
Tärkeysjärjestyksellä on merkitystä

Vuosi 2013 on alkanut ja samalla uusi valtuustokausi 2013-2016. Edellinen valtuustokausi alkoi 
matalasuhdanteen merkeissä 2009 ja sama meno näyttäisi jatkuvan tälläkin valtuustokaudella. 
Valtakunnanpolitiikassa suomalaisen työn ja yrittäjyyden alasajo jatkuu ainakin seuraavien 
toimenpiteiden seurauksena: stx-telakan jättäminen ilman 50 miljoonan euron pääomalainaa, EU:lle
maksettavan nettojäsenmaksun säilyminen noin 600-800 miljoonan euron tasolla ja lisäksi 
vapaaehtoiset, Lissabonin sopimuksen vastaiset, takaukset ja tuet kriisimaille. Viimeksi mainitussa 
kymmenien miljardien eurojen takaustivolissa ei loppua näy, eikä kukaan ole tosissaan esittänyt 
euron pelastustoimien hyötyjä. 

Pelkästään stx-telakan jättäminen ilman pääomalainaa ja jättiristeilijätilauksen menetys aiheuttaa 
Suomelle satojen miljoonien eurojen verotulonmenetykset. Miksi Suomi voi osallistua vastoin EU:n
perustuslakia lähes 50 000 miljoonan edestä euron ja kriisimaiden pelastamiseen, muttei lainannut 
50 miljoonaa euroa telakan toiminnan varmistamiseen? Eihän stx-telakan pääomalainoitus ole kuin 
yksi tuhannesosa eurokriisiin ratkaisemiseen annetuista sitoumuksista. Suomalaisen työn ja 
yrittämisen pitäisi olla poliittisessa päätöksenteossa ykkössijalla. 

Kotoiset toimet valtion ja kuntien taholta syövät maamme kilpailukykyä ja taloudellista 
kasvuvauhtia, kun veroja korotetaan ja samalla julkisen sektorin investointeja ja kulutusta 
pienennetään. Kun veroja kerätään enemmän, niin samalla kansalaisille ja yrityksille jää vähemmän 
käteen. Yksityinen kulutus pienenee verojen korotuksen seurauksena. Kun tähän lisätään julkisen 
sektorin oman kulutuksen pienentäminen ja tehottomuus, ei ole ihme ettei talouttamme saada 
kasvu-uralle. Näyttäisi siltä, että julkisen hallinnon toimenpiteiden seurauksena talouden 
matalasuhdanne vain vahvistuu. 

Ongelma ei ole yksityisen sektorin tahtotilassa, vaan julkisen sektorin epäonnistumisessa. Lisäksi 
EU pyrkii luomaan yhdenmukaisen järjestelmän hyvin erilaisille valtioille. Miksi luoda tehottomia 
ylikansallisia rakenteita, kun on olemassa tehokkaampi tapa kohdentaa talouden resursseja ja vaalia 
kansalaisten ja markkinoiden vapautta. 

Vapauden rajoitteet ja suuret ylikansalliset järjestelmät ovat kautta aikojen tuoneet tehottomuutta ja 
onnettomuutta ihmisten elämään. Ihminen on luotu vapaaksi olennoksi, jolla on tahto ja kyky tehdä 
hyviä, vapaita ratkaisuja oman potentiaalinsa rajoissa. Itsenäiset valtiot kykenevät solmimaan hyviä 
vapaakauppasopimuksia toisten valtioiden kanssa ja siten varmistamaan yritysten ja kansalaistensa 
hyvinvointi. Liian suuri julkinen sektori muodostaa ongelman, kun se yrittää ratkoa talouden 
ongelmia väärin mitoitetuilla ja ajoitetuilla toimillaan vapaita markkinoita häiriten. 

Tehoton raha, tukipolitiikka ja EU:n jäsenmaksut eivät auta meitä tässä tilanteessa. Voisimme tinkiä 
EU:n jäsenmaksuista ja lähteä rahoittamaan säästyneillä varoilla kuntia, joille palveluiden 
tuottaminen on käynyt yli varojen. Pelkästään EU:n nettojäsenmaksusta 600 miljoonan euron 
jakaminen Suomessa toisi Varkauteen noin 2,5 miljoonaa euroa. 

Verovaroilla tapahtuva unionin rahoitus ei ole perusteltavissa nykyisessä laajudessaan, kun EU:n ns.
neljän vapauden edistäminen onnistuu vähemmällä hallinnolla ja edullisemmin. Ainoa tärkeä elin 
on EU-tuomioistuin, joka ratkoo sovittujen sääntöjen noudattamiseen liittyviä ongelmia. Tänä 
vuonna voimme aloittaa julkisen sektorin tehostamisen vähentämällä EU:iin ja euroon liittyvää 
tuhlailevaa rahankäyttöä ja keskittyä kotimaisen työn ja yrittäjyyden edistämiseen. 
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