Mitä Paavo kertoi Uusikaupungissa?
Tervetuloa tähän puhe- ja keskustelutilaisuuteen. Olen tullut tapaamaan teitä tällä kertaa presidentinvaalien merkeissä. Olen ollut aikaisemminkin kolme kertaa ehdokkaana ja joka kerta
on ollut sama tilanne, että niin sanotussa etelän mediassa minä en saa omia näkemyksiäni
ollenkaan esille, niin että on pakko lähteä tapaamaan ihmisiä henkilökohtaisesti, jotta saan
levitetyksi tietoa siitä mitä Suomessa ja Euroopassa ja maailmassa tapahtuu, ja mistä näissä presidentinvaaleissa on kysymys. Tänään alkoi uusi vaihe tässä kampanjassa, kun Vuokko lähti mukaan. Olemme olleet tänään Seinäjoella, Porissa ja nyt ollaan täällä ja vielä mennään Turkuun pitämään tänään puhetilaisuutta. Vuokko oli mukana aika monessa tilaisuudessa jo ensimmäisellä kierroksella ja sitten toisella kierroksella hän on mukana vielä enemmän.
Globalisaation jälkeen uusi suunta Suomelle
Lupailin siinä lehti-ilmoituksessa kertoa teille millainen uusi suunta Suomelle pitäisi saada. Ennen kuin tästä voin puhua, on kuitenkin tarpeen
kertoa mitä Euroopassa ja maailmassa tapahtuu, koska se vaikuttaa paljon siihen kuinka meidän täällä Suomessa täytyy elää. Suomen 100-vuotisen historian aikana on eletty maailmassa monenlaisia mullistuksia ja
on eletty erilaisia aikakausia. Kun Suomi itsenäistyi, niin silloinhan oli
meneillään Venäjän vallankumous. Ja sen seurauksena syntyi ensimmäinen sosialistinen valtio maailmaan, Neuvostoliitto. 20- ja 30-luvulla
Neuvostoliiton ja länsimaiden välillä oli aikamoinen vastakkainasettelu.
Toisen maailmansodan aikana yhdistettiin voimat taisteluun fasismia ja
Natsi-Saksaa vastaan. Mutta pian toisen maailmansodan jälkeen käynnistyi kylmän sodan kausi. Se kesti 40 vuotta. Sinä aikana maailma oli
jyrkästi jakautunut kahtia sosialistiseen ja kapitalistiseen maailmaan ja
näiden leirien välillä oli aikamoinen kilpailu ja vastakkainasettelu. Sotilaallinenkin jännitys oli voimakas. Mutta 90-luvun alussa tämä kylmän
sodan kausi päättyi. Sosialistinen järjestelmä romahti ja entiset sosialistiset maat tulivat mukaan markkinatalouteen ja maailmantalouteen.
Alkoi uusi aikakausi, josta on käytetty nimeä globalisaation aika. Tätä sanaa globalisaatio on yritetty suomentaa, mutta se ei oikein onnistu. Jotkut yrittävät puhua maapalloistumisesta, mutta eihän se oikein kenenkään suuhun tällainen sana sovi. Globalisaation aikakaudella on siirrytty maailmanlaajuiseen vapaakauppaan.
Taloudellinen toiminta on muutoinkin maailmalla muuttunut maailmanlaajuiseksi ja muillakin aloilla tämä
globalisoituminen on toteutunut. Täällä Euroopassa siirryttiin 90-luvun alussa ylikansalliseen yhdentymiseen.
Euroopan yhteisö oli vielä itsenäisten kansakuntien yhteenliittymä, mutta sitten perustettiin Euroopan Unioni
ja siirryttiin ylikansalliseen yhdentymiseen. Nyt kun 25 vuotta on eletty tätä uutta aikaa näyttää olevan tilanne,
jossa se on tuleva tiensä päähän.
Globalisaation seuraukset
Globalisaatio on synnyttänyt paljon myönteistä, mutta se on myöskin aikaansaanut paljon ongelmia. Yksi ongelmista on se, että valtaosa maailman teollisuustuotannosta on siirtynyt halvan työvoiman maihin, samoin
osa toimistotöistä. Ja tämä on merkinnyt sitä, että vanhoissa teollisuusmaissa on syntynyt paljon työttömyyttä,
varsinkin siellä, missä on ollut paljon teollisuutta. Ja usein teollisuudesta työttömäksi jääneet eivät ole enää
muita töitä löytäneet. Tämä on aiheuttanut paljon ongelmia ja katkeruutta. Toinen globalisaation seuraus on
ollut tulo- ja varallisuuserojen valtava kasvu. Kun on ollut maailmanlaajuiset työmarkkinat, niin niillä huippujohtajat ja huippu-asiantuntijat ovat saaneet käsittämättömän suuria palkkoja ja muita etuja. Jos jossakin ei
ole suostuttu maksamaan, niin nämä henkilöt ovat sanoneet, että me menemme muiden maiden yrityksiin.
Ovat globaalit työmarkkinat tälle johtavalle luokalle. Samaan aikaan suorittavaa työtä tehtaissa ja toimistois-

sa tehneet ihmiset ovat joutuneet kilpailutilanteeseen halpatyövoiman maiden
halpatyövoiman kanssa. Ja tämä on merkinnyt sitä, että ansiot eivät ole enää
juurikaan parantuneet. Reaalipalkat ovat saattaneet alentuakin. Amerikassa on
jo pitkään puhuttu työssäkäyvistä köyhistä. Siitä, että perhe ei tahdo oikein tulla
palkallaan toimeen. Tämä sama ilmiö on levinnyt myöskin tänne Eurooppaan
ja Suomeenkin. Meilläkin niillä paikkakunnilla missä elinkustannukset ovat
kaikkein korkeimmat, palkkatuloilla eläviä perheitä tuetaan asumistuen avulla, jopa toimeentulotukea maksetaan valtion- ja kuntien varoista. On syntynyt
uudenlaista köyhyyttä. On eläkeläisköyhyyttä ja sanotaan että 100000 lasta elää
nyt köyhissä perheissä. Varallisuuserot ovat kasvaneet hyvin suuriksi.
Maailmassa muutama harva upporikas ihminen omistaa suuren osan maailman varallisuudesta ja eri maissa varallisuuserot ovat valtavan suuret. Tämäkin on herättänyt paljon tyytymättömyyttä ja katkeruutta. Kolmas ilmiö, jonka
globalisaatio on saanut aikaan, on se, että kokonaiset kansantaloudet ja yhteiskunnat ovat tulleet kilpailutilanteeseen keskenään. Täällä vanhoissa teollisuusmaissa on kehitetty hyvinvointiyhteiskunta. On rakennettu julkisia palveluja,
kehitetty sosiaaliturvaa. Nyt tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen on
käynyt vaikeaksi. On ryhdytty leikkaamaan julkisia palveluja, heikentämään
sosiaalietuja ja siitä huolimatta valtiot ja kunnat ovat velkaantuneet. Totta kai
nämä leikkaukset palveluihin ja sosiaalietuuksiin iskevät erityisesti pienituloisiin ihmisiin. Tämäkin on synnyttänyt paljon tyytymättömyyttä ja suoranaista katkeruutta. Samaan aikaan kun ihmiset ovat arkielämässään
nähneet nämä globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen seuraukset, on tullut sellainen ikävä tunne, että
ei voi enää vaikuttaa asioihin. Kun niin paljon on siirtynyt valtaa markkinavoimille ja kun niin suuri osa päätöksistä tehdään ylikansallisella tasolla. Ja tämä on johtanut siihen, että ihmiset protestoivat. Kun järjestetään
vaaleja ja kansanäänestyksiä, niin ihmiset protestoivat, osoittavat mieltään.
Ihmiset protestoivat
Yhdysvalloissahan käytiin hyvin merkilliset presidentinvaalit. Demokraattisen puolueen ehdokkuutta tavoitteli Bernie Sanders niminen senaattori, josta voi sanoa, että hän on ääri vasemmistolainen. Hän jyrkästi arvosteli
Yhdysvaltojen varallisuuseroja ja tuloeroja ja vaati, että valtion tulee ryhtyä niitä tasoittamaan. Hän julisti sosialismia Amerikassa. Hänestä olisi tullut demokraattien ehdokas, mutta puoluekokouksessa puolueen johtoa
edustavat ns. superdelegaatit pelastivat Hillary Glintonin ehdokkuuden. No sitten tuli republikaanien ehdokkaaksi tämä Donald Trump, joka ei ole ollenkaan tyypillinen poliitikko. Hän jyrkästi arvosteli sitä, että liian
paljon työpaikkoja on siirtynyt Amerikasta muihin maihin. Täytyy saada näitä työpaikkoja takaisin. ”Amerikka ensin” oli hänen vaalilauseensa. Eli molemmat Yhdysvaltojen kirkkaimmat tähdet jyrkästi arvostelivat
Globalisaatiota ja vaativat, että globalisaation synnyttämiä epäkohtia täytyy ruveta korjaamaan. Euroopassa on
koettu Britanian kansanäänestys, jossa britit päättivät erota Euroopan Unionista. Se oli tietysti protesti ylikansallista yhdentymistä vastaan. Ja samanlainen on mieliala hyvin monessa EU:n jäsenmaassa nykyään. Ihmiset
eivät hyväksy sitä, että niin paljon päätösvaltaa on siirtynyt Unionille. Vaaditaan takaisin päätösvaltaa omiin
käsiin. On ilmeistä, että globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aika on nyt ohi, koska ihmiset eivät enää
hyväksy tätä kehityksen suuntaa.
Globalisaation epäkohtia on päästävä korjaamaan
No mikä sitten on se uusi, joka nyt alkaa ja mikä nyt tulee tilalle. Yksi ilmeinen johtopäätös on se, että pyritään
vahvistamaan uudelleen kansallisvaltioita. Niiden puitteissahan ihmisillä kuitenkin on mahdollisuus vaikuttaa
asioihin, äänestää parlamenttivaaleissa, vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon, äänestää presidentinvaaleissa,
kansanäänestyksissä ja kun palautetaan päätösvaltaa takaisin kansallisvaltioille, niin ihmiset saavat uudelleen
otteen omaan elämäänsä ja omaan tulevaisuuteensa. Toinen muutos mikä on ilmeinen, liittyy kauppapolitiikkaan. Nykyisillä kauppapolitiikan säännöillä liian suuri osa työpaikoista on siirtynyt halpatyövoiman maihin.
Trump yrittää nyt Yhdysvaltojen osalta tilannetta korjata, neuvotella uusiksi kauppasopimuksia ja saada ta-

kaisin työpaikkoja Amerikkaan. Muualla on samanlaisia pyrkimyksiä. Ja niinpä uskon, että kauppapolitiikan
sääntöjä muutetaan niin, että vanhoissakin teollisuusmaissa kannattaa harjoittaa teollisuustuotantoa ja tehdä
toimistotöitä. Kolmas muutos on se, että tarvitaan entistä voimakkaampaa ihmiskuntapolitiikkaa. Ihmiskunnan täytyy ryhtyä tähänastista pontevammin ihmiskunnan yhteisiä ongelmia. Globalisaatio pitäisi saada hallintaan. Pitäisi kyetä vaikuttamaan siihen, että globalisaatio hyödyttäisi tasapuolisemmin kaikkia kansalaisia.
Globalisaation synnyttämiä epäkohtia on päästävä korjaamaan. Mutta on monia monia muita polttavia ongelmia, joista yksi on ilmaston muutos. Sehän tulee heikentämään ihmisten elinoloja monilla alueilla niin, että
osa ihmisistä joutuu muuttamaan muualle. Väestönkasvu on voimakasta monissa osissa maailmaa. Ja vielä
niin, että siellä missä ilmaston muutos uhkaa heikentää elinympäristöä, siellä usein väestönkasvu on voimakas. Ja tämähän uhkaa synnyttää voimakkaita muuttoliikkeitä valtioiden sisälle ja valtioiden välille ja myös
maanosien välille. Eurooppaan kohdistuu Afrikasta ja Lähi-Idästä aikamoinen muuttopaine, ellei yhteistyöllä
kyetä parantamaan ihmisten elinoloja heidän omissa maissaan ja heidän omilla kotialueillaan. Nämä ovat niitä
muutoksia, jotka ilmeisesti toteutuvat, kun tämä uusi aikakausi on alkamassa.
Perustuslakia rikkoen Euroopan Unioniin ja rahaliittoon
No mitä sitten Suomessa pitäisi tehdä? Meidän pitäisi ensinnäkin ryhtyä uudelleen varjelemaan ja vahvistamaan Suomen itsenäisyyttä. Se on sitä kansallisvaltion vahvistamista Suomen osalta. Me olemme viimeisten
25 vuoden aikana menettäneet hyvin paljon päätösvaltaa omiin asioihimme, omaa itsenäisyyttämme, ennen
muuta sen vuoksi, että Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi. Minä yritin aikanaan kaikin keinoin estää
tämän ratkaisun sen vuoksi, että meillä oli parempi vaihtoehto tarjolla. Suomihan oli jo Euroopan talousalueen jäsenyyden kautta päässyt Euroopan Unionin sisämarkkinoille. Me olimme jo saavuttaneet jäsenyyden
merkittävimmät edut. Jos me emme olisi liittyneet Euroopan Unioniin, ei olisi liittynyt Ruotsikaan. Ja silloin
olisi voitu ryhtyä Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken kehittämään Pohjola-Yhteisöä, johon Tanskakin
luultavasti olisi tullut mukaan. Silloin Euroopan talousalueessa olisi ollut kaksi pilaria, Euroopan unioni ja
Pohjola-Yhteisö. Ja mikä tärkeintä, meillä olisi säilynyt itsenäisyys. Oma ulko- ja turvallisuuspolitiikka, oma
kauppapolitiikka, kansallinen maatalouspolitiikka, oma aluepolitiikka, emmekä olisi joutuneet mukaan ylikansalliseen päätöksentekoon.
Mutta meidät vietiin Unioniin ja tämä itsenäisyyden alamäki alkoi. Siinä tilanteessa, jossa unioniin oltiin
liittymässä, ratkaiseva merkitys oli perustuslain tulkinnoilla. Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan
puheenjohtajana eduskunnassa ja siellä otettiin kantaa liittymissopimuksen käsittelyjärjestykseen. Niinistön
johdolla perustuslakivaliokunnan enemmistö teki sellaisen tulkinnan, että liittymissopimus voidaan hyväksyä
kiireellisenä 2/3 enemmistöllä edellyttäen, että on ensin kansanäänestys, jossa kansalaisten enemmistö sen hyväksyy. Tämä oli hyvin kiistanalainen tulkinta. Valiokunnassa oli vähemmistö, joka oli toista mieltä; keskusta,
vasemmistoliitto, kristilliset ja yksi kokoomuksenkin kansanedustaja olivat sitä mieltä, että olisi pitänyt käyttää
perustuslain säätämisen järjestystä. Jos olisi käytetty, niin todennäköisesti Suomi ei olisi liittynyt Euroopan
Unioniin, koska silloin olisi järjestetty välillä eduskuntavaalit. Ja niiden tuloksena olisi syntynyt sellainen eduskunnan kokoonpano, että tuo liittymissopimus ei olisi mennyt läpi. Varmaahan se ei ole, mutta luultavaa.
Pahempi virhe oli se, että Suomi vietiin euroalueeseen. Ja siinähän tehtiin suorastaan perustuslain vastaisesti.
Sauli Niinistön johdolla perustuslakivaliokunnassa todettiin vuonna 1994, että liittymissopimuksen hyväksyminen Euroopan Unioniin ei vielä merkitse sitä, että Suomi
olisi sitoutunut menemään mukaan rahaliiton kolmanteen
vaiheeseen. Kansanäänestyksen aikana sanottiin ihmisille, että ei nyt äänestetä markasta, nyt on kysymys vain siitä,
mennäänkö Unioniin vai ei. Ja kun eduskunta teki päätöksen,
jolla se hyväksyi tämän liittymissopimuksen, niin silloinhan
eduskunta nimenomaan ei päättänyt, että mennään euroon,
koska perustuslakivaliokunta oli tällaisen tulkinnan omaksunut. Kolme vuotta myöhemmin Paavo Lipponen ja Sauli
Niinistö totesivat, että päätös tehtiin jo kolme vuotta sitten
ja enää ei tarvita kansanäänestystä eikä edes lakiehdotusta Yleisö kuunteli tarkkaan Paavon puheen

eduskunnalle, vaan tiedonantomenettely riittää. Kun Ville Itälän johtama perustuslakivaliokunnan enemmistö poliittisella päätöksellä siunasi
tämän, niin tämän mukaan mentiin. Valiokunnan vähemmistö oli perustuslain kannalta oikeassa, kun se katsoi, että olisi pitänyt olla kansanäänestys ja lakiehdotus eduskunnalle. Ja jos olisi ollut, niin Suomi ei olisi
mennyt Euroon. Tanskassa ja Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys ja
molemmissa maissa liittyminen Euroon tuli hylätyksi.
Meille vahingollisesta euroalueesta suunnitellaan
EU:n liittovaltion ydintä
Näin Suomi on ainoana pohjoismaana mukana euroalueessa ja eurossa.
Ja siitä me olemme kovasti kärsineet. Tämä näkyy erikoisen selvästi, kun
verrataan Suomen ja Ruotsin taloudellista kehitystä. Ruotsissa kansantalous on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut noin 25 %:lla. Ruotsalaisten
Tilaisuuden uusikaupunkilainen elintaso on nyt noin neljänneksen korkeampi, kuin mitä se oli 10 vuotta
organisaattori Esko Rintala esit- sitten. Suomen kansantulo on vieläkin pienempi, kuin se oli vuonna 2008.
telee Kekkosta esittävää puu- Me olemme näiden 10 vuoden aikana hieman kurjistuneet. Meillä on olveistosta
lut suuri työttömyys, on jouduttu leikkaamaan valtion ja kuntien menoja
kovalla kädellä. Siitä huolimatta kunnat ja valtio ovat kovasti velkaantuneet. Suomen valtio on velkaantunut
senkin takia, että olemme joutuneet ottamaan ulkomailta luottoa maksaaksemme tukea Portugalille, Kreikalle,
Espanjalle ja Irlannille, näille euroalueen kriisimaille. Ruotsin ei ole tarvinnut maksaa, kun Ruotsi ei ole mukana eurossa. Ja nyt kaiken kukkura on se, että tästä euroalueesta pyritään rakentamaan Euroopan Unionille
liittovaltioydin, vaikka tämä ylikansallinen yhdentyminen on nyt selvästi vastatuulessa. Niin nämä innokkaimmat federalistit yrittävät nyt edetä kohti liittovaltiota euroalueen kautta. Sille pyritään rakentamaan yhteinen
budjetti, jossa olisivat pysyvät varainsiirtojärjestelmät jäsenmaiden kesken, yhteinen valtiovarainministeri,
yhteinen hallitus, yhteinen parlamentti, eli euroalueesta pyritään tekemään liittovaltio. Jos tämä tapahtuu ja
jos Suomi on mukana, niin Suomi lakkaa lopullisesti olemasta itsenäinen valtio. Sen jälkeen me olisimme osavaltio tällaisessa ylikansallisessa euroalueen laajuisessa uudessa valtiossa. Näitä pyrkimyksiä minun mielestäni
meidän täytyy vastustaa, puolustaa Suomen itsenäisyyttä. Emme voi hyväksyä sitä, että itsenäisyyttä edelleen
menetetään. Ja jos mennään kohti liittovaltiota, niin Suomen pitää jäädä ulkopuolelle.
Euroalueesta tulee erota
Euroalueestahan meidän joka tapauksessa pitäisi päästä eroon, koska olemme siitä niin paljon taloudellisesti
kärsineet ja kärsimme jatkossakin, jos vielä mukana olemme. Tähän presidenttiehdokkaiden pitäisi nyt ottaa
kantaa. Miten he suhtautuvat siihen, että meidän itsenäisyys nyt on vaarassa Euroopan Unionin kehityksen ja
euroalueen kehityksen kautta. Varsinkin Sauli Niinistön tähän nyt pitäisi kantaa ottaa, kun hänen johdollaan
Suomi perustuslakia rikkoen vietiin tähän Euroon. Vuonna 2015 Sauli sanoi, että silloisilla tiedoilla hän ei olisi
kannattanut Euroon menemistä. Ei hän kuitenkaan ole mitään aktiivista katumista esittänyt, eikä ole kertonut
miten tämä asia korjattaisiin. Päinvastoin hän sanoo niin kuin Sixten Korkmanit ja muut, että ”joo virhehän se
oli, mutta ei sieltä voi erota”. Totta kai voi. Meillä on kovan luokan asiantuntijoita, jotka ovat todenneet, että voi
erota ja pitääkin erota. Peter Nyberg oli valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja muutama
vuosi sitten, korkein virkamies valtiovarainministeriössä. Suomen pankissa Heikki Koskenkylä oli vastaavassa
virassa. Antti Tanskanen on kansantaloustieteen professori ja OP-ryhmän entinen pääjohtaja. Muun muassa
nämä kolme henkilöä ovat sitä mieltä, että eurosta voi erota ja pitäisi erota. Tästä pitää nyt presidenttiehdokkaidenkin keskustella, koska tässä on kysymys Suomen itsenäisyydestä.
Suomen tulee pysyttäytyä sotilaallisesti liittoutumattomana ja puolueettomana
valtiona
Toinen suuri kysymys on tietysti ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Suomen kansan laaja enemmistö vastustaa
Suomen sotilaallista liittoutumista, vastustaa Suomen liittymistä Natoon. Mutta kun kansan enemmistö tätä

vastustaa, niin vain yksi presidenttiehdokas sanoo kannattavansa Nato-jäsenyyttä, tämä RKP:n Nils Torvalds.
Muut pyörittelevät ja eivät oikein selvää kantaa tuo esiin. Mutta ei tämä olekaan nyt olennainen keskustelun
aihe, kun kansan enemmistö ei hyväksy suoraa Nato-jäsenyyttä, niin ei se nyt etene. Mutta sen takiahan Natojäsenyyden kannattajat ovatkin lähteneet ajamaan omaa kiertoteitse, hivuttamalla, vähän samaan tapaan kun
Euroonkin mentiin. Ja tämä on näkynyt nyt aika monella tavalla. Yksi on se, että vuoden 2014 kesällä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta Sauli Niinistön johdolla teki päätöksen, että solmitaan isäntämaasopimus sotilasliitto Naton kanssa.
Tätä isäntämaasopimusta ei koskaan viety eduskunnan käsittelyyn. Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että
tämä sopimus vakavalla tavalla loukkaa Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta. Jos näin on, niin sehän
olisi pitänyt käsitellä eduskunnassa. Minä en ole keksinyt muuta keinoa tämän asian selvittämiseen, kuin sen,
että eduskunnassa löytyisi 10 kansanedustajaa, jotka tekisivät ministerivastuulain nojalla muistutuksen niitä
ministereitä vastaan, jotka olivat päättämässä tätä sopimusta, eivätkä toimittaneet sitä eduskunnan käsittelyyn.
Tällöin perustuslakivaliokunta joutuisi tutkimaan tämän sopimuksen, päättämään tai ottamaan kantaa siihen
mitä se merkitsee. Ja jos on totta, että se loukkaa Suomen kansallista suvereniteettia niin vakavasti, niin silloin
ministerit ja myös tasavallan presidentti ovat toimineet virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, kun ovat hyväksyneet sopimuksen, eivätkä ole toimittaneet sitä eduskunnan käsittelyyn. Minä toivon, että tämä asia saataisiin
selvitetyksi.
Toinen asia missä hyvin selvästi näkyy tämä liittoutumisen pyrkimys, ovat sotaharjoitukset. Monet teistä
muistatte varmaan kun vuoden 2015 eduskuntavaalien edellä syntyi kova häly siitä, että hornetit olivat lähdössä Viroon Hämarin sotilastukikohtaan osallistuakseen siellä kansainväliseen ilmasotaharjoitukseen. Kun
asiasta keskusteltiin, niin päätettiin, että ei mennä Viroon, vaan Suomen koneet nousevat ilmaan Suomen lentokentiltä. Suomen lentokentille eivät laskeudu muiden maiden lentokoneet ja tämä ilmasotaharjoitus järjestetään kansainvälisessä ilmatilassa. No ei tästä kovinkaan pitkää aikaa kulunut, kun Yhdysvaltain armeijan kaikki aselajit olivat harjoittelemassa Suomessa, Suomen merialueella, Suomen maaperällä, Suomen ilmatilassa.
Ja nyt puuhataan oikein suursotaharjoituksia. Onhan tässä lyhyessä ajassa tapahtunut valtava muutos näiden
harjoitusten määrässä ja luonteessa. Mutta kaikkein pahinta on se mitä on tapahtumassa Euroopan Unionissa.
Suomi on ryhtynyt yhdessä Ranskan kanssa ajamaan sitä, että Euroopan Unionille pitää saada yhteinen
puolustus. Ja Suomi ajaa sitä nimenomaan niin, että tulkittaisiin Euroopan Unionin perussopimus, Lissabonin sopimus, sillä tavoin, että se velvoittaa Euroopan Unionin jäsenmaita antamaan toisille jäsenmaille myös
sotilaallista apua. Jos tällainen tulkinta syntyy niin sehän tarkoittaa sitä, että Euroopan Unioni muuttuu sotilasliitoksi ja siitä tulee Naton eurooppalainen pilari. Mutta tätä kautta Suomelle tulisi kovemmat sotilaalliset
velvoitteet, kuin mihin Nato-jäsenyys johtaisi. Naton 5. artikla nimittäin ei velvoita jäsenmaita antamaan toisille jäsenmaille nimenomaan sotilaallista apua. Eikä se velvoita myöskään osallistumaan taistelutoimintaan
Nato-maiden alueen ulkopuolella. Jos tämä Ranskan ja Suomen ajama linja toteutuu, niin tämä merkitsee sitä,
että meille tulisi sotilaallisen avun antamisen velvoite muille Euroopan Unionin jäsenmaille.
Toisaalta Euroopan Unionin yhteistä puolustusta kehitetään nyt niin sanotun
kovan kriisinhallinnan suuntaan. Mitä se voisi olla, niin siitä saimme hieman
esimakua viime syksynä, jolloin Lapissa järjestettiin kriisinhallintaharjoitus,
johon osallistui 100 hävittäjälentokonetta eri maista. Mitä siellä muuta harjoiteltiin, kun yhteisiä ilma-iskuja sotilaallisiin kohteisiin Euroopan Unionin alueen ulkopuolella. Tähän suuntaan nyt Suomi on ryhtynyt nyt asioita ajamaan
Euroopan Unionissa. Senhän ymmärtää, että Ranska tätä ajaa, koska Ranskalla
on Afrikassa ja Lähi-idässä entiset siirtomaat ja siellä on paljon sotilaallista levottomuutta ja väkivaltaa. Ranska näkisi mielellään, että muut maat tulisivat
mukaan hoitamaan näitä siirtomaavallan jälkeensä jättämiä ongelmia. Mutta
miksi ihmeessä Suomi tätä ajaa?
Suomessa jotkut sanovat, että meidän pitäisi liittoutua sotilaallisesti niin,

että hyökkäyskynnys Suomeen nousisi. Mutta
tämähän on järjetön perustelu, koska eihän Suomeen kohdistu mitään hyökkäystä. Ei ole mitään
näköpiirissä olevaa uhkaa, että Suomeen noin
vain hyökättäisiin. Ainoa mikä voisi Suomen sotilaallista turvallisuutta vaarantaa, olisi laajempi
sotilaallinen selkkaus Itämeren alueella PohjoisEuroopassa. Ja tietysti Suomen ja Ruotsin pitäisi
yhdessä tehdä kaikki mahdollinen, että selkkausta ei synny. Ja tähänhän me pystymme vaikuttamaan sillä tavalla, että olemme sotilaallisesti
liittoutumattomia maita. Se rauhoittaa tilannetta
täällä Pohjois-Euroopassa. Ja jos kuitenkin sitten
syntyisi tämmönen laajempi selkkaus, niin mehän voisimme jäädä ulkopuolelle, jos emme ole Vuokko ja Paavo singneeraavat kampanjamukeja
sotilaallisesti liittoutuneita muiden maiden kanssa. Tämähän on järkevää Suomen ja Ruotsin oman turvallisuuden kannalta ja myös koko alueen laajempaa turvallisuutta ajatellen. Jos sen sijaan Suomi liittoutuu ja
jos syttyy tällainen laajempi selkkaus lähialueella, niin silloinhan Venäjä kokee, että sen strategisesti kaikkein
tärkeimpien kohteitten turvallisuutta uhataan nimen omaan Suomen alueen kautta, koska ne ovat meidän
maantieteellisessä läheisyydessämme. Ja silloin Venäjä ensimmäisenä ja ankarimmin iskisi juuri Suomeen. Tähänhän se johtaisi, jos Suomi liittoutuisi. Tässä ei ole mitään järkeä meidän kannalta. Ja nyt meidän pitäisikin
selventää tilannetta niin, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton puolueeton maa, joka pyrkii pysyttäytymään kaikkien sotien ja selkkausten ulkopuolella. Meidän pitää palata Paasikiven ja Kekkosen ja myös Mauno
Koiviston turvallisuuspoliittiselle linjalle. Ja tämä on minun mielestäni näiden presidentinvaalien tärkein kysymys.
Rajatarkastukset palautettava ja ulkorajat valvontaan
Sitten on vielä kaksi muuta asiaa. Maahanmuuttopolitiikka, se on ollut holtitonta. Syksyllä 2015 kun alkoi tulla
kymmeniä tuhansia ihmisiä yli rajan Suomeen, otin yhteyttä presidentti Niinistöön, Pääministeri Sipilään,
ulkoministeri Soiniin ja esitin, että nyt pitäisi palauttaa rajatarkastukset, kuten Saksa ja Itävalta olivat jo tehneet. Ei tähän ryhdytty, vaan perustettiin Tornion järjestelykeskus ja ruvettiin ohjaamaan väkeä eteenpäin eri
puolille Suomea. Sanottiin, että emme me voi palauttaa rajatarkastuksia. Jonkin verran myöhemmin Tanska,
Ruotsi ja Norja palauttivat. Ja se oli mahdollista. Ja se olisi ollut tietysti mahdollista alkusyksystä jo Suomen
osalta, jos tähän olisi tartuttu. Mutta mikä on kummallisinta, on se, että Suomi ei ole vieläkään ottanut näitä
rajatarkastuksia käyttöön. Tanska, Ruotsi ja Norja ovat moneen kertaan jatkaneet niitä. Suomi ei ole vieläkään
tähän ryhtynyt. Meille tuli viime vuonna ja toissa vuonna yhteensä pitkästi yli 10000 turvapaikanhakijaa lisää
ja heistä suurella osalla ei ole oikeutta turvapaikkaan, tulee kielteisiä päätöksiä, jotkut kieltäytyvät lähtemästä
ja siitä meille tulee suuria ongelmia. Sauli Niinistö viime kesänä- silloin alkukesästä kun oli tämä hallituskriisi, kun perussuomalaiset potkittiin pois hallituksesta- ja myöhemmin elokuussa sanoi, että emmehän me voi
sulkea rajoja. Mutta eihän siitä ole kysymys. Ei rajoja suljettaisi, vaan palautettaisiin osittain rajatarkastukset
ja otettaisiin uudelleen omat ulkorajat valvontaan. Tämä on myös tärkeä keskustelunaihe presidentinvaalien
yhteydessä.
Kokoomuksen oikeistosuuntaus ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa
Sitten on vielä yksi asia. Se on Suomen sisäpolitiikan suunta. Joku tietysti kysyy, että mitä sillä on tekemistä presidentinvaalien kanssa. Onpa kovastikin- monestakin syystä- mm. sen vuoksi, että niissä YK:ssa hyväksytyissä
kestävän kehityksen tavoitteissa on nimenomaan velvoite jokaiselle jäsenmaalle, myös Suomelle, toimia näitten
kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamiseksi. Mutta meillähän on nyt vallalla sisäpolitiikassa Kokoomuksen johtama oikeistosuuntaus, joka on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteitten kanssa. Eihän meillä suinkaan ponnistella nyt köyhyyden poistamiseksi vaan toimeentuloerot ovat pikemminkin kasvaneet. Eikä meillä
toteuteta kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi tuore esimerkki tästä on tuo uusi alkoholilainsäädäntö. Kaikki

tietävät, että se johtaa kulutuksen lisääntymiseen, kasvaviin sosiaalisiin ongelmiin, varsinkin lapset kärsivät,
tulee lisää terveysongelmia, sosiaali- ja terveysmenot kasvavat ja nyt pitää vielä parisataa poliisiakin kuulemma
palkata lisää, että saadaan järjestystä ylläpidettyä. Eihän tämä ole tervettä ja kestävää asioiden hoitoa. Mutta nyt
kokoomuslaiset riemuitsevat, että ovat saaneet läpi tämmöisen tärkeän tavoitteen omalta kannaltaan.
Mutta kaikkein pahintahan on se, että Suomessa on nyt meneillään voimakkaampi alueellinen keskittäminen, kuin koskaan aikaisemmin. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat ottaneet tavoitteekseen että niiden
alueelle muuttaisi muualta Suomesta 500000 tai 700000 ihmistä lähivuosikymmenten aikana. Ja valtio on ryhtynyt tukemaan näitten suurten pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoitteita liikenneinvestointeja rahoittamalla, suuntaamalla sinne valtaosa asuntomäärärahoista ja muilla keinoilla. Eikä tämä ole tietenkään mitenkään
kestävää. Se on ympäristön kannalta vahingollista, se on yhteiskunnallisesti vahingollista, köyhien ihmisten
elämä sekä syrjäseudulla että suurkaupungeissa muuttuu entistä vaikeammaksi. Ja taloudellisesti se on järjetöntä. Suomen talouden perustahan on meidän rikkaissa uusiutuvissa luonnonvaroissa. Siinä mitä pellot ja
metsät ja suot ja vedet meille tuottavat. Sen takiahan meillä pitää olla kaikkialla maassa elinvoimainen asutus,
että on riittävästi ihmisiä, jotka kestävällä tavalla voivat hoitaa ja hyödyntää näitä luonnonvaroja. Sisäpolitiikan
suunta pitää muuttaa.
No nykyinen tilanne minusta muistuttaa hyvin elävästi 30-lukua. 20- ja 30-luvulla meillä oli voimakas oikeistovirtaus. Silloin äärioikeistokin nosti päätään. Presidentti Svinhufvudin jämerät otteet johtivat siihen,
että Mäntsälän kapina sentään kukistettiin. Mutta Svinhufvud itse johti tätä oikeistopolitiikkaa. Vuoden 1936
eduskuntavaalien jälkeen yritettiin muodostaa punamultahallitus, mutta Svinhufvud esti tämän. Vuoden 1937
presidentinvaaleihin oikeistovoimat yli puoluerajojen kokoontuivat yhteen turvaamaan Svinhufvudin uudelleenvalinnan, mutta sosialidemokraatit äänestivät Kyösti Kalliota ja tätä kautta avautui tie punamultayhteistyölle, joka oli siinä tilanteessa Suomen kannalta välttämätön ratkaisu. No nyt tässä on samaa tässä nykyisessä
tilanteessa. Niinistön taakse ovat kertyneet oikeistovoimat yli puoluerajojen. Ja jos Niinistö valitaan uudelleen,
niin oikeistosuuntaus jatkuu ja vahvistuu. Jos halutaan muutos Suomen sisäpolitiikan ja myös ulkopolitiikan
suuntaan niin presidentin paikalla pitää saada aikaan vaihdos. Saadaan terveempi ja kestävämpi politiikan
suunta.
Vaalien lopputulos ei ole selvä
No monethan sanovat että vaalien lopputuloshan on selvä,
kun gallupeissa Niinistö on niin suosittu, että hänellähän on
2/3 kannatus. Mutta eiväthän nämä gallupit kerro todellisuutta. Nimittäin Suomen kansan suuri enemmistö vastustaa
sitä politiikkaa mitä Niinistö ajaa. Ja kunhan lähiviikkojen aikana, vaalikampanjoiden aikana ihmiset pääsevät tästä perille, niin en minä usko, että tämmöiset vaalitulokset joita nämä
gallupit nyt antavat ymmärtää toteutuisivat. Minä tiedän, että
minulla on paljon isompi kannatus, kuin se mitä Gallupissa
tuli esille. Niin on aina ollut. Olen saanut paljon isomman
äänimäärän, kuin mitä gallupit ovat näyttäneet. Uskon, että
on hyvät mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle. Minun
kannaltani kovin homma oli saada ne kortit kerätyksi. Ja kiitokset kaikille teille, jotka olitte siinä toiminnassa mukana.
Vaalijulisteet ilmestyivät katukuvaan. Niis- Nyt on kaikki helpompaa, toiselle kierrokselle pääsy ja myössä esitellään kahdeksan ehdokasta, joista
vain yksi sanoo: ”Nato torjuttava, puoluee- kin voitto toisella kierroksella on mahdollinen. Silloinhan on
ton ulkopolitiikka, irti isäntämaasopimuk- kaksi viikkoa aikaa ja silloin läpivalaistaan ehdokkaat ja heisesta, globalisaation epäkohdat korjattava dän poliittinen linjansa. Sauli Niinistöhän on komea ja muja kestävän kehityksen puolesta”. Siksi ää- kava mies. Minäkin tulen hänen kanssaan oikein mukavasti
nestäkäämme Paavoa.
toimeen, mutta hänellä on väärä poliittinen linja. Se ei vastaa
Suomen kansan enemmistön etuja tai Suomen kansan enemmistön näkemyksiä. Ja tämä kansalaisten keskuudessa pitäisi saada selväksi nyt näitten seuraavien kolmen viikon aikana.

