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Tarja Koljonen / 
Uutissuomalainen

Selvä enemmistö suomalaismepeis-
tä toivoo, ettei Britannian EU-eron 
yhteydessä vapautuvia parlament-
tipaikkoja jaeta uudelleen jäsen-
maiden kesken. Europarlamentti 
keskustelee lähikuukausien aikana 
seuraavan vaalikauden paikkajaos-
ta, mutta tämä keskustelu ei vielä 
koske brexitin jälkeen vapautuvia 
paikkoja.

Mepit perustelevat haluttomuut-
taan jakaa briteiltä vapautuvia 
paikkoja säästösyillä. Briteillä on 
parlamentissa 73 paikkaa.

Uutissuomalaisen kyselyyn vas-
tasi kymmenen Suomen 13 euro-
parlamentaarikosta.

Lissabonin sopimuksessa määri-
teltiin meppien maksimimääräk-
si 751. Meppejä voi siis olla myös 
vähemmän.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäisen 
mielestä Britannialta vapautuvat 
paikat voitaisiin jättää jakamatta.

–�Ne voitaisiin täyttää myöhem-
min EU:n mahdollisten laajentu-
misten yhteydessä.

Myös Jussi Halla-aho (ps.) jät-
täisi paikat reserviin.

–�Säästösyyt puoltavat sitä, ettei 
brittien paikkoja täytetä brexitin 
yhteydessä, Halla-aho sanoo.

Nykyisen laskukaavan mukaan 
Suomi saattaisi saada lisäpaikan, 
jos brittien paikat jaettaisiin jäse-
nien kesken.

Miapetra Kumpula-Natri (sd.) 
pelkää kuitenkin, että Suomi jäisi 
nuolemaan näppejään.

–�Pienillä mailla on nyt asukas-
lukuun nähden enemmän paik-
koja kuin suurilla. On riski, että 
paikat menisivät isoille maille. Sitä 
paitsi pienempi parlamentti olisi 
halvempikin.

Säästö- ja osittain imagosyistä moni 
muukin jättäisi paikat jakamat-
ta. Britannian maksuosuus EU:n 
budjetista on ollut noin kymme-
nen prosenttia.

–�EU:ssa on tehtävä vastaavia 
säästöjä, joten olisi mielestäni 
perusteltua jättää Britannian pai-
kat täyttämättä, Anneli Jäätteen-
mäki (kesk.) sanoo.

Petri Sarvamaa (kok.) jättäisi 
paikat täyttämättä säästösyistä ja 
myös siksi, että se olisi EU:n ima-
golle hyväksi.

Vasemmistoliiton Merja Kyllö-
nen ja RKP:n Nils Torvalds ovat 
niin ikään säästölinjalla.

–�Parlamentin kokonaiskustan-
nuksia tulisi vähentää. Kannatan 

paikkamäärän vähentämistä, Pirk-
ko Ruohonen-Lerner (ps.) sanoo.

Parlamentti tekee ehdotuksen 
paikkajaosta Eurooppa-neuvostol-
le, jonka tulee hyväksyä ehdotus.

Kyselyyn vastanneista keskustan 
Hannu Takkula ja demarien Liisa 
Jaakonsaari pitivät todennäköise-
nä, että parlamentin paikkaluku 
pysyy ennallaan ja että paikat jae-
taan jäsenmaiden kesken.

 
Keskustan presidenttiehdokas 
Matti Vanhanen kirjoitti blogis-
saan tammikuussa, että ellei bri-
teiltä vapautuvia paikkoja jätetä 
täyttämättä, voisi nyt olla mahdol-
lisuus osoittaa muutama paikka 
Ahvenanmaan kaltaisille itse-
hallintoalueille. Se ei tapahtuisi 
kansallisista kiintiöistä vaan koko 
unionin tasolla.

–�Seuraavassa vaiheessa oli-
si mahdollista antaa paikkoja 
eurooppalaisille itsehallintoalueil-
le, Nils Torvalds miettii.

Sirpa Pietikäinen ei usko itse-
hallintoalueiden kiintiöihin.

–�Mutta jos niitä lähdettäisiin 
perustamaan, EU:n ainoa alku-
peräiskansa saamelaiset voisi olla 
varteenotettava ehdokas.

Europarlamentaarikot Paavo 
Väyrynen (kesk.), Henna Virk-
kunen (kok.) ja Heidi Hautala 
(vihr.) eivät vastanneet kyselyyn.

Mepit supistaisivat 
europarlamenttia
Brexit: Brittien paikat saattavat jäädä säästösyistä täyttämättä. 
Ahvenanmaan ja saamelaisten kiintiöt jäävät silloin haaveeksi.

Europarlamentti joutuu aikanaan miettimään, mitä tehdään brexitin jälkeen vapautuville paikoille. Briteillä on parlamentissa 73 paikkaa.

Europarlamentti

Lissabon määrittää
■ Lissabonin sopimuksessa 
parlamentin kooksi on määri-
telty 751 jäsentä, joista yksi on 
puhemies. 
■ Meppien maksimimäärä 
jäsenmaata kohden voi olla 96 
ja minimimäärä 6 meppiä.
■ Parlamentti käsittelee paik-
kajakoa ennen vaalikauden 
2019–2024 alkua.
■ Paikkajaosta päätettiin 
viimeksi vuonna 2013. 
■ Aika ajoin on esitetty, että 
10 prosenttia paikoista täytet-
täisiin koko EU:n käsittävästä 
vaalipiiristä. Britannian paik-
kamäärä on nyt 9,7 prosent-
tia paikoista. Britit pitävät 
paikkansa niin kauan kuin ovat 
jäseniä.
■ Suomella oli 1995–2004 
parlamentissa 16 edustajaa. 
2004–2009 edustajia oli 14 ja 
vuodesta 2009 alkaen 13.
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 varteenotettava 
 ehdokas.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen

ILKKA HARTIO
SOTE

Sosiaali- ja terveysministeriö 
on asettanut työryhmän, jonka 
tehtävänä on uudistaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakas-
maksulainsäädäntö ja laatia 
luonnos hallituksen esitykses-
tä uudeksi lainsäädännöksi.

Ministeriön mukaan 
uudistus on tarpeen, koska 
asiakasmaksulainsäädäntö 
on vanhentunutta. Laista 
puuttuvat säännökset palve-
luasumisen maksuista eikä se 
tunne uusia palvelumuotoja tai 
digitaalisia ratkaisuja. Minis-
teriö kertoo, että asiakkaiden 
asema ei ole kaikilta osin ollut 
yhdenvertainen. Uudistukses-
sa otetaan huomioon myös 
sote-uudistuksen tavoitteet. 
Maksut on tarkoitus saada 
tasapainoon saadun palve-
lun ja henkilön maksukyvyn 
kanssa.

Asiakasmaksujen 
lainsäädäntö 
uudistetaan

PERHEVAPAAT

Elinkeinoelämän keskusliitto 
(EK) ehdottaa kotihoidontuen 
enimmäiskeston lyhentämistä 
kolmesta vuodesta puoleen-
toista vuoteen. Säästöt EK 
käyttäisi kokonaisuudessa 
päivähoidon saatavuuden ja 
laadun parantamiseen.

Ehdotuksessa vanhempain-
rahakausi jaettaisiin lähes 
tasan vanhempien kesken. 
Näin lastenhoidon päävastuu 
ei jäisi naisille. EK myös ehdot-
taa, että vanhempainrahakaut-
ta pidennettäisiin kuukaudella.

Ehdotuksessa ansiosidon-
naista vanhempainrahakautta 
pidennettäisiin 13,6 kuukau-
teen niin, että äidin osuus 
olisi 7 kuukautta ja isän osuus 
6 kuukautta ja 18 päivää. 
Yksinhuoltaja olisi oikeutettu 
pitämään koko vanhempain-
vapaan.

EK puolittaisi 
kotihoidontuen 
enimmäiskeston

EHDOKKAAT

Jörn Donner asettuu ehdolle 
kuntavaaleissa sitoutumatto-
mana RKP:n listalta. Helsinki-
läinen Donner, 84, tunnetaan 
muun muassa kirjailijana, 
elokuvaohjaajana, tuottajana, 
toimittajana, kriitikkona ja 
poliitikkona.

Ehdolle asettumistaan 
Donner perustelee lainaamalla 
Paavi Johannes XXIII:tta: 
”Vanhat miehet ovat kuin 
viinejä. Jotkut niistä muuttu-
vat etikaksi, parhaat paranevat 
aina vanhetessaan.”

RKP:n puoluesihteerin 
Fredrik Guseffin mukaan on 
tärkeää, että kansainvälistä 
Suomea puolustavat ovat 
ehdoilla vaaleissa. Hän mainit-
see Donnerin meriitiksi myös 
yleissivistyksen.

Jörn Donner 
asettuu ehdolle 
kuntavaaleissa


