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Hyvät ystävät,  
 
Näinä päivinä kuulee usein kysyttävän: mikä politiikassa on vikana? 
 
Äänensävyt ovat tarpeettoman kärjekkäitä. Vähättely, uhkailu ja ilkkuminen on yleistä. 
Dialogia on vähemmän, kärjistyksiä enemmän. Kiihkeä nettikeskustelukulttuuri ohjaa 
nopeisiin reaktioihin sen sijaan, että keskusteltaisiin pitkäjänteisesti meidän kaikkien 
tulevaisuutta koskettavista kysymyksistä. Aika globaalien kohtalonkysymysten 
ratkaisemiselle vähenee päivä päivältä kun huomiomme kiinnittyy tunteja tai korkeintaan 
muutamia päiviä kestäviin kohuihin.  
 
Monet äänestävät tietoisesti protestiliikkeitä osoittaakseen halveksuntansa poliittista 
järjestelmää ja vallanpitäjiä vastaan. Konservatiiviset äänenpainot vahvistuvat, ja yhä 
useampi keskiluokkainen pelkää oman vaivalla saavutetun asemansa menettämistä.  
 
Aika vähän kuitenkin kuulee pohdittavan mistä kaikki tämä kipuilu johtuu.  
 
Olemme yhteiskuntana menettämässä ne kaksi asiaa, jotka aina ovat olleet kaiken 
yhteiskunnallisen edistyksen ja kehityksen edellytys: olemme menettämässä uskomme 
parempaan huomiseen, ja olemme menettämässä uskomme mahdollisuuksiimme 
vaikuttaa siihen, että huominen olisi parempi.  
 
Ei ole ihme, että uskomme tulevaisuuteen on hämärtynyt. Maailmanpolitiikan 
tapahtumat ovat viimeisten vuosikymmenten aikana olleet vahvasti erilaisten kriisien 
sävyttämiä. Koko sen yli kymmenen vuoden ajan, jonka itse olen ollut politiikassa 
aktiivisesti mukana, ovat poliittiset eliitit niin valtakunnan kuin kuntien tasolla kertoneet 
ihmisille, että luvassa on heikennyksiä. Että ei ole varaa parantaa palveluita, on tehtävä 
kipeitä leikkauksia. On kestävyysvajetta, ilmastokriisiä, finanssikriisiä, liian korkeita 
työvoimakustannuksia ja vaikeita aikoja.  
 
Sanotaan, että pienituloisten pitää joustaa, työntekijöiden pitää joustaa, lasten pitää 
joustaa, vanhusten pitää joustaa, ympäristön pitää joustaa. Samaan aikaan kaikkein 
suurituloisimpien tulot ja varallisuus ovat kasvaneet ennätyssuuriksi ja kasautuneet 
entisestään. Globaalit ilmastopäästöt ovat jatkaneet kasvuaan. Pienituloisten ihmisten 



arkeen ja elantoon tehtäviä heikennyksiä perustellaan pakolla. Sanotaan, että on pakko 
leikata, vaikka kyse on valinnoista. Tämä on tärkeää muistaa: politiikassa on aina kyse 
valinnoista, silloinkin, kun valintoja perustellaan pakolla. 
 
Ennen lähestulkoon itsestäänselvyytenä pidetty lupaus siitä, että tuleville sukupolville 
pystytään rakentamaan parempi yhteiskunta kuin mitä edeltäjillä on ollut, ei pidä enää 
paikkaansa. Koulutustason nousu on esimerkiksi pysähtynyt Suomessa. 
Koulutetuimmaksi sukupolveksi - ovat jäämässä 70-luvun loppupuolella syntyneet. 
Koulutustason nousun pysähtyminen näkyy myös nuorempien sukupolvien 
tulokehityksessä. Kun tutkintokaan ei enää takaa työpaikkaa tai tiettyä tulotasoa, 
vaikuttaa se keskeisesti myös tulevaisuuden suunnitteluun ja esimerkiksi 
perhehaaveisiin. Tähän tarvitaan muutos. 
 
Hyvät ystävät,  
 
meillä on ennen ollut uskoa parempaan huomiseen, ja meillä on ollut uskoa siihen, että 
voimme yhdessä rakentaa parempaa huomista. Kaikkien menestyneiden poliittisten 
liikkeiden ja yhteiskuntien polttoaine on ollut pyrkimys ja usko parempaan. Ihmiset ovat 
voineet luottaa siihen, että yhteiskunnan kriiseistä selvitään, ongelmat ratkaistaan ja 
huomenna on paremmin kuin tänään. Lupaus siitä, että vanhemmat voivat tarjota 
lapsilleen paremman arjen kuin heillä itsellään, on ollut keskeinen yhteiskuntalupaus. 
Kun siihen ei enää voi luottaa, ei ole ihme, että vanhemmat sukupolvet kyynistyvät ja 
nuoret vaipuvat epätoivoon suurten tulevaisuushaasteiden edessä. Kun luottamusta ei 
ole, ei ole ihme, että usko tulevaisuuteen horjuu. 
 
Vasemmiston keskeisin tehtävä on siksi, ei enempää eikä vähempää, kuin edustaa 
uskoa tulevaisuuteen. Meidän tulee olla se poliittinen voima ja liike, joka uskaltaa 
jatkossakin nostaa esille avauksia tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseksi ja 
uudistamiseksi. Meitä on välillä haukuttu utopisteiksi ja välillä haihattelijoiksi, mutta 
kaikenlainen yhteiskunnallinen edistys on aina vaatinut rohkeita edelläkävijöitä, jotka 
ovat uskaltaneet esittää ja vaatia ihmisten hyvinvointia laajentavia ja vahvistavia 
uudistuksia. Sen sijaan, että sanoisimme kulmat kurtussa, että on pakko heikentää, 
pakko leikata ja pakko tehdä kipeitä päätöksiä, me sanomme kyllä paremmalle 
tulevaisuudelle. Se ei ole haihattelua, vaan vaihtoehto pakolle. 
 
Historia osoittaa, että utopioista voi tulla totta ja että isoja parannuksia on mahdollista 
tehdä. Peruskoulu oli joskus uudistus, jota vastustettiin tismalleen samanlaisilla 
argumenteilla, kuin millä tänä päivänä vastustetaan oppivelvollisuuden laajentamista. 
Myös 8 tunnin työpäivä ja 40 tunnin työviikko oli joskus utopiaa. Ei työaika itsestään tai 



työnantajien hyvästä tahdosta lyhentynyt, vaan sen puolesta järjestäydyttiin, lakkoiltiin, 
marsittiin, osoitettiin mieltä ja tehtiin poliittista vaikuttamistyötä. Sitäkin vastustettiin, 
tismalleen samoilla argumenteilla, kuin mitä tänään esitetään työajan lyhentämistä 
vastaan.  
 
Yhteiskunta ilman visioita on kuollut yhteiskunta, eikä visioita synny ilman uskoa 
parempaan.  Meillä on oikeus luottaa siihen, että tätä maailmaa on mahdollista parantaa 
pala palalta, että yhteiset globaalit kriisit on mahdollista ratkaista, ja että ihmisten 
hyvinvointia tullaan vahvistamaan. Meidän tehtävämme on edustaa tätä 
tulevaisuudenuskoa, koska yhteiskunta tarvitsee kipeästi tulevaisuuden ratkaisuja. 
Hyvät ystävät, vasemmiston tehtävä on sanoa kyllä!  
 
Yksi keskeisimmistä tehtävistä on yhteiskunnan reilu siirtymä. Ilmasto- ja luonnon 
monimuotoisuuskriisi edellyttävät nopeita ja isoja muutoksia energiatuotantoon, 
liikenteeseen, rakentamiseen ja laajemmin meidän elämäntapohimme ja kulutukseen. 
Tässä ei tulla onnistumaan ilman laajaa julkista investointiohjelmaa, jolla vauhditetaan 
niin ilmasto- kuin digimurrosta, uusitaan energiatuotantojärjestelmiä, helpotetaan 
siirtymistä päästöttömiin liikennemuotoihin ja investoidaan niin digi- kuin 
raideinfrastruktuuriin. Reilun siirtymän lykkääminen on lasten ja nuorten tulevaisuuden 
riistämistä, ja siihen meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa! 
 
Ekologinen rakennemuutos ja reilu siirtymä ovat hyvinvointivaltion rakentamiseen 
verrattavissa oleva urakka. Ja hyvinvointivaltion rakennusprojektin keskeisten 
periaatteiden – kuten oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon – tulee olla tämänkin 
projektin keskiössä. Ekologisessa rakennemuutoksessa onnistutaan vain, mikäli 
samaan aikaan kavennetaan tuloeroja ja panostetaan ihmisten hyvinvointiin. Meillä ei 
ole varaa menettää kansalaisten laajaa tukea ilmastonmuutoksen vastaisessa 
taistelussa, ja siksi siirtymä kohti hiilinegatiivista yhteiskuntaa pitää nähdä paljon 
ympäristö- ja energiapolitiikkaa laajempana kokonaisuutena – se tulee nähdä myös 
tulevaisuususkon rakentajana ja poliittisen luottamuksen palauttajana. Hyvinvointivaltion 
päivittäminen on olennainen osa tätä suurta projektia.  
 
Ihmisten perustarpeet eivät ole vuosikymmenten saatossa juurikaan muuttuneet. 
Toimeentulo, sivistys, hyvinvointi ja työ ovat ne keskeiset inhimilliset tarpeet, joiden 
turvaamisen ympärille yhteiskuntapolitiikka on rakentunut. Maailman muuttuessa on 
kuitenkin myös hyvinvointirakenteiden muututtava, ja meidän on oltava valmiita 
esittämään uusia ajatuksia siitä, miltä hyvinvointipolitiikka tulevaisuudessa näyttää.  
 



Toimeentulon turvaamiseksi rakennettu sosiaaliturvajärjestelmä on jo nyt jäänyt ajasta 
jälkeen, ja se palvelee kaikkein huonoiten kasvavaa joukkoa, joka työskentelee 
silpputyösuhteissa, yrittäjinä ja freelancereina. Perustulo on keskeinen 
tulevaisuusuudistus, joka vastaa samanaikaisesti kahteen sosiaaliturvan 
tämänhetkiseen suureen haasteeseen. Yhtäältä perustulon avulla voidaan purkaa 
sosiaaliturvan kannustinloukkuihin ja väliinputoamiseen liittyviä ongelmia; toisaalta sen 
avulla voidaan taata vähimmäistoimeentulo muuttuneiden työmarkkinoiden 
olosuhteissa.Taannoisen perustulokokeilun tulokset osoittivat perustulon vastustajien 
yhden sitkeimmän vasta-argumentin vääräksi: perustulo ei passivoinut sen saajia, 
eivätkä perustulon saajat työllistyneet heikoimmin kuin verrokkiryhmään kuuluvat. Sen 
sijaan kokeilu toi esiin tärkeän tuloksen, jolle yleensä annetaan liian vähän painoarvoa 
sosiaaliturvasta puhuttaessa: se paransi osallistujien hyvinvointia ja vahvisti heidän 
luottamustaan tulevaisuuteen. Tulevaisuuden sosiaalipolitiikkaa rakennettaessa 
ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisen pitää olla itsestäänselvä osa sitä, mitä poliittisilla 
päätöksillä haetaan.  
 
Ihmisten toinen perustarve on mahdollisuus sivistykseen, eli itsensä kehittämiseen ja 
uuden oppimiseen yhteisön jäsenenä. Vaikka koulutuksen ja osaamisen merkitys niin 
ihmisen omalle hyvinvoinnille ja yhteiskunnalliselle asemalle kuin koko yhteiskunnan 
menestykselle on laajasti tunnustettu, on koulutusjärjestelmä silti yllättävän 
voimakkaasti rakentunut tarjoamaan mahdollisuuksia lähinnä ihmisen elämän 
alkuvaiheessa. Tulevaisuuden sivistyspolitiikka pitää rakentua ajatukseen oppimisesta 
elinikäisenä oikeutena, ja koulutusjärjestelmän pitää tarjota saavutettavia väyliä 
päivittää omaa osaamista- missä tahansa vaiheessa elämää. Työssäolon vaihtoehtona 
pitää aina olla uuden oppiminen, ei työttömyys. Siksi tarvitsemme enemmän avoimia ja 
lyhytaikaisia koulutuskokonaisuuksia, työikäisille rakennettuja elinikäisen 
opinto-ohjauksen palveluita  ja enemmän ja joustavampia keinoja opiskella työn ohella 
ja saada tunnustusta työssä opitusta. Yksilöille koulutus takaa paremmat 
työllistymismahdollisuudet sekä henkilökohtaista ja sosiaalista pääomaa. Yhteiskunnalle 
koulutus takaa työllisyyttä ja hyvinvoinnin kasvua. Koulutukseen panostaminen on aina 
tulevaisuuteen panostamista. Sitä panostusta meillä ei ole varaa jättää tekemättä. 
 
Ekologisen rakennemuutoksen myötä myös arvot ja asenteet muuttuvat, ja joudumme 
yhteiskuntana miettimään, mikä loppuviimein on meille kaikkein arvokkainta. Hyvin 
monille se on aika. Tulevaisuuden hyvinvointipolitiikka kytkeytyy siksi myös 
kysymykseen työajan lyhentämisestä ja sitä kautta mielekkään vapaa-ajan 
lisääntymisestä. Läpi historian työn tuottavuuden nousu on kanavoitu työajan 
lyhentämiseen siksi, että se mahdollistaa ajan käytön myös perheelle, levolle ja itsensä 
kehittämiselle.  



 
Työajan lyhentäminen olisi yksi keino vastata nykytyömarkkinoiden suureen 
haasteeseen: kun joillakin ihmisillä on liikaa töitä, ei toisilla ole sitä lainkaan. Erityisen 
vaikeaa Suomessa on heidän asemansa, joiden työkyky syystä tai toisesta on 
alentunut, esimerkiksi sairauden, vamman tai muun vastaavan seikan takia. Kaikkien 
ihmisten inhimillinen potentiaali ansaitsee kuitenkin tulla hyödynnetyksi, ja siksi 
tarvitsemme myös uudenlaista toimia esimerkiksi osatyökykyisten ja vammaisten 
työmarkkina-aseman kohentamiseksi. Subjektiivinen oikeus palkkatuettuun työhön, 
yhteiskunnalliset yritykset ja vapaa-ehtoisen osa-aikatyön lisääminen lisäisi 
työmarkkinoiden inhimillisten toimintamallien ja joustojen määrää ja antaisi useammalle 
mahdollisuuden löytää oma paikkansa työelämässä.  
 
Mutta työllisyyden edistämistä tarvitaan myös tulevaisuuden elinkeinopolitikan keinoin, 
ja siinä keskiössä on millä tavalla yrittäjyyttä edistetään. Minusta pitää rehellisesti sanoa 
ääneen, että meidän pitää vasemmistossa saada muutettua meidän tapaa puhua 
yrittäjyydestä. Ei ole olemassa mitään yhtä “yrittäjyyttä” tai “yrittäjää” vaan valtavan 
moninainen joukko toimijoita hyvin vaihtelevassa yhteiskunnallisessa asemassa ja 
erilaisilla tavoitteilla ja ambitioilla omalle yritystoiminnalleen. Minulle on jäänyt vahvasti 
mieleen kokemus muutamien vuosien takaa, kun osallistuin Pörssisäätiön järjestämään 
tilaisuuteen Messukeskuksessa. Keskustelussa liikuttiin vanhoissa tutuissa aiheissa 
muun muassa pääomaverotuksen ja työvoimakustannusten suhteen ja koko asetelma 
tuntui minusta tuskalliselta, oli vaikeaa löytää yhteisiä nimittäjiä ja yhteistä kieltä kun 
keskustelua käytiin vahvasti lukkiutuneista positioista. Paneelikeskustelun jälkeen 
siirryin toiseen samanaikaiseen tapahtumaan Messukeskuksessa, Slushiin, ja tuntui 
kuin olisi astunut sisään toiseen maailmaan. Koko tapahtumaa hallitsi erityisesti sinä 
vuonna erittäin vahva maailman parantamisen eetos, siellä ei oltu paikalla puhumassa 
pääomaveroista tai palkoista vaan siitä millä tavalla innovaatioilla muutetaan ja 
parannetaan maailmaa.  
 
Minusta meidän pitää muuttaa tapaamme puhua yrittäjyydestä ja yrittäjistä, tuoda esille 
miten moninaisesta joukosta on kyse ja myös huomioida se vahva yhteiskunnallinen 
eetos mikä yhä vahvemmin yritysmaailmassa saa jalansijaa, ja hyvä niin! Vasemmiston 
tulevaisuusvisio nojaa myös yrittäjyyteen ja elinkeinopolitiikkaan jossa vahvasti 
panostetaan tki-toimintaan ja uusiin innovaatioihin.  
 
Toinen asia mikä rehellisesti pitää sanoa ääneen, on että meidän vasemmistossa myös 
pitää oppia sanoittamaan näkemyksemme kansainvälisen talousjärjestelmän 
korjaustarpeista nykyistä paremmin. Kapitalismin vastakohta ei ole neuvostoliittolainen 
suunnitelmatalous, mutta luulen monien edelleen tulkitsevan kapitalismin kritiikkiä niin. 



Kapitalismin vastakohta on sen sijaan demokratia. Se tarkoittaa, että kansan 
demokraattisesti valituilla päättäjillä on ne työvälineet ja yhteistyörakenteet mitä 
tarvitaan esimerkiksi ympäristön aseman tai ihmisten säällisten työolojen turvaamiseksi. 
Uskon että monelle ihmiselle on viimeisten vuosikymmenten talouskriisien sekä 
ilmastokriisin perusteella muodostunut kuva, että kansainväliset sijoitusmarkkinat 
heiluttavat kansallisvaltioita ja päättäjiä miten haluavat. Ja kun tilanne muuttuu riittävän 
pahaksi, on julkisen vallan tultava apuun keinottelijoiden pelastamiseksi.  
 
Meidän ratkaisu näihin ongelmiin ei ole globalisaation kieltäminen, ei rajojen sulkeminen 
tai vanhojen hyvien aikojen haikailu. Viimeistään koronakriisi on osoittanut, mitä se 
konkreettisesti tarkoittaa, kun maailma sulkeutuu ja rajat menevät kiinni. Siinä 
maailmassa juuri kukaan ei voi hyvin. Meidän vaatimus on demokratia: se että 
kansallisesti sekä kansainvälisesti luodaan ne työkalut, joita kansanvalta tarvitsee 
ongelmien ratkaisemiseksi. Ja, ennen kaikkea, että ongelmat myös ratkaistaan. Tässä 
ajassa tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä enemmän kuin koskaan, sillä mikään 
kansallisvaltio ei voi ratkaista globaaleja kriisejä yksin.  
 
 
Hyvät ystävät,  
 
me elämme haastavaa aikaa, mutta minä uskon parempaan huomiseen. Uskon, että 
vasemmistolaiset visiot viitoittavat tietä tulevaisuudelle, jossa dialogi korvaa 
huomionhakuisuuden, demokratia voittaa kapitalismin ja tulevaisuususko kampittaa 
ääriliikkeiden suosion. Vasemmiston tehtävä on luoda uskoa huomiseen, kuvitella 
parempaa tulevaisuutta ja tehdä politiikkaa, joka tekee kuvittelusta totta. Me olemme se 
liike, joka lopettaa pakkopuheen ja katsoo rohkeasti eteenpäin. 
 
 
 
 


