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Politiikka on vapauden taidetta



Radikaali suunnanmuutos 
talouspolitiikkaan

Suomen tulevaisuuden kannalta on skan-
daali, että hyvinvointivaltiota ajetaan pik-
kuhiljaa alas keinoin, jotka samalla lisää-
vät velkaantuneisuutta. Mitä pidemmälle 
markkinauskoinen talouspolitiikka on 
edennyt, sitä huonompaa kehitys on ollut. 
Samalla nykymuotoisen kasvun ekologiset 
ja sosiaaliset rajat ovat tulossa vastaan.

Suomen ei kannata seurata Espanjan 
tietä massatyöttömyyteen. Jopa Maailman 
valuuttarahasto IMF on myöntänyt, että 
euromaiden leikkaukset ovat tehneet paljon 
odotettua pahempaa jälkeä, koska kerroin-
vaikutukset ovat olleet oletettua suurem-
mat. 

Laaja julkisten investointien ohjelma 
maksaa itsensä takaisin. Kun hanke työl-

listää ihmisiä, heidän tulonsa paranevat ja 
muiden tuotteiden kysyntä lisääntyy. 

Jokainen investoitu euro lisää kansantuo-
tetta kahdella eurolla ja verotuloja melkein 
eurolla. Samalla vähenee työttömyyden ja 
syrjäytymisen aiheuttamat suuret kustan-
nukset.

Investoinnit täytyy ymmärtää laajasti. 
Myös inhimillinen pääoma, esimerkiksi 
koulutus, lasketaan sijoitukseksi. Seitsemän 
lisämiljardin ohjelmassa panostetaankin 
koulutukseen ja hoivaan, infrastruktuurin, 
teollisuuden ja teknologian lisäksi.

Investointiohjelman avulla luodaan myös 
uutta teknologiaa ja vielä mahdollisimman 
vihreästi, esimerkiksi neljännen sukupolven 
kestävän energiatalouden teknologioita.

Tai voidaan käyttää vuorovesienergiaa 
siihen, että erotetaan vetyä vedestä, ja yhdis-
tää tämä uusi energiantuotanto perinteiseen 
laivanrakennusteollisuuteen.

Suuret yhtiöt, niiden omistaja ja niitä 
johtava liikeluokka, ovat aivan liian usein 
konservatiivisia ja pyrkivät turvaamaan 
omia saavutettuja etujaan. Ohjelmassa 
yritetään luoda tilaa kokeiluille myös or-
ganisatorisissa muodoissa, eli avataan tilaa 

tulevaisuuden 
politiikkaa

Vaaleissa 2015 on kyse Suomen tulevaisuudesta! Vain vasemmistolla  
on näissä vaaleissa selvä ja kauaskantoinen muutosohjelma. 

Julkisen velan kasvu saadaan  
taitettua vain aktiivisella talous
politiikalla ja laajalla julkisten 

investointien ohjelmalla



osuuskunnille ja demokraattisille kokeiluille 
yrityksissä sekä luodaan starttirahaa.

kaikille yhtäläinen vapaus 
kehittymiseen

Tavoitteena on täystyöllisyys. Kaikkien yh-
täläinen vapaus hyvinvointiin ja kehitty-
miseen on myös suomalaisen menestyksen 
avain. Osallistava yhteiskunta on parempi 
kaikkien hyvinvoinnille ja motivaatiolle.

Paras yhteiskunta on myös ymmärret-
tävä yhteiskunta: asioista ei tarvitse tehdä 
tarpeettoman monimutkaisia. Tämä koskee 
etenkin suuria mullistuksia, kuten soteuu-
distusta, ja on tärkeää myös demokratian 
kannalta.

Monimutkaistaminen johtaa helposti 
siihen, että syntyy yhä kasvava työnjako ja 
kuilu eliitin ja hallittavien välillä. 

Viisautta ulkopolitiikkaan

Ulkopolitiikassa lääkärin ja sillanrakentajan 
roolia tarvitaan taas. Niiden omaksuminen 
tarkoittaa jonkinasteista puolueettomuut-
ta, vaikka sitten EU-jäsenenäkin. Voidaan 
toimia ETYK:in ja YK:n kautta, harrastaa 
omaehtoista diplomatiaa, ja tehdä uusia yh-
teistyöaloitteita.

Puolueettomuus ei kuitenkaan riitä. 
Äkillisten vastakkainasettelujen taustalla on 
pitkän linjan poliittisen talouden kehitys-
kulkuja, jotka ovat johtaneet eriarvoisuuden 
lisääntymiseen, vaurauden kasaantumiseen 
ja demokratian rapautumiseen niin Venäjäl-
lä kuin EU:ssa, itse asiassa melkein kaikkial-
la. Emme voi olla puolueettomia tällaisen 
yhteiskunnallisen kehityksen suhteen.

On osattava katsoa akuuttien konflik-
tien ja vastakkainasettelujen taakse. Paljon 
on kiinni EU:n kehityksestä, mutta ennen 
kaikkea tarvitsemme nykyistä toimivampia, 
oikeudenmukaisempia ja demokraattisem-
pia globaalin hallinnan järjestelmiä.

eduskunnassa Heikki aikoo lopettaa:

• suomalaisten kurjistamisen säästöjen, leikkausten ja yksityistämisen kautta
• työehtojen polkemisen ja eriarvoistamisen
• erillisen pääoma- ja ansiotulojen verotuksen
• veroparatiisitoiminnan
• ekologisesti vastuuttoman talouspolitiikan
• Saksan peesaamisen EU-politiikassa
• EU:n muuttamisen perinteiseksi sotilaalliseksi suurvallaksi
• Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppasopimuksen

2000luvun yleisenä  
tavoitteena olkoon globaali 

 demokratiaHallinnollinen myllerrys  minimiin: 
puolustan yksin kertaisuutta 

ja demokratiaa, oli sitten kyse 
 terveydenhoidosta, perus

opetuksesta, tutkimuksesta tai 
asuntorakentamisesta!

Patomaki.fi



Heikin muutosvisioon kuuluu:

• toteutetaan laaja julkisten investointien ohjelma – 7 miljardia lisäeuroa vuodessa; 
taitetaan julkinen velkaantuminen lisäämällä kestävää sosiaalisesti ja ekologisesti kes-
tävää kasvua

• parannetaan varhaiskasvatuksen, peruskoulun, ammattikoulutuksen ja yliopistojen 
rahoitusta kutakin sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa

• tuetaan täystyöllisyystavoitetta työtakuulla ja aktiivisella työllistämis- ja uudelleen-
koulutusohjelmalla – näihin sijoitetaan noin puoli miljardia euroa vuodessa

• toteutetaan perustulo kahdessa vaiheessa niin, että lisäkustannukset verrattuna 
 nykyiseen järjestelmään jäävät muutamaan sataan miljoonaan euroon vuodessa

• edistetään siirtymistä kestävään, uusiutuvaan ja hajautettuun energiatalouteen; kehi-
tetään uusiutuvan energian teknologioita ja tehdään niistä osa Suomen suhteellista 
etua maailmantaloudessa; luovutaan vaiheittain ydinvoimasta

• toteutetaan rakenteellisia uudistuksia, joiden tarkoitus on edistää paitsi talouden 
 dynamiikkaa niin ihmisten hyvinvointia ja demokratiaa

• aletaan valmistella uutta yliopistolakia, joka perustuu tieteen ja taiteen vapauden, 
 demokratian ja sivistyksen arvoille nykyisen markkinalogiikan ja yhtiöhierarkian sijaan.

• lisätään kansanäänestysten käyttöä
• ajetaan globaalia kasvihuonepäästöveroa
• tehdään Suomen ulkopolitiikasta uudelleen esimerkki maailmalle

kuka Heikki?
Koulut kävin Kuopiossa, yliopisto-opinnot aina valtiotieteen tohtorin tutkintoon asti tein 
 Turussa. Nykyään olen maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa ja dosentti Lapis-
sa 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 kansainvälistä Attacia sekä toiminut näiden järjestöjen puheenjohtajana. Intoa pursunneen 
eduskuntavaalikampanjan 2011 aikana liityin Vasemmistoliittoon, jota pyrin kehittämään 
omaehtoisempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Minut valittiin vasemmiston puolue-
hallitukseen kesällä 2013.

Suomen talouspolitiikan tulevaisuus

Kirjassa käydään kriittisesti läpi tärkeät termit kestävyysvajeesta  
rakenne uudistuksiin. Kirjan päätavoite on kuitenkin kehittää vaihto- 
ehtoinen ja kokonais valtainen talouspoliittinen ohjelma. Ytimessä on  
”professori Pato mäen julkisten investointien ohjelma”, jonka seuraukset  
voivat olla  dramaattiset niin työllisyydelle kuin kasvulle.

http://patomaki.fi/kirjakauppa/

osta kirja!


