
 

Uudenmaan vaalipiiri, Tähtiliikkeen kansanedustajaehdokas Liisa Mariaporin nro 12 vaaliteemat: 

 
Virkamiesrikollisuuden kitkeminen virkakoneistosta, rakennekorruption tunnistaminen ja poistaminen ja 

tulospalkkiojärjestelmän poistaminen valtionhallinnosta 

1) Valta pitää palauttaa kansalle: Valta pitää palauttaa kansalle, nyt Suomea johtaa pieni poliittinen 

eliitti (ryhmäkuri), ay-liikkeet ja rakenteellinen korruptio. 

2) Virkarikolliset on saatava vastuuseen: Poliittinen eliittimme on saatava vastuuseen Suoman 

kansan alasajosta ja kansan omaisuuden riistosta. 

3) Suomalaisten ihmisoikeudet on palautettava. Suomalaisten ihmisoikeudet on palautettava ja 

suomalaisten omaisuus turvattava. 

4) Suomeen saatava totuusfoorumi. Suomeen on perustettava ns. Norjan mallin mukainen 

Totuusfoorumi, jotta 90-luvun laman ja oikeuslaitoksen uhrit saavat vihdoin oikeutta ja uhreille on 

maksettava korvaukset omaisuuksiensa menettämisestä. Näistä ryöstötoimista vastuulliset tahot 

on saatava vastuuseen. 

5) Yksipuoliset tuomiot ja summaarinen menettely lopetettava.Yksipuoliset tuomiot ja summaarinen 

menettely käräjäoikeuksissa lopetettava, jotta velallisen oikeusturva saadaan kuntoon. Samalla on 

lopetettava virkamiesten tulospalkkiojärjestelmä. 

6) Koko ulosottotoimi on lopetettava. Meillä on 570.000 suomalaista ulosotossa, joten tällaisessa ei 

ole mitään järkeä. Ulosotto perii vanhentuneita veroja ja muita vanhentuneita saatavia ja yleensä 

saatavia, joita ei ole summaarisessa menettelyssä tutkittu perustuslain edellyttämän 

omaisuudensuojan ja yhdenvertaisuusperiaateen mukaisestai. 

7) Perustuslain kanssa ristiriidassa oleva lainsäädäntö kumottava. 1990 vuodesta lähtien on 

Suomessa tehty hallitusmuodon ja perustuslain vastaista lainsäädäntöä, kun laillisuusvalvonta ei ole 

toiminut. Nyt perustuslain kanssa ristiriidassa olevat lait on korjattava ja muutettava vastaamaan 

perustuslain säännöksiä. Korjattavaa lainsäädäntöä on todella paljon. 

8) Suomeen on saatava perustuslakituomioistuin. Suomeen on saatava perustuslakituomioistuin, 

jotta suomalaisten ihmisoikeudet toteutuvat jatkossa. Nyt Suomen kansalla ei ole ihmisoikeuksia 

lainkaan. 

9) Ns. Arsenal kauppakirjan  31.3.2000  salaus pitää purkaaja kaupan laillisuus perusteellisesti 

tutkittava. 57.000 yrittäjän ja heidän noin 200.000 takaajan on vihdoin saatava oikeutta. 

10) SSP-pankkisopimuksen laillisuus tutkittava. Valtioneuvoston päätösten laillisuus SSP-

pankkisopimukseen liittyen on perusteellisesti tutkittava ja mahdolliset syylliset on vastuuseen 

teoistaan. 

11) Eurosta järjestettävä kansanäänestys., EU:n liittymissopimus vuonna 1994 oli Suomen 

hallitusmuodon vastainen. Liittymissopimus on huolellisesti tutkittava ja syylliset on saatava 

vastuuseen.  

12) Työpaikoilla etusija suomalaisilla työttömillä.Työllistää pitää ensin ns. Sveitsin mallin mukaan 

kaikki suomalaiset 

13) Viron mallin mukainen verotusjärjestelmä Suomeen. .Suomeen pitää saada ns. Viron mallin 

mukainen verojärjestelmä, jossa kaikkia verovelvollisia kohdellaan tasapuolisesti. Kaikkien 

veroprosentti on 20 % ja arvonlisäveroprosentti 20 %. Nyt suomalaiset ovat täysin eri asemassa 

yhtiömuodosta riippuen. Yhdenvertaisuusperiaate toteutuu vain niin, että veroprosentti on sama 

20 % kaikilla yhtiömuodosta riippumatta ja palkan suuruudesta riippumatta. 

14) Verolait uusiksi. Arvioverotus, peitellyn osingon verotus ja veronkiertopykät kumottava. Koko 

verolainsäädäntö pitää läpivalaista ja perustuslain kanssa ristiriidassa oleva verolainsäädäntö pitää 

korjata. Verotarkastajien verotarkastuskertomuksissaan tekemät mielivaltaiset tosiasioihin 

perustumattomat VMA mukaiset johtopäätökset pitää estää ja koko verotarkastustoiminta 

nykymuodossaan lopettaa. Harmaan talouden aarrearkun metsästys pitää kokonaisuudessaan 

lopettaa ja Verohallinnon tehtävänä tulee jatkossa olla yrittäjien tukeminen kaikilla tavoilla ja 

konkurssien estäminen neuvotteluteitse viivästyskorkoja ja perittäviä veronkorotuksia ja muita 

kuluja alentamalla. 



15) Eläkkeet sidottava palkkaindeksiin. 500.000 eläkeläistä elää köyhyysloukussa taitetun indeksin 

takia. Tämä vääryys on ehdottomasti korjattava seuraavan eduskunnan toimesta. Eläkkeet on 

sidottava palkkaindeksiin, jolloin eläkkeet nousevat sitä mukaan, kun palkat ja kustannuksetkin. 

Pitkään eläkkeellä olleiden eläkkeet ovat pienentyneet 40-50 %, joten näille eläkeläisille on jollain 

tavalla taitetun indeksin vuoksi aiheutuneet menetykset korvattava. 

16) Eläkeläisten verotus vastaamaan palkansaajien verotusta. Suomen kansantaloussa on nyt 

pyöritetty 25 vuotta eläkeläisten varoilla taitetun eläkeindeksin ja eläkkeiden korkean verotuksen 

avulla. Näin eläkeläiset on ajettu köyhyysloukkuun, koska kustannukset ovat nousseet enemmän 

kuin eläkkeet. Näin meillä on 500.000 köyhyysloukussa elävää eläkeläistä. 

17) Pienet eläketulot on vapautettava veroista kokonaan.  Eläkeläisistä on tehty kuntien 

toimeentuloasiakkaita ja Kelan asiakkaita eläkkeiden ylisuurilla verotuksilla ja taitetulla 

eläkeindeksillä Nyt on tullut aika korjata nämä vääryydet ja vapauttaa eläkeläiset sekä 

kunnallisverosta että valtion verosta 20.000 euroon saakka. Eläkeläisten pitää pystyä tulemaan 

toimeen omalla eläkkeellä. 

18) Pienituloisten eläkeläisten on saatava lääkkeet ja terveydenhoito ilmaiseksi.  Alle 20.000 euroa 

eläkettä saavien on saatava ilmainen terveydenhoito ja ilmaiset lääkkeet ja vanhusten hoidosta on 

tehtävä inhimillistä. Eläkeläisten ihmisoikeuksia on kunnioittava. 

19) Vanhusten hoitoon pitää panostaa.  Vanhuspalvelut pitää laittaa kuntoon, että vanhukset voivat 

asua kotonaan niin kauan kuin mahdollista. Laitoshoitoon pitää kiinnittää erityistä huomiota ja 

valvontaa pitää tehostaa. 

20) Lapsiperheitä on kannustettava tekemään lapsia. Suomalaiset kuolevat sukupuuttoon lyhyessä 

ajassa, mikäli suomalaisten lasten syntyvyyttä ei saada lisääntymään. Suomalaiset lapset ja nuoret 

ovat paras tae Suomen ja suomalaisuuden säilyttämiseksi. 

21) Koulutuspaikat suomalaisille nuorille. Kaikille suomalaisille lapsille pitää taata koulutuspaikka, 

jotta nuorten syrjäytyminen estetään. Vain järkevä tekeminen antaa elämälle voimaa ja sisältöä. 

22) Yrittäjien oikeusturva on saatava kuntoon. Ks. tarkemmin Liisa Mariaporin kirja: ”Verottaja 

tappolinjalla” ja Yrittäjien oikeusturva ja harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa. 

23) Ulosottotoimi pitää lakkauttaa  ja 570.000 velallisen ihmisoikeudet palauttaa. Nyt velallisilla ei ole 

mitään suojaa virkakoneistoa vastaan ja heitä syrjitään, halveksitaan ja heidän ihmisoikeuksiin 

loukataan kaikin tavoin. 

24) Verohallinnon mielivalta ja verotarkastustoiminta nykymuodossaan pitää lopettaa. 

Verotarkastajien verotarkastuskertomuksissa tekemät johtopäätökset eivät perustu 

verolainsäädäntöön lainkaan. 

25) Verohallinnon ja ulosoton tulospalkkausjärjestelmä pitää lopettaa.  Verohallinnon ja ulosoton 

tulospalkkaiset virkamiehet syyllistyvät moniin laittomuuksiin ja ylilyönteihin vain siksi, että saavat 

itselleen lisää palkkaa. Suomen yrittäjien ja velallisten kohtelu on täysin ihmisarvon ja 

ihmisoikeussopimuksen vastaista toimintaa. 

26) Suomen koko hallinto pitää sulkea. siksi ajaksi, että Suomen ylisuuri hallintokoneisto puhdistetaan 

rikollisesti toimivista henkilöistä. Virkakoneisto toimii tässä hetkellä kansalaisia vastaan, ei 

kansalaisten eduksi. 

27) Oikeuslaitokset päätöskieltoon. Oikeuslaitokset eivät saa tehdä yhtäkään päätöstä ennen kuin 

mahdollinen sopupeli oikeuslaitoksissa on selvitetty. Suomen oikeuslaitoksissa ei tällä hetkellä saa 

oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, joten tutkinnan ajaksi oikeuslaitos pitää sulkea. 

28) Rakennekorruptio pitää purkaa. Suomi on täysin korruptoitunut maa, joten tämä rakennekorruptio 

pitää kokonaisuudessaan purkaa. Maata johtavat tällä hetkellä eri korruptioryhmät ay-liikkeet, EK, 

MTK jne. Näitä ryhmiä on satoja ja ne ovat ottaneet Suomessa vallan. 

 


