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PERUSSUOMALAINEN

ÄÄNESTÄ
SUOMALAINEN

ENSIN

Lääkäriin päästävä 
nopeasti, maakunta-
vero torjuttava 

Yhteiset varat on käytettävä 
suomalaisten hyväksi
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SUOMALAISET puistavat yleen-
sä epäuskoisina päätään, kun kuulevat, 
miten kaikenkarvaiset diktaattorit, so-
tilasjuntat ja kommunistipuolueet se-
kaantuvat vaaleihin. Tyrmistys on pe-
rusteltua. Vaalien pitäisi olla ihmisten 
oma juttu eikä vallanpitäjän sörkittä-
vissä.

Jos haluat menettää uskoasi ihmis-
kuntaan, katso joskus, mitä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos (THL) puuhaste-
li ennen koronaa. Se mainosti huumei-
den käyttötiloja, vähätteli koulujen si-
säilmaongelmia ja sotkeentui vaaleihin 
äänestäjiä ohjailemalla. Toki THL olisi 
voinut vaikkapa hioa huippuunsa saira-
uksien ymmärtämistään, mutta kun oli 
vain pakko päästä peukaloimaan kan-
sanvallan ydintä.

”Sukupuolten tasa-arvo ei vielä toteu-
du eduskuntavaalien ehdokasasettelus-
sa tai kansanedustajien sukupuolijakau-
massa. Tänään käynnistyy kampanja 
sukupuolen merkityksestä vaaleissa”, 
THL viestitti.

Laitos perusteli vaalivaikuttamista 
kummallisen kuuloisella sukupuolten 
moninaisuudella.

Suomi on väärällään erilaisia ”yleis-
hyödyllisiä” yhdistyksiä, jotka ovat pul-
lollaan poliitikkoja, jotka väittävät te-
kevänsä kymmentä hyvää ja yhtätoista 
kaunista, mutta joiden oikea leipätyö on 
kiihkeä politikointi. Mitä kiivaammin 
poliitikko tällaisia järjestöjä puolustaa, 
sen todennäköisemmin järjestöjä käyte-
tään kiihkeän politikoinnin välineenä. 

Minulla oli äskettäin harvinainen ti-
laisuus kertoa parilla lauseella isohkon 
maan edustajalle, miten perussuoma-
lainen kansanliike eroaa muista puolu-
eista. Totesin osapuilleen: ”Keskitymme 
ratkaisemaan konkreettisia ongelmia, 
jotka riivaavat suomalaisia. Muut, var-
sinkin vasemmisto, pohtivat outoja abst-
rakteja teorioita, joilla on kovin vähän 
kosketuspintaa tavallisen suomalaisen 
arkeen.”

Tuo on hieman pidempi mukael-
ma perussuomalaisesta vaalilauseesta 
”Suomalainen ensin”.

Tuntuu kummalliselta, että tällais-
ta edes tarvitsee todeta. Eikö sen pitäisi 
olla itsestäänselvyys, että Suomi-nimi-
nen valtio ajattelee ensisijaisesti suo-
malaisten parasta? Eikö jokaisen mi-
nisteriön, puolueen ja virkamiehen 
itsestään selvästi pitäisi ajatella ennen 
muuta suomalaisten etua?

Näin oli joskus. Mutta vuosien saa-
tossa virastot, ministeriöt ja muut tahot 
ovat ottaneet hoitaakseen tehtäviä, joi-
ta niiden ei pitäisi tehdä. Alkuperäiset 
tehtävät ovat unohtuneet, ja lisäpuu-
hastelusta on tullut toiminnan varsi-
nainen tarkoitus. Lisäpuuhasteluun on 
palkattu runsaasti uutta väkeä. Kuten 
vanha vitsi muistuttaa, viisi byrokraat-
tia palkkaa kuudennen omia sotkujaan 
hoitamaan. Vitsi naurattaa yleensä sii-
hen saakka, kunnes hahmottaa sen tar-
koittavan Suomeen sovellettuna sitä, 
että viisisataatuhatta suomalaista byro-
kraattia palkkaa satatuhatta uutta.

Clint Eastwood uhkailee Hyvät, pa-
hat ja rumat -klassikkowesternissä: 
”Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. 
Ne, joilla on ladatut aseet. Sekä ne, jot-
ka kaivavat. Sinä kaivat.” Myös Suo-
messa on kahdenlaisia ihmisiä: Tääl-

lä on jatkuvasti kasvava pikkutarkkojen 
hallinnoijien ja sääntelijöiden armeija. 
Sekä suuri joukko tavallisia ihmisiä, jot-
ka elättävät itseään ja perhettään omal-
la työllään.

Hommat voisivat sujua, jos byrokraa-
teilla olisi maksajien kanssa yhteinen 
ajatus siitä, mihin suuntaan yhteiskun-
taa rakennetaan. Näin olikin aikanaan, 
kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennet-
tiin. Silloin tavoite oli suomalaisten hy-
vinvoinnin kasvattaminen, jossa koh-
tuullisesti onnistuttiinkin.

Liian moni kyttääjäarmeijan jäsen on 
viime vuosina höyrähtänyt omituiseen 
ajatukseen siitä, että suomalaisten uu-
rastamisen tulokset pitää ohjata johon-
kin muualle kuin suomalaisten hyväksi. 
Mutta jos toisten rahoilla hallinnoivat 
innostuvatkin jostain tyystin muusta, 
ajaudutaan sekamelskaan.

Perussuomalaisia lukuun ottamat-
ta lähes kaikki puolueet pyrkivät edis-
tämään koko muun maailman etua. 
Kaunis ajatus, mutta toivottoman lap-
sellinen ja taloudellisesti mahdoton. 
Maksajat loppuvat kesken.

Epäkäytännöllinen haaveilija puhuu 
kauniisti, tunteisiin vetoavasti mutta 
yleensä hyvin teoreettisesti. He pyrki-
vät lompakollesi puhumalla eurooppa-
laisesta vastuunkannosta, sukupuolten 
moninaisuudesta, alaikäisten sukupuo-
lenvaihtajien oikeuksista, sukupuoliole-
tettujen tuskasta, sadan vuoden päähän 
ulottuvista RCP8.5-ilmastoennusteis-
ta ja ties mistä. Akatemioiden kattilois-
sa keitettyä sakeaa huttua, jolla on ole-
mattoman vähän tekemistä tavallisen 
ihmisen murheiden kanssa. Kun tämän 
haavemaailman tuloksia otetaan sitten 
käyttöön, jälki on karmeaa. 

Koulurauha tuhotaan inkluusiolla, me-
dia tuhotaan vastuullisuudella ja sisäi-
nen turvallisuus tuhotaan äärimmäisen 
ankaralla siirtolaisia koskevalla non-re-
foulement-palautuskiellolla. Muun maa-
ilman oikeudet viritetään tappiin saak-
ka, kantaväestön perusoikeuksilla ei ole 
niin väliä. Tasa-arvo lyödään intersek-
tionaalisuuden suureen silppuriin.

Haavekuvaansa jahtaava haaveilija ei 
kysy sinulta, kannatatko hänen aattei-
taan. Hän edellyttää sitä. Hän väittää 
tekevänsä hyvää, eikä tätä saa kyseen-
alaistaa. Ja tämä haaveilija komentaa si-
nua korkean tornin huipulta, ylhäältä 
alaspäin. Hän käskee, sinun osasi on to-
tella ja maksaa.

Perussuomalainen näkee asiat päin-
vastoin. Perussuomalainen tarkaste-
lee asioita ruohonjuuritasolta ja moit-
tii rajusti niitä, jotka käskyttävät muita 
ja vievät muiden rahat. Sen takia perus-
suomalaisia lyödään kuin vierasta si-
kaa. Sen takia jokainen perussuomalai-
sessa kansanliikkeessä vaikuttava saa 
niskaansa suuren kasan hallitsijoiden 
viskelemää törkyä. Mitä taitavampi pu-
huja, sen rajumpi on hyökkäys. Kun tä-
män tajuaa, on loanheittoa helppo kes-
tää.

Me olemme niiden ihmisten puolella, 
jotka ovat kyllästyneet jatkuvaan käs-
kyttämiseen, kyttäämiseen, kyyläämi-
seen ja maksamiseen. Rajansa kaikella. 
Ihmisillä on oltava mahdollisuus valita 
itse se suunta, mitä he haluavat elämäl-
lään tehdä. Suutarit ja valtiot pysykööt 
lesteissään.

Kahdenlaisia ihmisiä

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

ARTO LUUKKANEN 
varoittaa, että punavih-
reässä sotessa ollaan 
ajautumassa kahden 
kerroksen kastijärjes-
telmään, jossa hyvä-
palkkaiset saavat hoi-
toa nopeasti ja köyhät 
eläkeläiset, työttömät 
sekä vähävaraiset lapsi-
perheet jäävät odottele-
maan vuoroaan, jota ei 
ehkä ehdi tullakaan.

Perussuomalaisten 
lähtökohta on täysin erilainen.

- Perussuomalaisten visiossa suo-
malaisilla – aina Sevettijärveltä Han-
koon saakka – täytyy olla järkevä 
mahdollisuus päästä lähiterveysase-
malle, eikä palveluita keskitetä vain 
maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suo-
meen.

- Lähtökohtanamme 
on isänmaan etu eli suo-
malainen ensin -ajattelu, 
joka koskee jokaista suo-
malaista vauvasta vaa-
riin. Sote pitää rakentaa 
asiakkaan näkökulmas-
ta. Suomalaista puolus-
taen. Rahaa Suomes-
sa on, se vaan menee nyt 
muualle kuin suomalais-
ten hyväksi, Luukkanen 
sanoo.

Maahanmuutosta ja ilmasto-
toimista pitää leikata

Hän jatkaa, että perussuomalaisten 
resepti, ja samalla rahoitusmalli, on 
yksinkertainen.

- Maahanmuuton mittavista ku-
luista ja ilmastopolitiikan kunnian-

Perussuomalaisten Suomalainen ensin -aluevaaliohjelma 
perustuu kansallishyödyllisyyden periaatteelle. - Perus-
suomalaisten visiossa kaikilla suomalaisilla täytyy olla 
järkevä mahdollisuus päästä lähiterveysasemalle, eikä 
palveluita keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuh-
ka-Suomeen, puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo.

Perussuomalaisten aluevaaliohjelma laittaa asiat  tärkeysjärjestykseen:

”Kaikki voimavarat pitää kohdistaa suomalaisten hyvinvointiin”

- Perussuomalaisten visiossa suomalai-
silla täytyy olla järkevä mahdollisuus 
päästä lähiterveysasemalle eikä palve-
luita keskitetä vain maakuntakeskuksiin 
tai ruuhka-Suomeen, Riikka Purra ja 
Arto Luukkanen sanovat.

Leikkaukset kohdistettava 

toissijaisiin menoihin.

"Sote pitää 
rakentaa
asiakkaan 
näkökul-
masta.
Suomalaista 
puolustaen."



3

Perussuomalaisten aluevaaliohjelma laittaa asiat  tärkeysjärjestykseen:

”Kaikki voimavarat pitää kohdistaa suomalaisten hyvinvointiin”

Hoitajien ja lääkäreiden 
on osattava suomea. 
Sairastunut ihminen ei 
välttämättä osaa kertoa 
oireitaan englanniksi.

himosta leikkaamalla Suomessa 
voidaan panostaa enemmän tervey-
denhuoltoon. Suomalaisen tervey-
teen. Tässäkin periaatteena on suo-
malainen ensin. Kyse on järkevästä 
ja kohtuullisesta linjasta, jota tässä 
maassa on aina arvostettu.

- Me perussuomalaiset olemme 
myös aito vaihtoehto punavihreälle 
hallitukselle. Hallituksen ajama maa-
hanmuuttoteollisuuden ruokkiminen 
ja Hiilineutraali Suomi 2035 –projek-
ti on hyllytettävä, jos tässä maassa ha-
lutaan varmistaa julkisen vallan puo-
lelta ikäihmisille arvokas vanhuus 
ja lapsille tarvittavat neuvolapalve-
lut, muita julkisten sote-palveluiden 
varassa olevia ryhmiä unohtamatta. 
Hyvinvointialueiden pitää myös eh-
dottomasti olla asettamatta itselleen 
omia hiilineutraaliustavoitteita.

Sosiaaliturva on tarkoitettu 
omille kansalaisille

Perussuomalaiset puolustaa suoma-
laisten ihmisarvoa paitsi terveyden-
hoidossa myös sosiaali- ja pelastus-
alalla.

- Pelastustoimella on krooninen 
kymmenien miljoonien rahoitusva-

je ja lähivuosina pahempi henkilöstö-
pula kuin poliisilla. Jokaiselle suoma-
laiselle sillä on väliä, tuleeko paloauto 
viidessä vai viidessäkymmenessä mi-
nuutissa.

Perussuomalainen aluevaaliohjel-
ma on vaihtoehto, joka puolustaa hy-
vinvointia.

- Hallitus propagoi globalistiystä-
vällistä linjaansa nimittämällä tule-
vat sote-alueet hyvinvointialueiksi. 
Mutta suomalaisten pahoinvointi li-
sääntyy, leipäjonot ovat kasvaneet ja 
kasvavat, köyhillä eläkeläisillä ei ole 
varaa lääkkeisiin. Maan hiljaisille tar-
jotaan juhlapuheita, mutta se ei läm-
mitä. Suomalaisten veronmaksajien 
rahoittama sosiaaliturva on suoma-
laisille tarkoitettu. Yhä suurempi osa 
sosiaaliturvasta ja -palveluista me-
nee maahanmuuttajille. Emme tar-
vitse Suomeen maahanmuuttajia, jot-
ka eivät pärjää palkallaan, Luukkanen 
sanoo.

Lääkäriin pitää päästä 
nopeasti

Luukkanen nostaa aluevaaliohjel-
masta erikseen esille kolme kohtaa, 
jotka ovat tulleet toistuvasti esille pe-

russuomalaisten puolue-
johdon keskusteluissa 
suomalaisten kanssa syk-
syn aluevaalikiertueella.

Perussuomalaiset vaa-
tii ensinnäkin, että lääkä-
riin pitää päästä nopeas-
ti. Luukkanen tarkentaa, 
että perussuomalaisten 
visiossa – joka puolel-
la maata – suomalaisil-
la on mahdollisuus pääs-
tä lähiterveysasemalle 
eikä palveluita keskite-
tä vain maakuntakeskuksiin tai ruuh-
ka-Suomeen.

- Lähiterveysasemassa ei ole kyse 
vain ihmisten terveydestä vaan myös 
kotiseudun elinvoimaisuudesta. Ih-
misten tulevaisuudenuskoa ja halua 
asettua tietylle alueelle asumaan vä-
hentää tuntuvasti se, jos lähimmälle 
terveysasemalle on tunnin ajomatka. 
Tämä pätee erityisesti lapsiperhei-
siin. Lääkäriin siis pitää päästä nope-
asti.

Hoitohenkilökunnan 
pitää osata suomea

Toinen asia, josta perussuomalaiset 

eivät tingi, on hoitohen-
kilökunnan suomen kie-
len taito.

- Suomalaiset terveys-
asemat ja vanhainkodit 
tarvitsevat suomalaista 
työvoimaa. Seniorisuo-
malaista ei pakoteta täs-
sä mallissa opiskelemaan 
vieraita kieliä, vaan läh-
tökohta on, että oman 
kielen – niin suomen 
kuin ruotsin osaaminen 
– on turvallisuusasia. En-

sihoitajan pitää osata supisuomea sik-
si, että sairastunut ihminen ei ehkä 
kykene kertomaan sairastaessaan 
omia oireitaan englannin kielellä.

Perussuomalaisten puoluejohto tor-
juukin hallituksen suunnitelmat rat-
kaista hoitajapula työperäisellä maa-
hanmuutolla. 

- Mitä enemmän hoitoala esitetään 
työnä, jota tekemään halutaan hin-
nalla millä hyvänsä haalia tekijöitä 
EU:n ulkopuolelta, sitä heikommin se 
houkuttelee suomalaisia ja maassa jo 
olevia ulkomaalaisia, puheenjohtaja 
Riikka Purra sanoo.

››

"Suoma-
laisten pa-
hoinvointi 
lisääntyy 
ja leipäjonot 
kasvavat."
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MONET Suomen kunnat 
ovat jo nyt suurissa talousvai-
keuksissa. Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Riikka Purra 
arvioi, että tilanne vain pahe-
nee soten myötä.

- Kroonistuneen surkean ta-
loustilanteen kuntien yhdis-
tyttyä sote- ja pelastustoimen 
palveluiden ja sairaanhoito-

piirin kanssa 
uusiksi hyvin-
vointialueik-
si ovat tulok-
sena entistä 
heikomman 
talouden kun-
nat ja toden-
näköisesti 
heikkenevät 
palvelut ja 
säästökuurit 
alueille.

- Alueuudistus on kunti-
en kannalta matemaatti-
nen mahdottomuus, kuten 
olemme pitkään korostaneet. 
Kuntien taloudesta lähtee yli 
puolet, eikä velkakiertees-
sä olevilla kunnilla ole mah-
dollisuuksia selviytyä jäljelle 
jääneistä tehtävistään ja sa-
malla hoitaa velkojaan. Koko 
rahoituspohja menee uusiksi. 
Malli ajaa väistämättä paitsi 
keskittämiseen alueilla myös 
kuntia kriisikunniksi ja pak-
koliitoksiin, Purra sanoo.

Hallituspuolue keskusta, 
jonka luomus sote pitkälti on, 
ei ole hyväksynyt perussuo-
malaisten kritiikkiä. Purra 
tarkentaa, mistä tässä kuvios-
sa on kyse.

- Kun olemme tuoneet tätä 
todellisuutta esille, keskusta 
on hyökännyt voimalla päälle 

Perussuomalaiset puolustavat jatkossakin jär-
kevää taloudenpitoa ja lähialueita kaikissa val-
tuustoissa, vaikka sote-uudistus tuo mukanaan 
ongelmia paisuvasta hallinnosta kuntien talous-
vaikeuksiin ja kansalaisten veronkorotuksiin. 

Suomalaisille 
tulossa sotesta 
kohtuuton lasku

Perussuomalaiset eivät hyväksy uutta 
verottajaa ja veronkorotuksia

väittäen, että perussuomalai-
set haluaa viedä maaseutujen 
palvelut. Ei, hyvä keskus-
ta, tämä malli on teidän ark-
kitehtitoimistostanne, ja me 
vain kerromme, mitä siitä tu-
lee seuraamaan.

Pienimmät kunnat 
jäämässä ilman 
edustusta

Sotelainsäädäntö hyväksyt-
tiin kesällä. Perussuomalaiset 
vastusti sitä viimeiseen saak-
ka ja jätti eriävän mielipiteen 
ja vastalauseen valiokunnissa 
sekä äänesti salissa ei.

Purra korostaa, että koko 
sotehäkkyrä on todellakin 
keskustan luoma yhdistetty-
nä vasemmiston ideologisel-
la yksityisen puolen karsasta-
misella.

- Emme voi tehdä tästä 
muuta päätelmää kuin että 
keskustalle ja muille halli-
tuspuolueille on tärkeämpää 
oma jalansija alueilla ja oi-
keanlaiset tuottajat kuin kan-
salaisten palvelut tai mahdol-
lisuudet asua koko maassa. 
Yhtä ainutta sotesektorin on-
gelmaa tämä uudistus ei tule 
korjaamaan, mutta se tulee 
kärjistämään niistä monia ja 
tekemään myös uusia.

- Perussuomalaiset tulee 
puolustamaan järkevää ta-
loudenpitoa ja lähialueita 
kaikissa valtuustoissa, mut-
ta tunnustamme nämä ku-
vatut tosiasiat. Ymmärräm-
me myös, että hallituksen 
malli aiheuttaa sen, että pie-
nimmistä kunnista ei toden-
näköisesti saada lainkaan 

edustusta alueiden valtuus-
toihin.

Keskituloisia 
kuritetaan kunnolla

Oma ongelmansa on uu-
distuksen aikataulu. Pur-
ra arvioi, että alueet eivät ole 
todennäköisesti edes aloitus-
kunnossa vuoden kuluttua.

- Ensimmäisten vuosi-
en pääpaino alueilla tulee-
kin olemaan toimintatapojen, 
järjestelmien 
ja rakenteiden 
toimintakun-
toon saatta-
misessa. Min-
käänlaista 
palveluiden ke-
hittämistä tai 
parantamista ei 
ole luvassa.

- Viranomais-
ten laskelmat 
ovat osoitta-
neet, että soten 
lisärahantarve on 6,4 mil-
jardia euroa kahdeksan en-
simmäisen vuoden aikana 
uudistuksen jälkeen. Veron-
maksajien keskusliiton mu-
kaan keskituloiselle tulisi täl-
lä laskelmalla 1 800 euroa 
lisäveroja vuodessa. ICT- ja 
muut järjestelmämenot nie-
laisevat aimo palan ja palk-
kaharmonisoinnin kustan-

nuksetkin ovat edelleen 
epävarmat.

Suomalaiset eivät 
pysty maksamaan 
enempää veroja

Hallitus on käynnistyes-
sään sopinut, että maakunta-
vero hyväksytään osana sote-
uudistuksen kokonaisuutta. 
Purra huomauttaa, että uu-
distus kuitenkin luo tilan-
teen, jossa sekä kunnilla että 

valtiolla tai hy-
vinvointialueil-
la on voimak-
kaita paineita 
kiristää vero-
tusta.

- Perussuoma-
laiset vastustaa 
sekä uutta ve-
rottajaa että ve-
ronkorotuksia. 
On merkillistä 
seurata tässäkin 
asiassa hallitus-

puolueiden venkulointia.
Puoluesihteeri Arto Luuk-

kanen painottaa, että suoma-
laiset eivät pysty maksamaan 
enää enempää veroja. Osto-
voima kärsii eikä kansantalo-
us kiitä. Punavihreä hallitus 
kuitenkin kaavailee maakun-
taveron käyttöönottoa vuo-
desta 2026 alkaen.

- Suurin verotaakka lanke-

Perussuomalaiset halu-
aa tehdä hoiva-alan houkut-
televammaksi lähihoitajille 
ja sairaanhoitajille. Yhteis-
kunnan on annettava vahva 
signaali siitä, että hoitajien 
työ on arvokasta.

- Ensisijainen ja tärkein 
toimi hoitoalan ongelmien 
korjaamiseksi on lisätä re-
sursseja. Parempaa johta-
mistakin tarvitaan, samoin 
sujuvampia prosesseja ja 
turhan poistamista, mutta 
ilman lisäresursseja tämä ei 
onnistu.

Omaishoitajat tekevät 
tärkeää työtä

Luukkanen nostaa myös 
esille, että omaishoitajat 
tekevät korvaamattoman 
tärkeää työtä ja samalla 
vähentävät antamallaan pa-
noksella julkisiin sotepalve-
luihin kohdistuvaa painetta.

- Käytännössä suomalai-
nen hyvinvointiyhteiskunta 
romahtaisi ilman omaishoi-
tajia, joita arvioidaan ole-
van maassamme noin 60 
000. Yhteensä vuositasol-
la omaishoitajien uurastus 
kerryttää valtiolle miljardi-
luokan säästöt.

- Omaishoitajan 
asema ei ole kii-
tollinen arvostuk-
sen puutteen ja 
omaishoitajan al-
haisten hoitopalkki-
oiden vuoksi. Vaikka 
omaishoito on usein 
ympärivuorokautis-
ta ja kuormittavaa 
työtä, ei omaishoita-
jien työ täytä työssä-
oloehtoa. Tällöin omaishoi-
tajilla ei ole tavallisten 
työssäkäyvien ihmisten ta-
paan oikeutta lomiin, päivä-
rahoihin tai muihinkaan la-
kisääteisiin työntekijöiden 
oikeuksiin.

Perussuomalaiset esittää 
omaishoitajien asemaan uu-
distusta.

- Vaikka omaishoitajana 
toimimista ei katsota työk-
si, omaishoitajille makse-
taan työstä hoitopalkkio-
ta ja siitä kertyy eläkettä, 
jos omaishoitaja ei itse ole 
jo eläköitynyt. Lyhyesti: ha-
luamme vapauttaa verosta 
omaishoitajien hoitopalk-
kion.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

"Alue-
uudistus on 
kuntien
kannalta ma-
temaattinen
mahdotto-
muus."

Keskituloiselle lisäveroa 

jopa 1 800 euroa per vuosi.

Hallitus on 
sopinut, että 
maakuntavero
hyväksytään 
osana sote-
uudistuksen
kokonaisuutta.

››
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Suomalainen ensin
KUN suomalaista hyvinvointivaltiota alettiin rakentaa toisen 
maailmansodan jälkeen, päättäviä tahoja yhdisti käsitys siitä, että 
rakennettava järjestelmä on suomalaisia varten ja että oikeuksi-
en saaminen edellyttää myös velvollisuuksia – eli sitä, että kaik-
ki kynnelle kykenevät osallistuvat sen rahoittamiseen työtä teke-
mällä.
 

Tämä kansallisvaltiokeskeinen ajattelu on sittemmin vaihtunut 
toisenlaiseen visioon: nyt hyvinvointi tarkoittaa ensiksi loputonta 
listaa uusista oikeuksista ja tarpeiden verorahoitteisesta tyydyt-
tämisestä ja toiseksi tämän kaiken tarjontaa kenelle hyvänsä, joka 
maahamme sattuu pääsemään. Joko laillisesti tai edes laittomasti.

Kenelle järjestelmämme on tarkoitettu, on mitä tärkein politii-
kan keskustelunaihe. Valitettavasti muut puolueet ovat hiljaa ja 
toivovat ongelman ratkeavan sillä tavoin.

Tammikuussa käydään ensimmäiset aluevaalit. Perussuoma-
laiset ovat kritisoineet hallintouudistusta erityisesti siitä, että se 
keskittyy osin aivan vääriin asioihin ja panee rahaa toissijaiseen, 
sen sijaan, että parantaisimme suomalaisten sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen tilaa. Kritiikistämme huolimat-
ta tammikuun vaalit ovat erittäin tärkeät. Kyseessä ovat valtavat 
rahat ja hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta elintärkeät pal-
velut.

Sotekeskustelussa hoetaan takuita ja mitoituksia ja integraa-
tiota. Oikeasti pitäisi puhua siitä, miksi terveydenhoito on ja-
kautunut kuin kahdelle kastille, miksi julkisen puolen palvelut 
ovat osassa maata käytännössä romahtaneet, miten vanhusten- ja 
vammaistenhoidossa on järkyttäviä epäkohtia, miten nuoret ei-
vät pääse mielenterveyspalveluihin, miten keskituloisia ohjataan 
suoraan yksityiselle ja miten paljon resursseja menee ongelmalli-
sen maahanmuuton sotepalveluihin.

  
Muut puolueet pyrkivät ohjaamaan keskustelua pois näistä 

oleellisuuksista. Kansalaisten aktiivinen passivoittaminen pal-
velee 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 hyvinvoin-
tijärjestelmä rapautuu kovaa vauhtia. Järjestelmän rahoituspoh-
ja on epätasapainossa. Me emme tarvitsisi yhtään uutta himmeliä 
tukemaan hiipuvia poliittisia läänityksiä tai vasemmistoideolo-
giaa määrittämään palvelujen tarjoajia, vaan kaikki mahdolliset 
voimavarat pitäisi kohdistaa suoraan kentälle, suomalaisten ih-
misten auttamiseen, hoitamiseen, parantamiseen ja pelastami-
seen.

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 veronmaksuha-
lukkuutta. Varsinkin kun tämän oletetaan turvautuvan loppu-
peleissä kuitenkin yksityiseen palvelutuotantoon muun muassa 
työterveyden ja vakuutusten kautta. Suomalaisen työssäkäyvän 
väestönosan tehtäväksi jää yhä useammin rahoittaa julkisia pe-
rusterveydenhuollon palveluita, joita he eivät itse useinkaan käy-
tä ja joiden käyttäjistä yhä suurempi osa on työmarkkinoiden ul-
kopuolella olevia maahanmuuttajia.

Jotta hyvinvointijärjestelmämme säilyisi kelvollisena vielä tule-
vaisuudessakin, menokohteiden tärkeysjärjestykseen laittaminen 
on välttämätöntä. Jatkamme kansalaisperustaisesta sosiaalitur-
vasta puhumista. Meille tärkeintä on suomalaisten turvallisuus ja 
hyvinvointi, olipa kyse mistä vaaleista tai hallinnontasosta tahan-
sa. Tämä viesti, jota näissä vaaleissa edustaa lause ”suomalainen 
ensin”, ohjaa toimintaamme kaikkialla.

aisi maakuntaveron käyt-
töönoton myötä Itä- ja 
Pohjois-Suomen väestöl-
le. Muualla kuin Uudel-
lamaalla on arvioitu, että 
alkuvaiheen verovelvolli-
sen ansiotulosta perittävä 
2 prosentin maakuntave-
ro tulee nousemaan tulevi-
na kahtena vuosikymmene-
nä 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 hyvinvoin-
tivaltiota alettiin raken-
taa toisen maailmansodan 
jälkeen, päättäviä taho-
ja yhdisti käsitys siitä, että 
rakennettava järjestelmä 
on tehty suomalaisia var-
ten ja että oikeuksien saa-
minen edellyttää myös vel-
vollisuuksia – eli sitä, että 
kaikki kynnelle kykenevät 
osallistuvat järjestelmän ra-
hoittamiseen työtä teke-
mällä.

Sittemmin kansallisval-
tiokeskeinen ajattelu on 
vaihtunut toisenlaiseen vi-
sioon.

- Nyt hyvinvointi tarkoit-

taa ensiksi loputonta listaa 
uusista oikeuksista ja tar-
peiden verorahoitteisesta 
tyydyttämisestä ja toisek-
si tämän kaiken tarjontaa 
kenelle hyvänsä, joka maa-
hamme sattuu pääsemään. 
Joko laillisesti tai edes lait-
tomasti.

- Jos kukaan kehtaa väit-
tää, että maahanmuutosta 
ei saisi aluevaalien yhtey-
dessä puhua, neuvon hän-
tä perehtymään maahan-
muuttajien yliedustukseen 
lähes kaikilla verorahoittei-
silla sotesektoreilla. Ei ole 
kyse nappikaupasta. Kenel-
le järjestelmämme on tar-
koitettu, on mitä tärkein 
politiikan keskustelunai-
he. Valitettavasti muut puo-
lueet ovat hiljaa ja toivovat 
ongelman ratkeavan sillä 
tavoin, Purra sanoo.

Heikentää 
suomalaisten veron-
maksuhalukkuutta

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja myös huo-
mauttaa, että jatkuvasti 
paisuva ja kaikille avoin hy-
vinvointijärjestelmämme 
on omiaan heikentämään 
suomalaisen keskiluokan 
veronmaksuhalukkuutta.

- Varsinkin kun tämän 

oletetaan turvautuvan lop-
pupeleissä kuitenkin yksi-
tyiseen palvelutuotantoon 
muun muassa työtervey-
den ja vakuutusten kaut-
ta. Kuten ohjelmassamme-
kin todetaan, suomalaisen 
työssäkäyvän väestönosan 
tehtäväksi jää yhä useam-
min rahoittaa julkisia pe-
rusterveydenhuollon pal-
veluita, joita he eivät itse 
useinkaan käytä ja joiden 
käyttäjistä yhä suurempi 
osa on työmarkkinoiden ul-
kopuolella olevia maahan-
muuttajia.

- Jotta hyvinvointijär-
jestelmämme säilyisi kel-
vollisena vielä tulevaisuu-
dessakin, menokohteiden 
tärkeysjärjestykseen lait-
taminen on välttämätön-
tä. Jatkamme kansalaispe-
rustaisesta sosiaaliturvasta 
puhumista. Meille tärkein-
tä on suomalaisten turval-
lisuus ja hyvinvointi, oli-
pa kyse mistä vaaleista tai 
hallinnontasosta tahan-
sa. Tämä viesti, jota näis-
sä vaaleissa edustaa lause 
”suomalainen ensin”, ohjaa 
toimintaamme kaikkialla.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Sotelainsäädäntö 
hyväksyttiin kesällä. 
Perussuomalaiset
vastusti sitä viimei-
seen saakka.

RIIKKA PURRA
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI
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POLTTOAINEIDEN hin-
ta on Suomessa EU:n huip-
putasoa. Hinnasta suurin osa 
on veroja, joten perussuoma-
laiset esittää polttoaineiden 
verojen leikkaamista 25 pro-
sentilla. Uudistus toisi kes-
kivertoperheelle lähes 500 
euroa enemmän käteen vuo-
dessa. 

Perussuomalaiset haluaa 
vahvistaa kotitalouksien os-
tovoimaa ja esittää sähkön ja 
polttoaineiden verojen alen-
tamista 25 prosentilla. Ve-
ronalennuksil-
la helpotettaisiin 
merkittäväs-
ti eläkeläisten, 
pieni- ja keski-
tuloisten pal-
kansaajien sekä 
ennen kaikkea 
lapsiperheiden 
jokapäiväistä ar-
kea.

Kansanedustaja Mauri Pel-
tokangas kertoo, että perus-
suomalaisten avauksesta on 
tullut kansalta erittäin tyyty-
väistä palautetta.

- Ihmiset ovat tyytyväisiä, 
monet jopa huojentuneita sii-
tä, että lopultakin esitetään 
konkreettisia uudistuksia os-
tovoiman parantamiseksi, 
koska jokainen tietää, mil-
laisessa suossa tällä hetkellä 
Suomessa rämmitään, Pelto-
kangas kertoo.

Kansanedustaja on syksyn 
ajan kiertänyt Suomea Suo-
malainen ensin -aluevaali-
kiertueella ja saanut run-
saasti palautetta suoraan 
kansalaisilta niin polttoai-
neen hinnasta kuin monista 

Polttoaineiden korkea hinta ja elinkustannus-
ten nousu puhuttavat suomalaisia. Tämä näkyi 
perussuomalaisten puoluejohdon Suomalainen 
ensin -aluevaalikiertueella, joka keräsi suuren 
joukon kuulijoita myös Hämeessä.

”Äänestä pihalle 
bensan hinnan 
korottajat”

Hallitus seisoo tumput suorina - perus-
suomalaiset leikkaisivat polttoaineveroa 

hin. Monelle on järkyttävää, 
kun asunnon vuokrakulu-
jen jälkeen toinen pakollinen 
kulu eli polttoainekustannuk-
set ovat jo lähes asumiskus-
tannusten tasolla.

Verovähennykset 
laiha lohtu

Verotuksessa on mahdollis-
ta vähentää työssä käymiseen 
ja töiden tekemiseen liittyvät 

vät varat loppu-
kuuksi asumisen 
ja ruuan kului-
hin.

- Harvalla on 
mahdollisuut-
ta odottaa seu-
raavaan vuoteen 
veronpalautuk-
sia. Korkea polt-
toaineen hinta 

vaikuttaa jokapäiväiseen os-
tovoimaan. Sillä, mitä kukka-

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.

muistakin ajankohtaisista po-
liittisista aiheista.

- Maakunnissa polttoaineen 
hinta on kestopuheenaihe, 
joka nousee aina esille.

Nyt järki käteen

Polttoaineen hinnasta yli 
60 prosenttia on veroja, joten 
verotasossa on alentamisen 
varaa. Suomessa polttoaineen 
hinta on jo EU:n korkeimman 
tason tuntumassa.

- Olisi aika ottaa järki kä-
teen ja miettiä 
seurauksia, kun 
ihmisiä kiriste-
tään eri suun-
nasta aina vain 
enemmän. Koti-
taloudet alkavat 
voimaan pahoin, 
kun tavallisen 
elämän kulut 
paisuvat koko 

ajan, kansanedustaja sanoo.
Polttoaineen hinnan pysyt-

teleminen korkealla haittaisi 
jatkossakin merkittävästi mo-
nen tavallisen työmatkalai-
sen elämää. Syrjäseuduilla ei 
ole tavatonta, että työmatka 
saattaa olla 60-80 kilometriä 
suuntaansa, ja moni käy töis-
sä vieläkin pidemmän mat-
kan takaa.

Saamansa kansalaispalaut-
teen perusteella Peltokangas 
tietää, että tilanne vaikuttaa 
jo nyt työssäkäynnin kannat-
tavuuteen.

- Moni miettii, onko enää 
järkevää ajaa pitkää matkaa 
töihin, kun työstä saatavas-
ta vastikkeesta yhä suurempi 
osa hupenee polttoainekului-

Poltoaineen 
hinnasta 
jopa yli 
60 prosenttia 
on veroa.

matkakulut. Vä-
hennykseen liit-
tyy kuitenkin 
monia ehtoja ja 
rajoja.

Peltokangas 
toteaa, että ve-
rovähennykset 
saattavat tun-
tua etäiseltä loh-
dulta bensapum-
pulla, jossa moni miettii myös 
sitä, riittävätkö jäljelle jää-

"Korkea 
polttoaineen
hinta vaikut-
taa jokapäi-
väiseen osto-
voimaan."

Kansanedustaja Mauri 
Peltokangas on kuun-
nellut kansaa tarkalla 
korvalla.
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Miksi aluevaaleissa kannattaa 
äänestää perussuomalaisia? 
PUOLUESIHTEERIN perusolotila on yleensä huolestunei-
suus. Me olemme kuin suuri perhe, jossa aina sattuu ja tapah-
tuu. Miten saadaan hyviä ehdokkaita? Miten puoluekentän asi-
at kulkevat? Onko ongelmia tahi ristiriitoja? Ovatko asiat hyvin 
Kuopiossa? Kuinka kokoukset sujuvat Jyväskylässä, Seinäjoella 
tai Tervolassa?

Aiotaanko valta siirtää virkamiehille? 

Aluevaalien lähestyessä huolet kohdistuvat tietysti siihen, saa-
vatko tulevat aluevaltuutetut äänensä kuuluville. Eri puolil-
ta tulleiden tiedonmurusten mukaan virkamiehet valmistelevat 
kiireen kaupalla tulevia hallinto-ohjesääntöjä. Ilman mitään de-
mokraattista pohdintaa tai kansan äänen kuulemista.  

On puhuttu siitä, että pahimmillaan aluevaltuustoista suunni-
tellaan pari kertaa vuodessa kokoontuvia ”neuvostoparlament-
teja”, joissa päätökset tehtäisiin niin, että niihin ei voisi oikeasti 
vaikuttaa. Nämä ”kumileimasinparlamentit” delegoisivat sitten 
valtansa hallitukselle. Tosiasiallisesti valta olisi kuitenkin sote-
aluevaltuustojen virkamiehillä, jotka esittelisivät ja runnoisivat 
leikkaukset lävitse.  

Supervirkamiehet odottavat vesi kielellä valtaa 

Näiden uusien ”supervirkamiesten” vastuulle jäisi se varsinai-
nen kova ydin – 25-20 miljardin rahapotin käyttäminen. Kun so-
terahoituksen määrät ovat alimitoitettuja, jäisi se leikkausten 
hoitaminen virkamiehille, jotka sitten samalla vähän ”oikoisi-
vat” 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 lau-
takuntajärjestelmän kautta; niissä istuvat valtuutetut makselisi-
vat puolueveroja piireille.  

Kahvi- ja kampaviineriorgiat? 

Pahimmillaan valtuutetut istuisivat pari kertaa vuodessa yh-
dessä ja puolueiden piiskurit kertoisivat, miten pitää äänestää. 
Lautakunnat olisivat mahdollisimman ufoja – tulevaisuuslau-
takuntia tai pohtimispiirejä, joissa ei olisi yhtään todellista asi-
aa. Aluevaltuuston lautakuntatyöskentelyn ja lukuisten kahvi- 
ja kampaviineriorgioiden jälkeen lähdettäisiin harmittelemaan 
sitä, miksi ihmeessä tässä kävi näin. Valta säilyisi vanhoilla puo-
lueilla ja heidän virkamiehillään. Demokratiasta jäisivät jäljel-
le vain kulissit.  

Perussuomalainen vaihtoehto – aito päätöksenteko  

Tässä on vastaus alun kysymykseen. Perussuomalaisia pitää ää-
nestää siksi, että me muodostamme aidon vaihtoehdon vanhal-
le ja kuluneelle. Me haluamme, että hallinto-ohjesääntö luotai-
siin aluevaltuutettujen kesken yhteisenä työnä. Ei niin, että valta 
delegoitaisiin tai siirrettäisiin supervirkamiesten käsiin. Meidän 
on äänestettävä ehdottomasti koko joukkona omia, sillä nyt luo-
daan rakenteita, jotka kestävät pitkään.  

Siksi äänestäminen on – ei sentään pakollista, mutta äärimmäi-
sen 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. Perussuomalai-
set on todellinen vaihtoehto ja itse asiassa ainoa vaihtoehto. Lai-
tetaan nyt kaikki voimat liikkeelle!  

Tässä lehden numerossa esitellään meille hyviä ehdokkaita, 
jotka ovat käyneet läpi ison prosessin. Piirien hyväksymät eh-
dokkaat esittäytyvät teille kasvoillaan. Meillä on mistä valita. 
Siellä on asiantuntijoita, sote-ammattilaisia ja ihan tavallisia pe-
rusihmisiä, jotka haluavat edistää meidän asiaamme.  

Äänestämään!

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

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 asu-
miskulujen jälkeen, pitäisi 
pystyä pärjäämään.

Perussuomalaisten kans-
sa samoilla linjoilla on toi-
nen oppositiopuolue kris-
tillisdemokraatit. Sen sijaan 
kokoomus ei ole valmis ke-
ventämään polttoaineen 
verotusta siitäkään huoli-
matta, että korkeat pump-
puhinnat heikentävät 
tehokkaasti työnteon kan-
nustimia. 

Peltokangas ihmettelee ti-
lannetta.

- Kokoomus on olevi-
naan tavallisen ihmisen asi-
alla, vaikka he eivät kui-
tenkaan ole. Kokoomus on 
tässä suhteessa valmis vie-
mään suomalaisilta tuhkat-
kin pesästä, Peltokangas hy-
mähtää.

Pitäisi huolettaa 
myös kokoomusta

Perussuomalaisten esi-
tys polttoaineveron alen-
tamisesta toisi keskiverto-
perheelle lähes 500 euroa 

enemmän käteen vuodessa.
Kokoomuksen näkemyk-

sen mukaan kalliiseen 
bensaan olisi kuitenkin 
paremmin varaa ansiotulo-
verotuksen keventämisen 
jälkeen. Peltokangas pitää 
kokoomusnäkemystä ”järjen 
köyhyytenä”.

- Nyt, kun bensan hinta on 
tapissa, sen pitäisi huolet-
taa myös kokoomusta, koska 
korkeat polttoainekulut ran-
kaisevat myös yrityssekto-
ria, kuljetusalaa ja pk-yrittä-
jiä. Korkeat logistiikkakulut 
siirtyvät tuotteiden hintoi-
hin, mikä leikkaa ostovoi-
maa entisestään, eli jälleen 
suomalainen maksaa lisää.

Peltokangas painottaa, että 
perussuomalaisten esittämä 
suora leikkaus polttoaineve-
roon on ainoa toimiva rat-
kaisu, millä voidaan puuttua 
ongelmaan eli kalliisiin liik-
kumisen kustannuksiin.

- On uskallettava tehdä 
selkeitä ja konkreettisia rat-
kaisuja, jotka ovat nähtävis-
sä bensapumpulla ja jotka 
tuntuvat kansalaisten kuk-
karoissa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Sähkön ja polttoaineiden 

veroja alennettava 

25 prosentilla.
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PERUSSUO-
MALAISEN 
vaihtoehdon 
mukaan vuo-
tuisia budjette-
ja ohjaa jatkos-
sa monivuotinen 
Julkisen talou-
den suunnitelma 
(JTS). Seuraa-
van vaalikau-
den 2023–2027 
suunnitelman 
välitavoitteet pi-
tää rakentaa niin, että julki-
sen talouden velkakestävyys 
on varmistettu kauden lo-
pussa.

- Suomen taloutta ei ole 
mahdollista korjata yhden 
vuoden vaihtoehtobudjetilla, 
vaan tarvitaan nelivuotinen 
julkisen sektorin trimmaus-
ohjelma, joka ohjaa tehok-
kaaseen ja tuottavaan toimin-
taan, Lulu Ranne sanoo.

Perussuomalaisten vaihto-
ehtobudjetti ohjaa rahaa suo-
malaisten turvallisuuteen ja 

Kansanedustaja Lulu Ranne painottaa, että 
perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on 
ennen kaikkea puolueen esitys siitä, miten 
julkisia rahoja pitää jakaa.

”Mitä enemmän ihmisillä on 
ostovoimaa, sitä parempi kaikille”

Veronalennukset parantavat työn 
ja yrittäjyyden edellytyksiä

hyvinvointiin.
- Suomalais-

ten rahat käyte-
tään suomalais-
ten palveluihin 
eikä mihinkään 
ylimääräiseen 
turhaan, Ranne 
sanoo.

Vaihtoehto-
budjetissa esite-
tään leikkauksia 
esimerkiksi ke-
hitysapuun, il-

masto- ja ympäristöministe-
riön kuluihin, puoluetukiin, 
poliittisiin erityisavustajiin ja 
valtiosihteereihin.

Kunniltakin 
tarvitaan apuja

Ranne korostaa, että julki-
sen talouden kohentaminen 
on monivuotinen projekti, 
jonka läpiviemisessä tarvi-
taan apua myös kunnilta.

- Kunnissa pitäisi ymmär-
tää, että tulopuolelle ei ole 

odotettavissa mitään erityistä 
vihreää kasvua tai muutakaan 
kasvua, vaan myös menoja on 
nyt pakko katsoa ja tarkastel-
la, mitä kunnissa ruohonjuu-
ritasolla tapahtuu.

Perussuomalaiset esittää 
työn ja yrittämisen verotuk-
sen keventämistä ja ottai-
si käyttöön Viron yritysve-
romallin, jossa yrityksen 
kassaan jätettyä tulosta ei ve-
rotettaisi vaan verotus tapah-
tuisi vasta siinä vaiheessa, 
kun yrityksestä nostetaan va-
roja ulos.

Ranne korostaa veronke-
vennysten positiivisia dynaa-
misia vaikutuksia julkiselle 
taloudelle.

- Isossa kuvassa tilanne on 
se, että mitä enemmän ihmi-
sillä on ostovoimaa ja mitä 
enemmän rahaa jää käteen, 
se menee kiertoon, mikä on 
hyväksi kaikille. Silloin tarvi-
taan myös vähemmän sosiaa-
lisia tulonsiirtoja.

Perussuomalaiset esittää-
kin polttoaine- ja lämmitys-
polttoaineveroihin tuntuvaa 
alennusta, jotta asumises-
ta ja liikkumisesta tulee hal-
vempaa. Veronalennukset pa-
rantavat samalla myös työn ja 

yrittäjyyden edellytyksiä.

Veronkorotusten 
aika on ohi

Ranne toteaa, että veron-
korotusten 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 yh-
teiseen kassaan.

Ranne sanoo, että olennai-

sinta on se, että työn tekemi-
sestä tehdään kaikin tavoin 
kannattavaa.

- Se tapahtuu niin, että 
meillä on timmissä kunnos-
sa oleva julkinen sektori, joka 
on mahdollisimman pieni ja 
jonka tarvitsee verottaa mah-
dollisimman vähän. Kaikki 
verotulot käytetään suoma-
laisten hyväksi eikä ylimää-
räiseen hömppään.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET  
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

"Kunnissa 
pitäisi 
ymmärtää, 
että tulopuo-
lelle ei ole
odotettavissa 
mitään vihre-
ää kasvua." Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra keskustele-

massa kansalaisten kanssa Hämeenlinnassa.

Kansanedustaja 
Lulu Ranne moittii 
hallitusta huonosta 
taloudenpidosta.

Veronkorotusten 
tie on käyty 
Suomessa loppuun.
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PERUSSUOMALAISET HALUAA

 Kansallisvaltioajattelun lähtökohdaksi julkisten sosiaali- 
 ja terveyspalveluiden tuottamisessa. Soten on oltava 
 suomalaisia varten.

 Suunnata enemmän julkisia resursseja terveydenhuoltoon 
leikkaamalla maahanmuuton kustannuksista ja ilmasto-

 politiikan kunnianhimosta.

 Kieltää laittomilta maahanmuuttajilta hyvinvointialueilla 
muun kuin henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavien 

 sairauksien hoidon.

 Mahdollistaa lähiterveysasemien säilymisen ja terveys-
 keskuspalveluautot. 

 Asettaa tuntuvat sanktiot yksityisille palveluntarjoajille, 
 jotka rikkovat velvoitteitaan vammais- ja vanhuspalvelu-
 yksiköissään.

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.

 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.

 Siirtää julkisia resursseja ennaltaehkäisevään suuntaan 
 lastensuojelussa ja poistaa vammaispalvelulaista 
 voimavararajauksen.

 Kuopata maakuntaveron käyttöönoton.

 Suosia palo- ja pelastuskaluston hankinnoissa 
 kotimaista tuotantoa.

vaalit.perussuomalaiset.fi
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PERUSSUOMALAISET 
esitteli vaihtoehtobudjettin-
sa. Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän 
puheenjoh-
taja Ville Ta-
vio kertoi Ylen 
Politiikkaradi-
ossa, että vaih-
toehtobudjetin 
voi nähdä muu-
taman isomman 
osan kokonai-
suutena.

- Säästöjä on 
haettu maahan-
muutosta, EU-
tulonsiirroista ja ilmasto-
politiikasta. Asumiseen ja 
autoiluun esitetään veron-
kevennyksiä. Lisäksi meillä 
on lisäresursointeja moneen 
paikkaan.

Perussuomalaisten vaihto-
ehtobudjetin yksi keskeisim-
piä esityksiä on autoilun kor-
keaan hintaan puuttuminen. 
Hallitus korotti polttoaineve-
roa viime vuonna, ja nyt pe-
russuomalaiset esittää polt-
toaineverojen keventämistä 
254 miljoonalla.

- Hallituksen tulisi ottaa 
vastuu siitä, että ihmisillä on 
varaa autoilla. Korkea bensan 
hinta on kuripolitiikkaa, joka 
tuntuu etenkin maaseudulla, 
jossa kuitenkin kaikkien on 
liikuttava: käytävä töissä ja 
vietävä lapsia harrastuksiin, 
Tavio sanoi.

Kokoomus antaisi 
bensalla rahastamisen 
jatkua

Tavion seurana politiikkara-
diossa oli myös kokoomuksen 
kansanedustaja Kai Mykkä-
nen.

Kokoomus esittelee omas-
sa vaihtoehtobudjetis-
saan veronalennuksia, jotka 
kohdistuisivat palkka- ja elä-
ketulojen verotukseen.

Toisin kuin perussuoma-
laiset, kokoomus ei kuiten-
kaan ole valmis keventämään 
polttoaineen verotusta siitä-
kään huolimatta, että korkeat 
pumppuhinnat heikentävät 
tehokkaasti työnteon kannus-
timia. Kallis bensa on samalla 

Oppositiopuolueiden talouspolitiikassa on 
eroja. Siinä missä perussuomalaiset pyr-
kii laajalla veronkevennysohjelmalla sii-
hen, että kaikissa tuloluokissa ostovoima oli-
si vahvempi, kokoomukselle sopii hyvin, että 
suomalaisia rahastetaan jatkossakin bensa-
pumpulla. Kokoomus myös edelleen hinkuu 
halpatyövoimaa EU:n ulkopuolelta.

Veronkevennyksiä 
autoiluun ja asumiseen

Perussuomalaisten vaihtoehto-
budjetti karsisi turhia menoja

lisärasite kuljetusyrityksille, 
ja bensalasku siirtyykin tuot-
teiden kuten ruuan kuluttaja-

hintoihin.
Kokoomuk-

sen Mykkänen 
myönsi, että au-
toilevat työmat-
kalaiset ovat tällä 
hetkellä ahdin-
gossa kalliin ben-
san vuoksi.

Tavio ei kui-
tenkaan saa-
nut Mykkäseltä 
tukea poltto-
aineveron ke-

ventämiselle. Toisin sanoen 
kokoomuksella ei ole mi-
tään sitä vastaan, että suoma-
laiset köyhtyvät jatkossakin 
bensapumpulla ja että kor-
kea polttoaineen hinta näkyy 
ja tuntuu tuotteiden kauppa-
hinnoissa.

Mykkänen selitteli, että kun 
palkasta jää enemmän kä-
teen, ostovoiman voi käyt-
tää kalliin polttoaineen osta-
miseen.

Pienituloiset 
palelevat taloissaan

Perussuomalaiset esittää 
vaihtoehtobudjetissaan vero-
alea lämmityspolttoaineille, 
joiden verotusta perussuoma-
laisten mallissa kevennetään 
100 miljoonalla.

Tavio huomautti, että moni 
pienituloinen maksaa jo läh-
tökohtaisesti korkeaa hintaa 
öljylämmittämisestä.

- Öljylämmitys on kallista, 
eikä pienituloisilla ole talois-
saan maalämpöjärjestelmiä 
tai muita moderneja ratkai-
suja, vaan monissa taloissa on 
vanhat öljykattilat, joita myös 
pitää huoltaa. Monissa rinta-
mamiestaloissa asuu pieni-
tuloisia eläkeläisiä, joten on 
mielestäni törkeää, että SDP 
hallituksessa palelluttaa näi-
den talojen asukkaita.

Erityisasiantuntijoilla 
ei vaikeuksia työllistyä 
Suomeen

Perussuomalaisten vaihto-
ehtobudjetissa puretaan auki 

myyttiä, jonka mukaan kor-
keasti koulutettujen ja kova-
palkkaisten osaajien, kuten 
koodaajien, pääsy Suomen 
työmarkkinoille olisi jotenkin 
erityisen vaikeaa.

Tavio totesi, että erityisasi-
antuntijoiden saapuminen 
Suomen työmarkkinoille ei 
ole nykyisellään ongelma, sil-
lä erityisasiantuntijoiden en-
simmäisten työlupien me-
diaanikäsittelyaika on tällä 
hetkellä vain noin 10 päivää.

- Erityisasiantuntijoiden 
oleskeluluvissa siis ei enää 
juuri ole ruuhkia. Herää kui-
tenkin kysymys, mikä on se 
kolmansista maista saapuvi-
en työvoimareservi, jota eräät 
elinkeinoelämän toimijat 
yrittävät pakottaa tänne, Ta-
vio sanoi.

Perussuomalaisten tavoi-
te on saada kireät toimeentu-
lovaatimukset työperäiselle 
maahanmuutolle.

- Suomeen töihin tulevan 
henkilön on tultava toimeen 
ja pystyttävä elättämään it-
sensä omalla työllään, eikä 
niin, että hän tulee tänne elä-
mään sosiaaliturvan varassa, 
Tavio sanoi.

Kokoomus sen sijaan tun-
netusti kannattaa halpatyö-
voiman maahantuontia. Myk-
känen perusteli puolueensa 

kantaa sillä, että maahan-
muuttajia työskentelee kulje-
tusalalla, ravintoloissa ja lii-
kenteessä. Mykkänen jopa 
väitti, että työperäinen maa-
hanmuutto tulevaisuudessa 
takaisi eläkkeiden maksun ja 
vanhuspalvelut Suomessa.

- Eihän täällä pääkaupunki-
seudulla liikkuisi tavarat eikä 
ihmiset, eikä ravintoloissa 
olisi työntekijöitä ilman työ-
peräisiä maahanmuuttajia, 
Mykkänen lohkaisi.

PS leikkaisi satoja 
miljoonia maahan-
muutosta

Maahanmuuttopolitiikan 
järkevöittäminen on perus-
suomalaisille iso teema, ja se 
näkyy myös vaihtoehtobud-
jetissa. Perussuomalaiset esi-
merkiksi leikkaisi vastaan-
otto- ja kotouttamiskuluista 
300 miljoonaa sekä kehitys-
avusta 520 miljoonaa.

Useiden tutkimusten mu-
kaan niin humanitaarinen 
kuin työperäinenkin maa-
hanmuutto on Suomelle erit-
täin kallista. Tämä johtuu sii-
tä, että Suomeen ei juuri tule 
koulutettuja osaajia.

- Työperäinen maahan-
muutto on myös ongelma, 
jos se tapahtuu niin, että tän-

ne töihin tulevat eivät työllis-
ty kunnollisella palkalla, vaan 
tällöin pyritään vain laske-
maan eri alojen palkkatasoa.

EU:n ulkopuolelta halpa-
työvoimaa kaipaavalle Myk-
käselle Tavio huomautti, että 
suomalaisilla työnantajilla on 
jo nyt käytössään koko EU-
alueen työvoimapooli.

- Meillä on jo EU:ssa vapaa 
työvoiman liikkuvuus, joten 
työperäisestä maahanmuu-
tosta on pyritty tekemään 
suurempaa ratkaisua Suo-
men kestävyysongelmiin kuin 
mitä se oikeasti on, Tavio sa-
noi.

Haittamaahanmuutosta 
miljardien lasku

Tavio korosti, että perus-
suomalaiset pyrkii vaihto-
ehtobudjetissaan hakemaan 
säästöjä nimenomaan pit-
käaikaisista menoeristä, ku-
ten ei-työperäisestä maahan-
muutosta ja ilmastotoimista.

- Taloutta ei pitäisi katsoa 
vain vuosi kerrallaan eteen-
päin, vaan olisi hyvä olla ole-
massa suunnitelmat 10 tai 
jopa 20 vuoden päähän. Hy-
viin tuloksiin voidaan päästä, 
kun tehdään pidempiä suun-
nitelmia.

Tavio muistutti, että ei-työ-

Ville Tavion mielestä asunnon lämmittämisen tulee olla kohtuuhintaista.

Moni pieni-
tuloinen 
maksaa jo 
lähtökohtai-
sesti korkeaa 
hintaa öljy-
lämmittämi-
sestä.

Perussuomalaiset esittää
vaihtoehtobudjetissaan veroalea 
lämmityspolttoaineille.
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- Tilanne on täysin absurdi, 
perussuomalaisten kansan-
edustaja Sanna Antikainen 
sanoo.

VIHREILLÄ on kova hinku pe-
lastaa maailmaa ja antaa oles-
keluluvat jopa maassa laitto-
masti oleville ulkomaalaisille. 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra muistuttaa, 
että vastaanoton ja kotoutta-
misen kulut ovat vain murto-
osa maahanmuuton kokonais-
kustannuksista. 

Purra sanoo, että Suomel-
le haitallisen maahanmuuton 
rajoittaminen säästäisi miljar-
deja. Erityisesti tietyistä mais-
ta saapuvien työllisyysaste on 
vuodesta toiseen matala, ja syr-
jäytyminen toisessakin suku-
polvessa on merkittävästi kan-
taväestöä suurempaa.

- Mikäli humanitaarista aut-
tamista halutaan verorahoin 
tehdä, se pitää tehdä konflikti-
alueiden lähialueilla. Tämä on 
huomattavasti tehokkaampaa 
auttamista kuin minkäänlainen 
maahanmuutto. Turvapaikka-
järjestelmää hyväksikäyttävän 
elintasosiirtolaisuuden kana-
vat pitää tukkia eikä vahvistaa 
niitä kuten hallitus tekee, Pur-
ra toteaa.

Purra painottaa, että vain 
Suomea taloudellisesti hyödyt-
tävä integroitumiskykyisten ih-
misten maahanmuutto on ter-

vetullutta.
- Meillä on omat huono-osai-

set ja apua tarvitsevat. Meidän 
pitää auttaa ja tukea heitä. Ei 
tuoda lisää apua tarvitsevia ul-
komailta.

Perussuomalaisten vaihtoeh-
tobudjetti keskittyy maailman-
pelastamisen sijaan suomalais-
ten hyvinvointiin.

- Perussuomalaisia on syy-
tetty muun muassa siitä, että 
meille suomalainen tulee en-
sin. Totta on, että mikäli koko 
hallituskausi olisi edistetty pe-
russuomalaista politiikkaa, 
kestävyysvajetta kurottaisiin 
määrätietoisesti umpeen. Suo-
malaisella olisi omassa maas-
saan muutakin kuin maksa-
jan rooli.

- Kun hallitus antaa Afrikkaan 
ja Lähi-itään velkarahaa, me 
alennamme suomalaisen ben-
san hintaa. Kun hallitus antaa 
Eurooppaan velkarahaa, me 
annamme sitä suomalaiseen 
maatalouteen. Kun hallitus pa-
nee miljardeja tehottomiin il-
mastotoimiinsa, me parannem-
me suomalaisen teollisuuden 
ja yritysten kilpailukykyä. Halli-
tus antaa maailmalle ja maail-
manparantamiseen, perussuo-
malaiset suomalaisille.

Suomalaisella pitää olla 
omassa maassaan muutakin 
kuin maksajan rooli

ENERGIAN hinta kirvoitti edus-
kunnassa vilkasta keskustelua 
sekä sähkön hinnasta että ener-
giaremonteista. Sähkön ennä-
tyksellinen hinnannousu on 
iskenyt etenkin sähkölämmit-
teisten pientalojen asukkai-
siin kovien pakkasten saavuttua 
Suomeen.

Kysymykseen siitä, kuinka pie-
nituloinen selviää sähkölaskus-
ta, valtiovarainministeri Annika 
Saarikko (kesk.) ja elinkeinomi-
nisteri Mika Lintilä (kesk.) tarjo-
sivat ratkaisuksi sosiaalitukia.

- Pienituloiselle sähköläm-
mitteisen pientalon asukkaal-
le äkillisesti satoja euroja nous-
sut sähkölasku on oikeasti kova 
paikka, ja ministerit Saarikko ja 
Lintilä kehtaavat esittää avuk-
si toimeentulotukea ikään kuin 
sitä saisi pyytämällä, perussuo-
malaisten kansanedustaja San-
na Antikainen ihmettelee.

- Suosittelen arvon ministe-
reitä kokeilemaan henkilökoh-
taisesti, kuinka helppoa toi-
meentulotuen saaminen ja 
sosiaalituilla eläminen todelli-
suudessa on, sillä tämä ehdotus 
on täysin todellisuudesta vie-
raantunut.

Pienituloisten 
ihmisten selviytymisellä 
ei mitään väliä

Keskustelu sähkön hinnas-
ta jatkui kiivaana vielä tiistaina 
14.12. eduskunnan käsitellessä 
vuoden 2022 talousarviota.

- Hallituspuolueet puhuvat 
vihreästä siirtymästä samal-
la kun suomalaisten olot kurjis-
tuvat pilviin kohonneiden läm-
mityskulujen vuoksi. Suomen 
päästöt ovat pisara meressä 
koko maailman mittakaavassa, 
mutta hallitus yrittää silti väki-
sin ajaa maatamme hiilineut-
raaliksi nopealla aikataululla, 
vaikka oman kansansa hyvin-
voinnin uhraamalla.

- Pienituloisten suomalaisten 
selviytymisellä ei tunnu olevan 
hallitukselle mitään väliä, vaan 
tärkeintä on näyttää hyvältä 
muun maailman silmissä, Anti-
kainen moittii.

Sähköyhtiöille 
vyöryy rahaa

Myös toisenlaisia näkemyksiä 
ennätyshintoihin nousseesta 

Energian hinta on puhuttanut suomalaisia sähkön rajun 
hinnannousun seurauksena. Keskustaministerit Annika 
Saarikko ja Mika Lintilä ovat esittäneet sähkölaskujensa 
kanssa painiskeleville pienituloisille ratkaisuksi sosiaa-
litoimistoa, vaikka molemmat tietävät, ettei sieltä heru 
apua kovinkaan helposti. 

Keskustan ministerit kehottivat 
hakemaan toimeentulotukea

Suomalaiset pulassa ylikalliiden sähkölaskujen kanssa

peräisestä eli sosiaaliturva-
perusteisesta maahanmuu-
tosta kertyy vuositasolla 
miljardikulut. Tavio verta-
si kalliiksi käyvää maahan-
muuttoa Suomen rajojen 
sisällä toteutettavaan kehi-
tysapuun, jossa ei kuitenkaan 
huomioida oheisseurauksia 
ja haittoja suomalaiselle yh-
teiskunnalle.

- Nyt kun hallitus tuplasi 
pakolaiskiintiön, niin samal-
la hallitus otti veronmaksajil-
le lisää maksettavaa jopa 750 
miljoonaa euroa, vaikka tästä 

ei puhuta missään.
Tavio esitti uudelleen maa-

hanmuuttopolitiikan järke-
vöittämistä ja vertasi Suomea 
Australiaan ja Kanadaan.

- Mekin voisimme ottaa 
tänne Suomeen vain sitä po-
rukkaa, jonka tiedämme työl-
listyvän ja hyödyttävän yh-
teiskuntaa. Se olisi kaikkien 
etu.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Ministerit Annika Saa-
rikko ja Mika Lintilä ovat 
vieraantuneet tavallisen 
ihmisen arjesta.

pörssisähköstä on esitetty. Yle 
kertoi energiayhtiöiden nautti-
van hinnannoususta täysin rin-
noin, sillä rahantuloa ei käytän-
nössä voi estää sähkön hinnan 
pysyessä korkealla.

- Ministerit tarjoavat ratkaisuk-
si sosiaalitukia samalla kun säh-
köyhtiöille vyöryy rahaa ovista 
ja ikkunoista. Tilanne on täy-
sin absurdi. Toimeentulotuki 
on viimesijainen tuki, kun kaik-
ki muut varat on käytetty, mut-
ta hallitus ehdottaa sitä avuk-
si sähkön korkeaan hintaan sen 
sijaan, että tekisi itse hinnal-
le jotain esimerkiksi laskemal-
la veroja.

- Kansalaisia ei saa ajaa pääs-
tökaupalla järjettömiksi kasva-
tetuilla energian hinnoilla köy-
hyyteen, eikä toimeentulotuki 
saa olla suora tulonsiirto veron-
maksajilta sähköyhtiöille. Onko 
keskustan mielestä oikein, että 
hallitus keskittyy maailmanpe-
lastamiseen ja ilmastoposeera-
ukseen samalla, kun suomalai-
set palelevat kodeissaan, kun 
omaa kotiaan ei enää ole varaa 
lämmittää? Antikainen kysyy.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Hallitus käy mielellään 
autoilijan lompakolla.

Keskustalaiset ministerit uskovat, että sosiaalitoimisto auttaa, 
kun talon lämmittäjältä loppuvat rahat.
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PÄÄMINISTERI Sanna 
Marinin (sd) bilekohun taus-
talla on kaksi asiaa, jotka kie-
livät välinpitämättömyydestä 
ja piittaamattomuudesta. 

 Kyse on ensinnä siitä, että 
Marin lähti viihteelle Hel-
singin yöhön, vaikka hän tie-
si altistuneensa aiemmin ko-
ronalle oltuaan edellisenä 
päivänä samassa tilaisuudes-
sa koronaviruksen saaneen 
ulkoministeri Pekka Haavis-
ton (vihr) kanssa.  

 Toiseksi kyse on siitä, että 
valtioneuvoston turvallisuus-
osasto pyrki juhlaillan aikana 
tavoittamaan Marinia teksti-
viesteillä, joissa pääministe-
riä kehotettiin välttämään lä-
hikontakteja.  

 Tekstarit eivät kuitenkaan 
tavoittaneet yökerhossa viih-
tynyttä Marinia, joka paikalla 
olleiden mukaan nähtiin hei-
lumassa tanssilattialla sekä 
baaritiskillä napsuttelemassa 
sormiaan tarjoilijalle.  

 Terveysturvallisuutta ko-
rostavat tärkeät viestit jäi-
vät Marinilta pimentoon siitä 
syystä, että viestit oli lähetet-
ty valtioneuvoston virkapu-
helimeen eikä Marinilla ollut 
sitä omien sanojensa mukaan 
mukana. Marinilla oli viih-
teellä ollessaan mukana vain 
eduskunnan puhelin. 

 Marin on itse puolustautu-

Yleisradion pääministeri Sanna Marinin val-
kopesuyritys ei jäänyt kansalta huomaamat-
ta. 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 luotta-
musta Ylen journalismiin, Meri sanoo.

”Ylessä on 
turha itkeä, 
että luottamus 
rapautuu” 

Yleisradio valkopesi pääministerin 
bilekohua oikein urakalla 

nut väitteellä, että tarvittaes-
sa hänet saa ”aina kiinni”. No, 
tällä kertaa ei saatu. 

Puoluetoveri-
professori: Marin 
ei rikkonut lakia 

 
Pääministerin biletystä kä-

siteltiin Ylen aamussa varsin 
ennalta-arvattavaan tyyliin. 

Toimituksellisissa proses-
seissaan Yle oli tullut siihen 
tulokseen, että pääministerin 
terveysturvallisuutta uhmaa-
vaa toimintaa sekä viestin-
nälliseen katveeseen jäämistä 
sopivin henkilö kommentoi-
maan on SDP:n eduskunta-
vaaliehdokas ja pitkän linjan 
Marinin tukija Jukka Kek-
konen. 

 Ylen aamun katsojille Kek-
kosen demaritaustasta ja ai-
emmasta Marinin tukemi-
sesta ei kuitenkaan kerrottu 
mitään, vaan tv-katsojille 
Kekkonen esiteltiin ”oikeus-
historian emeritusprofesso-
rina”. 

Kuten arvata saattaa, Kek-
konen ei juuri nähnyt moitit-
tavaa tai muutakaan virhet-
tä siinä, että Marin heittäytyi 
täysillä viihteelle viis veisa-
ten omasta korona-altistumi-
sestaan. 

Kekkonen viittasi kintaal-
la myös sille, että juhlimisen 

takia valtioneuvoston turvan 
tärkeät viestit jäivät Marinil-
ta saamatta. Hän antoi ensin 
ovelasti ymmärtää, ettei Ma-
rin ollut rikkonut lakia. 

- Tästä ei saa tekemälläkään 
tehtyä laillisuusdraamaa. Mi-
tään laillisuuskysymystä tässä 
ei ole, koska Marin oli koko 
ajan tavoitettavissa ja varajär-
jestelyt oli. Kyllä tässä on aika 
paljon tekemällä tehtyä ko-
hua, mikä ei ole ollut suoma-
laisessa varsinkaan iltapäivä-
lehtien mediajulkisuudessa 
mitenkään poikkeuksellis-
ta viime kuukausina ja vuosi-
na. Kaikkeen tällaiseen tartu-
taan, mutta on ihan hyvä, että 
asia selvitetään, Kekkonen 
esitti oikeusprofessorin arvo-
vallalla.

 
Kehui Marinia 
”viisaaksi ihmiseksi” 

Ylen aamun vieraaksi oli 
kutsuttu myös työoikeuden 
eturivin asiantuntija, profes-
sori Seppo Koskinen. Hä-
nellä tiettävästi ei ole poliit-
tisia kytkentöjä Mariniin tai 
SDP:hen. Koskiseltakaan ei 
suurempia moitteita päämi-
nisterin suuntaan kuultu, jos-
kin oikeusprofessori esitti 
ystävällishenkisen, jopa isäl-
lisen ohjeen Marinille. 

 - Älä enää juhli niin myö-
hään julkisilla paikoilla. Jos 
vaikka lopettaisit julkiset 
esiintymiset kello 11 illalla, 
niin tällaisia kohuja ei tuli-
si, Koskinen opasti pääminis-
teriä. 

Koskisen kollega Kekkonen 
komppasi perään. 

- Kyllä Marin viisaana ihmi-
senä ottaa opiksi tästä, Kek-
konen ylisti puoluetoveriaan. 

Aamukahvia hörppiville 
kansalaisille saattoi jäädä kä-
sitys, että koska arvovaltaiset 
oikeusprofessorit eivät lem-
peää nuhtelua lukuun otta-
matta arvostelleet pääminis-
terin toimintaa, ehkä taas oli 
saatu aikaan kohua tyhjästä. 

Mutta moni-
ko katsoja tie-
si tai muisti, 
että Kekkonen 
oli viime edus-
kuntavaaleissa 
SDP:n ehdok-
kaana? Ilmisel-
vää on, että kun 
pääministe-
riä tv-studios-
sa puolustelee 
oma puolueto-
veri, asetelma 
on ongelmalli-
nen. 

Koko Marinin pääminis-
terikauden ajan Kekkonen 
on tullut tunnetuksi vakaa-
na pääministerin tukijana ja 
puolustajana. Kekkonen on 
ennenkin avannut suunsa 
oma-aloitteisesti, kun Mari-
nia on pyritty horjuttamaan. 

Vuosi sitten Kekkonen kir-
joitti Twitterissä: 

- Itse asiassa Sanna Ma-
rin on antanut asiallisia vas-
tauksia Kokoomuksen joh-
don yhä populistisemmiksi ja 
virheellisemmiksi käyneisiin 
lausuntoihin. Kokoomuksen 
kannattaisi pitäytyä asia-ar-
gumenteissa eikä ryhtyä pee-
saamaan persuja.

 
Puolusteli 
pääministeriä myös 
aamiaiskohussa 

 Kekkonen nousi esiin Mari-
nin puolustajana myös viime 

keväänä, kun tiedotusvälineet 
kertoivat, että Marin perhei-
neen oli käyttänyt verotonta 
aamiaisetua asuessaan virka-
asunnossaan Kesärannassa. 
Verottajan mukaan ateriae-
tu kuitenkin on veronalais-
ta tuloa. 

Kekkosen mu-
kaan ”kympin 
aamiaisen esil-
le nostaminen 
suurena on-
gelmana on jo 
maailmanen-
nätys detaljien 
penkomisessa”. 

Viime keväänä 
Kekkonen oli 
kutsuttu Ylen 
pääuutislähe-
tykseen selitte-
lemään parhain 
päin Marinin 

hallituksen huolimatonta 
lainvalmistelutyötä. 

 Ylen Marinin puolueto-
veri Kekkosen avustuksel-
la suoritettu pääministerin 
valkopesuyritys ei ole jäänyt 
huomaamatta sosiaalisessa 
mediassa. 

Urheiluvaikuttaja Aleksi 
Valavuori tylytti: 

– Mitä ihmettä te YLE tou-
huatte? Pyydätte studioon 
SDP:n ulos jääneen ehdok-
kaan puolustamaan SDP:n 
pääministeriä? Ja lopuk-
si SDP:n professori kertoo 
mikä olisi sopiva kotiintulo-
aika 36-vuotiaalle. Ei juma-
lauta, edes South Park ei pys-
tyis tähän. 

 - Pääministeri on jälleen 
kohun keskellä, joten Ylen 
aamussa ”puolueettoma-
na” asiantuntijavieraana on 
luonnollisesti pääministe-
rin puoluetoveri ja SDP:n EK-

Saavatko 
kansalaiset enää 
vastinetta verolle?

Katsojille 
ei kerrottu 
asiantuntijan 
demaritaus-
tasta tai 
Marinin 
tukemisesta
mitään.
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vaaliehdokas. Yleisradion 
journalistinen alennustila on 
häpeällinen. 

Toiset oikeus-
oppineet eri linjoilla 

 
Edellä esitetystä asetelmas-

ta luonnollisesti seuraa, että 
demariprofessori Kekkonen 
päätyi Marinin eskaloitunut-
ta biletyskohua arvioidessaan 
jyrkästi erilaisiin johtopää-
töksiin kuin muut asiaa kom-
mentoineet oikeusoppineet. 

Esimerkiksi Helsingin Sa-
nomien haastattelema juris-
tikolmikko, julkisoikeuden 
professori Janne Salminen, 
hallinto-oikeuden emeritus-
professori Olli Mäenpää ja 
oikeuskansleri Tuomas 
Pöysti huomauttavat, että 
pääministeri Marin on toden-
näköisimmin rikkonut minis-
tereitä velvoittavia toiminta-
ohjeita. 

 Oikeusoppineet huomaut-
tavat, että Marin ei ole nou-
dattanut Ministerin käsi-

kirjan ohjeistusta, jonka 
ohjeiden mukaan virkapu-
helin on pidettävä aina mu-
kana ja käyttövalmiudessa, 
koska valtioneuvoston ti-
lannekeskus lähettää ilmoi-
tukset, kutsut ja hälytykset 
ministereiden ja virkamies-
johdon virkamatkapuheli-
meen. 

 Mäenpään mukaan minis-
terin käsikirjan perusteella 
voidaan tehdä tulkinta, että 
pääministeri ei voi lähteä 
juhlimaan ilman käyttöval-
miudessa olevaa valtioneu-
voston virkamatkapuhelin-
taan. 

- Nimenomaan pääminis-
terin voidaan edellyttää ole-
van tavoitettavissa virka-
puhelimestaan 24 tuntia 
vuorokaudessa, koska hä-
nellä on keskeinen asema 
valtionjohdossa. Tämän ta-
kia ministerin käsikirja asi-
allisten syiden perusteella 
velvoittaa pääministeriä pi-
tämään virkamatkapuhelin-
ta mukanaan myös vapaa-
ajallaan, Mäenpää sanoo. 

Marinin huolimaton ja vä-
linpitämätön asenne kum-
mastuttaa myös edus-
kunnassa. 
Esimerkik-
si entinen 
sisäminis-
teri Päivi 
Räsänen ih-
mettelee 
pääminis-
terin tapaa 
olla pitämät-
tä valtioneu-
voston vir-
kakännykkää 
mukanaan 
vapaa-ajalla. 

 Räsänen 
kertoo itse saaneensa minis-
teriaikoinaan selkeän oh-
jeen siitä, että valtioneu-
voston virkapuhelimen on 
oltava aina käytössä ja mu-
kana. 

- Kuljetin sitä aina muka-
nani enkä laittanut puhe-
linta äänettömälle edes yön 
ajaksi. 

 
Yle käyttää 
aina puolueellisia 
asiantuntijoita 

 
Siinä, että Yle jälleen raa-

hasi tv-studioon Marinia 
puolustelemaan pääministe-
rin puoluetoverin ja tämän 
vankkumattoman tukijan, ei 
toki ole mitään uutta ja ih-
meellistä. 

Yle on jo vuosikausia käyt-
tänyt ohjelmissaan puolu-
eellisia asiantuntijoita mai-
nitsematta näiden taustoja. 

 Yllättävää onkin enää se, 
että Ylessä ei vielä vuon-
na 2021 näytetä välitettävän 
mitään siitä, että ohjelma-
vieraiden poliittisista sidon-
naisuuksista vaikeneminen 
ärsyttää ja suututtaakin kan-
saa – sosiaalisen median ai-
kakaudella Ylen pimittämät 
tiedot ja sidonnaisuuksis-
ta vaikeneminen nostetaan 
esille heti. 

Ylen aamun tuottaja Anne 
Achte selitteli Ylen toimi-
tuksellisia ratkaisuja tänään 
Twitterissä. 

 Uusimpien tietojen mu-
kaan tyytymättömyys Ylen 
ohjelmiin on kasvussa, eten-
kin maaseudulla. Tuoreen 
kyselyn mukaan jopa 40 
prosenttia suomalaisista 
kertoo jäävänsä ilman vasti-
netta Yle-verolle. 

Leena Meri: Yle 
maksukortin taakse 

 
Perussuomalaisten kan-

sanedustaja, puolueen 1. va-
rapuheenjohtaja Leena 
Meri toteaa, että koska Yle 
on verovaroilla ylläpidettä-
vä organisaatio, Ylessä tuli-
si noudattaa aivan erityistä 
huolellisuutta siinä, että oh-
jelmiin asiantuntijoiksi kut-
sutaan mahdollisimman es-
teettömiä henkilöitä. 

 - Miten voi olla niin, että 
Yle, jolla on käytössään laa-
jat resurssit ja mahdollisuu-
det, löytää aina oikeustie-
teilijä Kekkosen arvioimaan 
omaa puoluetoveriaan? 
Mitä uutisarvoa siinä on, 

että puolueto-
veri esittää tele-
visiossa arvioita 
pääministeris-
tä? Meri kysyy. 

Meri, joka on 
myös Ylen hal-
lintoneuvoston 
jäsen, huomaut-
taa, että Yleis-
radion tulisi jo 
olla huolissaan 
kasvavasta po-
rukasta, joka ei 
enää luota Ylen 
sisältöihin. 

- On ihan turha itkeä sii-
tä, että luottamus rapautuu, 
sillä Ylessä olisi syytä kat-
soa peiliin. Nähtävästi siellä 
ei vaan tehdä asialle mitään, 
vaikka juuri tämäntyyppiset 
asiat nakertavat luottamus-
ta Ylen journalismiin, Meri 
sanoo. 

Perussuomalaiset esittää 
tuoreessa vaihtoehtobudje-
tissaan neljänneksen eli 139 
miljoonan euron leikkaus-
ta Ylen budjettiin. Perussuo-
malaisten mallissa leikkaus 
tehtäisiin suoraan kansalai-
silta perittävän Yle-veron 
kevennyksenä, joka ei näy 
valtion budjetissa, mutta li-
sää kansalaisten käytettävis-
sä olevia varoja. 

 Meri sanoo, että nykyisel-
lään Ylen rahoittaminen ve-
rovaroilla ei ole enää perus-
teltu vaihtoehto. 

- Ainakin kaikki Ylen po-
liittiset ohjelmat olisi syytä 
laittaa maksukortin taakse, 
niin jokainen voisi itse arvi-
oida, katsooko ohjelmia vai 
ei. Säätiedotukset ja hätätie-
dotteet voisivat tosin edel-
leen jäädä julkisen palvelun 
puolelle, Meri sanoo. 

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      KUVAKAAPPAUS/YLE 

KANSANEDUSTAJA Mauri Pel-
tokangasta vastaan nostettiin 
syyte hänen kirjoituksistaan so-
siaalisessa mediassa. Valtakun-
nansyyttäjä Raija Toiviaisen nos-
tamassa syytteessä oli kyse 
kahdesta noin vuoden takaises-
ta Facebook-kirjoituksesta.

 Toiviaisen mukaan kirjoituksia 
on pidettävä pakolaisia ja tur-
vapaikanhakijoita solvaavina ja 
panettelevina niiltä osin kuin 
niissä on mainittu “loisivat elin-
tasosurffarit” ja kehotettu heitä 
poistumaan maasta sekä viitat-
tu “vuohipaimeniin”, millä ilma-
uksella on luotu mielikuva siitä, 
että turvapaikanhakijat olisivat 
ihmisryhmänä alempiarvoisia 
ja että heidän kulttuurinsa olisi 
kauttaaltaan jälkeenjäänyt.

Peltokangas kiisti syytteen pe-
rustellusti, ja käräjäoikeus to-
teaakin päätöksessään, ettei 
kirjoituksia voida pitää teonku-
vauksen tarkoittamalla tavalla 
panettelevina tai solvaavina ja 
että syyte on hylättävä.

- Kun otetaan huomioon, että 
kyse on poliittisesta puhees-
ta eli sananvapauden ytimes-
sä olevasta kirjoituksesta, min-
kä lisäksi tahallisuuden osalta 
on otettava huomioon lailli-
suusperiaatteen vaatimus ran-
gaistussäännöksen ennakoita-
vuudesta, käräjäoikeus katsoo, 
että Peltokankaan kirjoitusta 
ei ole rikoslain 11. luvun 10 §:n 
tarkoittamalla tavalla pidettävä 
turvapaikanhakijoita ja pakolai-
sia panettelevana tai solvaava-
na, käräjäoikeuden arvioinnissa 
todetaan.

Rikoslain pykälää 
täsmennettävä

Käräjäoikeuden huolellisesti 
perusteltu tuomio on luonteel-
taan historiallinen. Tähän asti 

Perussuomalaisten kansanedustajan ja puolueen 2. vara-
puheenjohtajan Mauri Peltokankaan saama syyte kiihot-
tamisesta kansanryhmää vastaan hylättiin Pohjanmaan 
käräjäoikeudessa. Tuomio on historiallinen.

”Oikeus voitti – tällä 
kertaa”

Peltokankaan syyte hylättiin

Sanna Marin on 
varmasti tyytyväi-
nen Yleen, joka 
kohtelee pääminis-
teriä silkkihansik-
kain.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen mielestä Mauri Peltokan-
gas on syyllinen. Käräjäoikeus oli toista mieltä.

Leena Meri

Nykyisellään
Ylen rahoit-
taminen 
verovaroilla
ei ole enää 
perusteltu
vaihtoehto.

Oikeiden rikosten 
ehkäisemiseksi ei 
tarvita epäselviä 
”kiihottamislakeja”.

valtakunnansyyttäjän nostamat 
kiihottamissyytteet varsinkin 
poliitikkoja vastaan ovat lähes 
poikkeuksetta johtaneet lan-
gettavaan tuomioon.

Peltokangas on tyytyväinen 
päätökseen ja toistaa puolueen 
vaatimuksen rikoslain selkeyt-
tämisestä.

- Oikeus voitti – tällä kertaa. 
Rikoslain pykälä kiihottamises-
ta kansanryhmää vastaan on 
hyvin ongelmallinen. Yksilö ei 
enää välttämättä voi edes tie-
tää, milloin hän mahdollises-
ti syyllistyy rikokseen arvostel-
lessaan esimerkiksi haitallisen 
maahanmuuton aiheuttamia 
lieveilmiöitä. Tällainen laki ei ole 
käyttökelpoinen, Peltokangas 
huomauttaa.

Sananvapauden voitto
Perussuomalaiset on vaati-

nut pitkään, että kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan nyky-
muodossaan poistetaan rikos-
laista.

- Esimerkiksi väkivallalla uh-
kailu tai siihen yllyttäminen 
ovat muutenkin rikoksia, kuten 
niiden kuuluukin olla. Oikeiden 
rikosten ehkäisemiseksi ei kui-
tenkaan tarvita epäselviä ”kii-
hottamislakeja”.

Puheenjohtaja Riikka Pur-
ra kommentoi asiaa Twitterissä: 
“Sananvapaus voitti tällä ker-
taa.”

Tuomio ei ole lainvoimainen.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP. 
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki 
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Arto Luukkanen
Puh: 040 831 9977 • arto.luukkanen@perussuomalaiset.fi 
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri • Marko Koskinen
Puh: 040 154 8418 • marko.koskinen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Projektisihteeri • Kirsi Kallio 
Puh: 040 194  6454 •  vaalit@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Mikael Lith
Puh. 040 354 8743  • mikael.lith@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Matti Heinonen • Puh: 0400 367 893
suomi.poika@netikka.fi
ETELÄ-SAVO 
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Johannes Nieminen • Puh: 045 869 6810
pj@perushelsinki.fi
HÄME 
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi

KAINUU 
Eila Aavakare • Puh: 044 273 0610
eila.aava@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI 
Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com
KYMI 
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI 
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA 
Sami Kymäläinen • Puh: 0400 791 191
sami.kymalainen@gmail.com
POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi 
POHJOIS-SAVO 
Henri Uljonen • Puh: 044 559 3783
henri.uljonen@gmail.com
SATAKUNTA 
Arto Perttula • Puh: 040 546 3163
arto.perttula@kokemaki.fi
UUSIMAA 
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI 
Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806 
ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164 
puheenjohtaja@ps-nuoriso.fi 

Pääsihteeri • Laura Jokela
Puh: +358 50 431 6899
paasihteeri@ps-nuoriso.fi  

ps-nuoriso.fi 

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Kari Kolari 
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Riikka Purra
riikka.purra@eduskunta.fi
Puh: (09) 432 3185
1. Varapuheenjohtaja • Leena Meri 
Puh: (09) 432 3165
leena.meri@eduskunta.fi 
2. Varapuheenjohtaja • Mauri Peltokangas
Puh: (09) 432 3105
mauri.peltokangas@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: (09) 432 4198
sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi 
Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Jari Immonen (Uusimaa) 
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa) 
Matti Mäntylä (Häme) 
Jyrki Niittymaa (Keski-Suomi) 
Päivi Sivenius (Kymi) 
Henri Uljonen (Pohjois-Savo) 
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa) 

  EDUSKUNTARYHMÄ

Sanna Antikainen   (09) 432 3063
Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
Jussi Halla-aho  (09) 432 4058 
Petri Huru (09) 432 4109 
Olli Immonen  (09) 432 3049
Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 4324040
Ari Koponen  (09) 432 3117

Jari Koskela  (09) 432 3120
Jouni Kotiaho  (09) 432 3134
Sheikki Laakso  (09) 432 3121
Rami Lehto  (09) 432 3087
Mikko Lundén  (09) 432 3138
Leena Meri  (09) 432 3165
Juha Mäenpää  (09) 432 3042
Jani Mäkelä  (09) 432 3109
Jukka Mäkynen  (09) 432 3017
Veijo Niemi  (09) 432 3108
Mika Niikko  (09) 432 3129
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mauri Peltokangas  (09) 432 3105
Sakari Puisto  (09) 432 3171
Riikka Purra  (09) 432 3185
Lulu Ranne  (09) 432 3174
Mari Rantanen  (09) 432 3178
Minna Reijonen  (09) 432 3135
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Jenna Simula  (09) 432 3180
Riikka Slunga-Poutsalo  (09) 432 3057
Ville Tavio  (09) 432 3177
Sebastian Tynkkynen  (09) 432 4198
Veikko Vallin  (09) 432 3156
Ville Vähämäki  (09) 432 3195
Jussi Wihonen  (09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi 

Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi 

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi

Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646  •  nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869  •  annika.hoffren@eduskunta.fi

Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227  •  tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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Katso kaikki perussuomalaisten tapahtumat 
osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi

Tule mukaan!
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ILMOITA tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoite. 
Laita mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-

ten määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen
Muistathan päivittää 

muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelin-numero, 

sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 
tai jasenasiat@

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 aineisto-
päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

PERUSSUOMALAINENVaalit on tulossa: 
Pekasus kouluttaa

Perussuomalaisten Opintokeskus Pekasus 
järjestää koulutuksia, joilla tuetaan kentän 

vaaliponnistuksia. Olemassa olevat koulutukset ja 
niihin ilmoittautumiset löytyvät helposti 

www.pekasus.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. 

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.

Perussuomalainen 1/2022
Ilmestyy 31.1.2022. Aineistot ja 

lehtitilaukset viimeistään 18.1.2021.

PERUSSUOMALAINEN
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KOKOUKSET & 
TAPAHTUMAT

SIIKALATVA  
Siikalatvan Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous pidetään tiis-
taina 28.12. klo 18 Kestilän kun-
nantalon valtuustosalissa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!



Löydä oma ehdokkaaksi osoitteesta
vaalit.perussuomalaiset.fi

ÄÄNESTÄ
PERUSSUOMALAINEN 
ALUEVAALTUUSTOON!

1561 EHDOKASTA!




