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Toukokuun 25. päivänä järjestetään Suomessa Eu-
roopan parlamentin vaalit. Vaaleissa kansa äänestää 
siitä, millä linjalla Suomen asioita ajetaan Brysselis-
sä – jatketaanko unionin tiivistämistä liittovaltioksi vai 
pysäytetäänkö nykymeno ja käännetään kehitys kohti 
kansallisen päätösvallan lisäämistä?  
 Suomen perustuslakiin on jo kirjattu maininta EU-
jäsenyydestä samalla, kun Euroopan unioniin on viety 
suuri osa eduskunnan vallasta säätää lakeja. Tästä 
päätäntävallan luovuttamisesta huolimatta Suomen 
eduskunta päättää edelleen valtiomme kannalta kes-
keisimmistä asioista kuten omasta budjetista, puolus-

tuksesta ja esimerkiksi kansallisista maataloustuista. 
 Nyt myös näitä viimeisiä itsenäisen valtion tun-
nusmerkkeinä toimivia oikeuksia ollaan viemässä pois 
kansallisen päätöksenteon piiristä. Talousliiton sijaan 
EU:sta halutaan tehdä poliittinen unioni eli liittoval-
tio – rohkenivat sitten liittovaltioasiaa ajavat poliitikot 
puhua asioista niiden oikein nimillä tai eivät. Suurin 
osa suomalaisista ei kyselytutkimusten perusteella 
halua viedä Suomea tähän suuntaan. Tulevissa euro-
vaaleissa kansalla on oikeus ja mahdollisuus ilmaista, 
millaiseksi Suomen itsenäisyyden kohtalo muodostuu 
Euroopassa.

PErUSSUomalaiSET rP

Mistä 25.5.2014 päätetään?
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askeleita kohti liittovaltiota ovat seuraavat:

 Budjettivallan siirto Brysseliin: Suomen valtio ei voi enää päättää omista tuloistaan ja menoistaan.
 Pankkiunioni: Suomi joutuu mukaan pelastamaan holtittomasti pelanneita ulkomaisia pankkeja.
 Talletussuojarahasto: Suomi joutuu Euroopan maksumieheksi korvaamaan menetettyjä 

 talletuksia kaatuneiden riskipankkien asiakkaille.
 Finanssitransaktiovero: Suomalaiset hyvin asiansa hoitaneet pankit ja niiden suomalaiset asiakkaat 

 joutuvat maksamaan veroa, joka johtuu eurooppalaisten suurpankkien seikkailuista.
 eurobondit: Suomi joutuu muiden, huonommin asiansa hoitaneiden maiden, jatkuvaksi elättäjäksi.
 Yhteinen maatalouspolitiikka: Suomi ei enää voi myöntää kansallisia maataloustukia.
 Yhteinen turvapaikkapolitiikka: Suomi joutuisi tälläkin saralla eurooppalaisen taakan kantajaksi.

kaiken muun lisäksi näissä asioissa valtaa käyttää eniten euroopan komissio, jota ei ole edes valittu vaaleilla. Pää-
täntävaltaa siirtyy liittovaltiokehityksen jatkuessa kaikkein tärkeimmillä valtion itsemääräämisoikeuden osa-alueilla 
pois kotimaasta.

äänestäjien kantoja eurovaaleihin ja eu:hun on tiedus-
teltu monin mielipidekyselyin. TNS Gallup selvitti viime 
syksynä ihmisten mielipiteitä tulevista eurovaaleista. 
Galluptulosten mukaan 65 % haluaa muutosta EU:n 
toimintaan, ja tärkeimpänä muutoksen kohteena pidet-
tiin EU:n tukipakettipolitiikkaa. muutosta tähän EU:n 
omien sopimusten vastaiseen – ja Suomelle erittäin 
kalliiksi käyvään – järjestelyyn vaati 61 % kansalaisis-
ta. Puolet samaan kyselyyn vastanneista oli myös sitä 
mieltä, että hallitus on hoitanut EU-politiikkansa joko 
huonosti tai melko huonosti. muutosta siis kaivataan.
 Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVa) on myös 
kartoittanut toistuvasti suoritettavilla mielipidetutki-
muksilla äänestäjien asenteita esimerkiksi EU:n liit-
tovaltiokehitystä kohtaan. Vuonna 2012 suoritetussa 
tutkimuksessa 64 % suomalaisista piti EU:n kehitty-
mistä liittovaltioksi melko tai hyvin epätoivottavana 
kehityksenä ja vain 9 % kannatti liittovaltioon siirty-

Mitä liittovaltioon siirtyminen 
käytännössä merkitsee?

Mitä kansa haluaa eurovaaleilta ja 
euroedustajiltaan?

mistä. Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoja EVa:n 
kyselytutkimusten tuloksista, jotka käsittelevät EU:ssa 
toimimista sekä liittovaltiokehitystä.
 Suurin osa suomalaisista suhtautuu näiden tulos-
ten perusteella hyvin epäillen sekä EU:n toimintaan että 
Suomen linjaan EU:ssa. Tämä on täysin ymmärrettä-
vää, sillä nykyinen ja edellinen hallitus ovat langettaneet 
veronmaksajien harteille kymmenien miljardien eurojen 
vastuut tukipakettiseikkailujen seurauksena, samaan 
aikaan kun liittovaltiokehityksen on annettu jatkua kan-
sallisen itsenäisyyden kustannuksella.
 Suomalaiset ovat yksinkertaisesti saaneet tar-
peekseen verorahojen kylvämisestä Etelä-Euroopan 
maille, jotta keskieurooppalaiset pankit saisivat katet-
tua riskisijoitustensa tappiot. moni haluaa myös yksin-
kertaisesti säilyttää Suomen omilla jaloillaan seisovana 
kansakuntana, joka on kykenevä jatkossakin omaan 
päätöksentekoon. 
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”Liittovaltiomyönteisten selvän voiton vuoden 2014 
[euro]vaaleissa täytyy johtaa järjestämään perustus-
laillinen kokous, jonka tavoitteena on luoda todelli-
nen Euroopan liittovaltio.” 1

EU-miElipidEkysElyidEn tUloksia (%). Lähteet: EVA 2008 ja 2012.

 Täysin samaa  Jokseenkin Vaikea  Jokseenkin Täysin
 mieltä samaa mieltä sanoa eri mieltä eri mieltä

EU:n jäsenmaksut ovat aivan liian korkeat 
jäsenyydestä saataviin etuihin nähden 39 26 23 8 2

EU-jäsenyys on aiheuttanut kohtuuttomia vaikeuksia 
suomen maataloudelle 32 31 18 14 4

suomen pitäisi ajaa omia kansallisia etujaan 
EU:ssa paljon nykyistä tiukemmin 33 38 20 9 0

Euromaille ei pidä sälyttää yhteisvastuuta yksittäisten 
jäsenmaiden taloudellisista ongelmista 29 40 18 11 2

Euroopan ongelmia ei voida ratkoa yhdentymällä lisää, 
sillä sen nykyiset ongelmat aiheutuvat juuri liian pitkälle 
menneestä yhdentymisestä 13 27 36 20 4

 Aivan liian Hieman liian Jokseenkin Hieman liian Aivan liian 
 torjuvasti torjuvasti sopivasti myöntyvästi myöntyvästi

miten suomi on mielestänne suhtautunut talous- 
ongelmiin ajautuneiden euromaiden tukemiseen? 1 8 33 27 27

EVa:n tiedoista käy myös ilmi, että kyselyissä keskustan ja perussuomalaisten kannattajat ovat kaikkein kriittisim-
piä unionin toimintaa ja liittovaltiokehitystä kohtaan. keskustan kannattajista esimerkiksi lähes neljä viidestä on sitä 
mieltä, että EU-jäsenyys on tuottanut kohtuuttomia vaikeuksia Suomen maataloudelle. Erityisesti perussuomalais-
ten ja keskustan perinteiset kannattajat haluavat löytää näissä vaaleissa taatun kriittistä linjaa ajavan ehdokkaan, 
jonka puolue on myös sitoutunut kriittisyyteen. Ei vain sanoissaan, vaan ennen kaikkea teoissaan.

keskusta kuuluu päättyvällä ja tulevalla kaudella eu-
roparlamentissa alDE-ryhmittymään. alDE on libe-
raalien yhteenliittymä. Se ajaa liittovaltiota avoimesti ja 
täydellä höyryllä. alDEn pääehdokkaaksi Euroopassa 
valittiin olli rehnin nenän edestä belgialainen Guy Ver-
hofstadt. kyseinen herra on julkisesti ilmoittanut muun 
muassa seuraavan:

Keskusta – liittovaltiomies Olli Rehnin ja 
Paavo Väyrysen epäpyhä liitto

jossitteluille ei jää tältä osin sijaa, kun tavoite ilmais-
taan näin suoraan ja selkeästi. alDE-ryhmän – ja siten 
myös keskustapuolueen – voitto toukokuun vaaleissa 
tarkoittaisi vahvan siunauksen antamista liittovaltiolle.
 liittovaltiota ajaa Suomessa keskustan listoilla eh-
dokkaana oleva olli rehn. Viimeisten vuosien aikana 
hän on ollut liittovaltiota kohti menevän EU:n puolella 
tunnetusti jo ihan virkansa puolesta: rehn on ajanut ja 
puolustanut talouskomissaarin ominaisuudessa muun 
muassa tukipakettipolitiikkaa, jonka myötä Suomi on 
joutunut jatkuvaan maksumiehen rooliin. liittovaltio-
intoisuus näkyy ja kuuluu muutenkin. Esimerkiksi näin 
rehn kommentoi alDEn suunnitelmaa lakkauttaa 
kaikki kansalliset maataloustuet:

”Isänmaamme on nyt Eurooppa. Kansallislaulumme 
on Oodi ilolle. Ja lipussamme on kaksitoista keltaista 
tähteä sinisellä pohjalla.”

ja

”Tämä on linjassa niiden EU:n yhteisen maatalous-
politiikan uudistusten kanssa, joita on tehty viimei-
sen yli 20 vuoden aikana, ja edustaa samaa linjaa, 
jota Suomi ja myöskin keskusta on tukenut. Eli toi-
mitaan EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa [...]” 2
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Nämä ovat liittovaltioasiamiehen sanoja. Yksi keskus-
tan kärkiehdokkaista ajaa näin avoimesti sitä, että Suo-
mella ei olisi mahdollisuutta enää päättää minkään-
laisista kansallisista maataloustuista. Ehkä tämä tieto 
saattaa yllättää, mutta se on täysin sopusoinnussa 
alDE-ryhmittymän linjan kanssa.
 Tätä taustaa vasten ei pidä lainkaan ihmetellä, että 
Paavo Väyrynen on julkisesti ilmoittanut haluavan-
sa keskustapuolueen eroon liberaalista, liittovaltiota 
ajavasta alDE-ryhmittymästä.3 Poliittisena konkari-
na Väyrynen kyllä haistaa sen, että keskusta voi vie-
lä polttaa näppinsä omien perinteisten äänestäjiensä 
kanssa. Varsinkin jos äänestäjät tulevat tietoisiksi siitä, 
millaisessa veneessä keskusta tämän mukaisesti seilaa 
euroopassa. keskusta ei ole kuitenkaan jättämässä 

Perussuomalaisten nykyisen europarlamentaarikon, 
Sampo Terhon, mukaan vanhojen puolueiden (mm. kes-
kusta ja kokoomus) puheet Suomessa eroavat teoista 
Brysselin äänestyksissä. Terho on ehdottoman oikeas-
sa tuodessaan esille äänestysten tärkeyden. Politiikassa 
puheiden sijaan ratkaisevaa on se, minkä asioiden puo-
lesta edustajat parlamenteissa oikein äänestävät. Vaikka 
Suomessa käydessä sanottaisiin, että kyllä siellä Brys-
selissä ajetaan Suomen etua, mutta jos sitten mennään 
äänestämään liittovaltion puolesta, niin eihän se silloin 
ole Suomen etujen ajamista. Teot ratkaisevat.
 Päättyvällä kaudella europarlamentissa oli kolme 
keskustan edustajaa, jotka kuuluivat mainittuun alDE-
ryhmittymään: anneli jäätteenmäki, Hannu takkula ja 
riikka Pakarinen. Perussuomalaisista parlamenttikau-

kohti liittovaltiota puksuttavaa höyrylaivaa: keskusta 
on päättänyt jatkaa yhteiseloa alDEn kanssa vastai-
suudessakin.
 ilmeisesti tilanteen vakavuuden tiedostettuaan 
Väyrynen on yrittänyt houkutella liittovaltiovastaisuu-
dessaan vankkoina pysyneitä perussuomalaisia vaihta-
maan leiriä.4 Vastaus Väyrysen vetoon tuli perussuo-
malaisten toimi kankaanniemeltä:

Keskustan kahdet rattaat Euroopassa

den jakoivat puheenjohtaja Timo Soini ja Sampo Terho. 
Perussuomalaisten edustajat kuuluivat EU-kriittiseen 
EFD-ryhmittymään. 
 kaikkien euroedustajien antamat äänet europarla-
mentissa on kerätty votewatch.eu-verkkosivuille. Sieltä 
löytyvät myös keskustan ja perussuomalaisten edus-
tajien äänet. kaikille avoin verkkosivu palvelee demo-
kratiaa – äänestäjän täytyy voida tietää, mitä edustajat 
oikein tekevät heille annetulla mandaatilla. Vastaavatko 
teot sanoja. Seuraavaan taulukkoon on koottu keskei-
simmät liittovaltiota koskevat asiakokonaisuudet sekä 
niihin liittyvät äänestystulokset europarlamentissa päi-
vämäärineen. Tämän tekstin lopusta löytyy liite, johon 
liittovaltiota koskevia äänestystuloksia on koottu vielä 
enemmän.

”Perussuomalaisten tulevat mepit eivät missään ta-
pauksessa voi liittyä liberaalien ALDE-ryhmään. Se 
olisi asettumista räikeästi Suomen etuja ja puolueen 
tavoitteita vastaan. Petos.” 5

Tällainen on Suomen eduista huolta pitävän ja liittoval-
tiota vastustavan puolueen tiukka linjaus.

1 Daniel Hannan 16.1.2014: ”is this the worst campaign video ever made?”. http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100255166/
 is-this-the-worst-campaign-video-ever-made/
2  verkkouutiset 6.2.2014: ”keskustan emopuolue leikkaisi maataloustukia – näin vastaa olli Rehn”. 
 http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/rehn%20eu%20maatalouspolitiikka-15466
3 Yle 5.6.2013: ”väyrynen esittää uuden keskustaryhmän perustamista euroopan parlamenttiin”.
 http://yle.fi/uutiset/vayrynen_esittaa_uuden_keskustaryhman_perustamista_euroopan_parlamenttiin/6672231
4  Suomenmaa 28.1.2014: ”väyrynen kosiskelee perussuomalaisia alDe-ryhmään”. http://www.suomenmaa.fi/etusivu/v%C3%a4yrynen_kosiskelee_
 perussuomalaisia_alderyhm%C3%a4%C3%a4n_6750905.html
5  toimi kankaanniemi 28.1.2014: ”väyrynen on umpikujassa aldessa”. http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159426-vayrynen-on-umpikujassa-aldessa
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Euroopan parlamentti on usean äänestyksen kautta päättänyt ottaa 
käyttöön finanssitransaktioveron. verolla ”pyrittäisiin saamaan rahoi-
tusala osallistumaan nykyisen ja tulevien finanssikriisien kustannuk-
siin”. tämä saattaa kuulostaa ensi hätään hyvältä, mutta tavallisen 
suomalaisen pankkiasiakkaan ja veronmaksajan kannalta tilanne on-
kin huomattavan synkkä. 
 Vero, joka otetaan käyttöön keski- ja eteläeurooppalaisten pank-
kien virheiden vuoksi, koskisi yhtä lailla Suomen paremmin asiansa 
hoitaneita pankkeja. Pankit joutuisivat myös Suomessa nostamaan 
maksujaan veron myötä, ja kuten kaikessa muussa yritystoiminnas-
sa, lasku tästä lankeaisi Suomessa tavalliselle kansalaiselle. keskusta 
lupasi edellisessä eurovaaliohjelmassaan ”pekkaroida rahaa utsjoelta 
Hankoon”, mutta toisin kävi. nyt veronmaksajaa kupataan monin ta-
voin kriisimaiden ja kriisipankkien maksajiksi.
 itsenäinen valtio huolehtii omasta veronkeruustaan. Finans-
sitransaktiovero on osa EU:n liittovaltiosuunnitelmaa, johon kuuluu 
yhteisen verotuksen luominen. Tällainen vero tulee nyt kaiken lisäksi 
oman kansallisen verotuksen päälle. kannattaa muistaa, että Suo-
messa verotus on kovempaa kuin kriisimaissa – ja verot myös mak-
setaan tunnollisemmin.
 Perussuomalaiset eivät hyväksy näistä syistä liittovaltioveroa. 
keskustan linja on yhtä selkeä, mutta päinvastainen.

FinanssiTransaKTiovero
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eKP:n ToiminTa ja PanKKiunioni

Toimivassa taloudessa keskuspankki hoitaa rahan saatavuuteen liit-
tyvät kysymykset ja poliitikot vastaavat puolestaan viime kädessä 
julkisen puolen rahan käytöstä. euroopan keskuspankki (ekP) on nyt 
rikkonut tämän työnjaon ja muuttunut poliittiseksi Euroopan parla-
mentin enemmistön siunauksella. keskusta on hyväksynyt tämän, 
perussuomalaiset eivät.
 ekP pelastaa huonosti asiansa hoitaneita maita ja niiden pank-
keja kaikkien suomalaisten kustannuksella. ekP:n politisoituminen 
on EU-sopimusten vastaista toimintaa, mutta ei EU ennenkään ole 
noudattanut omia sopimuksiaan. ekP on lisännyt jokaisen suomalai-
sen riskejä kymmenillä tuhansilla euroilla seuraavilla toimenpiteillä:

1. ekP on ostanut jälkimarkkinoilta kriisimaiden velkakirjoja, 
 jotta nämä maat saisivat vielä lainaa.
2.  Target2-järjestelmän kautta Suomelle on kertynyt saatavia 
 kymmenien miljardien eurojen arvosta, eikä ole olemassa mitään 
 takeita siitä, milloin tuo raha vielä saadaan takaisin.
3.  ekP on myöntänyt kriisimaiden ongelmapankeille lainoja, 
 joita mikään muu taho ei olisi antanut. lopulta takaajina näille 
 ovat (suomalaiset) veronmaksajat.

Parlamentti ja ekP haluavat perustaa pankkiunionin ”kiireellisesti”. Pank-
kiunioni merkitsisi euromaiden pankkien valvonnan siirtymistä viime kä-
dessä ekP:n alaisuuteen. vuoden 2009 eurovaaliohjelmassa keskusta 
lupasi pankkien valvonnan pysyvän kansallisella tasolla. itsenäiset valtiot 
valvovat omia pankkejaan. Nyt keskusta on kuitenkin äänestänyt pank-
kiunionin puolesta vastoin omaa ohjelmaansa. Perussuomalaiset eivät.

TiiviimPi Talous ja rahaunioni

kyseessä on selvitystyö, joka on laadittu mahdollisimman korkealla 
tasolla EU:ssa. mukana ovat olleet Eurooppa-neuvoston puheenjoh-
taja, komission puheenjohtaja, Euroopan keskuspankin pääjohtaja 
sekä euroryhmän puheenjohtaja.
 Selvitys on samalla sekä ylistys liittovaltiolle että vetoomus sen 
toteuttamiseksi. Valmiissa tekstissä todetaan, että Euroopan yhden-
tyminen on peruuttamaton ja vastustamattomasti etenevä prosessi. 
lisäksi siinä katsotaan, että EU ei enää voi toimia jäsenvaltioidensa 
yhteistyön kautta, mikä on suora vetoomus liittovaltion puolesta.
 kaikista eu:n ja euron ongelmista huolimatta selvityksessä 
mennään jopa niin pitkälle, että siinä väitetään euron olevan kaikkien 
kansalaisten edun mukainen. Selvityksessä esitetään vetoomus kai-
kille poliitikoille, jotta he päättäisivät antaa lisää valtaa EU:lle. mah-
dollisimman korkean tason toimijat EU:ssa ilmaisevat näin avoimesti 
toiveensa liittovaltiosta.
 Perussuomalaiset vastustavat liittovaltiota sekä puheissa että 
teoissa kaikin tavoin, joten tässäkin puolue äänesti liittovaltiota vas-
taan. keskusta puolestaan äänesti tyhjää, joten viime kädessä kes-
kustan edustajat istuivat tyhjän panttina europarlamentissa samaan 
aikaan, kun EU:n korkeimmat päättäjät veivät Suomea muiden EU-
maiden mukana täyttä höyryä kohti liittovaltiota.

”TwoPacK” eli BudjeTTivallan TäYsi luovuTTaminen 
seKä muiden maiden velKojen maKsu

”twopack” on paketti, jolla euroopan parlamentti on luovuttamassa 
taloudellista itsemääräämisoikeutta jäsenvaltioilta EU-komissiolle 
jatkaen siitä, mihin niin kutsutussa ”sixpack”-paketissa päästiin.
 Budjettivallan täysi luovuttaminen tarkoittaa sitä, että EU-ko-
missio hyväksyy tai hylkää Suomen valtion budjetin ennen Suomen 
eduskuntaa. on syytä miettiä, voiko Suomea enää kutsua itsenäi-
seksi tämän jälkeen. EU-komission virkamiehet asettaisivat Suomen 
käytännössä holhouksenalaiseksi.
 ”twopackiin” liittyisi myös lunastusrahastoksi kutsuttu jär-
jestelmä. Sillä kriisimaiden velat siirrettäisiin nyt ja jatkossa muiden 
maiden, kuten Suomen, maksettaviksi. lunastusrahasto luotiin, kos-
ka suora yhteinen velka eurobondien muodossa saisi tyrmäävän vas-
taanoton jäsenmaiden kansalaisilta. lunastusrahaston on tarkoitus 
siirtää kriisimaiden liiat velat muiden maiden lunastettaviksi. Euroon 
kuuluvat maat laitetaan maksamaan itsensä kipeiksi, jotta kaikkein 
pahimpia kriisimaita voidaan keinotekoisesti estää menemästä kon-
kurssiin. konkurssit halutaan estää millä hinnalla hyvänsä, jotta liitto-
valtiosta haaveilevien unelma ei kaatuisi.
 keskusta äänesti tätä pakettia edeltäneen ”sixpack”-paketin 
puolesta vuonna 2011. lieneekö sitten Väyrysen vaikutusta, että 
keskustalaiset äänestivät tyhjää tälle ”twopackille” vain vuotta myö-
hemmin ja 12.3.2013 he äänestivät pakettia vastaan. joka tapaukses-
sa välillä tyhjää äänestämällä ei liittovaltion perustuksia muuraavia 
asetuksia kaadeta. liittovaltion torppaaminen onnistuu vain äänes-
tämällä tällaisia asetuksia vastaan johdonmukaisesti. Siitä syystä pe-
russuomalaiset äänestivät myös tässä asiassa liittovaltiota vastaan 
kummassakin äänestyksessä.
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Euroalueen yhteinen talletussuoja tarkoittaa sitä, että viime kädes-
sä suomalainen veronmaksaja joutuu takaamaan eurooppalaisiin 
riskipankkeihin talletettuja rahoja. jopa tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö on ottanut kantaa asiaan: hänen mukaansa ajatus talletus-
suojasta kuulostaa ”aivan mahdottomalta ja käsittämättömältä”. 
Perussuomalaiset ovat asiasta presidentin kanssa samaa mieltä ja 
äänestivät älyttömyyttä vastaan. keskusta äänesti tämän ”sokean 
riskin” puolesta.

”sixPacK” eli Taloudellisen iTsemääräämis-
oiKeuden meneTTäminen

”Sixpack” on kuuden kohdan paketti, jolla euroopan parlamentti on 
luovuttamassa taloudellista itsemääräämisoikeutta jäsenvaltioilta 
EU-komissiolle. Paketti antaa komissiolle muun muassa oikeuden 
tarkistaa jäsenmaiden budjetit, oikeuden langettaa sakkoja huonos-
ta taloudenpidosta sekä vaikuttaa jäsenvaltioiden talouspolitiikkaan. 
Sakotusoikeus saattaa kuulostaa hyvältä, mutta kannattaa muistaa, 
että kriisimaat ovat onnistuneesti livenneet jo olemassa olevista sopi-
muksista, joiden olisi pitänyt estää yhä jatkuva kriisi. Paketin säännöt 
koskettavatkin käytännössä EU:n ja euron mallioppilasmaita kuten 
Suomea. 
 koska komissiota ei valita demokraattisilla vaaleilla, kyseessä on 
todellinen virkamiesarmeijan voitto kansanvallasta. keskusta lupasi 
kekkosen hengessä ”urhoutta” eurooppaan edellisessä eurovaalioh-
jelmassaan vuonna 2009. on syytä ihmetellä, miksi keskusta valitsi 
vaaliohjelmansa keulahahmoksi Suomen itsenäisyyden vaikeina ai-
koina säilyttäneen valtiomiehen. keskustalaiset euroedustajat kun 
äänestivät taloudellisen itsemääräämisoikeuden luovuttamisen puo-
lesta.

euroBondiT

Pisimmälle liittovaltiointoilijat ovat menneet niin kutsuttujen euro-
bondien osalta. Ne tarkoittaisivat suoraa tulonsiirtounionia. Eurobon-
dien myötä eurovaltiot myisivät yhteisiä joukkovelkakirjoja. Suomi 
ottaisi siis yhteistä velkaa kriisimaiden kanssa. Suora vaikutus tästä 
olisi, että Suomi joutuisi maksamaan korkeampaa korkoa saamas-
taan velkarahasta. 
 Toiseksi Suomi olisi maksamassa näitä velkoja takaisin, kun 
kriisimaat eivät siihen pystyisi. Eurobond-järjestelmä loisi maille kan-
nusteen ottaa velkaa, niin että muut euromaat lopulta joutuisivat sen 
kuittaamaan omasta pussistaan.
 Perussuomalaiset ovat äänestäneet moista mielettömyyttä 
vastaan, kun idea siihen saatiin vuosina 2010 ja 2011. keskusta ää-
nesti muiden liittovaltioon johtavien askelten ohella myös eurobondi-
en puolesta.

TuKiPaKeTTiPoliTiiKKa (BailouT), ervv, evm

EU:n omat säännöt sanovat, että kukin jäsenmaa huolehtii omista 
veloistaan. Vuodesta 2010 lähtien EU ei ole noudattanut tätä sääntö-
ään – ja kuten niin monessa muussakin asiassa, tämä on merkinnyt 
suomalaisten taskulla käymistä. Siitäkin huolimatta, että Suomi ei 
ole ollut kriisejä aiheuttamassa.
 Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2010 luotiin Euroopan väli-
aikainen rahoitusvakausväline (ErVV). maaliskuussa 2011 EU-sopi-
muksia muutettiin, jotta velkojen sälyttämisestä paremmin asiansa 
hoitaneille maille tehtäisiin pysyvä mekanismi. Tästä sopasta syntyi 
Euroopan pysyvä vakausmekanismi (EVm). Siinä Suomen osuus on 
noin 12,5 miljardia euroa. Se tekee 2 500 euroa jokaista suomalaista 
kohti vauvasta vaariin.
 mielipidekyselyt osoittavat, että suurin osa suomalaisista tuo-
mitsee verorahojen hassauksen tukipakettipolitiikkaan. Perussuoma-
laiset ovat kansan linjoilla ja ovat äänestäneet kaikissa äänestyksissä 
tukipakettipolitiikkaa vastaan. keskusta on äänestänyt sen sijaan 
tämän Euroopan tulonsiirtojärjestelmän puolesta.

YhTeinen TalleTussuoja
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Keskustalaiset europarlamentaarikot äänes-
tivät järjestään liittovaltion puolesta kaikissa 
tärkeissä kysymyksissä nykyisen parlamentin istun-
tokauden puoliväliin asti eli vuoden 2011 loppupuolelle 
– täysin alDEn, olli rehnin ja aiemmin mainitun Guy 
Verhofstadtin linjan mukaisesti. Tämän tekstin alussa 
on listattu asioita, jotka ovat merkittäviä liittovaltion 
virstanpylväitä. 
 keskustalaiset euroedustajat äänestivät näistä 
esimerkiksi jäsenvaltioiden budjettivalvonnan ja bud-
jettiraamien, jäsenvaltioiden makrotaloussääntelyn, 
eurobondien (äänestetty mm. 28.9.2011) sekä vakau-
tusmekanismin puolesta (äänestetty mm. 16.12.2010). 
Ensin mainitut päätökset vievät Suomelta viime kädes-
sä päätäntävallan omaan taloudenpitoon. Eurobondit 
puolestaan tekevät Suomesta jatkuvan maksumiehen 
huonommin asiansa hoitaneille valtioille. jo surul-
lisenkuuluisiksi muodostuneet väliaikainen vakausvä-

Vuoden 2011 lopusta tähän päivään asti keskustan 
euroedustajien linja on muuttunut linjattomaksi. Vä-
lillä äänestetään liittovaltion puolesta, toisinaan sitä 
vastaan (12.3.2013) ja usein jopa tyhjää. Toisin kuin al-
kukaudesta, keskustan linjattomuus on näkynyt myös 
siinä, että edustajat ovat äänestäneet ristiin tärkeissä 
liittovaltiota koskevissa asioissa. 
 Tyhjää on nyt äänestetty asioissa, joissa aiem-
min ilmaistiin suora tuki: esimerkkeinä olkoot tiiviim-
pi talous- ja rahaunioni (äänestetty 20.11.2012) sekä 
”twopack”-paketti (komission oikeus valvoa kansallisia 
budjetteja, äänestetty 13.6.2012).
 äänet ovat puolestaan jakautuneet keskus-
talaisten sisällä äänestyksissä, jotka ovat koskeneet 
esimerkiksi rahallisen tuen antamista euromaiden ulko-
puolisille valtioille (Suomelle lisää maksusitoumuksia, 

Rehnin rattaat Väyrysen rattaat

äänestetty 17.4.2013) ja talouspoliittisen päätöksente-
on siirtämistä unionille (äänestetty 1.12.2011).
 selkeästi liittovaltion puolesta on äänestetty 
edelleen sellaisissa suomalaisille tärkeissä asioissa 
kuin yhteistä talletussuojaa (suomalaiset turvaamaan 
eurooppalaisten riskipankkien asiakkaita, äänestetty 
16.2.2012) ja finanssitransaktioveroa (suomalaiset pan-
kit ja asiakkaat veronmaksulle keski- ja eteläeurooppa-
laisten pankkien seikkailujen vuoksi, äänestetty mm. 
3.7.2013) koskevissa äänestyksissä.
 mikä selittää puhtaan liittovaltiomyönteisen rehnin 
linjan muuttumisen linjattomaksi keskustalaisten Brys-
selin-politiikassa vuoden 2011 lopussa? Tähän voitaneen 
vastata erilaisin korulausein, mutta realistisinta on katsoa, 
mitä tapahtui Suomen politiikassa tuolloin. keskustan koh-
dalta on löydettävissä kaksi merkittävää poliittista tekijää. 

line ja pysyvä vakausmekanismi tunnetaan paremmin 
kirjainyhdistelmiensä ErVV ja EVm mukaan. Ne ovat 
langettaneet jokaiselle suomalaiselle veronmaksajalle 
kymmenien tuhansien eurojen vastuut nyt ja tulevai-
suudessa.
 Eikä tässä vielä kaikki: keskustan edustajat ovat 
antaneet puhtaat paperit Euroopan keskuspankin 
(ekP) toiminnalle (äänestetty 1.12.2011, 17.4.2013). ekP 
on EU-sopimusten vastaisilla lainaostoillaan ja muilla 
toiminnoillaan kohottanut suomalaisen veronmaksajan 
kokonaisvastuuta useilla kymmenillä tuhansilla euroilla 
lisää. Suomalaisista on tehty nettomaksamisen maail-
manmestareita.
 Tämä keskustan äänestyskäyttäytyminen Brys-
selissä oli tietyllä tavalla kuitenkin johdonmukaista. Se 
vastasi keskustan linjaa Suomen hallituksessa tukipa-
kettien kannattajina. Tuolloin ajettiin puhtaasti rehnin 
rattailla.
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Perussuomalaisten liittovaltioon kielteisesti suhtau-
tuvaa jämäkkää linjaa ei tarvitse alkaa selittelemään. 
liittovaltiota vastustetaan niin puheiden kuin tekojen 
tasolla. äänestystulokset kertovat tästä. 
 menneellä kaudella europarlamentissa perussuo-
malaisia edustaneet Timo Soini ja Sampo Terho ovat 
järjestään vastustaneet kaikkia askeleita kohti liittoval-
tiota. Perussuomalaiset ovat äänestäneet kaikkia liitto-
valtioesityksiä vastaan. 
 Tähän eivät ole vaikuttaneet poliittisen pelaamisen 
kiemurat Suomessa. Eivätkä vaikuta jatkossakaan.

Liittovaltiota vastustavan äänestäjän 
tulee saada sitä, mitä tilaa

Toukokuun europarlamenttivaaleissa äänestetään siitä, 
onko meillä jatkossa olemassa Suomea, josta voidaan 
enää puhua itsenäisenä valtiona. Nyt äänestetään sii-
tä, saavatko liittovaltioasiamiehet – kuten olli rehn ja 
Guy Verhofstadt – tahtonsa läpi liittovaltion muodos-

Ensiksikin keskusta oli jäänyt vuoden 2011 eduskun-
tavaalien jälkeen Suomessa oppositioon. Nyt aiemmin 
hallituksessa kannatettua tukipakettipolitiikkaa alettiin-
kin vastustamaan. Tätä taustaa vasten olisi ollut varsin 
kummallista, jos samaan aikaan keskustan euroedus-
tajat jatkaisivat niiden puolesta äänestämistä. Siten 
siirryttiin äänestämään Brysselissä tyhjää.
 Toiseksi vuoden 2011 lopussa oli käynnissä presi-
dentinvaalikamppailu lähestyviä vaaleja varten. keskus-
tan ehdokkaaksi oli noussut Paavo Väyrynen. Väyrynen, 

Perussuomalaiset – saat mitä tilaat

tamisessa. Tästä kantaa vastuun myös suomalainen 
äänestäjä. 
 keskusta tarjoaa äänestäjille kaksia rattaita: olli 
rehnin liittovaltiolinjan sekä Väyrysen mukanaan 
tuoman linjattomuuden. keskustan europarlamentti-
ryhmän vaaliohjelmassa taas todetaan selvin sanoin 
ryhmän kannattavan pankkiunionia, tiukempaa jäsen-
valtioiden talouden valvontaa ja yhteistä Euroopan laa-
juista turvapaikkajärjestelmää.6

Perussuomalaiset jatkavat puolestaan varmalla liitto-
valtiovastaisella linjallaan. liittovaltiota vastustavan 
äänestäjän tulee saada sitä, mitä tilaa!

joka suhtautuu keskustan muuta johtoa skeptisemmin 
liittovaltioon menemiseen, teki hyvän kampanjan ja sai 
huomattavan kannatuksen keskustan perinteisiltä ää-
nestäjiltä. Uutiset tästä kantautuivat Brysseliin saakka 
ja sekoittivat keskustalaisten edustajien äänestyskäyt-
täytymisen. rehnin rattaista haluttiin hypätä Väyrysen 
kyytiin, mutta kahdella rattailla on vaikea ajaa samaan 
aikaan. Tuloksena on ollut täysi linjattomuus keskustan 
euroäänestyksissä.

6 alDE: Toimiva Eurooppa – Euroopan liberaaliryhmän vaaliohjelma
 www.keskusta.fi/loader.aspx?id=ddc6f80b-d31d-4335-94be-c14a56b070b7
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aihe  Pvm. Perussuomalaiset Keskusta   alde mistä kyse? 
   Soini/terho jäätteenmäki takkula Pakarinen  

Finanssitransaktioveroa kohti 7/3/2013 ei Poissa Kyllä Poissa Kyllä Direktiiviksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta finanssitransaktioveron alalla

tuki jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro 4/17/2013 ei ei Kyllä Poissa Kyllä järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro.

euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2011 4/17/2013 ei Kyllä Kyllä Poissa Kyllä mm. ekP:n velkapaperiohjelma, ja pankkiunionin ”perustaminen on kiireellinen tehtävä ja hanke”.

talousarvioseuranta 3/12/2013 ei ei ei Poissa Kyllä alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen 
        korjaamisen varmistaminen.

talousarvioseuranta 3/12/2013 ei ei ei Poissa Kyllä rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonta euroalueella.

Finanssitransaktioveroa kohti 12/12/2012 ei Kyllä Kyllä Ei äänestänyt Kyllä tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla.

tiiviimpi talous- ja rahaunioni 11/20/2012 ei Tyhjä Tyhjä Tyhjä Kyllä Suosituksista komissiolle Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja euro-
        ryhmän puheenjohtajan esittämästä selvityksestä ”kohti todellista talous- ja rahaliittoa”. Pankkiunioni, Finanssiunioni, Poliittinen liitto.

talousarvioseuranta 6/13/2012 ei Tyhjä Tyhjä Kyllä Kyllä alustavien talousarviosuunnitelmien seuranta ja arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen 
        korjaamisen varmistaminen.

Yhteinen finanssitransaktiovero 5/23/2012 ei Kyllä Kyllä Kyllä ei Yhteinen finanssitransaktioverojärjestelmä.

Yhteinen talletussuoja 2/16/2012 ei Kyllä Kyllä Poissa Kyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä.

talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 12/1/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä talouspoliittinen päätöksenteko enenevässä määrin unionin käsiin: ”[...] hallinnan ja työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan 
        ohjausjärjestelmän kehyksenä.”

euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2010 12/1/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä ekP:n lainaostot ja politisoituminen: ”joukkovelkakirjojen takaisinosto jälkimarkkinoilla on perusteltua”. ”jäsenvaltiot pystyneet tekemään 
        päätöksiä, mikä on johtamassa siihen, että ekP joutuu toimimaan avoimen poliittisesti nykyistä velkakriisiä torjuessaan”. 

Liite: liittovaltiokehitykseen liittyviä äänestystuloksia
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aihe  Pvm. Perussuomalaiset Keskusta   alde mistä kyse? 
   Soini/terho jäätteenmäki takkula Pakarinen 

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 9/28/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä määrätään jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen sovittamisesta yhteen unionissa. lopullisessa tekstissä: 
täytäntöönpano       ”julkisen talouden tehokkaampi valvonta mukaan luettuna,”. ”(5 a)  komissiolla olisi oltava vahvempi rooli tehostetussa valvontamenettelyssä 
        jäsenvaltiokohtaisten arviointien, seurannan, valvontakäyntien, suositusten ja varoitusten suhteen.”

makrotaloussäätely 9/28/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen: ”jäsenvaltioiden toimintapolitiikassa, joille kertyy suuria vaihtotaseen 
        ylijäämiä, olisi määriteltävä ja pantava täytäntöön sellaisia toimia, jotka edistävät niiden kotimaisen kysynnän ja kasvupotentiaalin 
        voimistamista. asetuksen täytäntöönpanossa komissio on täysin sitoutunut kunnioittamaan tätä lähestymistapaa ja aikoo varmistaa, 
        että makrotalouden seuranta kattaa ne maat, joilla on suuret vaihtotaseen ali- ja ylijäämät, ja että poliittisten ratkaisujen kiireellisyys ja 
        tarvittavien korjaavien toimien luonne eritellään asianmukaisesti maasta riippuen.”

makrotaloussäätely 9/28/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä makrotaloussääntely. Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella. 

Budjettivalvonta, eurobondit 9/28/2011 ei Kyllä Ei äänestänyt Kyllä Kyllä asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella. Eurobondit: 
        ”komissio aikoo ennen vuoden 2011 loppua toimittaa euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen eurooppalaisten joukkovelka-
        kirjalainojen (euroarvopaperien) yhteistä ja yhteisvastuullista liikkeeseenlaskua koskevan järjestelmän perustamisesta julkisen 
        talouden valvonnasta euroalueella”

jäsenvaltioille budjettiraamit 9/28/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Budjettivalvonta: jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset.

alijäämätoimenpiteet 9/28/2011 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Budjettivalvonta: liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano.

Yhteiset velat: vakausmekanismista 
pysyvä järjestely (evm) 3/23/2011 ei Kyllä Kyllä Poissa Kyllä EU-sopimusten muuttaminen EVm:n mukaiseksi.

Yhteiset velat: eRvv (rahoitusvakausväline), eRvm        Rahoituksenvakautusmekanismi (eRvv ja eRvm) eu:n talouksien ohjaamisen rinnalle: ”euroopan vakautusmekanismi on tarkoitettu
(rahoituksenvakautusmekanismi), eurobondit 12/16/2010 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä täydentämään uutta vahvistettua talouden ohjausjärjestelmää. otetaan huomioon mm. [...] eurobondien harkinta.”
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aihe  Pvm. Perussuomalaiset Keskusta   alde mistä kyse? 
   Soini/terho jäätteenmäki takkula Pakarinen 

kriisitoimenpiteet, eRvv 10/20/2010 ei Kyllä Ei äänestänyt Kyllä Kyllä Päätöslauselma (välimietintö): ”[...] hyväksyy epätavanomaiset toimenpiteet, joita ekP ja kansalliset keskuspankit ovat toteuttaneet 
        kahden viime vuoden aikana pelastaakseen jäsenvaltioiden pankit.” ”[...]pitää myönteisenä ecofin-neuvoston 10. toukokuuta 2010 hyväksymää 
        750 miljardin euron suuruista vakautussuunnitelmaa [...]” . ”[...] peräänkuuluttaa yhteistä julkisen talouden strategiaa” 
        ”[...]eurooppa 2020 -strategia voi olla uskottava vain, jos parannetaan eu:n kaikkien jäsenvaltioiden talousarvioiden ja eu:n talousarvion 
        yhteensopivuutta” ”[...]korostaa, että eu:n talousarviolla olisi oltava entistä suurempi merkitys resurssien yhdistämisessä” 
        ”[...] poliittista ja aatteellista johtajuutta kaivataan pikaisesti, jotta euroopan yhdentymishanke saataisiin jatkumaan;”

talouden hallinta ja ohjaus.  10/20/2010 ei Ei äänestänyt Kyllä Kyllä Kyllä makrotaloushallinta ja eurobondit: ”[...] on ratkaisevan tärkeää mennä syvemmälle kuin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla tähdätään
liitteessä mm. eurobondit       euroalueen vakauttamiseen.” ”[...] mahdollisuudesta perustaa pitkällä aikavälillä järjestelmä, jossa jäsenvaltiot voivat osallistua yhteisten 
        euroopan joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskemiseen[...]”

lisätoimivaltaa valvontaviranomaisille 9/22/2010 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä euroopan pankkiviranomainen, euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen. ”vakavia puutteita yhä integroituneempien finanssimarkkinoiden 
        unionin tason valvonnassa”. Direktiivimuunnoksissa mm. eurooppalaista valvontaa tukevat toimenpiteet. 

euroopan pankkivalvontaviranomainen 7/7/2010 ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Pankkiviranomainen: ”Pankkiviranomaisen roolia olisi tarkistettava euroopan talletusvakuusrahaston perustamisen yhteydessä.” 
        valvoo ja ohjaa kansallisia pankkiviranomaisia kriisien yhteydessä: ”[...]pankkiviranomaisen on aktiivisesti helpotettava ja, 
        jos se katsotaan tarpeelliseksi, koordinoitava asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.” 
        liittyy myös Euroopan pankkialan vakausrahastoon.
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