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EurovaalitEntti

Enemmän kuin perusasiantuntija
Sakari Puistolla on
puolueessaan
poikkeuksellisen
laaja kansainvälinen
kokemus.
Aki Taponen
Aamulehti

perussuomalaistenTamperelainen
EU-vaaliehdokas, tutkija Sa-

kari Puisto sanoo olevansa politiikassa pitkällä tähtäimellä.
–Tämä ei ole vain eurovaaliprojekti, vaan pitkän tähtäimen uravalinta, hän määrittelee.
Jos paikka EU-parlamentissa ei
aukea, Puisto uskoo asiantuntemukselleen olevan käyttöä perussuomalaisissa myös eduskuntavaaliehdokkaana tai muissa tehtävissä.
Cambridgen yliopistossa luonnontieteistä tohtoriksi väitellyt
Puisto aloitti työuransa Kiinassa
sikäläisten yritysten palveluksessa.
Nykyisin hän toimii Cambridgen
yliopiston vierailevana tutkijana
liiketaloustieteen alalla.
KESKEISImpänä EU-vaaliteema-

naan Puisto pitää EU:n liittovaltiokehityksen pysäyttämistä.
–EU pitää saada pois kaikilta
päätöksenteon alueilta, jotka eivät sille kuulu alkaen typerimmistä
direktiiveistä jopa tuhansien miljardien eurojen mahdollisiin riskeihin, joita järjestelmässä liikkuu.
Puisto sanoo, että eurokriisiin
on tukipaketeilla ja keskuspankkien rahapoliittisilla elvytystoimilla saatu vain näennäinen vakaus.
Hän varoittaa syvästä maailmanlaajuisesta talousnotkahduksesta.
–On hyvin suuri riski, että
talouskupla puhkeaa. Jos Suomen takausvastuut lankeavat silloin maksuun, valtio joutuu lainaamaan rahaa kovalla hinnalla
maksuista selviytyäkseen.
Puiston mielestä nykyisiä kriisimaita ei olisi pitänyt hyväksyä
euroon. Nyt ne pitäisi irrottaa eurosta ainakin tilapäisesti.
–En jäisi itsekään kaipaamaan
EU:ta ja euroa, mutta olen maltillinen. Suomen on tärkeä olla osa
läntistä poliittista järjestelmää.
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37-vuotias liiketaloustieteen
tutkija Tampereelta.
Väitellyt fysiikasta tohtoriksi
Cambridgen yliopistossa.
Tehnyt ajatuspajatyötä Elinkeinoelämän valtuuskunnalle
globalisaatiosta ja Kiinan kehitysnäkymistä.
Kirjoittanut kuusi laudaturia
Sammon lukiosta vuonna 1995.
Naimisissa, ei lapsia.
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6 Sakari Puisto vastaa, miksi
hänestä tulisi hyvä europarlamentaarikko aamulehti.fi/videot.

Schengen-sopimus vapaasta liikkuvuudesta on hyvä, samoin Eta
eli yhteinen talousalue.
Liikkumisvapauden lieveilmiöihin kuten kerjäläisongelmaan
pitäisi Puiston mielestä puuttua
kansallisella tasolla. Hänestä eduskunnan pitäisi kieltää ainakin ammattimainen kerjääminen.
EU-SopImUKSEn jäsenyysehdot

Suomen pitäisi Puiston mielestä
neuvotella uudelleen ja järjestää
sen jälkeen jäsenyydestä kansanäänestys. Samaa on oman maansa
osalta lupaillut Britannian pääministeri David Cameron, jos hänen
konservatiivipuolueensa voittaa
vuoden 2015 parlamenttivaalit.
EU:n yhteistä puolustuspolitiikkaa Puisto pitää päiväunena. Puolueensa valtalinjasta poiketen hän
kannattaa Nato-jäsenyyttä.
–En usko, että EU:ssa on aiettakaan tehdä turvallisuuspolitiikkaa, joka sitovasti kytkee EU-maat
yhteisiin turvatakuisiin.

Sakari PuiSto myöntää herättä-

vänsä värinää puolueensa kentällä,
koska hän ei ole perussuomalaisen
prototyyppi.
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