
 
 

Tällä hetkellä tärkein ajamani asia on perusturva. Etsin kuitenkin jatkuvalla innolla 

uudenlaisia ratkaisuja vähän kaikkeen. Ihmisten ja luonnon hyvinvointi ovat tavoitteena, 

mutta tapoja on monia. Valitsin aikoinani Piraattipuolueen, koska sen arvot ovat kestävim-

mällä pohjalla, keinojenkin osalta. Esimerkiksi yksilönvapauden ja tieteen pohjalta on hyvä 

rakentaa. Puolueohjelmamme näyttää vähitellen toteutuvan yhteiskunnassa, ja se onkin 

järkevintä. Töitä täytyy silti tehdä, kun ihmiset valitsevat usein vallitsevan olotilan. 

Vapaus 
Vapaus toimia omalla tavalla – vahingoittamatta muita – on olennainen osa ihmisyyttä. Nyt 

turhia ja suoranaisesti vahingollisia rajoituksia on kuitenkin paljon, niin yksilöille kuin yrityk-

sillekin. Toisaalta vapauteen tulisi kuulua myös oikeuksia, kuten perusturvaa  riippumatta, 

vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Demokratiaa on saatava suoremmaksi ja avoimemmaksi. 

Tieto kuuluu ihmisille, erityisesti koulutus ja julkisesti tuotetut aineistot. 

Vastuu 
Perustuloon olisi siirryttävä, mutta askeliakin voidaan ottaa. Ihmisten tulisi olla yhdenvertai-

sia, eri ihmisryhmillä ja eri elämäntilanteissa on milloin mitäkin sosiaaliturvaa. Se on mieli-

valtaista ja epäoikeudenmukaista. Leikkauspolitiikkaan ei oikein ole varaa. Ympäristön suo-

jelussa olisi päästävä maailmanlaajuisempaan vaikuttavuuteen. Ihminen on ottanut lähes 

kaiken maan käyttönsä, ja luonnon monimuotoisuus laskee. Tuotantoeläinten olot ovat liian 

huonot. Yritysvastuu on puutteellinen. Ilmastonmuutoksen kannalta teknologisen kehityk-

sen ja rohkeuden lisäksi tarvitaan myös kuluttajiin vaikuttavia ohjauskeinoja. Päästöveroa 

on kasvatettava. Verotuksessa painopisteen olisi siirryttävä haittaveroihin. Ympäristövero-

jen, joita ei tällä hetkellä käytännössä ole, olisi hyvä olla elinkaariperusteisia, ettei vero kos-

kisi vain suomalaista tuotantoa. Tarvitaan yksinkertaiset periaatteet sen sijaan, että verotet-

taisiin tai tuettaisiin yksittäin sitä sun tätä todellisista ympäristövaikutuksista riippumatta. 

Toimivuus 
Rajallisia voimavaroja on kohdennettava järkevästi. Päätösten on perustuttava parhaaseen 

tietoon. Keinojen vaikuttavuutta on arvioitava. Tehokkuutta tarvitaan arvoihin pohjautuvin 

tavoittein, tavoitteena onkin haittojen vähentämisen tehokkuus, kuten ekotehokkuus ja 

terveydenhuollon toimivuus. Ulkoistamiseen tarvitaan järkeä.  Ydinvoima on tarpeellista, 

uusiutuva energia ja säästöt eivät nyt riitä. Hyviä säästökohteita löytyy vaikkapa byrokraat-

tisesta koneistosta ja haitallisista tuista. Työn verotus voi olla alkupäästä kevyempää. Olisi 

tärkeää kehittää alustataloutta ja joukkoistamisen välineitä aina liikenteestä työntekoon ja 

kaikenlaisesta jakamisesta uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. Automatisaatio etenee, ja olisi 

tärkeää saada käyttöön yhteisomistamisen kulttuuria. Työkalujen lisäksi tarvitaan laki-

muutoksiakin. Julkisen liikenteen maksuttomuus, itseohjautuvat autot ja yhdyskuntaraken- 

    teen tiivistäminen lisäisivät toimeliaisuutta ja antaisivat tilaa muulle, kuten luonnolle. 
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