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Olen Jaana Wessman Espoosta, Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 
ja kansanedustajaehdokas. Ammatiltani olen lastenpsykiatriaan erikoistuva 
lääkäri. Aiemmin olen toiminut tietojenkäsittelytieteen tutkijana, miltä alalta olen 
myös tehnyt väitöskirjani.
 
Tunnen hyvin sekä sosiaali- ja terveysalan että tietoyhteiskunnan poliittiset ky-
symykset. Lähtökohtiani ovat päätösten tekeminen tutkimustiedon perusteella, 
erilaisten mielipiteiden kuunteleminen ja yhteensovittaminen sekä tinkimättö-
myys tietyistä perusarvoista. 
 
Suomen talous saadaan nousuun siirtymällä vastuulliseen, elvyttävään, aktiivi-
seen julkisten varojen käyttöön ja ottamalla reippaita askelia kohti perustuloa. 
Valtion on tulevalla vaalikaudella tuettava uusiutuvaa energiaa ja purettava sen 
byrokraattisia esteitä niin, että Suomi nousee maailman kärkeen ilmastonmuu-
toksen haittojen torjunnassa.

Löydät lisätietoja internetistä:
http://www.facebook.com/wessmanjaana

http://www.jaanawessman.fi/
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PERUSTULO. ILMASTO. ELVYTYS.
Yhdenvertaisuus. Avoimuus. Sivistys.

Vasemmiston identiteetti ammentaa 
kapinasta. On kaadettava vallitsevia 
yhteiskuntajärjestyksiä, noustava val- 
taapitäviä vastaan, ja yleisesti hajo-
tettava ennen kuin hallitaan. Meille 
usein sanotaankin, että ei pitäis olla 
niin kauhean nega. Että ei aina vaan 
vastustettais kaikkea, vaan kerrottais 
jotain positiivista mitä me meinataan 
tehdä.

Jäähän sitä. Ihan ensimmäisenä vastaan 
tulee se, että jos ilmastonmuutoksen 
haittojen torjunta ei ala edetä, kaikki men-
neet ja tulevat saavutukset ovat kokolail-
la yhtä tyhjän kanssa. Eduskunnan tulee 
säätää ilmastolaki, jossa määritellään 
selvät, sitovat päästövähennykset ja joka 
koskee kaikkia sektoreita. Ei saa tyytyä 
tynkälakiin, joka ei sido kaikkia tai jossa ei 
määritellä täsmällisesti mitä tulee tehdä. 
Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on 
luovuttava. Valtion pitää tukea uusiutuvi-
en energiamuotojen kehitystä ja poistaa 
aktiivisesti byrokraattisia esteitä sen käy-
tön tieltä. Tarvittaessa on käytettävä en-
nemmin jopa ydinenergiaa kuin fossiilisia 
polttoaineita. Kasvisruuasta kouluissa ja 
työpaikoilla pitää tehdä tavallista ruokaa 
kertaviikkoisen poikkeustapauksen sijaan. 

Se on hyvä ajatus. Siinä on vain yksi pik-
ku ongelma: erittäin suuren osan kaikesta 
siitä kivasta, mitä meidän pitäisi tehdä, 
olemme Suomessa jo tehneet. Meillä 
on (lähes) maksuton koulutus, (kaikkine 
ongelmineenkin melko toimiva) julkinen 
terveydenhuolto, (lain tasolla) taattu mi-
nimitoimeentulo. Syrjintä on kielletty, työ-
läisten riisto on kielletty, perheväkivalta on 
kielletty. Abortin saa sosiaalisistakin syis-
tä, julkinen liikenne kuljettaa, lastensuo-
jelu tulee tarvittaessa kotiin auttamaan. 
Homotkin pääsevät naimisiin, mutta teh-
taat eivät saa lorottaa jätteitään ihan mi-
hin tahansa.

Verovaje täytyy korjata. Kaikkia tuloja on 
taas verotettava samalla tavalla, samas-
sa progressiivisessa verotaulukossa. Tu- 
lojen vuotaminen veroparatiiseihin on py-
säytettävä kansainvälisin sopimuksin, ku-
ten säätämällä yritysten maakohtaisesta 
 kirjanpidosta. Samalla on kehitettävä kan- 
salaisten ostovoimaa muun muassa ko-
rottamalla minimitoimeentulo elämisen 
mahdollistavalle tasolle, nostamalla pien-
yrittäjien arvonlisäveron tilitysraja vähin-
tään 25 000 euroon ja laskemalla ruuan 
arvonlisäveroa. Pienituloisimmille tehdyt 
tulonsiirrot eivät ole katoavaa rahaa, vaan 
ne siirtyvät välittömästi kauppiaiden ja 
yrittäjien taskuihin ylläpitäen työllisyyttä 
ja kehittäen taloutta. 

Kansalaisten vapautta, yhdenvertaisuut-
ta, onnellisuutta ja sivistystä on kehitettä-
vä. Perustulon käyttöönotto mahdollistai-
si joustavan siirtymisen palkkatyöläisestä 
freelanceriksi, pätkätyöstä toiseen, urakii-
dosta lasten kanssa kotiin, sairaslomalta 
opiskelijaksi, opiskelemasta yrittäjäksi. 
Perustulo tarkoittaa, että työnteko kan-
nattaa aina, eikä kukaan joudu tekemään 
tiliä siitä, onko mahdollisesti väärinkäyt-
tänyt yhteiskunnan tukia kun on yrittänyt 
sivistää itseään tai jeesata kaveria lainaa-
malla tälle ruokarahaa. 

Ja vielä täytyy säätää ne rästiin jääneet 
äitiyslaki ja translaki sekä vanhempainva-
paiden 6+6+6-malli. Tiedettä ja taidetta 
täytyy tukea itseisarvoina, ei sen perus-
teella onko niistä taloudellista hyötyä. 
Täytyy tehdä koulutuksesta aidosti mak-
sutonta, myös esimerkiksi toisen asteen 
oppikirjojen osalta. Julkisen sairaanhoi-
don asiakasmaksut on eriarvoistavina 
poistettava. Päätöksenteon avoimuudes-
ta täytyy huolehtia ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmät korjata.

Seuraavaksi on varmistettava saavutus-
temme pysyvyys. On lopetettava kurjis-
taminen. On negailtavakin, on sanottava 
EI muutokselle, jos se vie kehitystä taak-
sepäin. 

Mitä tehtävää arvoliberaalille talous-
vasemmistolaiselle siis jää?

Ei ne työt tekemällä lopu. 
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