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Poliitikot viihteelle  
 

Hallituksessa taitaa olla jotain mätää. Itse asiassa koko politiikassa taitaa olla jotain mätää. Siellä 

nimittäin vallitsee pakokauhu. Ministereitä lappaa uksesta kuutamolle kuin rottia laivasta, ja jäljelle 

jääneetkin juoksevat vauhkoina päitään kiviseiniin, jopa oppositiossa.   

 

Siis mikä mättää? Helppo vastaus on Paavo Lipponen, joka murisee ja kenkkuilee. Vielä helpompaa 

on syyttää poliitikkoja yksinkertaisesti ahneudesta: he käyttävät politiikkaa pelkkänä astinlautana ja 

lähtevät paremmin palkattuihin hommiin heti kun tilaisuus ilmenee.  

 

Nämä vastaukset eivät kuitenkaan vielä ratkaise tilannetta. Lipposelle tietysti voitaisiin järjestää 

jostakin sopiva eläkevirka, jotta muut pääsisivät rauhaan, mutta mistäpä sekin tähän hätään löytyy, 

ja saadaanko miestä edes lähtemään?  

 

Jos taas on kysymys ahneudesta, sitä ei voi korjata muuten kuin tekemällä politiikasta niin 

kilpailukykyistä puuhaa, että siinä viihdytään paremmin kuin muualla. Tärkeimmät 

viihtymättömyyden syyt tuntuvat olevan töiden paljous, stressi, huono palkka ja arvostuksen puute. 

Juuri näihin on siis saatava ensimmäisenä korjauksia, ja oppia on otettava sieltä missä asiat on 

hoidettu kunnolla, siis esimerkiksi Suomen Pankista ja talouselämästä.  

 

Näin päädytäänkin nopsasti suurin piirtein seuraavaan malliin:   

- Hallituksen ministerien määrä lisätään viisinkertaiseksi, ja kaikki halukkaat saavat keskittyä 

ulkomaisten suhteiden hoitoon sekä rahanarvon tarkkailuun. Ketään ministeriä ei voida velvoittaa 

hoitamaan Soneraa eikä maatalouspolitiikkaa, vaan niitä varten palkataan erilliset virkamiehet. Jos 

työttömyys alkaa kohota, myös työministeriö voidaan ulkoistaa.  

- Poliitikkojen palkkaus kaksinkertaistetaan ja siihen lisätään optiojärjestelmä. Optio voi olla 

huonoina aikoina 10 prosenttia kaikista saavutetuista säästöistä ja hyvinä aikoina 10 prosenttia 

menojen lisäyksestä.   

- Eduskuntaan rakennetaan lisärakennus, johon sijoitetaan tarpeeksi lepohuoneita, saunoja, 

viihdekylpylöitä, hierojia ja rentoutusterapeutteja sekä pehmustettuja kiviseiniä, joihin voi hakata 

päätään ilman loukkaantumisen vaaraa.  

- Kansalaisia yleisesti ja Paavo Lipposta erityisesti kielletään rangaistuksen uhalla soittamasta 

suutaan kenellekään poliitikolle. Myöskään kielteisiä kirjeitä, uloste- tai pernaruttolähetteitä tahi 

ikäviä sähköpostiviestejä ei suvaita.  

- Hallituksen käyttöön hankitaan riittävän suuri kelokylä Saariselältä ja oppositiolle Leviltä. 

Poliitikkojen hiihtoharrastuksiin varataan lumikaudella viikko ja sulan maan aikana kaksi viikkoa 

kuukaudessa, koska silloin on huonompi keli ja hiihtäminen hitaampaa.  
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