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Perusäijät ja tasa-arvo
Perusäijien tavoitteena on miesten
ja naisten tasa-arvo. Perusäijät keskittyy niihin kysymyksiin, joissa Suomen suurin sukupuolivähemmistö,
eli heteromiehet, ovat epätasaarvoisessa asemassa naisiin nähden.
Tavoitteena Perussuomalaisten
päästyä seuraavaan hallitukseen
tulee olla se, että näkemyksemme
miesten tasa-arvoon tähtäävistä toimista kirjattaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan.

1.
Kun vanhemmat eroavat, joudutaan
lapsen huollosta, tapaamisesta ja
elatuksesta sopimaan. Joskus sopu
syntyy helposti, mutta toisinaan edes
oikeussali ei riitä. Päätökset riitaisissa tapauksissa menevät likipitäen
aina äidin tahdon mukaisesti. Tavoitteena tulee olla, että lapsella on
sekä isä että äiti. Kun lapsen huollosta, tapaamisesta ja elatuksesta sovitaan, molempien vanhempien on
oltava tasa-arvoisessa asemassa.

Tilanteita, joissa miehet ovat naisia
huonommassa asemassa:
1.

Lapsen huoltoa, tapaamista ja
elatusta koskevat sopimukset
avio-/ avoeron yhteydessä.

2.

Varusmiespalveluksen, tai siihen rinnastettavissa olevan
siviilipalveluksen kohdistuminen vain miehiin.

3.

Miesten lyhyempi keskimääräi
nen elinikä, sekä suurempi
kuolleisuus liki kaikissa ikä
ryhmissä.

4.

Miesten aliedustus yliopistois
sa, opettajakunnassa, sosiaali
työntekijöissä jne.

5.

Koululaitoksen tyttöjä suosi
vat opetuskäytännöt.

6.

Miesten yliedustus yhteiskun
nasta syrjäytyneiden joukossa.

Lapsen vieraannuttaminen toisesta
vanhemmasta tulee kieltää lailla.
Lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tulee kirjata vieraannuttamisen kieltävät pykälät ja momentit, sekä määritellä selkeästi mitä
vieraannuttaminen pitää sisällään.
Perusäijät kannattaa avioehtosopimukseen verrattavissa olevaa vanhemmuussopimusta, jonka vanhemmat solmisivat jo ennen mahdollista
eroa. Sopimuksessa vanhemmat lupaisivat taata aina ja kaikissa tilanteissa lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa.
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2.

3.

Perusäijät suhtautuu maanpuolustukseen myönteisesti. Lähtökohtana
tulee olla se, että joka äijä käy armeijan. Tasa-arvo-ongelma syntyy
siitä, että kun miehen on pakko käydä joko armeija, siviilipalvelus, taikka istuttava vankilassa, voi nainen
samaan aikaan keskittyä opiskeluun.
Naiset ovatkin yleisemmin miestä
korkeammin koulutettuja ja näin
mahdollisuudet sijoittua työelämään
miehiä aiemmin ja parempiin paikkoihin paranevat.

Poikia syntyy aina muutaman prosentti tyttöjä enemmän. Vauvaiästä
lähtien poikien kuolleisuus on kuitenkin tyttöjä korkeampaa. Aikuisiksi
vartuttuaan samassa sukupolvessa
onkin jo enemmän tyttöjä. Koska
naiset ovat miehiä pitkäikäisempiä,
ovat heteromiehet Suomen suurin
seksuaalivähemmistö.
Kaikki tämä on miesten ja poikien
omaa vikaa. Lapsesta lähtien me hurjastelemme, kohellamme, sekä
elämme muutenkin juuri siten kuin ei
pitäisi. Tytöt elävät siivommin pienestä pitäen. Yhteiskunnan taholta
miesten riskikäyttäytymiseen ei kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi
huomiota. Emme kannata yksilönvapautta rajoittavia kieltoja, mutta paljon on tehtävää lainsäädännön puolella.

Armeijan käymisestä tulee saada
pisteitä jatkokoulutukseen haettaessa. Armeijan käyneen tulee olla etusijalla, kun julkishallinnon työpaikkoja täytetään. Armeijan käymisen
tulee edelleen kerryttää eläkettäkin.
Jos nämä vaihtoehdot ovat mahdottomia toteuttaa, tulee naisille luoda
varusmiespalveluksen mittainen
kansalaispalveluksen muoto, esimerkiksi Lotta Svärd -järjestön elvyttämisen kautta.

Perusäijät kannattaa terveys- ja turvallisuusvalistusta, jolla eri-ikäisten
miesten ja poikien elämäntapoja
saadaan muokattua kestävämpään
suuntaan.
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4 ja 5.
Miesten aliedustus yliopistoissa,
opettajakunnassa, sosiaalityöntekijöinä jne., johtaa useisiin miesten
tasa-arvoa heikentäviin seikkoihin.
Ylläkuvattu vieraannuttamisongelma
on esimerkki osaseurausta siitä, ettei
huoltajuus- ja elatusapupäätöksiä
tekevien henkilöiden joukossa ole
tarpeeksi miesnäkökulmaa. Kouluissa tytöt pärjäävät poikia paremmin.
Tämä johtaa siihen, että tytöt pääsevät poikia helpommin korkeamman
asteen kouluihin. Opettajakunta on
vuosikymmenten aikana naisistunut
samalla, kun poikien osuus yliopistojen opiskelijoista on laskenut tyttöjä
pienemmäksi.

Perusäijät kannattaa kaikkia niitä
toimia, joilla miesten osuutta naisvaltaisilla aloilla saadaan nostettua.
Edelleen perusäijät pitää tärkeänä,
että kouluissa alettaisiin suosia myös
poikia palvelevia opetusmetodeita,
joissa oppiminen tapahtuisi enemmän tekemisen kuin hiljaa istumisen
kautta.

Miehet ovat usein tekijöinä niin parisuhde- kuin muussakin väkivallassa. Näkemättä on jäänyt, että likipitäen jokainen mies joutuu elämänsä
aikana joko väkivallan uhriksi, tai
vähintään tuntemaan väkivallan uhkaa. Miesten kokeman parisuhdeväkivallan on arveltu olevan lähes yhtä
suurta kuin naistenkin kokeman,
etenkin jos mukaan lasketaan henkinen väkivalta. Tämä on vaiettu ongelma, eikä asiaan liittyviä tutkimuksia ole haluttu tehdä. Monilta alan
ammattilaisilta puuttuu tarvittava
miesnäkökulma. Perusäijät näkee
esimerkiksi Jussi-toiminnan tyyppiset
ratkaisut hyvänä alkuna vähentää
miesten tekemää väkivaltaa. Tämän
lisäksi vastaavia ratkaisuja tarvitaan
väkivaltaa kokeneille miesuhreille.
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6.
Useissa tasa-arvoa käsittelevissä puheenvuoroissa huomioidaan se, kuinka naiset ovat miehiin nähden aliedustettuina yhteiskunnan johtopaikoilla. Näkemättä jää kuitenkin se,
että sametilla päällystettyjen kabinettien lisäksi miehiä istuu enemmän myös siltojen alla. Tämä kaikki
on pitkälti seurausta yllä luetelluista
epäkohdista.

Perusäijät kantaa huolta miesten
syrjäytymisestä ja siihen liittyvistä
päihdeongelmista ja muista terveysriskeistä. Hallituksen on kiinnitettävä
huomiota tähän epäkohtaan. On yhtäältä keskityttävä epäkohtiin, jotka
mainittua syrjäytymistä aiheuttavat,
mutta toisaalta on myös tarjottava
matalan kynnyksen palveluita, joihin
hakeutumalla jo syrjäytyneet miehet
pääsevät takaisin yhteiskunnan osallistuviksi jäseniksi.
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Perusäijien perusarvot
Perusäijä toimii arvojensa pohjalta. Perusäijä on rehellinen
ja isänmaallinen.

maailmasta tai muiden maiden kulttuureista, vaan täydentää niitä omalla panoksellaan. Suomalaisuus on
ainutlaatuinen lahja, jonka voimme
maailman monimuotoisuudelle antaa.

Arvot ovat kaiken selkärankaisen
politiikan pohja. Ilman moraalista
perustaa arvot puuttuvat, eikä poliittinen toiminta ole tällöin johdonmukaista. Perusäijät toimii avoimesti
arvojensa pohjalta. Me sanomme
rehellisesti mitä ajattelemme.

Isänmaallisuus on sekä rakkautta
suomalaisuutta kohtaan että myös
epäitsekkyyttä. Isänmaallisuuden
perusajatus on panna yhteinen etu
henkilökohtaisen edun edelle. Isänmaa koostuu maasta ja kansasta.
Hän joka palvelee isänmaataan, palvelee myös lähimmäisiään.

Perusäijien keskeisin arvo on isänmaallisuus - Suomen ja suomalaisuuden arvostaminen. Suomalaisuus on

ainutlaatuista. Se on kehittynyt historian, kulttuurin, ilmaston ja muiden
tekijöiden summana – se on korvaamaton osa jokaista suomalaista. Suomalaisuus ei ole irrallista muusta
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Suomen ja suomalaisuuden vahvin
turva on itsenäisyys. Vain itsenäinen
kansakunta voi kehittää maataan
omien arvojensa pohjalta ja käyttää
työnsä tulokset päättämällään tavalla. Aatteet, joilla itsenäisyyttä kaventamalla pyritään hyvinvoinnin kasvattamiseen, kääntyvät lopulta itseään vastaan. Tämä on tärkeää muistaa muun muassa EU-politiikassa.

Suomalaisuus on tärkeä osa identiteettiämme ja itsenäisyys vapauttamme. Nämä ovat kansakunnan
elinehtoja. Perusäijät haluaa nähdä
Suomen menestyvän ja ovat siksi
avoimen isänmaallisia.
Perusäijät kannattaa yleistä asevelvollisuutta vähintäänkin nykytasolla.

Itsenäisyyden turvaaminen kiteytyy
puolustuspolitiikkaan. Perusäijät
kannattaa voimakasta kansallista
puolustusta, joka pohjautuu yleiseen
asevelvollisuuteen. Jokaisen miespuolisen kansalaisen suorittama asevelvollisuus on Suomen puolustukselle välttämätöntä. Se on myös osoitus isänmaallisuudesta, jossa yhteinen etu pannaan oman edun edelle.

8

Poliittinen läpinäkyvyys
naamioituja syntymäpäiväjuhlia.
Vaaleja käydään suurilla budjeteilla,
joissa mukana ei ole yhtään omaa
rahaa. Mistä, tai keneltä, nuo rahat
ovat peräisin? Ne ovat suurpääomalta, raharikkailta, joilla muutaman
tonnin vaalirahalahjoitus ei tunnu
missään. Kysyä voi miten se sitoo
ehdokasta, etenkin tämän päästessä
eduskuntaan tai valtuustoon? Se sitoo erittäin paljon, sillä lahjoittajat
eivät anna rahaa hyvää hyvyyttään.
He odottavat lahjoitukselle lisäar-

Poliittiset virkanimitykset
Poliittinen läpinäkymättömyys rehottaa Suomessa edelleen. Siitä on useita esimerkkejä niin valtioneuvoston
tasolla kuin alemmillakin portailla,
kunnallispolitiikka mukaan lukien.
Virkanimitysten on perustuttava ensisijaisesti hakijoiden pätevyyden
arviointiin. Jopa ministeritasolla
esiintyvä räikeä omia sidosryhmiä
koskeva nimityspolitiikka on tuomittavaa ja moraalitonta. Poliittinen

voa. On helppo uskoa, että sitä he
myös saavat. Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.
Hieman kääntäen voidaan ajatella
myös niin, että vaikka asetuttuaan
vaaleissa ehdolle, henkilö ei sitten
otakaan saatua luottamuspaikkaa
vastaan. Tässä kohtaa voidaan puhua jopa äänestäjien pettämisestä.

sopivuus ei voi, eikä saa, olla kriteeri
henkilöitä tehtäviin nimitettäessä.

Poliittinen korruptio
Suomessa on poliittista korruptiota.
Viime vuosina otsikoihin ja oikeusistuntoihin ovat nousseet mm. vaalirahaepäselvyydet. On ollut epämääräisiä taulukauppoja ja seminaareiksi
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Poliittinen kähmintä
Poliittista kähmintää on kuntatasolla
ympäri maan, emmekä voi sulkea
pois myöskään valtakunnan tasolla
tapahtuvia epäselvyyksiä. Pienessä
kunnassa, jossa on pienet piirit ja
samat valtuutetut kaudesta toiseen,
voi yhdellä puolueella olla lähes, tai
suora, äänienemmistö. Kunnan päät-

taa, vaan paheksuvat sellaista. Politiikan tulee olla avointa, läpinäkyvää, yhteisen kansallisen edun ajamista sekä sellaista, että toiminta ja
päätökset, niiden perusteet, ovat
aina kansan saatavilla ja arvioitavina. Perusäijät ry edellyttää kaikilta
avoimia periaatteita, jotka voidaan
luetteloida seuraavasti:

1. Avoin politiikka tuo luottamusta
ja arvostusta.

2. Ajamme äänestäjiemme yhteistä
etua niin kuntatasolla, maakuntatasolla, kuntayhtymissä, eduskunnassa
kuin Euroopan parlamentissakin.
Emme hyväksy ja emmekä liity hyvä
veli –kähmintäkultapossukerhoihin.
tävissä elimissä istuu valtuutettuja,
jotka eivät aina muista tai halua jäävätä itseään asioissa, joissa päätetään valtuutetun tai hänen lähipiirinsä saamasta etuisuudesta tai sopimuksesta. Kilpailutuksessa voidaan
luoda sopivat vaatimukset, jolloin
hänen on helppo voittaa kyseinen
kilpailutus. Vaikka henkilö jääväisikin itsensä, niin sopivassa asiassa on
helppoa antaa vastapalvelus hyville
veljille ja sisarille. Emme yleistä, että
asia olisi aina niin, mutta asian helppous tuo suuren kiusauksen. Ongelmalliseksi asian tekee se, että jos
henkilö itse on samalla sekä yrittäjä
että luottamushenkilö.
Perusäijät ry ei hyväksy minkäänlaista poliittisesti moraalitonta toimin-

3. Äänestäjämme ovat antaneet
meille luottamuksensa, olkaamme
sen arvoisia.

4. Jokainen ihminen on arvokas ja
yhtä tärkeä kuin kuka tahansa.

5. Virkanimityksissä pätevyys on
jäsenkirjaa merkittävämpi tekijä.

6. Päätöksenteossa otamme huomioon inhimillisyyden.

7. Hankinnoissa reilu kilpailutus,
jolloin kaikilla on mahdollisuus osallistua siihen.
8. Hyväksymme erilaiset mielipiteet
ja näkemykset, eli ns. poliittisen monimuotoisuuden.
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Terveys ja hyvinvointi
Hyvinvointi muodostuu toimeentulosta, työstä, arkielämästä, harrastuksista, perheestä sekä monesta
muusta osatekijästä. Perusäijät näkee, että jokaisella kansalaisella on
oikeus työntekoon ja sitä kautta toimeentuloon. Myös kohtuullinen eläketulo kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Ilman työtä tai ansaittua
eläketurvaa mm. harrastusmahdollisuudet ja perhe-elämäkin kärsivät.

Työttömäksi joutumisesta ei Perusäijien mielestä pidä syyllistää. Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu turvaverkko työttömyyskorvauksineen ja
sosiaalitukineen. Kriisitilanteessa ne

auttavat ihmistä säilyttämään elämisen perusedellytykset ja itsetunnon
samalla. Ne ovat oikeuksia, joiden
puolesta Perusäijät on valmis tekemään työtä. Yhdistys on valmis kokeilemaan myös sitä, että perusturvaan luodaan mielekästä vastikkeellisuutta. Meillä ei ole varaa antaa
työvoiman syrjäytyä, kuten nyt on
monen nuoren kohdalla tapahtunut.
Kaikkiaan Perusäijien mielestä verovaroja tulee kohdentaa hyvinvoinnin
tuottamiseen ja perusturvan säilyttämiseen. Kreikan tukipaketteihin
meillä ei ole varaa. Myös hyvätuloisten tulee osallistua hyvinvointitalkoisiin, etenkin nyt taloudellisen taantuman aikoina. Yhteisen hyvän puolesta omaisuusveroakin voitaisiin alkaa
kerätä uudelleen. Turhan korskeisiin
eläkkeisiinkin tulisi puuttua niin
ikään yhteisen hyvän nimissä.
Hyvinvoinnin vaalimisessa myös kansalaisilla pitää olla henkilökohtaista
vastuuta. Perusäijien ohjelmaan kuuluu kuntoliikunta ja terveelliset ravitsemustottumukset sekä enintään
kohtuullinen alkoholinkäyttö. Perusäijät kannattaa tupakoinnin lopettamista ja yhdistys tukee lopettavaa
kaveriaan kaikin voimin. Näillä teemoilla Perusäijät pyrkii ehkäisemään
kansantauteja ja säästää terveydenhuollon menoja tulevaisuudessa.
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Palveluverkon tulee toimia, mikäli
kansalainen sairastuu. Perusäijät
ajaa terveyskeskusten ja neuvoloiden sekä vanhuspalveluiden säilyttämistä lähipalveluina. Lääkärin vastaanotolle tulee päästä kolmen vuorokauden sisään, eikä kolmen kuu-

velut, parantaa kulurakennetta sekä
tukee terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä. Samassa yhteydessä
voidaan erottaa yksityinen ja julkinen lääkäritoiminta toisistaan sekä
muokata nykyistä SOTE-henkilöstön
kankeaa työaikaa joustavammaksi.

kauden jonoja saa olla. Myös erikoissairaanhoitoon tulee päästä tasaarvoisesti mitään ihmisryhmää syrjimättä. Palveluketjujen on toimittava
sujuvasti. Julkiset palvelut on selkeämmin erotettava yksityisistä, jottei
oikotietä erikoissairaanhoitoon voi
ostaa rahalla, kuten yksityisvastaanoton kautta nyt tapahtuu.

Perusäijien mielestä sosiaalityöntekijän, lääkärin tai sairaanhoitajan
vastaanotolle tulee päästä myös iltaaikaan. Se onnistuu järjestämällä
SOTE-henkilöstö kaksivuorotyöhön.
Tilojen käyttö tehostuu ja samalla
kansalaisten palvelut paranevat.

Perusäijät ajaa valmisteilla olevan
SOTE-rakennelain maaliin saattamista. Se mahdollistaa ihmisten lähipal-
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Yrittäminen
Perusäijät on ehdottoman yrittäjämyönteinen yhteisö.
Suomea arvostetaan maailmalla
koulutuksensa, suorituskykynsä ja
vakaan yhteiskunnallisen suuntautumisensa ansiosta. Kotimainen yrittäminen maamme kansallisen hyvinvoinnin pohjana perustuu näihin samoihin ominaisuuksiin.
Yhteiskuntamme kivijalka on itsenäisyytemme ajan ollut vireä yrittäjyys.
Perusäijät arvostaa yrittämistä ja
näkee tehtävänään helpottaa yritystoiminnan aloittamista sekä yrityksen pyörittämistä. Viranomaishallinnon yksinkertaistaminen sekä yrityskoot ja toimintaympäristöt on otettava huomioon nykyistä paremmin.
On selvää, että alle kymmenen työntekijän yritys ei vastaa kymmenien
tai satojen työntekijöiden yrityksiä,
saati tuhansien työntekijöiden suuryrityksiä. Yritykset eivät ole samanlaisia. Kaikkia yrityksiä ei tule käsitellä samassa kategoriassa
Suuryrityksistä
Yritystoiminnan maailmallistumisen
seurauksena on nähtävissä suuryritysten pyrkimys mahdollisimman
suuren tuloksen tekemiseen ja enimmäisosinkojen tulouttamiseen omistajilleen. Monikansallisia yrityksiä
hallinnoiva suurfinanssi toimii fuusioihin pyrkien ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun minimoimiseksi.

Perusäijät esittää huolestuneisuutensa tuotannon siirtämisestä halvempien kustannusten maihin, joissa niiden ei tarvitse välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista. Monikansallisilla yrityksillä ei ole kotimaata.
Tunnetta yhteiskunnallisesta vastuusta löytyy harvoin.
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Perusäijät perään kuuluttaa valtioomistajuuden näkymistä niissä yrityksissä, joissa Suomen valtio on
omistajana valtion omistusosuudesta riippumatta. Omistajuuden tehtävänä on voiton hankkiminen omistajilleen, valtio-omistajalla on oltava
myös toisenlaista tahtoa. Globaali
markkinavoima ei jaa vastuuta yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Siitä vastaa yksin valtio.

vussa. Viimeksi vastaavaa on nähty
laman kourissa 1990-luvulla. Selvitystilalukumäärien kehitystä verrattaessa aikaisempiin vuosikymmeniin
ero on selkeä. Suuret yritykset ovat
vallanneet markkinat ja ne vähentävät työntekijöidensä määrää. Entisten työntekijän on perustettava toiminimi saadakseen työnsä näille
kelpaavaksi, puhutaan
”pakkoyrittäjyydestä”..

Pienet ja keskisuuret yritykset

Yrittäjyysreformi!

Perusäijät näkee kotimaisen yritystoiminnan keskiössä pienet ja keskisuuret yritykset. Yhteiskunnallisessa keskustelussa haluamme osoittaa
pks-sektorin merkittävän vastuun
talouden pyörittämisessä ja työllistämisessä.

Työllistämisvastuusta yli 80 % ollaan
sysäämässä pks-yritysten harteille.
Perusäijät toteaa tämän olevan
mahdollista, mikäli yritysten viranomaiskohtelua tarkennetaan siten,
että aloittavat yritykset eivät tukehdu alkuvaiheen maksuihin.
Aggressiivinen verosuunnittelu ja
veroparatiisien käyttö on lainsäädännöllä estettävä. Yrityksen tulos

Yritysten joutuminen selvitystilaan
on ollut viime vuosina rajussa kas-
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on verotettava isäntämaassa täysipainoisesti.

Osaava ja aikaansaava yrittäjä kykenee tällöin palvelemaan yritystään!

Liikevaihdon arvonlisäverovapauden
nostaminen 20.000 - 25.000 euroon
ei varsinaisesti helpota pienyritysten
toimintaa. Kyseinen rajaus kattaa
aloittavien tai ns. sivuelinkeinona
harjoitettavien yritysten toimintaa.
Vaikuttaakseen toivotulla tavalla on
yritysten alv-huojennusrajaa huomattavasti korotettava.
Perusongelmat ovat tiedossa
Toimivan markkinatalouden tärkein
edellytys on jatkuva talouskasvu.
Olemme vaikeuksissa, kun markkinat eivät toimikaan ekonomistisen
oletuksen mukaisesti. Tämän kertainen vakava markkinahäiriö on kestänyt yli kuusi vuotta.
Työn tarjoaminen on tehty Suomessa
hankalaksi ja kalliiksi. Palkkaamiskynnystä on madallettava ja joustoa
lisättävä. Työllistäminen on kannattavaa, kun veroja kohtuullistetaan,
perataan osa kuluista, jotka ovat
työntekijän nettopalkan ja palkanmaksusta työnantajalle koituvan
bruttokustannuksen välissä.
Summa summarum
Perusäijät pitää kansantalouden
kannalta merkittävänä sitä, että yritykset, joilla on tarkoituksenmukainen yritysidea ja kilpailukykyinen
toimintakonsepti, voivat keskittyä
yritystoimintaansa ilman turhia hallinnollisia rajoitteita tai ylimääräistä
säätelyä.
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