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JOHDANTO

JOHDANTO
Meille on kerrottu tarinoita siitä, miten entisinä, pimeinä aikoina kirkon
johdolla uskottiin maakeskeiseen maailmaan, vaikka tutkijat olivat jo toden
neet ja todistaneet, ettei aurinko kierrä maata, vaan maapallo aurinkoa. Näil
le jutulle on tapana naureskella hillitysti small talkin seassa coctailkutsuilla:
Mehän olemme niin sivistyneitä ja tieteeseen tukeutuvia.
Uskonnollissävytteisenä ideologiana Maailmapankin, IMF:n ja Chicagon
koulukunnan poikien lanseerama uusliberalismi tai uusklassinen ”taloustie
de” on tsunamin lailla laittanut polvilleen valtiota ja kansoja Latinalaisessa
Amerikassa, Aasiassa ja nyt myös Euroopan sydämessä. Uutta on se, ettei
epätieteellisyyttä edes hävetä, vaan avoimesti puolustetaan kriittisten tutki
mustulosten vastaista politiikkaa, niin kuin talouskomissaari Olli Rehn teki
paimenkirjeessään ministereille ja EUvirkamiehille. Johtavat virkamiehet
käyttäytyvät kuin BBpellet tosiTV:ssä, jossa on ihan jees tai jopa must osoit
taa olevansa sivistymätön idiootti, mutt hei, mä oon teeveessä!
Ideologiseen pseudotieteeseen on helppoa nykyisin tarrautua, koska tie
teen nimissä tehdään jos jonkinlaista selvitystä ja visiota sekä tilaustut
kimusta. Yhdysvalloissa uuskonservatiivisen aallon myötä on syntynyt ns.
ajatushautomoja sekä noussut pintaan uusia, selkeästi ideologisia ”tieteelli
siä” suuntauksia, kuten uusliberalismi ja systemaattinen filosofia, joiden pe
ruslähtökohta on se, että ahneus on ihan ookoo, ja että se on siunaukseksi
myös osattomille. Autokeisari Laakkonen lupasi rahaa ItäSuomen yliopis
tolle, kunhan lahjoitusta ei käytetä filosofian laitoksen hyväksi, koska kriitti
nen ajattelu on autokauppiaan mielestä ihan turhaa. Kun yliopistojen talous
on yhä enemmän riippuvainen ulkopuolisista rahoittajista, kriittinen perus
tutkimus jää tekemättä, jolloin jäljelle jäävät vain pinnallisten teksti ja puhe
nikkareiden visiot. Himastelu on ihan oma Suomen ideologisen näennäistie
teen kukkanen, josta maksetaan verovaroin voittoa tavoitteleville firmoille.
Se on sitä taloudellista toimintaa, nääs.
Lääketeollisuus on vaikuttanut lääkärijärjestöjen, tutkimusrahoituksen ja
lääketiedelehtien sponsoroinnin kautta siihen, että sairauksia keksitään yhä
kiihtyvä tahdilla, joko tekemällä uusia oireluetteloita tai alentamalla mieli
valtaisesti jo valmiiksi epäolennaisten mittaussuureiden mielivaltaisia raja
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arvoja, ja että yhä enemmän hyväksytään lääkkeitä, joiden teho on lumeta
soa ja haittavaikutukset pääosin tutkimatta – tai ainakin julkaisematta. ”Ar
vostettujen” lääketiedelehtien artikkeleihin ei voi enää luottaa, koska ne on
yhä useammin pilleriteollisuuden PRfirmojen kirjoittajaklubien haamukir
joittamia. Suomalaisesta terveyspolitiikasta vastaava sosiaali ja terveysmi
nisteriö katsoo sivusta, kun lääketeollisuuden satelliitit ja marionetit tekevät
alan firmoille sopivaa sairauspolitiikkaa rukkaamalla diagnoosikriteeristöjä
mielin määrin, tekemällä ”näyttöön perustuvia” hoitoohjeita ja ohjaamalla
rahoitusta alan haluamaan geeni ja aivotutkimukseen kokonaisvaltaisen ter
veystutkimuksen kustannuksella. Tämän jälkeen poliitikot vielä ihmettele
vät, miksi terveydenhuolto maksaa yhä enemmän, vaikka kansa on terveem
pää kuin koskaan.
Ilmastopolitiikasta on tullut vihreä mantra, jolla osoitetaan olevan mo
derneja ympäristön ystäviä. Sen nojalla on ihan okei tehdä järjettömiä pää
töksiä, kuten tukea ”puhdasta, turvallista ja rauhanomaista” ydinenergiaa,
lopettaa hehkulamppujen käyttö ja siirtyä ongelmajätelamppuihin sekä ryh
tyä tukkimaan jo nyt homepesinä tunnettuja suomalaisia taloja, niin ettei
niissä ole enää minkälaista luonnollista ilmanvaihtoa. Kasvihuonekaasuteo
rian arvostelijoita epäillään välittömästi öljyteollisuuden kätyreiksi: koska
niin suuri osa tutkijoista on yhtä mieltä asioista, ei vähemmistöllä voi olla
mitään tieteellisiä näyttöä. Aurinko kiertää maata, sen pitäisi toisinajattelijoi
den jo uskoa. Vakavasti otettavaa kriittistä tutkimuksia ilmaston lämpenemi
sestä on tehty, eikä se ilmastomafiaa hetkauta. Virtaustutkijat ja tilastotieteili
jät puolestaan ihmettelevät ilmastopaneelien tieteellisiä menetelmiä ja huip
puunsa yksinkertaistettuja ilmastomalleja.
Suomen metsäntutkimus on ollut sellunkeitto ja hierreteollisuuden sekä
MTK:n hanskassa. Aikoinaan joku huippututkija todisti, että ihminen ja he
vonen kuluttavat enemmän metsänpohjaa kuin monitoimikone. Metsään
menneiden ”tutkimuksien” pohjalta Suomeen on luotu metsäpolitiikka, joka
pohjautuu avohakkuisiin, metsän pohjan eliöstön ja mykoritsan tuhoami
seen, metsien ekosysteemien köyhdyttämiseen sekä puun laadun heikentä
miseen koska se sopii hierre ja sellukuitualalle sekä taimibisnekselle ja met
säkeskuksille. Lannoitteilla haperoitettu puusto ei kelpaakaan mekaaniseen
metsäteollisuuteen, ainakaan laadukkaampia tuotteita varten, mikä onkin ol
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lut kemiallissähköisen puupääalan tavoite. Nyt kun neljän markan kilohin
nan bulkkiteollisuus on pakkaamassa kimpsunsa ja lähdössä EteläAmerik
kaan ja Aasian halvemman puun ja työvoiman sekä markkinoiden perässä,
Suomeen jää raiskatut talousmetsät, pääosin nollatutkimuksia tuottava
”metsätiede” sekä pienen pienissä lapsenkengissä oleva vihreän kullan kor
kean jalostusasteen itualat.
Humanistiin tieteisiin iski kolmisenkymmentä vuotta sitten oma uuslibe
ralisminen tsunami, jota kutsutaan postmodernismiksi. Neomodernismin
mukaan kaikki on suhteellista, ja mikä tahansa voi olla tärkeää, merkityksel
listä ja oikein, jos riittävän moni asian niin kokee. Miljoona sontaläjän ympä
rillä pörräävää kärpästä ei voi olla väärässä. Postmodernista paatoksesta tuli
mediaseksikästä mediatutkimusta, joka antaa jokaiselle älyvapaalle televisio
ohjelmalle synninpäästön, kun katsojat saavat niistä niin kivoja fiiliksiä. Fak
toilla ei ole merkitystä, koska se ihan ikioma niinku kokemus on niin totta.
Yhteiskuntatieteistä kumpuava viestinnällinen tutkimus on siirretty yliopis
toissa vanhanaikaisena syrjään. Postmodernissa tietoyhteiskunnassa ei tietoa
tarvita, tärkeintä on peukuttaa naamakirjassa ja kertoa sosiaalisessa medias
sa tunnelmat ihkusti. Tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen näpyttelystä on
tullut yhtäkkiä tiedon valtavirtaa, vaikkei käyttäjä osaisi sen sormeilun lisäk
si tehdä juuri mitään muuta ja yleissivistys olisi alle kansakoulutason.
Suomessa kaupunkirakenteiden hajauttamista jatketaan 1960luvun jenk
kiläiseen autokaupunkimalliin, vaikka USA:ssa on jo otettu monissa osaval
tiossa ja kaupungeissa laskelmat kauniiseen käteen, minkä perusteella ryh
dytty suosimaan joukko ja kevyttä liikennettä. Autoilu on niin pyhä lehmä,
että sen nimissä pitää rakennella moottoriteitä ja siltoja joka kylään. Valtion
talouden tarkastusvirasto on kyllä huomauttanut useaan otteeseen, ettei sil
tarumpupolitiikalla ole mitään kansantaloudellista pohjaa. Aikoinaan Yh
dysvalloissa todettiin, että itse asiassa katujen sulkeminen ruuhkaisessa ka
tuverkossa tuottaa sujuvampaa liikennettä kuin uusien katujen rakentami
nen, koska autoilijat eivät tunge todella tukkoiselle kadulle kuin ihan pakos
ta. Tätä kutsutaan matematiikassa myös Braessin paradoksiksi.
Suomen sosiaaliturvalainsäädäntö on sellainen soppa, ettei edes kaikkien
alojen erikoismies Lauri Tarasti saanut siitä tolkkua. Se perustuu sosialide
mokraattiseen holhoamiseen ja kokoomuslaiseen niukkuuteen sekä kepulai
seen maatalousväestön erityisetuisuuksiin. Demarit ja Kansallinen kokoo
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mus ovat halunneet myös yhä enemmän tehdä hajurakoa ansiosidonnaisten
etuisuuksien ja muun sosiaaliturvan välillä, koska työmies on myös sosiaali
turvansa ansainnut – toisin kuin köyhät lusmut. Pienimmät sairaus ja työt
tömyys ja äitiyspäivärahat ovat noin 600 euroa kuukaudessa, jolla siis pitäi
si köyhän ja sairaan tulla toimeen. Köyhän päivät kuluvatkin toimeentulotu
ki ja Kelan asumistukiluukulla sekä ruokajonossa ja pullo&ruokadyyk
kauksessa. Köyhiltä on kaikki omatoimisuus kielletty taloudellisten sanktioi
den uhalla. Kuten Paavo Haavikko aikoinaan totesi, työttömyysturva turvaa
työttömyyden.
On luotu uusi yläluokka, jonka edustajat luulevat olevansa siellä siksi,
että ovat erityisen fiksuja, vaikka he ovat parempaa väkeä siksi, että omaavat
ns. oikeat ajatukset ja asenteet – myös sukulaissuhteet ja muut kaveri&tove
riverkostot avittavat. Julkisella sektorilla ja osin yksityiselläkin sektorilla
myös jäsenkirjalla on merkitystä. Uusaatelisto uskoo siihen, että vahvat me
nestyy elon tiellä ja muilla ei ole väliä, koska luova kaaos tuottaa viime kä
dessä muruja myös kaikista surkeimmille. Valittuja koulitaan pienestä pitäen
tehoharrastuksilla, valmennuskursseilla, traineeohjelmilla ja muulla sovel
tuvalla aivopesulla. Nuorisomme parhaimmisto ei opiskele enää yliopistois
sa tai korkeakouluissa, vaan käy koulua. Kyse ei ole pelkistä sanoista, vaan
sisältöjen erosta: Koulussa opetellaan ja toistetaan mitä opettajat ja oppikir
jat, valmentajat muut gurut sanovat, yliopistossa tai korkeakoulussa ajatel
laan myös itse. Tieteellinen ja kriittinen ajattelu onkin nykyisin vain harvojen
yksityisomaisuutta, koska koulutus, valmennus ja tietoyhteiskunnassa
tuotetaan sopivaa bulkkia, ei aivojaan käyttäviä yksilöitä. Kaiken innovaatio
puheen seurauksena meillä on tulossa yritysten ja julkishallinnon johtoon
henkilöitä, jotka eivät ole koskaan ajatelleet itse – fiilistä on sitäkin enemmän
kuin Aleksander Stubbin twitterviesteissä. Ei ole siis mikään ihme, että tä
män tavoitteen vahvistamiseksi valtionvarainministeriö haluaa nopeuttaa
korkeakouluopiskelijoiden opintotahtia. Eihän nyt jumalauta maan oletettu
älymystö saa ehtiä ajattelemaan. Fantastista, sanoisi pääministeri Katainen.
Elinkeinopolitiikassa ei ole opittu mitään sitten 1980luvun lopun, jolloin
kansataloustieteilijä, taloustoimittaja Heikki Välitalo laski Suomen viennin
arvoksi 4 markkaa per kilo, joka merkitsee äärimmäisen alhaista jalostusas
tetta. Kun 1990luvulla keskityttiin pelastamaan pelipankit ja peittelemään
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mahdollisia talousrikoksia sekä kaatamaan elinkelpoisia pkyrityksiä pank
kitukipiikkiin, Suomen elinkeinoelämän pohja kapeni entisestään. Sitä ennen
oli käynnissä riikosenopin mukainen rönsyt pois politiikkaa, kun suomipoi
ka osteli edullisella valuutalla osakkeita ja ulkomaisia tehtaita ja tappoi elin
kelpoisten alojen tytäryhtiöitä. Tullin tilastojen mukaan Suomen selluvetoi
sen viennin yksikköarvoindeksi (jossa otetaan Välitalon tapaan huomioon
sekä arvo että paino) ei ole juurikaan vuodesta 1997 ( = 100) noussut, yleisin
deksi vuonna 2011 139,9 ja tuonnin indeksi oli 168,5, mikä merkitsee sitä,
että tuonnin jalostusarvo 2000luvulla on noussut liki kaksinkertaisesti vien
tiin verrattuna, vaikka meidän kehutaan olevan korkean teknologian maa.
Sellu ja paperiteollisuuden jalostusarvo on samalla tasolla kuin 1997, joten
mitään jalostusta tai kehitystä ei ole tapahtunut.
Yksi Nokia ei pesää tee, varsinkaan kun kännykät ovat jo bulkkia ja Mic
rosoftin tuotteet reikäisiä vakoilualustoja. Kun kaikki munat ovat olleet sa
massa korissa, niin kokkeliahan siitä tulee, vaikka kuinka visioisi. Jotkut kai
paavat ns. uuden nokian perään, ja siksi näitä oopperan nakkikioskin veroi
sia peliyhtiöitä hehkutetaan julkisuudessa innovaatioiden huippuna. Shakin
keksiminen osoitti oivallusta, räiskintäpelien tuottaminen markkinointia ja
pienten lastenkin ymmärtämien kuvien tuottamista. Alaa perustellaan sillä,
että ihminen on leikkivä homo infatilius – ja kansa haluaa sitä. Jos nämä leik
kinörtit itse haluavat näpelöidä kaikenlaisia vempeleitä, se ei vielä tarkoita
sitä, että kaikki muut haluaisivat. Vanhemmat ovat menneet pahasti vipuun
hankkiessaan jälkikasvulleen digikrääsää, vain siksi että pienokaiset haluu
sitä ja koska se on niin moternia, suorastaan postmoternia. Lasten leikit ovat
yksipuolistuneet, eikä jälkikasvu keksi enää omaa tekemistä, koska kaikki
aika menee ohjelmoitujen pimpelipompelien paukuttelussa. Myös aikuisen
alkavat olla yhä lapsellisempia somenarsismissaan. Aikoinaan Neil Post
man todisteli 1980luvulla miten tyhmennämme itsemme televisiolla. Luku
taito on se, joka erottaa aikuiset lapsista. Ennen kirjapainotaitoa elettiin sitä
kuuluisaa pimeää keskiaikaa, jolloin lapset olivat pikkuaikuisia ja aikuiset
lapsia. Nyt kun samoja pelejä, tositeeveeitä ja saippuaoopperoita seuraavat
niin lapset kuin aikuiset, on sivistys kateissa, sanoo postmoderni mediatut
kimus mitä tahansa. Lapset, eivätkä vanhemmatkaan eivät lue enää kirjoja,
koska keskittymiskyky ei enää riitä kuin fiilispohjalta tehtävään pissisten
pikalukuun wikipediasta, jonka tarjoama tieto on satunnaisesti oikeaa. Tieto
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yhteiskunta alkaa olla koossa. Ihan tajutonta, sanoisi Katainen ja Stubb. Niin
muuten on.

10

1. UUSLIBARALISTINEN MANAGEROINTI RULEZ

1. UUSLIBARALISTINEN MANAGEROINTI
RULEZ
Uusliberalismiin liittyvä managerismi on poistanut politiikan pois politii
kasta ja hallinnon pois hallinnosta. Jäljelle on jäänyt vain markkinafunda
mentalismi, ainoa vaihtoehto, huonosti toimivat tietojärjestelmät ja jatkuvat
numeroleikit ekonomistien powerpointeissa ja tilinpäätösasiakirjoissa. Pitkä
jänteisyys on out sekä julkisella sektorilla että kvartaalikapitalistisella osake,
holding ja offshore&outsourcing sektorilla. Sellainen kiva pikavoittotehtai
lu on johtanut firmat myös luovaan kirjanpitoon, eikä kukaan tosiasiassa
valvo osakeyhtiöitä. Yhtiöiden palkkaamat tilintarkastusfirmat eivät uskalla
puuttua firman johdon numeeriseen luovuuteen, koska sen jälkeen toimeksi
annot sen yhtiön palveluksessa loppuisivat. Firmojen kirjanpitoa ympäröi
omertan laki, jossa jokainen pitää huolta vain omista asioistaan. Veronmak
sajien huomattavalla osuudella omistava Stora Enso on mallisesimerkki fir
masta, jossa on käyttänyt luovuutta. Omistajaohjausministeri Heidi Hautala
(vihr.) todennäköisesti astuu taas kerran vihreisiin saappaisiinsa ja pysyy pi
halla, koska ministeri ei kuulema voi puuttua valtioomisteisen yhtiön
asioihin.1 Kirjanpitolainsäädännön mukaan kirjapidon tulisi antaa firman
taloudellisesta tilanteesta oikea kuva, mutta näinhän asia ei ole ollut vuosi
kymmeniin, sen ovat kopit, sypit skopit, tampellat, sts:t, enronit ja parmalatit
osoittaneet.
Uusliberalismi tai uusklassinen talousteoria on ideologisista syistä voi
missaan, eikä siksi että se olisi todistettu oikeaksi. Kyseessä Chigagon kou
lukunnan poikien ihan ikioma aate, jota on yritetty verifioida kymmeniä
vuosia, eikä sitä nyt enää tarvitse edes yrittää todistaa oikeaksi, kun se jo
natsipropagandasta tutuksi tulleen toistomenetelmän avulla ”totuudeksi”
todettu. Kaikenmaailman konservatiiviset ja ns. liberaalit ajatushautomot
1

Niinhän siinä sitten kävi, että Hautala sekaantui vain Greenpeacen asioihin, vaikka muu
ten ei ole voinut omistajaohjaajana puuttua mihinkään. Näyttää olevan myös niin, etteivät
nykyiset kansalaistottelemattomat halua vastata teoistaan, joita joko tehdään yön pimey
dessä ilkivaltaisesti tai sitten pyritään vaikuttamaan poliitikkoihin, jotta päästäisiin pälkä
hästä. Vanha idea oikeuslaitoksen haastamisesta ja mahdollisen kakun istumisesta mani
festina näyttää olevan pullamössösukupolvelle mahdoton ajatus. Mammanpoikien ja tyt
töjen on parempi pysyä kotona vegaanibileissä, eikä lähteä mukaan mihinkään tempauk
siin, jos vastuunkanto kansalaistottelemattomuuden seurauksista on ylivoimaista.
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tuottavat ”selvityksiksi” tai ”tutkimuksiksi” nimittämiä propagandaasiakir
joja, joissa todistellaan uusliberalismin oikeellisuutta – tai ainakin veronalen
nusten välttämättömyyttä. Herrojen EVA on tunnetusti ollut aina vähämieli
simmän patruunaviestinnän lähde Suomessa. Taannoin se julkisti ”selvityk
sen”, jonka mukaan kaikki muu on suomalaisessa työ ja elinkeinoelämässä
huonosti, paitsi liikkeenjohto, joka on maassamme loistavaa. Vastaajina oli
vat johtoportaan pojat. Jos muu ei auta, niin EVA:ssa julistetaan kaikki kriit
tinen puhe taloudenhoidosta kommunistiseksi propagandaksi. Uusliberalis
min kyseenalaistaminen onkin pyhäinhäväistystä. Yhdysvalloissa on ainakin
joissakin teollisuuspiireissä tapana yhdistää myös kommunismi ja ympäris
tönsuojelu. Siellä seminaareissa pohditaan, miten voitaisiin estää luonnon
suojelua, joka johtaa sosialismiin. On tainnut unohtua, että ainakin ns.
reaalisosialistiset maat olivat todella tehokkaita saastuttajia.
Nobelpalkittu taloustieteilijä Paul Krugman kirjoitti jo EMU:n synnyttä
misen aikoihin kriittisiä kirjoituksia rahaliiton järkevyydestä. Suomessakin
toistettiin EMU:n olevan lähinnä poliittinen liitto, ei rahapoliittinen tai ta
loustieteellinen. Ja onhan se niin kliffaa matkustaa Euroopassa, kun ei tarvit
se vaihtaa valuuttaa – mitä nyt Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa... EMU oli
osa tätä suurta Saksan ja Ranskan välisen sodan virtuaalisnostalgista estä
misprojektia, jonka varjolla EU:ssa voidaan tehdä mitä älyttömämpiä pää
töksiä. EMU:un ovat kelvanneet kaikki kynnelle kykenevät, mutta fiksuim
mat eivät ole siihen halunneet liittyä. Kreikan tilit tiedettiin väärennetyiksi,
mutta siitä ei välitetty, koska poliittinen laajeneminen eri suuntiin monin ta
voin oli tärkeämpää kuin tosiasiat. Asialla oli investointipankki Goldman
Sachs, joka siis käskystä toimi Kreikan tilinpäätöksen haamukirjoittajana, ja
kuittasi tästä tihutyöstä noin puoli miljardia dollaria. EU ei ole osoittanut
minkäänlaisia sopeutus ja kuristustoimenpiteitä finanssijättiä kohtaan, sen
sijaan tavalliset kreikkalaiset ovat saaneet kokea säästökuurien katkeraa
kalkkia, vaikka eivät ole tienneet tilien väärentämisistä yhtään mitään. Sattu
moisin Euroopan keskuspankin nykyinen johtaja Mario Dragi on Goldman
Sachsin exjohtaja. Myös mm. Italian ja Kreikan hallituksissa tai johtavina
virkamiehinä on toiminut Goldmanin poikia. Yhdysvalloissa GS:n ja Valkoi
sen talon suhteet ovat äärimmäisen lämpimät, oli isäntä sitten republikaani
tai demokraatti.
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Kun Saksan liittokansleri Angela Merkel 2000luvun puolivälissä havah
tui siihen, että saksalaisilla pankeilla oli aivan liikaa riskisijoituksia, hän pu
hui tiukemman pankkivalvonnan puolesta. Kanslerin puheet loppuivat ly
hyeen ilmeisesti siksi, että tilanne oli jo karannut käsistä, jolloin tiukempi
valvonta olisi tuonut talousturskat näkyviin ja pankeissa haluttiin pelata ai
kaa. Komissio teki ne kuuluisat finanssilaitosten stressitestit, joille nauraa
naurismaan aidatkin. Merkel keksi ottaa taas esille EU:n perusrauhanprojek
tin, eli samassa veneessä ollaan ja yhdessä maksetaan, kun saksalaiset pankit
alkoivat huojua kreikkalaisten roskaluottojen vuoksi. Ranska lähti tietenkin
mukaan hankkeeseen ja yllättäen myös IsoBritannia. Siten saatiin ”Kreikan
tukipaketti” nimellä kaikki muutkin maksamaan saksalaisten, ranskalaisten
ja brittipankkien sekä myös jenkkifinanssitalojen luottotappiota. Kuten so
dassa, myös rauhan edistämisessäkin voitot ovat yksityisiä, mutta riskit on
sosialisoitu veronmaksajille.
Suomen Kreikkasoppaan on tuonut oman mausteensa ns. vakuudet, jot
ka on jo todettu silmänkääntötempuksi, vaikka demarit eivät tule sitä kos
kaan tunnustamaan. Suomella on vain epämääräinen koronvaihtosopimus.
Ilmeisesti Goldman Sachsin pojat kävivät toiseen kertaan konsultoimassa
Kreikkaa siitä, miten hyväuskoisia pohjan poikia ja tyttöjä viilataan linssiin.
Vakuuspaljastuksista hermostui aina rauhallinen Sixten Korkman, joka halu
si entisenä valtiovarainministeriön virkamiehenä puolustaa omiaan. Tässä
sananvapauden mallimaassa ei jostain kumman syystä saa eduskunnassa sa
noa ääneen, että ministeri, kansanedustaja tai johtava virkamies valehtelee –
puhumattakaan että sanottaisiin suoraan että kusettaa kansalaisia. Kreikka
paperit jouduttiin lopulta pakon edessä julkaisemaan. Maa on kuulema seu
raavan tukipaketin tarpeessa, mutta kaikki me tiedämme, että Kreikka on
konkurssitilassa ja velkasaneeraus on edessä. Perässä saattavat tulla sekä
Portugali että Espanja. EU:ssa näköjään odotellaan, että pankit ovat ensin
saaneet omansa korkojen kera ja finanssikorppikotkat riittävästi halpaa os
tettavaa näistä konkurssiin ajetuista maista. Kun laulaen lähtee Saksan ja
Ranskan välisen sodan estotalkoisiin, niin laulujen lunnaat ovat todella kal
liit.
Uusliberalistinen ideologia on tuonut mukanaan digibuumin ja miljar
dien tietotekniikkainvestoinnit ”tehostamisen” nimissä. Aaltoyliopiston tut
kimuksien mukaan ITpanostukset eivät yleensä paranna tuottavuutta edes
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yksityisellä sektorilla eli yrityksissä. Julkisen sektorin sekoiluja sosiaali ja
terveysalan tietojärjestelmien kanssa ei kukaan halua tutkia, koska tietoyh
teiskunnasta on tehty hokema, jota ei saa kyseenalaistaa. Ei vaikka sosiaali
ja terveyssektorin osaajat karkaavat työolojen huononemisen vuoksi yksityi
selle sektorille tai kaatuvat uupumuksen ja masennus myötä sairauslomille
ja työkyvyttömyyseläkkeille. Nuoret tietojärjestelemien ”tieteilijät” piirtele
vät laatikkoleikkejään ja laittavat julkisen sektorin hoito ja hoivatyöntekijät
vastailemaan tietojärjestelmissä mitä älyttömämpiin kysymyksiin ja mitä se
kavammin vaihtoehdoin, jotta joku uusliberalistinen organisaatiokehittäjä
saisi jotain numeroita esitettäväksi powerpointeissaan jossain tärkeässä ko
kouksessa. On luotu virtuaalitodellisuus, jossa kerätyt tekstit ja numerot ei
vät kerro mitään olennaista itse toiminnasta, mutta uusliberaalit hallintovir
kamiehet voivat julistaa toiminnan olevan tehokasta ja vaikuttavaa – tai jopa
edullista. Lääkäreiden, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien työstä
menee yhä suurempia aika kiroillen tietokoneen ääressä maailman surkeim
pien tietojärjestelmien kera ja yhä pienempi osa ajasta itse asiakkaan, poti
laan, lapsen, perheen tai vanhuksen seurassa. Ja tätä kehdataan pitää laa
dukkaana tehostamisena, kun tehostamista ei ole edes tapahtunut ja palve
lun laatu huononee. Uusliberalismi julkishallinnossa merkitsee konsultti,
auditointi ja kehittäjävaltaa, jossa johto ja oletettu asiantuntijaporras lisään
tyy työtä tekevien kustannuksella, silti julkishallinnon paisumista ns. sääs
töistä huolimatta ihmetellään. Ensimmäiseksi julkisella sektorilla saneera
taan yleensä kokeneet sihteerit ja muu konttoriväki (joilla ei ole yleensä jä
senkirjaakaan), jonka jälkeen korkeasti koulutetut ja jopa tohtoritason työn
tekijät kiroilevat sen surkean järjestelemän kanssa saadakseen hankittua
nuppineuloja tai tehtyä matkalaskunsa; systeemin hallitsemiseen sitä joka
työpäivä kahdeksan tuntia hakanneelta sihteeriltä meni muutama minuutti
per yksi tehtävä, mutta maistereilla on aikaa vaikka pari tuntia äheltää tie
teellisen ja korkeateknologisen järjestelmän kanssa, jonka laadusta kertoo
kaiken se, ettei sitä osaa edes tekniikan tohtori käyttää, vaikka ohjelmoisi tie
tokoneellaan kaiket päivät.
Kepulaisen suojatyöläisen Esko Ahon unelmat Sitrassa ja myöhemmin
Nokiassa siitä miten vanhukset ja sairaat sekä lapset hoidetaan tietoteknii
kalla, eivät ole tästä maailmasta. Ne ovat Kannuksen kangasmetsän kangas
tuksista peräisin olevan kännykkäisän käpinää. Lapset on jo ”hoidettu” tie
14
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totekniikalla, niin että heidän peli ja nettiriippuvuutensa sekä yksinäisyy
tensä on maksimissaan, sen sijaan oma mielikuvitus ja ajattelu on minimis
sään. Kuka mummo kaipaa robottia vaihtamaan vaippaansa? Kun jo nykyi
sin moni ikäihminen tekee itsemurhan yksinäisyydessään ja osattomuudes
saan, niin aholainen unelma todennäköisesti lisäisi henkilökohtaisten ratkai
sujen määrää. Ehkä se onkin tietoyhteiskunnan tavoite.
Uusliberalismin nimissä ollaan myös luonnontieteestä ja teknologiasta
pääsemässä eroon, koska nykyisin myydään vain ”ilmaa”, eimateriaalisia
tuotteita, ns. aivotyötä. Siksi huippuyliopisto Aallon suunnitelussa uudis
tuksessa ollaan siinä vaiheessa, että jatkossa kaikki opiskelisivat jotain sopi
van ideologista talous&yhteiskuntajargonia, samalla kun luonnontieteiden
sekä matematiikan opetus minimoitaisiin. Sehän alkaa olla jo nykynuorille
muutenkin liian vaikeaa, koska pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa ei
opiskele juuri kukaan lukiossa, ja jos opiskelee, niin ei ole oppinut juuri mi
tään, jolloin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa joudutaan opettamaan
uusille opiskelijoille lukion oppimäärät ensin. Todelliset teekkarit alkavat
olla harvinaisuuksia, koska lyhyen matematiikan kukkaisteekkarit ja ns. tuo
tantotalousosaajat ovat päässeet sisäisen sankaruuden vuoksi voitolle. Ideo
loginen tuotantotalous, jolla ei ole juuri mitään tekemistä tuotannon eikä ta
louden kanssa, on vallannut ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Hankenei
den ja suomenkielisten kauppakorkeakoulujen ohessa niistä opinahjoista
olemme saamassa johtajamme ja huippukonsulttimme. Ns. tuotantotalou
dessa opitaan, ettei tuotanto ole olennaista, vaan yrityksen organisointi, ul
koistaminen, veroparatiisit, luova kirjanpito, bulkkistandardit, massiiviset
tietojärjestelmät numerologisia leikkejä varten, holdingyhtiöt sekä valtioiden
vero ja tukiaiskilpailuttaminen. Tuotanto on täysin virtuaalista ja toissijais
ta, koska eniten rahaa pystytään nykyisin tekemään virtuaalisella rahalla,
pörssi ja johdannaiskaupoilla, päästö ja sähköpörssipelillä.
Peruskoulun opettajaksi pääsee Suomessa henkilö, joka ei ole opiskellut
käytännössä lainkaan luonnontieteitä lukiossa. Siksi matematiikan ja luon
nontieteiden opiskelu on peruskoulun alaasteella niin alaarvoista, että se
tappaa kaiken kiinnostuksen ja innostuksen. Muutenkin suomalaiset lapset
tykkäävät käydä koulua kaksi vuotta, jonka jälkeen se on pakkopullaa. Myös
kieltenopettajat ovat huolissaan siitä, että peruskoulun opettajat saavat opet
taa vieraita kieliä, vaikkei osaaminen riitä. Suomi kuuluu niihin Euroopan
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maihin, joissa ei opeteta koulussa kaikille filosofiaa eli ajattelemista. Joissa
kin maissa opetetaan ajattelemista jopa insinööreille. Sen sijaan julkisia varo
ja käytetään tunnustuksellisen uskonnon opetukseen, vaikka suurimmilla
uskontokunnilla on omat veronkantooikeutensa ja kiinteistökeinottelunsa.
Pissahysteriassa viralliset selitykset PISA:n loistavista tuloksista pönkittävät
propagandistista virtuaalitodellisuutta Suomesta loistavana koulutusmaana.
Kun ns. tutkimuksissa ei mitata osaamista eikä oppimista, niin tietoyhteis
kunnan ainekset alkavat olla koossa. Noppien kerrotaan mittaavan mate
maattista ajattelua, yleistiedon ilmansaasteista luonnontieteellistä osaamista
sekä mielipiteiden ja kiinnostusten muuta oppimista. PISSAtutkimus edus
taa himaslaista huippututkimusta, jossa visiot ja virtuaalitodellisuus korvaa
vat tieteelliset totuudet. Voisi vaikka tutkia korkeakouluopiskelijoita ja tode
ta kuinka moni uskoo kaikenlaiseen epätieteelliseen huuhaahan, eikä ym
märrä tieteellisten menetelmien voimaa. Seuraavaksi samaa arvioita tulisi
soveltaa yliopiston tutkimushenkilökuntaan. Uudet milgramilaiset sähkö
shokkikokeet2 paljastaisivat hyvin nopeasti sivistyksen puutteet ja koirakou
lumaisen silmälappukävelyn. Jokainen peruskoulun ja lukion opettaja sekä
yliopiston lehtori voisi antaa oikeampaa tietoa suomalaisten oppilaiden ja
opiskelijoiden tiedontasosta, oivallus ja keskittymiskyvyn puutteista sekä
uusavuttomuudesta kuin PISA, joka sopii uusliberalistiseen, fiilispohjaiseen
standardibulkkiajatteluun.

Paavo Haavikko kirjoitti yksin ja yhdessä Kimmo Pietiläisen ja Tuomas
Keskisen kanssa yhteiskunnallistaloudellisia pamfletteja 1990luvun laman
aikoihin. On hämmentävää lukea niitä nyt, kun Suomi ja koko Eurooppa al
kaa olla monin tavoin konkurssitilassa. Analyysi suomalaisesta yhteiskun
nasta on edelleenkin osuva. Uutta on uusliberalistinen kansantalouden ja
valtion voimallinen kutistaminen, jolla lamaa voidaan syventää ja pidentää,
varsinkaan kun ei ole mitään ideoita siitä, miten tässä maassa voitaisiin teh
dä rahaa, mitä tuotettaisiin ja miten. Pelkkä hallinnon ja powerpointien pyö
rittäminen sekä työeläkeyhtiöiden pystyssä pitäminen kun ei kohenna kan
santaloutta.
2

Stanley Milgram suoritti 1960luvulla sosiaalipsykologista tutkimusta, jonka ta
voitteena oli todentaan jopa koulutettujen ihmisten taipumusta tehdä järjettömiä,
toisia ihmisiä vahingoittavia tekoja, kuten antaa koehenkilöille hengenvaarallisia
sähköshokkeja, jos käskyjen antaja on auktoriteettiasemassa.
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”Lasten, 9 ja 14vuotiaiden lukutaitoa mitattaessa osoittautui Suomi kummassakin
sarjassa maailman parhaaksi. Se johtuu siitä etumatkasta, mikä suomalainen lapsi
saa, kun se opettelee lukemaan kieltä, jota kirjoitetaan ja puhutaan samalla tavalla. Ei
ihme että toisessa sarjassa toisena on Ruotsi ja toisessa Ranska, siellä kulttuuri on
kieltä, yksinkertaisesti ranskan kieltä. Oppiessaan helposti lukemaan sanat sellaisina
kuin ne ovat puheen jäljillä tunnistettavissa, suomalainen oppilas samalla menettää
sen että oppisi jotakin siitä, että sana on merkki, symboli, jolla on kosketusvälineensä
kuin ilmassa lentävällä siemenellä. Toisin sanoen että vasta yhteydessä lauseiden
kohdistamassa merkityksessä sana ja käsite ja symboli ja kuva ovat olemassa. Sillä
todellinen lukutaito, kyky arvioida, ymmärtää ja omaksua ja vieläpä lukea kriittisesti
ovat suomalaisille harvinaista tietotaitoa.”
Paavo Haavikko 1992

Rahaliitto EMU:a ei koskaan rakennettu minkään tieteellisen, ei edes ta
loustieteellisen teorian pohjalle, koska se oli ennen kaikkea poliittinen liitto,
jonka tavoitteena taas kerran oli Saksan ja Ranskan välisen sodan estäminen,
EU:n laajentaminen ja syventäminen millä tavalla tahansa, koska unioni on
kuin polkupyörä, joka pysyy pystyssä vain jos ollaan etukenossa menossa
jonnekin – melkein sama mihin. Sittemmin Nobelpalkittu taloustieteilijä
Paul Krugman epäili rahaliiton järkevyyttä jo sen perustamisen aikaan, mut
ta EUnomenklatuuraa ei ikävä kielteinen ajattelu kiinnostanut. Unionin toi
minta ei perustu tieteelliseen tietoon, vaan poliittiseen lehmänkauppasekoi
luun. Uusliberalismi kietoutuu unioniin vahvimmin Goldman Sachin kautta,
sillä finanssifirma on kuuluisa siitä että se uittaa omiaan julkishallintoon
sekä USA:ssa että Euroopassa. Pojat väärensivät Kreikan tilit ja istuttivat Eu
roopan keskuspankin johtoon oman miehensä. Oikeita Chigagon ja Goldma
nin poikien viisauksia imenyt kepulaiskomissaarimme Rehn lähetti jopa pai
menkirjeen EUhallituksille siitä, että ettei vääräoppisia taloustutkijoita tule
kuunnella, vaan että me kuljemme sitä oikeaa tietä kaikkien oikeaoppisten
kanssa. Chigagon uusliberalistiset pojat jatkavat gangsteriperinnettä, mutta
hieman hienostuneemmin. Valtiot laitetaan polvilleen ja kiristetään ne mak
samaan finanssitalojen tappiot veronmaksajien rahoilla. Ketään ei ammuta
kuin korkeintaan alas palliltaan, mutta joitakin tappiotahan aina sodassa ja
rauhan edistämisessä tulee, mutta nehän ovat niitä surkeita luusereita, joita
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on muutenkin liikaa. Lisäksi yksityistämiseen pakotetuissa maissa riittää
runsaasti halpaa ostettavaa: yrityksiä, kiinteistöjä ja luonnonvaroja. Mitä on
pankin ryöstäminen verrattuna investointipankin perustamiseen? Krugman
on taloustieteilijänä ollut kovin hämmentynyt talouskomissaaripalloilija
Olli Rehnin puheista, että vyötiukennuspolitiikka ei näytä tehoavan, mutta
silti ainoa asia, jota meidän tulisi pelätä on oma pelkomme. Krugmanin em
piriiset näytöt siitä, että säästöpolitiikka yksiselitteisesti lisää velkaantumista
per bruttokansantuote, ja mitä vähemmän kuristusta, sitä korkeampi talous
kasvu, eivät hätkähdytä EU:n korkeinta talousvirkamiestä, vaikka hän lienee
hieman huolestunut siitä, että EUalueen velkaantumisaste räjähti muuta
massa vuodessa 60 %:sta 90 %:iin. Krugmanin mukaan EU:ssa ei ymmärretä
keynesläisyydestä mitään. Tämä pätee myös Suomeen, jossa valtionvarain
ministeriö vastustaa kaikkia menoja ja velanottoa – ja poliitikot kannattavat
minkä tahansa siltarummun tai betonipömpelin rakentamista omaan koti
maakuntaan elvytyksen nimissä. Ministeriössä puhutaan rakenteellisista uu
distuksista, mutta ei juuri selvennetä mistä on kyse. Uusliberalismin läpitun
keman ministeriön ”rakenneuudistus” merkinneen ennen kaikkea sosiaali
turvan leikkaamista ja työntekijöiden oikeuksien lisäkaventamista, ei turhien
ja kannattamattomien investointien tai vanhan kartellisoituneen ja matalan
jalostusasteen omaavan auringonlaskun teollisuuden tukemisen lopettamis
ta.
Suomi lähti soitelleen Saksan ja Ranskan välisen sodan estämiseen emuil
len, vaikka Ruotsi ja Tanska eivät lähteneet, ja vaikka Suomen kansalle va
lehdeltiin päin naamaa kansanäänestyksen alla, ettei EMU:sta nyt äänestetä,
vaikka se äänestyksen alaiseen Maastrichin sopimukseen oli kirjoitettu.
Vaikka rahaliiton valuviat on jo ainakin osin tunnistettu, jaksetaan edelleen
vannoa, että Suomen on niin paljon parempi EMU:ssa kuin ulkopuolella,
vaikkei mitään tutkimusta asiasta tehdä. Ainakin Ruotsissa ja Tanskassa me
nee mukavasti, vaikka ovat sen paratiisin ulkopuolella, jossa Suomi olisi hel
vetissä. Kun korot sekä rahan ostot ja myynnit päätetään Frankfurtissa, se on
hieman sama asia kuin Saksan lämpötilan mukaan määrättäisiin suomalais
ten vaatetus. Sitä tuskin kukaan haluaisi.
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”Devalvaatio on hyvä keksintö. Jos meillä olisi yhteinen valuutta SuurvaltaEuroo
pan kanssa, ei voitaisi nyt devalvoida.”
Paavo Haavikko 1992

Kun EUEMU paratiisissa, jossa loppui työttömyys, ruuan ja viinan hin
ta romahti sekä aurinko paistoi, ei pahan päivän koittaessa (jota ei koskaan
vuorineuvosten mukaan pitänyt tulla) voidakaan enää devalvoida valuuttaa,
niin on devalvoitava jotain muuta. Sisäinen devalvaatio on se saavutettu etu
josta suomalaiset bulkki ja oligarkkifirmat eivät luovu, koska niiden todelli
nen kilpailukyvyttömyys edellyttää jatkuvia valtion tukiaisia, yritysriskien
sosialisointia veronmaksajille ja työntekijöille sekä kustannusten minimoin
tia alle markkinahintojen huonon jalostusarvon, susilaadun ja surkean liik
keenjohdon vuoksi. Kun valuutta ei enää jousta, pitää kaiken muun joustaa,
paitsi hyvävelifirmojen pamppujen edut. Patruunat kaipaavat kansantalou
den pohjaksi kiinalaista palkkatasoa ja työmarkkinapolitiikka, mikä on lin
jassa heidän jalostusasteettomuusonvakio strategiansa kanssa. Deutsche
Bankin ekonomistien arvioiden mukaan vanhojen euromaiden virtuaaliva
luutat ovat vahvistuneen noin 1535 % suhteessa Saksaan. ”Suomen euro”
on noin 25 % vahvempi kuin mitä se kelluvana valuuttana olisi. Suomessa
siis vahvan markan politiikka jatkuu. Etelärannan poikien mukaan siis palk
koja pitäisi oikeasti laskea neljänneksellä, vaikka EMU:n piti ratkaista kaikki
ongelmat. Devalvaatio on hyvä väline korjata kriisivaiheessa hintakilpailu
ongelmia, mutta Suomessa sitä on käytetty säännöllisesti bulkkiteollisuuden
tarvitsemana normaalina talouspolitiikan jatkeena. Puupääteollisuuden po
mot halusivat valuuttadevalvaation estävän EMU:n, mutta eivät ryhtyneet
omien firmojensa kehittämiseen, jotta tuotteet voisivat kilpailla jollakin
muullakin kuin hinnalla, koska heidän mukaansa työmies ja nainen on pal
kanalennuksensa ansainnut.
Suomen talouspolitiikan ainoa selkeä tavoite näyttää olevan pyramidira
kenteisen, kestämättömän eläkejärjestelmän sekä siihen sidoksissa olevan
monopoli ja kartellijärjestelmän sekä auringonlaskun elinkeinoelämän yllä
pitäminen mihin hintaan tahansa. Ja sitä kutsutaan vastuulliseksi talouden
hoidoksi. Entinen pääministeri ja nuorisoasumisen asiantuntija Matti ”lauta
kasa on minun” Vanhanen, loihe lausumaan menneenä kesänä, jotta julkista
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sektoria pitää pienentää ja verotusta alentaa, ”jolloin jää tilaa vielä vääjää
mättä nouseville eläkemaksuille.” Valtionvarainministeri Urpilainen on
myös lausunut jotakin rakenteellisista uudistuksista, joista nostettiin parhai
ten esiin työurien pidentäminen, mitä ilmeisemmin eläkeiän nostaminen.
Demaritaustainen päiväunien nukkuja, Valtion taloudellisen tutkimuskes
kuksen, VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen on puhunut myös työurien pi
dentämisen ja maltillisten työsopimuksien puolesta, jotta kilpailukyky para
nisi.
Valtionvarainministeri Jutta U. lounasti 15.8. 2013 entisten valtionvarain
ministereiden kanssa. Tästä innostuneena media julisti, jotta asiantuntijoita
on kuultu. Pikemminkin Suomen surkean elinkeinorakenteen ja taloudelli
sen tilan arkkitehdit olivat paikalla: vahvan markan Manu ja löysän budjetin
Liikanen, jotka molemmat olivat ns. vapauttamassa eli avaamassa holtitto
masti valuuttahanoja sekä uusliberalismin soturit Louekoski, Viinanen ja
Niinistö. Kuvaavaa Suomen poliittiselle kulttuurille on se, ettei meillä ole
(kansan)talousministeriä, eikä ministeriötä, vaan valtiovarainministeri ja
ministeriö, joiden tehtävä on kirstunvartijoina vahtia tuloja ja menoja, mutta
ei sitä tehdäänkö niillä rahoilla jotain kansantaloutta kohentavaa. Aikoinaan
1980luvulla selvitettiin valtioiden taloudellista tilaa suhteessa siihen, oliko
valtiovarainministerinä taloustieteilijä vai ei ja tulos oli aika lohduton: tilan
ne oli huonoin maissa, joissa oli ekonomisti ministerinä. Suomessa ei valtio
varainministereinä ole juuri ollut talousmiehiä, jos ei Koivistoa ja Louekos
kea lasketa, mutta hehän ovat pikemminkin pankkimiehiä, ja mehän tiedäm
me jo, minkälaista jälkeä pankkimiehet jättävät valtion ja kansantalouteen.
Suomen valtionrevisiotoimistoa johtavat uusliberalistiset pojat ja tytöt, jotka
laativat sopivia raportteja, leikkauslistoja ns. rakenneuudistuspapereita sekä
numerologisia kaaviota, joita sitten ministerin sopii esitellä, jos kehtaa ja jos
ei kehtaa, niin pannaan virkamiehet asialle. Rakennemuutos ei koskaan kos
keta Euroopan keskuspankin Helsingin haarakonttoria tai valtionvarainmi
nisteriötä, joiden toimenkuvat pitäisi muuttaa kansantalouslaitoksiksi tuot
tamaan perusteellisia kansantaloudellisia raportteja, jotka kestävät tieteelli
sen tarkastelun. Se on vain niin paljon kivampaa leikkiä puolijumalaa Chiga
gon poikien hengellisillä ilmoituksilla ”ainoasta vaihtoehdosta” ja rukata
muiden elämää uusiksi.
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Uusliberalistisesta kilpailukykyideologista on tullut ”tosiasia”, vaikka mi
tään näyttöä sen hyödystä kansan
”Kilpailukykyopista on asteittain muodostu
talouksien kehitykselle ei ole.
nut eräänlainen teknoliberaali versio fasis
Suurfirmoilla menee mukavasti,
mista....Tarvitaan lisää kuria, pakkoja ja te
kun saavat sekä kartellisoitunei
hokkuutta työpaikoille, jotta yhtenäinen Suo
den markkinoiden rahat että val
mi pärjäisi kovassa maailmanlaajuisessa kil
tioiden tuet. Chigagon poikien
pailussa! Kilpailukyky vaatii myös kansallis
ten voimavarojen mobilisointia ja rankkoja
isukin, Milton Friedmanin mu
uudistuksia! Tässä mielessä uusliberalismi on
kaan tieteellisten mallien oletusten
totalitaarinen oppi, yksilön vapaaajan va
todenmukaisuudella ei olekaan
pausoikeuksien korostamisesta huolimatta.”
mitään merkitystä, kunhan jonkun
yksinkertaistuksen nojalla voidaan
Professori Heikki Patomäki 2007
tehdä ”riittävän hyviä” ennusteita.
Ekonomistien ennusteet ovat tunnetusti menneet vuosikymmeniä pie
leen, eikä ”kukaan” ole koskaan osannut ennustaa pörssiromahduksia, fi
nanssikriisejä, Neuvostoliiton ja Berliinin muurin kaatumista tai Kreikan ah
dinkoa. Samantyylisiä malleja käytetään myös ns. ilmastonmuutoksen tutki
muksessa, jossa kaaosteoriat ovat muuttuneet 1960luvulta tutuiksi tulleisiin
jyrkästi nouseviksi suoriksi tai eksponentiaalisiksi käyriksi. Tieteelliset to
tuudet alkavat muistuttaa ”kyllä kirkko tietää” muunnelmaa, jossa riittävän
moni asiaan vihkiytynyt tieteilijä riittää todistamaan mustan valkoiseksi.
Tutkimuksien laadusta ei puhu kukaan mitään.
Suurteollisuuden lobbausjärjestö, Word Economic Forum, WEF on kilpai
lukykymittareiden sylttytehdas; ne eivät siis synny missään tieteellisessä il
mapiirissä, vaan etujärjestön kabineteissa. Monikansalliset yhtiöt ovat val
miita maksamaan satoja tuhansia dollareita saadakseen näennäistieteelliseen
kaapuun puettuja ”taloustutkimuksia”. WEF:n julkaisemat globaalit kilpai
lukykyraportti, liiketoiminnan helppouden indeksi ja taloudellisen vapau
den indeksi kuvaavat uusliberalistinen rahapapiston unelmaa paratiisista,
jossa he haluaisivat voittonsa tehdä. Vaikka Suomi on ollut näiden kilpailu
kykymittareiden kärkipäässä, ei tänne ole juuri investoitu eikä talouskasvu
kaan ole kovin ihmeellistä tasoa. Mittareiden alapäässä olevien Kiinan ja In
tian sijoitukset ja talouskasvu ovat aivan toista luokkaa. Suomea kehutaan
kuitenkin usein kilpailukyvyn mallimaaksi Euroopassa, koska amerikkalai
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nen uusliberalismi täytäntöönpannaan täällä huonon itsetunnon omaavan
poliittisen eliitin korporaatiomaassa pisteelleen. Suomalaisten poliitikkojen
ja virkamiesten näyttää olevan hyvin vaikeaa ymmärtää, etteivät ne kansain
välisissä kokouksissa lausutut imartelut ja kehut ole mitään muuta kuin kie
roa small talkia. Siksi meidän pojat ja tytöt ovat yleensä nukkuneet ruususen
unta, kun Suomen kansantalouden etujen yli on kävelty. Suomineito sopii
WEF:n ja muiden uusliberalististen ideologisten butiikkien marionetiksi ja
mallinukeksi.

Iiro ”Siperia opettaa” Viinasen 1990luvulla insinöörireviisorin suorasel
käisyydellä ajama talouskuri ei välttämä johtanut yhtään sen parempaan tu
lokseen kuin elvyttävämpi politiikka – itse asiassa se saattoi johtaa yhä sy
vempään velkaantumiseen. Työeläkeveljeksi Ilmarisen talousjohtajaksi sit
temmin nostettu taloustieteilijä Jaakko Kiander laski vuonna 1993 vaihtoeh
toiisen talouspolitiikan eli säästöistä luopumisen ja 20 miljardin markan el
vytyspaketin vaikutuksia. Hänen mukaansa budjettialijäämä olisi ollut ensin
suurempia, mutta nopeamman kasvun ansiosta velan suhde bruttokansan
tuotteeseen olisi jäänyt alhaisemmaksi kuin Viinasen linjalla. Demarivirka
miehen näkemyksiä voidaan tietysti epäillä, mutta kun NobelKrugman to
disti vuonna 2013, että mitä enemmän kansantalouden kuristusta, sitä kor
keampi velkaantumisasteen nousu per bruttokansantuote, voidaan olla aika
vakuuttuneita myös Kianderin arviosta. Krugmanin aineistossa olivat muka
na Saksa, Italia, Espanja, Irlanti, Portugali ja Kreikka. EU:n ja Kansainvälisen
valuuttarahaston, IMF:n talousviisauden mukaan säästöt vähentävät vel
kaantumista, mutta asiahan on ihan päinvastoin. Siksi Olli Rehn ei halua olla
nobelistin kaveri. Lisäksi Krugman on laskenut säästötoimenpiteiden vaiku
tuksen talouskasvuun vuosina 2011–2012. Siinä korrelaatiokäyrä kulkee
päinvastoin, eli mitä enemmän kuristusta sitä pienempi talouskasvu. Suu
rimmat säästöt toteuttanut Portugali ja Kreikka ovat romahduttaneet brutto
kansantuotteensa vuodessa (Portugali 4,5% ja Kreikka 13 %), sen sijaan
käytännössä nollasäästöjä toteuttaneen Saksan talouskasvu oli noin +4 %.
Saksa onnistui myös siirtämän pankkitukensa yhteisvastuullisesti EUmaille
”Kreikan tukipaketti” nimisenä hankkeena. IMF on jo hieman reivannut
kurssiaan, koska siellä on nähty ”oikean talouspolitiikan” tulokset Latinalai
sessa Amerikassa, Aasiassa ja nyt Euroopassa, mutta Euroopan unionin ta
louspojat kulkevat sitä oikeaa tietä Goldman Sachsin tuonpuoleisessa lupaa
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mat sata neitsyttä mielessään.
Kun Viinanen kuritti köyhiä ja lappoi rahaa pankkeihin, vaikkei edes
tiennyt kumpaan SYPpankkiin niitä markkoja ja miljoonia syydettiin, fi
nanssivelhot laittoivat lihaksi ihan elinkelpoisiakin yrityksiäkin koska pank
kitukipiikki oli auki. Kianderin 1990luvulla ajama linja olisi ollut ainakin
yhtä hyvä vaihtoehto kuin se mikä toteutettiin ”ainoana vaihtoehtona”, li
säksi se olisi säästänyt sadat tuhannet ihmiset velkavankeudelta, köyhyydel
tä ja lopulliselta syrjäytymiseltä, minkä laskuja me nyt maksamme mm. la
manuorten pahoinvointina ja kapeana elinkeinorakenteena. Valtakunnan
kontrolleri on kuullut sellaisiakin juttuja, että suomalaiset poliitikot olisivat
käyneet ihan USA:ssa asti kehumassa Suomen pankkikriisin esimerkillistä
hoitoa. Jos se pitää paikkaansa, niin kuin se pitää, on se osoitus ylivertaisesta
itsesuggestiosta. Todennäköistä on, että nykyinen mäyräkoirahallitus syven
tävää lamaa kuritushallinnointipolitiikallaan, sillä ”ainoalla vaihtoehdolla”.
Demareiden ja Vasemmistoliiton vaatimat siltarummut ja TEbyrokratiara
hat elvytyksen nimissä kumisevat tyhjyyttään jo valmiiksi. Mistään ei ole
mitään opittu, eikä edes haluta ottaa opikseen: elinikäinen oppiminen ei
näytä koskevan poliittista ja taloudellista eliittiä. Ilmeisesti siihen eivät kyvyt
riitä edes kykypuolueessa.
Valtiovarainministeriön maaliskuisen ennusteen mukaan Suomen brutto
kansantuote, BKT:n kasvaa 0,4 % vuonna 2013. Suomen ulkoparlamentaaris
ten voimien rakentama maailman paras työeläkejärjestelmä pohjautuu noin
4 %:n jokavuotiseen talouskasvuun ja korkeintaan 5–10vuotiseen eläkeläi
syyteen per eläkeläinen sekä huomattavasti suurempaan työllisten määrään
suurten ikäluokkien perässä. Talouskasvu ei ole ollut aikoihin 4 %, eivätkä
kaikki eläkeläiset kuole alle 75vuotiaina. Ikäluokat ovat pieniä ja työllisyys
aste alhainen, koska näköalaton elinkeinopolitiikka lopettaa viimeisetkin
työpaikat ministeriöiden ulkopuolella. Valtionvarainministeriö ennustaa pit
källe aikavälille 1,5 %:n kasvua, mikä sekin lienee täyttä ekonomistiutopiaa,
niin kuin ne normaalitkin metsään menneet talousennusteet. Talousoraakke
lit ennustavat vanhusten aiheuttavan hirvittäviä hoito ja hoivakustannuksia,
vaikka eläkeläiset ovat terveempiä kuin koskaan ja eniten terveydenhoitoa
käyttää hyvätuloinen aktiiviväestö. Onneksi kosteat suuret ikäluokat tuskin
elävät kovin vanhoiksi. Heille voitaisiinkin – Nokian eläkeläistä Kalle Iso
kalliota mukaellen – antaa ilmaisia Tallinnanristeilyjä, jotta eläkemaksujen
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nousua voitaisiin hillitä.
Raa'an ekonomistisesti voidaan todeta, että lapset ja nuoret maksavat jul
kiselle taloudelle eniten: neuvolat, vanhempainpäivärahat, lapsilisät, päivä
kodit, kodinhoidontuet, koulujärjestelmä. Paljon halvemmalla päästäisiin ot
tamalla valmiiksi koulutettuja maahanmuuttajia työskentelemään järjestä
mällä kunnollinen kotoutus ja kielikoulutus työvoimatoimistojen pilipali
kurssien sijaan. Lapsiperheet ovat kuitenkin aina poliitikkojen lempiaiheita,
joista ei saa puhua pahaa, vaikkei osasta vanhempien palvelemista ja lelli
mistä pissiksistä koskaan tule työvoimaa tähän maahan: joko taidot tai halu
ei riitä. Poliittinen jäsenkirja onkin paras tapa päästä itseään parempiin hom
miin. Ei ole tietenkään lasten ja nuorten vika, että heille on annettu niin help
po käsitys elämästä, ja että heitä on aktiivisesti tyhmennetty ja passivoitettu
niin kouluissa kuin kotona – TV ja Facebook hoitavat lopun. Lapsukaisten
asennevammoja ja sivistymättömyyttä yritetään kyllä korjailla koulussa,
mutta silloinhan aina oikeassa olevat biologiset tosivanhemmat rientävät oi
kaisemaan, ettei meidän urheilusankaria saa kiusata kysymyksillä tai kokeil
la, koska siitä tulee NHLtähti, tai että meidän prinsessalta ei saa vaatia mi
tään, koska se on niin hyvännäköinen ja saa kohta synttärilahjaksi silikonitis
sit. Aikoinaan todettiin, että koulumenestystä – todennäköisesti myös sivis
tystasoa – selitti kodin oman kirjaston koko. Nyt aina innovatiiviset ja van
hempia palvelevat rehtorit ovat keksineet, että peruskoulutus voidaan siirtää
kirjoista, opetuksesta ja kotitehtävistä Wikipediaan, Twitteriin ja Facebookin.
Tietoyhteiskunta alkaa todellakin olla kasassa.
Valtionvarainministeriön ”Julkisen talouden kestävyys ja rakenneuudis
tukset” raportin mukaan Suomen ns. kestävyysvaje johtuu suurelta osin
eläkkeistä, toisin kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa eläkkeelle siirrytään
keskimäärin myöhemmin ja työllisyysaste on korkeampi. Kyse nykyisen elä
kejärjestelmän kokonaisjärkevyydestä ei nouse esille edes aina sanavalmiin
Vartiaisenkaan ulostuloissa. Ruotsissa on paljon pidempi teollinen historia,
monipuolisempi elinkeinoelämä ja vähemmän kartelleja, demokraattisempi
ja avoimempi hallinto, ja myös työntekijän mukaan joustava työaika. Vaikka
yliekonomi Vartiainen on asunut pitkään Ruotsissa, hän ei näytä ymmärtä
vän yhteiskuntien todellisia eroja.
Valtionavarainministeriön raportissa toivotaan rakennepoliittisia uudis
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tuksia, joilla lisätään työvoiman tarjontaa ja tuetaan tuottavuuden, erityisesti
julkisen sektorin kuristamista. Kun maassa on käytännössä puoli miljoonaa
työtöntä ja vajaatyöllistä, tuottavuuden lisääminen ainakin julkisella sekto
rilla ja palvelualoilla tosiasiassa lisää työttömyyttä, on aika vaikeaa ymmär
tää mihin ollaan pyrkimässä. Työvoimaahan on tarjolla, mutta se ei kelpaa
työnantajille useimmiten siksi, että henkilö on yli 40vuotias, vaikka koulu
tusta ja työkokemusta riittäisi. NobelKrugman ruttaisi ns. tarjontatalous
opin jo 1980luvulla, mutta Suomessa tätä liturgiaa toistetaan edelleenkin.
Raportissa ei kertaakaan puututa siihen, miten niitä työpaikkoja oikein syn
tyisi tai mikä elinkeinopolitiikka voisi johtaa toivottuihin tuloksiin pidem
mällä aikavälillä. Ministeriön numerologiaosastolle tosielämän taloudellinen
toiminta näyttää olevan ihan tuntematonta. Julkisen sektorin tuottavuuden
”kasvattaminen” tietojärjestelmillä ja työvoiman vähentämisellä on täyttä
silmänlumetta, kun puhutaan niistä jotka sitä työtä oikeasti tekevät: lääkärit,
hoitajat, sosiaalityöntekijät ja opettajat sekä lastenhoitajat. Mummojen ja
vauvojen vaippojen vaihtamista ei voi rationalisoida – tai voidaan, mutta sit
ten Suomen on syytä irtisanoutua YK:n ihmisoikeussopimuksesta. Priori
sointia ja oikeasti näyttöön perustuvaa hoitoa ja sosiaalityötä ei maassa halu
ta harjoittaa, koska se on lääke ja holhousporukan etujen vastaista. Eivätkä
poliitikot tule potkimaan pois jäsenkirjavirkamiehiä turhan paperinpyöri
tyksen hommista. Eihän powerpointporukkaa voi rationalisoida, koska ne
niitä numerologialeikkeja harrastavat, joista valtionvarainministeriön pojat ja
tytöt tykkäävät.
VM ehdottaa lääkkeeksi myös yhtenäistä 22 % arvolisäkantaa, perustelu
na se, että arvolisävero on se vero kiinteistöveron kanssa, joka ei estä talous
kasvua, vaikka mikään vakavasti otettava taloustutkimus todista, että tulo
ja yhteisöverotus estäisi talouskasvua – tästä ovat korkean verotuksen Ruot
si, Norja ja Tanska malliesimerkkejä. Numerologisin leikein kuvitellaan esi
merkiksi joukkoliikenteen ja lääkkeiden sekä elintarvikkeiden käytön pysy
vän ennallaan, jos hinta nousisi noin 10 %. Tällä todistellaan, että saataisiin
miljardi enemmän tuloja. Köyhä ja sairas kansa – köyhät yleensä ovat myös
sairaita – ei kestä perustuotteiden rajua korotusta. Maassa on nyt jo kartel
lintalouden tuottamat huippukuluttajahinnat. Jo nyt osattomat ihmiset jou
tuvat jättämään monia tärkeitä tuotteita ostamatta, koska ei ole varaa. Sa
maan aikaan ollaan vähentämässä tuloveroja, mutta ei köyhiltä. Köyhyysra
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jan alapuolella olevista sosiaaliturvaetuisuuksista pitää maksaa edelleenkin
veroa. Arvonlisäveron nostaminen olisi myrkkyä eisaastuttavalle majoitus
ja kulttuurielinkeinoille, joista ihmiset myös ensimmäiseksi säästävät, jos ra
hat ovat tiukoilla. Se myös heikentäisi tavoitetta edistää joukkoliikennettä
sekä vähentää saasteita ja ruuhkia. Mutta ehkä se onkin tavoitteena... Tulo
yritysverotuksen alentamispuheiden takana onkin – ideologian lisäksi – suu
ri paine korottaa työeläkemaksuja, jotka käytännössä ovat osa tulo ja yritys
verotusta.
Ministeriön talousvisioista ei anna kovin hyvää käsitystä se tosiasia, että
se on arvioinut verotulot yli miljardi euroa alakanttiin, vaikka yleensä vero
tuloja arvioidaan varovaisuusperiaatteella. Jos VM:ssä ei ymmärretä, että au
toveron nosto johtaa yhä useamman Saksaan käytetyn bemarin ostoksille ja
talouslama ylipäätään vähentää autojen ja muiden tuotteiden ostohaluja,
niin mihin talousvirkamiehiä tarvitaan? Eivätkö he muka tienneet viime syk
synä, että depressiota pukkaa? Strategisesti tieto tuotiin esille vasta tässä vai
heessa, kun valuvikaista talousarviota on noudatettu jo yli puoli vuotta, ja
kun työehtosopimusneuvottelut ja budjettiriihet olivat edessä. Kriisitietoi
suutta levitetään valtiontaloudesta, vaan ei kansantaloudesta.
Korkeakouluopintojen nopeuttamista halutaan edistää, koska jää muka
mas työtä tekemättä ja eläkemaksuja maksamatta. Väite perustuu tarjonta
harhaan: jos opiskelijat eivät tekisi sivuhommia ja opiskelisi, he olisivat jos
sain koulutustaan vastaavissa parempipalkkaisissa töissä maksamassa suu
rempaa veroa ja työeläkemaksua. Nykyisellä koulutusjärjestelmällä voidaan
ihan hyvin lyhentää opintoaikoja siten, että jokainen yliopiston – eiku kou
lun – kirjoilla viisi vuotta ollut saa maisterin paperit. Suunnilleen samanta
soisia osaajia saamme työelämään, siten poliitikot ja virkamiehet voivat taas
taputella käsiään uusien PISSAtutkimuksien kanssa kilpaa. Koulutus ja tie
toyhteiskunta on taas osoittanut voimansa. Kun pitäisi olla huolissaan siitä,
että minkälaisia maistereita muita ”korkeakoulutettuja” kansakunta oikein
tuottaa, niin ollaan vain huolissaan, ettei tutkintobulkkia tule tarpeeksi eikä
riittävän nuorena koulutusputkesta ulos. Laatuajattelu ei ulotu uusliberalis
tistisia bulkkilaatumittareita pidemmälle. Ministeriön todellisuudesta irtau
tuneet virkamiehet eivät yhtään näytä ymmärtävän sitäkään, että ns. hantti
hommien tekeminen opiskeluaikoina opettaa nuorisolle työn tekemistä ja
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antaa perspektiiviä tähän yhteiskuntaan. On paljon huolestuttavampaa, että
parempien perheiden vesat ja viivit viettävät aikaansa papan rahoilla koko
opiskeluajan, jolloin heiltä jää todellinen elämä näkemättä. Ei ole siis ole mi
kään ihme, että nämä paremman väen pikkuleijonat tekevät johtamis ja IT
järjestelmähypeillään turskaa yritysten johdossa, pankeissa sekä valtionva
rainministeriössä, kun tosiasioiden tyranniaa ei ole jouduttu koskaan koh
taamaan. Ministeriön raportissa todetaan, että korkeakoulututkinnon suorit
taneiden osuus ikäluokasta on suuri. Kysymys kuuluukin, että miksi? Ja
miksi peruskoulu ja lukio antavat niin huonon pohjan korkeakouluopintojen
suorittamiseen? Kenen huijaamiseksi teinien päivähoidoksi ja julkisen sekto
rin rahareiäksi osoittautunut ammattikorkeakoulujärjestelmä luotiin?
Nykyiset AMKhoitsut eivät osaa enää laittaa piikkiä potilaan persuksiin, ei
vätkä tehdä lääkelaskelmia, mutta pillerit maistuvat näille korkeakoulute
tuille ”hoitotieteen” osaajille. Mutta tässä laatujohtamisen ja huippukoulu
tuksen luvatussa maassa ei koulutuksen laatua saa kyseenalaistaa. Marxis
mileninismin jalojen periaatteiden mukaisesti määrä korvaa laadun ja no
peus korvaa osaamiseen. Niitä pikamaistereita kartellisointunut elinkeino
elämä ja herrojen EVA tarvitseekin visiomaan kaikenlaista, kun vitsit ja rahat
alkavat olla vähissä.

Paavo Haavikko totesi jo edellisen suurlaman aikoihin, että Lipposen hal
lituksessa olivat edustettuina kaikki muut, paitsi rahat, köyhät ja tosiasiat.
Lipposen hallitus oli EUhallitus, joka uskoi siihen, että unioni poistaa työt
tömyyden. Tätä perinnettä Suomessa jatketaan edelleenkin – paitsi että työt
tömyys ei ole aikoihin ollut mikään ongelma, vaan se etteivät ihmiset tee tar
peeksi töitä.
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PROPAGANDASTA
TIEDETTÄ
Meille on annettu ymmärtää, että lääketiede on puhdasta (luonnon)tie
dettä, jota tehdään ihmisten terveyden edistämisen nimissä. Aikoinaan va
semmiston tavoitteena oli sosialisoida apteekit ja lääketeollisuus, eikä syyttä.
Kansainvälinen lääketeollisuus on ollut erityisen kannattavaa, eikä kaikista
valituspuheista huolimatta käytä erityisen paljon rahaa tuotekehitykseen.
Suuri osa rahoista sijoitetaan markkinointiin, sairauksien keksimiseen, lää
käreiden voitelemiseen ja sairaustietoisuuden levittämiseen. Länsimaalaiset
ovat terveempiä kuin koskaan, mutta voivat huonosti omasta mielestään –
tai ainakin lääketeollisuuden tukeman asiantuntijan mukaan, koska erilaiset
piilosairaudet on nykyisin maailmanlaajuisia kansantauteja. Yhdysvalloissa,
jossa reseptilääkkeiden markkinointi kuluttajille on sallittua, saattaa koko
perhe, mukaan lukien lemmikit, olla psyykelääkitty.
Lääketeollisuuden lobbarit pyrkivät saamaan reseptilääkkeiden suora
markkinoinnin sallituksi myös EU:ssa. Mahdollisesti tässä tullaan vielä on
nistumaan ”vapaan kilpailun” nimissä, varsinkin kun unionissa lääkeasiat
kuuluvat teollisuusasioihin, eivätkä terveysasioihin. EU:n lääkeviranomai
nen EMA ei katso olevansa ensisijaisesti kuluttajien tai potilaiden asialla,
vaan eurooppalaisen lääketeollisuuden edistämisen asiamies. Saksalainen,
ranskalainen, tanskalainen ja englantilainen lääketeollisuus haluaa saada
omat markkinaosuutensa – ja Suomen Orion kans. Kun Hollannin lääkelai
tos esti AstraZenecan epätyypillisen antipsykootin, Seroquelin hyväksymi
sen masennuksen lisähoidoksi huonon näytön vuoksi, lääketehdas kääntyi
EU:n puoleen ja sai lääkkeen hyväksytyksi koko unionin alueelle. EMA hy
väksyi myös ranskalaisen masennuslääkkeen, Valdoxanin myyntiluvan,
vaikka tehoa ei pahemmin löytynyt. Perusteluna oli se, että se on vaihtoehto
nykylääkitykselle, vaikkei vaikuttavuutta ollut yhtään sen enempää kuin
aiemmin hyväksytyillä lääkkeilläkään, jotka on jo lumetasoisiksi havaittu.
Ongelma lääkebisneksessä kuluttajien ja potilaiden kannalta on juuri se, että
aivan alaarvoisilla näytöillä on hyväksytty lääkkeitä myytäviksi käyttöai
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heina todelliset tai keksityt sairaudet.
Euroopassa seurataan Yhdysvaltain elintarvike ja lääkelaitoksen, FDA
jälkiä. Laitos on hyväksynyt lääkkeitä sillä perusteella, että pitää löytyä aina
kin kaksi onnistunutta lääketutkimusta, jotka osoittaisivat jotain lääkkeen te
hoa. Epäonnistuneita pillerikokeita, joissa lume tai vertailulääkitys osoittau
tuu olevan tehokkaammaksi, voi olla vaikka kaksikymmentä. Lääkelaitoksen
käsitys tieteellisesti merkittävistä tuloksista on siis se, että jos 1040 % tutki
muksista osoittaa jotain tehoa, niin vaikutus on merkittävä. EU:ssa on vai
keaa vastustaa FDA:n löperöä linjaa, koska muuten voisivat jäädä eurooppa
laiset pillerit ilman myyntioikeuksia USA:ssa. FDA:n bisnesmyönteisyyden
jäljet johtavat Reaganin ja Bushien hallintojen teollisuussidonnaisten virka
miesten nimityksiin. Uusliberalismin isä, Milton Friedman moitti aikoinaan
FDA:ta siitä, että lääkkeiden hyväksymisen viivästyminen tai estyminen joi
denkin sivuvaikutusten vuoksi on jopa tappanut ihmisiä. Neoliberalismissä
hän on keskeistä ”vapaus” eli firmojen oikeus myydä mitä tahansa vaarallis
ta ja/tai tehotonta kamaa. Asiat käsitellään sitten oikeudessa firman huippu
juristien jargonilla, jos joku onneton asiakas uskaltautuu haastamaan jättifir
moja oikeuteen. Kansainväliset oligarkkibrändifirmat käyvät varmuuden
vuoksi oikeutta liian aktiivisia kansalaisia vastaan, vaikka tietäisivät olevan
sa väärässä, jotta aiheutettaisiin mahdollisimman paljon stressiä ja juristiku
luja vastapuolelle. Samalla osoitetaan yhtiöiden valtaa varoitukseksi muille
liian innokkaille. Yhdysvalloissa lääketeollisuus on joutunut maksamaan
sekä haittakorvauksia että sakkoja vilpillisestä markkinoinnista, mutta ne
ovat miljoonaluokassaan pikku summia farmafirmojen miljarditulosten rin
nalla. Nämä satunnaiset erät on yleensä laskettu jo mukaan tuottavuuslas
kelmiin.
Pillerikokeista ei julkaista yleensä kuin vain ne onnistuneet ja nekin mo
neen kertaan eri muodoissa eri lääketiedelehdissä. Medisiinijulkaisuja ei voi
enää pitää tiedelehtinä, koska niissä julkaistaan mitä tahansa lääketeolli
suuden lobbaamaan ja haamukirjoittamaa disinformaatiota. Jos ei muuta,
niin oikeat tulokset kuorrutetaan tuloksia vastaamattomalla teksteillä ja kuin
huomaamatta kerrotaan ko. sairauden olevan yleinen ja hoidettavissa, jos
vain hoito (= se lääkeyhtiön patentoitu pilleri) annettaisiin potilaalle ajoissa
ja pitkäjänteisesti. Jos joku onneton lääketieteen aikakausilehti julkaisee
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kriittisen artikkelin lääketeollisuuden taloudellisesta vaikutuksesta alan tut
kimukseen, siitä on seurauksen lääketeollisuuden mainostulojen menetys.
Sairauksia syntyy kuin sieniä sateella. Lääkittäviä sairauksia ovat jo ujous
(sosiaalinen fobia), joidenkin naisten kuukautisiin linkitetyt oireet eli PMS
(tai premenstruaalinen dysforia), korkea kolesteroli (jolla ei ole mitään teke
mistä juuri minkään kanssa), naisten vaihdevuodet, luun haurastuminen
vanhetessa (osteoporoosi), ummetus ja vatsavaivat (ärtyvän suolen oireyhty
mä). Ensin nämä taudit ovat harvinaisia, mutta todella ikäviä, muutaman
vuoden päästä määrittelyjä löysennetään tai mittausohjearvoja alennetaan,
muka tieteellisin perustein, jolloin saadaan aikaiseksi uusi lääkittävä kansan
tauti. Uusimpaan psykiatriseen jenkkilistaan DSMV:een on saatu jopa suru
kin diagnoosiksi. Siihen tietenkin tehoavat lääketeollisuuden kehittämät täs
mälääkkeet, joiden patenttiaika on umpeutunut tai umpeutumassa, joten
uusi käyttöaihe kätevästi pidentää patenttisuojaaikaa, eikä rahan tuloa voi
estää.
Suomalainenkin media osallistuu todella kiitettävästi medikalisaation le
vittämiseen selostamalla pilleritehtaiden PRfirmojen ja muiden ns. yhteis
työkumppaneiden, kuten potilasyhdistysten, lääkäriseurojen ja medisiininet
tiportaalien tuottamia tarinoita kutakuinkin sellaisenaan, vain tekstieditoi
malla, faktoja tarkistamatta.
Suurimpien lääkefirmojen, Iso Farman lobbaama, epätieteellinen sai
rauksien tehtaileminen ja kaikenlaisten pillereiden syöttäminen terveyden
huoltona tulee kalliiksi: se ”hoitaa” terveitä sekä jättää monet sairaat lume
lääkkeiden, vaikeiden sivuvaikutusten sekä väärän hoidon armoille. Yhdys
valloissa ”tieteeseen ja näyttöön perustuva” hoito eli reseptilääkkeiden kir
joitteleminen tulee jo todella kalliiksi. Sairauspolitiikan tuloksena yli puolet
(55%) yhdysvaltalaisista syö ainakin yhtä reseptilääkettä päivittäin. Yli mil
joona lasta ja nuorta nauttii ainakin yhtä psyykelääkettä. Suomessakin noin
600 000 syö masennuslääkkeitä. Lääkekorvauksia myönnetään liki neljälle
miljoonalle suomalaiselle vuosittain, joista osa vain väliaikaista lääkitystä
varten. Lääkekustannukset ovat noin kolminkertaistuneet vuodesta 1998
vuoteen 2009. Vanhusten tolkuton lääkitseminen varsinkin laitoksissa ei seli
tä noin huomattavaa kustannusten nousua, vaikka liki jokainen yli 75vuo
tias lääkitään jollakin farmavalmisteella. Diabeteslääkkeitä syö säännöllisesti
noin 5 %, kolesterolilääkkeitä 10 %, sydän ja verisuonilääkkeitä noin 50%,
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masennuslääkkeitä sekä psykoosineurologia ja unilääkkeitä noin 10 %. Lii
kahappoisuuteen tarkoitettujen lääkkeiden käyttö on liki viisinkertaistunut
vuodesta 1990 vuoteen 2010. Diabeteslääkkeiden käyttö on liki nelikertaistu
nut. Verenpainelääkityksen käyttö on liki kymmenkertaistunut (ja lääkityk
sen rajaarvoja on koko ajan hilattu alas). Koska statiinit ja korkea kolesteroli
”sairautena” keksittiin vasta 1980luvun lopulla, on kolesterolilääkitys käy
tännössä 100kertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Statiineja syöte
tään eniten korkean työttömyyden alueilla, Lapissa ja ItäSuomessa. Liki 20
% yli 45 vuotiasta naisista syö hormonikorvaushoitoa, kun vaihdevuosista
on tehty sairaus. Eniten vaarallisia haittavaikutuksia omaavia pillereitä syö
dään EteläSuomessa, sillä siellä toimii eniten lääketeollisuuden täydennys
kouluttamia gynekologeja. Stakesin ja kansainvälisten tutkimuksien tulokset
siitä, että hormonikorvaus”hoito” lisää merkittävästi rintasyöpiä, on nuijittu
maan rakoon ”epätieteellisenä”, koska pilleriteollisuuden alapäänkopeloija
asiantuntijat tietävät paremmin. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on liki kak
sikertaistunut. Masennuslääkkeiden käyttö on noin kymmenkertaistunut
kahdessakymmenessä vuodessa. Masennuslääkkeiden kulutus on suurinta
EteläSuomessa ja Karjalassa. EteläSuomessa sekä lääketeollisuuden koulut
tamia lääkäreitä että depressiohoitajia piisaa. EteläKarjalassa puolestaan
pitkäaikaistyöttömiä ja yksinäisiä mummoja.

Pfizer on maailman suurin lääkeyritys, joka kauppaa yksistään noin 10 %
kaikista pillereistä. Firma takoi voittoa vuonna 2004 14 miljardia dollaria 51
miljardin liikevaihdolla, vuonna 2012 voitto oli 14,6 miljardia dollaria 59 mil
jardin liikevaihdolla. Vaikka kolesterolihittipilleri Lipitorin myynti on las
kussa patenttisuojan loppuessa monissa maissa, sitä myytiin viime vuonna
kuitenkin usean miljardin edestä. Suomessa Pfizer kauppasi 2000luvun lo
pulla lain vastaisesti pillereitä suurimmissa sanomalehdissä mainoksella,
jossa reseptilääkkeet olivat biokemiallisilla nimillä ja värikuvilla esillä. Li
säksi Pfizer Akatemia on mm. opettanut lääkäreille miten laiskoihin suoma
laismiehiin saadaan hieman ytyä sinisin pillerein. Suomessa Pfizeriin ihastui
aikoinaan entinen Sitran sielutieteilijä, ylijohtaja Esko Aho (kesk) joka ryhtyi
visioimaan eurooppalaista terveyspolitiikkaa yhdessä lääkejätin kanssa.
Big Pharmalla eli suurimmilla monikansallisilla, pääosin yhdysvaltalai
silla firmoilla on tapana uikuttaa, että ne niin kovasti tuotekehittävät ja tut
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kivat, vaikka tosiasiassa käyttävät huomattavasti paljon suuremman osan lii
kevaihdosta markkinointiin ja PRhommiin. Ja kauppaaminen tarkoittaa,
paitsi pillerein markkinointia, niin myös sairauksien keksimistä ja myymistä.
Lääketeollisuussidonnaiset asiantuntijat rukkaavat rajaarvoja ja määritelmiä
mielivaltaisesti, jotta saataisiin lisää lääkittäviä. Ennen kolesterolin rajaarvo
oli 7 mmol/l ja nyt se 5 mmol/l tai epävirallisesti jopa 3,5 mmol/l, joka on
eräänkin gurun mukaan ns. luonnonkansojen naturelli arvo. Kolesterolihys
teriaa on lietsottu tehokkaasti, vaikka yli 60vuotiailla ”korkea” kolesteroli
johtaa pidempään ja terveempään elämään. Se mikä ennen oli masennusoi
reita, on nykyisin lievä masennus, joka pitää lääkitä. Juuri kukaan ei kyseen
alaista näitä lääketeollisuuden marionettien lanseeramia totuuksia, vaan kai
kenkarvaiset sairausdiagnoosit menevät ensin läpi Yhdysvaltain lääkärilii
ton, AMA:n farmasidonnaisten asiantuntijoiden komiteassa ja sen jälkeen
pillerisidonnaiset asiantuntijat laativat hoitosuosituksia, joita on tapana kut
sua ”näyttöön perustuviksi” vaikka ainoa näyttö olisi lääketeollisuuden haa
mukirjoittamat ”tutkimukset”, ja asiantuntijat on koottu lääkefirman rahoilla
jonnekin mukavaan aurinkoiseen seminaaripaikkaan pohtimaan lääki
tysalgoritmeja. Psykiatrisia diagnooseja, joiden tehtailu on ollut huimaa vii
meisten 40 vuoden aikana, puolestaan keksii äärimmäisen lääketeollisuussi
donnaiset psykiatrit, Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen, APA:n palavereis
sa. Ennen toista maailmansotaa pään diagnooseja yhdysvaltalaisessa DSM
järjestelmässä oli noin 20 ja nyt yli 400. Diagnoosit ja ”näyttöön perustuvat”
hoidon suuntaviivat rantautuvat kutakuinkin sellaisenaan Eurooppaan, kos
ka sama lääketeollisuus voitelee lääkäreitä ja mielipidejohtajia myös valta
meren tällä puolen. Eräs sveitsiläinen psykiatri laski yhteen DSM–järjestel
män sisältämien erilaisten persoonallisuushäiriöiden arvioidun esiintyvyy
den eli prevalenssin, ja tuli siihen tulokseen, että reilusti yli puolella kansas
ta on psykiatrinen sairaus nimeltään persoonallisuushäiriö. Kaikkihan olem
me omalla tavallamme omituisia, mutta jos ryhdytään määrittämään sairaik
si enemmistö kansasta, ei sen takana ole mikään muu kuin pillereiden
markkinointi.
Yhdessäkään kolesterolilääketutkimuksessa ei ole pystytty esittämään
kuolleisuuden vähenevän, kun syötetään ennaltaehkäisevästi pillereitä hen
kilöille, joilla ei ole jo todettua sydän ja verisuonisairautta. Verenpainelääki
tys lisää keskimäärin 8 vuorokautta elinaikaa 20 vuoden kuurin ansiosta.
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Kuitenkin lääkityksen käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Vuonna 1970
verenpainelääkitystä käytti noin 40 000 suomalaista ja nykyisin yli puoli mil
joonaa eli 500 000. Kuten korkea kolesteroli, myöskään verenpaine ei ole mi
kään sairaus, vaan korkeintaan mahdollinen riskitekijä, jos muitakin riskite
kijöitä on runsaasti olemassa.
Myös potilasjärjestöt kaveeraavat lääkeyhtiöiden markkinamiesten kans
sa ja saavat teollisuudelta rahaa. Ne ovat sopivia pikkuapulaisia sairaustie
toisuuden ja ”oikean” hoitopropagandan levittämisessä. Esimerkiksi Suo
men ADHDliitto järjestää pillerinmyyjän tukemana sairaustietoisuustilai
suuksia ympäri Suomea. ADHD on sopivasti keksitty sairaus, jota ei löydy
aivoista, vaikka sen sanotaan olevan aivosairaus. Tauti diagnosoidaan epä
määräisen oireluettelon avulla. ADHD:lla saa mukavasti huomiota, sääliä ja
kivoja huumeita ihan laillisesti. Amfetamiinijohdannaisia syötetään jopa alle
kouluikäisille, jotta lapsukaiset olisivat rauhallisia. Kun vanhemmuus on ka
teissa ja lasten sosiaaliset ongelmat kasautuvat psyykkisen tai fyysisen pa
hoinpitelyn tai heitteillejätön vuoksi, niin on paljon miellyttävämpää syyttää
jotain aivosairautta ongelmista. Diagnoosi on äärimmäisen helppo saada
hiemankaan vilkkaammalle lapselle, ja siksi jotkut hommaavat pienokaisel
leen varmuuden vuoksi ADHDpaperit, jos sitä vaikka tarvittaisiin johonkin
Kelaetuuteen tai lisä ja tukiopetuksen saamiseksi koulussa.
Terveydenhuollossa ei puhuta vaikuttavuudesta, eikä toimintoja priori
soida. Trendikkäimmät Chigagon koulukunnan eliittijoukot puhuvat ihan
vakavissaan itse aiheutetuista sairauksista. Viinanjuonnilla ja tupakanpoltol
la on selvä yhteys moniin sairauksiin, mutta valtio sallii niiden myynnin ja
rauhoittaa omaatuntoaan verottamalla niitä. Nämä uusliberalistiset marato
niuunot unohtavat kokonaan sen, kuinka paljon maksavat himoamatöörien
urheiluvammat. Ja pohjimmiltaan kaikki taudit ovat itse aiheutettuja, koska
niiden syinä ovat väärät vanhemmat, väärä koulutus ja väärä työ... Lihavuu
den vaikutusta sairastuvuuteen on vahvasti liioiteltu, sillä vain todella vaka
valla ylipainolla on vaikutusta. Samoin on liioiteltu liikunnan myönteistä
vaikutusta, koska tutkimuksissa ei yleensä oteta mitään muita tekijöitä huo
mioon. Yksisilmäisen eliitin on helpompaa syyttää köyhiä ja sairaita omasta
tilanteestaan kuin oikeasti tutkia ja miettiä miksi ihmiset sairastavat, ja mitä
on syytä hoitaa ja mitä ei. Kun köyhiä ja työttömiä kehotetaan ryhdistäyty
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mään, mitään porkkanoita ei ole tarjolla, kun työeläkeyhtiö tai verovaroin
pystyssä pidetty firma tekee tappiota, niin johtoporrasta innostetaan lisä
bonuksin. Niin on kovin erilaista tuo terveys ja yhteiskuntapolitiikkaa. Aika
moni työtön ja köyhä ottaisi vuoteensa ja nousisi, jos saisi edes 100 000 euroa
vuodessa puhtaana käteen.
Nyt on tarrauduttu sotehimmeleihin ja siihen, että ”kyllä siellä kunnissa
tiedetään miten asiat hoidetaan”. Samaan aikaan sanotaan, että kuntia on lii
kaa, joten kuntakartta on laitettava uusiksi. Terveydenhuoltoa on vaikeaa
hallita kokonaisuutena, koska rahoitus tulee niin monesta paikasta, jolloin
kunnat ”säästävät” Kelan rahoilla ja valtio ”säästää” kuntien rahoilla. Sote
tuolileikki on jatkunut jo kauan, joten ilman tuolia musiikin loputtua on
yleensä jäänyt potilas, jolla ei ole varaa mennä yksityiseen terveydenhuol
toon eli yleensä ne köyhimmät pitkäaikaissairaat. YK:n TSSoikeuksien3 so
pimuksessa, johon Suomikin on sitoutunut, nimenomaan korostetaan, että
valtion tehtävä on taata koulutus, sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Nyt
nämä ihmisoikeudet on jätetty kuntien pikkupoliitikkojen, poliittisesti valit
tujen sopivien, vaan ei pätevien sotepomojen ja TEkeskusten korporatiivis
ten työttömyysturvalautakuntien hoidettaviksi, jotka ensin katkaisevat ih
misten toimeentulon, ja sitten alkavat tutkia. Suuri osa kuntapäättäjistä ja
virkamiehistä ei ymmärrä kunta ja kansantaloudesta yhtään mitään – tämä
koskee myös kyky ja talouspuolue kokoomuksen johtamien kaupunkien
johtoporrasta. Sosiaali ja terveysministeriö pesee kätensä sosiaali ja tervey
denhuollon ongelmista ja selittää lääkäreille ja kuntapäättäjille, että kyllähän
te siellä paikallisesti tiedätte miten asiat hoidetaan. Ministeriö hyväksyy kai
kenkarvaiset lobbattujen lääkäreiden ”näyttöön perustuvat” hoitoohjeet
karvoineen päivineen, eikä tarkasta onko niissä mitään järkeä ja kuinka kal
liiksi ylenpalttinen potilaiden tuottaminen, turhat terveystarkastukset ja seu
lonnat sekä tehottomien ja usein haitallisten pillereiden syöttäminen tulee.
Hoitojen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkiminen ja laske
minen olisi ministeriön tehtävä, mutta siellä vain puuhastellaan strategioi
den ja hallintohimmeleiden kanssa.
Entinen Kansanterveyslaitos, nykyinen Stakesilla vahvistettu Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, THL on ollut vuosikymmeniä lääketeollisuuden lie
kanarussa juokseva ”tutkimuslaitos”. Stakesin tutkijat ovat tehneet kriitti
3

TSS = taloudelliset, sosiaaliset ja sivitykselliset ihmisoikeudet
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sempää ja kokonaisvaltaisempaa tutkimusta hyvinvoinnista ja terveydestä,
mutta nyt se on tukahdutettu Kansanterveyslaitoksen ”tieteellisemmän”
vulgäärilääketieteen alle. Kansanterveys ei ole koskaan ollut mikään ykkös
asia ko. laitokselle, vaan sopivien artikkeleiden saaminen lääketeollisuus
myönteisiin julkaisuihin. Onkohan siellä koskaan edes ymmärretty mitä
kansanterveys tarkoittaa? Ehkä siksi nimi on vaihdettu. Ei kyllä kannattaisi
sen laitoksen johtajan puhua mistään hyvinvoinnistakaan. Viimeksi 20.9.
2013 THL:n kepulainen läskikapinajohtaja Pekka Puska vakuutteli YLE Ra
dio 1:n Ykkösaamussa, että terveystarkastukset, kuten kolesterolin ja veren
paineen mittaukset sekä naisten rintasyöpäseulonnat ovat kustannustehok
kaita. Kunhan vaan kansa ymmärtäisi oman parhaansa ja menisi itseensä.
Vuonna 2008 kepulaisvetoisessa ”Suomen terveydenhuollon uusi
tuleminen” vaikuttajatapaamisessa Puska ilmoitti, että THL:n tavoitteena
on vaikuttaa myös sosiaalisiin ongelmiin, mutta ilmeisesti ainoat sosiaaliset
ongelmat, jotka hän on paikallistanut, on viinanjuonti ja läski; niissäkin
asioissa kansalaisten pitäisi taas mennä itseensä. Voin vastustaja Puska kävi
haistelemassa 2000luvun alussa kansainvälisiä tuulia aina korruptioherkän
YK:n terveysjärjestössä, WHO:ssa. Terveysjärjestöä rahoittaa lääketeollisuus
ja siellä vaikuttaa vahvasti lääketeollisuussidonnaisia ns. asiantuntijoita.
Suomalaisgurun alaa siellä oli kroonisten tautien ehkäisy ja terveyden edis
täminen. Kansainvälisissä piireissä olivat jo silloin muodissa uusliberalisti
nen ”terveystaloustiede”, ”näyttöön perustuvat” hoitoohjeet ja lääketeolli
suuden rakastama riskien hoitaminen pillereillä. WHO:sta lienevätkin peräi
sin Pekan puskanäkemykset. THL:ssä hän ajaa Pfizerin ja muiden lääkeyh
tiöiden etua vaahtoamalla kolesteroli verenpaine ja masennuslääkkeiden
välttämättömyydestä. Myös kepulainen hölkkä ja hyväveliverkosto antaa
perspektiiviä tälle ideologiselle ajattelulle. Entisen Sitran terveysvisionäärin,
sittemmin Nokiasuojatyöläisen, Esko Ahon (kepu) koolle kutsumassa ter
veydenhuollon korkeantason aivoriihessä kävi puhumassa myös lääkejätti
Pfizerin konsultti, Harvardin yritysstrategiaasiantuntija, Michael E. Porter,
joka on maailman johtavia kilpailustrategian asiantuntijoita. Tämä neolibera
listi selvittelee mm. kilpailuperiaatteiden yhteiskunnallista soveltamista ter
veydenhuollossa, ympäristökysymyksissä ja yritysten yhteiskuntavastuussa.
Porter on luonut suuryrityksille strategioita hyväntekeväisyyden tai ns. so
siaalisten investointien varjolla tehdä bisnestä, mikä on varsinkin lääketeolli
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suudelle oiva tapa saada lisää asiakkaita. Hyväntekeväisyys on sinänsä kiva
tapa nostaa profiilia – kuten Microsoftmiljardöörien Bill ja Melissa Gatesin
säätiö osoittaa – ja toiminta pohjautuu pitkälti yhdysvaltalaiseen yhteiskun
tamalliin, jossa valtion vaikutus ja sosiaaliturva ovat minimaalista, joten hy
väntekeväisyyskohteita riittää. Pfizer toteutti Marokossa ja Tansaniassa
vuonna 1998 tulehduksia ja myös sokeutumista aiheuttavan trakoman vas
tustamiskampanjan, jossa se lahjoitti Zithromaxnimistä patentoitua anti
bioottia sairastuneiden käyttöön erään jenkkiläisen hyväntekeväisyysorgani
saation kautta. Porterin mukaan edistämällä terveydenhuollon infrastruk
tuurin rakentamista, Pfizer on edistänyt firman pitkäaikavälin tuottoodo
tuksia. Ei liene sattuma sekään, että WHO suosittelee trakoman hoitoon ja
estoon SAFEstrategiaa, joka pitää sisällään Pfizerin antibioottikuurit.
Kun tuhannelle naiselle tehdään mammografiatutkimus ja kahdeksalla
on oikeasti syöpä ( 0,8 %), niin tutkimuksessa löydetään ne 7 henkilöä, joilla
on syöpä, yksi jää löytymättä. Sen sijaan löydetään 70 väärää positiivista ( 7
% tutkituista). Eli yhteensä 77 ”syöpäpotilasta”, joilla oikeasti 10 %:lla on
syöpä. Ja nekään 7 eivät hyödy hoidon aikaisesta aloittamisesta. Ja 1 /1000
jatkaa elämäänsä väärän luulon varassa, että hänellä ei ole syöpää. 70 /1000
on peloteltu ja ahdistettu, ja heille on tehty kalliita jatkotutkimuksia turhaan.
Kaikesta ennaltaehkäisyhypetyksestä huolimatta naisten rintasyöpä ja mies
ten eturauhassyöpäseulonnat eivät ole vaikuttavia menetelmiä syöpäkuole
mien estämiseksi. Sen sijaan ne aiheuttavat turhaa ahdistusta ihmisissä, kos
ka vääriä positiivisia tuloksia tulee ”aivan liikaa” ja osa syövistä jää havaitse
matta.
Huomattava osa puolueita lähellä olevien instituutioiden kuntoutuksesta
on turhanaikaista. Kriisihoitoa on ryhdytty antamaan hyvin hanakasti, vaik
kei kriisipsykologiasta ole yleensä mitään hyötyä. Saman aikaan esimerkiksi
masennuspotilaiden psykoterapiaan pääsy on kortilla. Lääkärihelikopterista
on tehty surkeaa vaikuttavuutta osoittava selvitys, mutta se ei heilahduta
eduskunnan helikopteripuolueen näkemystä toiminnan merkittävyydestä.
Ja pitäähän sitä poliitikon päästä kesämökiltä kätevästi kopterilla lääkärin
hoitoon, kun halkoja hakatessa kirves lipeää. Naisten terveyttä kehutaan
edistettävän paitsi turhilla rintasyöpäseulonnoilla, myös vaarallisilla hormo
nikorvaushoidoilla. Stakesin tutkijalle panivat lääketeollisuuden asiantunti
jamarionetit luun kurkkuun, kun kävi suomalaisvirolaisessa tutkimuksessa
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ilmi, että vaihdevuosien ”hoito” lisää syöpiä. Mutta entinen Stakesin, nykyi
nen THL:n tutkija on ollut sinnikäs, ja vuonna 2009 hän uutisoi pohjoismai
sesta tutkimuksesta:
” Vaihdevuosihormonien käytön vähennys alentaa rintasyövän ilmaantuvuutta.
Vuosina 1995–2005 tehty pohjoismainen vertailu osoitti, että kun vaihdevuosi
hormonien käyttö vähenee huomattavasti, vähenee myös rintasyövän ilmaantuvuus.
Paksusuolisyövän
ilmaantuvuuteen
vaihdevuosihormonilääkkeiden
käytön
muutoksilla ei ollut yhteyttä. Tieto on yhtenevä muissa maissa tehtyjen tutkimusten
kanssa.
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja keinot sen ehkäisemiseksi ovat vähäiset.
Siksi mahdollisuus vähentää rintasyövän ilmaantuvuutta vaihdevuosihormonien
käytön vähentämisellä on kansanterveydellisesti merkittävä havainto.”

Vuoden 2009 havainnot eivät ole johtaneet mihinkään uusimman tiedon
täytäntöönpanoon hoitosuosituksissa ja lääkäreiden hoitokäytännöissä, vaik
ka Puska vuonna 2008 kehuskeli THL:n harjoittavan informaatioohjausta.
Hormoneja suositellaan myös toisen keksityn sairauden, osteoporoosin hoi
toon. Rintasyöpäseulontoja ja vaihdevuosihormonien syöttämistä pidetään
jonkinlaisena tasaarvoasiana, kun ”naisten sairaudet otetaan vihdoinkin va
kavasti”. Ensinnäkään vaihdevuodet tai rintasyöpäriski eivät ole sairauksia,
ja kun molemmista on hoitooperaatioista selvästi haittaa eikä tieteellisesti
todettua hyötyä, niin kyse on naisten elämän medikalisaatiosta. Hysteria,
häämasennus, shoppailuahdistus, PMS ja liian suuret häpyhuulet sekä liian
pienet tissit jatkavat naisten elämän lääketieteellistämistä, joka alkoi aikoi
naan synnytyksen muuttamisesta ylämäkeen ponnistelemiseksi hovitohto
reiden valvonnan alla. Viimeisin naisten terveyden edistämisen nimissä teh
ty veto on HPVrokotusten saaminen kansalliseen rokotusohjelmaan. Kela
oli sinnikkäästi vastustanut rokotteen ottamista julkisesti kustannettaviksi,
koska näyttöä vaikuttavuudesta ei ole. Lääkefirmat ovat vedonneet tehok
kaasti liioittelemalla rokottamattomuuden riskejä ja rokotuksen hyötyjä
vanhemmille ja poliitikoille. Kyseessähän esiteiniikäisten mussukoiden tu
levaisuuden ajatteleminen... kuka vanhempi nyt voi antaa lapsen ottaa syö
päriskin. Papilloomaviruksiin vaikuttavan HPVrokotteen tehoa kohdun
kaulansyövän estämiseksi ei ole mitään tietoa ja 90 % papilloomavirusten ai
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heuttamista infektioista paranee itsestään. Vain muutama virustyyppi voi ai
heuttaa syöpää. Vain todella pieni osa tulehduksista kehittyy syövän esias
teiksi, eikä ole tietoa kuinka suuri osa esiasteista oikeasti kehittyy syöväksi.
Kohdunkaulan syöpä on melkoisen harvinainen syöpätyyppi, johon sairas
tuu Suomessa vain noin 150 naista vuodessa. THL:n HPVrokotteen vaikut
tavuuslaskelma perustuu oletettuun tehoon ja vaihtoehtoisen toiminnan,
PAPAseulontojen kalleuteen (yli 20 miljoonaa vuodessa). Laitos olettaa eli
uskoo estävänsä 80 % kohdunkaulansyövistä seulonnoilla. THL:llä olisi ollut
miljoonan euron paikka selvittää jo PAPAseulontojen vaikuttavuutta ja kus
tannusvaikuttavuutta vertaamalla niiden PAPAseulonnoista (noin 30 % kut
sutuista) kieltäytyneiden terveys ja kuolleisuustietoja niiden tietoihin, jotka
ovat osallistuneet toimenpiteisiin ahkerasti. Syövällä on muitakin riskiteki
jöitä kuin virustartunnat, mm. tupakointi ja syöpä voi kehittyä ilman papil
loomavirustartuntaakin. HPVrokottaminen maksaa 23 miljoonaa euroa
vuodessa. PAPAseulonnat eivät ole loppumassa ja mukaan on tulossa ilmei
sesti myös HPVseulonta. Kustannukset vain siis kasvavat, eikä vaikuttavuu
desta ja tehosta ole mitään tutkittua tietoa.
”Conflict of interest: Heini Salo, Tuija Leino, Terhi Kilpi, Pekka Nieminen, were members
of the National Expert Group on HPV Related Disease Prevention. Terhi Kilpi is princi 
pal investigator of a nationwide effectiveness study of the tenvalent pneumococcal con
jugate vaccine mainly funded by GlaxoSmithKline. Matti Lehtinen has received grants
for HPV vaccination studies through his employer University of Tampere, Finland from
Merck&Co. Inc and GSK Biologicals. Pekka Nieminen has been a medical consultant for
GlaxoSmithKline Ltd. and SanofiPasteur MSD Ltd.”
International Journal of Cancer. Volume 133, Issue 6, pages 1459–1469,
15 September 2013

GlaxoSmíthKlinen,GSK:n HPVrokotteen hyvää tehoa vakuutelleen
THL:n aivoriihen puheenjohtaja, gynekologian dosentti Pekka Nieminen on
toiminut mm. GSK:n lääketieteellisenä konsulttina ja muillakin asiantunti
joilla on mukavat lääketeollisuussidonnaisuudet erityisesti GlaxoSmithKli
neen. Ilmankos konsultti Nieminen ilmoitti 18.9. 2012 Mediuutisten ja GSK:n
järjestämässä rokotteiden Mediillassa, että HPVrokotteen ottaminen mu
kaan kansalliseen rokotusohjelmaan on hänen on gynekologin uransa huip
pukohta. Jostain kumman syystä tiedot THL:n lääketeollisuusmarionettien
sidonnaisuuksia pitää etsiä muualta, koska laitos ei niitä itse ilmoittele. Pa
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pilloomahypessä on toimittu kuin kolesterolihuumassa, jossa on jokin mah
dollinen riskitekijä julistetaan ”sairaudeksi”, tässä tapauksessa papillooma
virusten esiintyminen. Tätä ”sairauden esiastetta” aletaan sitten ”hoitaa”,
vaikka ei ole mitään todellista näyttöä (vain simulaatioita) siitä, että esiastei
den ”hoitaminen” vähentäisi varsinaista sairautta tai kuolleisuutta. Luvassa
on siis lisää ”papilloomasairauksien” ehkäisytoimenpiteitä. Kun naisen elin
ikäinen riski saada kohdunkaulasyöpä on noin 5 promillea, ja syövän esias
teiden (CIN) saaneiden kuolleisuus moniin muihin sairauksiin ja syöpiin,
kuten keuhkosyöpään (mikä viittaa tupakointiin), on huomattavasti kor
keampi kuin verrokeilla, niin mitä kansanterveydellistä ongelmaa PAPA
seulonnoilla ja HPVrokotteilla oikein hoidetaan?

”Pekka Nieminen: Jäsen GSK:n HPVrokotetutkimuksen riippumattomassa ulkopuo
lisessa "End Point Committeessa". Suomen päätutkija Rochen HPVrokotetutkimuk
sessa, pääkolposkopisti GSK:n ja MSD:n HPVrokotetutkimuksissa”
Duodecim 2011;127:1415–6

Eräiden lääketieteen tutkijoiden arvioiden mukaan vain 15 % kaikista lää
ketieteellisistä toimenpiteistä perustuu tieteelliseen näyttöön. Epidemologi
Archie Cochrane nimeä kantavat Cochrane–keskukset pyrkivät löytämään
näyttöön perustuvia hoitoa. Tutkimukset ovat vain kaatumassa siihen, että
pilleriteollisuus pimittää lääketutkimuksiaan. Eikä Cochraneaineisto ole
yleensä kelvannut ”näyttöön perustuvia” hoitoohjeita laativille pilleriteol
lisuusasiantuntijoille.
Itseään talousmiehiksi kutsuvien näkemykset terveydenhuollon järjestä
misestä ovat yleensä täysin järjettömiä mutulausuntoja. Esimerkiksi ns. tuo
tantotalouden professori Paul Lillrankin mukaan, se jos keskiluokka pake
nee yksityiselle, osoittaa että julkinen palveluntuottaja ei ole tehtäviensä ta
salla, eikä kykene tuottamaan sitä mitä asiakkaat haluavat. Lillrank toimii
myös Nordic Healthcare Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Firma on
uusliberalistinen sosiaali ja terveyspalvelujen bulkkipaketoinnin ja ulkoista
misen konsulttiyhtiö. Joidenkin tietojen mukaan Lillrank aloitti ensin teolo
gian opiskelun, ennen kuin siirtyi yhteiskuntatieteiden kautta rahakkaam
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mille ideologisille laatujohtamisaloille. Tämä voisi selittää hänen vankku
mattoman New Public Management4 uskonsa. Arvon ekonomisti tai itse
asiassa valtiotieteilijä ei ymmärrä, ettei terveydenhuolto ole mikään sellainen
palvelu kuin esimerkiksi kampaamo, jossa tarjotaan kaikkea niin paljon ja
niin usein kuin asiakkaalle saadaan myytyä. Terveydenhuolto ei ole siinä
mielessä asiakaslähtöistä, että tavoitteena olisi toteuttaa asiakkaan tahto. Ter
veydenhuolto perustuu tutkittuun tarpeeseen, ei haluun, vaikka potilas ote
taan kyllä mukaan hoitoprosessiin ja hänellä on omat oikeutensa, mutta hä
nellä ei ole mitään subjektiivista oikeutta saada jotain toimenpidettä tai lää
kitystä ilman kunnollisia perusteita. Ja jokainen potilas on yksilö, ei mikään
laatuohjauksen numero se ja se. On hämmentävää, miten liberalismiin ja va
pauteen uskovat ovat valmiita tekemään ihmisistä – sekä potilaista/asiak
kaista että henkilökunnasta – ainakin julkisessa terveydenhuollossa ja so
siaalitoimessa mekaanisia osasia, joita sitten taivutellaan standardeihin. Jos
joku ei mahdu ”laatu”standardiin, hänet yritetään tunkea siihen väkisin, ja
nimetään muutos tai hoitovastaiseksi. Paremmat ihmiset ramppaavatkin
yhteiskunnan tukemilla yksityislääkäreillä hoitamassa luuvaloaan, ja siellä
on kaikkea tarjolla, jos rahat vain riittävät. Yksityissektorilla ei ole mitään
kontrollia siinä, mitä toimenpiteitä tehdään, koska asiakas on ”oikeassa” ja
Kelan tukemat voitot voivat mennä vaikka veroparatiiseihin. Sitten kun yksi
tyisellä puolella menee joku toimenpide reippaasti pieleen, niin potilas kul
jetetaan julkiseen yliopistosairaalaan saamaan todellista hoitoa. Kokonaisuu
tena julkinen terveydenhuolto on edullisempaa ja tehokkaampaa, sen näkee
pelkästään vertailemalla Yhdysvaltojen yksityistä, vakuutuspohjaista ja Ka
nadan ”sosialisoitua” terveydenhuoltoa. Suomen julkisella sektorilla on
omat ongelmansa, jotka johtuvat pääasiassa epäpätevien kokoomuslaisten ja
muiden sosialidemokraattisten politrukkien istuttamisesta kuntien sosiaali
ja terveydenhuoltoorganisaatioiden johtoon. Puoluepoliittiset suojatyöläiset
sekä yksityisissä firmoissa että julkisella sektorilla tekevät kansantaloudelli
sesti negatiivista työtä, jonka kaikki muut joutuvat kompensoimaan. Siinä
todellinen yhteiskunnan syöpä, jota pitäisi ryhtyä torjumaan.
Jopa sosiaali ja terveysministeriön, STM:n oma virkamies on joutunut
4

New Public Management = uuslilberalistinen uusi julkishallinto, jonka tunnus
merkistöä ovat tulosjohtaminen, julkisten palvelujen kilpailuttaminen, tilaami
nen, tuottaminen, yksityistäminen ja teknistäminen sekä standardoiminen.
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henkilökohtaisesti havaitsemaan sen, mikä on yksityisen sektorin moraali.
Yksityinen hammaslääkäri löysi virkamiehen suusta 11 välitöntä hoitoa vaa
tivaa reikää, mutta julkisen sektorin lääkäri vain yhden alkavan reiän. Tästä
huolimatta ministeriö ei ole saanut aikaiseksi mitään esitystä yksityislääkä
rien ylimääräisten huijaushoitojen kuriin saattamiseksi. Yksityislääkäreiden
Kelakorvausten poistosta on keskusteltu, mutta varsinkin parempien puo
lueiden edustajat vastustavat sitä. Temarit ja sekoomuslaiset näyttävät tietä
vät sen, että heidän miehensä ja naisensa kuntien sotejohdossa sotkevat jul
kisen terveydenhuollon niin hyvin, että yksityisen terveydenhuolto on vält
tämätön, ja siksi tarvitaan privaattitohtoreiden Kelakorvauksia.
Lääketeollisuus pelottelee meitä suhteellisilla riskeillä. Jos riski jostain te
kijästä nousee suhteellisesti vaikka 50%, ja kyseisen sairauden todennäköi
syys on 1 %, niin 1,5 % ei ole käytännössä yhtään sen isompi absoluuttinen
riski kuin 1 %. Haitat puolestaan ilmoitetaan absoluuttisina, kuten Pfizerin
kolesterolilääkkeen Lipitorin ( 2,3 % vs. 1,4 %) aivoverenvuodon riskiä lisää
vä vaikutus, joka on siis suhteellisesti liki 70%. Hyödyistä sen sijaan Pfizer
puhuu suhteellisella skaalalla (21 %). Prosenttileikit eivät kerro mitään lääk
keiden todellisesta tehosta, mitä eivät edes ”kovan luonnontieteellisen kou
lutuksen” saaneet lääkärit näytä ymmärtävän – saati kuntien kyläpoliitikot.
Lääkäreillä pitäisi olla mahdollisuus keskustella enemmän potilaiden
kanssa, jotta he pääsisivät oikeasti perille, mistä vaivat johtuvat, mutta kun
nanisien ja äitien ohjeistus, 10–15 minuutta per potilas ja vain yksi vaiva
kerrallaan, on johtanut uusliberalistien toivomaan hoidon ”laadun” standar
dointiin, mikä merkitsee runsaasti tarpeetonta ja kallista lääkitsemistä. Psy
kosomaattisia vaivoja on paljon yksinäisillä, joiden oikeampi paikka olisi
jossain keskustelu harraste ja kahvikerhossa, kuin lääkärin pakeilla.
Keksitty osteoporoosisairaus, jonka merkittävyyttä ja lisäetuisuuksia
”sairaille” lobbaavat sekä pillerifirmojen maksamat lääkärit että osteoporoo
sin potilasjärjestö. Normaalista luuntiheyden alenemisesta on tehty lääkittä
vä ”kansansairaus”, ja ”tautisia” on löydetty jo 400 000. Potilasjärjestö on
myös palkinnut ”sairaudesta” runsaasti kirjoittavien propagandisteja, joita
myös toimittajiksi kutsutaan. Dosentti Teppo Järvinen totesi jo muutamia
vuosia sitten Tampereen Lääkäripäivillä, ettei osteoporoosi aiheuta murtu
mia, vaan altistaa niille. Kansanterveyden edistämisen näkökulmasta osteo
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poroosin lääkitseminen on korkeintaan marginaalisesti vaikuttavaa toimin
taa, kansantaloudellisesti tyrmistyttävän kustannustehotonta. Ja keskitystä
sairaudesta on tietenkin laadittu ”näyttöön perustuva” osteoporoosiin Käy
pä hoito suositus, jonka perusteella sitten lääkereseptejä kirjoitellaan. Tohto
ri Teppo Järvinen ja oikeustieteilijä Aulis Aarnio kirjoittivat Suomen Kuva
lehden blogissa toukokuussa 2013 hoitosuositusten laatijoista otsikolla ”Hoi
tosuosituksia laativien toimikuntien on oltava puolueettomia ja siltä on
myös näytettävä”. He olivat laskeneet, että riskejä hoitaviin sydän ja veri
suonitauti sekä kolesterolilääkkeisiin kuluu vuosittain noin 500 miljoonaa
euroa verovaroja. Kirjoittajat peräävät hoitosuositusten laadintaan Euroopan
ihmisoikeussopimuksesta johdettua esteellisyyskäsitystä, jonka mukaan vir
kamiesten tulee olla sekä muodollisesti jäävittömiä että myös näyttää siltä.
Nähtäväksi on, onko Järvisen ja Aarnion vetoomuksella mitään vaikutusta
hoitosuosituksiin, vai jatkuuko sama meno, jossa lääketeollisuuden marione
tit edelleenkin laativat hoitosuositukset, johon sitten ministeri tukeutuu, kun
kysytään, miksi ihmisiä lääkitään turhaan: ”Kritiikki ei perustu tutkittuun
tietoon”. Ministeri vain ei ymmärrä sitä, ettei lääkitys, eikä usein edes itse
sairaus, perustu tutkittuun tietoon, vaikka hoitoohjeessa lukisi maagiset sa
nat ” näyttöön perustuva” ja pillereitä suosittelisi maailman lääkäriliitto.
”Näyttöön perustuvien” hoitoohjeiden laadituttaminen on ollut osa lää
keteollisuuden uusliberalistista markkinointistrategiaa. Uuteen julkishallin
toonhan kuuluvat taylorilaiset standardit ja bulkit, joita kaikkien tulee sitten
noudattaa, jotta ”laatu” pysyy hyvänä. Ostettujen kurkkujen laatimat ”tie
teelliset” parhaan hoidon listaukset keksittyihin ja ihan oikeisiinkin sairauk
siin ovat parasta tapa pitää huolta siitä, että näiden tautien hoitoa sopivilla
lääkkeillä pidetään hyvänä ja tehokkaana hoitona, vaikkei kukaan koskaan
ole asiaa oikeasti tutkinut. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus on tunte
maton käsite pilleritutkimuksessa. Suomessa tämä näkyy erityisesti statii
nien, verenpainelääkkeiden ja masennuspillereiden syötättämisenä. Kela on
jopa mennyt niin pitkälle, ettei depressiosairauslomaa hyväksytä jos potilas
ei ole ostanut masennuslääkkeitä apteekista, sillä Kela tarkastaa ostot sai
rausvakuutusrekisteristä. Kansaneläkelaitos on asettanut jopa kuntoutus
psykoterapiatuen ehdoksi lääkereseptin, vaikkei edes depression Käypä hoi
dossa, suomalaisessa ”näyttöön perustuvassa” hoitosuosituksessa moisesta
puhuta mitään. Yhtäkään terveysgurua ei näytä kiinnostavan se, että Kela
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omalla politiikallaan ajaa potilaita ostamaan turhia lääkkeitä, jotka lisäävät
kustannuksia. Esimerkiksi masennuslääkkeiden teho on jo todettu lumelää
ketasoiseksi. Kela käyttää ns. asiantuntijalääkäreinään niitä samoja lääke
teollisuussidonnaisia eksperttejä, yleensä THL:n poikia ja tyttöjä, jotka ovat
käypähoitojakin laatineet.
Lääketeollisuus on jo kauan lobannut EU:ssa reseptilääkkeiden mainos
tamisen puolesta, sehän on jo sallittua vapaassa maailmassa eli Yhdysval
loissa, jossa lääkkeet maistuvat mukavasti koko perheelle. Lääkefirman kier
tävät asiaa koko ajan olemalla mukana kaikenkarvaisissa sai
raudentiedostamiskampanjoissa. Suomen Kuluttajaliitto on yrittänyt saada
poliitikkoja ja Fimeaa puuttumaan
farmafirmojen mellastukseen, mutta
”Yleisesti voi sanoa, että tyytymättö
yhtiöiden valta näyttää olevan liian
myys Sitran toimintaan sekä yrittäjien
suuri, varsinkin EUtasolla, jossa lää
että julkishallinnon piirissä on suuri,
keasiat eivät ole terveysasioita, vaan
mutta kukaan ei uskalla tuoda asiaa
bisnestä, koska Saksalla, Ranskalla,
esille, koska Sitralla on niin vahvat vai
Tanskalla ja IsoBritannialla on mer
kutussuhteet. Sitran toiminta on vahin
gollista sekä yrityksille että koko Suo
kittävää lääketeollisuutta. Europarla
men terveydenhuollolle. ”
mentaarikot sallivat lobbareiden juos
ta ja järjestää kaikenlaisia lääketeolli
Entinen yrittäjä. MOT.
Tietovuotorahasto. 18.3. 2008.
suuden etuja ajavien bulvaaniorgani
saatioiden seminaareja EUeduskun
nassa.
Lääkejätti Pfizer on muiden Ison Farman firmojen tapaan erikoistunut ih
misten pelottelemiseen: ”Joskus pahempaa kuin lähteminen on se, että jää
henkiin”. Firma käynnisti kolesterolilääke Lipitorin kampanjoinnin Yhdys
valloissa satojen miljoonien dollareiden voimalla vuonna 2006 ja vuonna
2007 pilleriä myytiin USA:ssa 13 miljardin ja maailmanlaajuisesti 28 miljar
din edestä. Vuonna 2006 jopa Suomen Lääkelaitos joutui puuttumaan Pfize
rin harjoittamaan markkinointiviestintää. Lääkäreille lähetetyssä tiedotteessa
kehuttiin Lipitorin vaikutusta perustuen arvostetussa NEJMmedisiinileh
dessä5 julkaistuun artikkeliin. Firma oli vain unohtanut kertoa, että vaikka
pillereitä syöneillä on 16 % vähemmän aivohalvauksia lumelääkeryhmää
5

NEJM = New England Journal of Medicine
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verrattuna, niin lääke lisäsi aivoverenvuodon riskiä 66 %:lla. Pfizer joutui oi
kaisemaan tiedon. Yleensä Lääkelaitos ja sen seuraaja Fimea ovat ummista
neet silmänsä, kun lääketeollisuus markkinoi lääkkeitään ja sairauksia. Ke
lan hintalauta kunta, HILA ei saanut aikoinaan Pfizeria alentamaan koleste
rolilääke Lipitorin hintaa vapaaehtoisesti, ja siksi rajoitti sen Kelakorvatta
vuutta. Pfizer lähti markkinahyökkäykseen ja opasti lääkeesittelijöitä neu
vomaan lääkäreitä kirjoittamaan reseptiin ”vaikeahoitoinen rasvaaineen
vaihdunnan häiriö”. Tällöin Kelakorvaus irtosi. Esko ”Sitran visionääri”
Aho on pitänyt Pfizeria kovin innovatiivisena firmana, mutta mahtoiko hän
sotkea innovatiivisuuden ja markkinakekseliäisyyden toisiinsa?

TEKESIN, Sitran muiden uusliberalististen terveysfasististien unelmat
käyvät ilmi TEKESIN suuresta dystopiaasiakirjasta Suomisen perhe 2040:
”Työntuottavuusindikaattorin mukaan isän vireystila alkaa laskea. ”Nyt olisi sopiva
hetki ottaa pieni hiki päälle työtehon parantamiseksi”, isä tuumaa. Hän lähteekin
Lisättyyn TerveysKeskukseen, jossa sairauksien sijaan hoidetaan kehon ja mielen
hyvinvointia. ”Lisää terveyttä, lisää pääomaa”, isä ajattelee astelles saan Terveys
Keskukseen. Ammattilaisten ja omien harrasteyhteisöjen tuella tapahtuva liikkumi
nen on motivoinut isää pitämään huolta terveydestään. Paremman olon lisäksi, isä ei
ole pistänyt pahaksi, että sairasvakuuden korvannut terveysvakuutus tarjoaa ra
hallisia palautuksia, kun terveydentilassa tapahtuu myönteistä kehitystä. Terveys
Keskuksessa isä tunnistetaan hänen kehonkielestään. Terveysnäyttö tervehtii isää.
Näyttö suosittelee isälle eri liikuntavaihtoehtoja sekä mielen hyvinvointia edistäviä
harrastemuotoja. Ehdotukset perustuvat isän mieltymyksiin, perimään sekä koti
diagnostiikan ja älyvaatteiden välittämiin tietoihin. ”Olet vähän väsynyt, tänään olisi
hyvä päivä aivokuntosalitreenille”, näyttö ehdottaa. Isän personal trainer kertoo
henkilökohtaiset vinkit aivojen treenaamiseen. Näiden avulla isä harjoittaa aivojen
eri osaalueita, saaden treenistä parhaan mahdollisen laadun irti. ”

Vuorineuvosten sossussa, TEKES:ssä ajetaan kaupallisen ja keinotekoisen
liikunnan pakkoa työtehon ja valmennuksen sekä holhoamisen nimissä,
vaikka treenaamisen todellisista terveysvaikutuksista ei ole näyttöä. Suurin
riski terveydelle on psyykkinen ja fyysinen väkivalta varsinkin lapsuudessa,
köyhyys, yksinäisyys ja alhainen sosiaalisen pääoma (mielekkään työn ja
muun puuhastelun sekä aitojen sosiaalisten suhteiden puute), mutta se ei
sovi uusliberalismin ainoan vaihtoehdon kaiken kaupallistamisen ja kansan
valvonnan visioon. Ihmisiä ollaan tunkemassa kuin laboratoriorottia laittei
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den jatkeiksi hyvän asian puolesta eli terveyden edistämisen nimissä, vaikka
mitään näyttöä ei toimenpiteiden vaikutuksista ole. Sen sijaan tiedetään la
boratoriorottien aika nopeasti masentuvan tai turhautuvan häkeissään.
Ihmisten terveystaso ainakin länsimaissa on jo sellainen, että mitään ko
vin radikaaleja uusia tauteja ei ole näköpiirissä. Siksi keksitään yhä uusia
sairauksia ja niihin sopivia vanhoja tai uusia lääkkeitä. Sen sijaan vanhoihin
tauteihin yritetään löytää uusia lääkkeitä, vain jos maksajia löytyy. Välttä
mättä kuitenkaan uudetkaan lääkkeet eivät ole sen tehokkaampia kuin van
hat, koska lääkelaitokset päästävät ensin Yhdysvalloissa ja sitten Euroopassa
lääkkeitä markkinoille yhä surkeammalla näytöllä. Mutta kun ihmiset usko
vat uusien ja kalliiden lääkkeiden oleva tehokkaita, niin lumevaikutus on
mahtavaa. Ja sen jälkeen asiakkaat eli potilaat pitävät kiinni oikeudestaan
saada Kelakorvauksia niistä hintavista pillereistään. Ja piiri pyörii. Poliiti
koilla ja terveysviranomaisilla ei ole kanttia sanoa potilaille, kansalaisille,
asiakkaille eli äänestäjille, että ne vanhatkin farmatuotteet ovat ihan hyviä,
koska vastuullinen ministeriö, STM ei järjestelmällisesti pidä huolta siitä,
että pillereistä olisi oikeaa tutkittua tietoa – ennen kaikkea vaikuttavuudesta
ja kustannusvaikuttavuudesta – varmasti saatavilla. Ja vaikka kansa on ter
veempää kuin koskaan, niin joka vuosi terveydenhuoltoon käytetään yhä
enemmän rahaa. Kaikkien vanhojen sairauksien hoitamista jatketaan, vaikka
hoidot olisi todettu tehottomiksi ja jopa itse sairaus keksityksi – näiden lisäk
si hoidetaan uudet ”sairaudet” ja lisäksi ”riskit”.
”Terveystaloustiedettä” lääkäreille ja terveysbyrokraateille opettaa lääke
teollisuus – esimerkiksi Pfizer Akatemia – sellaista ”tiedettä”, joka koostuu
uusliberalistisesta vulgäärinumerologiasta, jossa lasketaan kaikenlaisia vir
tuaalisia menetettyjä tuotantoja mukaan, niin että lääkehoito vaikuttaisi hal
valta. Niin kauan kuin maassa ei opeteta kunnollista, oikeasti kansantalous
tieteeseen pohjautuvaa terveystaloustiedettä, olemme lääkefirmojen yritysta
loudellisen voiton maksimointiin tähtäävän leikkitieteen kanssa tekemisissä.
Turkulainen, yksityisen lääkäriasemansa myynyt lääkintöneuvos lahjoittaa
Turun kauppakorkeakoululle terveystaloustieteen professuurin. Odotetta
vissa on siis lisää Pfizer Akatemian tasoista ”terveystaloustiedettä”, medisii
nituotantotaloutta, jossa kansantalous ja kansanterveys loistavat poissaolol
laan, mutta nyt sitä sanomaa tulee sitten ihan akateemisen arvovallan suulla.
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Kun tärkein asia kansanterveyden ja kansatalouden kannalta olisi vain vai
kuttavien toimenpiteiden ja hoitojen suorittaminen sekä sairastavuuden to
dellinen ennaltaehkäisy mm. köyhyyden ja osattomuuden poistamisella, las
tensuojelun parantamisella ja yhteisöllisyyden lisääminen mm. kaavoituksen
ja harrastustilojen suunnittelun avulla, niin ns. terveystaloustieteessä vain
fundeerataan, miten ne kaikenkarvaiset terveydenhuoltoorganisaatioihin
pesiytyneet toimenpiteet voidaan tuottaa ja toteuttaa bulkkimeiningillä –
korkealaatuisesti tietenkin (ainakin jos guruilta kysytään).
Nykyinen meno on seuraavanlaista: Jos yksi naapuri tarvitsee apua, kos
ka on sokea, niin koko kortteli laitetaan henkilökohtaisen avun piiriin, koska
he ovat selvästi sokeutumisvaarassa. Lisäksi laitetaan kaikki ennaltaehkäise
välle lääkekuurille. Terveystaloustieteilijä heti havaitsee, että henkilökohtai
nen avustaja viettää aivan liian paljon aikaa yhden luona, joten toiminta pi
tää terveystieteellisesti järkiperäistää: sen ansiosta hän viettää jokaisen luona
enää viisi minuuttia, jolloin se joka apua oikeasti tarvitsee, ei sitä saa, mutta
kylläpä on tehokasta ja laatustandardien mukaista toimintaa. Lopun aikaa
avustaja kirjaa tietojärjestelmiin selvityksiä kaikista käymistään keskuste
luista ja toimenpiteistä – itse asiassa hänen työaikansa ei riitä siihen, vaan
hän joutuu tunnollisena kirjoittelemaan työajan ulkopuolella tarinoitaan.
Avustaja stressaantuu liiasta työstä ja siitä, että hän tietää, ettei sokea naapu
ri oikein pärjää, eikä hän voi enää rationalisoinnin vuoksi auttaa. Avustaja
alkaa sairastella. Seuraava terveystaloudellinen edistys on se, että koko kort
telin asukkaat on laitetaan valmennukseen, jossa heitä neuvotaan miten ko
tona pimeässä ”sokeana” pysyy pystyssä ja miten silmiä voi treenata, ja lo
pulta joku innovatiivinen ITfirma kehittelee vielä sellaisen nettiversion ter
veysvalmennuksesta, jota myös sokeat voivat käyttää. Loppujen lopuksi käy
ilmi, että sokea naapuri olisi hyvin omatoiminen, jos asunnossa tehtäisiin
muutama muutos ja hän saisi opaskoiran, mutta koira ja remontti maksaisi
kunnanisien mukaan liikaa, niinpä hän sitten odottelee avustajan tuloa
apaattisena kotona. Myös terveystaloustieteilijä on sitä mieltä, etteivät koira
ja remontti sovellu näyttöön perustuviin hoitoohjeisiin, joten ehdotetut toi
menpiteet eivät voi olla vaikuttavia. Korttelin muut asukkaat käyttävät va
paaaikaansa valmennukseen ja pelkäävät tulevansa sokeiksi: he nukkuvat
huonosti ja ovat ahdistuneita. Ja a vot, taas saadaan lisää sairailta. Mutta ter
veysbisnesfirmoille on saatu hommia ja byrokraateille materiaalia esiteltä
47

P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. Nomerta Kustannus Oy. 2013. ISBN 9789527018019

väksi niissä tärkeissä kokouksissa.
Toinen ”tiede”, josta ainakin ns. hyvän kolmikannan korporatiiviset pojat
tykkäävät, on ns. vakuutuslääketiede, jolla ei ole mitään tekemistä lääketie
teen eikä vakuutusmatematiikan kanssa. Se on työeläkeyhtiöiden vakuutus
lääkäreiden keksimä alibi olla hyväksymättä sairaiden ihmisten työkyvyttö
myyseläkehakemuksia, koska määrää pitää ”käytännöllisistä syistä” rajoit
taa. Työkyvyttömyyseläkehakemuksien epäämiset ovatkin lisääntyneet vii
meisten kymmenen vuoden aikana, vaikka työkyvyttömyyseläkeläisten ko
konaismäärä on viime vuosikymmeninä vähentynyt parantuneen kansanter
veyden ja raskaiden teollisuustöiden vähentymisen myötä. Valtakunnan
kontrolleri ei tiedä, onko työeläkeyhtiössä käytössä sellaista järjestelmää
kuin Jenkkilän sairausvakuutusyhtiöissä, joissa asiantuntijalääkärit saavat
bonuksia sen mukaan paljonko ovat vakuutusyhtiön rahoja hoitojen epäämi
sellä säästäneet, mutta selvää on, että ns. vakuutuslääketieteen tavoitteena
on pitää kiinni työeläkeyhtiön rahoista, jotta ne eivät vain päätyisi asiakkail
le eli työkyvyttömille.
Nykyinen hallitus on ajanut lääkekulujen vähentämistä, mutta se teh
dään ihan hakuammunnalla, vähentämällä liki kaikkien lääkkeiden Kela
korvauksia, jolloin oikeasti sairaat (ja köyhät) lääkkeensä tarvitsevat kärsivät
ja leikkisairauksiin tai ”ennaltaehkäisyyn” lumelääkitystä syövät voivat jat
kaa yhä kohoavin omakustannuksin ”terveydenedistämistä”. Jo nykyisen
tiedon perusteella voitaisiin lääkekorvaukset evätä turhilta ja tehottomilta
lääkkeiltä, kun ei niitä EU:n ja Yhdysvaltain painostuksen vuoksi saada
markkinoilta pois. Myös turhat toimenpiteet, kuten naisten rintasyöpäseu
lonnat ja HPVrokotusohjelma voidaan lopettaa välittömästi. Oikeiden
vaikuttavuusarvioiden tekeminen maksaisi nyt, mutta säästäisi tulevaisuu
den terveydenhoitomenoja. Sen sijaan terveysvisionäärit, hallitus, THL ja
Sitra haaveilevat netissä toteutettavasta itsehoidosta eli terveysvalmennuk
sesta, jolla hoidellaan pääosin keksittyjä sairauksia, kuten korkeaa kolestero
lia ja verenpainetta. Siinä taas jotkut konsultit tekevät tuottoa tarpeettomien
ITjärjestelmien väsäämisellä ja rahaa palaa. Ihmisten pelotteleminen todel
listen ja keksittyjen tautien riskeistä jatkuu, mikä ei todellakaan lisää kansa
terveyttä, vaan stressiä, joka puolestaan altistaa tunnetusti sairauksille. Tut
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kimuksien mukaan ns. sosiaalinen pääoma6 pitää ihmiset terveinä ja pitkä
ikäisinä. Jos tämä edes on terveyspoliittinen tavoite – työeläkeveljillehän on
kauhistus se että ihmiset elävät liian kauan – niin olisi syytä ryhtyä edistä
mään kansanterveyttä sosiaalisin ja yhteiskunnallisin keinoin: hyvä työilma
piiri, vahva kansalaisyhteiskunta ja harrastustoiminta, osallisuus demokraat
tisiin prosesseihin sekä luottamus siihen, että kansalaiset osaavat ihan itse
päättää ja toimia ilman työkkärin, kunnan virkamiesten, Kelan tai sossun
valvontaa. Mutta todellinen kansanvalta on valtava vitsi maassa, jossa kaikki
tärkeät päätökset tekee ulkoparlamentaarinen voima, korporatiivinen kolmi
kanta. ”Kansanvallan” juhlaistunnossa pönöttäminen kuin entisen Neuvos
toliiton NKP:n puoluekokouksessa ja liian poliittisia puhuneen kansanedus
tajan (joka ei edes puhunut Suomen demokratiavajeesta) joutuminen rehtori
Eero ” korporativismi on hieno asia” Heinäluoman (SDP) puhutteluun ker
too kaiken. Oli kuulema sovittu, ettei mitään politiikkaa saa puhua, kun
eduskunnassa juhlitaan demokratiaa. Miten tästä porukasta voi edes tehdä
satiiria, kun ne tekevät sen itse?
Eliitti tekee ensin sairaat, sitten voivottelee miten kalliiksi se tulee ja lo
puksi syyllistää sairaat, leikkisairaat ja mahdollisesti tulevat sairaat hoita
maan itse itsensä, koska he ovat niin hirveä rasite kansantaloudelle. Sosiaali
ja terveysministeriön virkamies puolestaan sanoo riskejä hoidettavan liikaa
lääkkeillä ja kehottaa ihmisiä menemään itseensä ja tarkkailemaan terveyt
tään. STM:ssä ei näköjään haluta edes yrittää tehdä mitään tieteellistä kus
tannusvaikuttavuusarviointia keksityistä diagnooseista ja tehottomista hoi
totoimenpiteistä. Ministeriö ei hoida tehtäväänsä kansanterveyden edistäjä
nä. Mitä me teemme sellaisella ministeriöllä? Valtionvarainministeriö voisi
seuraavalla säästökierroksella laittaa henkselit sekä sosiaali ja terveysminis
teriön että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n päälle.
Kun kansantalous on uusliberalistisia holding&outsourcingvisioita ja
6

Sosiaalinen pääoma = harrastustoimintaa, ystäväpiiriä, luottamusta työpaikan
organisaatioon, johtajiin ja työkavereihin. Työpaikoilla, joissa on korkea sosiaali
nen pääoma, esiintyy vähemmän masennusta ja sydän ja verisuonitauteja kuin
matalan sosiaalisen pääoman omaavassa työyhteisössä. Suomenruotsalaiset poh
jalaiset elävät pidempään ja voivat paremmin kuin vastaavassa asemassa olevat
suomenkieliset nimenomaan sosiaalisen pääoman vuoksi eli yhteisön talkoiden
ja harrasteiden takia.
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kansanterveys pinnallista terveys&kauneusfasismia, niin kokonaiskäsitys on
kateissa. Kuten Myllykangas ja kumppanit ovat todenneet, parasta sairauk
sien ehkäisyä on se, ettei ihminen ole köyhä, työtön, yksinäinen ja vähän
koulutettu.
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3. KAIKKI
MEDIAPÄÄSTÖT OVAT
MERKITYKSELLISIÄ
”Tiedotusvälinen on tuotettava entistä, jos mahdollista, vielä enemmän pelkistettyä,
yleistä. Kevyttä, huvittavaa ja merkityksetöntä ajankulua.”
Paavo Haavikko 1992

Uusliberalismin kanssa sopii hyvin yhteen postmoderni näkemys siitä,
että kaikki mitä tarpeeksi moni fanittaa – vaikka ihan naamakirjan ulkopuo
lellakin – on äärimmäisen merkityksellistä. Se on ihan niin pakko kokee tai
sitä ei voi tajuu! Tärkeintä on se, miltä homma näyttää, eikä se miten asiat oi
keasti ovat.
Yliopistoissa on luovuttu viestinnän tutkimuksesta, koska uusi postmo
derni paradigma, mediatutkimus on syrjäyttänyt sen niinku ihan sellaisena
übermoternina näkemyksenä. Mediatutkimuksen mukaan mikä tahansa me
diatuotos, melskaaminen netissä tai televisiossa on tärkeää, koska joku saa
siitä... fiiliksiä. Oma napa ja omat tuntemukset ovat tärkeimpiä. Mikä tahan
sa älyvapaa tositeevee tai napojen paljastelusivusto on tärkeää, kannatetta
vaa ja ihanaa. Virallinen media kulkee perässä ja uutisoi kaikesta älyttömäs
tä toiminnasta somessa ja muualla, jotta kansa pysyisi ”tiedon” lähteillä.
Enää ei ole huonoja ohjelmia tai juttuja, on vain fiiliksiä sekä katselija, kuun
telija ja kävijätilastoja. Kansan pitää saada sitä mitä haluaa: sirkushuveja. Joi
denkin tutkijoiden mukaan olemme siirtyneet uusbarokkiin, jossa spektaak
kelit, dramatiikka, juoruilu, itsensä tuunaaminen sekä fiilistely ja paljastelu
ovat tärkeimpiä. Valistusaika on kaukana. Henkinen streaptease on muotia,
koska minuuden voi aina muuttaa. Ihmiset kelluvat jossain välitilassa, eivät
kä tiedä, keitä he ovat, mutta onneksi markkinamiehet tietävät, miten heidät
voidaan valmentaa konsumerismin kaanoniin.
Uusmodernit mediatutkijat ovat sitä mieltä, että ihmisten tuntemukset
ovat tärkeintä. Mediaa siis ei nähdä osana demokratiaa, kansalaisaktiivi
suutta, osallisuutta tai tiedonvälitystä. Sanasta joukkotiedotusväline on jo
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luovuttu. Nyt puhutaan mediasta, joka käytännössä tarkoittaa markkinoin
tia. Media on vain tuotteiden tuottamista ja paketointia, tavoitteena mah
dollisimman suuri asiakaskunta, jopa Yleisradiossa. Siksi ohjelmien pitää
olla keskinkertaistakin keskinkertaisimmille tehty, joten jossain luuraa se
pienin yhteinen tekijä: vanhemmuus, juoruilu, seksi, parisuhde, lastenhoito,
kokkaaminen, sisustaminen. Yleisradiossa jylläävät lisäksi poliittiset in
tohimot. Siksi ne muutamat kriittiset toimittajat, joita ei ole vielä savustettu
talosta ulos, eivät saa haastatella johtavia virkamiehiä, pääministeriä, puo
luejohtajia tai nykyistä tai entisiä presidenttejä. Asiantuntijat valitaan pan
keista, kiinteistöfirmoista, työeläkeyhtiöistä, puolueiden etujärjestöistä, ku
ten Pellervo, EK, EVA ja Palkansaajien tutkimuslaitos. Itsenäisiä yliopistotut
kijoita ei haastatella, varsinkaan televisiossa, eikä ainakaan YLE:n päätelevi
siouutisissa, joka kansankunnan on iltasatuhetki. Erityisesti kansantaloustie
teilijät on unohdettu asiantuntijoiden listalta, koska jokaisessa ajatushauto
mossa ja lobbausjärjestössä on parempia talousviisaita, niitä ekonomisteja,
joiden talousennusteet menevät järjestelmällisesti pieleen. Television talous
uutiset ovat uusliberalismin urheiluruutu, joka voitaisiin lopettaa – ei pel
kästään huonona ohjelmana – vaan haitallisena misinformaatiopäästönä.
Paavo Haavikko lopetti aikoinaan Hesarin tilaamisen, koska päivittäinen
propagandaannos ei ole ainoastaan turhaa, vaan myös vaarallista mielenter
veydelle.
Eksoottiset, ”kaikki on niin ihanaa” mediatutkijat antavat kansalle ”lu
van” katsella hyvin mielin mitä tahansa aivotonta soopaa, koska kaikesta voi
löytää merkityksiä ja niin moni niistä tykkää. Mediatutkijoita ei kiinnosta se,
miksi älyvapaa soopa kiinnostaa kansaa, ja mitä seurauksia sen liikakäytöllä
on. Neil Postman ei voinut 1980luvulla kuvitellakaan sitä, kuinka pitkälle
kansan tyhmentäminen voi mennä. Neomoternien mediatutkijoiden kuuluu
tietenkin naurahdella hyväntahtoisesti Postmanin esittämälle kritiikille, kun
se on niin vanhanaikaista. Meillähän on tietoyhteiskunta ja some, missä kan
salaisten media kukoistaa. Pelkästään televisiossakin esitetyt testit, joissa ny
kykoululaiset laitettiin Britanniassa 1950luvun opinahjoon, osoittivat täy
dellisen eron koululaisten taidoissa ja tiedoissa ennen ja nyt. Tietoyhteiskun
tagurut sanovat, että nykyään tarvitaan erilaisia taitoja, kuten pastan jauhan
taa. Sehän on totta, mutta missä on perussivistys, jos äidinkielen, matematii
kan, luonnontieteiden ja historian perustiedot ovat kateissa – ja ajattelemisen
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korvaa fiilistely. Vain lipeviä läpättäjiä kouluttamalla ja median kautta so
siaalistamalla saadaan täysin arvostelukyvyttömiä, kritiikittömiä ja kusetet
tavia hallintoalamaisia, joita ei edes voi kutsua kansalaisiksi, koska he ovat
median narsistisia marionetteja. Salaliittoteorioihin uskova voisi luulla, että
ihmisten idiotisoiminen tietoyhteiskunnalla, jonka oikeampi nimi on ”jou
kossa tyhmyys tiivistyy”, on jonkun tai joidenkin tahojen suunnitelma, mut
ta kyllä monissa firmoissa ja poliittisen eliitin kerhoissa myhäillään sille, et
teivät kansalaiset tiedä juuri mitään, eivätkä haluakaan tietää mitään. Kansa
on päässyt somehuumaan, joten sitä on niin narsistisen ihanaa kertoa netis
sä, onko vatsa toiminut tänä aamuna, kuinka kännissä olin eilen illalla ja
mitä ostin kaupasta tänään. Kriittistä viestinnäntutkimusta eivät tee media
tutkijat, vaan sosiologit, yhteiskuntatieteilijät ja filosofit.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sai Ylen AamuTV:ssä 13.8. 2013 pu
hua niitä näitä hymyilevän, itseään toimittajaksi kutsuvan henkilön nyökä
tessä tuttuun tapaan vieressä. Suomen taloudellisella ja poliittisella eliitillä
onkin tapana antaa haastatteluja vain luottojournalisteille tai varmistetusti
tollotoimittajille, koska he eivät halua joutua ikäviin tilanteisiin. Jos pojilta
jotain eisovittua tai vastenmielistä kysyy, he vastaavat vastakysymyksellä,
että ”oletko sinä Tiedonantajasta”, ja jättävät vastaamatta kysymykseen.Ihan
oma lukunsa on Nalle ”Vapahtaja” Wahlroosin jumalalliset ilmoitukset, jois
sa hän kehottaa köyhiä ottamaan itseään niskasta kiinni. Huippuna tässä pii
ri pieni pyörii kerhossa näyttäytyy pääministerin haastattelutunti, jossa va
likoidut vallan takapuolennuolijat esittävät muka kriittisiä ja olennaisia ky
symyksiä. Sama menetelmä on käytössä myös eduskunnan kyselytunnilla,
joka on tositeeveen käsikirjoitettua viikoittaisdraamaa parhaimmillaan – de
mokratian kannalta pahimmillaan. Jos pienihartiaiset yritysjohtajat eivät kat
so olevansa kykeneviä vastaamaan muuhun kuin mielistelyyn, niin virka
miesten pitäisi ihan työnsä puolesta oleman valmiita vastaamaan sekä kan
salaisille että jokaiselle toimittajalle. Näin on asian laita LänsiEuroopassa.
Suomessa sen sijaan virkamiehet voivat kieltäytyä vastaamasta sekä kansa
laisten että toimittajien kysymyksiin. Erityisen hanakoita ollaan valikoiviin
ulostuloihin valtionvarainministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön johdois
sa. Mutta kyllä ulkoasianministeriössäkin osataan. On siinä ollut brittitoimit
tajalla ihmettelemisestä, kun on moneen kertaa kysynyt johtavalta virkamie
heltä samaa asiaa, eikä saa vastausta millään. Toimittaja luuli hänessä olevan
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jotakin vikaa. Niinhän hänessä olikin, hän on toimittaja, journalisti joka ha
lusi johtavalta virkamieheltä vastauksia, mikä on Suomessa ennenkuuluma
tonta. Mediatutkijoita ei kiinnosta se, että toimittajat eivät ole enää toimitta
ja, vaan tekstieditoreja ja mukavia lepertelijöitä, jolloin valta saa mellasta
ihan vapaasti. Jos ja kun vallan vahtikoirat heräävät, he alkavat ihmetellä
koko joukolla, ovatko poliitikot väsyneitä ja ketkä nyt tappelevat keskenään.
Yleisradion rahoitus on taas mahdollisesti vaakalaudalla. Julkisen palve
lun asiat on hoidettu yhtä innovatiivisesti aivot kiinni kuin sotesoppa tai
kuntauudistus. Pääministeri Käteinen heräsi siihen, että aika moni Ylen toi
mittaja istuu hänen tiedotustilaisuudessaan, ja siksi voisi miettiä onko siellä
liikaa jengiä. Hän ei ollut mielissään siitä, että YLE:ssä ollaan kiinnostuneita
hänen puheistaan. Hän ei ymmärtänyt sitä, että puolueiden, myös sekoo
muksen, itse rakentaman jäsenkirjatoimittajajärjestelmän vuoksi YLE:ssä on
tapana lähettää useampia toimittajia (lähinnä kok, SDP ja kesk) kuuntele
maan johtavia poliitikkoja, jotta saadaan eri kanaville ja ohjelmiin, radioon ja
televisioon ”tasapuolinen näkemys”. Viestintäyhtiössä ei ole ollut ideana se,
että toimittajat olisivat ammattitaitoisia ja tekisivät juttunsa yhtä kriittisesti
kaikesta, vaan luottotoimittajien joukossa on aina ollut ne puolueen omat
pikku soturit, jotka pitävät oman ryhmän asioiden myönteisestä esiintymi
sestä huolen. Katainen voisi ehdottaa näille puolueviestijöille hakeutumista
europarlamenttivaaleihin, niin kuin sekoomuksen omia näkemyksiä televi
siossa aikoinaan jaellut kykyzournalisti Petri Sarvamaa teki. Tällä tavalla
saataisiin nämä pahimmat politrukkipöpöttäjät pois ruudusta. Pääministeri
voisi myös perehtyä YLE:n organisaatioon: kun sielläkin otettiin käyttöön
uuslibralistinen tulosjohtaminen ja tilaajatuottajamalli, niin poliittisten
pomojen määrä vain lisääntyi. Ja taloudellisesti julkisen palvelun yhtiön ajoi
kaaokseen poliitikkojen ajama ja hellimä digiTVsekoilu, mukaan lukien
Digitan myynti ulkomaalaisille.
Poliitikkojen mielestä YLE:n pitäisi olla eduskunnan laitos, käytännössä
siis poliittisen eliitin käsikassara. Siksi siellä pitää olla joka puolueesta toi
mittajia ja pomoja, joiden tehtävä on valvoa viiterymänsä etuja, eikä tehdä
kriittistä, hyvää journalismia. Ja siksi yhtiön rahoitusta ei voitu järjestää
eduskunnasta erilliseen rahastoon tai säätiöön niin kuin muualla on tapana.
Kansalaisia ei päästetä äänestämään suoraan YLE:n johtoa, eikä viestintätut
kijoita ja kuuntelija ja katselijapaneeleita arvioimaan säännöllisesti median
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sisältöjä. Poliitikot haluavat kiristää julkista palvelua ”sopivaan journalis
miin” rahahanoja viilaamalla, mutta mitään rakenteellista uudistusta ei ha
luta tehdä, vaikka se muuten tuntuu olevan taikasana. Julkisen palvelun teh
täviä ei haluta määrittää tarkemmin, eikä pääosin hömppää tuottavaa TV2:ta
voida lopettaa tai myydä. Urheilun televisiointioikeuksista ollaan valmiita
maksamaan maltaita, vaikka huippuurheilu on törkeää dopingbisnestä, eikä
siitä todellakaan ole ”nuorison esikuvaksi”. Urheilua hehkuttamalla ylläpi
detään talvisodan paavonurmihenkeä, vaikka ajat ovat aivan toiset. YLE:stä
on viimeisten vuosien aikana yleisistä ja poliittisista syistä potkittu tai savus
tettu kaikista parhaimmat toimittajat, kuten Ari Korvola, mikä ei ole huoles
tuttanut edes taistelevaa ammattiyhdistysliikettä, demarivetoista Radio ja
TVtoimittajien liittoa.
Uusliberalistinen ”jokainen on oman onnensa seppä” ideologia on tuo
nut tietoisuuteemme mediapersoonat, BBmulkut ja muut narsistit. Nämä
kaikkien alojen asiantuntijat osaavat tietenkin juontaa, laulaa ja haastatella.
Bisnesairueilla Hjallis H:lla ja Jari ”upeaa” Sarasvuolla riittää aikaa kovan
yritystoiminnan ohessa osallistua tositelevisioihin, radiopakinoihin ja TV
shown pyörittämiseen. Firmaahan pystyy johtamaan ihan sivuhommana,
niin kuin Stubbi hoitelee ministerihommansa fantastisten urheiluharrastus
tensa välissä. Hjallis on kova ja vaativainen. Hän on sitä mieltä, että poliitik
kojen tulee vastata hänen ”kriittisiin” kysymyksiinsä. Sen sijaan itse hän ei
ole ollut halukas vastaamaan mm. Lastenklinikan kummien rahasotkuja kos
keviin kysymyksiin.
”Tositvopetuspaketti tarjoaa mediakasvatuksellisen tutkimusmatkan Big Brotherin maail
maan. Tutkimuskysymyksemme kuuluu: millaisia ajatuksia ja tunteita tositv herättää? Kak
soistunnin aikana teemme minitutkimuksen, jossa lähestymme Big Brotheria tuotannon,
tekstin, yleisön ja esityksen näkökulmista. Tunnit rakentuvat neljästä osiosta: ohjaus, katselu,
itsenäinen pohdinta ja tehtävän purku. Lähtökohtamme on, että jokaisen oppijan näkemykset,
tuntemukset ja mielipiteet ovat arvokkaita. Niistä kaikista yhdessä rakentuvat vastaukset
kysymykseemme, tutkimuksemme tulokset.”
Tositv tutuksi. Medikasvatusta Turun yliopiston Mediapiha

Mediatutkimus tyytyy kuin urheilutoimittajat selostamaan tapahtunutta,
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ihailemaan draaman kaarta, palvomaan rikastuneita ja ihmettelemään dou
pattuja (joita esiintyy tietenkin vain poikkeuksellisesti), välittämään fiiliksiä
ja paheksumaan niitä, jotka eivät ymmärrä urheilun ylevyyttä ja tärkeyttä.
Kaikki kun niin siistiä.
Suomalaisenkin tutkimuksen mukaan televisiota runsaasti katsovat har
rastavat harvoin kulttuuria. Näköradio on poikkeuksellinen laiskistava me
dia. Sen suurkuluttajat ovat monin tavoin passiivisia, myös poliittisesti. Tele
vision edessä tuntitolkulla päivittäin istuminen lisää kuolleisuutta. Yhdys
valtaisten tutkijoiden mukaan television hömppäviihteen pitkäaikainen ime
minen johtaa sosiaalisen pääoman rapautumiseen. Tämä puolestaan näkyy
terveyden heikentymisenä ja sosiaalisina ongelmina. Suomalaisten media
tutkijoiden mukaan mitään ongelmaa ei ole, koska meillä on tämä tietoyh
teiskunta ja ne filikset. Sosiaalisen median ja ylenpalttisen netin käytön tie
detään myös johtavan yksinäisyyteen, sosiaalisten taitojen rapautumiseen
sekä jopa mielenterveysongelmiin ja väkivaltaisuuteen.
Tekniikka ei ole vain tekniikkaa, vaan sillä on tietty tavoite. Ei atomipom
meja kehitetty siksi, että saataisiin köyhille ruokaa, vaan siksi, että pystyttäi
siin tappamaan mahdollisimman monta ihmistä. Zuckerbergin naamakirja
oli hänen vastauksensa siihen, ettei hänellä ollut tosielämässä ystäviä, ja että
hän on autististyyppinen, viestintärajoitteinen nörtti, joka halusi saada edes
nettiystäviä ja peukuttajia sekä vaikutusvaltaa ja rahaa. Koska Facebooktek
nologian tausta ja tavoite olivat puhtaan narsististisia, on se mediana narsis
tista paljastelua ja juoruilua sekä fanitusta ja antifanitusta. Tietenkin kansa
laiset voivat luoda teknisille keksinnöille toissijaisia käyttötapoja, kuten sa
nomalehdet kalankääreinä tai CDlevyt räkättipelättimenä mansikkamaalla,
mutta perusidea on rakennettu siihen teknologiaan. Ei ole olemassa arvova
paata, puhdasta tekniikkaa, niin kuin mediatutkimushumanoidit ja muut IT
intoilijat näyttävät uskovan.
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4. KAUPUNKIRAKENTAMISTA KAAOKSEEN
”Paavo Lipponen ehdotti julkisten rakennusurakoiden saamiseksi rakennusyrityk
sille, että olisi saatava aikaan luovuuden tyyssija Helsingin keskustaan eikä jätettävä
sitä rakentamattomana tuleville sukupolville. Lasi ja metallihökötykset olisi todella
nopeasti liikkeelle ennen kuin tämä arkkitehtoninen kukoistusaika on ohitse.”
Paavo Haavikko 1992

Tutkimustietoa yhdyskuntien rakenteiden vaikutuksesta ihmisten viihtyi
syyteen, turvallisuuteen ja kansanterveyteen on olemassa, mutta se ei näytä
vaikuttavan yhdyskunta ja asuntopolitiikkaan. Rakennusteollisuus on ollut
ja on yksi parhaiten kannattavista aloista Suomessa. Samalla on yksi luokat
tomimmista aloista luokattoman lukion ohella. Pikkupoliitikot opettelevat jo
kunnissa sen, mitä tarkoittaa rakennuttajien ja gryndereiden antama tuki
puolueelle ja vaalityöhön. Ja kun pikkupoliitikoista tulee isompia politiikko
ja, niin he edelleenkin uskovat siihen, että rakennuttajat ovat asunnontarvit
sijoiden asialla. Yleishyödylliset rakennuttajat ovat yleishyödyllisiä vain ni
meltään. Kun kunnat ja valtio ovat luovuttaneet rakentamisen kokonaan
markkinabetonimiehille, seurauksena on ollut huonoa, rumaa ja kallista.
Eikä se koske vain vuokraasuntoja, vaan myös julkisia rakennuksia ja ns.
kovan rahan asuntoja. Rakennusliikeystävällisellä kaavoituspolitiikalla on
luotu hajautunut yhdyskunta marketteineen, metsäasutusalueineen ja silta
rumpuineen.

Herrojen EVA on selvityksessään korostanut, että kaavoitusta pitäisi no
peuttaa. ”Tutkimuksen” mukaan puolet toimitusjohtajista on sitä mieltä, et
tei kaavoitus toimi. Mikäs ihme se on, kun maa on täynnä kiinteistönjalos
tusfirmoja ja suurin osa muistakin yhtiöistä, kuten SOsuuskauppa, Kesko ja
pankit sekä työeläkeyhtiöt harjoittavat kiinteistökeinottelua. Suuren asiakir
jan asiantuntijahaastateltavina ovat olleet mm. rakennusfirmojen ja kiinteis
tökeinottelu ja investointipankkiiriyhtiöiden toimitusjohtajia. Raportissa ke
hutaan esimerkillistä Oulua, jossa asemakaavoitus ajetaan nopeasti läpi ja
tonttivarantoa riittää. Kertomatta jäi, että Oulu on äärimmäisen autoriippu
vainen ja harvaan rakennettu kaupunki, vaikka pyörätiet ovat maan par
haimpia. Siellä Osuuskauppa Arina sanelee parkki ja kaupparakentamisen
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paikat kaupungissa, koska yhteiskuntasuhteet ovat kunnossa, kuten muilla
kin osuuskaupoilla, mutta se ilmeisesti onkin sitä EVA:n tarkoittamaan teho
kasta maankäyttöä. Oulun pikkukauppiaita on jo kaatunut kallioparkin ra
kennustyömaan vuoksi ja lisää kaatuu kallioparkin ramppien läheisyydessä,
mutta sekin lienee sitä tehokasta kaavoitusta. Lobbausjärjestön mukaan ei
pitäisi selvitellä kaavoituksen vaikutuksia, mutta eihän sitä nytkään tehdä,
sillä tapana on vain kirjoitellaan kaikenlaista kevyttä virkamiespöytälaatik
koproosaa, jota nimitetään selvitykseksi. Jos maankäyttö ja rakennuslaki oi
keasti edellyttäisi tutkimuksia, niin Oulussakin olisi selvitetty, että parkki ja
osuuskauppahankkeet kaatavat keskustan vetovoimalle olennaiset pikku ja
erikoiskaupat. Herrojen EVA ei tunnetusti ole pkyrittäjien, vaan tuttujen
poikien ja muiden patruunoiden asialla. Raportin mukaan on olemassa häi
rikkövalittajien jengi, joka ikävästi haittaa asioiden etenemistä. Oikeusvaltio
periaate ja demokratia eivät näytä kuuluvan organisaation ydinosaamis
alueeseen. Kuntalaisten laillisuusvalvontaoikeus pohjautuu perustuslakiin,
ja sitä on kaavoituksen osalta jo rajoitettu. Sen sijaan herrojen kerhossa ei
olla lainkaan huolestuneita siitä, että kunnan isät ja muut isä aurinkoiset ei
vät laita täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksiä, eivätkä kuntalaiset pys
ty tekemään asialle mitään, vaikka perustuslain mukaan vallalla on kunta
laisten itsehallinto. Turun keskustan Humalistonkadun yrittäjät ovat estä
neet valtuuston yksimielisen pyörätiepäätöksen täytäntöönpanon. Turun
kaupunginhallitus on jättänyt laittamatta täytäntöön valtuuston 1997 yksi
mielisesti tekemän päätöksen keskustan osayleiskaavasta, jolla piti ratkaista
keskustan vetovoima ja liikenneasiat. Turku ei liene ainoa kaupunki, jossa ei
toivottuja valtuuston päätöksiä ei laiteta täytäntöön, mutta ehkäpä Suomen
vanhin kaupunki antoi oman ”osaamisensa” EVA:n sisarlobbausjärjestölle
EK:lle, jonka johtajaksi herra Pukkinen (sittemmin EK:stakin pois potkittu),
Turun entinen kaupunginjohtaja siirtyi aikoinaan. Mikko P. oli kaupungin
johtajana kuuluisa siitä, että hän jätti erityisen monia valtuuston päätöksiä
laittamatta täytäntöön. Tästä hermostui jopa kaupunginhallituksen kokoo
muslainen puheenjohtaja, sittemmin kaupunginjohtajaksi noussut Aleksi
Randell.

EVA:n raportissa paheksutaan sitä, että kiinteistöjalostajien projektit vii
pyvät, kun joku onneton kuntalainen esimerkiksi Helsingissä valittaa jostain
massiivisesta asemakaavasta. Ilmeisesti organisaatiossa ei ole kuultu yrittäjä
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riskistä. Kiinteistökeinottelun yritysriskeihin kuuluvat kunnallisvalitukset,
puoluepamppujen voiteleminen ja tonttien hintojen heilahtelut. Jos alan yrit
täjät eivät ole näihin varautuneet, niin on parasta vaihtaa alaa. Läpikapitali
soitunut ajattelu lähtee siitä, että kyllähän nyt omalle tai vuokramaalle saa
rakentaa mitä vain. Ikään kuin kaupungin ulkonäöllä, rakenteella ja rakenta
misen laadulla ei olisi mitään merkitystä kaupunkilaisille, jotka viime kädes
sä kaiken maksavat. Nykyinen ja EVA:n sujuvammaksi ajama Ruma Suomi
kaupungit vaikuttavat suoraan asukkaiden terveyteen nimenomaan kieltei
sesti. Rumaa, kallista ja huonoa on jo rakennettu vuosikymmeniä ja nyt ih
metellään, millä rahoilla niitä ongelmalähiöitä ja homerakennuksia, myös
kouluja korjataan. Eipä herrojen lobbauskerhoa huoleta se, mikä on rakenta
misen laatu, kunhan rakennetaan ja mahdollisimman korkeita rakennuksia
tiivisti, jotta grynderivoitto voidaan maksimoida. Rakennusteollisuus puhuu
ja EVA väittää tekevänsä ”tutkimuksia”. Me kansalaiset saamme edelleenkin
sitä rumaa, kallista ja huonoa, jossa putket ja sähköjohdot on asennettu vää
rin, lastulevyt vinossa ja sokkelit kateissa sekä märät vuorivillat seinissä mu
himassa.
Raportissa todetaan, että Berliinissä asuminen on halvempaa kuin Hel
singissä, mutta ei missään tapauksessa syynä ole se, että Saksassa toimii aito
kilpailu rakennuttajien välillä – pelkästään Berliinissä toimi 150 pientä ra
kennuttajaa, joista osa osuuskuntapohjaisia. Helsingissä toimijoita on vain
muutama, eikä heitä kiinnosta kuntalaisten omien rakennushankkeiden to
teuttaminen, koska siitä jää liian vähän viivan alle. EVA:n mukaan pääkau
punkimme on tehottomasti rakennettu ja siksi pitää ryhtyä purkamaan esi
merkiksi kolmikerroksia kerrostaloja. Noh, ovathan ne olleet pystyssä jo vii
tisenkymmentä vuotta. Aikoinaan aluerakentamisen isukki, Suomen työ
väen säästöpankin, STS:n mies Mauno Koivisto arvioi, että ne ensimmäiset
lähiöt puretaan parinkymmenen vuoden päästä, joten ei niitä tarvinnut kun
nolla rakentaakaan. Lähiöt ovat kyllä kestäneet kauemmin kuin STS, ja mo
net rötisköiksi nimetyt puutalot kauemmin kuin STS:n perusyritys, Helsin
gin työväensäästöpankki. EVA:n raportissa unohdetaan, että Berliinissä on
jätetty runsaasti purkamatta vanhoja rakennuksia, jotka selviytyivät sodasta
– toisin kuin Suomessa, jossa sodan jälkeen aloitettiin täystuho kaupungeis
sa. Vanhat ja hieman rähjäiset, mutta edulliset asunnot ovat vetäneet puo
leensa taiteilijoita, muotoilijoita ja muita hörhöjä ympäri maailmaa, joten
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Saksan pääkaupungissa kukoistaa luovuus ja siitä kumpuava bisnes. Kiin
teistökeinottelijoiden EVAraportti lähtee siitä metsäläisajatuksesta, että vain
rakentamalla uusia betonilasihökötyksiä saadaan aikaiseksi taloudellista
toimeliaisuutta. Ainoa bisnes mikä sillä politiikalla saadaan aikaiseksi on ra
kennusalan uuno uudisrakentaminen – ja myöhemmin niiden susirakennus
ten kallis korjaaminen. Esimerkit muualta maailmasta osoittavat miten taan
tuvaa kaupunkikeskustaa voidaan elävöittää antamalla tilapäisesti tyhjät ti
lat taiteilijoiden ja kansalaisjärjestöjen käyttöön, sillä periaatteella, että jos
maksavia asiakkaita saadaan, niin hihhulit poistuvat. Siinä on yleensä käy
nyt niin, että se taideporukka on houkutellut asiakkaita keskustaan; lisäksi
kansalaisaktiivit ja taiteilijat ovat kehitelleet bisnesideoita, jonka jälkeen
myös uusia, maksavia toimijoita on saatu tiloihin. Taiteilijat ja muut taivaan
rannan maalarit pystyisivät myös restauroimaan ja muokkaamaan uuteen
uskon mielenkiintoisella tavalla vanhoja tiloja. Mutta tämäntyyppinen kau
pungin kehittäminen on mahdoton ajatus herrojen EVA:lle, koska se edellyt
täisi luovuutta ja demokraattista mielenlaatua.
Raportissa hurskastellaan autopaikkojen määrällä eikä selvästikään halu
ta, että autonomistajat joutuisivat maksamaan autopaikasta ylipäätään erik
seen asunnon hinnasta, saati että hinta olisi käypä. Yleensähän elinkeinoelä
mässä ollaan sitä, mieltä, että käyttäjä maksakoot, mutta kun kyseessä pelti
lehmä, niin yhtäkkiä siitä pitääkin kaikkien maksaa ja kunnioittaa. Eikä me
eletä Intiassa. YIT:n suulla vakuutellaan, että kaksion hinnasta lähtisi noin 15
%, jos ei tarvitsisi rakentaa yhteistiloja, tietynlaista julkisivua ja autopaikko
ja. Eli vielä paskempaa (jos mahdollista) saa halvemmalla, mutta rakennus
firman voittomarginaali ei vähene. Rakennusala on Suomessa yksi kannatta
vimmista aloista ja yritykset ovat tottuneet korkeaan voittoprosenttiin, joten
vähemmän tehokkuuden asemakaavojen rakentaminen ei kiinnosta. Poliiti
kot, jotka nauttivat betonipömpelialan tukea, eivät ole kiinnostuneita raken
tamisen laadusta tai kauneudesta, kunhan vaalituet juoksevat.
Betoniteollisuus on puupääteollisuuden ohessa aktiivisesti pyrkinyt estä
mään – ja siinä melkoisin hyvin onnistuen – Suomen puurakentamisen ke
hittämistä. Betoniteollisuus ry:n johtajan mielestä asemakaavoissa ei saisi
määrittää liikaa rakennusten muotoja ja materiaaleja, koska se kuulema lisää
kustannuksia. Karhea harmaabetonihan soveltuu kätevästi joka paikkaan,
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niin jugendtalojen kuin sata vuotta vanhojen puutalojen kylkeen – sekä tie
tenkin niiden tilalle. Rakennusteollisuus haluaa saada asemakaavojen kus
tannusvaikutukset tarkastettua. Maankäyttö ja rakennuslakihan edellyttää
jo myös taloudellisten vaikutusten selvittämistä. Mitä? Ensin siis vastuste
taan selvittämistä ja nyt sitten halutaan selvityksiä. Pomojen EVA:a ei kiin
nosta se, kuinka kalliiksi rakentaminen tulee kunnalle kunnallistekniikan ja
muun infran vuoksi, eikä se kuinka kalliiksi huonolaatuinen rakentaminen
tulee asukkaille. Alaa kiinnostaa vain se kuinka huonoa voidaan rakentaa
mahdollisimman hyvällä voitolla selostamalla, että asuntojen hinnat laske
vat. Eiköhän olisi sitten parasta siirtyä parakkien rakentamiseen, jos noin
luokaton laatu jo maksaa maltaita. Rakennusala kilpailee laaduttomuuden
ykkössijasta ITalan kanssa. Semmoinen ero siinä on, että ihmisen pitää jos
sakin asua, mutta kaikenkarvaisia hilavitkuttimia ja järjestelmiä ei välttämät
tä tarvita.

EVA:n raportissa haikaillaan subjektiivisen kaavoitusoikeuden ja aluera
kentamissopimuksia sekä löysän yleiskaavaan perään, vaikka kaupunkira
kenteen tiivistäminen edellyttää nimenomaan kokonaissuunnittelua: täy
dennysrakentamista, vanhojen alueiden uudelleenkäyttöä ja lisärakenta
mista, että saadaan järkeviä ja toimivia alueita.
Mikään ei ole siis muuttunut betoniporhojen
ideologiassa sitten 1960luvun. Rakentaa pitäisi saada sutjakkaasti joka nie
mennotkoon jotain betonilaatikoita ja sitä kutsutaan edistykseksi ja kehityk
seksi. Eiköhän herrojen EVA:stakin sentään löydy joku ajattelija, joka ym
märtää, ettei viiden miljoonan kansalle tarvitse joka vuosi rakentaa uutta
asuntoa tai supermarkettia, eikä uutta siltarumpua ja moottoritietä. Kohta
meillä on tyhjiä metsäteollisuuden ja Nokian sekä sen alihankkijoiden toimi
tiloja pilvin pimein, joten niitäkään ei tarvitse enää rakentaa. Nettikauppa li
sääntyy, ikäluokat pienevät, joten liiketila, koulu ja päiväkotirakennuksia ei
tarvita enää lisää. Uudisrakentaminen on auringonlaskun ala, koska maa on
jo viittä miljoonaa varten täyteen rakennettu, mutta sen sijaan riittää korjaus
ja ylläpitorakentamista tämän surkean susinikkaroinnin maassa. EVA:n ”tut
kimusta” oli laitettu tekemään sopiva konsultti, valtiotieteilijä tietenkin, jon
ka käyrät osoittavat ylöspäin, niin kuin vanhoina hyvinä aikoina.
Vuonna 2011 Saksassa vanhan asunnon neliöhinta oli 1639 euroa ja uu
den 1876 euroa. Suomessa vanhasta sai maksaa 2162 ja uudesta 3093 euroa
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neliöltä. Hinta on siis Pohjan perukoilla 30–65% kalliimpaan. Nimenomaan
uudet asunnot ovat täällä sikakalliita (+65 %). Vuodesta 2011 uusien asunto
jen hinta on noussut vuoteen 2013 liki 10 %. Ei taida olla ihan EMUkriteerei
den mukaista inflaatiovauhtia... Meillä on Saksan markka, mutta ei Saksan
hintatasoa, vaikka EU:n piti alentaa kaikki hinnat. Rakentaminen ei voi olla
Saksassa yli puolet halvempaa, ja kyllä germaanit ovat aina bisneksen päälle
ymmärtäneet. Rakennusalan selostukset siitä, miten huonosti kannattavaa
touhua rakentaminen on, ovat heikkoa propagandaa monopolistisella toimi
alalla. Edes poliitikkojen roima voitelu ei selitä Saksan ja Suomen hintataso
eroa. Ja Saksanmaalla käytännössä kaikki asuvat metropolialueilla, joissa
hinnat ovat perinteisesti korkeampia kuin hajaasutusalueilla.
”Yleishyödyllisillä” VVO:lla ja SATO:lla on sekoomus ja temarikytken
nät, eikä niillä ole mitään intressiä tuottaa duunareille edullisia ja hyviä
asuntoja, vaan tuottaa taustaorganisaatioille rahaa ja vaalitukijaettavaa.
SATO on kykypuolueen grynderiosasto, jonka omistaa pääosin suurimmat
työeläkeyhtiöt, Varma, Ilmarinen, EläkeFennia ja lähellä kepua oleva Eläke
Tapiola sekä muutama muu konserneihin kuuluva vakuutusyhtiö, kuten
Henkivakuutusyhtiö Suomi, Pohjola ja Tapiola. Päällimmäisenä Sato:ssa hää
rii Varman tummalasinen toimitusjohtaja Matti ”me emme ole puskuripoi
kia” Vuoria. On itse asiassa aivan älytön ajatus, että työeläkeyhtiö voisi har
rastaa ”yleishyödyllistä” rakennuttamista, kun sen tehtävä on tuottaa maksi
maalisesti voittoa varmistaakseen tulevat eläkkeet ja minimoidakseen
työeläkemaksujen nousupaineet. Nyt tilanne on se, että rakennetaan huo
noa, kallista ja rumaa, mutta silti sijoitukset eivät oikein tuota, koska muu,
enemmän tai vähemmän poliittinen puuhastelu heikentää työeläkeyhtiöiden
tulosta. SATO :n vuokrankorotukset ovat olleet jopa 25–50 % viime vuosina.
Esimerkiksi Helsingin Kontulan lähiön yksiöstä on liki 700 euron kuukausi
vuokra firman edustajan mukaan ihan, jees, koska yhtiö on ”vain osittain
yleishyödyllinen”, eivätkä lähiön asunnot ole kuuluneet ”omakustannuspe
riaatteella toimivaan yleishyödylliseen segmenttiin”. Kun Helsingin kau
punki perii yleishyödyllistä vuokraa Valtion Asuntorahastolta, ARA:ltä saa
mien tukien vastineeksi korkeimmillaan 11,50 euroa neliö, niin VVO ja
SATO kiskovat pienituloisilta 16,50–20 euron neliövuokria, eikä kukaan ha
lua puuttua tähän työeläkeveljien verorahojen kuppaamisen, jonka niittinä
on Kelan maksama asumistuki, joka mahdollistaa törkyvuokrien perimisen.
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Esimerkiksi Helsingissä noin 70 000 taloutta joutuu hakemaan asumistukea
selvitäkseen vuokranmaksusta, mikä merkitsee kymmenien miljoonien eu
ron vuosikuluja pelkästään pääkaupungissamme. Valtion kannalta järjeste
lyssä ei ole mitään järkeä, mutta etujärjestöjen ja puolueiden rahakirstujen
näkökulmasta se on kovin edukasta. Kuntien kyläpoliitikot saattaisivat herä
tä, jos asumistuen joutuisi maksamaan kunta Kelan sijaan, vaikka jo nyt
myös kuntien toimeentulotuesta maksetaan asumiskulujen omavastuita.
”Yleishyödyllisten” firmojen edusta on yhtäkkiä tullut ”yleinen etu”, vain
veronmaksajat putosivat enon kanssa yhteisestä veneestä jo kymmeniä vuo
sia sitten. Ainoa oikeasti yleishyödyllinen työeläkeveljien vuokratalo lienee
se, jossa työeläkepoikien guru, EK:n lakiasiainjohtaja, Varman ja Kelan halli
tuksen jäsen, Lasse” Kelamaksu meni, jippii” Laatunen asustaa edullisesti
Helsingin eteläisessä kaupunginosassa. Rakennuksen omistaa työeläkeva
kuutusyhtiö Varma. Laatusen mukaan ei edes kiinteistökeinottelufirmojen,
kuten työeläkeyhtiöiden tarvitse Kelamaksua maksaa, vaikka kuittaavat Ke
lan asumistuen ylisuurten vuokrien subventiona. Looginen askel olisi Kela
maksun seuraksi lakkauttaa myös Kelan asumistuki, vaan eipä EK:n Laatu
selta ole kuulunut tämän kaltaisia”valtiontaloutta tasapainottavia” rakenne
muutosehdotuksia.
Toisesta valtion ja kuntien erityissuojelussa olevasta rakennuttajaraha
sammosta, VVO:sta omistaa Varma ja Ilmarinen yhteensä liki 40 %, mutta
enemmistö on aypamppujen hallussa: Metalliliitto, Rakennusliitto, JHL,
PAM, OAJ, Pro, TEAM ja Tehy. Taisteleva ammattiyhdistysliike rakentaa so
lidaarisesti köyhille työläisille kallista, rumaa ja huonoa asumista. VVO:n
hallituksessa istuvat toverit eivät ole sijoittaneet takapuoltaan vain kahteen
penkkiin, vaan kolmeen (hyvän kolmikannan hengessä): ayjohtajien, vuok
rankiskojien ja työeläkeveljien pehmustettuihin tuoleihin. VVO:n hallituk
sessa vaikuttava Metalliliiton Riku Aalto (SDP) on Varman hallituksen jäsen,
OAJ:n Olli Luukkainen (kok) Varman hallintoneuvoston jäsen, Rakennuslii
ton Matti Harjuniemi (vas) istuu Ilmarisen hallintoneuvostossa, PAM:n Ann
Selin (SDP) vaikuttaa EläkeTapiolan hallituksessa ja Pron Antti Rinne (SDP)
EläkeFennian hallituksessa. Pelkästään yhteen ”yleishyödylliseen”
asuntoon voi saada valtionavustusta 15 000 euroa, joten yhdestäkin kerrosta
losta kertyy mukavasti jaettavaa yhdelle sun toiselle. Lisäksi kunnat luo
vuttavat ”yleishyödylliselle” tontit edullisesti.
67

P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. Nomerta Kustannus Oy. 2013. ISBN 9789527018019

Suomessa kaapattiin myös asumisoikeusjärjestelmä työeläkegryndereille.
Alun perin mallia otettiin länsinaapurista, jossa osuuskunnat ja taloudelliset
yhdistyksen omistavat asumisoikeusasunnot. Myös lain yleisperusteluissa
viitattiin usein pohjoismaiseen malliin, vaikka lainsäädäntö oli jotain aivan
muuta. Ymmärsivätkö kansanedustajat, minkälaista säännöstöä he olivat hy
väksymässä, sen voisivat paikalla olleet parlamentaarikot selventää. Suoma
laisessa mallissa nimittäin aytelvaaliraharakentajat VVO ja SATO saavat
sekä valtion avut että asukkaiden omavastuut. Asukkaat maksavat lainat ja
paljon muutakin vuokrissaan, joten firmojen ei ole tarvinnut laittaa senttiä
kään kiinni taloihin, joiden omistus on tarjoiltu niille kuin Manulle illallinen.
Asumisoikeussysteemistä tuli puoluerakennuttajien pelastusrengas. Pojat
olivat kuulema uhanneet, että eivät rakennuta yhtään mitään, jos eivät saa
kaapattua asumisoikeusjärjestelmää. Mitähän nyt järjestetään VVO:lle ja SA
TO:lle, koska siellä on kiinni laiskaa työeläkerahaa? Elvytyksen nimissä tu
lemme todennäköisesti näkemään jos jonkinlaista muka yleishyödyllistä be
tonigryndausta ja muuta nikkarointia veronmaksajien rahoilla. Edellisiäkin
elvytysrahoja on jo käytetty rakennuttajien ja heidän edustajiensa lukaalien
saneerauksiin ja myöhempään myyntiin kovan rahalla, kun suojaaika lop
puu.
Kun kuntia on yritetty maankäyttö ja rakennuslainkin nojalla patistaa
tiivistämään kaupunkirakennetta eli rakentamaan sinne missä kunnallistek
niikka on edullisinta toteuttaa, on valtio yhdessä EU:n kanssa edistänyt yh
dyskuntarakenteen hajautumista myöntämällä kunnille infrastruktuuritu
kea. Valtio on vuosina 2005–2009 myöntänyt 50 miljoonaa euroa kunnallis
tekniikan rakentamisavustuksia. Tämän lisäksi on myönnetty valtion avus
tuksia vesihuoltotoimenpiteisiin (esim. vuonna 2008 lähes 8 miljoonaa eu
roa), joihin saadaan rahaa myös Brysselin kautta kierrätetyistä verorahois
tamme. Kepulainen siltarumpupolitiikkaa siis jatkuu, vaikka rahat piti olla
vähissä. Valtio ei ole edistänyt kohtuuhintaisten tonttien luovuttamista kun
nille asuntotuotantoa varten. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi vuonna
2010: ”Tarkastuksessa käsiteltyjen esimerkkitapausten perusteella ei voida
todeta, että valtio olisi pyrkinyt luovuttamaan maitaan kohtuuhinnalla kun
nille asuntotuotantoa varten.” Uusliberalistinen kiinteistöjen yhtiöittäminen
on johtanut siihen, että kiinteistöjä omistavat valtionyhtiöt keinottelevat ja ja
lostavat tonttejaan samaan malliin kuin yksityiset spekuloijat. Jos kansalai
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nen haluaa puuttua valtion kiinteistöyhtiön toimintaan, niin sieltä ilmoite
taan omistajalle, että emme ota vastaan neuvoja markkinavoimilta. Myös
kunnat ovat yhtiöittäneet kiinteistömassansa, jolloin opetus ja sosiaali sekä
terveyssektori laitetaan maksamaan markkinavuokraa toimitiloista, joiden
rakentamisen tai hankkimisen kuntalaisten ovat jo maksaneet. Kaikista
vuokrista revitään markkinahintaa, vaikka kyse olisi kuntalaisten omasta va
paaajantoiminnasta. Ainakin kunnan sisällä on sitten yksi liikelaitos tai yh
tiö, joka tuottaa voittoa.

Herrojen EVA:n raportissa ei edes uskalleta ajatella sitä, mikä tekisi kau
pungeista sekä tiiviitä että viihtyisiä: henkilöautottomuus. Jokainen kaupun
gin nelikaistainen tie tai katu on tehty vain ja ainoastaan henkilöautoliiken
nettä varten. Ramppien, moottoriteiden ja parkkialueiden paikalle saataisiin
asuntoja kymmenille tuhansille ihmisille ja tilaa jäisi vielä virkistysalueille.
Lobbausjärjestö ei ole ollut myöskään yhtään huolissaan siitä, että henkilö
autoilua tuetaan matkakuluvähennyksin ja verovapain kilometrikorvauksin,
jolloin edistetään yhdyskuntien hajautumista. Aaltoyliopisto on selvitellyt
autoriippuvaisen kaupungin vaihtoehtoja. Yleisesti ottaen voidaan todeta,
vaihtoehdoton yhdyskuntarakenne nojaa vahvasti yksityisautoiluun ja estää
muiden liikkumismuotojen (julkinen liikenne, taksit, pyöräily ja kävely) ja
kokonaisen liikennejärjestelmän kehittämisen. Kun kaupungit keskittävät
kouluja ja terveyskeskuksia sekä muita julkisia palvelua vain yhteen tai kah
teen (ala)keskustaan, niin tullaan aiheuttaneeksi suurta liikkumisen tarvetta,
jota ei lasketa kokonaiskustannuksiin. Merkittäviä kustannussäästöjä ei Val
tion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan saavuteta kuntarajoja siirtä
mällä ja palveluja voimakkaasti keskittämällä, vaikka tämä näyttää olevan
sotesopan tärkein anti. Sosiaali ja terveyspalveluiden sekä yhdyskuntara
kenteen tutkimusta ei ole kukaan vaivautunut tarkastelemaan, kun vuosisa
dan suurinta pehmeän sektorin uudistusta on alettu väsäämään. Tietynlai
nen palvelujen hajakeskitys tuo parhaimman kokonaistuloksen. Erikoister
veydenhuoltoa ei voi olla joka kylässä, mutta alaasteen ensimmäiset luokat
sisältävä kyläkoulu on täysin mahdollinen, edullinen ja tehokas. Nyt on val
lalla osuuskauppojen koplaaminen julkisiin palveluihin, Alkot ja SPrismat
yhdistelmä on jo tuttu. Sostosparatiiseihin laitetaan eittämättä sopivin
vuokrin teattereita, kirjastoja ja sosiaalitoimen palveluja. Kunta tukee ja suo
sii siten yhtä, määräävän markkinaaseman omaavaa firmaa, vaikka kilpai
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lulainsäädäntö edellyttäisi muita toimenpiteitä. ”Kyllä kunnissa tiedetään
miten homma hoidetaan”. Sryhmän harjoittama kuntapoliitikkojen voitelu
tuottaa todella tulosta. Kun osuuskaupat ovat jo ryhtyneet myös terveysalal
le, jatkossa voidaan kuntien terveydenhuolto ulkoistaa PrismaABCaseman
tohtorille, joka määrää sopivia lääkkeitä kuntalaisille. Ne joilla ei ole Setu
korttia laitetaan osuuskaupan SMlähetteellä pakkohoitoon mielisairaalaan,
vaihtoehtoisesti työmarkkinatuella työharjoitteluun lähimpään Skonsernin
toimipisteeseen Skuntouttavaan työtoimintaan. Tällöin myös sosiaalitoimi
voidaan siirtää osuuskaupan hoidettavaksi. Hautaustoimintahan kuuluu jo
konsernin toimialaan.
Vuodesta 1980 lähtien kaupunkiseudut, Helsinkiä lukuun ottamatta, ovat
maalaistuneet, koska kannattavan joukkoliikenteen alueella asuvien (20
as./ha) määrä on laskenut 6075 %:sta (1980) 4560%.een (2010). Kaupunki
alueet ovat siis junttiutuneet ja pahimmillaan yli puolet ”kaupunkilaisista”
asuu hajaasutusalueella. Kehysalueelle luonnon helmaan edullisille asuin
alueille muuttaneet ovat sitten ihan hämmästyneitä, kun siellä maalla onkin
sitä luontoa: myyriä, kettuja, supikoiria ja joskus jopa muitakin kuin susiksi
luultua koiria. Kaupunkiseutujen pöheikköalueilla asuvat haluavat sekä
kaupungin että maaseudun edut henkilöautoilun verosubventioiden avulla.
Mitä suurempi on asukastiheys, sitä vähemmän kotitalouksissa on autoja.
Autollisten asuntokuntien osuus hajaasutusalueella on jo 90 %, mutta kau
punkialueiden kävely ja joukkoliikennevyöhykkeellä ( > 30 as./ha) vain 40–
50%.

Aaltoyliopiston tutkimuksessa havaittiin trendiksi lähikaupan uusi tule
minen. Ihmiset haluavat käydä lähellä, usein kävellen tai pyörällä alakeskus
tan kaupassa. Jalankulkukeskusta ei ole vain kaupungin oletetussa keskus
tassa, vaan se voidaan tuoda sinne missä ihmiset ovat. Nykyinen toriparkki
huuma ja ydinkeskustan kehittäminen autoriippuvaisten hypermarkettien
konsepteilla on tuhoon tuomittu. Ei ole taaskaan kuunneltu tutkimuksien
antia. Autoilua kaupungissa ei yleensä selitä pitkä etäisyys, sillä suurin osa
kaupunkihenkilöautomatkoista on alle kilometrin mittaisia. Ympäristön
miellyttävyys ja hyvät kävely ja pyöräilyreitistöt sekä alhainen autoliiken
netaso houkuttelevat kävelemään ja pyöräilemään. Ruma ja hajautunut Suo
mi ei houkuttele käyttämään kevyttä liikennettä. Pyöräily näyttää edelleen
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kin olevan poliittiselle eliitille vain vapaaajan harrastus, ei järkevä liikenne
väline. Koskas ministeri Stubb pyöräilee töihin? Firmat tarjoavat autoetuja
työntekijöilleen, mutta eivät pyöräetua, eikä monissa toimistotyöpaikoissa
ole sosiaalitiloja, joissa pyöräilyvaatteet voisi vaihtaa työasuun. Samaan ai
kaan kehotetaan työtekijöitä ajamaan työpäivän päätteeksi autollaan wellfa
recenteriin polkemaan kuntopyörää.
Kaupunkirakenne on hajautunut ainakin viimeiset 30 vuotta. Valtaosa
kaupunkilaisista asuu joukkoliikennevyöhykkeellä, mutta asukastiheys on
vähentynyt, jolloin järkevää joukkoliikennettä on hankalaa järjestää. Työvoi
ma ja yhdyskuntapolitiikassa on lähetty siitä, että työvoiman pitää joustaa
ja työmatkojen pitää kasvaa. Tällä voi olla kuitenkin suuria vaikutuksia
työntekijöiden vireyteen ja työkykyyn. Kaikkien työpaikka ei ole voi sijaita
naapurissa, mutta pitäisi ennen kaikkea satsata siihen, että kakkosasunnon
tai erilaisten työviikkoasumisjärjestelyjen kulut kuuluisivat verovähennysoi
keuden piiriin – toisin kuin työmatkavähennykset ja kilometrikorvaukset –
jolloin työntekijät olisivat pirteinä töissä. Työnantajien tehtävä on järjestää
työvälineiden kuljetus työkohteisiin, eikä ammattimiesten ajeluja ympäriin
sä tule tukea verovapain kilometrikorvauksin. Erilaisia taksin ja pikkubussin
yhdistelmiä tulisi suosia, jolloin ihmiset saisivat taksibussipalvelut liki bus
sin hinnalla. Esimerkiksi työpaikkakuljetukset oven edestä innostaisivat siir
tymään joukkoliikenteeseen, jolloin taksibussi voisi kuljettaa samalta suun
nalta samaan suuntaan kulkevat johonkin kuukausihintaan. Vihje TEKES:lle:
Työmatkajoukkoliikennejärjestelmien kehittelemiseen voisi niitä innovaa
tiorahoja sijoittaa, jolloin jatkossa infrastruktuuri ja terveyskustannukset
pienenisivät. Ainakin muualla maailmassa suuret työnantajat järjestävät
bussikuljetuksia työpaikalle ja takaisin. Suomalaisille, varsinkin miehille,
oma peltilehmä on statuksen merkki. Siksi sillä ajetaan lyhyitäkin matkoja, ja
ennen kaikkea ne työmatkat, jotta kaveritkin näkevät millä pelillä sitä oikein
cruisaillaan. Tutkimuksien mukaan työmatkaliikenne on se, joka naulaa pit
kälti kiinni asenteen liikennevälineiden käyttöön. Auton käyttöä saatetaan
perustella järkisyillä, mutta itse asiassa kyse on laiskuudesta ja tietyn ase
man esittämisestä. Yksityisautoilu kaupunkialueella on pääosin asennevam
ma, vaikka hajautunut kaupunkirakenne on tehnyt monista oikeasti auto
riippuvaisia. Henkilöautoilusta on tullut myös perheen lasten taksiajelua.
Tulevaisuuden NHL ja balettitähtitoivot eivät jaksa kävellä, käyttää joukko
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liikennettä ja kantaa varustekassejaan. Täysiikäisetkin lapset saattavat soit
taa vanhempansa (jopa työaikana) kuskaamaan paikasta A ja paikkaan B,
kun kävely, pyöräily tai bussin käyttö ei kiinnosta – myös pääkaupunkiseu
dulla, jossa joukkoliikenne on maan huippuluokkaa.
Eläminen maaseudulla on huomattavasti paljon halvempaa (ja siellä voi
myös kätevästi viljellä omaa ruokaansa), joten sitä ei tarvitse kompensoida
millään kepupersumatkakompensaatioilla. Asumiskustannukset ovat ko
konaisuus, joka pitää sisällään myös liikkumisen työpaikalle ja palveluihin.
Maalla ei voi saada kaupunkien palveluja, eikä kaupungeissa ole sitä maa
seudun luontoa ja rauhaa. Se on valintakysymys. Matkakuluvähennyksin ja
kilometrikorvauksin on syntynyt laskutaidoton pöheikössä asuvat porukka,
joka luulee subventioiden olevan automaattinen etu siitä, että on siirrytty
asumaan yhä kauemmaksi keskuskaupungista halvemman asunnon peräs
sä. Nyt alkaa olla myös sellaista henkeä, että pitäisi valtion tukemana saada
ampua kaikki pusikon elukat kymmenen kilometrin säteellä kotipihasta.

”Vaikka tulevaisuuden auto olisi päästötön ja sen käyttökustannukset pysyisi
vät kohtuullisina, henkilöauton käytöllä on muita haittoja. Keskustojen ruuh
kautuminen on suuremmilla kaupunkiseuduilla vakavasti otettava tekijä, jonka
välttämiseksi tarvitaan ratkaisuja. Ihmisten tasaarvoisuus asiointimahdol
lisuuksien tarjonnassa kuuluu niin ikään hyvinvointiyhteiskuntaamme. Jos tu
levaisuuden kaupalliset keskittymät ovat edelleen hyvin autoriippuvaisia,
kuinka voimme taata autottomille asiakkaille mahdollisuuden ostosten tekoon?
Vaikka tilaa vaativan tavaran kotiinkuljetus järjestettäisiin siten, että omaa
autoa ei tarvita, kuinka autottomat asiakkaat pääsevät erikoiskauppaan
tekemään valintojaan? ”
Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot. Aaltoyliopisto 2010.

Kevyen ja joukkoliikenteen suosimiselle on myös selkeät taloudelliset pe
rusteet: joukkoliikennekaupunki käyttää 5–8 % tuloistaan liikenteeseen, au
tokaupunki puolestaan 12–15 %. Autokaupunki vie kaupungin arvokasta
kaavoitusmaata teihin, liittymiin ja parkkipaikkoihin, eivätkä autoilijat mak
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sa näistä maaalueista käypää vuokraa, toisin kuin terveyskeskus kaupun
gin omistamasta toimitilasta. Tosiasiassa myös pyörätiet on rakennettu hen
kilöautoilun aiheuttamien ongelmien vuoksi: Alhaisen autoliikenteen ka
duilla pyöräileminen on miellyttävää ja turvallista. Autokaupungissa tarvi
taan 5–8 pysäköintipaikkaa per yksityisauto eri palvelukohteissa. Moottori
tien kapasiteetti on pieni verrattuna sen vaatimaan pintaalaan; ne ovat
myös epämiellyttäviä kaupunkialueita. Sen sijaan kaupunkibulevardit voisi
vat tarjota kaupunkilaisille mukavia alueita, joissa olisi tilaa autojen lisäksi
pyöräilijöille, kävelijöille, busseille ja pikaraitioteille. Moottoritien kapasi
teetti on 2 500 henkilöä tunnissa, linjaauton 5 000–8 000, pikaraitiotien tai
pikabussien verkoston (BRT Bus Rapid Transit) 10 000–20 000 sekä raskaan
raideliikenteen noin 50 000 henkilöä tunnissa. Muualla maailmassa joukko
liikennepainotteista kaupunkia on jo menestyksellisesti kehitetty. Esimerkit
Yhdysvalloista osoittavat myös, että pientaloasumisen suosio on hiipumas
sa. Omakotilähiöt ovat tyhjentymässä, kun ikääntyvät asukkaat muuttavat
kaupunkeihin helppohoitoisempiin ja kokonaisedullisempiin asuntoihin,
eikä nuorempaa polvea välttämättä ”maalla” asuminen kiinnosta. Suomen
metsäläinen asuntopolitiikkaa ei ole välittänyt kiinnittää huomiota kaupun
kiasumisen miellyttävyyteen ja monimuotoisuuteen, vaan unelmaksi tarjo
taan edelleenkin omakotitaloa järven tai meren rannalla siellä jossakin.
Jos nykyisestä kaavoituspolitiikasta ja kaupunkiseutujen rakentamisesta
tehtäisiin kunnollisia kansan ja kuntataloudellisia selvityksiä, ne osoittaisi
vat kaupunkipolitiikan sekä ympäristölliseksi että taloudelliseksi katastro
fiksi. Siksi EVA ja muut talousosaajat eivät halua selvityksiä kaavoituksen
yhteydessä, mutta sen sijaan rakennusfirmojen ”turhia” kustannuksia pitäisi
setviä ahkerasti (= lisää suoraa tai epäsuoraa subventiota). Betoniporukan
porut siitä, että yhteistilat ja materiaalimääräykset maksavat niin kamalasti,
edustavat sitä samaa lapsellista kiristämistä kuin ”me ei sitten rakenneta mi
tään, jos ei tehdä niin kuin me halutaan...” tarinat, joilla on jo valtion etui
suuksia saatu. Poliitikoilla on tapana suostua tämän ulkoparlamentaarisen
juntan vaatimuksiin vaalirahan vastineeksi.
Suomalaisen kaavoitus, asunto ja rakentamispolitiikan kulmakiviä ovat
rakenteellinen korruptio, poliittisia tahoja lähellä olevien kiinteistöjalostajien
ja ns. yleishyödyllisten rakennuttajien tahdon toteuttaminen sekä turhien
tie, silta ja julkisten toimitilojen rakentaminen alue ja elvytyspolitiikan ni
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missä. Tästä on syntynyt kansantaloudellinen pommi sekä ympäristö ja
kaupunkiongelma, joka maksaa miljardeja, on rumaa, huonoa ja epäterveel
listä. Eikä kukaan kanna tästä edes poliittista vastuuta.
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5. SOSIAALIDARWINISTISEN
HYPEFUNTEERAUKSEN
SUOSIO JATKUU
”Heikkotuloisten ryhmä laajenee nopeasti, koska vaikkapa toimeentulotukea saavien
lukumäärä joka 1950 oli 100 000 pinnassa ja 1980 alitti tämän luvun, oli 90luvulle tul
taessa jo kaksinkertaistunut ja pian ylittää 300 000 hengen rajan. Toimeentulotuki on
oikein vanhan ajan köyhäinapua, jota nyt saavat myös työttömät entiset yrittäjät ja
johtavissa asemissa olleet. Asema, koulutus, kokemus, eikä enää edes puolue
pysty pitämään ihmistä työrintamassa kun yhteiskunta murtuu. Pahinta näiden
monikohtaloisten ihmisten vaiheissa on se, että jokainen surkeuden vaihe on lopul
linen ja sitä pidetään kunkin uhrin kohdalla hänen itsensä aiheuttamana. Sillä suo
malainen yhteiskunta on varustettu sellaisella myötätunnon määrällä, että myötä
tuntoa tunnetaan vain hyväosaisia kohtaan.”
Paavo Haavikko 1992

”Kaava on aina sama. Ensin kriisi kielletään. Sitten ryöstetään köyhät. Sitten jatke
taan keskiluokan ylläpitämiseksi velanottoa loppuun saakka. Varojen tuhlauksesta
syytetään köyhiä, osattomia ja ulkomaalaisia. Myös maanviljelijät kelpaavat tähän
rooliin.”
Paavo Haavikko 1996

Uusliberalismi, uuskonservativismi ja brändäyspolitiikka ovat tuoneet
esille filosofioiksi kutsuttuja ideologioita pinnalle. Näitä levittävät yritysval
mentajat, suuryritysten lobbausjärjestöt ja johtajat sekä henkilökohtaiset ai
vopesijät eli ura ja terveys yms. puppuvalmentajat. Jotkut tutkijat puhuvat
kin jo valmennusyhteiskunnasta. Tärkein viesti on perijenkkiläinen ”if you
try, you can do it” eli kun vaan yrittää, niin kyllä onnistuu. Eräskin yhden
kauden muumipappapresidentti käski työttömien mennä itseensä sen jäl
keen kun selvitysmies Timo Relander oli esittänyt työttömyyden ratkaise
mista kouluttamisella.
Meillä on ajatusten Halikonjoki, Nalle ”luuserit vuittoniin” Wahlroos,
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joka entisenä taistolaisena avoimesti halveksii huonoosaisia ja köyhiä sekä
julistaa parempiosaiset älykkäimmiksi ja kyvykkäiksi. Hänen mielifilosofin
sa on kotitekoinen julkkis Ayn Rand, jonka ns. ajatukset ovat kiinnostavia
kaikille rahanomistajille ja finanssikeinottelijoille. Näitä koko rahan edestä
puhuvia castellseja, himasia ja sarasvöitä riittää. Filosofiassa alkaa olla sa
manlainen tilanne kuin lääketieteen puolella, että rahalla sopivien ajatusten
vuoksi palkitut nostetaan arvostetuimmiksi asiantuntijoiksi – ei siksi että he
olisivat esittäneet jotain tieteellisesti poikkeuksellisen arvokasta, vaan siksi
että he levittävät poliittisen ja taloudellisen eliitin kannalta sopivaa sanomaa.
Nämä funteeraajat ovat hyväntahtoisia hölmöjä, yhä hiostavampien johta
mismenetelmien hypettäjiä, jotka eivät tietenkään ole niin hölmöjä, että eivät
ymmärtäisi oman rahan arvoa. Huoraaminen on huipussaan, kun pukumie
het pokkaavat ja kehuvat valtion, demokratian sekä ihmis ja kansalaisoi
keuksien kutistamista ”korkeimpien tavoitteiden” vuoksi kehottavan huip
pufilosofin small talkia. Enää ei ole edes häpeällistä toimia YKperuskirjan
tai TSSoikeuksien7 vastaisesti, koska uusliberalismissa on juostava että py
syy paikallaan, joten kaikki turhat rakenteet, kuten ihmisoikeussopimukset
ja perustuslait sekä kansanvalta ovat vain markkinaesteitä. Nämä rahatyn
nyreissä viihtyvät superajattelijat katsovat olevansa ihan ylivertaisia, erikois
kohtelua tarvitsevia neroja, koska niin moni yritysjohtaja ja johtava poliitik
ko on valmis maksamaan heidän peruskoulun alaasteen scifikirjoituskilpai
lun tasoisista teksteistään. Joku voisi kutsua tuollaista toimintaa psykopato
logiseksi sairaudeksi, mutta ahneuden ja hävyttömyyden medikalisointi ei
tee oikeutta sille ”vapausideologialle”, jota nämä vastuuttomat älypäät ihai
levat.
Kotoiset filosofimme, Himanen ja Sarasvuo ovat jo osoittaneet meille si
säisten sankareiden sössötyksen laadun. Sarasvuon valmennusfirma, joka
sekin on holdingyhtiö, tekee pahasti turskaa, joten on aika ryhtyä levittä
mään jumalallisia puheita televisiossa. Kertoo sekä Jaripojan että Sanoman
ahdingosta aika paljon, että nämä kaksi ovat löytäneet toisensa syksyn 2013
suuressa talk show missiossa. Kuten Harry ” KHL” Harkimo, Sarasvuo on
kuuluisa kriittisistä ja reippaista kannanotoista ja kysymyksistä, mutta itse
herkkähipiäisenä varajeesuksena hänen valmennuspuheitaan ei yritysvierai
luilla ole saanut kritisoida – tai on, mutta sitä ei ole katsottu hyvällä, koska
7

TSS= taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset ihmisoikeudet.
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se on muutosvastarintaa.
Menestyminen, joka määritellään vain ja ainoastaan rahalla ja statuksella
tai mediajulkisuudella alkaa olla pakko, koska luuserit joutuvat varmasti
vuittoniin. On olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä: palkittavia menestyjiä,
joita valmennetaan, jota he pysyisivät menestyjinä ja rangaistavia luusereita,
joita pitäisi valmentaa, jotta heistä tulisi menestyjiä – tai edes työkykyisiä ja
hallittavia orjia. Tällainen bipolaarinen järjestelmä on omiaan pitämään kaik
ki varpaillaan, jolloin kukaan ei ehdi eikä uskalla ajatella itse. Maniasta voi
koska tahansa pudota masennukseen. Yhteiskunnallisesta depressioista to
sin harvemmin noustaan enää maniaan, koska CV:ssä on paha aukko. Siksi
herrojen EVA:ssa vihataan downshiftaajia, ihmisiä, jotka haluavat tulla toi
meen pienemmälläkin työllä ja rahalla, eivätkä kaipaa pitkiä päiviä virtuaali
todellisuuden numeroiden ja puheiden kanssa pelaten. Ihmiset, joiden mate
rian arvostus on alhainen ja ihmissuhteiden sekä oikeasti merkityksellisen
tekemisen arvostus korkealla, eivät sovi putkikoulutus ja nöyryystyömark
kinamaailmaan. He ehtivät ajatella. Ja juuri siksi EVA:ssa moralisoidaan näi
tä ihmisiä ”vapaamatkustajiksi”, vaikka he eivät nauttisi mitään yhteiskun
nan tukia. Samasta syystä patruunapropagandan tyyssijassa vastustetaan
kansalaispalkkatyyppistä sosiaaliturvaa.
Menestysvalmennuksen ”hyvä tyyppi” on hypomaaninen, eteenpäin no
jaaja, joka piristein tai ilman jaksaa paahtaa ja ”ajatella” positiivisesti. Yleen
sä hypomaniaa ja maniaa pidetään psykiatrisena sairautena, mutta nykyelä
mässä ne ovat ihan jees, kuten finanssikeinottelijoiden touhut osoittavat. Ma
sennusta pidetään vakavana kansansairautena, kun osattomien mieliala las
kee, joten heitä lääkitään ja syyllistetään itseaiheutetuista sairauksista. Tutki
muksien mukaan ihmiset, jotka eivät ole masentuneita, vähättelevät ulkois
ten tekijöiden merkitystä heidän menestyksessään. Kun testituloksia mani
puloitiin, siten että saatiin sopivia tuloksia, eimasentuneet korostivat me
nestyessään omaa osaamistaan ja huonon koetuloksen saatuaan ulkoisia te
kijöitä. Depressiiviset arvioivat omia vaikutusmahdollisuuksiaan paljon rea
listisemmin. Sen sijaan ns. normaaleiden koehenkilöiden asenne oli suoraan
pörssiyhtiöiden vuosikertomuksesta: jos tulos oli hyvä, se johtui hyvästä yri
tysjohdosta ja jos tulos oli heikko, sitä esti ulkoiset tekijät, kuten verot, va
luuttakurssit, kustannustaso, palkankorotukset ja valtion toimenpiteet tai
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toimettomuus.
Valehtelijoita tutkineen Paul Ekmanin mukaan valtaan päässeet luikurin
laskettelijat ovat aina olleet vakuuttuneita mielipiteidensä erinomaisuudesta.
Joidenkin arvioiden mukaan nykyinen työelämä suosii psykopaattisia tyyp
pejä, jotka kykenevät lipeilemään ja valehtelemaan silmät kirkkaina sekä
myymään vaikka hiekkaa Saharaan. Enronit ja parmlatit sekä goldmansach
sit ovat antaneet osviittaa tästä. Psykopaatit menestyvät kilpailua suosivissa
organisaatioissa, joissa arvostetaan ahneutta ja pikavoittoja. Pörssiyhtiöt toi
mivat jo organisaatioina kuin psykopaatit, joten niiden johdossa pärjäävät
parhaiten psykopaatit. Psykopatologinen menestys on siis se mihin valta
ideologia meitä on ohjaamassa. Psykopatiaa pidetään ongelmana vain jos
kyseessä on auervaaratasoinen pikkuroisto. Valtioita ja usein myös asiakkai
taan kuppaava finanssiryöväri on sen sijaan ihan kunniallinen kansalainen
Jumalan asialla, kuten Goldman Sachsin pomo Blankfein on todistanut. Eikä
mitään korjaustoimenpiteitä tarvita sosiopaattien uhreille, pankkiryöstetyil
le, tukivarastetuille, työtuhotuille osattomille, koska jokainen on oman on
nensa seppä. Uusliberalistisen ”filosofian” mukaan järjestelmälle ei voi teh
dä mitään, koska yrityksien vapaudet ovat paljon tärkeämpiä kuin ihmisten
vapaudet. Uudessa ”vapaudessa” ihmisoikeudetkin koskevat vain firmoja,
eivätkä ihmisiä, varsinkaan köyhiä, joiden pitää ensin nöyryydellään edes
elämisen oikeutensa ansaita.
Filosofiassa, ideologiassa ja vallankäytössä on kyse sanojen käytöstä ja
niille eri merkityksien antamisesta ja käsitteiden merkityksien purkamisesta.
Perussuomalaiset ovat onnistuneet keksimään ”maahanmuuttokriittinen”
käsitteen, joka tosiasiassa tarkoittaa rasismia ja islamofbiaa, mutta on tehnyt
hommafoorumijengistä salonkikelpoisen. ”Rakenteelliset muutokset” tar
koittavat sosiaalietuisuuksien leikkaamista, mutta on mukavampaa puhua
rakenteellisista uudistuksista, vaikkei kyse ole edes rakenteiden uudistami
sesta
Jatkuva valmennus johtaa siihen, että yrityksissä kehotetaan pääkirjapitä
jiä miettimään kirjapidolle ihan uusia strategioita. Ajatushautomot tuottavat
ideologista sontaa, jota sitten levitetään tyhmän kansan päälle ikään kuin
lannoitteeksi tai sitten se myydään samankaltaisille ns. menestyjille, jotka
perustavat vastaavantyyppisiä ”asiakkaan ongelmia” ratkaisevia puppusa
nageneraattorifirmoja. Valmennus ei ole vain opetusta, vaan se on persoo
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nallisuuden muokkaamista ”nykyaikaa vastaavaksi”. Ajatushautomo De
moksen Yksilön ääni raportissa todistellaan, että ”kuluttaessamme keksim
me uusia tapoja voimistaa ja ilmaista ainutkertaisuuttamme”, vaikka firman
nettisivuilla puhutaan kovin huolestunein sävyin ympäristöongelmista.
Ehkä kyse on sukupolvierosta: kolmekymppiset kyllä periaatteessa suojele
vat luontoa, mutta kyllä pitää shoppailla ollakseen in. Ei siis ihme, että ”aja
tukset” menevät kaupaksi. Kaikki kulkevat tosi yksilöllisesti Camelbuut
seissa samaan suuntaan.
Ns. kielteinen ajattelu on täysin pannassa. Samalla se merkitsee kriittisen
keskustelun kieltoa. Ei tarvita kirjarovioita, kun sensuuri on jo ihmisten päis
sä valmennuksen tai kantapään kautta opittuna, eikä kukaan menestyvä
postmoderni lue muita kirjoja kuin niiden muutamien auktorisoitujen me
nestysgurujen sekalaisia sepustuksia. Myönteisen ajattelun paremmuutta
vannotetaan, koska kuulema myönteisesti ajattelevat ovat yleensä terveem
piä ja elävät pidempään. Hyvä terveys ja pitkä elämä korreloivat nimen
omaisesti turvallisen ja tasapainoisen lapsuuden, hyvän toimeentulon ja pa
remman koulutustason sekä sosiaalisen pääoman (ystävien, harrastusten)
kanssa, eikä minkään hypomaanisen naminami ajattelun kanssa. Mutta
ideologisesti on sopivaa saarnata sitä, miten kannattaa olla kiltisti. Vanhan
sanonnan mukaan kiltit tytöt pääsevät taivaaseen, mutta tuhmat mihin ta
hansa. Tuhmat tytöt ja pojat aiheuttavat tälle bulkkihallintoalamaisten tuo
tannolle laatuongelmia. Kilteyspositiivisuus saarnat jatkuvat, koska ne sopi
vat uusliberalismin aatteisiin ja tavoitteisiin.
Työnantajaleirin EK:ssa on huudeltu että kehity tai kuole, muttei heidän
monotoninen kehittymätön jankkaaminen ole johtanut pomojen zombiorga
nisaation kuolemaan. Valtakunnankontrolleri ottaa pistoolistaan varmisti
men pois, kun joku alkaa puhua kehityksestä. HIV:kin kehittyy AIDS:ksi ja
syöpä kehittyy etäpesäkkeiksi. EKsanastossa kaikki muutokset, johon he
ovat pyrkimässä, ovat kehitystä ja kaikki kehitys on hyvää. Mitään tutkimus
ta, näyttöä tai todistelua kehityksen ja edistyksen hyvää tekevästä vaikutuk
sesta ei tarvita, kun ilmoitukset tulevat Kremlistä – eiku Etelärannasta. Nyt
ei ole viisivuotissuunnitelmia, vaan suhteellisen lyhyen tähtäimen strategia
valtion ja aidon ammattiyhdistystoiminnan lakkauttamiseksi. Valtaideologia
muistuttaa reaalisosialismin sloganeja, mutta nyt tätä uusliberalistista papis
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toenglantia lausutaan ihan ”vapaaehtoisesti”, koska mitään muuta vaihtoeh
toa ei ole. Muuten markkinat suuttuvat, yritykset lähtevät halvemman työ
voiman maihin, valtiot kaatuvat ja finanssitalojen voitot pienevät. Aikoinaan
Haavikko ihaili ja ihmetteli tätä suomalaista innovaatiota nimeltään ”ainoa
vaihtoehto”, joka on siis vaihtoehto, joka on syönyt kaikki muut vaihtoehdot
jo kohdussa. Miten ainoa tie voi olla vaihtoehto, jos kaikki vaihtoehtoiset rei
tit on suljettu tai niitä ei ole koskaan ollut olemassakaan? Ainoan vaihtoeh
don oikeampi nimi on pakko tai fasismi, mutta virallisessa liturgiassa anne
taan ymmärtää ikään kuin jotakin muitakin vaihtoehtoja olisi tutkittu ja sel
vitelty, jonka jälkeen on sitten päädytty parhaimpaan. ”Ainoa vaihtoehto” on
se, johon päädytään ilman selvityksiä, tutkimuksia ja keskustelua, koska se
on sovittu jo ennen kuin virallinen ratkaisu tehdään. Ideologisen päämäärän
toteuttamista ei saa mikään tosiasia, muutosvastarinta tai kansalais ja ihmis
oikeus estää. Vaikka tiedetään että menestyäkseen oikeasti, organisaatiot
tarvitsevat erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä omaavia henkilöitä, se ei kar
tellisoitunutta poliittista ja taloudellista – ah, niin innovatiivistä – eliittiä
kiinnosta, koska he pystyvät hallinnoimaan kaikkea ja määrittelemään kai
ken itse... tai niin he ainakin luulevat.
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6. ELINKEINOPOLITIIKKAA KARTELLIEN
EHDOILLA JA VERONMAKSAJIEN
RAHOILLA
”Byrokratia ja monopolit rakastavat tätä maata. Enemmänkin, ne syleilevät sen
hengiltä. Tämä on niille hyvä maa. Tämä on alituisesti uutta byrokratiaa luova maa.
Siksi tämä on niin luova maa.”
Paavo Haavikko 1992

Selvitysmies Timo Relander ehdotti talouslääkkeiksi viime laman aikoi
hin ydinvoiman rakentamista ja työttömien hoitamista työllistämisellä. Pre
sidentti Ahnesaari käski työttömien mennä itseensä. Tätä linjaa onkin sitten
jatkettu hyvin työttömyys ja pätkätyöläisyystuloksin. Elinkeinopolitiikassa
ei ole opittu mitään sitten 1980luvun lopun, jolloin kansataloustieteilijä, ta
loustoimittaja Heikki Välitalo laski Suomen viennin arvoksi 4 markka per
kilo, joka edustaa äärimmäisen alhaista jalostusastetta. Kun 1990luvulla
keskityttiin pelastamaan pelipankit ja peittelemään mahdollisia talousrikok
sia sekä kaatamaan elinkelpoisia pkyrityksiä pankkitukipiikkiin, Suomen
elinkeinoelämän pohja kapeni entisestään. Sitä ennen oli käynnissä riikose
nopin mukainen rönsyt pois politiikkaa, kun suomipoika osteli edullisella
valuutalla osakkeita ja ulkomaisia tehtaita. Tullin tilastojen mukaan Suomen
selluvetoisen viennin yksikköarvoindeksi (jossa otetaan Välitalon tapaan
huomioon sekä arvo että paino) ei ole juurikaan vuodesta 1997 ( = 100) nous
sut, yleisindeksi oli vuonna 2011 139,9 ja tuonnin indeksi oli 168,5, mikä
merkitsee sitä, että tuonnin jalostusarvo on noussut 14 vuoden aikana huo
mattavasti, mutta viennin vain vähän, vaikka meidän kehutaan olevan kor
kean teknologian maa. Sellu ja paperiteollisuuden indeksi on samalla tasol
la kuin 1997, joten mitään jalostusta ei ole ollut näköpiirissä.
Suomalaisten teollisten investointien kannattavuutta tutkittiin jo 1980lu
vulla ja todettiin mm. metsäteollisuuden investoineen hyvin huolettomasti.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa ajettiin vanhoilla paperikoneilla mahdollisim
man kauan, mutta Suomessa piti olla viimeiset pelit ja vehkeet, eikä oltu
köyhiä ja kipeitä, koska riittävä inflaatio ja devalvaatio pitivät huolen hinta
kilpailukyvystä. Kuten Haavikko totesi: ”Velkaannuttava, vääriin, eituotan
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nollisiin tai hallinnollistoimeliaisiin hankkeisiin investointi takaa jatkuvuu
den. ”

TEKES on tunnetusti vuorineuvosten sossu, joka on jakanut ilmaista ra
haa auringonlaskun suuryrityksille ja hippusia pksektorille lainojen muo
dossa. Byrokraattinen yritystukilaari oli pitkään valtakunnan salaisuus, kos
ka kuulema ”yrityssalaisuudet” estivät julkisten avustustietojen julkistami
sen. Kun ne lopulta saatiin esiin, kävi ilmi, että Nokialle, raskaalle metalli ja
metsäteollisuudelle, vakuutusyhtiöille, Nordeapankille ja muille hyvien vel
jien firmoille lahjoitettiin suuri osa rahoista. TEKES esitti veret seisauttavan
listan siitä, miten paljon patentteja oli saatu Nokiassa aikaiseksi niillä kym
menillä miljoonilla, mutta kun laski patentit per sijoitettu euro, oli pksektori
aivan ylivoimainen. Ja pitää muistaa, että pkyritykset saavat yleensä vain
lainoja – toisin kuin esimerkiksi Nokia. TEKES:stä on tiettävästi oikein käyty
tarjoamassa rahaa puupääteollisuudelle, mutta eihän heillä ole mitään ideoi
ta eikä halua keksiä mitään uutta, koska samaa alhaisen jalostusasteen hom
maa jatketaan Aasiassa ja EteläAmerikassa halvemman työvoiman, ener
gian ja puun lähteillä sekä lähempänä markkinoita. Metsäteollisuutta ei kiin
nosta tuotekehitys, varsinkaan kun sähköpörssi ja päästökauppa ovat huo
mattavasti paljon tuottavampaa kuin oikea tuotanto, mutta rahat kyllä kel
paavat. Mitä puupääbulkkiyhteisöt niillä tuotekehitysrahoillaan oikein ovat
nämä vuosikymmenet tehneet, pitäisi maksajien kyllä saada tietää.
Vuonna 2009 suurimmat TEKEStukien saajat olivat Nokia, (yht. 13,6
M€), Metso (yht. 6,6, M€), UPM (yht. 6,3 M€) ja Wärtsilä ( yht. 4,4 M€) eli ne
samat vanhat tutut. Vuosina 20102012 suurimmat tukien saajat olivat Nokia
(yht. 43,2M€), Metso (yht. 23,1 M€), Outokumpu (yht. 13,3 M€), UPM
(yht.13,1 M€), Stora Enso (yht. 12,4 M€) ja Wärtsilä (yht. 10,9 M€) eli edel
leenkin ne samat tutut. TEKES:n telakkatuki STX:lle oli samoina vuosina yh
teensä 4,2 miljoonaa euroa. Ympäristöongelma Talvivaara on kuitannut yli
puoli miljoonaa (663 000 euroa) epäilemättä innovatiivisiin tarkoituksiin jon
kun vuodon tukkimiseksi. Viimeisten kolmen vuoden aikana kartellisossu
on jakanut rahaa myös viestintäyhtiöille, kuten Sanomalle, Yleisradiolle ja
Alma Medialle sekä kymmeniä miljoonia kaikenkarvaisille terveysvalmen
nus mediIT ja lääkärifirmoille.
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TAULUKKO. TEKESIN AVUTUSTUKSIA ( ns. tutkimus, kehitys ja in 
novaatiorahoitusta) vuosina 20102012, euroa
Eniten saaneita (yli miljoona euroa vuodessa) ja mielenkiintoisia tuttavuuksia.

Yhtiö

2010

2011

2012

Yhteensä

Nokia Oyj

10 176 394

10 330 005

8 600 346

29 106 745

Nokia Siemens Networks

3 547 078

5 529 822

5 034 924

14 111 824

Nordea Bank Finland Abp

7 130

5 498

0

12 628

Aava Mobile

245 302

1 210 786

0

1 257 451

Aava Ohjelmistot Oy

0

0

46 665

46 665

Alma Media Kustannus Oy

0

0

42 289

42 289

Alma Media Lehdentekijät Oy

0

0

5 996

5 996

Alma Media Oyj

0

35 815

62 992

98 807

Alma Mediapartners Oy

0

0

64.814

111 277

Asianajotoimisto Hammarström Pu 55 695
hakka Partners Oy

12 763

1 741

70 199

Asianajotoimisto Borenius Oy

0

0

27 240

27 240

Attendo Terveyspalvelut Oy

312 924

337 350

9 992

660 266

Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy

0

0

15 345

15 345

ABB Oy

1 502 104

1 739 308

1 014 787

4 256 199

Cassidian Finland Oy

1 514 112

1 093 312

411 603

3 019 027

Elektrobit Wireless Communications 1 049 560
Oy

764 824

1 182 347

2 996 731

Elisa Oyj

299 986

118 503

2.368

418 489

EpiCrystals Oy

0

1 155 000

1 155 000

2 310 000

Etlatieto Oy

725 309

527 196

859 734

2 112 239

Fsecure Oyj

669 222

494 679

1 320 032

2 483 933

Finnair Flight Academy Oy

0

0

71 155

71 155

Finnair Technical Services Oy

0

0

81 457

81 457

Huoneistokeskus Oy

81 924

121 944

22 652

226 520
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Yhtiö

2010

2011

2012

Yhteensä

GlaxoSmithKline Oy

43 750

46 900

0

90 650

Fortum Nuclear Services Oy

967

2 367

0

3 334

Fortum Oyj

0

0

469 040

469 040

Fortum Power and Heat Oy

243 598

260 379

59 381

444 596

Fortum Sähkönsiirto Oy

92 996

179 863

302 091

574 950

GE Healthcare Finland Oy

253 475

430 063

506 181

1 189 719

IlkkaYhtymä Oyj

0

0

39 581

3 9581

Ixonos Finland Oy

958 664

1 571 935

261 492

2 792 091

Ixonos Oyj

238 243

62.442

167 884

406 127

Kauppalehti Oy

0

0

27 078

2 7078

Kemira Chemicals Oy

22 122

0

0

22 122

Kemira Oyj

1 489 380

6 005 496

4 305 300

11 800 176

Ab KorvGörans Kebab Oy

0

5 506

3 360

8 866

Kaleva Oy

0

178 512

231 441

409 953

Kustannus Oy Duodecim

260 839

278 358

250 329

789 526

Kuntien Tiera Oy

0

0

8 855

8 855

Oy L M Ericsson Ab

910 855

1 394 536

0

2 305 391

Lemminkäinen Infra Oy

136 796

99 640

158 463

394 899

Lemminkäinen International Oy

58 682

0

70 207

128 889

Lemminkäinen Oyj

7 879

42 522

174 515

224 916

Lemminkäinen Talo Oy

17 820

6 057

0

23 877

LähiTapiolaKeskinäinen Vakuutusyhtiö 0

89 668

106 298

195 966

Martinlaakson Huolto Oy

7 920

41 880

0

49 800

Medisize Oy

327 473

254 557

297 042

879 072

Mediverkko Terveyspalvelut Oy

80 156

124 844

0

205 000

Metso Automation Oy

1 362 613

1 704 105

1 222 742

4 289 460

Metso Fabrics Oy

78 695

89 636

0

168 331

Metso Minerals Oy

1 137 665

825 634

727 415

2 690 714
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Yhtiö

2010

2011

2012

Yhteensä

Metso Paper Oy

1 288 830

2 290 101

2 048 721

5 627 652

Metso Oyj

0

185 924

172 078

358 002

Metso Paper Valkeakoski Oy

3 255

0

0

3 255

Metso Power Oy

1 593 797

1 083 862

1 263 589

3 941 248

Metsä Board Oyj

202 743

355 879

333 856

892 478

Metsä Fibre Oy

20 938

154 654

304 282

479 874

MTV Oy

0

16 855

12 300

29 155

Mustavaaran Kaivos Oy

0

0

162 785

162 785

Myllykoski Oyj

0

180 678

183 354

364 032

Myllykoski Paper Oy

79 177

13 278

0

92 455

NCC Property Development Oy

89 324

119 743

55 817

264 884

NCC Rakennus Oy

173 398

134 135

89 055

396 588

NCC Roads Oy

0

2 498

15 478

17 976

Neapo Oy (nykyisin konkurssissa)

0

0

1 021 529

1 021 529

Neste Oil Oyj

2 956 049

3 128 069

1 907 344

7 991 462

Orava Rahastot Oyj

12 755

21 507

0

34 262

Orion Diagnostica Oy

52 276

163 438

115 630

331 344

Orion Oyj

1 435 806

747 069

833 108

3 015 983

Otavamedia Oy

1 260

4 602

12 756

18 618

Kustannusosakeyhtiö Otava

9 294

0

32 499

41 793

Outokumpu Oyj

40 283

85 262

96 978

222 523

Outokumpu Stainless Oy

363 895

1 232 174

485 575

2 081 644

Outokumpu Stainless Tubular Products 49 664
Oy Ab

28 250

32 341

110 255

Outotec (Filters) Oy

224 121

167 902

275 262

667 285

Outotec (Finland) Oy

1 186 605

1 328 656

1 351 860

3 867 121

Outotec Oyj

135 687

423 111

502 438

1 061 236

Outotec Research Oy

185 538

0

0

185 538
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Yhtiö

2010

2011

2012

Yhteensä

Pfizer Oy

0

55 247

0

55 247

Pohjola Vakuutus Oy

22 217

5 896

15 233

43 346

Pohjolan Voima Oy

111 317

0

0

111 317

Rakennustieto Oy

0

14 945

36 379

51 324

Rautaruukki Oyj

1 318 091

907 109

580 219

2 805 419

REACHLaw Oy

500 000

250 000

0

750 000

Realia Group Oy

43 514

20 368

7 098

70 980

Ruukki Metals Oy

948 829

1 138 899

1 271 746

3 359 474

Ruukki Construction Oy

0

30 718

81 513

112 231

Ruukki Engineering Oy

0

9 998

50 574

60 572

Sanoma Data Oy/Enternainment 2012

366

4 902

71 526

76 794

Sanoma Entertainment Finland Oy

119 103

95 497

80 941

295 541

Sanoma Magazines Finland Oy

12 128

21 928

72 404

106 460

Sanoma News Oy

81 984

169 407

424 212

675 603

Sanomapaino Oy

0

5 793

40 533

46 326

Sanoma Pro Oy

0

0

43 052

43 052

SatoRakennuttajat Oy

0

5 336

21 131

26 467

Skanska Oy

431 364

443 486

403 950

1 278 800

Skanska Talonrakennus Oy

0

6 395

15 373

21 768

Oy Speakers Forum Finland Ab

0

47 200

50 511

97 711

Sponda Oyj

0

65 566

51 585

117 151

SRV Yhtiöt Oyj

32 .580

619 153

73 008

69 2161

SRV Asunnot Oy

718

2 263

0

2 981

SRV Rakennus Oy

83 830

32 499

21 703

138 032

SRV Russia Oy

1 970

0

406

2 376

Stora Enso Oyj

4 619 454

4 162 939

2 260 235

11 042 628

Stora Enso Packaging Oy

134 051

288 588

90 104

512 743

Stora Enso Publication Papers Oy Ltd

331 722

810

0

330 912
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Yhtiö

2010

2011

2012

Yhteensä

Stora Enso Wood Products Oy Ltd

198 474

124 318

43 970

366 762

STX Finland Cabins Oy

59 217

82 943

22 837

164 997

STX Finland Oy

322 692

3 084 386

596 632

4 003 710

Suomen Asiakastieto Oy

0

0

24 086

24 086

Suomen Asumisoikeus Oy

0

0

52 726

52 726

Suomen Lehtiyhtymä Oy

0

0

8 072

8 072

Suomen Maatalouden Laskentakeskus 204 844
Oy

24 582

48 000

277 426

Suomen Talokeskus Oy

0

141 712

58 586

200 298

Suomen Terveystalo Oy

47 752

78 373

93 242

219 367

Oy Suomen Tietotoimisto  Finska No 19 211
tisbyrån Ab

1 468

71 197

72 665

Sunit Oy

130 260

0

0

130 260

Tampereen Lääkärikeskus Oy

0

56 681

66 918

123 599

Taloustutkimus Oy

28 302

87 333

92 965

208 600

Talentum Media Oy

0

0

8 694

8 694

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

302 335

0

360 360

662 695

Teleste Oyj

1 545 097

1 255 098

860 363

3 660 558

TeliaSonera Finland Oyj

959 657

579 600

442 096

1 981 353

Tellabs Oy

3 015 323

1 451 849

1 057 000

5 524 172

Teollisuuden Voima Oyj

160 455

153 829

62 016

376 300

Terveystalo Clinical Research Oy

36 765

18 551

19 335

74 651

The Switch Drive Systems Oy

949 308

937 272

594 188

2 480 768

Tieto Finland Oy

208 058

612 004

743 233

1 563 295

Tieto Healthcare & Welfare Oy

170 806

134 382

66 685

371 873

Tieto Oyj

105 468

33 953

0

139 421

Tieto ja viestintäteollisuuden tutkimus 422 400
TIVIT Oy, nyk DIGILE Oy

1 879 722

297 315

2 599 437

Tokmanni Oy

0

0

37 154

37 154
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Yhtiö

2010

2011

2012

Yhteensä

TSYhtymä Oy

0

0

8 075

8 075

UPMKymmene Oyj

4 774 291

3 754 773

3 696 281

12 225 345

UPMKymmene Wood Oy

430 167

388 760

96 073

915 000

Vacon Oyj

494 932

1 034 009

661 517

2 190 458

Valio Oy

720 271

473 326

683 923

1 877 520

Valmet Automotive

768 730

1 612 066

510 516

2 891 312

Vahanen Oy

94 999

68 172

73 454

236 625

Vapo Oy

239 410

0

180 036

419 446

VarsinaisSuomen Asumisoikeus Oy

47 715

66 416

5 119

119 250

Vierumäki Country Club Oy

87 114

0

0

87 114

Vitabalans Oy

31 598

0

0

31 598

VVO Kodit Oy

53 024

171 976

25 000

250 000

VVOYhtymä Oyj

34 004

0

0

34 004

Wallac Oy

1 985 985

941 139

732 253

3 659 377

Wellness Foundry Holding Oy

142.329

111 494

308 413

419 907

Werner Söderström Osakeyhtiö

0

0

29 823

29 823

Wärtsilä Finland Oy

3 466 735

3 651 920

3 706 337

10 824 992

Wärtsilä Oyj Abp

0

0

87 598

87 598

YH Kodit Oy

0

0

18 997

18 997

YIT Kiinteistötekniikka OY

468.550

483 831

158 502

642 333

YIT Rakennus Oy

352.843

154 118

76 739

230 857

YIT Teollisuus Oy

31 419

64 485

41 477

137 381

Yleisradio Oy

0

22 732

110 664

133 396

TEKES jakoi 20102012 vuosittain noin 200 miljoonaa ilmaista rahaa ja
noin 100 miljoonaa edullista lainaa firmoille. Avustustiedoista ei kyllä miten
kään käy ilmi, että kyseessä olisi joku innovaatiorahoitus, mutta sehän onkin
salassa pidettävää, mihin vanhat tutut nokiat, metsot, upm:t, fortumit,
kemirat, outokummut sekä grynderit ja kiinteistökeinottelijat, pankit ja va
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kuutusyhtiöt, valmennusfirmat ja itnakkikioskit ovat verorahat laittaneet.
Vaikka joukossa on oikeasti innovatiivisia ja korkeaan teknologiaan ainakin
pyrkiviä tuen saajia, kuten vanhat Wallac, Vaisala, Suunto ja FSecure sekä
joitakin uusiakin, niin pääasiallinen jakoperuste näyttää olevan se, että hake
mukseen on kirjoitettu maagiset sanat ”digi”, ”valmennus” ja ”tietoyhteis
kunta” tai sitten kyseessä on vanha tuttu, joten rahanjako on lähinnä yleinen
yritystuki hyville veljille ja IT(peli)nakkikioskeille. Yksi melkein oikeakin
nakkikioski on tukea saanut, ei kuitenkaan tällä kertaa oopperan snagari,
vaan Ab KorvGörans Kebab Oy. TEKES:n politrukkivirkamiehet ovat jaka
neet meidän yhteisiä rahoja tietenkin lähellä oleville, kuten eduskunnan rik
kaimman miehen, Eero Lehden (kok) Taloustutkimus Oy.lle ja Suomen Leh
tiyhtymä Oy:lle. Lehtiyhtymä myytiin keväällä 2013 Keskisuomalainenkon
sernille. Toisen sekoomuslaisen, Eero Suutarin Sunit Oy on myös kuitannut
vuorineuvosten sossusta rahansa. Kolmas kokoomuslainen kansanedustaja,
Lasse Männistö on toiminut vuosina 2009–2010 julkisen sosiaali ja tervey
denhuollon ulkoistamisfirmassa, Mediverkko Oy:ssä markkinointi ja vies
tintäpäällikkönä. Mediverkko Terveyspalveluille TEKES lahjoitti vuosina
20102012 yli 200 000 euro, yli miljoona mummonmarkkaa. Varsinaiselle
puppusanageneraattorifirmalle, Oy Speakers Forum Finland Ab:lle on pantu
haisemaan liki 100 000 euroa, mutta sen valmentaja, juontaja ja kouluttaja
listalla onkin useita nykyisiä ja entisiä kansanedustajia, urheilutähtiä ja me
diapersoonia, kuten Päivi Lipponen (SDP), Leena Harkimo (Kok), Eva Biau
det (RKP), Christoffer Taxell ( RKP), Claes Andersson (VL), EijaRiitta Kor
hola (kok), Jani Toivola (vihr), Maria GuzeninaRichardson (SDP), EVA:n
Matti Apunen, supervilosohvi Pekka Himanen, visiönääri Mato Valtonen,
entinen telakkajohtaja Martin Saarikangas, persoona Jone Nikula, YLE:n
hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimö, pallonpotkija Aki Riihilahti, kiekon
hakkaaja Timo ”Juti” Jutila ja Aurinkokuningas Tami Tamminen sekä lusi
koiden vääntelijä Uri Geller.
Korporatiivisen koplan auringonlaskun firmat ovat hyvin edustettuina, kun
ilmaista rahaa jaetaan: Varman toimitusjohtaja Matti Vuoria istuu Stora En
son ja Wärtsilän hallituksissa. Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas istui
Finnairin ja Pohjola Pankin hallituksissa. Myös EläkeTapiolan toimitusjohta
ja Satu Huber istuu Finnairin hallituksessa. Ilmarisen varatoimitusjohtaja
Timo Ritakallio vaikuttaa puolestaan Outotecin hallituksessa. Ilmarinen on
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merkittävä Nokian, Fortumin ja Wärtsilän sekä myös YIT:n omistaja. Firma
oli myös Talvivaaran merkittävä osakas kevääseen 2013 asti. Toinen suurem
pi julkisen talouden eläkeorganisaatio, Varma puolestaan pyrkii eroon Talvi
vaarasta, vaikka omistus on vielä merkittävä. Varma on lisäksi huomattava
Nokian, Wärtsilän ja Realia Groupin omistaja. On vaikeaa ymmärtää mitä
innovatiivista rakennuttajat ja kiinteistönjalostajat voisivat saada aikaiseksi,
koska mitään laatua (teknisesti tai esteettisesti) ei suomalaisessa rakentami
sessa ole vuosikymmeniin ollut kaikenlaisista laatusertifikaateista huolimat
ta. Myös työeläkekoplan VVO, SATO ja niiden asumisoikeusfirmat ovat ra
harännissä vahvasti saamapuolella.
Terveys/ITfirmoille jaettava raha on jälkimaininkeja Sitran Esko Ahon
”terveystalkoista”, jonka mukaan IT ratkaisee terveydenhuollon ongelmat.
Suomen Pfizerillekin on jotain irronnut, vaikka vain pikkurahaa konsernin
kassaan. Kliinisiä tutkimuksia tehdään lääkefirmojen, eikä lääkärikeskusten
rahoilla, joten mihin ne innovaatiotukea tarvitsevat? Kun julkinen tervey
denhuolto kärvistelee resurssi ja johtamisongelmien kanssa, niin työ ja
elinkeinoministeriön alainen TEKES jakaa joka vuosi kymmeniä miljoonia
yksityisille terveysbisnesfirmoille ”innovatiivisia” IT ja valmennuskonsepte
ja sekä ”laatujohtamista” varten. Nekin rahat voisi käyttää paljon tehok
kaammin kansantalouden ja terveyden edistämiseen, esimerkiksi tervey
denhuollon hoitojen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikut
tavuuden arvioimiseen. Vuorineuvosten sossun ”terveydenedistämisen” ra
hanjaon kruunaa vuosina 20092011 Duodecim Kustannukselle myönnetty
yhteensä liki 800 000 euron tuki, jonka avulla lääketeollisuussidonnaiset ns.
asiantuntijat ovat voineet levittää yhteiskunnan kustannuksia lisäävää tur
hien lääkkeiden ja tehottomien toimenpiteiden välttämättömyyden propa
gandaa netissä koko kansalle ”luotettavana tohtoritietona”.
Suomen yritystukijärjestelmää vuonna 2010 selvitellyt rahoituksen pro
fessori Vesa Puttonen ehdotti, että TEKES:n toiminnasta ja mahdollisesta uu
distustarpeesta tehtäisiin mahdollisimman pian riippumaton, kansainväli
nen ja kriittinen arviointi. Ministeriön kansliapäällikkö, Erkki ”Leuka” Vir
tanen laittoi oman miehensä asialle vuonna 2012 todistelemaan yritystukien
tehoa. Kun poliittista ja taloudellista eliittiä ei tosiasioiden selvittäminen in
nosta, niin asia haudataan ömappiin.
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”On kuitenkin käynyt selväksi, että Tekesin asema on kasvanut jo niin merkittä
väksi, ettei kenelläkään innovaatiojärjestelmän toimijalla ole halua tai uskallus
ta julkisesti ja kriittisesti arvioida organisaation toiminnan tuloksellisuutta ja
nykyi sen mallin toimivuutta. Erään haastatellun sanoin Tekes on kasvanut
”valtioksi valtion sisällä”. Kyseenalaista on, onko valtion näkökulmasta järke
vää tukea suurten yritysten tuotekehitystoimintaa. Jos nämä hankkeet oikeasti
ovat tärkeitä, yritykset löytänevät niihin rahoituksen muutenkin. Nyt vaikuttaa
siltä, että vakaavaraiset yritykset hakevat Tekesin rahoitusta lähinnä siksi, että
sitä on tarjolla, ja koska kilpailijatkin hakevat. ”
Selvitysmies Puttonen 2010.

Suomessa uskotaan siihen, että Googlen ja Microsoftin kaltaisten firmojen
datasähkökeskusten rakentaminen olisi jotain innovatiivista. Hallitus on val
mis laskemaan jo valmiiksi alhaista teollisuuden sähköveroa. Päätös on ym
märrettävä vain Suomen ydinvoimateollisuuden ja sähköpörssikeinottelijoi
den kannalta, mutta ei kansantaloudellisesti eikä valtiontaloudellisesti. Kun
EK:n ja Energiateollisuuden pamput pauhaavat siitä, miten kalliiksi määrä
aikainen tuulivoiman tukeminen tulee, he unohtavat sen kuinka paljon hei
dän bisneksiään ja ydinvoimaa on vuosikymmenten aikana tuettu. Ydinsäh
kön hinnassa on Yhdysvalloissa laskettu olevan valtion/valtioiden subven
tiota 0,01–0,07 $ /kWh, uusissa hankkeissa jopa 0,12 $/kWh, lisäksi historial
liset subventiot ovat tukeneet ja tukevat osin edelleen käynnissä olevia reak
toreita mm. liian alhaisina valvonta uraaninlouhinta ja rikastuskustannuk
sia noin 0,07–0,08 $/kWh (0,05– 0,06 €/kWh = 50–60 €/MWh). Atlantin takai
nen tukitaso vanhojen reaktoreiden osalta merkitsisi noin 0,007–0,05 €/kWh
eli 7–50 €/MWh subventiota. Kun pohjoismaisessa sähköpörssissä myynti
hinta on noin 40 €/MWh, niin ydinsähköä myytäisiin todennäköisesti
tappiolla, jos tuet poistettaisiin. TVO:n omistajat maksavat tiettävästi noin 20
euroa myös Mankalatuetusta8 megawattitunnista ja oikeilla hinnoilla, ilman
8

Mankala= TVO:n alihintainen sähkönmyynti osakkailleen, jota saatetaan vielä subventoida
sähköpörssivoitoilla. Kyseessä on lähinnä peiteltyä osingonjako, mikä mahdollistaa myös
osakkaiden sähköpörssikeinottelun, vaikka Mankala piti olla voittoa tavoittelemattomien
yhteisöjen yhteenliittymä. Alihintaisesta sähköstä maksetaan myös vähemmän arvonlisä
veroa.
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valtion subventioita, se merkitsisi huomattavasti korkeampaa hintaa. Pelkäs
tään täysin alimitoitetun vastuuvakuutuksen vaikutus sähkön hintaan
USA:ssa voi olla 25 dollaria megawattitunnilta eli noin 18,4 €/MWh, niin on
selvää, ettei ydinsähkön nykyinen hinta ole oikea markkinahinta. Kun Olki
luodon yksiköt tuottavat vuodessa noin 14 TWh sähköä, merkitsisi 10
€/MWh:n suuruinen valtion suora ja epäsuora tuki mm. ydinvastuulain (jäte
huollon todelliset kustannukset ja onnettomuusriskit sosialisoitu veronmak
sajille) kautta noin 140 vuodessa – yli miljardi euroa kahdeksassa vuodessa.
Tämä on äärimmäisen varovainen arvio, koska subventio vuodessa voi olla
moninkertainen, mutta sitä ei kukaan halua laskea. Kilpailuvirastoakaan
asia ei kiinnosta, koska ydinvoima on valtiovallan erityisessä suojeluksessa.
TVO:n liikevaihto on noin 350 miljoonaa, joten mukavasti on homma
hoidossa. Vuoden 2012 liikevaihdosta laskettuna TVO:n ydinsähkön
tuotantohinnaksi saadaan noin 25 euroa megawattitunnilta. Yhtiö ei erottele
liikevaihtonsa tuloja julkisessa kirjanpidossa, joten ei ole varmaa tuetaanko
jo valmiiksi alhaista osakashintaa lisäkeinoin. Atomimyllyjen tuet ovat hie
man toista luokkaa kuin tuulivoiman saamat määräaikaiset miljoonaluokan
subventiot, noin 15 miljoonaa vuodessa. Mutta mitä tekee ilmeisen laskutai
toinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok)? Hän vastustaa telakkatukia,
mutta hyväksyy ydinvoimatuet ja atomimyllyjen rakentamisen. Vantaanjoen
viisaan olisi ehkä syytä myös paljastaa oma vaaliraharakenteensa.

Olkiluoto 3 on jo ajautumassa siihen tilanteeseen, että se tuottaa ehdotto
masti tappiota, jos se ylipäätään käynnistetään, vaikkei edes ydinvastuulain
kautta annettua subventiota ole poistettu. Arevan OL 3 sai Ranskan valtion
vientitukiaisia, vaikka ne olivat nimenomaisesti EUsäännöstöllä kielletty,
mutta unionissa kaikki suhteellista, varsinkin jos asialla on Saksa tai Ranska.
Suomen Säteilyturvakeskus, STUK antoi siunauksensa Arevan OL3:n uuden
polven painevesireaktorille, vaikka mm. IsoBritannia ei ole ranskalaista pi
lottireaktoria sen turvallisuusongelmien vuoksi hyväksynyt. Jos Olkiluoto
paukahtaa, niin TVO:lla ei ole mitään muuta omaisuutta, joten se ei kykene
maksamaan mitään korvauksia, jos ydinvastuulaissa ei vastuuteta TVO:n
omistajia, metsä, metalli ja energiateollisuutta. Ihan tukienkin kanssa uu
den ydinsähkön tuotantohinnaksi on Lappeenrannan teknillinen yliopisto
arvioinut vanhalla laitostontilla 43,7 €//MWh, ja täysin uudelle laitosalueelle
rakennetulle ydinvoimalaitokselle 57,9 €/MWh. Minkälaisia aluepoliittisia,
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elvytys ja työllisyys yms. lisätukia Fennovoiman hankkeelle pitää kehitellä,
jotta siitä tulisi kannattava edes nykyisellä subventiotasolla?
Atomipoikien suruksi Google alkaa pyörittää Haminan datakeskusta
ruotsalaisella tuulivoimalla. Vuonna 2011 Fukushiman onnettomuuden jäl
kimainingeissa Suomessa puhuttiin siitä, miten ydinvastuulaki pitäisi uusia
niin, että se vastaisi edes kohtuullisesti niitä riskejä, jonka suuri ydinvoima
laonnettomuus voisi aiheuttaa, mutta asia haudattiin hiljaisuudessa, eikä
edes kokoomuksen puistoosasto eli Vihreä Liitto ole hallitusvastuussa jak
sanut pitää asiaa esillä. Citigroupin asiantuntijat ovat laskeneet, ettei ydin
voima kannata Euroopassa eikä Brittein saarillakaan ilman merkittävää val
tion tukea. Ja sitähän riittää. Militääriuraanilouhinta ja rikastus ilman mark
kinahintaa ja ympäristövastuuta alkuperäiskansojen ja kehitysmaiden asuk
kaiden hengen ja terveyden kustannuksella, tutkimusta ja vientitukiaisia, so
sialisoidut onnettomuus ja jätehuoltokustannukset, joista ei edes tiedetä
mitä ne tulevat oikeasti maksamaan. Kustannuksia eivät maksa vain nykyi
set veromaksajat, vaan tulevat veronmaksajat monta polvea eteenpäin. Onko
joku
kuullut
kivihiilivastuulaista
tai
tuulivoiman
vastuulaista?
Ydinvastuulaki on eufemismi eli sanoilla hämäämistä, koska lain ainoa tar
koitus on siirtää ydinvoimateollisuuden vastuut veronmaksajien maksetta
viksi. Muut teollisuuden alat pärjäävät normaalin vahingonkorvauslain puit
teissa ja hankkivat tarvittavat vastuuvakuutukset. Ydinvoiman osalta yksi
kään vakuutusyhtiö ei suostu antamaan vahinkovakuutuksia, mikä kertoo
kaiken alan riskien suuruudesta. Yhdenkään atomimyllyonnettomuuden jäl
kiä eivät ole tuotantolaitosten omistajat maksaneet, vaan ne kansalaiset, joita
nämä einiindemokraattiset atomipojat parhaansa mukaan parjaavat. Ainoa
tapa hankkia vastuuvakuutuksia olisi omistajayhtiön osakkaiden vakuudet
ja omaisuuden panttaaminen, eikä sekään taida riittää. Markkinatalous ei
sovi atomiliiketoimintaan, joka on sotilaallista ja suljettua valtion tukemaa
monopolitaloutta. Atomimyllyjen ”bisnes” on finanssilaitosroistoiluun ver
rannollinen ala, jossa tehdään voittoa piittaamatta ympäristöstä, kansanta
loudesta tai jopa asiakkaista, ja riskit on takuuvarmasti sosialisoitu veron
maksajille.
Mielenkiintoinen kysymys Googlen nykyisen ja Microsoftin tulevan suo
malaisten palvelinkeskusten osalta on se, onko niiden kautta firmoilla oikeus
vakoilla suomalaisia ja onko suomalaisilla oikeus saada tietoja ja haastaa
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Google Finland Oy tai Microsoft Finland Oy mahdollisesta yksityisyyden
loukkaamisesta, vai julistetaanko nämä firmat Yhdysvaltojen maaperäksi,
kuten suurlähetystö. Kun Obama vieraili nimenomaan Ruotsissa NSAko
hujen jälkeen, syynä oli mitä ilmeisimmin myös se, että Ruotsin hallitus on
hyvin myönteinen NSAyhteistyölle ja mm. Suomen ja Venäjän nettilinjat
kulkevat Ruotsin kautta. Turhaan ei ykkösvakoilualusta Facebook ole valin
nut Ruotsia datakeskuksensa paikaksi.
Suomen puupääteollisuus on pääosin lähdössä maasta pois, luojan kiitos.
Lähtöä pitää nopeuttaa nostamalla sähköveroa ja lopettamalla alan yritys
tuet. Ehkä vihdoinkin voitaisiin ryhtyä oikeasti jalostamaan puuta. Nykyi
senkin hallituksen elinkeinopoliittiset toimenpiteet vain viittaavat vahvasti
siihen, että Suomea ollaan ajamassa valtion loppuun asti subventoimaksi
sähkön ja malmituotantomaaksi sekä ainakin Euroopan ydinjätehuoltolaksi,
yhä vähemmän jalostettujen tuotteiden Pohjolan Nigeriksi, kaiken työelä
mää sotkevien, turhien, kannattamattomien ja kalliiden uusliberalistien tie
tojärjestelmien ja nakkikioskidigipelibisneksen ohessa. Fantsua, vai mitä?
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
”Suomessa on vallassa kapitalistinen talous, sosialistinen hallinto, monopolistiten
tuotanto sekä korporatiivinen päätöksenteko. Tämä neljän alan järjestelmä voi muut
tua vain murtumalla.”
Haavikko Keskinen – Pietiläinen 1992

Pääministeri Katainen kaipasi raikkaita ja reippaita ehdotuksia YLE:n Aa
muTV:ssä 7.8. 2013. Mahdollinen tuleva komissaarius luulee, että OECD:n
IMF:n ja EU:n uusliberalistiseen pyhien yhteyteen siunattujen ”totuuksien”
toistaminen olisi innovatiivista ja uutta luovaa – varsinkin jos hymyilee ja
ajattelee positiivisesti. Näillä eväillä ministeri Käteinen on matkalla EU:n py
himpään, mutta Suomi on matkalla Kreikan tielle, kansantalouden kutistu
miseen talousjumalien opastamana. Jostain syystä Valtakunnankontrollerille
tulee usein Mikki Hiiri mieleen pääministeristämme: mättähältä mättähälle
on Mikki maniassa menossa siinä suomalaisessa versiossa ja meripeikko on
tulossa. Suomen Joutsen on kyllä ankkuroituna Aurajokeen, mutta tuskinpa
se tätä kansaa pelastaa, vaikka herra Kätaisen pelastaisi Suomesta se
työttömyyden ja devalvaatioiden lopettaja eli Euroopan Uniuuni.
Valtakunnankontrolleri otti onkeensa ja esittää nyt Kataiselle todella
reippaan, uuden ja innovatiivisen uudistuksen: Lakkautetaan työeläkejärjes
telemä. Sehän lasketaan mukaan julkiseen talouteen joka välissä, vaikka ky
seessä on yksityisten työeläkeyhtiöiden järjestelmä. TELmaailma edustaa
sitä tosi rumaa, tehotonta ja kallista julkista taloutta, jonka kaikki uuslibera
listit ja muut talousnerot haluavat poistaa. Ajetaan se hallitusti, mutta no
peasti alas. Kyseessä on joka tapauksessa perustuslaiton järjestelmä, sillä
laillisesti veroja ja veroluontoisia maksuja saa kerätä vain julkinen valta. Oi
reellista tämän maan laillisuusvalvonnalle on se, että yksityinen parkkival
vonta on todettu laittomaksi, mutta miljardien palkkaryöstön on ”oikeusval
tio” todennut lailliseksi. Niin kauan kuin Suomessa ei ole riippumatonta pe
rustuslakituomioistuinta, niin kuin muissa sivistysvaltioissa, täällä korpora
tiivinen päätöksenteko, sosialistinen hallinto ja monopolistinen tuotanto saa
touhuta mitä tahansa. Ns. hyvä kolmikanta merkitsee ulkoparlamentaarista
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vallankaappausta, jonka kansanedustajapuput siunaavat painamalla juuri
sitä nappia, jota korporatiivinen vallananastajaporukka käskee. Viimeksi
yksi perustuslaiton sirkus nähtiin eduskunnassa, kun parlamentin yksin
kertainen enemmistö päätti hyväksyä työeläkeyhtiöiden täysin perusteetto
masti pkyrityksiltä kaappaamien rahojen ryöstön laillistamisen. Mitä on va
kuutusyhtiön huijaaminen verrattuna korporatiivisen roistotyöeläkeyhtiön
perustamiseen?
Työeläkejärjestelmän alasajo voidaan aloittaa YELvakuutuksista. Yrittäjät
tulee välittömästi vapauttaa järjestelmästä. Se vapauttaisi myös varoja yritys
toimintaan, ehkä noin miljardin. Työntekijöiden TYELjärjestelmän alasajo
vapauttaisi noin 10 miljardia euroa vuodessa, josta työntekijöiden osuus
noin 2 miljardia. Aina puhutaan yrittäjien vapaudesta ja vastuusta ja yrittäjä
riskistä, mutta neljän kopla on päättänyt sitoa yrittäjien sosiaaliturvan sa
maan perustuslaittomaan järjestelmään kuin työntekijöiden eläkeasiat. Kai
pa yrittäjäksi ryhtyvä osaa hoitaa sosiaaliturvansa, jos osaa johtaa yritystän
sä. Sitä paitsi osake ja kiinteistömarkkinoille suoraan sijoittaen saa huomat
tavasti paremman tuoton säästöilleen. Yrittäjät ovat lisäksi ainoa ryhmä, joil
le on asetettu eläkekatto tässä korporatiivisessa kukkasessa, vaikka joku ns.
työeläkeasiantuntija vakuutteli taannoin, ettei eläkekatto sovellu suomalai
seen eläkejärjestelmään.
Suomalainen työeläkejärjestelmä on monin tavoin poikkeuksellinen: En
sinnäkin, veroluontoinen pakollinen maksu tilitetään perustuslain vastaisesti
yksityiseen työeläkeyhtiöön. Työeläkeyhtiöillä on myös viranomaisoikeudet,
sillä ne voivat ilman oikeuden päätöksiä laittaa maksut ulosottoon ja hakea
firman konkurssiin, niin kuin esimerkiksi verottaja. Toiseksi, kaikille yhtei
seksi ja pakolliseksi on määrätty ansiosidonnainen eläke, joka tulee tämän
tyyppisellä pyramidirakenteella äärimmäisen kalliiksi. Kyseessä ei ole va
paaehtoinen, vakuutuspohjainen malli, jossa pohdittaisiin maksujen suhdet
ta tulevaan eläkkeeseen ja elinikään. Muualla maailmassa Kelan kansanelä
ketyyppiseen peruseläkkeeseen kerätään rahaa julkisen vallan rahastoihin
pakollisin maksuin, mutta ansiosidonnaiset eläkkeet hankitaan itse vapaaeh
toisesti ja vakuutuspohjaisesti. Suomessakin ansiosidonnainen työttömyys
turva on vapaaehtoinen, mutta ansiosidonnainen eläke ei. Suomen ketterät
EUpojat julistivat työeläkerahastot julkiseksi omaisuudeksi EMUkriteereitä
varten. Ns. EMUpuskuritkin uitettiin työeläkeyhtiöihin, tasoittamaan yhtei
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sen valuuttaalueen suhdannesotkuja. Niitä on koko eurotie ollut täynnä,
mutta työeläkeveljet aikovat pitää nekin ”julkiset” rahat itsellään.
Suurten ikäluokkien ja ulkoparlamentaarisen ”hyvän kolmikannan” mu
kaan he ovat mukamas tienanneet työeläkkeensä. Ei pidä paikkaansa. He
ovat maksaneet edellisten sotasukupolvien todella pieniä työeläkkeitä ja
odottavat nyt, että pienevät sukupolvet ja yhä harvemmat työlliset maksaisi
vat heidän täydet ansiosidonnaiset eläkkeensä, ilman eläkekattoa tietenkin.
Suurten ikäluokkien työeläkeveljet vakuuttelevat aina vähän väliä, että kyllä
eläkejärjestelmä kestää. Ilmeisesti tavoitteena on se, että suuret ikäluokat eh
tivät kuittaamaan ylimitoitetut eläkkeensä, jonka jälkeen ei ole mitään väliä
mitä tapahtuu perässä tuleville maksumiehille ja naisille.
Työeläkeyhtiöille järjestelmän yläpito mihin hintaan tahansa on elämän ja
kuoleman kysymys, koska he ovat makeaan elämään varmojen
miljarditulojen ja omaisuuden kanssa tottuneet. Ei ole siis ihme, että vielä
1980luvulla, kun vasemmistossa vielä hieman kritisointiin järjestelmää,
korporatiivinen komppania laati vaikuttamisraportin vasemmiston
mahdollisista änkyröistä: Keneen voitiin vaikuttaa suvun kautta, kuka oli
tuttu golfkaveri ja joku oli aypamppujen tuttuja....Vaikuttamistyö oli
ilmeisen tehokasta, koska vasemmistossa ei ole sen jälkeen tätä ponzi
rahastomenoa arvosteltu. Demareiden työeläkeveli Kiander vakuutti syys
kuussa 2013 Eläketurvakeskuksen laskelmiin vedoten, että kyllä rahat riittä
vät. Miksiköhän taloustutkija ei itse tee laskelmia? Työeläkelaitosten
käsikassaran lukuihin kun on jo uitettu reippaita oletuksia työurien
merkittävästä pidentymisestä, aivan ufologisesta talouskasvusta ja työllisten
utooppisista lisääntymisestä, koska ei haluta näyttää todellista tilannetta.
Enronin malliin mennään, ja siksi muuta verotusta pitää alentaa, jotta työelä
kemaksuja voidaan korottaa, sillä työeläkeveljet ovat perustuslaittoman ra
haränninsä ansainneet. Siksi ministeriö ei suorita ylimääräistä tilintarkastus
ta eläkerahastoissa, eikä tee puolueettomia laskemia systeemin sudenkuo
pista. Ja jos kyse on julkisesta taloudesta, niin miksi me maksajat emme pää
se tutkimaan Ilmarisen tai Varman kirjanpitoa ja kuitteja?
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”Halutaan, että ihmiset pysyvät rauhallisina, eivätkä hätäile tä
män asian suhteen. Ikään kuin nykyinen työeläkejärjestelmä pysyi
si sillä pystyssä.”
Rahoituksen professori Vesa Puttonen 5.5. 2010.

Jo joku ekonomistikin on herännyt tosiasioiden tyranniaan: Aaltoyli
opiston kauppakorkeakoulun professori Vesa Puttonen arvioi toukokuussa
2010, että eläkevarallisuutta on noin 120 miljardia, mutta eläkevastuita noin
450 miljardia. Rahaa puuttuu vain vaivaiset 330 miljardia, eikä ole tietoa,
mistä sitä saataisiin lisää varoja systeemin ylläpitämiseksi. Mmm... Katai
nen, Urpilainen ja Vanhanen – tämä vajejärjestelmäkö täytyisi pitää kaikin
keinoin pystyssä? Suomen valtion budjetin koko on 55 miljardin luokkaa, jo
ten työeläkekestävyysvaje on vain kuusi kertaa Suomen talousarvion verran,
kun talousviisaat huutavat haloota jostain 10 miljardista. Miksi puhua kestä
vyysvajeesta, kun pitäisi puhua työeläkejärjestelmän täydellisestä konkurs
sista? Sairas systeemi on ajettava alas, koska se syö kansantaloutta niin kuin
IMF:n ja EU:n uusliberalistiset kuristustoimenpiteet koko Eurooppaa. Se vie
yrityksiltä mahdollisuuden vahvistaa taseitaan ja työntekijöiltä mahdollisuu
den suurempaan kotimaiseen kulutukseen, ja sitä kautta parempaan työlli
syyteen. Työeläkejärjestelmän kustannusten nousu ja tosiasiallisesti veroja
nostava vaikutus ”pakottaa” alentamaan kaikenlaisia muita veroja, mikä ka
ventaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, mikä puolestaan tarkoittaa kaikis
ta köyhimpien ja huonoosaisempien sekä itse kansantalouden kurittamista.
Työeläkejärjestelmä alasajo tulee siis toteuttaa siten, että ensimmäiseksi
vapautetaan yrittäjät jo vuonna 2014 YELjärjestelmästä. Suomessa toimittu
koko ajan päinvastoin, kun vuonna 2011 kiristettiin YELeläkemaksupakko
koskemaan myös osakkaita, jotka omistavat yksin yli 30% osakkaista tai ää
nivallasta. Vuoden 2008 kupru ajoi työeläkeyhtiön konkurssin partaalle, jon
ka jälkeen tilkettä vuotavaan ponzipaattiin on haettava joka paikasta, paitsi
johtoportaan bonuksista, jotka juoksevat, vaikka tuotto olisi miinuksilla. Yrit
täjien vapauttamisen jälkeen ryhdytään laskemaan tarkemmin paljonko on
niitä eläkevastuita oikein on ja paljonko varallisuutta. Sen jälkeen jo mak
sussa olevia eläkkeitä leikataan eläkekatolla. Raja voidaan vetää vaikka sii
hen keskipalkan tienoille eli 3000 euroon kuukaudessa. Se toisi mukanaan
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noin 650 miljoonan vuosittaiset säästöt, mikä on pieni säästö vuodessa mutta
kymmenessä vuodessa liki 7 miljardia. Jos leikataan 2000 euron kohdalta,
saadaan säästöksi noin 23 miljardia vuodessa. Keskieläke huitelee siinä 1400
kohdilla. Ja sitten ryhdytään katsomaan paljonko voidaan maksaa itse kulle
kin eläkettä tulevaisuudessa suhteessa siihen, mitä on tullut tilitettyä eläke
maksuja. Eiköhän sieltä ”hyvästä kolmikannasta” löydy niitä laskuvelhoja,
jotka ovat tehneet sekä eläkemaksujärjestelmästä että eläkkeiden määräyty
misestä korkeamman asteen laskentasoppaa, jotta kukaan ei ymmärtäisi mi
hin ne rahat oikein menevät ja miksi.
Puhdasta, ”täyttä”, työeläkettä saavien eli vähintään 1200 euron eläkettä
nauttivien määrä on kahdeksankertaistunut 2000luvulla. Vuonna 1996 täys
eläkeläisiä oli 115 000 ja 2011 liki 800 000. Samana aikana köyhimpien kan
saneläkeläisten määrä on vähentynyt vain 20 000:lla ( 16 %), 120 000:sta 100
000:een. Näiden pienituloisimpien raatajapolven, pääosin naisten, eläkkei
den nostaminen sinne 1000 euroon maksaisi vain noin 500 miljoonaa vuo
dessa, saman verran kuin asuntolainojen korkovähennys.
Sosialistisen hallinnon korporatiiviset työeläkeveljet yrittävät tietenkin
väittää, että työeläkejärjestelmä lakkauttaminen olisi jotenkin lainvastaista.
Miten perustuslain vastaisen järjestelmän lakkauttaminen voisi laitonta?
Maassa on leikattu köyhien sosiaaliturvaa, lomautettu opettajia, liitytty
EU:hun ja tuomittu sotasyyllisiä perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vas
taisesti. Perustuslailla on pyyhitty sekä pöytää että persettä niin moneen ker
taan, ettei siitä ole kuin riekaleet jäljellä, joten olisiko jo korkea aika vihdoin
kin ryhtyä noudattamaan sitä oikeusvaltioperiaatetta. Eduskunnan perslaki
valiokunta on sellainen sopulikerho, jossa poliittinen tarkoituksenmukai
suus ajaa laillisuusperiaatteen ohi. Jos isämaan laiva on uppomassa ponzie
läkejärjestelmän vuoksi, niin on parasta lakkauttaa pyramidirahasto kuin
isänmaa. Toinen vaihtoehto on muuttaminen muualle, vaikka Norjaan, jotta
näitä hölmöläisten laskuja ei tarvitse jäädä tänne maksamaan. Tässä maassa
on lakkautettu tai suljettu eläkesäätiöitä, eikä sitä ole pidetty laittomana,
kuuluisin lienee valtionyhtiö Outokummun eläkesäätiön sotku, jossa muka
na oli myös exkomissaari Likainen, nykyisin Euroopan keskuspankin Hel
singin haarakonttorin lupsakka lätisijä. Kokonaisuudessaan ei sitä kymme
nen miljardin vuosittaista rahapottia eläkejärjestelmän alasajosta olisi tulossa
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vapaaksi, koska peruseläkejärjestelmä on saatava järkevälle tasolle. Kela
maksu palautetaan korotettuna yrityksille ja myös työntekijöille voidaan
asettaa muutaman prosentin Kelavero peruseläkemaksuksi.
Suomalaista työeläkejärjestelmää mainostetaan maailman parhaaksi, niin
kuin suomalaista PISSAkouluakin tai pankkikriisin hoitoa. Vain tyhjässä
tynnyrissä elänyt politrukki voi kehua sekavaa, tehotonta ja laitonta järjestel
mää. Ehkä selkeimmin asiasta on puhunut rahoituksen professori Vesa Put
tonen, joka lausahti vuonna 2007 Kauppalehdessä: ”Työeläke on sosiaalide
mokraattinen tuote, joka yrittää miellyttää kaikkia, mutta ei palvele ketään”.
Puttosen mukaan eläketaso tulee jatkossa olemaan vain 30 % palkkatuloista,
vaikka 60 %:sta puhutaan. Ns. elinaikavähennysmallin ansiosta suurten ikä
luokkien perässä tulevat sekä maksavat yhä korkeampia eläkemaksuja, jotta
suuret ikäluokat saisivat nauttia täysistä demarieläkkeistään ilman kattoa,
että tulevat saamaan mitättömät eläkkeet (jos sitäkään) eli palataan eläkeläis
köyhyyteen pyramidijärjestelmän keksineen ikäluokan kissanpäivien jäl
keen.

”Vuoden 2008 loppupuolella finanssikriisi heikensi työeläkelaitosten vakava
raisuutta siinä määrin, että osana työeläkelaitosten vakautuspakettia 2,5 mrd.
euroa tasausrahaston varoista rinnastettiin vakavaraisuuden laskennassa mää
räajaksi toimintapääomaan, minkä seurauksena periaatteessa koko EMUpus
kuri on vuoden 2010 loppuun saakka sidottu työeläkelaitosten vakavaraisuu
den takuuksi. Vaikka EMUpuskurin käytöllä nyt torjuttiinkin rahoitusmark
kinahäiriötä, niin välillisesti sillä tuettiin myös vakaata työeläkemaksukehitys
tä. Puskuri on tarkoitus palauttaa takaisin sen alkuperäiseen tarkoitukseen
vuoden 2011 alusta lukien. Puskuri on siten vain "lainassa" pahimman kriisin
ajan.”
Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2009
Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
Vastaus kansanedustaja Kari Rajamäen/sd kirjallisen kysymykseen.

Työeläke ei ole ainoa demarikeksintö, jonka tavoitteena on ollut ajaa joi
denkin korporatiivisten jengien etua. EMUpuskurit olivat myös tiukka de
mareiden vaatimus EU ja EMUjäsenyydelle. Kuten olemme nähneet, työ
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eläkeyhtiöiden pomot eivät ole puskuripoikia, joten EMUpuskureita ei ole
käytetty työeläkemaksujen nousupaineen hillitsemiseen huonoina aikoina,
elvytyksestä puhumattakaan, vaan työeläkeveljet kahmivat rahat itselleen
jolloin EMUpuskurivelasta tulikin työeläkeyhtiön pääomaa, jotta firmat ei
vät olisi kaatuneet. Kuulostaa taas kerran ihan enronmenetelmältä. Nyt kun
taloudellinen lama rutistaa duunareiden lisäksi jo keskiluokkaakin pahasti,
ei ole mitään toiveita saada EMUpuskureita siihen käyttöön, mihin niiden
kerrottiin julkisuudessa olleen: sisäisen devalvaation välttämiseksi. Miksi
EMUpuskureita ylipäätään piti väsätä työeläkeyhtiöihin? Valtiohan olisi
voinut kerätä rahastoa, jota olisi käytetty tarvittaessa sisäisen devalvaatio
paineen purkamiseen. Kolmas huippudemarikeksintö on ns. Kreikkatuen
ns. vakuudet.
Toinen järisyttävä uutinen, pääministeri Käteinen: asumistuki ja asunto
lainojen korkovähennysoikeus ja moni muu tuki poistetaan ja siirrytään pe
rustulojärjestelmään. Säästö: Asumistuet 1,24 miljardia ja asuntolainojen ve
rovähennysoikeus 550 miljoonaa euroa vuodessa, yhteensä melkein 2 miljar
dia. Samalla voidaan valtionvarainministeriön ehdottamia ympäristölle hai
tallisia tukia leikata, kuten verovapaat kilometrikorvaukset ja matkakuluvä
hennykset sekä työsuhdeautoilu... Mutta, mutta, tämähän ei siis käy ollen
kaan, koska taisteleva ammattiyhdistysliike panee penkin perseeseen, jos ki
lometrikorvauksiin kosketaan. Ayäijäkerho on tunnetusti aina oman napan
sa ja takamuksensa sekä falloksensa paras asiantuntija, joka merkitsee heille
sama asia kuin yleinen etu.
Kaikki tietävät, että asumistuki nostaa vuokria. Suomalaisten tutkimus
ten mukaan yhden euron asumistuen nostosta valuu 7080% vuokrankoro
tuksiin. Asumustuen ja muiden sekalaisten etuisuuksien lopettamisen vasta
painoksi luodaan Kelan huomaan perustulojärjestelmä, joka korvaa toimeen
tulotuen, opintotuen, asumistuen, sairaspäivärahan, vanhempainrahan, koti
hoidontuen, toimeentulotuen, omaishoidontuen, työttömyysetuisuudet ja
kotoutumistuen sekä kaikenkarvaiset koulutusrahat ja muut. Lapsilisät jää
kööt jokaisen perheen omaksi perheetuudeksi, vaikka siinäkin voisi olla
miettimisen paikka, onko aiheellista suosia kymmenen lapsen hankintaa. Sa
malla lopetetaan työvoimapoliittinen koulutus ja työmarkkinoita vääristävät
työllistämistuet sekä koko köyhien holhoushallinto, jota työvoimatoimistok
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si kutsutaan. Jokainen voi perustulolla mennä työantajalle näyttämään osaa
mistaan osaaikatöihin. Säästö: miljardeja. Koulutuksesta vastaavat nykyiset
oppilaitokset ja perustulolla voi opiskella mitä tahansa tai tehdä tutkimusta
ja taidetta tai vapaaehtoistyötä tai hoitaa lapsia ja vanhuksia. Kyllä opiske
lijat valmistuvat nopeasti, jos luvassa on kohtuullisella palkalla varustettu,
opintoja edes jotenkin vastaava työpaikka.
Siirtyminen perustulojärjestelmään aktivoi ihmisiä automaattisesti, koska
sillä perustulolla ei ole kovin helppoa tulla toimeen varsinkaan kaupungeis
sa, joissa kaikki on kalliimpaa, mutta joissa on myös enemmän työllistymis
mahdollisuuksia – kaikki palkka ja yrittäjätulot parantavat aina toimeentu
loa. Perustulon leikkaantuu tietynsuuruisten palkkatulojen myötä. Syntyy
uudenlaiset osaaikatyömarkkinat. Marjanpoiminta ja siivoaminen ja muut
ns. paskaduunit alkavat kiinnostaa, koska palkkatyöstä jää aina käteen
enemmän rahaa, eikä tarvitse odotella työvoimatoimiston ja Kelan päätöstä.
Opiskelijat joutuvat miettimään, haluavatko elää hulppeasti uusien huone
kalujen kanssa yksiössä, vai kelpaisiko solu ja kimppaasuminen kaverei
den kanssa kierrätyskalustein. Britanniassa työelämää aloittelevat nuoret
työntekijät asuvat taloudellisista syistä kimppakämpissä, mutta Suomessa
jokainen kynnelle kykenevä täysiikäinen kattoon syljeskelijä voi muuttaa
asumistuen, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen voimin 3040 neliön yk
siöön ilman mitään ideaa siitä mitä elämälle voisi tehdä. Nykyisessä järjes
telmässä on mahdollista lusmuilla, ja systeemi suorastaan suosii velttoilua,
koska kaikenlaisesta omaaloitteisesta aktiivisuudesta rangaistaan. Koska
nykyinen tilkkutäkkijärjestelmä mahdollistaa sosiaaliturvashoppailun, siitä
tulee myös joillekin järjestelmän vastainen, älynnystyröitä kiihottava keinot
telupeli. Kun mitään ”kiellettyä hedelmää” ei enää ole, niin velttoilustakin
lähtee maku. Nykysysteemi jättää ujot ja tietämättömät sekä häpeää pelkää
vät oikeutettujen sosiaalietuuksien ulkopuolelle. Kuntien sosiaalitoimet voi
sivat vihdoinkin alkaa hoitaa perustehtäväviään. Kela pärjää samalla tai jopa
pienemmällä henkilökunnalla perustukijärjestelmässä. Perustuloa voidaan
rajoittaa alapäästä siten, että 18vuotiaan on asuttava omillaan saadakseen
tukensa, joten vanhempien rahoilla kotona asuvat mussukat eivät voisi räl
lästää perustulolla, sen sijaan heillä on oikeus perustulon kokoisiin verotto
miin työ ja yrittäjätuloihin, niin kuin kaikilla muillakin. Asumistuen lak
kauttaminen alentaa vuokratasoa ja asuntolainojen verovähennyksen poista
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minen saattaa alentaa asuntojen hintoja. Euroopasta tuttu nuorten foyerjär
jestelmä voidaan ottaa käyttöön, siten että nuorilla on mahdollisuus edulli
seen asumiseen foyervuokratalossa, joka on oikeasti yleishyödyllinen
ARA:n ja RAY:n tukema nuorisovuokratalo, eikä mikään kepulaista julkisin
varoin tehtyä puoluebisnestä. Asumisen edellytyksenä on osallistuminen
työpajoihin tai koulutukseen. Myös maahanmuuttajien perustulolle laitetaan
ehto: joko opetusministeriön alaisen kotoutumiskoulutukseen osallistumi
nen (jonka jälkeen on päättökoe) tai kieli ja yhteiskuntaopin kokeen hyväk
sytty suorittaminen. Kunnollinen maahanmuuttajien kouluttaminen maksaa
enemmän, mutta tuottaa kielitaitoisempia ja osaavampia työnhakijoita, jotka
myös työllistyvät helpommin. Koulutuksesta tehdään maahanmuuttajien
oppivelvollisuus.
Puolen miljoonan henkilön perustulo à 1000 euroa kuukaudessa maksaisi
6 miljardia vuodessa. Työttömyysturva maksaa nykyisin 4 miljardia, josta
miljardi työnantajien maksamaa (ansiosidonnaiset) ja asumistuki 1,24 miljar
dia, Kelan lapsiperheiden tuet ovat vuodessa 3,3 miljardia, josta ainakin
miljardi jotain muuta kuin lapsilisiä. Asuntolainojen verovähennysoikeuden
poistaminen säästää puoli miljardia, turhien lääkkeiden Kelakorvausten
poistaminen vähentäisi menoja saman verran, toimeentulotuen poistaminen
700 miljoona (mikä helpottaa kuntien ahdinkoa), työvoimapoliittisen
koulutuksen, työllistämistukien ja työvoimahallinnon lakkauttaminen noin
miljardin. Kun tämän lisäksi poistetaan ympäristölle haitalliset tuet, kuten
energiatuet (energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkuri, teollisuuden ja
kasvihuoneiden alempi sähköverokanta, turpeen alempi verokanta ja pääs
töoikeuksien ilmajako), yhteensä liki miljardi ( 829 milj.€) sekä autoilun tuet
(dieselinpolttoaineen alempi verokanta, työkoneinen kevyen polttoaineen
alempi verokanta, kilometrikorvauksen ylikompensaatio, ilmailupolttoai
neen verovapaus, henkilöautojen työmatkavähennys, työsuhdeautojen kus
tannus yhteiskunnalle), yhteensä 2,6 miljardia, oltaisiin miljarditolkulla posi
tiivisen puolella – vaikka kaikki veronostot ja verovähennysten poistot eivät
laskennallisia tuloja tuottaisikaan. Kun perustulo lisää (osaaika)työn teke
mistä, niin myös tuloverotulot lisääntyvät, jolloin kaikilla olisi niin mukavaa,
paitsi herrojen EVA:n, sekoomuksen ja temareiden holhousjuntalla.
Työntekijöille jää kuitenkin enemmän rahaa käteen työeläkemaksujen
106

7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

poistamisen ja Kelamaksun jälkeen, jota voidaan sitten käyttää joko sikakal
liiden asuntojen ostamiseen tai lisäeläkkeisiin tai vaikka matkustamiseen.
Syntyy uusi, vakuutuspohjainen ansioeläkebisnes, johon jokainen voi laittaa
rahaa niin paljon kuin haluaa. Yritykset voivat sopia vapaaehtoisista lisä
eläkkeistä henkilökuntansa kanssa ja ammattiliitot jäsentensä puolesta. Palk
katulojen verotus alkaa vasta siitä 1000 eurosta, mutta progressio olisi sen
tyyppinen (loppuen 49 % :n verotukseen), että tuloveroa kertyisi saman ver
ran kuin nykyisin. Veropohjan laajentamista pitäisi myös tarkastella.
Selvästi näyttää nyt siltä, että elokuussa 2013 alkoi olla enemmänkin huo
lestuneita. Sampopankin Kari Stadigh lupaili kymmenen vuoden köyhty
mistä. Ongelmana pankkimies näkee luonnollisesti liian suuren julkisen sek
torin, finanssilaitoksissa ei ole tietenkään mitään vikaa, eikä niitä pidä (enää)
syyllistää. Pankkituki ei ole koskaan liian suurta, vaikka se julkinen sektori,
joka sen maksaa, ja joka sen panttaa on aina liian suuri. Sivulauseessa
pankkiKari tulee kuitenkin kertoneeksi sen, minkä Valtakunnankontrolleri
ja muut laskutaitoiset jo tietävät: ”Huomio olisi palkankorotuskeskustelun
asemesta kiinnitettävä muiden kustannusten nousuun, kuten eläkemaksujen
ja sosiaaliturvamaksujen. Ei ole vitsiä puhua palkkojen 0,2 prosentin
korotuksista, jos eläkemaksut nousevat kymmenkertaisesti niihin
verrattuna.” Kari sen tietää, koska hän istuu Varman hallituksessa valvo
massa toimitusjohtaja Matti ”mustat lasit” Vuoriaa ja Vuoria valvoo Stadig
hia Sammon hallituksessa. Kartellipamppujen EK:n Mustonen puolestaan
ilmoittaa, että se on matalapalkkamarkkinat nyt. Niinpä. Mitäpä muuta al
haisen jalostusasteen, ”korkean teknologian” bulkkiteollisuus voisi tarjota?
Kun ei ole muuta kilpailuvalttia kuin hinta, niin se on sitä kehitysmaatal
outta, jonka voitot tehdään orjatyövoimalla, valtion tukiaisin, ympäristöä pi
laamalla ja raakaaineiden halparyöstön avulla. Mustonen puhuu reilusti
vain kustannuskilpailukyvystä eli devalvaation tarpeesta. Varsinaista kil
pailukykyä mitataan mitä ihmeellisimmin ”tutkimuksin”, kuten jotain ti
lastoja vilkuilemalla ja joitakin yritysjohtajia ja virkamiehiä haastattelemalla.
Näihin selvityksiin EK:ssa suhtaudutaan myönteisesti, jos ne tukevat veron
ja palkanalennuspuheita – niin kuin ne uusliberalistisena jargonina yleensä
tekevät. Kilpailukykytutkimukset ovat luonteeltaan samanlaisia kuin kon
servatiivimedisiinareiden huippututkimus siitä, että homoseksuaalisuus joh
tuu geeneistä. Myöhemmin kävi ilmi, että tulos oli saatu haastattelemalla
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vanhempia naisia. Niin vaihtelevia ovat nuo tieteelliset totuudet. EK (silloin
TT) ajoi aikoinaan Suomea sekä EU:hun että EMU:uun koska se paras mah
dollinen ratkaisu – eiku ainoa vaihtoehto – Suomen talouden nousulle. Nyt
kun ollaan siitä tilanteessa, että valuutta pitäisi devalvoida, mutta Frankfur
tin portinvartijat estävät sen, on Ruotsi porskuttanut Suomen ohi omalla va
luutallaan. Siksi Suomessa ollaan nyt sisäisen devalvaation tilassa, vaikka
EU:n piti lopettaa kaikki devalvaatiot. Devalvaatio on tälle matalan jalostus
asteen Etelärannan pamppukerholle saavutettu etu, josta ei luovuta. Sen
sijaan herrat ovat ensimmäisenä poistamassa köyhien ja työntekijöiden saa
vutettuja etuja. Jos valuuttaa ei voida devalvoida, devalvoidaan duunareiden
palkat ja köyhien sosiaalituet. Oikeat High tech firmat eivät tarvitse
devalvaatiota, se on ainoa vaihtoehto vain vaihtoehdottomalle puuhastelulle,
zombiyhtiöille, joissa ei tarvitse miettiä tuotannon rakennetta, johtamista,
tuotteita, jalostusarvon nostamista ja ylipäätään yritysriskiä.

”Palkkakeskustelu on hakoteillä Suomessa. Jos palkka nousee 0,2 prosenttia ja
eläkemaksu 2 prosenttia, miksi puhumme vain siitä, joka on kymmenesosa?”
Varman hallituksen jäsen Kari Stadigh 7.8. 2013.

Kun Stadigh sanoo, ettei ole varaa tulonsiirtoihin, niin toivottavasti hän
tarkoittaa myös sitä, ettei ole varaa siirtää verorahoja yrityksiin, kuten pank
keihin ja vakuutusyhtiöihin suorina tukina tai verohelpotuksina ja muina
subventiona. Ei häntä ole ainakaan julkisuudessa huolestuttanut ns. Kreikan
tukipaketti, jolla on uitettu veronmaksajien rahaa yritysriskejä ottaneisiin
saksalaisiin, ranskalaisiin ja brittipankkeihin. Vuorineuvosten ja finanssitalo
jen sossussahan on aina ollut piikki auki, kun pojat ovat halunneet. Nämä
tynnyreissä kasvaneet talousviisaat unohtavat järjestelmällisesti, että se paha
julkinen sektori on heidät ja heidän työntekijänsä hoitanut, pyyhkinyt pyl
lyn, opettanut lukemaan ja kirjoittamaan, ja vaikka he kävisivät yksityislää
käreillä, sen lekurin on kouluttanut paha julkinen sektori ja yksityislääkärei
den Kelakorvaukset maksaa paha julkinen sektori. Stadighin butiikki toimii
virallisestikin rahoitusalan holdingyhtiö nimisellä toimialalla, joka kertoo
sen, että kyseessä on puliveivaustoimintaa, sillä holdingyhtiöitä ei tarvita
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mihinkään muuhun kuin verosuunnitteluun. Tältä pohjalta finanssiKari il
meisesti uskoo, että valtio ja kansantalous olisivat kuin holdingyhtiö, joka
yhtiöjärjestelyjä tekemällä saadaan ”kannattamaan”.
Tuottavuus on noussut 45kertaiseksi 120 vuoden aikana. Yhä harvem
mat tuottavat yhä enemmän tavaraa ja voitot on jaettu yhä suuremmalle jou
kolle. Tuottavuus kasvaa yhä, mutta jaettavaa ei enää riitä kaikille, ei aina
kaan sellu ja metallitoverien mukaan. Viimeisestäkin solidaarisuudesta luo
vuttiin korporatiivisessa ammattiyhdistysliikkeessä 1990luvulla. Vientialo
jen pojat eivät enää tukeneet sairaanhoitajien lakkoilua, eivätkä pojat ole val
miita luopumaan akateemisten alojen tasoisesta palkastaan kenenkään hy
väksi. Yhä useammin rakennus metalli ja selluduunarit paasaavat siitä, mi
ten vain he tekevät tuottavaa työtä ja ylläpitävät yhteiskuntaa. He unohta
vat, että joku heidän pyllynsä pesi päiväkodissa, hoiti angiinat ja päänsäryt,
opetti lukemaan ja kirjoittamaan sekä vierotti hoitolassa viinasta. Nyt kun
sellu ja paperi sekä osin metalliteollisuus on lähdössä lopullisesti Aasiaan
ja Latinalaiseen Amerikkaan ja maa on rakennettu täyteen huonorakenteisia,
rumia rakennuksia sekä turhia siltarumpuja, ei enää ”oikeilla duunareilla”
ole varaa leveillä. SAKjohtoiset korporatiiviset kukkopojat yrittävät palata
persujen nostalgiaaallolla takaisin 1960luvulle: Kaivoksia, moottoriteitä,
hypermarketteja ja rumia rupurakennuksia sekä ydinvoimaloita joka nie
meen ja notkoon, niin johan talous nousee. Myös maanpuolustusteollisuu
den vahvistaminen kelpaa suoraselkäisille, lihaa syöville heteromiehille, jot
ka tuovat kotona oleville akalle ja kakaroille sen leivän pöytään. Soinin oi
keutettu EUEMUkritiikki on saanut seuralaisekseen muotopuolen siamilai
sen kaksosen: taloudellisen dementiaajattelun. Demarit, kuten sen läheinen
peruskansallissosialistinen pspuolue uskovat, että yritysten tehtävä on työl
listää. Tätä samaa virheajattelua esiintyy niin vasemmalla kuin jopa oikealla.
Yritysten tehtävä tuottaa jotakin kaupaksi menevää myytävää sekä ennen
kaikkea voittoa. Kannattaakseen kustannukset on pidettävä kurissa, joten
henkilökuntaa palkataan vain niin paljon kuin se on välttämätöntä – samoin
kuin materiaaleissa ja muissa kustannuksissa menot minimoidaan. Laatua ei
tietenkään voi tuottaa ostamalla halpoja tai huonoja raakaaineita tai palk
kaamalla tolloa tai halpaa henkilökuntaa. Puoluepamput luulevat, että yri
tykset ovat kuin julkisen sektori, jonne jokainen vähäjärkinen jäsenkirjan
omaava puolueen pikku soturi voidaan loppusijoittaa. Vain runsaita valtion
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tukia nauttivat zombifirmat voivat niitä yhteiskuntasuhteiden hoitajia ja
muita poliittisia suojatyöläisiä ottaa lemmikeikseen organisaatioihinsa, mut
ta oikeilla yrityksille ei ole siihen varaa. Julkinen sektori työllistää, ja mitä
enemmän se poliittisesti suojatyöllistää, sitä enemmän se työllistää niitä, jot
ka siellä osaavat ja ne varsinaiset työt tekevät. Ilmankos kuntasektorilla kaa
dutaan eniten masennukseen ja työuupumukseen.
Aina välkky, jollakin osamäärällä varustettu kokoomuslainen opetusalan
ammattijärjestö OAJ on esittänyt sosiaaliturvan sitomista koulutukseen ja se
koomuslainen ministeri Risikko puolestaan sosiaaliturvan sitomista johon
kin pakkopuuhasteluun. Samaan aikaan työttömiä rangaistaan siitä, jos he
tekevät vapaaehtoistyötä tai osaaikatyötä. Pullojen kerääminenkin voi lak
kauttaa sosiaaliturvan. Kokoomuksessa, mutta erityisesti demareissa vastus
tetaan perustulojärjestelmää, koska se veisi pohjan pois sosialistiselta hol
houshallinnolta, jota demarit niin rakastavat, koska he ovat omansa työllistä
neet niihin stasiorganisaatioihin. Eikä edes entistä valtiovarainministeriä
kiinnosta se, että kokeilu Kelan maksamasta toimeentulotuesta oli hyvä ja te
hokas kaikkien mielestä. Kansallisen (?) kokoomuksen mukaan köyhiä pitää
kyykyttää ja valvoa, sillä he ovat sen ansainneet. Siellä ei uskota köyhien va
linnanvapauteen ja omaaloitteisuuteen, vaikka muuten paasataan ”sisäises
tä yrittäjyydestä” ja vapaudesta.
Joidenkin arvioiden mukaan lasten ja nuorten ongelmien hoitamisessa on
siirrytty ennaltaehkäisystä jälkien siivoamiseen. Se maksaa sosiaali ja ter
veyskustannuksina sekä mm. erityisopetuksena noin kaksi miljardia vuodes
sa, kun ennaltaehkäisy maksaisi ehkä noin miljardin. Mutta tällaisten raken
teellisten pitkäaikaisten säästöjen etsiminen ei ekonomisteiksi itseään kutsu
ville reviisoripoppoolle oikein sovi, koska se vaatisi hieman monimutkai
sempaa ajattelua ja kansantalouden ymmärrystä. Sekoomuksessa yleensä
puhutaan myös kakun leipomisesta, ei niinkään kakun istumisesta, koska
hovioikeus pitää huolen siitä, ettei tule pahaa kakkua. Nyt ovat kakkupu
heet loppuneet, kun pitäisi miettiä mitä Suomessa tehtäisiin tulevaisuudessa,
kun metsäbulkkiteollisuus on lähdössä, Nokia on loppu, maa rakennettu
täyteen turhia teitä ja siltoja sekä rumia rakennuksia (jotka kaikki odottavat
kunnossapitoa ja korjausta tai vaihtoehtoisesti räjäyttämistä) ja yritysrönsyt
karsittiin viimeistään 1990laman aikana pankkitukipiikkiin. Nakkikioskita
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soinen digihype on tuottanut nuorelle peliporukalle kivaa tekemistä ja joille
kin pikavoittoja, mutta se on niin marginaalista, eikä tule olennaisesti kasva
maan hypepuheista huolimatta – tukirahoilla sitä puuhastelua voidaan tie
tenkin pitää pystyssä. Kyllästyminen hilavitkuttimiin on selvästi nähtävissä,
mutta hypehoopot eivät halua ymmärtää, että ollaan samassa pisteessä kuin
mämmätyn Suomen digiTV:n ja vuorovaikutteisen MHP:n kanssa. Jos jenk
kiläiset kehittelevätkin vakoilupalveluja nettiin ja pilviin, joissa somepellet
haluavat tulla vakoilluksi ”koska heillä ei ole mitään salattavaa”, ei siihen
juuri muilla ole resursseja.
Ja nyt pääministeri K., vapise, sillä nyt tulee lisää innovatiivisia, uusia ja
raikkaita ehdotuksia:
Tehdään Suomesta Linuxkäyttöjärjestelmän ja avoimen lähdekoodin
Open Source ohjelmistojen ja niihin liittyvien palvelujen ykkösmaa. Nyt
kaikki ITvoimat Linuxin kimppuun, sillä Microsoft vuotaa kuin seula ja
Applen kaikkien tuotteiden viestit kulkevat Jenkkilän kautta. Suomella on
imagoetu, kun Linux on jo ”suomalainen”, mutta tätä ei edes Jorma Ollilan
sikamakee brändityöryhmä löytänyt. TEKES:n ja Sitran rahoitus Nordean ja
metsäteollisuuden sekä Nokian sijaan voimalla uudelle alalle. Valitettavasti
Nokia on jo menetetty sekä firmana että Suomen kannalta Microsotfille, kos
ka Linuxia kunnolla kehittäen oltaisiin saatu kunnon käyttöjärjestelmät ja
oheistuotteet myös Nokian puhelimiin. Julkisen sektorin siirtyminen Linu
xiin lisää tietoturvaa ja vähentää kustannuksia olennaisesti. Suuri urakka on
sekä virkamiesten että poliitikkojen kouluttaminen. Open Source ohjelmat
ovat tunnetusti parempia kuin suljettujen koodien ohjelmat, koska virheet
on helppo nörttiyhteisössä paikallistaa. Linux on jo palvelinkoneiden ykkös
käyttöjärjestelmä juuri luotettavuuden vuoksi. Julkisen sektorin tietojärjes
telmätkin voitaisiin vihdoinkin järkeistää.
Ongelmana tässä on tietenkin se, että ainakin kokoomus, keskusta ja so
siaalidemokraatit näyttävät sitoutuneen poliittisin suojatyöpaikoin Micro
softiin. Aikoinaan nykyinen demareiden viestintäguru Mikael Jungner toimi
Mooses Lipposen (SDP) avustamisen jälkeen Microsoft Suomen yhteiskunta
suhdejohtajana. Hän yrittää jatkaa samaa jenkkiviestintämenoa huonolla
menestyksellä myös YLE:ssä. Nykyisin hommaa hoitelee entinen kokoomus
nuori Max Mickelsson. Ja jossain välissä MSlobbaushommaa hoiti entinen
Vanhasen talousneuvonantaja, kepulainen Mikko Alkio, joka järjesti silloisen
111

P.A. Nyyssönen. Epätieteellistä politiikkaa. Nomerta Kustannus Oy. 2013. ISBN 9789527018019

pääministerin pyynnöstä Vanhaselle tapaamisen Yhdysvaltain matkalla Mic
rosoftin Bill Gates kanssa. Matti palasi Jenkkilästä Gatesin lupauksen kanssa
saada Suomen kouluille ilmainen Live@eduohjelmistokokonaisuus. Vuonna
2008 Suomen Microsoftin toimitusjohtaja kertoi Hesarille, että yhtiön "yh
teiskuntasuhteiden johtajan tehtävä on pitää suhteita päättäjiin valtionhallin
nossa ja ajaa tiettyjä projekteja.” Kun sekä Katainen että Urpilainen puhuvat
olevansa isänmaan ja Vanhanen nykyisin sekä ns. perheyritysten että Suo
men asialla, niin painaako tässä Linuxasiassa poliittiset suojatyöpaikat ja
mahdollinen vaalirahoitus vai Suomen etu? Kun Nokiaan istutettiin suojatöi
hin ensin demareita lähellä oleva Veli Sundbeck, sitten Kannuksen kepulai
nen elinkeinoasiamies Esko Aho ja demareiden YLEylioppilas Arne Wess
berg sekä lopulta osaamisen huippuna yhden kauden temaripresidentin pul
lamössösukupolven poika visiomaan firman tulevaisuutta, niin alkoi olla
ihan selvää, että ylimielisen entisen keputeinin Jorma Ollilan luotsaaman fir
man päivät alkoivat olla luetut. Lyöttäytyminen Microsoftin kanssa kimp
paan oli viimeinen kuolinisku yhtiölle. Nyt yritetään ylläpitää vielä fossiilia,
josta MS kuittaa vielä rahat ja Suomi jää nuolemaan näppejään. Valtakun
nankontrolleri kirjoitti nuo yllä olevat lauseet elokuussa 2013, ja oli oikeam
massa kuin luulikaan.
Jalostusasteen nollaparantumisen omaavan sellukeitto ja kuumahierre
teollisuuden lähtöä Aasiaan ja EteläAmerikkaan pitäisi edistää valtionva
rainministeriön mainitsemien ympäristölle haitallisten tukien poistamisella,
kuten energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkuri (120 milj. €), teollisuu
den ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (400 milj.€), turpeen alempi
verokanta (129 milj. €) päästöoikeuksien ilmaisjako EU:n päästökaupassa
(180 milj. €), yhteensä 829 miljoonaa euroa säästöä, herra Katainen! Kun
tämä heikon jalostusasteen bulkkiteollisuus on pääosin siirtynyt sinne jonne
kin (selluteollisuutta jäänee, koska on energiayliomavaraista), voidaan vih
doinkin ryhtyä jalostamaan puuta. Laitetaan TEKES:n ja Sitran rahoja tuote
kehitykseen & tutkimukseen, ja ryhdytään vihdoinkin tekemään puusta
huonekaluja, laukkuja, vaatteita, sisustusmateriaaleja ja taloja tai ihan mitä
vain, jonka jalostusaste on jotain muuta kuin sellunkeiton ja kuumahierre
teollisuuden puolijalosteet ja muut kuitumössöt. Jotain hieman jalostuneem
paa erikoispaperituotantoa maahan ehkä minimaalisesti jää muistoksi D
isoisien puuhailuista. Metsähallitus otetaan mukaan talkoisiin ja metsien
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raiskaamisen sijaan siirrytään kestävään, monimuotoiseen metsätalouteen,
joka tuottaa laadukasta puuta todelliseen jalostukseen, mitä nykyinen ta
lousmetsien kituuttaminen – jota myös metsänhoidoksi kutsutaan – ei tuota.
Suuri metsänjalostuskäänne lienee poliittiselle eliitille myös ongelmalli
nen, koska kuten historioitsija Niklas JensenEriksen kirjassaan Läpimurto
toteaa, metsäyhtiöt ja niitä lähellä oleva suurteollisuus ovat perinteisesti tu
keneet kokoomusta, RKP:tä ja maalaisliittoa sekä sosiaalidemokraatteja ns.
kommunismin vastaisessa taistelussa. Keskustan, kokoomukset, RKP:n ja
demareiden yhteydet metsäteollisuuteen ja energiayhtiöihin ovat säilyneet.
Ydinvoimateollisuuden vaalirahoitus on jo tuttua. Siteitä osoittaa myös mm.
se, että entinen kokoomuksen kansanedustaja Heikki Järvenpää on toiminut
UPMKymmenen yhteiskuntavastuujohtajana, ja Lipposen entinen demari
pankkihelpotusapulainen Jorma ”Joppe” Westlund toimii Stora Enson yh
teiskuntasuhdejohtaja. Demaritaustainen Anne Brunila on toiminut Työväen
taloudellisessa tutkimuslaitoksen ja valtionvarainministeriön lisäksi lobbari
na Metsäteollisuus ry:ssä sekä Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän
kehityksen johtajana. Muumimammapressamme entinen avustaja Maria Ro
mantschuk (SDP) istutettiin aikoinaan Fortumin viestintäpäälliköksi. Kepu
laista energialobbaamista edustaa kansanedustaja Timo Kallin tytär Eeva
Kalli, jonka ura on kulkenut suojatyöstä toiseen. Hän on toiminut kepulaisen
Maaseudun sivistysliiton leivissä, Mauri Pekkarisen (kesk.) erityisavustajana
työ ja elinkeinoministeriössä opettelemassa uutta, Brysselissä kepukomis
saari Rehnin avustajana, sitten kepulaisten pääministereiden, Vanhasen ja
Kiviniemen EUneuvonantajana. Vuonna 2011 hän siirtyi politrukista lobba
riksi Energiateollisuus ry:n viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi.
Auringonlaskun kartellipamppujen Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n
johtajaksi siirtyi noin vuosi sitten sekoomuksen kauppa ja teollisuusmi
nisteri Jyri ”mikäs se valtio tuolla idässä on” Häkämies mukanaan viimei
simmät ministeriön suunnitelmat eli sisäpiirin tiedot. Hieno homma neljän
koplan pojille, vaan ei Suomelle. Pomopoppoo ajaa tunnetusti ”vanhojen
etua” eli energiateollisuuden, betonigryndaajien ja puupääelinkeinon intres
sejä kaiken uuden ja tulevaisuuteen katsovan sijaan. Häkämies otti mukaan
sa espoolaisen entisen kokoomusnuoren, eli kokoomusvaikuttaja Jouni
Mykkäsen pojan Kai Mykkäsen, joka istutettiin EK:n johtajaksi, vastuualuee
naan keskeiset vaikuttamishankkeet ja uudistuminen. Mykkänen on toimi
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nut aiemmin europarlamentaarikko Alexander ”upeaaeeeuu” Stubbin avus
tajana ja ministeri Kari ”Häksy” Häkämiehen erityisavustajana. Myös so
siaali ja terveysministeri Risikon valtiosihteerinä toimi EK:n lobbari Vesa
Rantahalvari, joka palasi viime hallituskauden jälkeen takaisin sylttytehtaal
le. Pohjat sotesopalle ja työttömien pakkopuuhastelulle sekä työttömyystur
van heikentämiselle viriteltiin Etelärannasta jo ajoissa. Kokoomuksen ja EK:n
suhde alkaa olla jo niin vahva, jopa vahvempi kuin SDP:n ja SAK:n nykyisin,
koska perussuomalaiset ovat omineet duunarisakkia, että olisi ehkä aihetta
miettiä, kumpi lakkautetaan, kokoomus vai EK vai fuusioidaanko organisaa
tiot; EK–KOKholdingyhtiö olisi tietenkin aina harkittava, fantastinen vaih
toehto – suorastaan ainoa vaihtoehto. Kokoomusta lähellä oleva Nokian elä
keläinen, perusinsinööri Kalle Isokallio on ollut sitä mieltä, että EK pitäisi
lakkauttaa, jotta palkkaneuvottelut saataisiin yritystasolle. Eipä ole ”uutta ja
innovatiivista” kaipaava Eteläranta tästä innostunut.
Kokoomuksesta sivistysporvarit katosivat jo 1980luvulla, ja tilalle on tul
lut lobbari ja etujärjestösekoomuslaiset, jotka haluavat ehdottomasti suoja
työpaikkoja, kun kerran on valtioneuvostoon päästy, vaikkei Ilkka Kanerval
le olekaan vielä sopivaa loppusijoituspaikkaa löytynyt. Nuorempi sekoo
muspolvi haluaa sekä omat suojatyöpaikkansa että rangaistuksia köyhille,
koska se pitää itseään vallan fiksuna, kun puhe kulkee ja twiittaus käy. Ai
kaisemmin vasemmiston vaatimuksesta poliittisia virkamiehiä alettiin nimit
tää, jotta saataisiin virkamieskuntaan myös vasemmistolaisia – byrokraatteja
kun pidettiin niin porvarillisena 1960luvulla. Pahimmallaan sen johti 1970
luvulla siihen että ulkoministeriössä on punamultahallitusten aikana kak
soismiehitys, jolloin ministerin puoluekannan mukaan joko kepulaiset tai
demarivirkamiehet toimivat ja toiset kyttäsivät ”päällystakkeina”. Yrittäjyys
on sana, josta kokoomuslaiset mielellään puhuvat, mutta tosiasiassa he eivät
halua maahan monipuolista elinkeinoelämää, vaan sopivia suojattuja kartel
leja, joihin voidaan istuttaa suojatyöläisiä, ja joista voi saada vaalirahaa, ja
joille vastapalvelukseksi annetaan veroetuja ja tukiaisia. Rakenteellinen kor
ruptio on siihen osallistuvien mukaan winwin–tilanne, vaikka veromaksajil
le, pkyrittäjille ja demokratialle annetaan korvapuusteja päivästä toiseen –
ja Valtakunnankontrolleri ei tarkoita nyt niitä leivonnaisia, joita kansa voisi
kakun sijaan syödä. Poliittisia nimityksiä ei tehdä vain kuntien ja valtion hal
linnossa, missä ne rehottavat, vaan myös Suomen monopolistisessa tuotan
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nossa yhtiöt ottavat paitsi ns. yhteiskuntavastuujohtajiksi politrukkeja, myös
parlamentaarikkojen ja kaupunginhallituksien tai kaavoituslautakuntien pu
heenjohtajien sukulaiset voivat päästä zombifirmoihin nostamaan kunnon
korvauksia nimellisestä työstä. Kokoomuksen isänmaa näyttää olevan
monopolistinen tuotanto, eikä Suomi. Siellä ei ole haluta, eikä ole haluttu
ymmärtää, ettei yhdenkään firman etu ole sama asia kuin yleinen etu, ja että
kokoomuksen vaalirahoituksen varmistaminen ei ole sama asia kuin yleinen
etu. Miten muuten on ymmärrettävissä se, että myös kokoomuslaiset
hyväksyivät eduskunnassa työeläkeyhtiöiden harjoittaman pkyritysten
ryöstön?
Pahin muutosvastarinta tietenkin syntyy työeläkejärjestelmän lakkautta
misehdotuksesta, koska se suurten ikäluokkien suuri projekti, jonka avulla
luotu omaisuus ja valtakeskittymä, leikkiyrityksiin, joissa ei tosiasiassa to
teudu minkään valtakunnan yrittäjävastuu, ja joissa ”osakkaat” eli vakuute
tut eivät pääse mitenkään vaikuttamaan niiden toimintaan. Miten näiden lai
tosten hallintoporukkaa voidaan edes nimittää yritysjohtajiksi? Mitä he oi
kein yrittävät? Hävittää viimeisetkin suurasiakkaiden houkuttelemiseen yli
hintaisia kiinteistöjä ostamalla tai idioottimaisilla sijoituksilla mm. vipura
hastoihin. Rahaa tulee joka vuosi hanasta yli 10 miljardia kuin Manulle illal
linen ilman minkäänlaista tuotteen laadunvarmistusta tai kuluttajasuojaa.
Viidessä vuodessa järjestelmä imee kuin iilimato valtion budjetin verran ra
haa mustaan aukkoon, jossa vastuuttomat, epädemokraattiset ja ylimieliset
telveljet huseeraavat.
Koska kyseessä on perustuslaiton, veroluontoisten maksujen siirtäminen
valtion budjetin ulkopuolelle politrukkieläkepomoille pelirahakasaksi (vaik
ka kyseessä on ihan oikeaa rahaa), jolla he saavat leikkiä ”yrittäjää”, siitä on
korkea aika tehdä loppu. Ilmankos sinne on voitu tukityöllistä huippujohta
jan tasoisilla palkoilla kaikenlaista EK:n ja SAK.n ja STTK:n politrukkia.
Myös työeläkejärjestelmään liittyvän propagandan levittäminen useissa elä
ketiedotuslaitoksissa on työllistänyt jäsenkirjan omaavia suurten ikäluok
kien edustajia oikein mukavasti, eiväthän he järjestelmän ”asiantuntijoina”
ole koskaan ymmärtäneet, miten se toimii tai miten sen pitäisi toimia. Ny
kyisin keskeistä työeläkeuskoa levittää TELA, jonka johtoon istutettiin oman
puolueensa kaaokseen ajanut entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja, ny
kyinen demarilobbari SuviPulla ”myyrä” Siimes, jolle ilmeisesti ollaan yri
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tetty pedata Varman toimitusjohtajan paikkaa, vaikka perinteisesti kokoo
muksen mandaatille on tyrkyllä myös toinen tehotiina, pankkien tappioiden
sosialisoimisen puolesta vahvasti liputtanut ylioikeistolainen finanssialan
lobbari ja kaahari PiiaNoora ”pankki on aina verorahan arvoinen” Kauppi
(kok). Kyllähän lääketieteen lisensiaatin tai nokkelan juristin papereillakin
tuo korkeampi vakuutus ja sijoitusmatematiikka on hallussa, vaikkei sitä
hallitse tässä maassa kuin muutama henkilö, ja nekin ovat töissä työeläke
veljien organisaatioiden ulkopuolella.
Työeläkepapisto on kyllä kertonut, että tuottoja ei pidä tarkastella lyhyt
jänteisesti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana sijoitustuottojen keskikor
ko on ollut noin 7 %, mutta työeläkeyhtiöiden investoinnit ovat tuottaneet
vain noin 3 %. Ei tuolla meiningillä eläkkeitä taata. Varmassa ollaan näkö
jään kriisitietoisia, koska ei valittukaan johtoon puhdasta politrukkia, vaan
talon sisältä sijoitusasiantuntija Risto Murto. Työeläkeveli Stadigh Varman
hallituksesta uhosi jossain haastat
”Lähtökohta on, että noin neljäsosa tulevis
telussa, että työpaikkoja ei synny
ta eläkkeistä on rahastoitu ja se osa on hy
jos eläkeikää ei nosteta. Hän vain
vässä turvassa. Jäljelle jäävät kolme neljäs
unohti kertoa, mistä työpaikoista
osaa ovat tulevan työn varassa. Suomen
hän oikein puhui. Niistäkö poliitti
eläkejärjestelmän isoin haaste on yksinker
sista suojatyöpaikoista, joita voi
tainen: talouden kasvu. Jos ei ole kasvua, ei
daan tarjota lisää korporatiivisessa
voi olla hyvää eläkekehitystäkään, Murto
kiteyttää. Kohtalonyhteyden katkaisemi
konklaavissa, jos 63vuotiaat eivät
nen vaatisi Murron mukaan neljä kertaa
pääsekään eläkkeelle vaan joutuvat
suurempia eläkevaroja.”
kortistoon Kelan ja kuntien sosiaali
toimien elätettäviksi. Ainakin kun
Varman uusi toimitusjohtaja Risto Murto
tapäättäjien pitäisi vastustaa eläke
Taloussanomissa 29.8. 2013.
iän kaavamaista nostoa, koska se li
säisi toimeentulotukimenoja. Valtion herroille ja rouville ei näytä olevan mi
tään väliä, vaikka sosiaaliturvakustannukset nousisivat, kunhan työeläkeyh
tiöiden edut tulevat turvatuksi, sillä sosiaaliturvaa voi aina leikata, mutta
TELmafiaa ei edes haluta laittaa kuriin. Sen sijaan Kuntarahoituksessa ol
laan pikemminkin kriisitunnelmissa, kun Turun kaupungin hallinnon
kaaokseen ajanut entinen EKpomo on otettu kovapalkkaiseksi neuvonanta
jaksi, pukiksi kaalimaalle. Kykypuolueen veljeä ei jätetä, vaikka olisi jopa
vähämielisimmässä porhoorganisaatiossa kyvyttömäksi havaittu. Odotetta
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vissa on siis vielä pöllömpiä kuntarahoituspäätöksiä ja kuntarakenneohjeita.
Kuten vakuutusmatematiikan asiantuntija Olli Pusa on osoittanut, vero
luoteiseen maksuun ja kaavamaiseen eläkkeenlaskuperusteeseen ja eläke
ikään perustuva järjestelmä jättää todella vähän etuja työläismiehille, jotka
kuolevat keskimäärin 10 vuotta aikaisemmin kuin paremmin toimeentule
vat. Naiset elävät pidempään kuin miehet, mutta naisten eläkkeet ovat pal
jon pienempiä. Paradoksi on joka tapauksessa se, että paremmin toimeen
tulevat ja suurimpia eläkkeitä nauttivat, elävät pisimpään. Ne ovat juuri nii
tä, jotka ovat eläkejärjestelmän kannalta kaikista suurin taakka sekä eläk
keen pituuden että suuruuden osalta. Nämä parempiosaiset eivät ole kuiten
kaan maksaneet progressiivisesti kuten verotuksessa tai vakuutusperustei
sesti, kuten normaalissa vakuutustoiminnassa, ja siksi meillä on muutaman
sadan miljardien vajaus sen välillä, mitä meille on luvattu, ja mitä systeemi
jatkossa tarjoaa. Punapääoman romahduttaneet temariayveljet eivät näytä
ihan ymmärtäneen mihin marjaan ovat herrojen kanssa menneet, mutta il
meisesti se on yhdentekevää, koska omat etuisuudet ovat herratasoa.
Kasaantuvilla työeläkerahoilla käytetään tässä maassa niin merkittävää
valtaa, että työeläkejärjestelmän räjäyttäminen jo pelkästään siksi, että se yl
läpitää monopolistista tuotantoa ja korporatiivista päätöksentekoa on välttä
mätöntä, jos isänmaa haluaa tästä nousta. Mutta kuten Haavikko, Keskinen
ja Pietiläinen totesivat jo vuonna 1992, tämä kapitalistisen talouden, sosialis
tisen hallinnon, monopolistisen tuotannon ja korporatiivisen päätöksenteon
neljän kopla voi muuttua vain murtumalla.
Sitä murtumista odotellessa, on aika perehtyä talouslaskun tieteelliseen
tutkimukseen, jota tehdään Suomessakin. Kansantaloustieteilijät ympäri
maailmaa ovat arvioineet, miten materiaalisen elintason lasku voidaan to
teuttaa halitusti, mutta silti elämänlaatu ei kärsisi. Talouslaskuun on joka ta
pauksessa varauduttava jälkiteollisessa maailmassa. Jos todellisia rakenne
uudistuksia ei tehdä, niin Kari ”holding” Stadighin mainitsema kymmenen
vuoden hallitsematon talouskuristus on pikku juttu. Sillä vanhaan (ja Van
haseen) tarttuen Suomessa ei ole kymmenen vuoden päästä juuri muita elin
keinoja kuin globaali ydinjätekaatopaikkabisnes ja Lapin raiskauskaivosteol
lisuus. Valtakunnankontrolleri kehottaa varmuuden vuoksi tutustumaan
Jari Halosen Lipton Cockton dystopiaelokuvaan, jotta saisimme vilahduk
sen siitä vantastisesta visiosta, mihin olemme mahdollisesti matkalla.
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JÄLKISANAT
Tämä kirja on pääosin kirjoitettu, ennen kuin kävi ilmi että Nokian kän
nykkäyksikkö myytiin alihintaan Microsoftille, ennen hallituksen ensi vuo
den budjetin esittelyä ja ns. rakennemuutospakettia sekä kokoomuksen tei
niosaston fasistityyppisiä ulostuloja. Kaikki nämä ovat kirjassa mainitun ta
rinan loogisia jatkeita. Valtakunnankontrolleri ei yhtään ihmettele, ettei ke
pulainen öljykauppias Jorma Ollila halua kommentoida Elopin palkkaamista
ja hänelle laaditun strategian toteuttamista, koska eteenpäin vie pojan tie, il
meisesti itse MS:n pyhien yhteyteen (ja MS ei tarkoita tässä tapauksessa sitä
tautia, vaikka läheltä liippaa). Sen sijaan Suomi tallaa edelleen samoja polku
ja  lukuun ottamatta kotihoidontuen säästöä, jonka jopa valtionvarainminis
teriö totesi merkityksettömäksi. Hallitus päätti ”säästää” paperilla kaksi mil
jardia kuntien kuluja, mutta ei esittänyt mistä ne rahat otetaan. Toimeentulo
tuen lopettaminen olisi tehokas numeerinen tapa aloittaa laskenta, vaan eipä
sitä esitetty – eikä mitään muutakaan. Sotesoppa ja kuntauudistus seisovat.
Samaan aikaan THLasiantuntijat esittävät julkisen terveydenhuollon yksi
tyistämistä, mutta jostain syystä eivät THL:n ulkoistamista tai lakkauttamis
ta. Joidenkin työ on enemmän suojatyötä kuin toisten. Mihin me tarvitsem
me hallitusta, joka ei tee poliittisia päätöksiä, vaan harjoittaa vain manageris
tista numerologiaa?
On vaikeaa keksiä vetäviä loppusanoja tähän tositeeveekäsikirjoitukseen,
joka tuntuu jatkuvan jopa synkempänä kuin mitä Valtakunnankontrolleri
kuvitteli. Kaikki pitkän ja syvän suurlaman ainekset ovat koossa, mutta po
liittinen eliitti puuhastelee himmeleidensä ja leikkauslistojensa kanssa, eikä
politiikan muutosta – ainakaan kestävään suuntaan – ei ole näköpiirissä. Po
liittinen ja taloudellinen eliitti pelkää oikeita rakennemuutoksia, koska ne
paljastaisivat, ettei keisareille ole vaatteita.
ps.

Nallelle Valtakunnankontrollerilla on vain yksi kysymys: Olitko se Sinä, joka
suunnittelit sen kahden SYP:n taktiikan, jolloin toisessa oli rahat ja toisessa
velat, eikä Iiro Viinanenkaan tiennyt kumpaan SYP:iin pankkitukea
kauhottiin? Vai onko tässä maassa joku vielä Sinua fiksumpi talousnero?
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