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Kohdennetaan 1,05 miljardia suoraan aiempien leikkausten perumiseen.

 Tuetaan julkista kulutusta ensimmäisenä vuonna 1,3 miljardilla eurolla. 

Perusrakenneinvestointeihin suunnataan lisää 1,25 miljardia. Samalla arvioidaan 

kasautunut investointivaje ja suunnitellaan tulevien vuosien ohjelma sen pohjalta.

Parannetaan varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammattikoulutuksen ja yliopistojen 

rahoitusta kutakin 200-300 miljoonalla vuodessa, yhteensä 1,0 miljardia.

 Kehitetään perinteisiä teollisuuden aloja ja suunnataan niitä 

tulevaisuuden tarpeisiin uusilla investoinneilla, 1,0 miljardia.

Aloitetaan uusia teknologiaryppäitä ja niiden edellyttämää tutkimus- ja kehitys-

toimintaa. Erityisesti kehitetään uusiutuvan energian teknologioita ja tehdään 

niistä osa Suomen suhteellista etua maailmantaloudessa, 0,8 miljardia.

Tuetaan täystyöllisyystavoitetta työtakuulla ja aktiivisella työllistämis- 

ja uudelleenkoulutusohjelmalla, 400 miljoonaa euroa.

Toteutetaan perustulo kahdessa vaiheessa niin, että lisäkustannukset verrattuna 

nykyiseen järjestelmään jäävät muutamaan sataan miljoonaan euroon vuodessa. 

Vuoden 1 kustannukset jäävät valmisteluun ja alustavaan kokeiluun, 50 miljoonaa.

 Sijoitetaan 100 miljoonaa euroa veronkierron torjumiseen, kansainvälisen 

veroparatiisitoiminnan lakkauttamiseen ja verotuksen ja lainsäädännön 

muuttamiseen, että markkinakilpailu olisi reilumpaa pienille yrityksille ja 

osuuskunnille.

Valmistellaan uusi yliopistolaki, joka perustuu tieteen ja taiteen vapauden, 

demokratian ja sivistyksen arvoille. Tuetaan taloudellisesti niitä yliopistoja, 

jotka aktiivisesti ja nopeasti siirtyvät myös omissa käytännöissään 

edistämään näitä arvoja, 100 miljoonaa euroa.

YHTEENSÄ: 7,05 miljardia euroa.

Heikin lista nostaa 
Suomen nousuun ja luo 
uskoa tulevaisuuteen:



Koulut kävin Kuopiossa, yliopisto-opinnot aina valtio-

tieteen tohtorin tutkintoon asti tein Turussa. Nykyään 

olen maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa 

ja dosentti Lapissa ja Turussa. Olen toiminut vakituisena 

professorina myös Australiassa ja Britanniassa sekä 

vierailevana professorina Japanisssa. 

Olen ollut mukana perustamassa NIGDiä (Network 

Institute for Global Democratisation) ja Attacia sekä 

toiminut näiden järjestöjen puheenjohtajana. Intoa 

pursunneen eduskuntavaalikampanjan 2011 aikana 

liityin Vasemmistoliittoon, jota pyrin kehittämään oma-

ehtoisempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Minut 

valittiin vasemmiston puoluehallitukseen kesällä 2013.

patomaki.fi

Suomen talous-
politiikan tulevaisuus 
Kirjassani käydään kriittisesti läpi tärkeät 

termit kestävyysvajeesta rakenneuudistuksiin.

Kirjan päätavoite on kuitenkin kehittää 

vaihtoehtoinen ja kokonaisvaltainen 

talouspoliittinen ohjelma.

patomaki.fi/kirjakauppa



Presidentti Niinistö kehotti poliitikkoja tekemään  

konkreettisia säästöehdotuksia. Malliksi on esitetty 

1990-luvun laman aikaista ”Liisan listaa”. 

Juhan, Benin ja muiden leikkauslistojen tuloksena  

kansantuote alenisi miljardeilla ja verotuotot sen myötä. 

Lisäksi työttömyyden ja syrjäytymisen aiheuttamat  

menot lisääntyisivät ainakin sadoilla miljoonilla.   

Näin velkasuhde huononisi entisestään.

On aika muuttaa suunta! Tarvitaan miljardien elvytystä  

ja julkisia investointeja kunnes talouskehitys saadaan 

kääntymään. Kun kansantuote saadaan kasvuun, myös  

verotulot lisääntyvät reippaasti. Samalla työttömyyden  

ja syrjäytymisen aiheuttamat kulut vähenevät.   

Velkaantuminen saadaan lopulta taitettua.

Kaikki hyötyvät. Työttömyys ja syrjäytyminen vähenevät, 

palkat ja voitot voivat nousta, tulonsiirtoja voidaan  

parantaa, yhteiskunnan perusrakenteet ja toiminta- 

edellytykset paranevat, ja luodaan edellytyksiä   

tulevaisuuden kestävälle menestykselle.

Tarvitaan 
elvytystä, ei 
leikkauksia
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