
 
Elämän suurimmat konkurssit ovat opintolaina väärälle 
alalle, työttömyys, avioero, elatusmaksut, väärän asunnon 
ostaminen, homeloukut, alueellinen työttömyys, 
yrittämisessä epäonnistuminen, verot, autolaina... 

Parannetaan elämän joustavuutta ja kustannusrakennetta 
siten, että ihmiset uskaltavat elää, ja järjestelmä on reilu, 
helppo ymmärtää ja tehokas – et maksa turhasta. 

1. Määritetään valtion perustehtävät (LEAN) 
• Maksetaan veroa vain tärkeimmistä peruspalveluista 

• Muut vapaaehtoisveroiksi – älä maksa turhasta, jos et halua 

• Oikeutesi sanoa ’kiitos ei’ turhien asioiden maksamiselle on 
vaurastumisen, vapaa-ajan ja luonnonsuojelun ykkösprioriteetti, 
jotta et valmista yhtään turhaa kartonkirullaa ja koodinpätkää 
elämässäsi esim. puolue- tai yritystukien vuoksi 

2. Tasavero ja perustulo 
• Tiedä mistä maksat sosiaaliturvassa, ja saa varmuudella omasi 

• Joustavuutta muutostilanteisiin 

• Tasaveron ansiosta voit tehdä paljon töitä nyt kun niitä on, ja 
pitää laman aikana huoletta vapaata sen sijaan, että yrität tehdä 
verotehokkaasti joka vuosi tietyn määrän tuloja 

3. Vuokra verovähennyskelpoiseksi 
• Vuokralainen maksaa verollisin tuloin verollista vuokraa 

• Omistusasuja ei maksa samaa veroa, ja saa korkovähennyksiä 

• Vähennyskelpoisena vuokraaminen muuttuisi varteenotettavaksi 
asumisvaihtoehdoksi nykyajan epävarmuuteen: sinun ei tarvitse 
sitoutua paikkakuntaan, velkaan, ottaa riskiä homeesta jne. 

• Mahdollistaa virtuaalisen asunnon: osta esim. asuntoyhtiöiden 
osakkeita, hajauttaen varallisuutesi, ja maksa vuokra osingoilla; 
kilpailuta asuminen ja paikkakunta koska vain - ole silti omistaja 

4. Verotuksen painopiste luonnonvaroihin 
• Suurituloisin kymmenys käyttää eniten luonnonvaroja ja maata 

• Resurssiverotuksessa askeettisin mies maksaa vähiten veroa 

• Maksa veroa vasta kuluttaessa: säästä enemmän tuloistasi 

5. Auton liikenteestäpoisto maksuttomaksi 
• Joustoa autoilun kustannuksiin, ja vaihtoehtojen käyttämiseen 

6. Työmatkalippu verottomaksi eduksi 
• Parkkipaikatkin ovat jo verottomia etuja, miksi ei liput? 

 

 Samat valtion peruspalvelut halvemmalla 

 Säästät rahaa, aikaa ja ilmastoa samalla kertaa 

 Saat joustavuutta, valinnanvapautta ja vapaa-aikaa 

 Teet voitollisia vuosia ja vältät kaikki riskit 
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Olen 32-vuotias insinööri Tampereelta. 
Kiinnostuksen kohteitani ovat taloudellinen 
riippumattomuus, yksilönoikeudet ja 
ympäristö.  

Markkinatalous on parasta demokratiaa. 
Se, missä sitä ei voi käyttää, on puolustus ja 
hyvinvointivaltio: ilman puolustusta ei ole 
valtiota, ja hyvinvointivaltiolle ei koskaan 
löydy vapaaehtoisia maksajia. Kaikkeen 
muuhun #markkinatalous.  

Tutustu myös piraattien yksilönvapauden ja 
avoimen hallinnon teemoihin. 

Valitse vapaus! 
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”Kädessäsi olevat eurot ovat 
parasta demokratiaa.” 

LEAN-ajattelussa pyritään karsimaan kustannuksia, parantamaan laatua ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. 
Miten tämä näkyisi valtioon sovellettuna? Mikä tekisi sinusta tyytyväisemmän veronmaksajan?  

Valtion "ilmaista" rahaa jakaessa pitäisi kysyä kaksi kysymystä: 

1) Onko kohtuullista pyytää jotain kansalaista olemaan yölläkin töissä, tai aiheuttamaan päästöjä tämän vuoksi? 

2) Vähentääkö tämä jatkossa tarvittavan verotuksen määrää? 

Modulaarisuuden ja valinnaisuuden hyödyt: 

• Valinnanvapaus: mielipiteitä jakavat 
asiat vapaaehtoisiksi, pitäen silti kiinni 
tärkeimmistä hyvinvointivaltion 
perustehtävistä 

• Vastuu: selkeyttää mihin on varaa 

• Vaikutus: tue aidosti tärkeää asiaa 

• Säästöt: valtio välttää velkaantumista 

• Sopu: vähennämme riitelyä budjetista 

 

Verojen keventäminen tällä tavalla voi: 

• Vähentää turhan työn tekemistä 

• Vähentää tarvetta teollisuudelle 

• Vähentää päästöjä 

• Aientaa eläkeikää  

• Lisätä vapaa-aikaa 

• Lisätä syntyvyyttä 

• Lisätä käyttövaroja 

• Lisätä yrittämistä ja investointia 

Mitä jos voisit valita osan veroista pois? 

Miksi erilaiset tuet ovat haitallisia?  

Se yritys joka tukea saa, menestyy, ja se 
joka ei saa, maksaa toisten menestymisen 
korkeina veroina. Jos et tunne oikeita 
ihmisiä, et saa mitään tukea omaan 
toimintaasi, oli se sitten yrittämistä, 
urheilua, taidetta, musiikkia, 
puoluetoimintaa tai mitä ikinä.  

Sen sijaan kevyellä verotuksella ja 
perustulolla tuetaan kaikkia yhtä paljon. 
Perustulo on ikään kuin yhdistetty 
taiteilijan, yrittäjän, urheilijan ym. yleistuki.   

Sama valtio, eri hinta: sinä päätät. 


