
Leikkauksia toisaalla (Warkauden lehti 14.2.)

Olli Ohvilainen kirjoitti WL:ssä 11.2. vapaaehtoisista leikkauksista, joita maassamme joudutaan 
tekemään kun euroja syydetään 'EU:n moolokin kitaan'. Näkemykset EU:sta jaan Ollin kanssa 
täysin, mutta minulla on erilainen näkemys tarvittavista leikkauksista. Koska kansantaloudessa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen, mielestäni leikkaamalla omasta kulutuksestamme leikkaamme 
ainoastaan yksityisten yritysten myynnistä, valtion alv-tuloista, kun ostamme vähemmän. Kuitenkin
ongelmana on se, että valtio ja kunnat velkaantuvat kiihtyvällä vauhdilla ja niiden pitää leikata 
omista kustannuksistaan, eikä verotuloistaan. Julkiset kustannukset syntyvät palveluntarjonnasta 
kansalaisille, mikä taas tekee palvelujen leikkaamisesta kivuliaan prosessin, eikä sitä pidä tehdä 
tässä vaiheessa. Voidaanko valtion verovarojen käyttöä kohdistaa tehokkaammin? Kyllä. 

Suomen valtion pitää lopettaa lainaamasta kansainvälisiltä markkinoilta rahaa, jotka se pistää 
suoraan IMF:n, EVM:n ja ERVV:n kaltaisiin rahoituslaitoksiin. Tällainen ulkomaille 
velkaantuminen syö valtion kassasta varoja, jotka voitaisiin käyttää kuntatalouden alijäämien ja 
kriisipaikkakuntien auttamiseen täällä kotimaassa. Nyt valtiomme on mukana pelissä, jossa otetaan 
lainaa valtion piikkiin viimeksi joulukuussa 2011 yli 3 miljardia ja rahat pistettiin suoraan IMF:lle. 
Jos tähän Vanhasen, Kataisen, Kiviniemen ja Urpilaisen valitsemaan linjaan saadaan muutos, niin 
kotimaisella varuskuntien, kuntien ja valtion toiminnan tehostamisella ei olisi niin kiire. Verot on 
kerätty ensisijaisesti uudelleenjakoa varten omien kansalaisten tarpeisiin eikä ulkomaille 
lähetettäviksi. Ei Suomea eroteta EU:sta tai eurosta kielteisen maksu- ja takaussitoumuksen takia. 
Poliitikot vain menettävät oman istumapaikkansa näissä tehottomissa velkaneuvotteluissa, jotka 
yritysmaailmassa olisi lakkautettu 2 vuotta sitten, kun tulosta ei tule. 

Valtion varojen käytössä toivon maamme hallitukselta kotimaisen kurjistamisen sijaan ulkoisen 
velkaantumisen lopettamista EU-pelastuspakettien varjolla. Perussuomalainen 'piikki kiinni' linja 
tehoaa parhaiten sekä talossa että puutarhassa. Jos talon kalusteet ovat vialliset, ei niitä korjata 
sijoittamalla varoja puutarhaan. Ollin järkevät kulutusneuvot voidaan lähettää ensin Kreikan 
julkisen sektorin työpaikkasäännöiksi. Niiden soveltaminen Suomessa on ennenaikaista. Olli, 
autetaan ensin kreikkalaisia, italialaisia ja portugalilaisia heidän hädässään leikkauksillasi. Suomen 
kansa leikatkoon vasta, kun siihen on riittävästi aihetta. Mielestäni Kreikan taloudenpidon ongelmat
eivät ole riittävä syy aloittaa yksityisen ja julkisen kulutuksen leikkaamisella Suomessa. Kiitos Olli 
hyvästä keskustelun avauksesta. 
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