


























 

 

SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

                                                            PERUSSUOMALAISET R.P. 
 

Johdanto 

Perussuomalainen puolue on merkitty puoluerekisteriin 13.10.1995. Puolue on perustamisestaan 
lähtien osallistunut kaikkiin kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin ja on koko olemassaolonsa ajan 
ollut eduskuntapuolue.  

Vuosina 2020-2021 korona vaikeutti merkittävästi puolueen kenttätoimintaa. Esimerkkinä tästä oli 
se, että vuonna 2020 Rovaniemelle suunniteltu puolueneuvoston kokous jouduttiin perumaan. 
Vuonna 2021 käytiin kesäkuussa koronan takia myöhennetyt kuntavaalit, jossa puolue saavutti 
historiansa parhaimman tuloksen  

Toiminnan pääpainopiste oli vuonna 2021 kuntavaaleihin valmistautumisessa. Puoluekokouksen 
jälkeen aloitettiin välittömästi aluevaaleihin valmistautuminen. Puoluekokous pidettiin vuoden 
2021 elokuussa Seinäjoella.  

Puolue oli vuoden 2021 alussa maan suosituin. Sen jälkeen kannatus on vaihdellut. Kannatus laski 
koronakevään aikana, pysyi ennallaan vuoden 2021 puoluekokouksen jälkeen mutta laski 
loppuvuodesta 2021. Puolue sai myös historiansa parhaan kuntavaalituloksensa vuonna 2021 
(14,5 % äänistä ja 1 351 valtuutettua).  

Kuntavaaleihin valmistautuminen 

Vuoden 2021 kuntavaaliehdokkaiden kerääminen alkoi käytännössä kesän 2020 aikana. Syksyn 
aikana kenttä järjesti kymmenittäin tapahtumia eri puolella maata, joissa paikalliset vaikuttajat, 
puoluejohto ja kansanedustajat kiersivät levittämässä puolueen sanomaa ja rohkaisemassa 
kiinnostuneita lähtemään ehdolle vaaleihin. Ehdokashankintaa vauhditettiin kesän ja syksyn 2020 
mittaan televisio- ja radiomainoskampanjoilla. Kuntavaalikampanja kiihtyi todenteolla vuoden 
2021 alussa – puolue oli mielipidetiedustelujen johdossa. Valitettavasti vaaleja siirrettiin koronan 
varjolla aina 13 kesäkuuhun. Jokaiseen piiriin oli vuoden 2020 lopussa palkattu tilapäinen 
piirityöntekijä, jonka tehtäviin kuului ehdokashankinnan tukeminen. Tätä työtä jatkettiin vaaleihin 
saakka 2021.   

Organisaatio ja hallinto 

Puoluevaltuusto piti sääntömääräisen kokouksensa Helsingissä 29.5.2021, jolloin käsiteltiin 
tilinpäätös, toimintakertomus ja valittiin uusi puoluehallitus. Puoluevaltuusto valitsee vuosittain 
seitsemän puoluehallituksen jäsentä ja sekä nimeää puoluehallitukseen yhden eduskuntaryhmään 
kuuluvan jäsenen.  



Puoluevaltuusto valitsi 29.5.2021 puoluehallitukseen seuraavat jäsenet: Jari Immonen, Ahti 
Moilanen, Matti Mäntylä, Jyrki Niittymaa, Päivi Sivenius, Henri Uljonen, Harri Vuorenpää. 
Eduskuntaryhmän edustajaksi puoluehallitukseen nimettiin Ville Tavio. 

Valtuustossa valittujen jäsenten lisäksi puoluehallitukseen kuuluivat vuoden 2021 elokuuhun 
saakka puolueen puheenjohtajisto Jussi Halla-aho, Riikka Purra, Arja Juvonen, Juho Eerola sekä 
puoluesihteeri Simo Grönroos. Valtuuston kokous oli valinnut eduskuntaryhmän edustajaksi 
puoluehallitukseen ryhmän puheenjohtaja Ville Tavion. 

Seinäjoella pidetyssä 14. puoluekokouksessa vuonna 2021 14.-15.8.2021 puolueen 
puheenjohtajistoon tulivat Riikka Purra (puheenjohtaja), Leena Meri (1 varapuheenjohtaja), Mauri 
Peltokangas (2. varapuheenjohtaja), Sebastian Tynkkynen (3. varapuheenjohtaja) ja 
puoluesihteeriksi Arto Luukkanen.   

Puoluehallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 18 kertaa.  

Sisäinen hallinto 

Puoluetoimiston henkilökunta 

Puoluetoimistolla puoluesihteerin alaisuudessa oli vuoden 2021 aikana töissä 12 henkilöä, joista 
yksi osan vuotta. Perussuomalainen -lehden ja Suomen Uutisten päätoimittajan alaisuudessa oli 
toimistolla vuoden aikana töissä kaksi henkilöä. 

Puoluetoimiston tiloissa toimi myös Suomen Perusta -ajatuspajan ja Perussuomalainen Nuoriso 
ry:n toimistot. 

Yhdistys- ja jäsentoiminta 

Vuoden 2021 lopussa puolueella oli paikallisyhdistysten muodostamaa 16 piirijärjestöä. 

Paikallisyhdistysten määrä on vakiintunut 262 aktiiviseen yhdistykseen. 37 kunnassa ei ole omaa 
erillistä yhdistystä, vaan jäsenet toimivat yhdessä alueellisen isomman yhdistyksen yhteydessä.  

Vuoden 2021 lopussa jäsenmäärämme oli 15800.  

Kuten huomataan jäsenistön määrä on nopeassa kasvussa. Vuoden 2020 lopussa jäsenmäärämme 
oli 13 865 (Vuoden 2019 lopussa jäsenmäärämme oli 11 990 henkilöä, vuoden 2015 lopussa 9491 
henkilöä, vuoden 2016 lopussa 9 341, vuoden 2017 lopussa 10 700 ja vuoden 2018 lopussa 11 
060). 

Erityisjärjestöt 

Puolueemme piirissä toimii useita erityisjärjestöjä, jotka tekevät perussuomalaista työtä eri 
kohderyhmien parissa tai jotka harjoittavat perussuomalaista kansanliikettä tukevaa 
erityistoimintaa.  

Perussuomalaiset Naiset ry 

Perussuomalaiset Naiset ry noudattaa Perussuomalaiset rp:n poliittista ohjelmaa pyrkien pitämään 
esillä naisten ja lasten näkökulman päätöksenteossa ja tiedottamisessa. Naisjärjestö pyrkii 



lisäämään tavoitteellista yhteistyötä kansanedustajiemme, puolueemme jäsenten ja 
sidosjärjestöjemme kanssa. 

Perussuomalaiset Naiset ry on Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) ja valtakunnallisen kattojärjestön 
Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:n jäsen. Perussuomalaiset naiset ovat osallistuneet mm. 
alueellisten NYTKIS-järjestöjen toimintaan ja tapahtumiin.  

Perussuomalaiset Naiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka puheenjohtajana toimi vuonna 
2021 Ritva (Kike) Elomaa. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tuli Päivi Granlund, toiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Heli Trög sekä 3. varapuheenjohtajaksi valittiin Nina Strandèn. 

Perussuomalainen Nuoriso ry 

Perussuomalainen Nuoriso ry on itsenäinen valtakunnallinen järjestö, joka osallistuu kaikkeen 
Perussuomalaiseen toimintaan nuorisonäkökulmasta. 

Perussuomalainen Nuoriso perustettiin helmikuussa 2020 jatkamaan perussuomalaista 
nuorisotoimintaa puolueen katkaistua yhteistyön Perussuomalaiset Nuoret ry:n kanssa. 
Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana vuonna 2020 toimi järjestön perustamisvaiheessa 
Jenna Simula ja pääsihteerinä Antti Moisander. Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Miko 
Bergbom ja pääsihteeriksi Santeri Eskola. Vuonna 2021 järjestön puheenjohtajaksi valittiin Miko 
Bergbom ja pääsihteeriksi Laura Jokela.  

Peruskansan sivistysliitto ry 

Perussuomalaiset Nuoret ry, Perussuomalaiset Naiset ry ja Oikeutta Eläkeläisillä ry perustivat 
yhteisen yhdistyksen tavoitteenaan järjestää koulutusta puolueemme jäsenille. Peruskansan 
sivistysliitto ry:n oma opintokeskus, Opintokeskus Pekasus, aloitti aktiivisen toiminnan vuoden 
2015 alussa. Vuoden 2021 aikana Opintokeskus Pekasus on vakiinnuttanut koulutusohjelmaansa ja 
tarjoaa kattavasti koulutusta koko jäsenistön käyttöön. 

Suomen Perusta -ajatuspaja 

Suomen Perusta -ajatuspajan tarkoituksena on suomalaista kansanvaltaista yhteiskuntaa 
kehittävän yhteiskunnallisen tutkimuksen, keskustelun ja päätöksenteon edistäminen. Ajatuspajan 
vuoden 2020 julkaisuihin kuuluivat muun muassa Samuli Salmisen tutkimukset maahanmuuttajien 
käyttämistä toimeentulotuista ja tutkimus maahanmuuton kuntakohtaisista vaikutuksista. Vuonna 
2021 Suomen Perusta julkaisi tutkielmia mm. maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot kuntakarttana 
aiheesta, Ydinvoima Suomessa 2050, perhepolitiikasta ja syntyvyydestä (Éva Horváth), sekä Marko 
Meretvuon ilmastokeskustelua koskevan pamfletin. Perustan oma tutkija Samuli Salminen julkaisin 
tutkielman siitä ”Kuinka kalliiksi 1 000 Afganistanista otettavaa maahanmuuttajaa tulee?”.  

Suomen Perusta -säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2020 dosentti Arto Luukkanen 
ja ajatuspajan toiminnanjohtajana toimi Marko Hamilo. Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin professori Matti Viren ja ajatuspajan toiminnanjohtajaksi elokuusta 2021 Simo Grönroos.  

PerusÄijät ry 

PerusÄijät ry on perustettu 18.8.2012 ja toiminnan tarkoituksena on edistää perustasa-arvoa. 
Yhdistys on poliittisesti sitoutunut Perussuomalaiset rp puolueeseen ja edistää kristillissosiaaliselta 



pohjalta puolueen aatetta ja ideologiaa. PerusÄijät ry kuuluu valtakunnalliseen Miesjärjestöjen 
keskusliittoon. Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2020 Kari Kolari.  

PerusYrittäjät ry 

PerusYrittäjät ry kokoaa yhteen kaikki puolueemme yrittäjäjäsenet ajamaan yhdessä pienten ja 
keskisuurten yritysten asiaa. PerusYrittäjien puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Veikko Granqvist. 
Hänen poismenonsa jälkeen 2021 yhdistyksen toiminta hiipui mutta sen toimintaa on alettu 
nostamaan jälleen jaloilleen.  

Peruspuurtajat ry 

Peruspuurtajat ry:n toiminnan tarkoitus on palkkatyössä työskentelevien taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen aseman turvaaminen, vaikuttaminen työmarkkinoiden toimintaympäristöön, 
elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan sekä työympäristöasioihin. Yhdistys on perustettu vuonna 2018. 
Peruspuurtajat on julkaissut kannanottoja suomalaisten työntekijöiden ja työpaikkojen puolesta 
kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä lehdistötiedotteiden muodossa. Järjestö on tukenut 
perusuomalaisia ehdokkaita ammattiliittojen vaaleissa.  

Kansainvälinen toiminta 

EU-Parlamentti 

Europarlamentissa Perussuomalaisia ovat edustaneet europarlamentaarikot Laura Huhtasaari ja 
Teuvo Hakkarainen. Perussuomalaiset europarlamentaarikot ovat kuuluneet Identiteetti ja 
demokratia -europarlamenttiryhmään.  

Pohjoismaiden neuvosto 

Pohjoismaiden neuvostossa Perussuomalaiset kuuluvat Vapaa Pohjola -ryhmään. 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ryhmään kuuluvat Riikka Purra, Kaisa Juuso, Lulu Ranne ja 
Vilhelm Junnila sekä varalla Jari Koskela, Minna Reijonen ja Sebastian Tynkkynen. 

Talous 

Puolueen talous perustuu pääosin valtion puoluetukeen ja jäsenmaksutuottoihin. Puolueen 
järjestötoiminnan kulut vuonna 2021 olivat 4 715 105,06 euroa. Varainhankinta oli 
kokonaisuudessaan 85 409,37 euroa ja saadut yleisavustukset eli valtionavustus 6 948 825,00 
euroa. Lisäksi käytettiin edelliseltä vuodelta siirtynyttä valtionavustusta 1 230 696,07 euroa. 
Tilivuoden 2021 ylijäämä oli 99 115,92 euroa.  
 

Loppulause 

Vuosi 2021 oli koronan takia haastava vuosi niin puolueelle kuin koko suomalaiselle yhteiskunnalle. 
Tästä huolimatta kuntavaaleissa 2021 saatiin historiallisen hyvä tulos, josta on hyvä ponnistaa 
tulevaisuutta varten. Vuoden 2022 aluevaaleihin valmistautuminen näin nopeasti kuntavaalien 
jälkeen oli vaativa ja raskas tehtävä, josta kenttä selvisi kunnialla.     

 




