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2. Ulkopolitiikka

1. Kumpaa pidätte tärkeämpänä Suomen ulkopolitiikassa - Edistää Suomen kansallista 
etua vai toimia kansainvälisen yhteisön (globalisaation) puolesta?

Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa keskenään, jos ei itse halua kärjistää asioita. 
On naiivia uskoa että Suomen etujen ajaminen onnistuu jääräpäisyydellä tai 
eristäytymällä. Tämän vuosisadan, ja koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta 
tärkein kysymys on ilmastopolitiikka. Meidän on sekä Suomen että koko 
kansainvälisen yhteisön vuoksi tehtävä kaikkemme löytääksemme ratkaisu ennen kuin 
on liian myöhää.

2. Presidentin tulee edistää suomalaisen kaupan ja teollisuuden vientiä

Tasavallan presidentin täytyy toimia Suomen hyvinvoinnin hyväksi. Uusien 
markkinoiden löytäminen on meille suomalaisille tärkeätä, jotta voisimme ylläpitää 
hyvinvointiamme. Myös presidentin tulee nostaa suomalaisen osaamisen tunnettuutta 
ja arvostusta maailmalla.

3. Suomen kahdenvälisiä suhteita Yhdysvaltoihin tulisi tiivistää

Kahdenvälisiä suhteita voidaan myös edistää monenkeskeisten järjestöjen kautta.

4. Turvapaikanhakijoiden pääsyä Suomeen tulisi tiukentaa

Tärkeintä on, että todellisessa ahdingossa olevat henkilöt voidaan tunnistaa 
turvapaikan hakijoiden joukosta ja että he saavat tarvitsemansa avun. Seula on jo 
nyt tiukka.

5. Maahanmuuttopolitiikkaa tulisi harjoittaa Suomen työvoimatarpeiden täyttämiseksi

Haaste Suomelle on avautua uudella tavalla sekä sisäisesti että ulkomaailmaan 
nähden. Jo tällä hetkellä on eräillä aloilla pulaa työntekijöistä. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun bussit pysähtyisivät ellei meillä jo nyt olisi maahanmuuttajia 
ohjaamoissa. Omasta takaa käy meillä yhä vaikeammaksi täyttää työpaikkoja 
tulevaisuudessa. Tähän on varauduttava myös sallimalla maahanmuuttoa.

6. EU:n huippukokoukset tulisi jättää pääministerin hoidettavaksi

Presidentti ei voi jäädä pois kokouksista, joissa käsitellään hänelle perustuslain 
mukaan kuuluvia asioita.

3. Sisäpolitiikka

1. Kuinka todennäköisenä pidätte, että Suomi säilyttää nykyisenkaltaisen 
elintasonsa seuraavan 10-15 vuoden aikana?

Meidän vahvin valttimme on kansallinen koulutustasomme enkä halua uskoa että 
olisimme Suomessa niin typeriä että lähtisimme koulutuksessa säästämään.

2. Kuinka todennäköisenä pidätte, että Nokian pääkonttori pysyy Suomessa seuraavan 
kuuden vuoden ajan?

Jotta yritykset ja näiden pääkonttorit pysyisivät Suomessa, on huolehdittava siitä,
että Suomi on houkutteleva paikka asua, tehdä työtä ja harjoittaa yritystoimintaa.

3. Presidentin valtaoikeuksia tulisi edelleen supistaa

Presidentin, hallituksen ja eduskunnan väliset valtaoikeudet ovat hyvässä 
tasapainossa. Presidentin ja valtioneuvoston välistä vastuunjakoa tulisi selventää.

4. Naisparien hedelmöityshoito tulisi hyväksyä

Naisparit voivat joka tapauksessa hankkia lapsia, joskin usein valitettavasti vain 
heidän ihmisarvoaan alentavalla menetelmällä. Olisi vastoin lähimmäisen rakkautta 



lailla pakottaa heitä tällaiseen.

5. Lapsen kannalta on turvallisinta/kehittävintä kasvaa ydinperheessä, jossa on isä
ja äiti

Perheitä on kuitenkin erilaisia ja hyvä perhe voi näyttää monenlaiselta - elämän 
kirjo on suuri!
6. Kirkko tulisi erottaa valtiosta

En näe syytä muuttaa nykyistä toimivaa järjestelmää.

7. Pitääkö Suomeen rakentaa kuudes ydinvoimala?

Viidennen voimalan rakentaminen on vasta alullaan enkä lähde veikkaamaan onko pakko
vielä rakentaa kuudetta. Globaalissa ulottuvuudessa, esimerkiksi Kiototavoitteiden 
saavuttamiseksi, on erittäin tärkeää, että uusiutuvien energialähteiden käyttö 
lisätään huomattavasti. Siinäkin Suomella on osaamisellaan suuri vastuu.


