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suomalaisten hyväksi

Lääkäriin päästävä
nopeasti, maakuntavero torjuttava
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Kahdenlaisia ihmisiä
SUOMALAISET puistavat yleensä epäuskoisina päätään, kun kuulevat,
miten kaikenkarvaiset diktaattorit, sotilasjuntat ja kommunistipuolueet sekaantuvat vaaleihin. Tyrmistys on perusteltua. Vaalien pitäisi olla ihmisten
oma juttu eikä vallanpitäjän sörkittävissä.
Jos haluat menettää uskoasi ihmiskuntaan, katso joskus, mitä Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos (THL) puuhasteli ennen koronaa. Se mainosti huumeiden käyttötiloja, vähätteli koulujen sisäilmaongelmia ja sotkeentui vaaleihin
äänestäjiä ohjailemalla. Toki THL olisi
voinut vaikkapa hioa huippuunsa sairauksien ymmärtämistään, mutta kun oli
vain pakko päästä peukaloimaan kansanvallan ydintä.
”Sukupuolten tasa-arvo ei vielä toteudu eduskuntavaalien ehdokasasettelussa tai kansanedustajien sukupuolijakaumassa. Tänään käynnistyy kampanja
sukupuolen merkityksestä vaaleissa”,
THL viestitti.
Laitos perusteli vaalivaikuttamista
kummallisen kuuloisella sukupuolten
moninaisuudella.
Suomi on väärällään erilaisia ”yleishyödyllisiä” yhdistyksiä, jotka ovat pullollaan poliitikkoja, jotka väittävät tekevänsä kymmentä hyvää ja yhtätoista
kaunista, mutta joiden oikea leipätyö on
kiihkeä politikointi. Mitä kiivaammin
poliitikko tällaisia järjestöjä puolustaa,
sen todennäköisemmin järjestöjä käytetään kiihkeän politikoinnin välineenä.
Minulla oli äskettäin harvinainen tilaisuus kertoa parilla lauseella isohkon
maan edustajalle, miten perussuomalainen kansanliike eroaa muista puolueista. Totesin osapuilleen: ”Keskitymme
ratkaisemaan konkreettisia ongelmia,
jotka riivaavat suomalaisia. Muut, varsinkin vasemmisto, pohtivat outoja abstrakteja teorioita, joilla on kovin vähän
kosketuspintaa tavallisen suomalaisen
arkeen.”
Tuo on hieman pidempi mukaelma perussuomalaisesta vaalilauseesta
”Suomalainen ensin”.
Tuntuu kummalliselta, että tällaista edes tarvitsee todeta. Eikö sen pitäisi
olla itsestäänselvyys, että Suomi-niminen valtio ajattelee ensisijaisesti suomalaisten parasta? Eikö jokaisen ministeriön, puolueen ja virkamiehen
itsestään selvästi pitäisi ajatella ennen
muuta suomalaisten etua?
Näin oli joskus. Mutta vuosien saatossa virastot, ministeriöt ja muut tahot
ovat ottaneet hoitaakseen tehtäviä, joita niiden ei pitäisi tehdä. Alkuperäiset
tehtävät ovat unohtuneet, ja lisäpuuhastelusta on tullut toiminnan varsinainen tarkoitus. Lisäpuuhasteluun on
palkattu runsaasti uutta väkeä. Kuten
vanha vitsi muistuttaa, viisi byrokraattia palkkaa kuudennen omia sotkujaan
hoitamaan. Vitsi naurattaa yleensä siihen saakka, kunnes hahmottaa sen tarkoittavan Suomeen sovellettuna sitä,
että viisisataatuhatta suomalaista byrokraattia palkkaa satatuhatta uutta.
Clint Eastwood uhkailee Hyvät, pahat ja rumat -klassikkowesternissä:
”Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä.
Ne, joilla on ladatut aseet. Sekä ne, jotka kaivavat. Sinä kaivat.” Myös Suomessa on kahdenlaisia ihmisiä: Tääl-
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lä on jatkuvasti kasvava pikkutarkkojen
hallinnoijien ja sääntelijöiden armeija.
Sekä suuri joukko tavallisia ihmisiä, jotka elättävät itseään ja perhettään omalla työllään.
Hommat voisivat sujua, jos byrokraateilla olisi maksajien kanssa yhteinen
ajatus siitä, mihin suuntaan yhteiskuntaa rakennetaan. Näin olikin aikanaan,
kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin. Silloin tavoite oli suomalaisten hyvinvoinnin kasvattaminen, jossa kohtuullisesti onnistuttiinkin.
Liian moni kyttääjäarmeijan jäsen on
viime vuosina höyrähtänyt omituiseen
ajatukseen siitä, että suomalaisten uurastamisen tulokset pitää ohjata johonkin muualle kuin suomalaisten hyväksi.
Mutta jos toisten rahoilla hallinnoivat
innostuvatkin jostain tyystin muusta,
ajaudutaan sekamelskaan.
Perussuomalaisia lukuun ottamatta lähes kaikki puolueet pyrkivät edistämään koko muun maailman etua.
Kaunis ajatus, mutta toivottoman lapsellinen ja taloudellisesti mahdoton.
Maksajat loppuvat kesken.
Epäkäytännöllinen haaveilija puhuu
kauniisti, tunteisiin vetoavasti mutta
yleensä hyvin teoreettisesti. He pyrkivät lompakollesi puhumalla eurooppalaisesta vastuunkannosta, sukupuolten
moninaisuudesta, alaikäisten sukupuolenvaihtajien oikeuksista, sukupuolioletettujen tuskasta, sadan vuoden päähän
ulottuvista RCP8.5-ilmastoennusteista ja ties mistä. Akatemioiden kattiloissa keitettyä sakeaa huttua, jolla on olemattoman vähän tekemistä tavallisen
ihmisen murheiden kanssa. Kun tämän
haavemaailman tuloksia otetaan sitten
käyttöön, jälki on karmeaa.
Koulurauha tuhotaan inkluusiolla, media tuhotaan vastuullisuudella ja sisäinen turvallisuus tuhotaan äärimmäisen
ankaralla siirtolaisia koskevalla non-refoulement-palautuskiellolla. Muun maailman oikeudet viritetään tappiin saakka, kantaväestön perusoikeuksilla ei ole
niin väliä. Tasa-arvo lyödään intersektionaalisuuden suureen silppuriin.
Haavekuvaansa jahtaava haaveilija ei
kysy sinulta, kannatatko hänen aatteitaan. Hän edellyttää sitä. Hän väittää
tekevänsä hyvää, eikä tätä saa kyseenalaistaa. Ja tämä haaveilija komentaa sinua korkean tornin huipulta, ylhäältä
alaspäin. Hän käskee, sinun osasi on totella ja maksaa.
Perussuomalainen näkee asiat päinvastoin. Perussuomalainen tarkastelee asioita ruohonjuuritasolta ja moittii rajusti niitä, jotka käskyttävät muita
ja vievät muiden rahat. Sen takia perussuomalaisia lyödään kuin vierasta sikaa. Sen takia jokainen perussuomalaisessa kansanliikkeessä vaikuttava saa
niskaansa suuren kasan hallitsijoiden
viskelemää törkyä. Mitä taitavampi puhuja, sen rajumpi on hyökkäys. Kun tämän tajuaa, on loanheittoa helppo kestää.
Me olemme niiden ihmisten puolella,
jotka ovat kyllästyneet jatkuvaan käskyttämiseen, kyttäämiseen, kyyläämiseen ja maksamiseen. Rajansa kaikella.
Ihmisillä on oltava mahdollisuus valita
itse se suunta, mitä he haluavat elämällään tehdä. Suutarit ja valtiot pysykööt
lesteissään.

Leikkaukset kohdistettava
toissijaisiin menoihin.
- Perussuomalaisten visiossa suomalaisilla täytyy olla järkevä mahdollisuus
päästä lähiterveysasemalle eikä palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin
tai ruuhka-Suomeen, Riikka Purra ja
Arto Luukkanen sanovat.

Perussuomalaisten aluevaaliohjelma laittaa asiat tärk

”Kaikki voimavarat pitä
Perussuomalaisten Suomalainen ensin -aluevaaliohjelma
perustuu kansallishyödyllisyyden periaatteelle. - Perussuomalaisten visiossa kaikilla suomalaisilla täytyy olla
järkevä mahdollisuus päästä lähiterveysasemalle, eikä
palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suomeen, puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo.
ARTO LUUKKANEN
- Lähtökohtanamme
varoittaa, että punavihon isänmaan etu eli suo"Sote pitää
reässä sotessa ollaan
malainen ensin -ajattelu,
rakentaa
ajautumassa kahden
joka koskee jokaista suokerroksen kastijärjesmalaista vauvasta vaaasiakkaan
telmään, jossa hyväriin. Sote pitää rakentaa
näkökulpalkkaiset saavat hoiasiakkaan näkökulmastoa nopeasti ja köyhät
ta. Suomalaista puolusmasta.
eläkeläiset, työttömät
taen. Rahaa SuomesSuomalaista
sa on, se vaan menee nyt
sekä vähävaraiset lapsimuualle kuin suomalaisperheet jäävät odottelepuolustaen."
ten hyväksi, Luukkanen
maan vuoroaan, jota ei
sanoo.
ehkä ehdi tullakaan.
Perussuomalaisten
Maahanmuutosta ja ilmastolähtökohta on täysin erilainen.
- Perussuomalaisten visiossa suotoimista pitää leikata
malaisilla – aina Sevettijärveltä HanHän jatkaa, että perussuomalaisten
koon saakka – täytyy olla järkevä
resepti, ja samalla rahoitusmalli, on
mahdollisuus päästä lähiterveysaseyksinkertainen.
malle, eikä palveluita keskitetä vain
- Maahanmuuton mittavista kumaakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suoluista ja ilmastopolitiikan kunnianmeen.
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Hoitajien ja lääkäreiden
on osattava suomea.
Sairastunut ihminen ei
välttämättä osaa kertoa
oireitaan englanniksi.

siat tärkeysjärjestykseen:

pitää kohdistaa suomalaisten hyvinvointiin”
himosta leikkaamalla Suomessa
voidaan panostaa enemmän terveydenhuoltoon. Suomalaisen terveyteen. Tässäkin periaatteena on suomalainen ensin. Kyse on järkevästä
ja kohtuullisesta linjasta, jota tässä
maassa on aina arvostettu.
- Me perussuomalaiset olemme
myös aito vaihtoehto punavihreälle
hallitukselle. Hallituksen ajama maahanmuuttoteollisuuden ruokkiminen
ja Hiilineutraali Suomi 2035 –projekti on hyllytettävä, jos tässä maassa halutaan varmistaa julkisen vallan puolelta ikäihmisille arvokas vanhuus
ja lapsille tarvittavat neuvolapalvelut, muita julkisten sote-palveluiden
varassa olevia ryhmiä unohtamatta.
Hyvinvointialueiden pitää myös ehdottomasti olla asettamatta itselleen
omia hiilineutraaliustavoitteita.

Sosiaaliturva on tarkoitettu
omille kansalaisille
Perussuomalaiset puolustaa suomalaisten ihmisarvoa paitsi terveydenhoidossa myös sosiaali- ja pelastusalalla.
- Pelastustoimella on krooninen
kymmenien miljoonien rahoitusva-

je ja lähivuosina pahempi henkilöstöpula kuin poliisilla. Jokaiselle suomalaiselle sillä on väliä, tuleeko paloauto
viidessä vai viidessäkymmenessä minuutissa.
Perussuomalainen aluevaaliohjelma on vaihtoehto, joka puolustaa hyvinvointia.
- Hallitus propagoi globalistiystävällistä linjaansa nimittämällä tulevat sote-alueet hyvinvointialueiksi.
Mutta suomalaisten pahoinvointi lisääntyy, leipäjonot ovat kasvaneet ja
kasvavat, köyhillä eläkeläisillä ei ole
varaa lääkkeisiin. Maan hiljaisille tarjotaan juhlapuheita, mutta se ei lämmitä. Suomalaisten veronmaksajien
rahoittama sosiaaliturva on suomalaisille tarkoitettu. Yhä suurempi osa
sosiaaliturvasta ja -palveluista menee maahanmuuttajille. Emme tarvitse Suomeen maahanmuuttajia, jotka eivät pärjää palkallaan, Luukkanen
sanoo.

Lääkäriin pitää päästä
nopeasti
Luukkanen nostaa aluevaaliohjelmasta erikseen esille kolme kohtaa,
jotka ovat tulleet toistuvasti esille pe-

russuomalaisten puolueeivät tingi, on hoitohenjohdon keskusteluissa
kilökunnan suomen kie"Suomasuomalaisten kanssa syklen taito.
laisten pa- Suomalaiset terveyssyn aluevaalikiertueella.
Perussuomalaiset vaaasemat ja vanhainkodit
hoinvointi
tarvitsevat suomalaista
tii ensinnäkin, että lääkäriin pitää päästä nopeastyövoimaa. Seniorisuolisääntyy
ti. Luukkanen tarkentaa,
malaista ei pakoteta täsja leipäjonot
että perussuomalaisten
sä mallissa opiskelemaan
vieraita kieliä, vaan lähvisiossa – joka puolelkasvavat."
la maata – suomalaisiltökohta on, että oman
la on mahdollisuus pääskielen – niin suomen
tä lähiterveysasemalle
kuin ruotsin osaaminen
eikä palveluita keskite– on turvallisuusasia. Entä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhsihoitajan pitää osata supisuomea sikka-Suomeen.
si, että sairastunut ihminen ei ehkä
- Lähiterveysasemassa ei ole kyse
kykene kertomaan sairastaessaan
vain ihmisten terveydestä vaan myös
omia oireitaan englannin kielellä.
kotiseudun elinvoimaisuudesta. IhPerussuomalaisten puoluejohto tormisten tulevaisuudenuskoa ja halua
juukin hallituksen suunnitelmat ratasettua tietylle alueelle asumaan väkaista hoitajapula työperäisellä maahentää tuntuvasti se, jos lähimmälle
hanmuutolla.
terveysasemalle on tunnin ajomatka.
- Mitä enemmän hoitoala esitetään
Tämä pätee erityisesti lapsiperheityönä, jota tekemään halutaan hinsiin. Lääkäriin siis pitää päästä nopenalla millä hyvänsä haalia tekijöitä
asti.
EU:n ulkopuolelta, sitä heikommin se
houkuttelee suomalaisia ja maassa jo
Hoitohenkilökunnan
olevia ulkomaalaisia, puheenjohtaja
Riikka Purra sanoo.
pitää osata suomea
Toinen asia, josta perussuomalaiset

››
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Perussuomalaiset haluaa tehdä hoiva-alan houkuttelevammaksi lähihoitajille
ja sairaanhoitajille. Yhteiskunnan on annettava vahva
signaali siitä, että hoitajien
työ on arvokasta.
- Ensisijainen ja tärkein
toimi hoitoalan ongelmien
korjaamiseksi on lisätä resursseja. Parempaa johtamistakin tarvitaan, samoin
sujuvampia prosesseja ja
turhan poistamista, mutta
ilman lisäresursseja tämä ei
onnistu.

Omaishoitajat tekevät
tärkeää työtä

Perussuomalaiset eivät hyväksy uutta
verottajaa ja veronkorotuksia

Suomalaisille
tulossa sotesta
kohtuuton lasku
Perussuomalaiset puolustavat jatkossakin järkevää taloudenpitoa ja lähialueita kaikissa valtuustoissa, vaikka sote-uudistus tuo mukanaan
ongelmia paisuvasta hallinnosta kuntien talousvaikeuksiin ja kansalaisten veronkorotuksiin.

Luukkanen nostaa myös
esille, että omaishoitajat
tekevät korvaamattoman
tärkeää työtä ja samalla
vähentävät antamallaan paMONET Suomen kunnat
noksella julkisiin sotepalveovat jo nyt suurissa talousvailuihin kohdistuvaa painetta.
keuksissa. Perussuomalaisten
- Käytännössä suomalaipuheenjohtaja Riikka Purra
nen hyvinvointiyhteiskunta
arvioi, että tilanne vain paheromahtaisi ilman omaishoinee soten myötä.
tajia, joita arvioidaan ole- Kroonistuneen surkean tavan maassamme noin 60
loustilanteen
kuntien yhdis000. Yhteensä vuositasoltyttyä
soteja
pelastustoimen
la omaishoitajien uurastus
palveluiden ja sairaanhoitokerryttää valtiolle miljardipiirin kanssa
luokan säästöt.
uusiksi hyvin- Omaishoitajan
vointialueik"Alueasema ei ole kiisi ovat tuloktollinen arvostukuudistus on
sena entistä
sen puutteen ja
kuntien
heikomman
omaishoitajan alnalta makan
talouden kunhaisten hoitopalkkin
nat ja todentine
aat
tem
oiden vuoksi. Vaikka
näköisesti
mahdottoomaishoito on usein
heikkenevät
ympärivuorokautismuus."
palvelut ja
ta ja kuormittavaa
säästökuurit
työtä, ei omaishoitaalueille.
jien työ täytä työssäAlueuudistus
on kuntioloehtoa. Tällöin omaishoien
kannalta
matemaattitajilla ei ole tavallisten
nen mahdottomuus, kuten
työssäkäyvien ihmisten taolemme pitkään korostaneet.
paan oikeutta lomiin, päiväKuntien
taloudesta lähtee yli
rahoihin tai muihinkaan lapuolet,
eikä
velkakierteeskisääteisiin työntekijöiden
sä olevilla kunnilla ole mahoikeuksiin.
dollisuuksia selviytyä jäljelle
Perussuomalaiset esittää
jääneistä tehtävistään ja saomaishoitajien asemaan uumalla hoitaa velkojaan. Koko
distusta.
rahoituspohja menee uusiksi.
- Vaikka omaishoitajana
Malli ajaa väistämättä paitsi
toimimista ei katsota työkkeskittämiseen alueilla myös
si, omaishoitajille maksekuntia kriisikunniksi ja paktaan työstä hoitopalkkiokoliitoksiin, Purra sanoo.
ta ja siitä kertyy eläkettä,
Hallituspuolue keskusta,
jos omaishoitaja ei itse ole
jonka
luomus sote pitkälti on,
jo eläköitynyt. Lyhyesti: haei
ole
hyväksynyt
perussuoluamme vapauttaa verosta
malaisten kritiikkiä. Purra
omaishoitajien hoitopalktarkentaa, mistä tässä kuvioskion.
sa on kyse.
- Kun olemme tuoneet tätä
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
todellisuutta
esille, keskusta
KUVAT MATTI MATIKAINEN
on hyökännyt voimalla päälle
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väittäen, että perussuomalaiset haluaa viedä maaseutujen
palvelut. Ei, hyvä keskusta, tämä malli on teidän arkkitehtitoimistostanne, ja me
vain kerromme, mitä siitä tulee seuraamaan.

Pienimmät kunnat
jäämässä ilman
edustusta
Sotelainsäädäntö hyväksyttiin kesällä. Perussuomalaiset
vastusti sitä viimeiseen saakka ja jätti eriävän mielipiteen
ja vastalauseen valiokunnissa
sekä äänesti salissa ei.
Purra korostaa, että koko
sotehäkkyrä on todellakin
keskustan luoma yhdistettynä vasemmiston ideologisella yksityisen puolen karsastamisella.
- Emme voi tehdä tästä
muuta päätelmää kuin että
keskustalle ja muille hallituspuolueille on tärkeämpää
oma jalansija alueilla ja oikeanlaiset tuottajat kuin kansalaisten palvelut tai mahdollisuudet asua koko maassa.
Yhtä ainutta sotesektorin ongelmaa tämä uudistus ei tule
korjaamaan, mutta se tulee
kärjistämään niistä monia ja
tekemään myös uusia.
- Perussuomalaiset tulee
puolustamaan järkevää taloudenpitoa ja lähialueita
kaikissa valtuustoissa, mutta tunnustamme nämä kuvatut tosiasiat. Ymmärrämme myös, että hallituksen
malli aiheuttaa sen, että pienimmistä kunnista ei todennäköisesti saada lainkaan
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Keskituloiselle lisäveroa
jopa 1 800 euroa per vuosi.
edustusta alueiden valtuustoihin.

nuksetkin ovat edelleen
epävarmat.

Keskituloisia
kuritetaan kunnolla

Suomalaiset eivät
pysty maksamaan
enempää veroja

Oma ongelmansa on uuHallitus on käynnistyesdistuksen aikataulu. Pursään sopinut, että maakuntara arvioi, että alueet eivät ole
vero hyväksytään osana sotetodennäköisesti edes aloitusuudistuksen kokonaisuutta.
kunnossa vuoden kuluttua.
Purra huomauttaa, että uu- Ensimmäisten vuosidistus kuitenkin luo tilanen pääpaino alueilla tuleekin olemaan toimintatapojen, teen, jossa sekä kunnilla että
valtiolla tai hyjärjestelmien
vinvointialueilja rakenteiden
la on voimaktoimintakunHallitus on
kaita paineita
toon saattasopinut, että
kiristää veromisessa. Mintusta.
käänlaista
maakuntavero
- Perussuomapalveluiden kehyväksytään
laiset vastustaa
hittämistä tai
osana sotesekä uutta veparantamista ei
rottajaa että veole luvassa.
uudistuksen
ronkorotuksia.
- Viranomaiskokonaisuutta.
On merkillistä
ten laskelmat
seurata tässäkin
ovat osoittaasiassa hallitusneet, että soten
puolueiden venkulointia.
lisärahantarve on 6,4 milPuoluesihteeri Arto Luukjardia euroa kahdeksan enkanen painottaa, että suomasimmäisen vuoden aikana
laiset eivät pysty maksamaan
uudistuksen jälkeen. Veronenää enempää veroja. Ostomaksajien keskusliiton muvoima kärsii eikä kansantalokaan keskituloiselle tulisi tälus kiitä. Punavihreä hallitus
lä laskelmalla 1 800 euroa
kuitenkin kaavailee maakunlisäveroja vuodessa. ICT- ja
taveron käyttöönottoa vuomuut järjestelmämenot niedesta 2026 alkaen.
laisevat aimo palan ja palk- Suurin verotaakka lankekaharmonisoinnin kustan-

RIIKKA PURRA
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KOLUMN I

Suomalainen ensin
Sotelainsäädäntö
hyväksyttiin kesällä.
Perussuomalaiset
vastusti sitä viimeiseen saakka.

KUN suomalaista hyvinvointivaltiota alettiin rakentaa toisen
maailmansodan jälkeen, päättäviä tahoja yhdisti käsitys siitä, että
rakennettava järjestelmä on suomalaisia varten ja että oikeuksien saaminen edellyttää myös velvollisuuksia – eli sitä, että kaikki kynnelle kykenevät osallistuvat sen rahoittamiseen työtä tekemällä.
Tämä kansallisvaltiokeskeinen ajattelu on sittemmin vaihtunut
toisenlaiseen visioon: nyt hyvinvointi tarkoittaa ensiksi loputonta
listaa uusista oikeuksista ja tarpeiden verorahoitteisesta tyydyttämisestä ja toiseksi tämän kaiken tarjontaa kenelle hyvänsä, joka
maahamme sattuu pääsemään. Joko laillisesti tai edes laittomasti.
Kenelle järjestelmämme on tarkoitettu, on mitä tärkein politiikan keskustelunaihe. Valitettavasti muut puolueet ovat hiljaa ja
toivovat ongelman ratkeavan sillä tavoin.

aisi maakuntaveron käyttöönoton myötä Itä- ja
Pohjois-Suomen väestölle. Muualla kuin Uudellamaalla on arvioitu, että
alkuvaiheen verovelvollisen ansiotulosta perittävä
2 prosentin maakuntavero tulee nousemaan tulevina kahtena vuosikymmenenä jopa 4–5 prosenttiin. Jos
yhtälöön otetaan mukaan
kunnallisveron taso, voivat
alueiden väliset erot olla
sietämättömiä.

Kenelle järjestelmä
on tarkoitettu?
Purra korostaa, että kun
suomalaista hyvinvointivaltiota alettiin rakentaa toisen maailmansodan
jälkeen, päättäviä tahoja yhdisti käsitys siitä, että
rakennettava järjestelmä
on tehty suomalaisia varten ja että oikeuksien saaminen edellyttää myös velvollisuuksia – eli sitä, että
kaikki kynnelle kykenevät
osallistuvat järjestelmän rahoittamiseen työtä tekemällä.
Sittemmin kansallisvaltiokeskeinen ajattelu on
vaihtunut toisenlaiseen visioon.
- Nyt hyvinvointi tarkoit-

taa ensiksi loputonta listaa
uusista oikeuksista ja tarpeiden verorahoitteisesta
tyydyttämisestä ja toiseksi tämän kaiken tarjontaa
kenelle hyvänsä, joka maahamme sattuu pääsemään.
Joko laillisesti tai edes laittomasti.
- Jos kukaan kehtaa väittää, että maahanmuutosta
ei saisi aluevaalien yhteydessä puhua, neuvon häntä perehtymään maahanmuuttajien yliedustukseen
lähes kaikilla verorahoitteisilla sotesektoreilla. Ei ole
kyse nappikaupasta. Kenelle järjestelmämme on tarkoitettu, on mitä tärkein
politiikan keskustelunaihe. Valitettavasti muut puolueet ovat hiljaa ja toivovat
ongelman ratkeavan sillä
tavoin, Purra sanoo.

Heikentää
suomalaisten veronmaksuhalukkuutta
Perussuomalaisten puheenjohtaja myös huomauttaa, että jatkuvasti
paisuva ja kaikille avoin hyvinvointijärjestelmämme
on omiaan heikentämään
suomalaisen keskiluokan
veronmaksuhalukkuutta.
- Varsinkin kun tämän

oletetaan turvautuvan loppupeleissä kuitenkin yksityiseen palvelutuotantoon
muun muassa työterveyden ja vakuutusten kautta. Kuten ohjelmassammekin todetaan, suomalaisen
työssäkäyvän väestönosan
tehtäväksi jää yhä useammin rahoittaa julkisia perusterveydenhuollon palveluita, joita he eivät itse
useinkaan käytä ja joiden
käyttäjistä yhä suurempi
osa on työmarkkinoiden ulkopuolella olevia maahanmuuttajia.
- Jotta hyvinvointijärjestelmämme säilyisi kelvollisena vielä tulevaisuudessakin, menokohteiden
tärkeysjärjestykseen laittaminen on välttämätöntä. Jatkamme kansalaisperustaisesta sosiaaliturvasta
puhumista. Meille tärkeintä on suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi, olipa kyse mistä vaaleista tai
hallinnontasosta tahansa. Tämä viesti, jota näissä vaaleissa edustaa lause
”suomalainen ensin”, ohjaa
toimintaamme kaikkialla.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Tammikuussa käydään ensimmäiset aluevaalit. Perussuomalaiset ovat kritisoineet hallintouudistusta erityisesti siitä, että se
keskittyy osin aivan vääriin asioihin ja panee rahaa toissijaiseen,
sen sijaan, että parantaisimme suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilaa. Kritiikistämme huolimatta tammikuun vaalit ovat erittäin tärkeät. Kyseessä ovat valtavat
rahat ja hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta elintärkeät palvelut.
Sotekeskustelussa hoetaan takuita ja mitoituksia ja integraatiota. Oikeasti pitäisi puhua siitä, miksi terveydenhoito on jakautunut kuin kahdelle kastille, miksi julkisen puolen palvelut
ovat osassa maata käytännössä romahtaneet, miten vanhusten- ja
vammaistenhoidossa on järkyttäviä epäkohtia, miten nuoret eivät pääse mielenterveyspalveluihin, miten keskituloisia ohjataan
suoraan yksityiselle ja miten paljon resursseja menee ongelmallisen maahanmuuton sotepalveluihin.
  
Muut puolueet pyrkivät ohjaamaan keskustelua pois näistä
oleellisuuksista. Kansalaisten aktiivinen passivoittaminen palvelee vanhoja suuria puolueita. Älä passivoidu vaan muista, että
jos et äänestä, joku muu kyllä varmasti äänestää. Eikä välttämättä
suinkaan samaa puoluetta kuin sinä.
Suomalainen julkinen sotejärjestelmä on kriisissä ja hyvinvointijärjestelmä rapautuu kovaa vauhtia. Järjestelmän rahoituspohja on epätasapainossa. Me emme tarvitsisi yhtään uutta himmeliä
tukemaan hiipuvia poliittisia läänityksiä tai vasemmistoideologiaa määrittämään palvelujen tarjoajia, vaan kaikki mahdolliset
voimavarat pitäisi kohdistaa suoraan kentälle, suomalaisten ihmisten auttamiseen, hoitamiseen, parantamiseen ja pelastamiseen.
Aluevaaleissa ei ole kyse vain alueista vaan koko valtakunnasta.
Politiikassa kun kaikki liittyy kaikkeen, ja sillä, mitä puolue ajaa
valtakunnan tasolla, on aina selvä vaikutuksensa siihen, mitä se
voi uskottavasti luvata tekevänsä paikallis- tai aluetasolla.
Alati paisuva ja kaikille avoin hyvinvointijärjestelmämme on
omiaan heikentämään suomalaisen keskiluokan veronmaksuhalukkuutta. Varsinkin kun tämän oletetaan turvautuvan loppupeleissä kuitenkin yksityiseen palvelutuotantoon muun muassa
työterveyden ja vakuutusten kautta. Suomalaisen työssäkäyvän
väestönosan tehtäväksi jää yhä useammin rahoittaa julkisia perusterveydenhuollon palveluita, joita he eivät itse useinkaan käytä ja joiden käyttäjistä yhä suurempi osa on työmarkkinoiden ulkopuolella olevia maahanmuuttajia.
Jotta hyvinvointijärjestelmämme säilyisi kelvollisena vielä tulevaisuudessakin, menokohteiden tärkeysjärjestykseen laittaminen
on välttämätöntä. Jatkamme kansalaisperustaisesta sosiaaliturvasta puhumista. Meille tärkeintä on suomalaisten turvallisuus ja
hyvinvointi, olipa kyse mistä vaaleista tai hallinnontasosta tahansa. Tämä viesti, jota näissä vaaleissa edustaa lause ”suomalainen
ensin”, ohjaa toimintaamme kaikkialla.
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perusHallitus seisoo tumput suorina - veroa
suomalaiset leikkaisivat polttoaine

Kansanedustaja Mauri
Peltokangas on kuunnellut kansaa tarkalla
korvalla.

”Äänestä pihalle
bensan hinnan
korottajat”
Polttoaineiden korkea hinta ja elinkustannusten nousu puhuttavat suomalaisia. Tämä näkyi
perussuomalaisten puoluejohdon Suomalainen
ensin -aluevaalikiertueella, joka keräsi suuren
joukon kuulijoita myös Hämeessä.
POLTTOAINEIDEN hinmuistakin ajankohtaisista pota on Suomessa EU:n huipliittisista aiheista.
putasoa. Hinnasta suurin osa
- Maakunnissa polttoaineen
on veroja, joten perussuomahinta on kestopuheenaihe,
joka nousee aina esille.
laiset esittää polttoaineiden
verojen leikkaamista 25 prosentilla. Uudistus toisi kesNyt järki käteen
kivertoperheelle lähes 500
Polttoaineen hinnasta yli
euroa enemmän käteen vuo60 prosenttia on veroja, joten
dessa.
verotasossa on alentamisen
Perussuomalaiset haluaa
varaa. Suomessa polttoaineen
vahvistaa kotitalouksien oshinta on jo EU:n korkeimman
tovoimaa ja esittää sähkön ja
tason tuntumassa.
polttoaineiden verojen alen- Olisi aika ottaa järki kätamista 25 prosentilla. Veteen ja miettiä
ronalennuksilseurauksia, kun
la helpotettaisiin
ihmisiä
kiristemerkittäväsPoltoaineen
tään eri suunti eläkeläisten,
hinnasta
nasta aina vain
pieni- ja keskijopa yli
enemmän. Kotituloisten pal60 prosenttia
taloudet alkavat
kansaajien sekä
voimaan pahoin,
ennen kaikkea
on veroa.
kun tavallisen
lapsiperheiden
elämän kulut
jokapäiväistä arpaisuvat koko
kea.
Kansanedustaja Mauri Pel- ajan, kansanedustaja sanoo.
Polttoaineen hinnan pysyttokangas kertoo, että perusteleminen korkealla haittaisi
suomalaisten avauksesta on
jatkossakin merkittävästi motullut kansalta erittäin tyytynen tavallisen työmatkalaiväistä palautetta.
sen elämää. Syrjäseuduilla ei
- Ihmiset ovat tyytyväisiä,
monet jopa huojentuneita sii- ole tavatonta, että työmatka
saattaa olla 60-80 kilometriä
tä, että lopultakin esitetään
suuntaansa, ja moni käy töiskonkreettisia uudistuksia ossä vieläkin pidemmän mattovoiman parantamiseksi,
kan takaa.
koska jokainen tietää, milSaamansa kansalaispalautlaisessa suossa tällä hetkellä
teen perusteella Peltokangas
Suomessa rämmitään, Peltotietää, että tilanne vaikuttaa
kangas kertoo.
jo nyt työssäkäynnin kannatKansanedustaja on syksyn
tavuuteen.
ajan kiertänyt Suomea Suo- Moni miettii, onko enää
malainen ensin -aluevaalijärkevää ajaa pitkää matkaa
kiertueella ja saanut runtöihin, kun työstä saatavassaasti palautetta suoraan
ta vastikkeesta yhä suurempi
kansalaisilta niin polttoaiosa hupenee polttoainekuluineen hinnasta kuin monista
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Pekka ja Eija-Liisa Hämäläinen Lahdesta kertovat, että Riikka Purran puhe osui asian ytimeen.
Pekka Hämäläinen kertoi olevansa huolissaan erityisesti siitä, että hallitus jakaa suomalaisilta
veronmaksajilta kerättyjä rahoja pitkin maailmaa.

hin. Monelle on järkyttävää,
kun asunnon vuokrakulujen jälkeen toinen pakollinen
kulu eli polttoainekustannukset ovat jo lähes asumiskustannusten tasolla.

Verovähennykset
laiha lohtu
Verotuksessa on mahdollista vähentää työssä käymiseen
ja töiden tekemiseen liittyvät
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matkakulut. Vävät varat loppuhennykseen liitkuuksi asumisen
"Korkea
tyy kuitenkin
ja ruuan kuluipolttoaineen
monia ehtoja ja
hin.
hinta vaikutrajoja.
- Harvalla on
Peltokangas
mahdollisuuttaa jokapäitoteaa, että veta odottaa seuväiseen ostoraavaan vuoteen
rovähennykset
voimaan."
veronpalautuksaattavat tuntua etäiseltä lohsia. Korkea poltdulta bensapumtoaineen hinta
pulla, jossa moni miettii myös vaikuttaa jokapäiväiseen ossitä, riittävätkö jäljelle jäätovoimaan. Sillä, mitä kukka-

■

KOLUMNI

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Miksi aluevaaleissa kannattaa
äänestää perussuomalaisia?
PUOLUESIHTEERIN perusolotila on yleensä huolestuneisuus. Me olemme kuin suuri perhe, jossa aina sattuu ja tapahtuu. Miten saadaan hyviä ehdokkaita? Miten puoluekentän asiat kulkevat? Onko ongelmia tahi ristiriitoja? Ovatko asiat hyvin
Kuopiossa? Kuinka kokoukset sujuvat Jyväskylässä, Seinäjoella
tai Tervolassa?

Aiotaanko valta siirtää virkamiehille?

Sähkön ja polttoaineiden
veroja alennettava
25 prosentilla.

Lahtelainen Paavo Rautkoski katsoo, että polttoaine on
tällä hetkellä ostajalle aivan liian kallista. - Verotusta olisi
syytä laskea, että hinta saataisiin kohtuullisemmaksi,
varsinkin työssäkäyville, sillä monet ajavat pitkiä matkoja
kotoa töihin, Rautkoski sanoo.

roon jää polttoaine- ja asumiskulujen jälkeen, pitäisi
pystyä pärjäämään.
Perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla on toinen oppositiopuolue kristillisdemokraatit. Sen sijaan
kokoomus ei ole valmis keventämään polttoaineen
verotusta siitäkään huolimatta, että korkeat pumppuhinnat heikentävät
tehokkaasti työnteon kannustimia.
Peltokangas ihmettelee tilannetta.

- Kokoomus on olevinaan tavallisen ihmisen asialla, vaikka he eivät kuitenkaan ole. Kokoomus on
tässä suhteessa valmis viemään suomalaisilta tuhkatkin pesästä, Peltokangas hymähtää.

Pitäisi huolettaa
myös kokoomusta
Perussuomalaisten esitys polttoaineveron alentamisesta toisi keskivertoperheelle lähes 500 euroa

enemmän käteen vuodessa.
Kokoomuksen näkemyksen mukaan kalliiseen
bensaan olisi kuitenkin
paremmin varaa ansiotuloverotuksen keventämisen
jälkeen. Peltokangas pitää
kokoomusnäkemystä ”järjen
köyhyytenä”.
- Nyt, kun bensan hinta on
tapissa, sen pitäisi huolettaa myös kokoomusta, koska
korkeat polttoainekulut rankaisevat myös yrityssektoria, kuljetusalaa ja pk-yrittäjiä. Korkeat logistiikkakulut
siirtyvät tuotteiden hintoihin, mikä leikkaa ostovoimaa entisestään, eli jälleen
suomalainen maksaa lisää.
Peltokangas painottaa, että
perussuomalaisten esittämä
suora leikkaus polttoaineveroon on ainoa toimiva ratkaisu, millä voidaan puuttua
ongelmaan eli kalliisiin liikkumisen kustannuksiin.
- On uskallettava tehdä
selkeitä ja konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat nähtävissä bensapumpulla ja jotka
tuntuvat kansalaisten kukkaroissa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Aluevaalien lähestyessä huolet kohdistuvat tietysti siihen, saavatko tulevat aluevaltuutetut äänensä kuuluville. Eri puolilta tulleiden tiedonmurusten mukaan virkamiehet valmistelevat
kiireen kaupalla tulevia hallinto-ohjesääntöjä. Ilman mitään demokraattista pohdintaa tai kansan äänen kuulemista.
On puhuttu siitä, että pahimmillaan aluevaltuustoista suunnitellaan pari kertaa vuodessa kokoontuvia ”neuvostoparlamentteja”, joissa päätökset tehtäisiin niin, että niihin ei voisi oikeasti
vaikuttaa. Nämä ”kumileimasinparlamentit” delegoisivat sitten
valtansa hallitukselle. Tosiasiallisesti valta olisi kuitenkin sotealuevaltuustojen virkamiehillä, jotka esittelisivät ja runnoisivat
leikkaukset lävitse.

Supervirkamiehet odottavat vesi kielellä valtaa
Näiden uusien ”supervirkamiesten” vastuulle jäisi se varsinainen kova ydin – 25-20 miljardin rahapotin käyttäminen. Kun soterahoituksen määrät ovat alimitoitettuja, jäisi se leikkausten
hoitaminen virkamiehille, jotka sitten samalla vähän ”oikoisivat” kuntademokratian ongelmakohtia.
Valta jäisi vanhojen ja vakiintuneiden puolueiden valitsemille
”jyrille”, jotka vierittäisivät tapahtuneet leikkaukset poliittisille
päättäjille, joilla ei ole ollut mahdollista korjata asioita. Vanhat
puolueet saisivat hieman korjausta raha-asioihinsa erityisen lautakuntajärjestelmän kautta; niissä istuvat valtuutetut makselisivat puolueveroja piireille.

Kahvi- ja kampaviineriorgiat?
Pahimmillaan valtuutetut istuisivat pari kertaa vuodessa yhdessä ja puolueiden piiskurit kertoisivat, miten pitää äänestää.
Lautakunnat olisivat mahdollisimman ufoja – tulevaisuuslautakuntia tai pohtimispiirejä, joissa ei olisi yhtään todellista asiaa. Aluevaltuuston lautakuntatyöskentelyn ja lukuisten kahvija kampaviineriorgioiden jälkeen lähdettäisiin harmittelemaan
sitä, miksi ihmeessä tässä kävi näin. Valta säilyisi vanhoilla puolueilla ja heidän virkamiehillään. Demokratiasta jäisivät jäljelle vain kulissit.

Perussuomalainen vaihtoehto – aito päätöksenteko
Tässä on vastaus alun kysymykseen. Perussuomalaisia pitää äänestää siksi, että me muodostamme aidon vaihtoehdon vanhalle ja kuluneelle. Me haluamme, että hallinto-ohjesääntö luotaisiin aluevaltuutettujen kesken yhteisenä työnä. Ei niin, että valta
delegoitaisiin tai siirrettäisiin supervirkamiesten käsiin. Meidän
on äänestettävä ehdottomasti koko joukkona omia, sillä nyt luodaan rakenteita, jotka kestävät pitkään.
Siksi äänestäminen on – ei sentään pakollista, mutta äärimmäisen suotavaa. Tammikuun 23. päivänä ei sohva saa voittaa, vaan
on mentävä yhtenä miehenä osoittamaan, mitä mieltä olemme
hallituksesta ja pääministerin ”pilepailaamisesta” tai hirveistä
bensan hinnoista.
Meitä tarvitaan niihin valtuustoihin huolehtimaan siitä, että
rahaa riittää kaikille ja suomalainen tulee ensin. Perussuomalaiset on todellinen vaihtoehto ja itse asiassa ainoa vaihtoehto. Laitetaan nyt kaikki voimat liikkeelle!
Tässä lehden numerossa esitellään meille hyviä ehdokkaita,
jotka ovat käyneet läpi ison prosessin. Piirien hyväksymät ehdokkaat esittäytyvät teille kasvoillaan. Meillä on mistä valita.
Siellä on asiantuntijoita, sote-ammattilaisia ja ihan tavallisia perusihmisiä, jotka haluavat edistää meidän asiaamme.
Äänestämään!
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Veronkorotusten
tie on käyty
Suomessa loppuun.

Kansanedustaja
Lulu Ranne moittii
hallitusta huonosta
taloudenpidosta.

Veronalennukset parantavat työn
ja yrittäjyyden edellytyksiä

”Mitä enemmän ihmisillä on
ostovoimaa, sitä parempi kaikille”
Kansanedustaja Lulu Ranne painottaa, että
perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on
ennen kaikkea puolueen esitys siitä, miten
julkisia rahoja pitää jakaa.
PERUSSUOhyvinvointiin.
MALAISEN
- Suomalais"Kunnissa
vaihtoehdon
ten rahat käytepitäisi
mukaan vuotään suomalaistuisia budjetteten palveluihin
ymmärtää,
ja ohjaa jatkoseikä mihinkään
että tulopuosa monivuotinen
ylimääräiseen
lelle ei ole
Julkisen talouturhaan, Ranne
odotettavissa
sanoo.
den suunnitelma
Vaihtoehto(JTS). Seuraamitään vihrevan vaalikaubudjetissa esiteää kasvua."
den 2023–2027
tään leikkauksia
suunnitelman
esimerkiksi kehitysapuun, ilvälitavoitteet pitää rakentaa niin, että julkimasto- ja ympäristöministesen talouden velkakestävyys
riön kuluihin, puoluetukiin,
on varmistettu kauden lopoliittisiin erityisavustajiin ja
pussa.
valtiosihteereihin.
- Suomen taloutta ei ole
mahdollista korjata yhden
Kunniltakin
vuoden vaihtoehtobudjetilla,
tarvitaan apuja
vaan tarvitaan nelivuotinen
Ranne korostaa, että julkijulkisen sektorin trimmaussen talouden kohentaminen
ohjelma, joka ohjaa tehokkaaseen ja tuottavaan toimin- on monivuotinen projekti,
jonka läpiviemisessä tarvitaan, Lulu Ranne sanoo.
taan apua myös kunnilta.
Perussuomalaisten vaihto- Kunnissa pitäisi ymmärehtobudjetti ohjaa rahaa suotää, että tulopuolelle ei ole
malaisten turvallisuuteen ja
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odotettavissa mitään erityistä
vihreää kasvua tai muutakaan
kasvua, vaan myös menoja on
nyt pakko katsoa ja tarkastella, mitä kunnissa ruohonjuuritasolla tapahtuu.
Perussuomalaiset esittää
työn ja yrittämisen verotuksen keventämistä ja ottaisi käyttöön Viron yritysveromallin, jossa yrityksen
kassaan jätettyä tulosta ei verotettaisi vaan verotus tapahtuisi vasta siinä vaiheessa,
kun yrityksestä nostetaan varoja ulos.
Ranne korostaa veronkevennysten positiivisia dynaamisia vaikutuksia julkiselle
taloudelle.
- Isossa kuvassa tilanne on
se, että mitä enemmän ihmisillä on ostovoimaa ja mitä
enemmän rahaa jää käteen,
se menee kiertoon, mikä on
hyväksi kaikille. Silloin tarvitaan myös vähemmän sosiaalisia tulonsiirtoja.
Perussuomalaiset esittääkin polttoaine- ja lämmityspolttoaineveroihin tuntuvaa
alennusta, jotta asumisesta ja liikkumisesta tulee halvempaa. Veronalennukset parantavat samalla myös työn ja
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Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra keskustelemassa kansalaisten kanssa Hämeenlinnassa.

yrittäjyyden edellytyksiä.

Veronkorotusten
aika on ohi
Ranne toteaa, että veronkorotusten tie on Suomessa
käyty loppuun.
- Jos nyt veroja korotetaan
vielä lisää, seuraus on, että
emme kuitenkaan saa enää
lisää tuloja eli verokertymä
laskee. Vähemmillä veroilla
saadaan enemmän rahaa yhteiseen kassaan.
Ranne sanoo, että olennai-

sinta on se, että työn tekemisestä tehdään kaikin tavoin
kannattavaa.
- Se tapahtuu niin, että
meillä on timmissä kunnossa oleva julkinen sektori, joka
on mahdollisimman pieni ja
jonka tarvitsee verottaa mahdollisimman vähän. Kaikki
verotulot käytetään suomalaisten hyväksi eikä ylimääräiseen hömppään.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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PERUSSUOMALAISET
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434
Marek Aaltonen
Turvasuojaaja

435
Petri Aho

Aapo Happonen

Yhteiskuntatieteiden maisteri,
Varavaltuutettu

Tanja Aidanjuuri-Niemi

Yrittäjä

439

Eduskunta-avustaja,
Kaupunginvaltuutettu

440
Janne Hartikainen

Diplomi-insinööri,
Kaupunginvaltuutettu

444
Mika Hirvonen
Yritysmyyjä

445
Pekka Hoffström
Ensihoitaja

449
Suvi Karhu

Toimistotyöntekijä,
Ravintolakokki

Marko Kosonen

Sairaanhoitaja AMK,
lähihoitaja

Turvallisuusvalvoja

459
Yrjö Lipasti

Taksinkuljettaja,
Blogisti

Minna Heikkinen

Varavaltuutettu,
hammashoitaja/lähihoitaja

Mila Leino

Jeppe Isberg

Yrittäjä,
Varavaltuutettu

451
Janne Kuhanen
Varastonhoitaja

456
Juhani Leppälä
Agronomi,
ylitarkastaja

460
Pasi Liukkonen
Yrittäjä,
Toimitusjohtaja

Toni Eskelinen
Työmaapäällikkö

461
Elina Louko

Toimittaja,
kaupunginvaltuutettu

438
Anja Evans

Lähihoitajaopiskelija

442
Miikka Heiskanen

Diplomi-insinööri,
Kaupunginvaltuutettu

446

455
Lähihoitaja(mt&päihde),
Kauneus- ja terveyskonsulentti

437

441

450

454
Tommi Lemmelä

436

443
Tuula Hentunen

Tavaratalomyyjä,
varapääluottamusmies

447
Ari Jussila

Putkiasentaja,
Lautamies

448
Juha Järä

Kaupunginvaltuutettu,
Merkonomi

452
Mika Kulmala

Pääluottamusmies,
Linja-auton kuljettaja

453
Niilo Kärki

Everstiluutnantti evp,
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

457
Antti Lihavainen
Diplomi-insinööri

462
Aino Lumme

Toimistosihteeri,
vapaaehtoistyöntekijä

458
Sari Linnansalmi
Sosionomi,
Lähihoitaja

463
Kai-Ari Lundell

Luokanopettaja,
Kaupunginvaltuutettu
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464
Kari Mattila

Yrittäjä, Toimitusjohtaja

469
Mika Niikko

Kansanedustaja,
Nuorisojärjestöjohtaja

474
Mira Pentilä

Varavaltuutettu,
käräjäoikeuden lautamies

479
Juhani Rannikko

Järjestyksenvalvoja,
Kohde-esimies

484
Hannu Savolainen

Turvallisuusvalvoja,
Työsuojeluvaltuutettu

489
Jarkko Tuovinen
Hammaslääkäri

465
Martti Munne

Ohjelmistotestaaja,
Kaupunginvaltuutettu

466
Juha-Pekka Mäkelä

Raitiovaununkuljettaja,
Vanginvartija

470
Jari Nymark

Varavaltuutettu,
Turvallisuusalan ammattilainen

Tuotantopäällikkö

Kati Paajanen

Yo-merkonomi, Vantaan
kaupungin suunterveyden liikelaitoksen johtokunnan varajäsen

Leena Riikonen

485
Ari Siponen

Yrittäjä, sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsen

490
Teemu Uimonen
LVI-asentaja,
Lautamies

Rikosylikonstaapeli,
Varavaltuutettu

Aive Pietilä

Ratkaisuasiantuntija

Ilkka Paukkonen
VR eläkeläinen

Yrittäjä,
Integraatioarkkitehti

Teemu Purojärvi

Terveydenhoitaja,
Terveystieteiden maisteri

Juha Suoniemi

491
Maarit Vainio

Laskentamerkonomi

473
Jukka Pekkarinen

Päihdeohjaaja, Suntio

478
Tommi O. Pälve
Media-assistentti

482
Tanja Saarinen

Kasvatustieteen maisteri,
Ammatillinen erityisopettaja

486
Talousasiantuntija,
kaupunginvaltuutettu

Markku Naumanen

Venemestari, Lifecoach

477

481
Rene Rossi

468

472

476

480
Kaupunginvaltuutettu,
Asiantuntijaterveydenhoitaja
ESH

Aki Mäkipernaa (sit.)

471

475
Petrus Pesonen

467

483
Tuukka Saimen

Yrittäjä,
Kaupunginvaltuutettu

487
Marja Tammilehto
Eläkeläinen

488
Jouni Tirkkonen

Sairaanhoitaja AMK,
Kaupunginvaltuutettu

492
Timo Valtonen

Toiminnanjohtaja,
Ruoka-aputyöntekijä

493
Pekka Virkamäki
Lakimies
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494
Erika Veltheim

Johtava sosiaalityöntekijä,
Yhteiskuntatieteiden maisteri

495
Raija Virta

KTM,
julkishallinnon tarkastaja

496
Calle Viteli
Opiskelija

497
Markku Weckman

Ylikonstaapeli em,
Kaupunginvaltuutettu

PERUSSUOMALAINEN SOTE

Pelastustoimen
rahoitus kuntoon.
Kalustohankinnoissa
suosittava
suomalaista.

vaalit.perussuomalaiset.fi
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Suomea riivaa kipeä ongelma. Asioita tehdään vääristä lähtökohdista.
Rahaa ei jää, koska sitä käytetään vääriin asioihin. Suomi hassaa rahaa järjettömiin hankkeisiin,
suomalaiset köyhdytetään joko tahallaan tai ymmärtämättömyyttään.
Sotea rakennetaan laittamalla joko poliitikkojen tai terveysjättien etu etusijalle. Sote pitäisi rakentaa
asiakkaan tarpeet etusijalla – Sinun näkökulmastasi. Valitettavasti Sinun toiveesi, tarpeesi ja maksamiesi
verojen suuruus ovat toisarvoisia päättäjille. Rahat kuluvat poliitikkojen suosikkihankkeisiin, jotka ovat
kaukana tavallisen suomalaisen arjesta. Tärkeysjärjestys on pielessä. Pahasti pielessä.
PERUSSUOMALAISET HALUAA
Kansallisvaltioajattelun lähtökohdaksi julkisten sosiaalija terveyspalveluiden tuottamisessa. Soten on oltava
suomalaisia varten.
Suunnata enemmän julkisia resursseja terveydenhuoltoon
leikkaamalla maahanmuuton kustannuksista ja ilmastopolitiikan kunnianhimosta.

Parantaa kansanterveyttä liikkumiseen kannustamalla ja
tiukalla huumepolitiikalla.
Torjua ulkomaisen työvoiman tuonnin hoitoalalle, lisätä
pakollisen soveltuvuuskokeen hoitajakoulutukseen ja
korottaa ulkomaisten lääkärien kielitaitovaatimusta.
Vapauttaa verosta omaishoitajien hoitopalkkion.

Kieltää laittomilta maahanmuuttajilta hyvinvointialueilla
muun kuin henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavien
sairauksien hoidon.
Mahdollistaa lähiterveysasemien säilymisen ja terveyskeskuspalveluautot.
Asettaa tuntuvat sanktiot yksityisille palveluntarjoajille,
jotka rikkovat velvoitteitaan vammais- ja vanhuspalveluyksiköissään.

Siirtää julkisia resursseja ennaltaehkäisevään suuntaan
lastensuojelussa ja poistaa vammaispalvelulaista
voimavararajauksen.
Kuopata maakuntaveron käyttöönoton.
Suosia palo- ja pelastuskaluston hankinnoissa
kotimaista tuotantoa.

vaalit.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti karsisi turhia menoja

Veronkevennyksiä
autoiluun ja asumis een
Oppositiopuolueiden talouspolitiikassa on
eroja. Siinä missä perussuomalaiset pyrkii laajalla veronkevennysohjelmalla siihen, että kaikissa tuloluokissa ostovoima olisi vahvempi, kokoomukselle sopii hyvin, että
suomalaisia rahastetaan jatkossakin bensapumpulla. Kokoomus myös edelleen hinkuu
halpatyövoimaa EU:n ulkopuolelta.
lisärasite kuljetusyrityksille,
PERUSSUOMALAISET
ja bensalasku siirtyykin tuotesitteli vaihtoehtobudjettinteiden kuten ruuan kuluttajasa. Perussuomalaisten edushintoihin.
kuntaryhmän
Kokoomukpuheenjohtaja Ville Tasen Mykkänen
Moni pienimyönsi, että auvio kertoi Ylen
tuloinen
toilevat työmatPolitiikkaradimaksaa jo
kalaiset ovat tällä
ossa, että vaihlähtökohtaihetkellä ahdintoehtobudjetin
sesti korkeaa
voi nähdä muugossa kalliin bensan vuoksi.
taman isomman
hintaa öljyTavio ei kuiosan kokonailämmittämitenkaan saasuutena.
sestä.
nut Mykkäseltä
- Säästöjä on
tukea polttohaettu maahanmuutosta, EUaineveron ketulonsiirroista ja ilmastoventämiselle. Toisin sanoen
kokoomuksella ei ole mipolitiikasta. Asumiseen ja
autoiluun esitetään verontään sitä vastaan, että suomalaiset köyhtyvät jatkossakin
kevennyksiä. Lisäksi meillä
bensapumpulla ja että koron lisäresursointeja moneen
kea polttoaineen hinta näkyy
paikkaan.
Perussuomalaisten vaihtoja tuntuu tuotteiden kauppahinnoissa.
ehtobudjetin yksi keskeisimMykkänen selitteli, että kun
piä esityksiä on autoilun korpalkasta jää enemmän käkeaan hintaan puuttuminen.
teen, ostovoiman voi käytHallitus korotti polttoainevetää kalliin polttoaineen ostaroa viime vuonna, ja nyt pemiseen.
russuomalaiset esittää polttoaineverojen keventämistä
254 miljoonalla.
Pienituloiset
- Hallituksen tulisi ottaa
palelevat taloissaan
vastuu siitä, että ihmisillä on
varaa autoilla. Korkea bensan
Perussuomalaiset esittää
hinta on kuripolitiikkaa, joka
vaihtoehtobudjetissaan verotuntuu etenkin maaseudulla,
alea lämmityspolttoaineille,
jossa kuitenkin kaikkien on
joiden verotusta perussuomaliikuttava: käytävä töissä ja
laisten mallissa kevennetään
vietävä lapsia harrastuksiin,
100 miljoonalla.
Tavio sanoi.
Tavio huomautti, että moni
pienituloinen maksaa jo lähtökohtaisesti korkeaa hintaa
Kokoomus antaisi
öljylämmittämisestä.
bensalla rahastamisen
- Öljylämmitys on kallista,
jatkua
eikä pienituloisilla ole taloissaan maalämpöjärjestelmiä
Tavion seurana politiikkaratai muita moderneja ratkaidiossa oli myös kokoomuksen
suja, vaan monissa taloissa on
kansanedustaja Kai Mykkävanhat öljykattilat, joita myös
nen.
pitää huoltaa. Monissa rintaKokoomus esittelee omasmamiestaloissa asuu pienisa vaihtoehtobudjetistuloisia eläkeläisiä, joten on
saan veronalennuksia, jotka
mielestäni törkeää, että SDP
kohdistuisivat palkka- ja elähallituksessa palelluttaa näiketulojen verotukseen.
den talojen asukkaita.
Toisin kuin perussuomalaiset, kokoomus ei kuitenErityisasiantuntijoilla
kaan ole valmis keventämään
ei vaikeuksia työllistyä
polttoaineen verotusta siitäkään huolimatta, että korkeat
Suomeen
pumppuhinnat heikentävät
tehokkaasti työnteon kannusPerussuomalaisten vaihtotimia. Kallis bensa on samalla ehtobudjetissa puretaan auki
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Perussuomalaiset esittää
vaihtoehtobudjetissaan veroalea
lämmityspolttoaineille.

Ville Tavion mielestä asunnon lämmittämisen tulee olla kohtuuhintaista.

myyttiä, jonka mukaan korkeasti koulutettujen ja kovapalkkaisten osaajien, kuten
koodaajien, pääsy Suomen
työmarkkinoille olisi jotenkin
erityisen vaikeaa.
Tavio totesi, että erityisasiantuntijoiden saapuminen
Suomen työmarkkinoille ei
ole nykyisellään ongelma, sillä erityisasiantuntijoiden ensimmäisten työlupien mediaanikäsittelyaika on tällä
hetkellä vain noin 10 päivää.
- Erityisasiantuntijoiden
oleskeluluvissa siis ei enää
juuri ole ruuhkia. Herää kuitenkin kysymys, mikä on se
kolmansista maista saapuvien työvoimareservi, jota eräät
elinkeinoelämän toimijat
yrittävät pakottaa tänne, Tavio sanoi.
Perussuomalaisten tavoite on saada kireät toimeentulovaatimukset työperäiselle
maahanmuutolle.
- Suomeen töihin tulevan
henkilön on tultava toimeen
ja pystyttävä elättämään itsensä omalla työllään, eikä
niin, että hän tulee tänne elämään sosiaaliturvan varassa,
Tavio sanoi.
Kokoomus sen sijaan tunnetusti kannattaa halpatyövoiman maahantuontia. Mykkänen perusteli puolueensa

Perussuomalainen 12/2021 • www.perussuomalaiset.fi

kantaa sillä, että maahanmuuttajia työskentelee kuljetusalalla, ravintoloissa ja liikenteessä. Mykkänen jopa
väitti, että työperäinen maahanmuutto tulevaisuudessa
takaisi eläkkeiden maksun ja
vanhuspalvelut Suomessa.
- Eihän täällä pääkaupunkiseudulla liikkuisi tavarat eikä
ihmiset, eikä ravintoloissa
olisi työntekijöitä ilman työperäisiä maahanmuuttajia,
Mykkänen lohkaisi.

PS leikkaisi satoja
miljoonia maahanmuutosta
Maahanmuuttopolitiikan
järkevöittäminen on perussuomalaisille iso teema, ja se
näkyy myös vaihtoehtobudjetissa. Perussuomalaiset esimerkiksi leikkaisi vastaanotto- ja kotouttamiskuluista
300 miljoonaa sekä kehitysavusta 520 miljoonaa.
Useiden tutkimusten mukaan niin humanitaarinen
kuin työperäinenkin maahanmuutto on Suomelle erittäin kallista. Tämä johtuu siitä, että Suomeen ei juuri tule
koulutettuja osaajia.
- Työperäinen maahanmuutto on myös ongelma,
jos se tapahtuu niin, että tän-

ne töihin tulevat eivät työllisty kunnollisella palkalla, vaan
tällöin pyritään vain laskemaan eri alojen palkkatasoa.
EU:n ulkopuolelta halpatyövoimaa kaipaavalle Mykkäselle Tavio huomautti, että
suomalaisilla työnantajilla on
jo nyt käytössään koko EUalueen työvoimapooli.
- Meillä on jo EU:ssa vapaa
työvoiman liikkuvuus, joten
työperäisestä maahanmuutosta on pyritty tekemään
suurempaa ratkaisua Suomen kestävyysongelmiin kuin
mitä se oikeasti on, Tavio sanoi.

Haittamaahanmuutosta
miljardien lasku
Tavio korosti, että perussuomalaiset pyrkii vaihtoehtobudjetissaan hakemaan
säästöjä nimenomaan pitkäaikaisista menoeristä, kuten ei-työperäisestä maahanmuutosta ja ilmastotoimista.
- Taloutta ei pitäisi katsoa
vain vuosi kerrallaan eteenpäin, vaan olisi hyvä olla olemassa suunnitelmat 10 tai
jopa 20 vuoden päähän. Hyviin tuloksiin voidaan päästä,
kun tehdään pidempiä suunnitelmia.
Tavio muistutti, että ei-työ-

Ministerit Annika Saarikko ja Mika Lintilä ovat
vieraantuneet tavallisen
ihmisen arjesta.

Hallitus käy mielellään
autoilijan lompakolla.

peräisestä eli sosiaaliturvaperusteisesta maahanmuutosta kertyy vuositasolla
miljardikulut. Tavio vertasi kalliiksi käyvää maahanmuuttoa Suomen rajojen
sisällä toteutettavaan kehitysapuun, jossa ei kuitenkaan
huomioida oheisseurauksia
ja haittoja suomalaiselle yhteiskunnalle.
- Nyt kun hallitus tuplasi
pakolaiskiintiön, niin samalla hallitus otti veronmaksajille lisää maksettavaa jopa 750
miljoonaa euroa, vaikka tästä

ei puhuta missään.
Tavio esitti uudelleen maahanmuuttopolitiikan järkevöittämistä ja vertasi Suomea
Australiaan ja Kanadaan.
- Mekin voisimme ottaa
tänne Suomeen vain sitä porukkaa, jonka tiedämme työllistyvän ja hyödyttävän yhteiskuntaa. Se olisi kaikkien
etu.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Suomalaisella pitää olla
omassa maassaan muutakin
kuin maksajan rooli
VIHREILLÄ on kova hinku pelastaa maailmaa ja antaa oleskeluluvat jopa maassa laittomasti oleville ulkomaalaisille.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra muistuttaa,
että vastaanoton ja kotouttamisen kulut ovat vain murtoosa maahanmuuton kokonaiskustannuksista.
Purra sanoo, että Suomelle haitallisen maahanmuuton
rajoittaminen säästäisi miljardeja. Erityisesti tietyistä maista saapuvien työllisyysaste on
vuodesta toiseen matala, ja syrjäytyminen toisessakin sukupolvessa on merkittävästi kantaväestöä suurempaa.
- Mikäli humanitaarista auttamista halutaan verorahoin
tehdä, se pitää tehdä konfliktialueiden lähialueilla. Tämä on
huomattavasti tehokkaampaa
auttamista kuin minkäänlainen
maahanmuutto. Turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttävän
elintasosiirtolaisuuden kanavat pitää tukkia eikä vahvistaa
niitä kuten hallitus tekee, Purra toteaa.
Purra painottaa, että vain
Suomea taloudellisesti hyödyttävä integroitumiskykyisten ihmisten maahanmuutto on ter-

vetullutta.
- Meillä on omat huono-osaiset ja apua tarvitsevat. Meidän
pitää auttaa ja tukea heitä. Ei
tuoda lisää apua tarvitsevia ulkomailta.
Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti keskittyy maailmanpelastamisen sijaan suomalaisten hyvinvointiin.
- Perussuomalaisia on syytetty muun muassa siitä, että
meille suomalainen tulee ensin. Totta on, että mikäli koko
hallituskausi olisi edistetty perussuomalaista politiikkaa,
kestävyysvajetta kurottaisiin
määrätietoisesti umpeen. Suomalaisella olisi omassa maassaan muutakin kuin maksajan rooli.
- Kun hallitus antaa Afrikkaan
ja Lähi-itään velkarahaa, me
alennamme suomalaisen bensan hintaa. Kun hallitus antaa
Eurooppaan velkarahaa, me
annamme sitä suomalaiseen
maatalouteen. Kun hallitus panee miljardeja tehottomiin ilmastotoimiinsa, me parannemme suomalaisen teollisuuden
ja yritysten kilpailukykyä. Hallitus antaa maailmalle ja maailmanparantamiseen, perussuomalaiset suomalaisille.

Suomalaiset pulassa ylikalliiden sähkölaskujen kanssa

Keskustan ministerit kehottivat
hakemaan toimeentulotukea
Energian hinta on puhuttanut suomalaisia sähkön rajun
hinnannousun seurauksena. Keskustaministerit Annika
Saarikko ja Mika Lintilä ovat esittäneet sähkölaskujensa
kanssa painiskeleville pienituloisille ratkaisuksi sosiaalitoimistoa, vaikka molemmat tietävät, ettei sieltä heru
apua kovinkaan helposti.
ENERGIAN hinta kirvoitti eduskunnassa vilkasta keskustelua
sekä sähkön hinnasta että energiaremonteista. Sähkön ennätyksellinen hinnannousu on
iskenyt etenkin sähkölämmitteisten pientalojen asukkaisiin kovien pakkasten saavuttua
Suomeen.
Kysymykseen siitä, kuinka pienituloinen selviää sähkölaskusta, valtiovarainministeri Annika
Saarikko (kesk.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tarjosivat ratkaisuksi sosiaalitukia.
- Pienituloiselle sähkölämmitteisen pientalon asukkaalle äkillisesti satoja euroja noussut sähkölasku on oikeasti kova
paikka, ja ministerit Saarikko ja
Lintilä kehtaavat esittää avuksi toimeentulotukea ikään kuin
sitä saisi pyytämällä, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen ihmettelee.
- Suosittelen arvon ministereitä kokeilemaan henkilökohtaisesti, kuinka helppoa toimeentulotuen saaminen ja
sosiaalituilla eläminen todellisuudessa on, sillä tämä ehdotus
on täysin todellisuudesta vieraantunut.

Pienituloisten
ihmisten selviytymisellä
ei mitään väliä
Keskustelu sähkön hinnasta jatkui kiivaana vielä tiistaina
14.12. eduskunnan käsitellessä
vuoden 2022 talousarviota.
- Hallituspuolueet puhuvat
vihreästä siirtymästä samalla kun suomalaisten olot kurjistuvat pilviin kohonneiden lämmityskulujen vuoksi. Suomen
päästöt ovat pisara meressä
koko maailman mittakaavassa,
mutta hallitus yrittää silti väkisin ajaa maatamme hiilineutraaliksi nopealla aikataululla,
vaikka oman kansansa hyvinvoinnin uhraamalla.
- Pienituloisten suomalaisten
selviytymisellä ei tunnu olevan
hallitukselle mitään väliä, vaan
tärkeintä on näyttää hyvältä
muun maailman silmissä, Antikainen moittii.

Sähköyhtiöille
vyöryy rahaa
Myös toisenlaisia näkemyksiä
ennätyshintoihin nousseesta

Keskustalaiset ministerit uskovat, että sosiaalitoimisto auttaa,
kun talon lämmittäjältä loppuvat rahat.

- Tilanne on täysin absurdi,
perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen
sanoo.

pörssisähköstä on esitetty. Yle
kertoi energiayhtiöiden nauttivan hinnannoususta täysin rinnoin, sillä rahantuloa ei käytännössä voi estää sähkön hinnan
pysyessä korkealla.
- Ministerit tarjoavat ratkaisuksi sosiaalitukia samalla kun sähköyhtiöille vyöryy rahaa ovista
ja ikkunoista. Tilanne on täysin absurdi. Toimeentulotuki
on viimesijainen tuki, kun kaikki muut varat on käytetty, mutta hallitus ehdottaa sitä avuksi sähkön korkeaan hintaan sen
sijaan, että tekisi itse hinnalle jotain esimerkiksi laskemalla veroja.
- Kansalaisia ei saa ajaa päästökaupalla järjettömiksi kasvatetuilla energian hinnoilla köyhyyteen, eikä toimeentulotuki
saa olla suora tulonsiirto veronmaksajilta sähköyhtiöille. Onko
keskustan mielestä oikein, että
hallitus keskittyy maailmanpelastamiseen ja ilmastoposeeraukseen samalla, kun suomalaiset palelevat kodeissaan, kun
omaa kotiaan ei enää ole varaa
lämmittää? Antikainen kysyy.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO
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Yleisradio valkopesi pääministerin
bilekohua oikein urakalla

Saavatko
kansalaiset enää
vastinetta verolle?

”Ylessä on
turha itkeä,
e t t ä luot t a mu s
ra p a u t u u”
Yleisradion pääministeri Sanna Marinin valkopesuyritys ei jäänyt kansalta huomaamatta. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena
Meri sanoo, että yhtiön tulisi jo olla huolissaan
kasvavasta porukasta, joka ei enää luota Ylen
sisältöihin. – Ylessä olisi syytä katsoa peiliin.
Juuri tämäntyyppiset asiat nakertavat luottamusta Ylen journalismiin, Meri sanoo.
PÄÄMINISTERI Sanna
Marinin (sd) bilekohun taustalla on kaksi asiaa, jotka kielivät välinpitämättömyydestä
ja piittaamattomuudesta.
Kyse on ensinnä siitä, että
Marin lähti viihteelle Helsingin yöhön, vaikka hän tiesi altistuneensa aiemmin koronalle oltuaan edellisenä
päivänä samassa tilaisuudessa koronaviruksen saaneen
ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kanssa.  
Toiseksi kyse on siitä, että
valtioneuvoston turvallisuusosasto pyrki juhlaillan aikana
tavoittamaan Marinia tekstiviesteillä, joissa pääministeriä kehotettiin välttämään lähikontakteja.  
Tekstarit eivät kuitenkaan
tavoittaneet yökerhossa viihtynyttä Marinia, joka paikalla
olleiden mukaan nähtiin heilumassa tanssilattialla sekä
baaritiskillä napsuttelemassa
sormiaan tarjoilijalle.  
Terveysturvallisuutta korostavat tärkeät viestit jäivät Marinilta pimentoon siitä
syystä, että viestit oli lähetetty valtioneuvoston virkapuhelimeen eikä Marinilla ollut
sitä omien sanojensa mukaan
mukana. Marinilla oli viihteellä ollessaan mukana vain
eduskunnan puhelin.
Marin on itse puolustautu-
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nut väitteellä, että tarvittaessa hänet saa ”aina kiinni”. No,
tällä kertaa ei saatu.

Puoluetoveriprofessori: Marin
ei rikkonut lakia
Pääministerin biletystä käsiteltiin Ylen aamussa varsin
ennalta-arvattavaan tyyliin.
Toimituksellisissa prosesseissaan Yle oli tullut siihen
tulokseen, että pääministerin
terveysturvallisuutta uhmaavaa toimintaa sekä viestinnälliseen katveeseen jäämistä
sopivin henkilö kommentoimaan on SDP:n eduskuntavaaliehdokas ja pitkän linjan
Marinin tukija Jukka Kekkonen.
Ylen aamun katsojille Kekkosen demaritaustasta ja aiemmasta Marinin tukemisesta ei kuitenkaan kerrottu
mitään, vaan tv-katsojille
Kekkonen esiteltiin ”oikeushistorian emeritusprofessorina”.
Kuten arvata saattaa, Kekkonen ei juuri nähnyt moitittavaa tai muutakaan virhettä siinä, että Marin heittäytyi
täysillä viihteelle viis veisaten omasta korona-altistumisestaan.
Kekkonen viittasi kintaalla myös sille, että juhlimisen

takia valtioneuvoston turvan
tärkeät viestit jäivät Marinilta saamatta. Hän antoi ensin
ovelasti ymmärtää, ettei Marin ollut rikkonut lakia.
- Tästä ei saa tekemälläkään
tehtyä laillisuusdraamaa. Mitään laillisuuskysymystä tässä
ei ole, koska Marin oli koko
ajan tavoitettavissa ja varajärjestelyt oli. Kyllä tässä on aika
paljon tekemällä tehtyä kohua, mikä ei ole ollut suomalaisessa varsinkaan iltapäivälehtien mediajulkisuudessa
mitenkään poikkeuksellista viime kuukausina ja vuosina. Kaikkeen tällaiseen tartutaan, mutta on ihan hyvä, että
asia selvitetään, Kekkonen
esitti oikeusprofessorin arvovallalla.

Kehui Marinia
”viisaaksi ihmiseksi”
Ylen aamun vieraaksi oli
kutsuttu myös työoikeuden
eturivin asiantuntija, professori Seppo Koskinen. Hänellä tiettävästi ei ole poliittisia kytkentöjä Mariniin tai
SDP:hen. Koskiseltakaan ei
suurempia moitteita pääministerin suuntaan kuultu, joskin oikeusprofessori esitti
ystävällishenkisen, jopa isällisen ohjeen Marinille.
- Älä enää juhli niin myöhään julkisilla paikoilla. Jos
vaikka lopettaisit julkiset
esiintymiset kello 11 illalla,
niin tällaisia kohuja ei tulisi, Koskinen opasti pääministeriä.
Koskisen kollega Kekkonen
komppasi perään.
- Kyllä Marin viisaana ihmisenä ottaa opiksi tästä, Kekkonen ylisti puoluetoveriaan.
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Aamukahvia hörppiville
keväänä, kun tiedotusvälineet
kansalaisille saattoi jäädä käkertoivat, että Marin perheineen oli käyttänyt verotonta
sitys, että koska arvovaltaiset
aamiaisetua asuessaan virkaoikeusprofessorit eivät lemasunnossaan Kesärannassa.
peää nuhtelua lukuun ottamatta arvostelleet pääminisVerottajan mukaan ateriaeterin toimintaa, ehkä taas oli
tu kuitenkin on veronalaissaatu aikaan kohua tyhjästä.
ta tuloa.
Mutta moniKekkosen muko katsoja tiekaan ”kympin
si tai muisti,
aamiaisen esilKatsojille
että Kekkonen
le nostaminen
ei kerrottu
suurena onoli viime eduskuntavaaleissa
gelmana on jo
asiantuntijan
SDP:n ehdokmaailmanendemaritausnätys detaljien
kaana? Ilmiselpenkomisessa”.
vää on, että kun
tasta tai
pääministeViime keväänä
Marinin
Kekkonen oli
riä tv-studiostukemisesta
kutsuttu Ylen
sa puolustelee
pääuutisläheoma puoluetomitään.
veri, asetelma
tykseen selitteon ongelmallilemään parhain
nen.
päin Marinin
hallituksen huolimatonta
Koko Marinin pääminislainvalmistelutyötä.
terikauden ajan Kekkonen
Ylen Marinin puoluetoon tullut tunnetuksi vakaana pääministerin tukijana ja
veri Kekkosen avustukselpuolustajana. Kekkonen on
la suoritettu pääministerin
ennenkin avannut suunsa
valkopesuyritys ei ole jäänyt
oma-aloitteisesti, kun Marihuomaamatta sosiaalisessa
mediassa.
nia on pyritty horjuttamaan.
Urheiluvaikuttaja Aleksi
Vuosi sitten Kekkonen kirValavuori tylytti:
joitti Twitterissä:
– Mitä ihmettä te YLE tou- Itse asiassa Sanna Marin on antanut asiallisia vashuatte? Pyydätte studioon
tauksia Kokoomuksen johSDP:n ulos jääneen ehdokdon yhä populistisemmiksi ja kaan puolustamaan SDP:n
virheellisemmiksi käyneisiin
pääministeriä? Ja lopuksi SDP:n professori kertoo
lausuntoihin. Kokoomuksen
kannattaisi pitäytyä asia-armikä olisi sopiva kotiintuloaika 36-vuotiaalle. Ei jumagumenteissa eikä ryhtyä peelauta, edes South Park ei pyssaamaan persuja.
tyis tähän.
Puolusteli
- Pääministeri on jälleen
kohun keskellä, joten Ylen
pääministeriä myös
aamussa ”puolueettomaaamiaiskohussa
na” asiantuntijavieraana on
Kekkonen nousi esiin Mari- luonnollisesti pääministenin puolustajana myös viime
rin puoluetoveri ja SDP:n EK-

Sanna Marin on
varmasti tyytyväinen Yleen, joka
kohtelee pääministeriä silkkihansikkain.

Leena Meri

vaaliehdokas. Yleisradion
journalistinen alennustila on
häpeällinen.

Toiset oikeusoppineet eri linjoilla
Edellä esitetystä asetelmasta luonnollisesti seuraa, että
demariprofessori Kekkonen
päätyi Marinin eskaloitunutta biletyskohua arvioidessaan
jyrkästi erilaisiin johtopäätöksiin kuin muut asiaa kommentoineet oikeusoppineet.
Esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelema juristikolmikko, julkisoikeuden
professori Janne Salminen,
hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ja
oikeuskansleri Tuomas
Pöysti huomauttavat, että
pääministeri Marin on todennäköisimmin rikkonut ministereitä velvoittavia toimintaohjeita.
Oikeusoppineet huomauttavat, että Marin ei ole noudattanut Ministerin käsi-

kirjan ohjeistusta, jonka
Ylen aamun tuottaja Anne
ohjeiden mukaan virkapuAchte selitteli Ylen toimihelin on pidettävä aina mutuksellisia ratkaisuja tänään
Twitterissä.
kana ja käyttövalmiudessa,
Uusimpien tietojen mukoska valtioneuvoston tikaan tyytymättömyys Ylen
lannekeskus lähettää ilmoiohjelmiin on kasvussa, etentukset, kutsut ja hälytykset
ministereiden ja virkamieskin maaseudulla. Tuoreen
kyselyn mukaan jopa 40
johdon virkamatkapuhelimeen.
prosenttia suomalaisista
Mäenpään mukaan minis- kertoo jäävänsä ilman vastiterin käsikirjan perusteella
netta Yle-verolle.
voidaan tehdä tulkinta, että
pääministeri ei voi lähteä
Leena Meri: Yle
juhlimaan ilman käyttövalmaksukortin taakse
miudessa olevaa valtioneuPerussuomalaisten kanvoston virkamatkapuhelinsanedustaja, puolueen 1. vataan.
rapuheenjohtaja Leena
- Nimenomaan pääministerin voidaan edellyttää ole- Meri toteaa, että koska Yle
on verovaroilla ylläpidettävan tavoitettavissa virkavä organisaatio, Ylessä tulipuhelimestaan 24 tuntia
si noudattaa aivan erityistä
vuorokaudessa, koska hähuolellisuutta siinä, että ohnellä on keskeinen asema
jelmiin asiantuntijoiksi kutvaltionjohdossa. Tämän tasutaan mahdollisimman eskia ministerin käsikirja asiteettömiä henkilöitä.
allisten syiden perusteella
- Miten voi olla niin, että
velvoittaa pääministeriä piYle, jolla on käytössään laatämään virkamatkapuhelinjat resurssit ja mahdollisuuta mukanaan myös vapaadet, löytää aina oikeustieajallaan, Mäenpää sanoo.
teilijä Kekkosen arvioimaan
Marinin huolimaton ja väomaa puoluetoveriaan?
linpitämätön asenne kumMitä uutisarvoa siinä on,
mastuttaa myös edusettä puoluetokunnassa.
veri esittää teleEsimerkikvisiossa arvioita
si entinen
Nykyisellään
pääministerissisäministä? Meri kysyy.
Ylen rahoitteri Päivi
Meri, joka on
Räsänen ihtaminen
myös Ylen halmettelee
lintoneuvoston
pääminisverovaroilla
jäsen, huomautterin tapaa
ei ole enää
taa, että Yleisolla pitämätradion tulisi jo
tä valtioneuperusteltu
olla huolissaan
voston virvaihtoehto.
kasvavasta pokakännykkää
rukasta, joka ei
mukanaan
enää luota Ylen
vapaa-ajalla.
sisältöihin.
Räsänen
- On ihan turha itkeä siikertoo itse saaneensa ministä, että luottamus rapautuu,
teriaikoinaan selkeän ohsillä Ylessä olisi syytä katjeen siitä, että valtioneusoa peiliin. Nähtävästi siellä
voston virkapuhelimen on
ei vaan tehdä asialle mitään,
oltava aina käytössä ja muvaikka juuri tämäntyyppiset
kana.
asiat nakertavat luottamus- Kuljetin sitä aina mukata Ylen journalismiin, Meri
nani enkä laittanut puhesanoo.
linta äänettömälle edes yön
Perussuomalaiset esittää
ajaksi.
tuoreessa vaihtoehtobudjetissaan neljänneksen eli 139
Yle käyttää
miljoonan euron leikkausaina puolueellisia
ta Ylen budjettiin. Perussuoasiantuntijoita
malaisten mallissa leikkaus
tehtäisiin suoraan kansalaiSiinä, että Yle jälleen raasilta perittävän Yle-veron
hasi tv-studioon Marinia
kevennyksenä, joka ei näy
puolustelemaan pääministe- valtion budjetissa, mutta lirin puoluetoverin ja tämän
sää kansalaisten käytettävisvankkumattoman tukijan, ei sä olevia varoja.
toki ole mitään uutta ja ihMeri sanoo, että nykyiselmeellistä.
lään Ylen rahoittaminen veYle on jo vuosikausia käyt- rovaroilla ei ole enää perustänyt ohjelmissaan puoluteltu vaihtoehto.
eellisia asiantuntijoita mai- Ainakin kaikki Ylen ponitsematta näiden taustoja.
liittiset ohjelmat olisi syytä
Yllättävää onkin enää se,
laittaa maksukortin taakse,
että Ylessä ei vielä vuonniin jokainen voisi itse arvina 2021 näytetä välitettävän
oida, katsooko ohjelmia vai
mitään siitä, että ohjelmaei. Säätiedotukset ja hätätievieraiden poliittisista sidon- dotteet voisivat tosin edelnaisuuksista vaikeneminen
leen jäädä julkisen palvelun
ärsyttää ja suututtaakin kan- puolelle, Meri sanoo.
saa – sosiaalisen median aikakaudella Ylen pimittämät
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
tiedot ja sidonnaisuuksisKUVAT LEHTIKUVA JA
ta vaikeneminen nostetaan
KUVAKAAPPAUS/YLE
esille heti.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mielestä Mauri Peltokangas on syyllinen. Käräjäoikeus oli toista mieltä.

Peltokankaan syyte hylättiin

”Oikeus voitti – tällä
kertaa”
Perussuomalaisten kansanedustajan ja puolueen 2. varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan saama syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hylättiin Pohjanmaan
käräjäoikeudessa. Tuomio on historiallinen.
KANSANEDUSTAJA Mauri Peltokangasta vastaan nostettiin
syyte hänen kirjoituksistaan sosiaalisessa mediassa. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen nostamassa syytteessä oli kyse
kahdesta noin vuoden takaisesta Facebook-kirjoituksesta.
Toiviaisen mukaan kirjoituksia
on pidettävä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita solvaavina ja
panettelevina niiltä osin kuin
niissä on mainittu “loisivat elintasosurffarit” ja kehotettu heitä
poistumaan maasta sekä viitattu “vuohipaimeniin”, millä ilmauksella on luotu mielikuva siitä,
että turvapaikanhakijat olisivat
ihmisryhmänä alempiarvoisia
ja että heidän kulttuurinsa olisi
kauttaaltaan jälkeenjäänyt.
Peltokangas kiisti syytteen perustellusti, ja käräjäoikeus toteaakin päätöksessään, ettei
kirjoituksia voida pitää teonkuvauksen tarkoittamalla tavalla
panettelevina tai solvaavina ja
että syyte on hylättävä.
- Kun otetaan huomioon, että
kyse on poliittisesta puheesta eli sananvapauden ytimessä olevasta kirjoituksesta, minkä lisäksi tahallisuuden osalta
on otettava huomioon laillisuusperiaatteen vaatimus rangaistussäännöksen ennakoitavuudesta, käräjäoikeus katsoo,
että Peltokankaan kirjoitusta
ei ole rikoslain 11. luvun 10 §:n
tarkoittamalla tavalla pidettävä
turvapaikanhakijoita ja pakolaisia panettelevana tai solvaavana, käräjäoikeuden arvioinnissa
todetaan.

Rikoslain pykälää
täsmennettävä
Käräjäoikeuden huolellisesti
perusteltu tuomio on luonteeltaan historiallinen. Tähän asti

Oikeiden rikosten
ehkäisemiseksi ei
tarvita epäselviä
”kiihottamislakeja”.
valtakunnansyyttäjän nostamat
kiihottamissyytteet varsinkin
poliitikkoja vastaan ovat lähes
poikkeuksetta johtaneet langettavaan tuomioon.
Peltokangas on tyytyväinen
päätökseen ja toistaa puolueen
vaatimuksen rikoslain selkeyttämisestä.
- Oikeus voitti – tällä kertaa.
Rikoslain pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on
hyvin ongelmallinen. Yksilö ei
enää välttämättä voi edes tietää, milloin hän mahdollisesti syyllistyy rikokseen arvostellessaan esimerkiksi haitallisen
maahanmuuton aiheuttamia
lieveilmiöitä. Tällainen laki ei ole
käyttökelpoinen, Peltokangas
huomauttaa.

Sananvapauden voitto
Perussuomalaiset on vaatinut pitkään, että kiihottaminen
kansanryhmää vastaan nykymuodossaan poistetaan rikoslaista.
- Esimerkiksi väkivallalla uhkailu tai siihen yllyttäminen
ovat muutenkin rikoksia, kuten
niiden kuuluukin olla. Oikeiden
rikosten ehkäisemiseksi ei kuitenkaan tarvita epäselviä ”kiihottamislakeja”.
Puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi asiaa Twitterissä:
“Sananvapaus voitti tällä kertaa.”
Tuomio ei ole lainvoimainen.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
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vaaliponnistuksia. Olemassa olevat koulutukset ja
niihin ilmoittautumiset löytyvät helposti
www.pekasus.fi

Puh: 040 631 7099
tai jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

Suurin osa koulutuksista on verkkokoulutuksia,
mutta yhdistykset voivat myös ehdottaa koulutuksia
alueille paikan päälle.
Verkkokoulutuksiin voi osallistua myös
kaverin kanssa, jos oma tietotekniikkaosaaminen
arveluttaa. Teams-koulutukset eivät vaadi muuta
kuin sähköpostiosoitteen ja tietokoneen tai
mobiililaitteen.

KOKOUKSET &
TAPAHTUMAT
SIIKALATVA
Siikalatvan Perussuomalaiset
ry:n syyskokous pidetään tiistaina 28.12. klo 18 Kestilän kunnantalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Kuluvan syksyn ja tammikuun koulutukset
tähtäävät mahdollisimman hyvään vaalitulokseen.
Niissä puhutaan perussuomea ja ne on
tehty jokaisen ymmärrettäväksi: koulutuksissa
saa vinkkejä käytännön vaalityöhön niin
uusille ehdokkaille kuin jo useisiin vaaleihin
osallistuneille konkareillekin.

Perussuomalaisen nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.
ten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp.

Toimitus: Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Toimitussihteeri: Mika Männistö
Puh. 040 504 3916 • mika.mannisto@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,-, irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

PERUSSUOMALAINEN
Perussuomalainen 1/2022
Ilmestyy 31.1.2022. Aineistot ja
lehtitilaukset viimeistään 18.1.2021.

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

ILMOITA tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen
lehdet ovat tulossa. Muista
laittaa tilaukseen yhteystietosi
ja lehtinippujen toimitusosoite.
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilaus-
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Löydä oma ehdokkaaksi osoitteesta
vaalit.perussuomalaiset.fi

