaa yri-
tyskoon pienenemiseen. 
Isojen ja kankeiden suuryri-
tysten sijaan lisäarvo syntyy 
yksilöllisemmin.
- Yritykset muuttuvat enem-
män verkostomaisiksi ja pää-
omavaltaisuus keskimäärin 
vähenee. Toki myös työsuh-
teiden muuttuminen yk-
sinyrittämiseksi muuttaa ku-
viota, Linturi povaa.
Yritysmaailma on siirtynyt 
Linturin mukaan markkina-
taloudesta verkostotalouteen. 
- Yhä useammin kilautetaan 
kaverille, pyydetään apua 
niiltä, joihin luotetaan. Vaa-
tivissa asiantuntijatehtävissä 
hierarkiat eivät ole koskaan 

toimineet kunnolla. Vapauk-
sia on annettu organisaati-
oiden sisällä, mutta monella 
alalla myös verkostomaisesti.

Työttömyysturvaa 
uudistettava
Perussuomalaisten kansan-
edustaja Ville Vähämäki 
johtaa tulevaisuusvaliokun-
nan ”radikaalit teknologi-
at” -jaosta, joka tilasi Lintu-
rilta viime vuonna julkaistun 
raportin sadasta Suomelle 
tärkeästä teknologiasta. Vä-
hämäki jakaa Linturin ajatuk-
sen yrittäjyyden murroksesta.
 - Yrittäjyys tulee lähival-
mistuksen myötä monipuo-
listumaan tulevaisuudessa. 
Siirtymävaiheessa tullaan nä-
kemään paljon palkkatyön 
ja yrittäjyyden yhdistämistä, 

Vähämäki sanoo. 
Nykyinen sosiaaliturvamal-
li ei kuitenkaan tue tällaista 
roolien yhdistelyä.
- Yhteiskunnan tulee mah-
dollistaa erilaisten työllis-
tymismallien syntyä. Ennen 
kaikkea jo nyt tulee uudistaa 
työttömyysturvaa siten, että 
myös palkkatyön ja sivutoi-
misen yrittäjyyden todellinen 
yhdistäminen mahdollistuu, 
Vähämäki sanoo.
Jos yrittämisen ja palkkatyön 
rajat hämärtyvät, myös tuot-
teiden tuottamisen ja kulut-
tamisen välinen raja on me-
nettämässä merkitystään. 
Linturi viittaa yhdysvaltalai-
sen taloustieteilijän Jeremy 
Rifkinin kirjaan The Zero 
Marginal Cost Society. Se ku-
vaa yhteiskuntaa, jossa ih-
miset eivät ole vain tuotta-

Uudet teknologiat synnyttävät 
verkostomaista yrittäjyyttä
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Raja palkkatyön 
ja yrittämisen 
välillä hämärtyy

OLETKO törmännyt pöljään 
säädökseen tai kohtuutto-
maan hallinnolliseen velvoit-
teeseen? Nyt on hyvä mah-
dollisuus tehdä asialle jotain.  
Perussuomalaiset on mukana 
paremman säätelyn talkois-
sa. Pyydämme ehdotuksia sii-

tä, miten ja missä asiois-
sa suomalaista byrokratiaa ja 
sääntelyä voitaisiin sujuvoit-
taa tai purkaa. 

Kaikilta lukijoilta toivotaan 
vinkkejä.  Niitä voi jättää 16.11 
saakka otakantaa.fi-portaaliin: 

http://www.otakantaa.fi > 

Selaa hankkeita > Parempaa 
sääntelyä

Lähetä vinkkejä myös toi-
mitukseen: toimitus@perus-
suomalaiset.fi , otsikkoon YLI-
SÄÄNTELY. 
Toimitus kiittää! 

Ärsyttääkö ylisääntely? 

Urologian erikoislääkäri 
suorittamassa eturau-
hasen robottiavusteista 
poistoleikkausta HYKSin 
urologian klinikalla. 
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Raja palkkatyön 
ja yrittämisen 
välillä hämärtyy

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN 
perussuomalaiset jäsenet vastustavat 
hallituksen aikeita leikata työttömyys-
päivärahoja. Leikkaus aiotaan toteuttaa 
ansiopäivärahan ja korotetun ansio-
osan tasoja alentamalla.

- Hallitus on omilla päätöksillään ai-
heuttanut Suomeen massatyöttömyy-

den, ja nyt ollaan puuttumassa työt-
tömyyskorvauksiin. Tämä esitys tulee 
lisäämään tarvetta muihin tulonsiirtoi-
hin kuten toimeentulotukeen, jonka 
tulisi olla viimesijainen tukimuoto, pe-
russuomalaisten kansanedustaja Han-
na Mäntylä sanoo.

Esityksen kattavista vaikutuksista 

muun muassa ostovoimaan tai muihin 
tukiin ei ole myöskään esitetty Mänty-
län mielestä riittäviä arvioita.

- Ansiosidonnainen työttömyystur-
va on tarkoitettu tasoittamaan äkillisen 
työttömyyden aiheuttamia taloudelli-
sia seurauksia. Korotetun ansiopäivä-
rahan alentaminen kohdistuu kaikkiin 

ansiosidonnaista päivärahaa saaviin, 
joten se alentaa myös pienipalkkaisten 
korotettua ansio-osaa. Näin ollen halli-
tuksen tavoite säästön kohdistamises-
ta korkeimpia työttömyyspäivärahoja 
saaviin ei toteudu.

PS vastustaa työttömyysturvan leikkauksia

jia (producers) tai kuluttajia 
(consumers), vaan molempia 
yhtä aikaa (prosumers).
Esimerkiksi suuri osa nyky-
yhteiskunnan mediasisällöis-
tähän alkaa olla lukijoiden, 
katselijoiden ja kuunteli-
joiden itse tuottamaa. Mut-
ta yhä useampi kotitalous 
myös tuottaa aurinkosähköä 
verkkoon päivisin ja kuluttaa 
verkkosähköä öisin.
- Rifkin on vihdoin saanut 
loistavista ideoista kiinni, 
vaikka ei kokonaan kompas-
telematta osaa niitä esittää, 
Linturi toteaa.

Osa tuotannosta 
palaa takaisin 
Uuden teknologian ansiosta 
se, mikä nyt toteutuu aineet-
tomissa sisällöissä, voi tulla 
todeksi myös tavaroiden val-
mistuksessa. Vähämäen mu-
kaan muutokset ovat erittäin 
suuria siinä, mitä tuotteita 
Suomessa valmistetaan, mi-
ten valmistetaan ja kuka val-
mistaa.
- Ensimmäinen suuri muutos 
on siinä, että osa tuotannosta 
palaa takaisin Suomeen, tuot-
teet valmistetaan lähivalmis-
tuksena ja yksilölliset mallit 
ovat lähes yhtä edullisia val-
mistaa mitä sarjatuotanto. 
Kuluttajat luovat ja jakavat 
suunnittelemansa mallit ne-
tissä, Vähämäki sanoo. 
- Kaikki nämä seikat muut-
tavat yrittäjyysmalleja moni-
puolisempaan suuntaan.
 Mille alalle nuoren yrittäjän 
sitten kannattaisi hakeutua, 
jos haluaa olla ensimmäise-
nä siellä, missä tehdään jo-
tain todella uutta ja jossa on 
samanlaiset mahdollisuudet 
huimiin kasvutarinoihin kuin 
ensimmäisillä nettifirmoilla 
1990-luvulla?
- Iso kysymys. Vastaukse-
na ovat alat, joita ei vielä 
ihan sellaisinaan ole, Linturi 
myöntää.

Kerrosviljelyä ja 
nelikoptereita
Linturin mukaan kasvualoja 
on jokaiseen kasvavaan tek-
nologiaan liittyen, ja kasvavia 
teknologioita on paljon.
- Bioteknologia, 3D-tulos-
tusta asiakaskohtaisessa 
räätälöinnissä hyödyntävä 
“käsityö”, kerrosviljely, au-
rinkoenergia, energian va-
rastointi, robottien kau-
ko-ohjaus ja valvonta, 

Ärsyttääkö ylisääntely? 

nelikopterilennätys, itsediag-
nostiikan tuki, virtuaalitodel-
lisuus ja laajennettu todelli-
suus, itseopiskelun ohjaus, 
Linturi luettelee.
Kerrosviljelyllä Linturi tar-
koittaa huippumodernia kas-
vihuoneviljelyä, jossa kasvit 
saavat valonsa ledeistä. Ne-
likopterit ovat niitä pieniä 
sähkömoottoreilla ja neljällä 
roottorilla varustettuja lento-
laitteita, joita nyt näkee mas-
satapahtumissa kameroilla 
varustettuna, mutta jotka tu-
levaisuudessa voivat toimia 
myös esimerkiksi pizza- tai 
lääkelähetteinä.
Opettaminen sanan perintei-
sessä merkityksessä voi jäädä 
harvinaisuudeksi. Keskinker-
taista luennoitsijaa ei tarvit-
se kuunnella omassa yliopis-
tossa, kun netistä voi katsoa 
maailman parhaiden yliopis-
tojen luento-opetusta ilmai-
seksi. Tällainen itseopiskelu 
voi kuitenkin vaatia ohjausta.

Maailma muuttuu 
radikaalisti
Vähämäen mukaan maailma 

tulee muuttumaan seuraavan 
25 vuoden aikana enemmän 
kuin edeltävien sadan vuo-
den aikana.
- Teknologinen kehitys on 
kiihtyvää. Poliittisten päättä-
jien täytyy tarkkailla kehitys-
tä ja luoda mahdollisuuksia 
kehitykselle. Tätä luomista 
on riittävien T&K-panosten 
antaminen, lainsäädännön 
kehittäminen ja siirtyminen 
kokeiluyhteiskuntaa kohden.
Nuorilla on Vähämäen mie-
lestä erityinen rooli uusien 
alojen pioneereina. 
- Uskon itse nuoriin siinä, 
että he pystyvät ennakko-
luulottomasti ottamaan hal-
tuun uusia aloja ja ylittämään 
mahdottomaltakin tuntuvia 
haasteita. Oppilaitoksiin täy-
tyisi lisätä yrittäjyyskasvatus-
ta, ja erilaisia nuorten yrittä-
jähautomoja pitäisi perustaa, 
Vähämäki sanoo.

■ TEKSTI MARKO HAMILO
      KUVAT LEHTIKUVA

Silbot-robotti viihdytti vanhuksia Kustaankartanon van-
hustenkeskuksessa jo kolme vuotta sitten.

Huipputeknologia kehittyy kiihtyvää tahtia. Kuva terveys-
teknologiayritys Planmecan tehtaalta. 
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Suoraan maataloustuottajilta ruokaa porukalla hankkivien määrä kas-
vaa Suomessa koko ajan. Parhaimmillaan ruokapiiriläiset saavat yhteistoi-
min itselleen kestävällä tavalla tuotettua, laadukasta ja hinnaltaan edullista 
ruokaa. Piireistä hyötyvät myös maaseudun tuottajat, mutta byrokratiassa 
olisi karsimista.
KOUVOLALAINEN Päivi 
Tiihonen kiinnostui ruoka-
piiristä 90-luvulla, kun hän 
huomasi kaupan seinällä il-
moituksen luomukasvisten 
tilausmahdollisuudesta. Ny-
kyisin ruokapiiri toimii pai-
kallisen luonnonsuojeluyh-
distyksen, eli Pohjois-Kymen 
Luonnon yhteydessä. Tiiho-
nen on yhdistyksen puheen-
johtaja. 
- Siihen aikaan luomutuot-
teita ei juurikaan ollut kau-
poissa. Alussa teimme tila-
uksia yhdessä niin, että joku 
lähiseudun tuottajista toimit-
ti kasviksia jonkun kotiin, ja 
ne jaettiin sieltä eteenpäin. 
Teimme myös yhteistilauk-
sia tukkuliikkeistä, Tiihonen 
kertoo.
Netistä löytyy googlettamal-
la erilaisia teknisiä ratkaisu-
ja, joiden avulla ruokapiirit 
voivat tehdä kätevästi kimp-
patilauksensa. Myös kou-
volalaisella ruokapiirillä oli 
alkuaikoina sähköinen ti-
lauslomake. Nykyisin asioi-
ta hoidetaan pääosin sähkö-
postitse. 
- Yritämme hankkia tuotteet 
mahdollisimman läheltä. Nii-
hin kuuluu esimerkiksi jau-
hoja ja kananmunia. Luomu-
na kasvatettuja kasviksia ei 

tahdo oikein löytyä läheltä. 
Olemme kuitenkin saaneet 
niitä erään päiväkodin kaut-
ta, Tiihonen kiittelee.

Luomulihaa löytyy 
jo kaupoistakin
Ruokapiirin alkuaikoina kou-
volalaiset tilasivat jonkin ver-
ran luomulihaa Etelä-Kar-
jalassa sijaitsevalta tilalta. 
Nykyisin lihaa ei enää juuri 
hankita porukalla.
 - Aika monet meistä ovat 
kasvissyöjiä. Toisaalta luo-
mulihaa saa nykyään jo aika 
hyvin kaupoista. Ulkomailta 
piirimme hankkii teetä ja aa-
miaismuroja, sekä suklaan ja 
keksien tapaisia luomuherk-
kuja.
Yhdessä tilattu lähiruoka voi 
tulla edullisemmaksi kuin 
kaupan tiskiltä ostamalla. 
Suurena etuna Tiihonen pi-
tää makuasioita. Luomu vaan 
maistuu paremmalta. 
- Viime vuonna kävin syö-
mässä Kuusankoskella pop-
up-ravintolassa, jossa kaikki 
ruoka oli tehty luonnonmu-
kaisesti tuotetuista raaka-ai-
neista, Tiihonen muistelee. 
- Jälkikäteen huomasin, ettei 
ruokailusta jäänyt niin ähkyä 
oloa niin kuin monesti jää.

Lähiruuassa 
on ideaa

PALVELUALOJEN ammattiliitto PA-
Min 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Jul-
kunen on huolestunut nuorten ja 
maahanmuuttajien työsuhde-ehto-
jen polkemisesta. Tällä hetkellä PA-
Min aluetoimistoilla on hoidetta-
vanaan lähes tuhat työpaikkojen 
riita-asiaa, joista puolet liittyy palk-

kasaataviin. Tyypillisesti alipalkkaa 
maksetaan nuorille ja maahanmuut-
tajille.

- Alipalkkaa maksavat työnanta-
jat varastavat niiltä, joilta se on hel-
pointa. Nuorten ja maahanmuutta-
jien tietämys oikeuksistaan on usein 
puutteellista, alipalkkaus on saatta-

nut jatkua pitkäänkin ja liian usein 
työntekijä tyytyy kohtaloonsa, Julku-
nen sanoo.

Työmarkkinajärjestöt aikovat ku-
luvan syksyn aikana neuvotella jär-
jestelmän toimivuudesta ja kehittä-
misestä. Yksi sovittavista asioista on 
alipalkkauksen kriminalisointi.

Nuorten ja maahanmuuttajien palkkoja poljetaan

Terveellistä ja suomalaisia työllistävää lähiruokaa voitaisiin 
syödä paljon nykyistä enemmän myös kunnallisissa kouluissa 
ja muissa laitoksissa. Monesti hankinnan esteenä ovat jäykät 
raaka-aineiden hankintamenettelyt. 

Lähiruoan tuottajia Kou-
volan ruokapiiriläiset ovat 
löytäneet pääosin vanhalla 
kunnon suusta suuhun -me-
netelmällä. Myös paikallinen 
luomutuottajien yhdistys Ku-
hilas on ollut arvokas yhteis-
työkumppani. Netistä löy-
tyy tietoa sekä tuotteista että 
tuottajista, mutta se on siellä 
hajallaan eri paikoissa. Kai-
killa maatalousyrittäjillä ei 
myöskään ole valmiuksia toi-
mittaa pieniä tilauksia asiak-
kailleen.

Haastavaa 
pienille tiloille
Tiedon hajanaisuutta valitte-
lee myös Kivijärvellä Keski-
Suomessa maitotilaa miehen-

Marketissa 
luomu hinnoi-
tellaan helposti 
muita ruokata-
varoita arvok-
kaammaksi. 
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sä Jussi Kinnusen kanssa 
pitävä Heini Hakkarainen. 
Hän ryhtyi ensin kertomaan 
tilansa arjesta nettisivuilla. 
Vähitellen elintarvikkeiden 
verkkokaupasta kehittyi ti-
lalle merkittävä sivuelinkei-
no. Avoinmaaseutu-sivuston 
kaupasta saa myös muiden ti-
lojen tuotteita. 
- Sinne tulee kotimaisia, ja 
erityisesti pienten tilojen 
tuotteita, Heini Hakkarainen 
linjaa verkkokaupan ideaa. 
- Haasteena lähiruoan myy-
misessä on se, että suora-
myynnissä pieniä tiloja koh-
dellaan kuin suuria lihataloja. 
Meidän pitää tietää tosi tark-
kaan, että noudatamme kaik-
kia ohjeita vaikka asiantunti-
jatkaan eivät aina ole asioista 

perillä.
Talviaisten tilan teuraseläi-
met kuljetetaan teurasta-
molta teurastamisen jälkeen 
ruhoina saarijärveläiselle Li-
hatriolle paloiteltaviksi. Li-
hatrio on kolmen tilallisen 
omistama pieni lihatalo. Sen 
ideana on pitää lihan kulje-
tusketju niin lyhyenä ja yk-
sinkertaisena, että lihan al-
kuperä ja tuoreus voidaan 
varmasti taata. 

Maitokin voi olla 
”vaarallista”

Heini Hakkarainen sanoo 
kyllä ymmärtävänsä tuotta-
jan vastuun tuotteistaan sekä 
sen, että pykälät on tehty 
sekä kuluttajien että tuottaji-

en suojaksi. Silti hän toivoo, 
ettei pientuottajia sotkettai-
si samanlaiseen paperinpyö-
ritysviidakkoon kuin suuria 
yrityksiä. 
- On hyvä, että lihan suora-
myynnissä varastoinnin on 
oltava todella tarkkaa, hän sa-
noo. 
Hymähtäen maatilan emän-
tä kuitenkin lisää, että jos-
kus pykälät vaikuttavat nau-
rettavilta. 
- Muutamat mökkiläiset ha-
kevat meiltä maitoa. Meidän 
on joka kerta muistettava va-
roittaa heitä, kuinka vaaral-
lista ainetta maito oikein on.

■ TEKSTI MARTTI LINNA
      KUVAT LEHTIKUVA

Lähiruuassa 
on ideaa

TUOREESSA kansainvälisessä vertai-
lussa on selvinnyt suomalaisten ym-
märtävän talousasioiden päälle hyvin. 
Aina ymmärrys ei kuitenkaan konk-
retisoidu järkevänä taloudenhoitona, 
sillä moni suomalainen hoitaa talout-

taan kärsimättömästi ja elää hetkessä.
Ylen Aamu-tv:ssä vierailleen Tampe-

reen yliopiston professori Olli-Pekka 
Ruuskasen mukaan pahan päivän va-
ralle säästämistä voisi verrata oman 
terveyden hoitoon - siihen pystymi-

nen olisi yhtä tärkeätä kuin lenkillä 
käyminen, vaikka se tylsää onkin.

Velkaantuminen ja välitön tarpei-
den tyydytys ei koske pelkästään suo-
malaisia, vaan asenne on länsimais-
sa yleinen.

Moni suomalainen pistää heti kaikki 
rahansa palamaan

Maukasta läheltä. Lähiruoka on mahdollisimman lähellä 
kuluttajaa tuotettua ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja 
valmistaja ovat tiedossa. Se on tuoretta, maukasta, jäljitet-
tävää, vähän käsiteltyä ja lisäaineetonta ruokaa, jonka al-
kuperä voidaan jäljittää tilalle tai yrittäjälle saakka. Ruoan 
ostamiseen käytetyt eurot jäävät pyörimään seutukunnalle.

Yhä useampi kuluttaja ostaisi lähiruokaa, jos se olisi edullista ja sitä saisi tavallisesta ruokakaupasta.
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