
1. Veronkorotusten tie on käyty loppuun – asiat on asetettava 
tärkeysjärjestykseen. Kuntien on keskityttävä suomalaisten hy-
vinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toissijaisista, turhis-
ta ja vahingollisista menoista on leikattava ensin.  

2. Kotimaisilla ja paikallisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus 
osallistua kunnan palveluiden tuottamiseen. Tuottaja on valittava 
yksityisen ja julkisen välillä tapauskohtaisesti – järki eikä poliitti-
nen ideologia edellä. Sähkö- ja vesilaitosten kaltaiset välttämät-
tömät palvelut on pidettävä yhteisesti omistettuina eikä kunnan 
tule olla edistämässä yksityisten monopolien syntymistä.

3. Kaverikapitalismi, kähmintä ja suhmurointi saadaan murret-
tua helpoiten äänestämällä korruptoituneet poliitikot vaihtoon. 
Perussuomalaiset eivät ole eturyhmien tai firmojen juoksupoi-
kia vaan ajattelevat riippumattomasti kunnan kokonaisetua.

4. Ilmastopolitiikkaan tarvitaan suhteellisuudentajua. Kuntien 
ei tule rasittaa talouttaan ja kuntalaisten lompakkoa valtiota 
kunnianhimoisemmilla ilmastotavoitteilla. Suomalainen teh-
taanpiippu on ilmastoteko.

5. Jotain rajaa ideologiselle pelleilylle. Kuntien ei pidä lähteä 
mukaan pienten mutta äänekkäiden vähemmistöjen monikult-
tuurisuutta tai tarpeettomia sukupuoli-ideologioita edistäviin 
puuhasteluihin. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluihin. Suo-
malaisten syyllistäminen rasismilla tai keskustelun vaientami-
nen vihapuheen torjunnan nimissä eivät ole asioita, joihin kun-
tien tulisi osallistua.

6. Liikennerakentamista on tehtävä sujuvan liikkumisen näkö-
kulmasta. Raideinvestointeja ei pidä ylikorostaa eikä autoilua 
tehdä hankalaksi aatteellisista lähtökohdista. Kaikilla liikkumi-
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sen muodoilla tulee olla oma paikkansa. Tie on niin perusta-
vanlaatuinen ja välttämätön yhteiskunnan infrastruktuurin osa, 
että sen ylläpitoa ei voi kunta-alueella jättää asukkaiden itsensä 
huolehdittavaksi, vaan tien kulkukelpoisena pitäminen kuuluu 
kunnan perustehtäviin.

7. Velkaantuminen ylimitoitetuilla investoinneilla saa riittää. Uu-
sien kunnantalojen, pikaraitioteiden ja konserttipalatsien rakenta-
misen aika ei ole nyt. Velkahirressä roikkuva kunta ei ole itsenäi-
nen kunta. Itsenäiset kunnat ovat lähidemokratian turva.

8. Koulujen tulee olla turvallisia oppimispaikkoja. Kiusaamiseen 
tulee puuttua päättäväisesti, ja kouluissa tapahtuvista rikoksis-
ta tulee tehdä hyssyttelyn sijaan aina rikosilmoitus. Erityisoppi-
laiden laittaminen tavallisiin luokkiin on karhunpalvelus kaikille. 
Myös kirjastojen rauhallisuudesta tulee pitää huolta, jotta ne säi-
lyvät viihtyisinä kaiken ikäisille kuntalaisille.

9. Ruotsin tie ei ole Suomen tie. Huono maahanmuuttopolitiikka 
romuttaa kuntien talouden ja turvallisuuden. Kuntien tulee olla 
ottamatta kiintiöpakolaisia ja vaatia valtiovallalta maahanmuut-
topolitiikan kiristämistä ehtona valtion kanssa tehtäville sopi-
muksille – suurilla kaupungeilla on merkittävää neuvotteluvaltaa 
valtioon nähden. 

10. Maahanmuuttajien hyysäämiselle on aika laittaa loppu. Kun-
tien tulee lopettaa laittomasti maassa oleville annettavat palve-
lut, maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukeminen eikä 
kuntien tule harjoittaa työnhaussa suomalaisia syrjivää ”positii-
vista syrjintää”. Huonosti toimivan kotouttamisen sijaan kuntien 
tulee edistää heikosti integroituneiden maahanmuuttajien paluu-
muuttoa. Kuntien tulee karsia pois kaikki haittamaahanmuuton 
vetovoimatekijät.    
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