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Tutkittua tietoa
Perusteltuja mielipiteitä

Miten euroalue kehittyy? (2013) 

Euro vai ei? – Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot (2013) 

Kunnat kuntoon! – Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja 
mahdollisuuksista (2014) 

Kohti parempaa Eurooppaa (2014) 

Suomen talous ja talouspolitiikan linja – Miten Suomi saadaan 
uudelleen nousuun? (2014) 

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu – Suomenkielisten näkö-
kulma kielipolitiikkaan (2014) 

Venäjä: uhka vai mahdollisuus? – Avointa keskustelua 
Suomen Venäjä-suhteesta (2014) 

Kansankodin kuolinvuoteella – Ruotsalainen hyvinvointi-
valtio ja maahanmuutto (2015) 

Liberaalin dilemma – Monikulttuurisuus ja vapaa yhteiskunta (2015) 

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous – Osa 1: Toteutuneet 
julkisen talouden tulot ja menot (2015) 

Punavihreä kupla – Perussuomalaiset ja media (2015) 

Siirtolaiskriisi – puheenvuoroja muuttoliikkeen syistä ja 
seurauksista (2015) 

Onko Euro pelastettavissa? – EMU:n kehittämisehdotusten 
arviointia ja Suomen linja (2016) 

Turvallisuus uhattuna – maahanmuutto, turvallisuustilanne ja 
kansalaispartiot (2016) 

Kansainvälinen pakolaisinstituutio ja valtioiden mahdolli-
suudet – imagon suojelusta rajojen suojeluun (2016) 

Epäneutraali sukupuolikirja – puheenvuoroja sukupuoli-
kysymyksistä (2016) 

Integraatio vastatuulessa – kuinka Brexit ja Trump-ilmiö 
haastavat globalisaation ja federalismin (2016) 

ME – ajatuksia perussuomalaisuudesta (2016)

Maahanmuutto – talouden ongelma vai ongelmien ratkaisu? (2017)

Mitä maahanmuutto maksaa? - katsaus maahanmuuton julkisen 
talouden vaikutuksiin (2017)

Tuleeko Amerikasta jälleen suuri? - mitä Donald Trump on saanut 
aikaan ensimmäisenä vuotenaan Yhdysvaltojen presidenttinä (2018)

Maahanmuutto - kriitikon käsikirja (2018)

Syteen tai soteen - sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusesityksen 
kritiikki (2018)

Veroja, velkaa ja kaverikapitalismia - näkökulmia Suomen 
talouden ongelmista ja mahdollisuuksista (2018)

SUOMEN PERUSTA -AJATUSPAJAN 
JULKAISUJA
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Suomen Perusta -ajatuspajan tarkoituksena on suo-
malaista kansanvaltaista yhteiskuntaa kehittävän yhteis-
kunnallisen tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon 
edistäminen. Ajatuspaja harjoittaa tutkimus- ja julkaisu-
toimintaa, järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja 
sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla 
esiin uusia mielipiteitä, näkökulmia ja ratkaisuja.



Tutkittua tietoa ja perusteltuja 
mielipiteitä - kansalaisten käyttöön ja 

päätöksenteon tueksi
Kaikki Suomen Perustan julkaisut 

ovat luettavissa ajatuspajan 
verkkosivuilla osoitteessa 

www.suomenperusta.fi

EURO & 
EUROOPPA

TALOUS & 
KUNNAT

MAAHANMUUTTO & 
MONIKULTTUURISUUS

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat kysymyksiä, joita 
käsitellään laajasti ajatuspajan julkaisuissa.  Ajatuspajan rapor-
teissa ja analyyseissä käsitellään muun muassa monikulttuuri-
suuden aiheuttamia sosiaalisia ja turvallisuuteen liittyviä ongel-
mia, kansainvälisiin pakolaissopimuksiin liittyviä kysymyksiä sekä 
pohditaan ratkaisuehdotuksia muuttovirtojen hillitsemiseksi.

Suomen Perusta -ajatuspa on myös tutkinut maahanmuuton 
taloudellisia vaikutuksia. Ajatuspajan tutkimuksessa Maahan-
muutot ja Suomen julkinen talous tuodaan esiin, että maahan-
muuttajaryhmien välillä on suuria eroja ja että vain harvalla maa-
hanmuuttajaryhmällä on positiivinen vaikutus Suomen julkiselle 
taloudelle. Esimerkiksi kymmenestä suurimmasta maahanmuut-
tajaryhmästä ainoastaan saksalaiset maksavat enemmän veroja 
kuin käyttävät julkisia palveluita ja saavat tulonsiirtoja. Kymmenes-
tä suurimmasta ryhmästä Somaliasta ja Irakista tulevilla muutta-
jilla on taas kaikkein negatiivisin julkisen talouden vaikutus, ja ky-
seisistä maista tulevat ihmiset saavat huomattavasti enemmän 
tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita, kuin maksavat veroja.

Brexit ja Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presiden-
tiksi ovat osoittaneet globalisaation ja Euroopan unionin liit-
tovaltiokehityksen olevan vastatuulessa. Suomen Perustan 
julkaisuissa on nostettu esiin ongelmia, mitä Euroopan liittoval-
tiokehitykseen liittyy kansojen itsemääräämisoikeuden ja talou-
den tehokkuuden kannalta. 

Harva taloustieteilijä näkee enää euron perustamisen olleen 
taloudellisessa mielessä järkevä ratkaisu. Suomen Perusta on 
julkaissut useita tutkimuksia, raportteja ja keskustelunavauksia, 
joissa on nostettu esiin euroon liittyviä ongelmia. Näitä ovat 
muun muassa liian vahvan euron Suomen viennille aiheuttamat 
haitat ja valuutta-alueen talouksien liiallinen erilaisuus, joka lisää 
paineita talouspolitiikan yhtenäistämiseen, yhteisvastuun lisää-
miseen ja liittovaltiokehitykseen.

Suomen julkinen sektori on kasvanut liian suureksi. Vero-
tus on Suomessa erittäin kovaa, mutta tästä huolimatta rahat 
eivät riitä julkisten palveluiden tuottamiseen, ja valtio ja kunnat 
velkaantuvat vauhdilla. Suomen Perustan teoksissa tarkastel-
laan myös talouteen liittyviä kysymyksiä ja pohditaan, miten 
julkiset menot saataisiin kuriin ja talous kestävälle kasvu-uralle.

Ajatuspajan teoksissa tarkastellaan valtion menojen lisäksi 
myös kuntien taloustilannetta ja kuntarakennetta. Kuntara-
kenteen osalta pajan teoksissa tuodaan esiin se, ettei kunnan 
suuri koko välttämättä tarkoita tehokkaampaa palveluiden 
tuotantoa. Palveluiden tuottamisen osalta taas pohditaan 
muun muassa sitä, mitä riskejä ja mahdollisuuksia liittyy yk-
sityisten palveluntuottajien käyttämiseen kunnan oman tuo-
tannon sijaan.

Ajatuspajan julkaisuissa tarkastellaan lisäksi kaverikapitalismiin, 
rakenteelliseen korruptioon ja ylisäätelyyn liittyviä kysymyksiä.


