Känns det som om att förnuftet
lämnat politiken?
Beslutsfattarna i Finland måste igen lära sig
att göra rätt saker. Med förnuftet i fokus.
Det är förnuftigt att lyssna på folk. Det har
jag lärt mig som jurist, make, pappa och
fullmäktigeordförande.
Jag vill att varje finländare ska kunna leva
ett liv som är betydelsefullt och tryggt – både
för sig själv och för familjen. När människan
lyckas är det en framgång för hela samhället.
När människan förlorar är det en förlust för hela
samhället. Därför måste det vara lönsamt att
arbeta, att vara företagare och att utbilda sig.
Därför måste vi ta hand om dem som är svagast.
Jag respekterar nylänningarnas sätt att leva.
Då man fattar beslut om vårt lands saker måste
man förstå att människornas tid inte är gratis.
Man måste kunna ta sig till jobbet och kunna
lämna barnen vid vårdplatserna och skolorna till
exempel med bil utan skuldbeläggning.
Man måste både känna till och erkänna
fakta. Beslutsfattande handlar om att använda
förnuftet. Det är huvudsaken. Att använda
förnuftet är huvudsaken.

HUVUDSAKEN
ÄR ATT ANVÄNDA
FÖRNUFTET.

SJU FÖRNUFTIGA STEG
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Skatt på arbete ska sänkas så att det blir mer lönsamt för var och en att
arbeta. Man borde kunna komma överens om arbetsvillkoren i företagen
där arbetet utförs. Socialskyddet ska uppmuntra folk att sysselsätta sig.
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Klimatförnuft och kärnkraft,
JÄRJEN
folk ska inte skuldbeläggas.

KÄYTTÖ

Finland behöver säker, kostnadseffektiv och renON
energi.
Kärnenergin
PÄÄASIA.
är ett hållbart svar på energibehovet. En koltull skulle innebära att
förorenande produktion utanför EU måste ta sitt klimatansvar.

En uppmuntrande skola öppnar
möjligheter för var och en.

Familjen är viktigast. Det ska
synas i beslutsfattandet.

Det finns många olika slags familjer. Familjen är en resurs för människan
och hela Finland. Det behövs flexibilitet för att kombinera familj och
arbete. Att skaffa hemservice ska underlättas. Arvskatten borde slopas.
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PÄÄASIA.

JÄRJEN KÄYTTÖ
ON PÄÄASIA.

Varje barn och ung måste ha möjlighet att ta sig framåt oberoende
av bakgrund, även pojkarna. Det behövs mer flexibilitet vid
skolstart och tillräckligt med lärare för att undervisa.
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En bestämd linje i invandringsfrågor är till allas fördel.

Framför allt behöver vi från utlandet färdiga proffs och sådana som
anpassar sig till vårt samhälle, inte sådana som JÄRJEN
vägrar anpassa sig.
Asylsystemet måste korrigeras.
KÄYTTÖ ON

Mobilitet är en nödvändig
rättighet, även i fråga om bilism.

Ekonomin i Finland grundar sig på att människor, varor och tjänster
kan röra sig så fritt som möjligt. Vägavgifter ska vi säga nej till, vägoch spårinvesteringar ska vi säga ja till.
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Det ska löna sig att arbeta,
beskattningen ska sänkas.

Statens pengar är folkets pengar.
Mer ansvarsfull ekonomi.

Finlands skuldsättning har minskat, men trots högkonjunkturen
lever Finland över sina tillgångar. Utgifterna måste tyglas. Att höja
sysselsättningsgraden är en hållbar väg till välfärd.

HEIKKI VESTMANJÄRJEN
•

KÄYTTÖ
ON
Jurist, JM, arbetserfarenhet inom
PÄÄASIA.
den privata och offentliga sektorn

•

Make, far till 2 barn, 33 år

•

Fullmäktigeordförande i Sibbo,
fullmäktigeledamot i 14 år

•

Aktiv, stark, öppen och
samarbetsvillig beslutsfattare

•

Premiärlöjtnant i reserven

•

Fritidssysslor tyngdlyftning,
vintersport och trädgårdsskötsel.
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