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Suomen Perusta -ajatuspajan tarkoituksena on suomalaista kansanvaltaista yhteiskuntaa kehittävän yhteiskunnallisen tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon
edistäminen. Ajatuspaja harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja
sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tuomalla
esiin uusia mielipiteitä, näkökulmia ja ratkaisuja.
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Suomen julkinen sektori on kasvanut liian suureksi. Verotus on Suomessa erittäin kovaa, mutta tästä huolimatta rahat
eivät riitä julkisten palveluiden tuottamiseen, ja valtio ja kunnat
velkaantuvat vauhdilla. Suomen Perustan teoksissa tarkastellaan myös talouteen liittyviä kysymyksiä ja pohditaan, miten
julkiset menot saataisiin kuriin ja talous kestävälle kasvu-uralle.

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat kysymyksiä, joita
käsitellään laajasti ajatuspajan julkaisuissa. Ajatuspajan raporteissa ja analyyseissä käsitellään muun muassa monikulttuurisuuden aiheuttamia sosiaalisia ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia, kansainvälisiin pakolaissopimuksiin liittyviä kysymyksiä sekä
pohditaan ratkaisuehdotuksia muuttovirtojen hillitsemiseksi.

Brexit ja Donald Trumpin nousu Yhdysvaltojen presidentiksi ovat osoittaneet globalisaation ja Euroopan unionin liittovaltiokehityksen olevan vastatuulessa. Suomen Perustan
julkaisuissa on nostettu esiin ongelmia, mitä Euroopan liittovaltiokehitykseen liittyy kansojen itsemääräämisoikeuden ja talouden tehokkuuden kannalta.

Suomen Perusta -ajatuspa on myös tutkinut maahanmuuton
taloudellisia vaikutuksia. Ajatuspajan tutkimuksessa Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous tuodaan esiin, että maahanmuuttajaryhmien välillä on suuria eroja ja että vain harvalla maahanmuuttajaryhmällä on positiivinen vaikutus Suomen julkiselle
taloudelle. Esimerkiksi kymmenestä suurimmasta maahanmuuttajaryhmästä ainoastaan saksalaiset maksavat enemmän veroja
kuin käyttävät julkisia palveluita ja saavat tulonsiirtoja. Kymmenestä suurimmasta ryhmästä Somaliasta ja Irakista tulevilla muuttajilla on taas kaikkein negatiivisin julkisen talouden vaikutus, ja kyseisistä maista tulevat ihmiset saavat huomattavasti enemmän
tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita, kuin maksavat veroja.

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 lisäämiseen ja liittovaltiokehitykseen.

Ajatuspajan teoksissa tarkastellaan valtion menojen lisäksi
myös kuntien taloustilannetta ja kuntarakennetta. Kuntarakenteen 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 yksityisten palveluntuottajien käyttämiseen kunnan oman tuotannon sijaan.
Ajatuspajan julkaisuissa tarkastellaan lisäksi kaverikapitalismiin,
rakenteelliseen korruptioon ja ylisäätelyyn liittyviä kysymyksiä.
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