Suomen politiikka kaartaa oikealle
Suomessa 19. huhtikuuta pidetyt eduskuntavaalit merkitsevät monella tavoin uuden aikakauden
alkua maan johtamisessa. Intensiivisiä neuvotteluja käydään juuri nyt seuraavan hallituksen
kokoonpanosta. Todennäköisin ratkaisu on kolmen puolueen troikka, jonka muodostavat
Keskusta, Perussuomalaiset ja Kokoomus.
Sosiaalidemokraatit jäävät hallituksen ulkopuolelle tehtyään huonoimman vaalituloksensa kautta
aikojen jo kaksissa peräkkäisissä vaaleissa! Myös Vasemmistoliitto peruuttaa kun taas edelliseen
hallitukseen kuuluneet oikeistopuolueet – Kokoomus ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue –
selvisivät melko hyvin.
Uusi pääministeriehdokas, Keskustan Juha Sipilä, ei ole vielä päässyt näyttämään kynsiään
politiikassa kovinkaan paljon. Hän on toiminut Keskustan puheenjohtajana vasta kolme vuotta.
- Tyyliltään Sipilä nähdään suorasukaisena, no-nonsense –henkilönä, ei ensisijaisesti poliitikkona,
Suomen suurlähettiläs Jarmo Viinanen kertoo puheessaan Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin
vuosikokouksessa 20. toukokuuta.
Sipilä on aikaisemmin toiminut IT-yrittäjänä ja on sanonut haluavansa johtaa maata vähän samalla
tavoin kuin yritystä.
Haasteita löytyy riittämiin. Entisen pääministerin Alexander Stubbin mukaan Suomi tavoittaa vuoden
2008 kriisiä edeltävän taloudellisen tason vasta vuonna 2018.
- Edellytyksenä on kuitenkin, että Suomi pystyy tasapainottamaan budjettinsa, kutistamaan
valtionvelkaansa ja nostamaan tuottavuuttaan merkittävästi tulevana hallituskautena, suurlähettiläs
Viinanen selittää.
Tilannetta vaikeuttaa päätös siitä, ettei verotaakkaa saa kasvattaa. Alijäämät on kurottava umpeen
pelkällä säästämisellä ja tuottavuuden lisäämisellä. Sopiminen siitä miten tämä tehdään, ei tule
olemaan kolmelle todennäköiselle hallituspuolueelle helppoa, Viinanen arvelee.
Puolustuspolitiikassa suurlähettiläs Viinanen ei odota suurempia muutoksia.
- Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on priorisoitua ja sen kehittäminen jatkuu. Puolustusmäärärahaa
korotetaan 150 miljoonalla eurolla vuosittain. Uusi hallitus käynnistää myös selvityksen Suomen
mahdollisuudesta liittyä NATO:on.
Myös Suomen EU-politiikka pysyy suurlähettiläs Viinasen mukaan jokseenkin samalinjaisena.
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot sekä vihreä talous ovat edelleen keskeisiä panostusalueita.
Vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa löytyy toivomuslistan huipulta.
Perussuomalaisille suunnattuna poliittisena myönnytyksenä nähdään sen sijaan lupaus
maahanmuuton kustannusselvityksestä. Samalla ulkomaiseen työvoimaan liittyvää maahanmuuttoa
halutaan Viinasen mukaan helpottaa.
Yksi tapa pienentää maan taloustaakkaa on valtiokoneiston kutistaminen. Uuteen hallitukseen
suunnitellaan 12 ministeriä, edellisen hallituksen 19 ministerin tilalle.
- En oikein usko että niin vähään päästään, ehkä 13 on realistisempi arvio, suurlähettiläs Viinanen
arvelee.

