
Täysmuutos-vaalilehti

Miksi Täysmuutos-ryhmä?
Perussuomalaiset on vahva, nykyiseen poliittiseen 
menoon tympääntynyt muutosta ajava voima. 

Perussuomalaisiin on vahvasti liittynyt maa-
hanmuuttokriittisyys. Monien mielestä perus-
suomalaisten ehdokkaiden ongelma on ollut, että 
maahanmuuttopolitiikan on nähty olevan ainoa 
asia, jota perussuomalaiset ajavat. Näin asia ei ole. 
Eikä se edes ole tulevissa vaaleissa kaikkein keskei-
sin vaaliteema. Kuitenkin pari ilmaisua kannattaa 
myös maahanmuuttokysymyksistä todeta. 

Perussuomalaiset ovat nykyistä maahanmuut-
topolitiikkaa ja siihen liittyvää löysää sosiaalitukea 
ja avustuspolitiikkaa vastustava puolue. Emme kui-
tenkaan ole työperäistä tai parisuhteen muodos-
tamiseen kytkeytyvää maahanmuuttoa vastaan. 
Kuitenkin ajatus siitä, että nämä vaalit olisivat 
keskeisimmin maahanmuuttopolitiikan vaalit, ei 
Täysmuutos-ryhmän mielestä pidä paikkansa.

Tämä johtuu siitä, että muut puolueet ovat jo 
runsas vuosi sitten maahanmuuttopoliittisen kes-
kustelun käydessä vilkkaimmillaan tulleet sankoin 
joukoin perussuomalaisten ”maassa maan tavalla” 
–linjan taakse. Näin ollen tästä asiasta keskustelu 
ei tuo paljon uutta, eikä erota puolueita toisistaan.

Nämä asiat on saatava kuntoon seuraavalla vaali-
kaudella, jottei tarvitse keskustella, saako kevät-
juhlassa laulaa suvivirttä tai joulujuhlissa olla jou-
lukuvaelmaa Jeesus-lapsen syntymästä. Asiat, jotka 
kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin, tulee kuulua 
jatkossakin meille suomalaisille, eivätkä maahan-
muuttajat voi vähemmistödiktatuurilla niitä torpe-
doida. Täysmuutos-ryhmä on perustettu ajamaan 
yrittäjäasiaa, sillä vain yrittäjyyden aikaansaamalla 
yritystoiminnalla Suomi voi jatkossa elää. Tässä 
asiassa Suomella on paljon työtä ja Täysmuutos-
ryhmällä on siihen selkeä ohjelma. 

Täysmuutos-ryhmä ajaa myös Suomen velkaan-
tumisen välitöntä lopettamista, joka edellyttää 
tiukkaa kulukuria ja mm. tarpeettoman byrokrati-
an poistamista hallinnosta. Tähänkin Täysmuutos-
ryhmällä on omat lääkkeet. Täysmuutos-ryhmä ajaa 
myös hyvinvointivaltion säilyttämistä. Sitä vaan ei 
voida säilyttää, jos Suomi velkaantuu ja verorahat 
menevät jatkossa korkoihin ja lainan lyhennyksiin. 
Tästä syystä talouspolitiikka on keskeisessä asemas-
sa hyvinvointivaltion palveluiden turvaamisessa. 
Täysmuutos-ryhmä ei aja hyvinvointivaltion palve-
luiden toteuttamista jatkuvalla verojen korottami-

täysmuutos-ryhmän perustaminen
Täysmuutos-ryhmä perustettiin kansal-
lisena Yrittäjän päivänä 5.9.2010. Siihen 
kuuluu jokaisesta vaalipiiristä yksi pe-
russuomalainen kansanedustajaehdo-
kas, joka on yrittäjä tai muutoin selkeäs-
ti yrittäjäasioita ajava. 

Ryhmään on kasattu laaja-alaista 
osaamista. Jäsenillä on intohimoa vai-
kuttaa työn arvostukseen yhteiskun-
nassa ja siihen, ettei työllä aikaansaatu 
hyvinvointi valu byrokratiaan, vaan hy-
vinvointivaltion mukaisesti sitä oikeasti 
tarvitseville. Ryhmän näkemyksen mu-
kaan Perussuomalaiset ovat ainoa muu-
tosvoima ja Täysmuutos-ryhmä varmin 
väylä muutoksen toteuttamiseen.

sella, koska se tie on jo loppuun käyty ja lisälainan 
ottaminen vie Kreikan ja Irlannin kiviselle tielle. 
Lisäksi Täysmuutos-ryhmä vastustaa ehdottomasti 
holtittomasti ylivelkaantuneiden maiden ja niille 
rahaa syytäneiden rahoituslaitosten pelastamista 
suomalaisten rahoilla. Tämä toimintamalli on vää-
rin ja epäoikeudenmukaista, eikä sitä voi hyväksyä 
millään sellaisella löysällä ja pelotteluun pohjautu-
valla perusteella, että ”se on suomalaisten etu, muu-
ten meille käy huonosti”.

Perustimme ryhmän, jotta tiedät, mitä konk-
reettista tulemme ajamaan. Emme myöskään ole 
katteettomien lupausten antajia, vaan vastuullisia 
asia- ja reaalipoliitikkoja. Vain terveen talouden 
avulla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan 
peruspalvelut ja pitää huolta niistä, jotka siihen ei-
vät itse pysty.

Uskomme, että haluat täysmuutoksen.  
Se on ainoa todellinen vaihtoehto 

tässä tilanteessa. 

Kuvassa olevat jäsenet ovat eturivissä vasemmalta lukien Timo Elo (Helsinki), Kike Elomaa (Varsinais-Suomi), Taru Kankkonen  
(Satakunta), Vuokko Lahti (Vaasa), Heimo Peltola (Häme). Takarivissä vasemmalta lukien Jussi Pellikka (Oulu), Harri Hanweg  
(Pirkanmaa), Hannu Heiskanen (Pohjois-Savo), Timo Rope, Täysmuutos-ryhmän vetäjä (Uusimaa) ja Jarmo Juntunen (Lappi).  
Kuvasta puuttuvat Reijo Tossavainen (Kymi), Osmo Kokko (Pohjois-Karjala), Outi Virtanen (Etelä-Savo) ja Hannele Jaatinen  
(Keski-Suomi).
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??
Mikä on se, joka on aina mukana, vaikka seura olisi mikä tahansa?

Vastaus: RKP hallituksessa



Mikä on valmis myymään vaikka ydinarvonsa 
hallituksessa pysymiseksi?

Vastaus: Vihreät ydinvoimapäätöksessä



Kuka on se, joka ilmoittaa, ettei enää käytä mutta sanaa, mutta ei 
pysty mutatta toimimaan vuorokauttakaan.

Vastaus: Mutta-Jutta Urpilainen



Kuka on se, joka sanoo, että on sinun etusi antaa rahojasi 
holtittomasti ylivelkaantuneelle, jotta tämä voisi jatkossakin  

ostaa sinulta?
Vastaus: Mari Kiviniemi



Kuka on se, joka sanoo Venäjän taloutta Hollannin kokoiseksi ja 
sanoo neljän prosentin BKT:n alenemisen toissavuodesta olevan 

fantastinen kehitys?
Vastaus: Jyrki Katainen



Mikä erottaa Soinin muista puoluejohtajista?
Vastaus: Soini puhuu suomea.

Timo Rope 
Täysmuutos-ryhmän vetäjä

Perussuomalaisten Täysmuutos-ryhmä on perustettu nostamaan  
yhteiskunnalliseen keskusteluun:

• välttämättömyys lopettaa julkisen talouden velkaantuminen 
• yrittäjyyskysymykset ja erityisesti pienyrittäjän aseman edistäminen 
• hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen.

 
Täysmuutos-ryhmän perustamiskokouksessa valmisteltiin julkilausuma 
keskeisistä painopistealueista, joiden mukaisesti ajamme Suomeen:

ohjelmajulistus

1. Julkisen talouden 
 velkaantumisen välitöntä 
 lopettamista, 
 joka tapahtuu mm.:

 • purkamalla  
  hallintobyrokratiaa  
  (virkamiehiä on 600 000 
  Suomen 5 miljoonaa 
  kansalaista  kohden, Saksassa 
  vastaava lukema on 250 000)
 • leikkaamalla kehittymään 
  kannustamattomasta 
  kehitysavusta sekä
 • määrittämällä julkisen sektorin 
  organisaatioiden johtajille 
  palkka-, bonus- ja eläkekatto.

2. Hyvinvointiyhteiskunnan perus-
 tehtävien palvelu- ja laatutason 
 turvaamista, mikä aikaansaadaan 
 terveellä julkisella taloudella sekä 
 edistämällä yrittäjyyttä.  

3. Opintorahan kannustavuuden 
 lisäämistä sitomalla opintoraha 
 suoritettuihin opintopisteisiin ja 
 poistamalla tulojen vaikutus 
 opintorahaan. 
 Näin kannustetaan sekä nopeaan 
 valmistumiseen että 
 tulokselliseen opiskeluun.

4. Yrittäjäministeriä, jonka kautta 
 yrittäjyysasiat keskitetään yhdelle 
 ministerille ja nostetaan yrittäjyys 
 Suomessa oikeaan arvoonsa.

5. Yrittäjille muihin kansalaisiin 
 nähden yhdenvertaisia sosiaalisia 
 perusoikeuksia. Yhtenä 
 esimerkkinä tästä on yritys-
 toimintansa keskeyttämään 
 joutuneiden yrittäjien pääsy 
 samanlaisen työttömyysturvan 
 piiriin, kuin mikä on työttömäksi 
 jääneillä palkansaajilla.

Tämä on perussuomalaisten Täysmuutos-ryhmän 
vaalilehti. Kerromme, mikä Täysmuutos-ryh-

mä on, keitä olemme ja mitkä ovat keskeiset 
vaalitavoitteemme, johon jokainen 

jäsenemme on sitoutunut. Koska Täys-
muutos-ryhmä on valtakunnallinen, 
löytyy jokaisesta vaalipiiristä Sinulle 

oma Täysmuutos-ehdokas. 

Tutustu lehteen ja ohjelmaamme. 
Tutustu myös nettisivustoomme täys-

muutos.fi ja oman alueesi Täysmuutos-
ehdokkaaseen. Lehden keskiaukeamalta 

löydät meidät pähkinänkuoressa. 

Olen varma, että löydät meistä parhaan 
ehdokkaan kertoa, että haluat nykyme-
noon täydellisen poliittisen kulttuurin 

ja suunnan muutoksen. Sillä sitä Suomi 
ja me suomalaiset tarvitsemme. Äänes-

tämällä yhtä meistä teet muutoksesta 
mahdollisen. Tehdään vaalipäivästä 

17.4. täydellinen Täysmuutos-päivä.

Poliittisia arvoituksia

Pääkirjoitus

; D
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Huomaat Täysmuutos-ryhmän ehdokkai-
den kattavan koko maan. Sinulle löytyy siis 
varmasti oma Täysmuutos-ehdokkaasi. Kun 
tutustut meihin, saatat huomata toisesta vaa-
lipiiristä jonkun tutun nimen, jonka tiedät 
edustavan samoja arvoja ja ajatusmaailmaa, 
joita sinäkin edustat. Tämän kautta tiedät 
myös oman vaalipiirisi ehdokkaan olevan 
näissä perusasioissa yhtä mieltä kanssasi. 

Mitä enemmän saamme Täysmuutos-ryh-
män jäseniä läpi, sitä varmemmin ajamamme 
asiat pääsevät eduskunnassa kuuluviin ja sitä 
paremmin ne toteutuvat. Ilman kannattaja-
joukkoja asiat eivät muutu. Se on tuloksellises-
sa demokratiassa äärettömän tärkeää. Sinun 

Politiikan sanotaan olevan yhteisten asioiden 
hoitamista. Tässä on iso totuus. Näitä Suo-
memme asioita pitää hoitaa. Tiedämme, että 
moni asia on hoidettu, tai hoidettu huonosti. 
Siksi tarvitaan täysmuutos! 

Jotta yhteisiä asioita voidaan hoitaa, on 
oltava keinot ja halu ottaa vastuu. Meillä pe-
russuomalaisilla on kummatkin. Hallitukseen 
pääsy edellyttää, että kannatuksemme on 
riittävän iso. Hallitus ei ole tavoitteena ase-
man vuoksi, vaan että nykymenoon saadaan 
täysmuutos. Hallitukseen meno ei ole kuiten-
kaan itseisarvo. Rkp:läinen hallituksessa olo 
–politiikka hallitusohjelmasta välittämättä ei 
ole todellista vaikuttamispolitiikkaa. Se on 
kiintiöpohjaista hallituksen täyttöpolitiik-
kaa. Perussuomalaiset haluavat nykymenoon 
sekä muutosta henkivän hallitusohjelman, että 
merkittäville paikoille perussuomalaisen muu-
tosta toteuttamaan. 

Perussuomalaiset ovat esittäneet, että ym-
päristöministeriö tulee lakkauttaa ja sen teh-
tävät tulee siirtää maa- ja metsätalousministe-
riön alle. Nykyinen malli aikaansaa erilaisilla 
ympäristömääräyksillä sellaisia ratkaisuja, että 
ne eivät ole maaseudun, eivätkä haja-asutus-
alueiden kannalta järkeviä. Hyvä esimerkki 
tästä on nykyhallituksen väkisin ajama su-

kannattaa tutustua täysmuutos.fi-sivuihin 
sekä kunkin ehdokkaan sivuihin. Sieltä löydät 
lisää tietoa ja uusimmat kannanottomme.

Vanhat puolueet ovat väittäneet, että pe-
russuomalaisilla ei ole tavoitteita eikä ratkaisu-
ja yhteiskuntamme kehittämiseen. Täysmuu-
tos-ryhmästä huomaat, että väite on pelkkää 
populismia, eikä pidä paikkaansa. Meillä on 
keinot. Meillä on ratkaisut Suomen kansan 
hyväksi. Toteutukseen tarvitsemme Sinun ja 
kaikkien meidän muiden samanmielisten ää-
net. Tutustu siis Täysmuutos-ryhmään ja ää-
nestä. Näin Täysmuutoksesta tulee totta. 

rullisen kuuluisa jätevesiasetus. Ministeriön 
nimeksi on ehdotettu luonnonvaraministe-
riötä, koska ympäristöasiat ja muu luonnon-
varojen hoito (esim. kasvava kaivosteollisuus) 
on hyvä katsoa kokonaisuutena. Ei siis pidä 
puhua vain maa- ja metsätalousasioista. 

Täysmuutos-ryhmä on painottanut yrit-
täjäministerin välttämättömyyttä. Nykyisin 
yrittäjäasioita käsitellään juhlapuheissa, mut-
ta niiden hoito ei ole kunnolla kenenkään kä-
sissä. Nykyisessä elinkeinoministeriössä 
erilaisten työvoimakysymysten 
ja yleisten elinkeinopoliit-
tisten asioiden rinnalla 
yrittäjyysasiat ovat lähes 
lapsipuolen asemassa. 
Onhan se melkoinen  
häpeä, että meillä on 
maahanmuuttominis-
teri ja asuntoministeri, 
mutta ei yrittäjäminis-
teriä. Tämä on kerto-
nut hyvin yhteiskun-
nan painotuksista. On 
siis saatava täysmuutos. 

Timo Rope 

Valtakunnallisuus on  
Täysmuutoksen voima!

Kuvassa Täysmuutos-ryhmän ehdokas Hannele Jaatinen  
Keski-Suomesta puhumassa kuuluisassa Jyväskylän Speaker´s 
Corner (”sana on vapaa”) -tilaisuudessa viisaita!

Kansanedustajaehdokkaan 
perustyötä

Valtapolitiikasta järkipolitiikkaan

Miksi
eurosta
ei pidetä?

Vastaus:

Se katoaa 
lompakosta.

Herätys!

Älä nuku  
vaalien yli.

Hallitus tavoitteena
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Osmo Kokko
yrittäjä, kaupunginvaltuutettu 

www.osmokokko.fi 
osmo.kokko@kolumbus.fi

Olen Joensuun kaupunginhallituksen 
ja P-K:n maakuntavaltuuston jäsen, 
toimin PS:n puoluehallituksessa ja 
P-K:n piirin puheenjohtajana. Olen 
pitkäaikainen SMP:n ja Perussuoma-
laisten järjestöaktiivi. Perheeseeni kuu-
luvat vaimo Pirjo ja kaksi lasta. Vain 
yrittäjyyttä kehittämällä syntyy uusia 
työpaikkoja ja pystymme turvaamaan 
palvelut kaikille niitä tarvitseville ihmi-
sille. 

”Yrittäjyys on yhteiskunnan 
moottori.”

Hannu Heiskanen
yrittäjä, 47 v., Kuopio

hannu@hannuheiskanen.fi
www.hannuheiskanen.fi
p. 0400 931 272

Yrittäjäkokemusta 12 vuotta. Koulutus 
markkinointimerkonomi. Työkoke-
musta mm. kiinteistöhoitoalalta, tak-
sinkuljettajan ja myyntiedustajan tehtä-
vistä. Aktiivinen poliittinen urani alkoi 
kunnallisvaalien alla 2008. Nykyiset 
luottamustehtävät kaupunginvaltuus-
ton varaj., Kuopion Aterian johtokun-
nan-, Perussuomalaisten piirihallituk-
sen- ja paikallisyhdistyksen hallituksen 
jäsen sekä Raittiusseura Karsijan pj.

”Eteenpäin vaikka otsanahkaa 
rypistelemällä.”

Outi Virtanen
yrittäjä

outinposti@wippies.com

Olen toiminut yrittäjänä yli 20 vuotta, 
olen ollut kotiäitinä ja myös työttö-
mänä yksinhuoltajana, välillä vieraalla 
töissä ja myös työllistänyt muita, joten 
koko ”kirjon” olen kokenut. Luot-
tamustehtävissä toimin Etelä-Savon 
Perussuomalaisten piirisihteerinä, pe-
rusturvalautakunnan jäsenenä ja kun-
nanhallituksen varajäsenenä. Olen 
53-vuotias kolmen lapsen äiti ja viiden 
pienokaisen mummi. Suomi on yhtei-
nen asiamme. 

”Tehdään yhdessä Suomesta maa, jossa 
on hyvä elää - tehdään Täysmuutos.”

Taru Kankkonen
yrittäjä

http://tarukankkonen.nettisivu.org
taru.kankkonen@gmail.com

Olen 32-vuotias yrittäjä ja perheenäiti 
Laviasta. Keskeisiä vaaliteemojani ovat 
pienyrittäjyyden tukeminen sekä tasa-
arvon lisääminen sosiaalisiin etuuksiin. 
Haluan myös tuoda suomalaiseen po-
litiikkaan arvopohjaa, joka perustuu 
korkeaan moraaliin ja heikommista 
huolehtimiseen. Poliittisen kokemuk-
sen korvaa eletty elämä, Kaarlo Sarkian 
sanoin: 

”Elämä on unelmies multa, kaunis 
kasvaa alta tuskan paineen”.

Ritva Kike Elomaa
yrittäjä, röntgenhoitaja, Masku

www.kikeelomaa.com    
kike.elomaa@kikeelomaa.com

PS Varsinais-Suomen piirin 1. varapj. 
ja PS Naisten hallituksen jäsen. Olen 
tehnyt töitä koko ikäni kansan parissa. 
Se toimii loistavana näköalapaikkana 
kaikkiin kansan kerroksiin. Hyvin-
vointivaltiomme on vaakalaudalla. Ve-
romarkkoja on tultava. Tuloerojen rä-
jähdysmäinen kasvu on tyrehdytettävä. 
EU maihin maksettavat tukipaketit ovat 
katastrofi. Maahanmuuttoasioissa kan-
natan Perussuomalaisten tiukkaa linjaa. 

”Perussuomalaisuus on työn ja 
yrittäjyyden mahdollistamista.”

Helsinki

Etelä-Savo

Uusimaa

Pohjois-Savo

Varsinais-Suomi

Pohjois-Karjala

Satakunta

Vaasa

Timo Elo
yrittäjä, 48 v. 

www.webbisivu.com/TimoElo 
timo.elo@helsinkilainen.com

Helsingin kaupunginvaltuuston varaj., 
sosiaalilautakunnan toisen aikuisja-
oston jäsen. Toimin yrittäjänä hoito-
alalla. Työhistoriani on monipuolinen 
mm. lastenhoitoa, toimimista ravinto-
la-alalla, rakennuksilla, erilaisia myynti-
töitä ja yksinyrittämistä. Olen kahden 
tyttären isä. Vapaaehtoistyötä teen las-
ten, nuorten, perheiden, vanhusten ja 
vammaisten parissa. TIMO - tietoinen 
valinta paremman elämän puolesta.

”Pieni hulluus on hyväksi, tyhmyydel-
le ei voi mitään, mutta älä ole typerä.”

Timo Rope
yrittäjä, KTM, 58 v., naimisissa,  
neljä lasta

www.timorope.fi 
timo.rope@kolumbus.fi 
http://twitter.com/timorope
p. 0500 603 205

Olen suoraviivainen tekijä. Kumarta-
minen ei kuulu piirteisiini. En kiertele, 
en kaartele, vaan sanon asiat suoraan. 
Toimin oikeaksi katsomieni päämääri-
en mukaisesti. Arvostan työteliäisyyttä, 
yrittäjyyttä ja vastuullisuutta. Ihmisten 
huonoa kohtelua ja epäoikeudenmu-
kaisuutta pitää vastustaa kaikessa.

”Jos et uskalla ajatella, sinulla ei ole 
mitään.”

Vuokko Lahti
yrittäjä-toimittaja, FM

www.vuokkolahti.fi
vuokko@vuokkolahti.fi 
p. 040 594 7289 

Perinteestä ammentavaa täysmuutos-
voimaa tarvitaan. Yhteiskunnan sylissä 
lekottelun aika on ohitse. Maa janoaa  
yhteisvastuuta. Kansa huutaa unohdet-
tuna. Päättäjiltä vaaditaan tuntumaa 
arkeen. Asiat on kyseenalaistettava ja 
etsittävä vaihtoehtoja. Sitä olen tehnyt 
toimittajana yli kymmenen vuoden 
ajan.  35-vuotias poikakolmikon äiti, 
valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen 
Vetelissä, sinun ehdokkaasi, sinun asi-
allasi. 

”Äänesi arvoinen - Aitona eduskuntaan”

Täysmuutos-ehdokkaat vaalipiireittäin
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Häme

Keski-Suomi

Pirkanmaa

Oulu

Kymi

Lappi

Heimo Peltola
yrittäjä

peltolaheimo@gmail.com

Olen kukka-alan kädentaitaja, pitkän-
linjan puutarhuri, myös eläkeläisten 
asialla. Olen Lopen kunnanvaltuu-
tettu ja Riihimäen PS ry:n pj., kuulun 
Suomen Yrittäjiin ja Kukkakauppi-
asliittoon. Ruokatalous pitää turvata 
kotimaisella puhtaalla ruoalla, koska 
ulkomaisten elintarvikkeiden valvonta 
on heikkoa. Mm. Keski-Euroopasta ja 
Kiinasta tulleissa elintarvikkeissa on 
havaittu ihmisille vaarallisia jäämiä. 

”Tasapainoisen elämän edellytykset 
turvattava suomalaisille.”

Jarmo Juntunen
yrittäjä, toiminnanjohtaja, Rovaniemi

www.jarmojuntunen.fi 
jarmo.juntunen@eok.fi
p. 0400 391 658

Puolustan yksilöiden, perheiden ja 
yrittäjien perus- ja ihmisoikeuksia sekä 
heille kuuluvien laillisten oikeuksien ja 
oikeusturvan toteutumista. Kansalais-
ten sosiaaliset perusoikeudet on tur-
vattava. Maatalousyrittämistä ja muuta 
elinkeinoyrittämistä sekä palvelujen 
tuottamista syrjäseuduilla on tuettava 
verotuksellisesti.

”Suomalaista yhteiskuntaa ei saa enää 
vahingoittaa eikä tuhota!”

Reijo Tossavainen
yrittäjä

www.reijotossavainen.net 
reijo.tossavainen@gmail.com 
p. 050 3200 444

Olen toiminut päätoimittaja-yrittäjänä 
pari vuosikymmentä. Myin yritykseni 
Valkealan Sanomat kuusi vuotta sitten. 
Sen jälkeen olen tehnyt toimittajan ja 
yrittäjän töitä osa-aikaisesti. Tiedän, 
että yrittäjän työ on antoisaa, mutta 
vaativaa! Yrittäjien oma järjestöllinen 
yhteistyö on erittäin tärkeää. Toimin 
pitkään Valkealan Yrittäjät ry:n luotta-
mustehtävissä, mm. puheenjohtajana. 

”Äänestä niin kuin haluat, älä niin 
kuin olet tottunut!”

Hannele Jaatinen
yrittäjä, lähihoitaja, Muurame, 54 v.

hannele.jaatinen@pp1.inet.fi

Olen yo-merkonomi ja toimin pitkään 
myyntityössä kello- ja korualalla. Muu-
tin juurilleni Keski-Suomeen 10 vuot-
ta sitten. Lapsiperheiden, vanhusten 
ja vammaisten hyvinvointi on tärkeää. 
Kutsumuksesta perustin oman kotipal-
veluyrityksen. Vapaa-ajalla lenkkeilen 
ja käyn avantouimassa. Olen Muura-
men kunnanvaltuuston jäsen. Nyt kan-
nan vastuuni perussuomalaisten edus-
kuntavaaliehdokkaana!

”Ken ei koita, se ei voita!”

Harri Hanweg
yrittäjä, 60 v. 

harri.hanweg@luukku.com

Toimin yrittäjänä Kangasalan Sukka 
-yrityksessä, yrittäjyydestä minulle on 
myönnetty yrittäjien kultainen ansio-
risti. Koulutukseltani olen merkantti, 
opiskelin tekstiiliteollisuutta Saksassa. 
Olen Kangasalan kunnanvaltuutettu ja 
Perussuomalaisten Kangasalan osaston 
puheenjohtaja.

”Suomalaisuus kunniaan, hyvinvoin-
tiyhteiskunta turvattava kaikille.”

Jussi Pellikka
yrittäjä, 63 v, Kempele 

www.jussipellikka.info 
pellikka.jussi@gmail.com

Koulutukseni on tekniikan ja markki-
noinnin keskiaste. Panostan ”viimei-
seen mieheen” asti alueellista esilläoloa. 
Pohjois- Suomen energiasta, kaivoste-
ollisuudesta ja metsätaloudesta saata-
vat varat on käytettävä maakuntamme 
kehittämiseen. Pääpainoalueeni on 
yrittäjän, työttömän ja syrjäytyneen 
elämän parantaminen. On halvempaa 
kuntouttaa syrjäytynyt suomalainen, 
kuin tuoda työn nimissä maahanmuut-
taja perheineen elätettäväksemme.

”On fiksua olla perussuomalainen.”

Täysmuutos-ehdokkaat vaalipiireittäin

Yksi 
täysmuutosehdokas 
vastaa kymmentä  
tavisedustajaa. 

Ota siis yksi, 
saat kymmenen. 
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Perussuomalaiset 
vaikuttaneet myös 
oppositiossa

Vanhat puolueet jättivät 
lupauksistaan huolimatta  
vanhukset heitteille

Jos vertaa demareiden ja perussuo-
malaisten oppositiopolitiikan vai-

kutuksia vaikkapa viimeisten parin 
vuoden ajalta, niin ero on selvä. De-
marit eivät ole saaneet mitään aikai-
seksi, vain unelmahöttöä. 

Sen sijaan erityisesti perussuoma-
laisten vaikutuksesta monet tärkeät 
asiat ovat olleet keskusteluissa esil-

lä. Muutoksia niihin on tullut tai 
tulossa vaalien jälkeen. Esimerk-

keinä olkoon vaikkapa ”raha-
lahjoitukset” kreikkalaisille, 

maahanmuuttopolitiikka, hallinto-
neuvostot, vanhusten huono kohtelu, 
jätevesiasetus, pakkoruotsi, vaaliraha-
sotkut ja poliittisen moraalin rappio.

Esimerkiksi Kymen vaalipiirin alu-
eella demareiden kannatus oli vielä 
muutama vuosi sitten jopa puolta kor-
keampi kuin tänään. Kouvolan seu-
dulla viimeisimmän gallupin mukaan 
Perussuomalaiset ovat yli 20 prosentin 
kannatuksella jo selvästi kepun edellä 
ja kokoomuksen ja demareiden kanssa 
tasoissa. On jopa hyvinkin mahdollis-
ta, että vaalien jälkeen perussuomalai-
set on seutukunnan suurin puolue!

Kilpailevat puolueet syyttävät pe-
russuomalaisia populismista. Hyväk-
syn nimityksen, jos sillä tarkoitetaan 
sitä, että perussuomalaiset kuuntelevat 
aidosti mitä mieltä kansalaiset ovat ja 
haluavat toteuttaa sen jälkeen kansan 

haluamia asioita. Niin on tehty me-
nestyksellä jo oppositiosta käsin. Sen 
todistaa edellä esitetty lista.

Jos galluppien lupaama murskaava 
vaalivoitto toteutuu, niin hallitusta 
muodostettaessa perussuomalaisten 
syrjäyttäminen ei ole käytännössä 
mahdollista. Sen jälkeen pääsemme 
toden teolla käsiksi ongelmien rat-
kaisemiseen kansalaisten haluamalla 
tavalla.

Reijo Tossavainen

Suomalaisten yritysten ja kansanta-
louden kilpailun perustana muuttu-
vassa globaalissa maailmassa on nopea 
uudistuminen ja syvenevä erikoistu-
minen. 

Kansallisella tasolla hallitusohjel-
massa yrityspolitiikan tavoitteena on 
tehostaa toimia yrittäjyyden edellytys-
ten parantamiseksi ja entistä suotui-
samman yritysympäristön luomiseksi. 
Tavoitteena on myös lisätä mahdolli-
suuksia yrittäjyystietouden ja yrittä-
jyysvalmiuksien opiskelulle ammatilli-
sessa koulutuksessa ja eri tieteenalojen 

Kokoomus etunenässä, mutta myös 
muut hallituspuolueet lupasivat vii-
me vaalien alla, että vanhustenhoi-
don tasoa on nostettava. Tämän to-
dentamiseksi sosiaali- ja terveysalan 
lupa- ja valvontavirasto Valvira teki 
2010 kattavan selvityksen vanhusten-
hoidon tilasta Suomessa. Selvitykses-
sä oli mukana 1200 yksikköä. Tulos 
oli masentava. Vain joka kymmenes 
vanhainkoti täytti hyvän hoidon laa-

tukriteerit. 190 hoitopaikkaa joutui 
tehovalvontaan. Selvityksen mukaan 
julkinen sektori oli yksityistä sektoria 
huomattavasti heikompi. Tässä näkyy, 
mihin julkisen sektorin rahat mene-
vät: hallintoon, byrokratiaan yms. pa-
perin pyöritykseen. Vanhukset ovat 
täysin heitteille jätettyjä. Tässä on 
vanhojen puolueiden hallituslupauk-
sissa pysymisen koko taso. Tähän on 
saatava täysmuutos. Ja heti! 

Täysmuutos-ryhmä ajaa resurssien 
keskittämistä hoivatyöhön. Rahoitus 
saadaan leikkaamalla hallintoa. Vaikka 
virkamiesten työpaikkoja vähenne-
tään, eivät heiltä työt lopu. Hoivatyös-
sä on tarvetta, kuten monilla muilla-
kin käytännön aloilla. Virkamiehetkin 
tulee saada yhteiskunnan rakentamis-
työhön pois paperien pyörittämisestä. 

Timo Rope

korkeakoulutuksessa. Elinkeinotoi-
minnalle tulee luoda tasa-arvoiset ja 
oikeudenmukaiset toimintaedellytyk-
set kaikissa Suomen maakunnissa. 

Suomessa ja muissa EU-maissa to-
teutetun oikeusturvapolitiikan pää-
määränä on oltava perus- ja ihmis-
oikeuksien ja oikeusturva-asioiden 
oikeudenmukainen toteutuminen. 
Se on myös hyvinvointiyhteiskunnan 
perusedellytys. Kaikille kansalaisil-
le – myös yrittäjille – on tarjottava 
ihmisarvoisen elämisen ja turvallisen 
elinkeinotoiminnan harjoittamisen 

mahdollisuus.
Maakunnallisissa yrittäjyyshank-

keissa olisi keskityttävä yrittäjäpolven 
vaihdoksiin ja erityisesti yrittäjän koh-
taamiin elämänhallinnan kysymyksiin, 
yrittäjyyden elämänkaaren eri vaihei-
siin, yrittäjyydestä luopumisen tus-
kaan ja eläköityvän yrittäjän uudenlai-
sen tulevaisuuden kohtaamiseen.

Jarmo Juntunen

Mikä on  
pelottavinta,  

mitä vanhat  
puolueet tietävät?

Vastaus:

Ääni 
perussuomalaisille

Elinkeinotoiminnalle  
tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset 

toimintaedellytykset
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Arvonlisäverotuksen 
uudistuksilla  
lisää yrittäjyyttä

Tuottopalkkamallista  
lääke työurien pidentämiseen

nostamisesta. Sen sijaan ehdotam-
me työurien pidentämiseen tuotto-
palkka-mallia. Tuottopalkka-malli 
merkitsee sitä, että jokaisen työsuo-
rituksen tulee olla kannattava niin 
työnantajalle kuin työntekijällekin.

Nykyisin ongelma on se, että Suo-
messa on vallalla pitkälti ikälisäpoh-
jainen palkkamalli. Sen mukaan, mitä 
kauemmin on mukana työelämässä, 
sen suurempi on palkka. Kuitenkaan 
moni työ ei vaadi pitkää työkokemus-
ta. Se vaatii ainoastaan sen, osaako 
työn ja jaksaako ja haluaako sitä tehdä. 
Useimmilla ikääntyvillä henkilöillä 
on todellinen halu tehdä työtä, mutta 

työtahti ja jaksaminen eivät ole samaa 
luokkaa kuin nuorilla. Näin ollen iäk-
käämpien työsuoritukset tuottonä-
kökulmasta eivät välttämättä aina ole 
nuorten taitajien tasolla. Valitettavasti 
se on tarkoittanut monien ikääntynei-
den  työntekijöiden irtisanomista tai 
hienovaraisemmin toimittuna työntä-
mistä eläkeputkeen. Tähän ongelmaan 
on rakennettu tuottopalkka-malli. 

Tuottopalkka-mallin perusfilosofia 
on seuraava:

 Jokaisesta työstä maksetaan työn 
 arvoperustan mukaan (ei esim. 
 työuran pituuden mukaan)
 Iäkkäämmillä henkilöillä on 
 mahdollisuus osa-aikatyöhön ja 
 sellaiseen työtahtiin, joka on heidän 
 resurssiensa mukaista. Työntekijän 
 ja työnantajan on mahdollisuus sopia 
 joustavasti työajoista ja 
 työkorvauksesta molempien 
 intressien mukaisesti sen jälkeen kun 
 henkilö on täyttänyt 60 vuotta. 
 Yläikärajaa eläkkeelle siirtymiseksi ei 
 määritetä. Näin ollen eläkkeelle voi 
 jäädä aina 63 vuotta täytettyä, mutta 
 töissä voi jatkaa niin kauan kuin 
 jaksaa, haluaa ja työtä on tarjolla.

Tuottopalkkamallilla yritetään vält-
tää ennenaikainen eläköityminen siitä 
syystä johtuen, että iäkkäämpiä ei oli-
si niin kannattavaa pitää töissä kuin 
nuorempia, jonka jälkeen heidät halu-
taan työntää eläkeputkeen.

Tuottopalkkamalli ei salli palkan 
olevan pienempi kuin hyväksyttävis-
sä oleva minimipalkka (kannatamme 
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn 
2009 esittämää 1500 euron minimi-
kuukausipalkkaa). Minimipalkka on 
vain alaraja, mutta viime kädessä pal-
kan suuruuden määrittävät työnantaja 
ja työntekijä yhdessä. Lähtökohta on 

Esitämme arvonlisäveron vähäisen toi-
minnan alarajan nostamista nykyises-
tä 8 500 eurosta 20 000 euroon sekä 
alarajahuojennuksen liikevaihtorajan 
kasvattamista 22 500 eurosta 50 000 
euroon. Muutos auttaisi pienten yri-
tysten kannattavuutta, tekisi yrittäjyy-
den aloittamisen helpommaksi ja pie-
nentäisi yrittäjän taloudellista riskiä. 

Useissa muissa EU-maissa (mm. Ita-
lia ja Itävalta) arvonlisäverovapautuksen 
alaraja on paljon korkeampi kuin Suo-
messa. Esimerkiksi Italiassa ja Itävallas-
sa yrityksen liikevaihdon jäädessä alle  
30 000 euron ei tuotteista ja palve-
luista tarvitse maksaa arvonlisäveroa. 
Raja on vieläkin korkeampi esimer-
kiksi Iso-Britanniassa (68 000 GBP eli  
n. 80 000 euroa) ja Ranskassa (80 000 
euroa). Alarajan nostaminen hyödyttää 
etenkin palvelualojen yrityksiä, joissa 
suurimmat kulut ovat palkkoja, eikä vä-
hennettävää arvonlisäveroa siten synny.

Ehdotus parantaa pienyritysten 
mahdollisuutta työllistää. Arvonlisä-
veron alarajan nosto madaltaa myös 
itsensä työllistämisen kynnystä. Uusi-
en yrittäjien kautta valtion ja kuntien 
verotulot kasvavat. Lisäksi tämä tuo 
helpotusta niille 40 000 yksinyrittäjäl-
le, jotka sinnittelevät köyhyysrajalla.

Täysmuutos-ryhmä

Yritysten toiminta-
edellytysten heiken-
täminen heikentää 
koko yhteiskuntaa
Hetemäen työryhmä on valmistellut 
kokonaisverouudistuksen. Siinä yhte-
nä keskeisenä osana on yritys- ja pää-
omaverotuksen muutos. Vastustam-
me ehdotettua veromuutosta, koska se 
ehkäisee osakeyhtiömuotoisten kasvu-
yritysten toimintaedellytyksiä. 

Esitys tulee nostamaan merkit-
tävästi osakeyhtiömuotoista yritys-
toimintaa harjoittavien yrittäjien ve-
rotusta erityisesti niissä tapauksissa, 
joissa yrityksessä on nettovarallisuut-
ta. Tämä ehkäisee yrittäjien innok-
kuutta investoida yritykseensä ja sitä 
kautta kasvattaa yritystään. Yritysten 
kasvu puolestaan mahdollistaa suoma-
laisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpi-
tämisen mm. lisäämällä työpaikkoja ja 
kasvattamalla verotuloja. 

Lisäksi kaavailtu yritysverouudis-
tus vähentää kunnille tulevaa osuutta 
maksetuista veroista. Tämä  tulee hei-
kentämään kuntien mahdollisuuksia 

selvitä niille asetetuista velvollisuuk-
sista. Esitetty muutos vain kasvattaa 
yrittäjien veroastetta ja ehkäisee uu-
sien yritysten syntymistä ja yritysten 
kasvattamishaluja. Kannatamme ny-
kyisen yritys- ja pääomaverotuksen 
säilyttämistä, koska se on toimiva, eikä 
muutokselle ole siksi tarvetta.

Täysmuutos-ryhmä

näin ollen se, että ketään työntekijää ei 
saa palkkauksessa kyykyttää. 

Täysmuutos-ryhmä katsoo, että 
työn on oltava niin työnantajalle kuin 
työntekijälle kannattavaa ja että työn 
tekemiseen tulee kannustaa. Keskeistä 
on, että kaikkien ihmisten työpanos 
on tärkeä ja jokaisella tulee olla mah-
dollisuus antaa työpanoksensa nyky-
järjestelmää joustavammin yhteiskun-
nan käyttöön myös nykyisen eläkeiän 
(63 vuotta) jälkeen.

Täysmuutos-ryhmä

Mikä on se, joka kiertää ja  
kiertää, puhuu ja puhuu, tviittaa ja 

tviittaa, jakaa ja jakaa, eikä tiedä tulevasta?
Vastaus:

kansanedustajaehdokas  
vaalityössä

Muista!

Äänestäminen 
kannattaa  

aina.

Poliittinen 
yksimielisyys 
on siinä, että 

työuria on saatava 
pidennettyä molemmista 
päistä. Perussuomalaisten 

Täysmuutos-ryhmä sanoutuu 
irti pakkoperusteisesta eläkeiän
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TÄYSMUUTOS-TESTIN  
OIKEAT VASTAUKSET

1  =  E
2  =  E
3  =  E
4  =  E
5  =  E
6  =  K
7  =  K
8  =  K
9  =  E
10  =  E

PISTEET

15-20: Koet vahvasti Suomen tarvitsevan täysmuutosta.

10-14: Et ole tyytyväinen poliittiseen nykymenoon ja  
olet pitkälti samalla suunnalla kuin Täysmuutos-ryhmä.

5-9: Olet varsin tyytyväinen poliittiseen nykymenoon ja 
koet vain pieniä epäkohtia poliittisessa järjestelmässämme/
kulttuurissamme.

0-4: Olet hyvin tyytyväinen nykymenoon ja  
haluat sen jatkuvan samanlaisena. - ainoa muutosvoima -

Vuoden ajan perussuomalaisten gal-
lupsuosio on koko ajan kasvanut. Se 
kertoo, että Suomen kansa on tyy-
tymätön nykymenoon ja vanhoihin 
puolueisiin sekä näkee perussuomalai-
set ainoana todellisena muutosvaihto-
ehtona. Ja muutosta tämä maa todella 
tarvitsee. 

Taloustutkimus Oy on tehnyt myös 
selvityksiä kertoen ihmisten varmuu-
desta tulla uurnille vaalipäivänä. Tässä 
kohdassa valitettavasti perussuoma-

laisten kannattajat eivät ole samalla 
tasolla kuin muiden puolueiden kan-
nattajat. Samoin jotkut tutkijat epäi-
levät perussuomalaisten äänestäjien 
vakautta vaalipäivänä äänestää uutta, 
vaikkakin kannattamaansa vaihtoeh-
toa, koska vanhassa pitäytyminen on 
aina helppo ratkaisu. 

Meille perussuomalaisille on ääret-
tömän tärkeää, että käyt äänestämässä. 
Muiden vanhojen puolueiden kannat-
tajat sen tekevät varmasti. Perussuo-

malaisten kannattajissa on ennakoitu 
olevan entisiä nukkuvien puolueen 
kannattajia, koska he eivät ole nähneet 
mitään toivoa vanhoissa puolueissa. 
Tästä syystä jotkut epäilevät, että viit-
sivätkö he tulevissakaan vaaleissa ää-
nestää. Näytetään, että nyt ei nukuta!

Suomelle onkin erittäin tärkeää, 
että kaikki perussuomalaisten kan-
nattajat osoittavat, että kannatus ei 
ole pelkkää facebook-tykkäämistä ja 
gallupsuosiota, vaan kysymys on to-
dellisesta halusta saada tähän maahan 
muutos. Nukkuvan ei tule nukkua. 
Ihmisissä, jotka näkevät perussuo-

Jokaisesta oikeasta vastauksesta saat pisteen.  
Laske pisteet yhteen ja katso, haluatko täysmuutoksen. 

malaisissa toivon, kannattaa uskoa 
muutoksen olevan todellisen mahdol-
lisuuden. Perussuomalaisissa toivon 
näkevien ihmisten tulee äänestämällä 
osoittaa toivonsa. Kaikkien meidän, 
jotka olemme sitä mieltä, että vanhaa 
poliittista elämää emme enää halua, 
tuleekin  joukolla mennä 17.4. uurnil-
le. Vain tällä tavalla saamme osoitettua 
perussuomalaisten epäilijöille, että 
kyse ei ole gallupsuosiosta vaan tosi-
kannatuksesta.

Timo Rope

11  =  E
12  =  E
13  =  E
14  =  K
15  =  E
16  =  K
17  =  K
18  =  K
19  =  E
20  =  K

Liity mukaan  
tukijoukkoihin!

 
www.täysmuutos.fi

 

Kerro, mihin haluat  
täysmuutoksen.

Gallupeista vaaleihin

Muista!

Nukkuja on vanhan 
vallan äänestäjä. 

Älä siis Zzzzzzzz.

Tee
testi!

Täysmuutos-testi
Uskon, että 
1. ratkaisuissa on vain yksi vaihtoehto?  

2. asiat on Suomessa poliittisesti hyvin hoidettu? 

3. on viisasta ottaa velkaa enemmän kuin on ehdottoman välttämätöntä? 

4. on viisasta elää yli varojensa?

5. on viisasta antaa suomalaisten lainsäädäntövalta  
 omissa asioissamme EU:lle? 

6. Suomessa on poliittista korruptiota?

7. Suomessa pystytään veroja laskemaan heikentämättä  
 hyvinvointivaltion perustaa?

8. suomalainen julkinen hallinto on monin tavoin tehoton?  

9. nykyinen poliittinen johto on paras hoitamaan asioitamme?  

10. äänestämättä jättäminen on protestoinnin paras vaihtoehto?

11. suomalaisten vanhustenhoito parani kuluneella vaalikaudella,  
 kuten hallituspuolueet lupasivat ennen edellisiä vaaleja?

12. Matti Vanhasella ja Antti Kaikkosella on puhtaat jauhot pussissa  
 ns. Nuorisosäätiö-jutussa?

13. ammattiyhdistysten lakkopolitiikka on paras tapa edistää  
 suomalaista palkkatasa-arvoa? 

14. Suomen sosiaaliturva houkuttelee maahamme sitä hyödyntäviä  
 maahanmuuttajia? 

15. Suomi on jo valmis yhteiskunta? 

16. työttömien armeijaan mahtuu myös suuri joukko työhaluttomuutta?

17. monet EU-säädökset hankaloittavat tarpeettomasti  
 suomalaisten yritysten toimintaa? 

18. suomalainen maatalous on vaarassa tulla ryminällä alas ajetuksi? 

19. Suomi tarvitsee lähitulevaisuudessa mittavan määrän  
 työperäistä maahanmuuttoa? 

20. Suomessa voi olla poliitikkoja, jotka puhuvat asioista suoraan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyllä     Ei


