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Me vaadimme: Israelin ”veriappelsiinit” boikottiin

Koronan hoitoon kaivataan uutta kokonaisnäkemystä

Sivut 12 ja 20

Tuskailemme korona-pandemian kanssa. Ku-
ten ilmaston muutoksen myös koronan taus-
talla piilee räjähdysmäisesti kasvava aineel-
linen kulutus, matkustus ja urbanisoituminen, 
joka luo olosuhteet erilaisille virusmuunnok-
sille. Kansan äänen piirissä sanomme, että 
hyvinvointi voidaan toteuttaa koordinoimal-
la se yhteen aineellisen kulutuksen järkipe-
räisen säätelyn kanssa. Kapitalistien toivoma 
paluu ”vanhaan normaaliin” tuskin toteutuu. 
Kulttuuriväen protestissa 3.6. vaadittiin ko-
ronatukien välitöntä maksamista. Siellä väki 
kärsii eniten, jopa ”nälkäkuoleman” partaalla.  
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Maailmassa USA, Nato ja EU kiristävät jän-
nitystä päästäkseen hallitsemaan Venäjän ja 
Valko-Venäjän sekä Aasian taloudellisia voi-
mavaroja. Korona-pandemian ja Venäjä-pro-
pagandan varjossa Israel murhaa ja terrori-
soi Gazan asukkaita. Kukaan ei vaadi Israelia 
vastuuseen rikoksistaan eikä esitä sille ta-
louspakotteita. Seitsemän vuotta sitten Ga-
zan pommitukset toteutettiin Ukrainan tapah-
tumien varjossa. Tulee kysyä: ”Miksi Israe lilla 
on oikeus terrorisoida  ihmisiä ja pitää heitä 
taloussaarrossa. Kansanmurhalle ei näy lop-
pua. Tarvitaan täydellinen Israelin boikotti.

LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN ASEMA TURVATTAVA !
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Suuri osa työehtosopimuksista  päättyy vuodenvaihteessa. Työnan-
tajien tavoite on luopua TES-sopimuksista. Jos UPM:n uhkaus luopua 
TES:stä toteutuu, putoaisi työntekijöiden palkkataso 30 %. Luottamus-
miesjärjestelmä kaatuisi ja työsopimuslakiin perustuen voitaisiin va-
lita vain luottamusvaltuutetut. Tavoitteena on murtaa TES- ja luotta-
musmiesjärjestelmä sekä Paperiliitto. Se olisi ennakkotapaus koko ay-
liikkeen tuhoamiselle. TES-sopimukset antavat palkansaajille kollek-
tiivisen suojan. Yksin työntekijä ei kykene neuvottelemaan kiinni liit-
tojen sopimia palkanosia. Jos sopimusten kattavuus jää alle 50% alan 
työntekijöistä, yleissitovuutta ei ole. Sivut  4 ja 5

Lastenhoitajat protestoivat 
25.4.2018 huonoa varhaiskasvatus-
lakiesitystä vastaan ja palkankoro-
tuksen puolesta. Tarvittaessa vä-
keä saadaan liikkeelle, jos työnan-
tajat kiristävät tilannetta.

Kulttuuriala protestoi  
3.6.2021. Vaadittiin korvauk-
sia tulojen menetyksistä. Osa 
elää nälkäkuoleman reunalla.

Israelin palestiinan väes-
töä vastaan kohdistamaa 
kansanmurhaa vastaan 
protestoitiin 14.6.2021
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Suomi on harhautunut kauas viisaasta 
ulkopolitiikasta
Yhdysvaltojen tukeman Afganistanin nukkehallinnon romahtami-
nen parissa päivässä paljasti samalla myös Suomen ulkopoliittisen 
nykysuuntauksen rappiotilan. Suomi lähti mukaan Afganistanin 
”kriisinhallintaoperaatioon” ennen kaikkea miellyttääkseen Yhdys-
valtoja. Suomen poliittinen johto on moneen kertaan julistanut Yh-
dysvaltojen olevan Suomen tärkein kumppani.

Julkisuudessa on kauhisteltu nukkehallinnon romahtamista, ja oltu huo-
lissaan naisten ja tyttöjen asemasta. Naisten asemassa tai tyttöjen kou-
lunkäynnissä ei ollut ongelmaa, kun Afganistanissa piti valtaa kansande-
mokraattinen hallinto 1980-luvulla. Yhdysvalloille tämä ei käynyt, vaan 
se ryhtyi tukemaan ääri-islamisteja kaataakseen Neuvostoliiton tukeman 
hallinnon. Samaan aikaan Yhdysvallat on ollut naisten surkeasta asemas-
ta tunnetun Saudi-Arabian läheinen ystävä ja liittolainen. 

Suomen ulkopoliittiseksi linjaksi on määritelty sotilaallinen liit-
toutumattomuus. On kuljettu pitkä matka 2. maailmansodan jälkeisestä 
puolueettomuuspolitiikasta ja YYA-sopimuksesta nykyiseen ulkopolitiik-
kaan. Sanalla ”sotilaallinen” on tärkeä merkitys määrittelyssä: sillä halu-
taan korostaa Suomen olevan kaikilla muilla tasoilla liittoutunut läntisen 
yhteisön (EU, USA, Nato) kanssa, vain Naton täysjäsenyys puuttuu. Täys-
jäsenyyden jälkeen emme olisi enää sotilaallisestikaan liittoutumattomia, 
vaan täysiverisiä läntisen yhteisön jäseniä.

Tämä näkymä epäilemättä siintää suomalaisen valtaeliitin visiois-
sa ja haavekuvissa. Koko ulkopolitiikan kenttä on tänä päivänä alistettu 
länsisuuntaukselle sekä Venäjän ja Kiinan vastaisuudelle. Suomi on valin-
nut puolensa maailmanpolitiikassa ja jälleen kerran se on valinnut väärin 
vastoin kansalaistensa etua. Sen sijaan ainoa itsenäisyyden ajan jakso, jol-
loin maassamme on harjoitettu kansan etujen mukaista ulkopolitiikkaa, 
eli YYA-sopimuksen kausi, on joutunut pilkan ja häpäisyn kohteeksi. Ajan-
jaksoa kuvataan halveksivasti rähmälläänolon ja suomettumisen ajaksi.

Todellisuudessa Suomi ei ole koskaan ollut niin rähmällään 
kuin se on tänä päivänä. YYA-sopimuksen aikana Suomi kieltäytyi yh-
teisistä sotaharjoituksista Neuvostoliiton kanssa. Neuvostoliiton ehdo-
tusta yhteisistä harjoituksista pidettiin röyhkeänä vaikuttamisyrityksenä 
maamme politiikkaan. Tänä päivänä maaperällämme pidetään jatkuvia 
sotaharjoituksia Naton ja Yhdysvaltojen kanssa. Suomi on allekirjoitta-
nut isäntämaasopimuksen, joka tarjoaa Naton sotilaalliselle kalustolle 
pääsyn maahan kriisitilanteissa. Suomi on ostamassa kalliita hävittäjiä 
todennäköisesti Yhdysvalloista, mikä sitoo sotilaalliset järjestelmämme 
entistä tiiviimmin yhteen.

Suomi oli huomattavasti itsenäisempi niin sanotun suomettu-
misen aikana kuin tällä hetkellä. Ulkopolitiikan perusperiaatteena oli 
puolueettomuus, mikä tarkoitti pysymistä sivussa suurvaltojen ristiri-
idoista. Presidentti Kekkonen korosti, kuinka maamme pitää olla kansa-
invälisissä suhteissa mieluummin lääkärin kuin tuomarin roolissa. Tämä 
olisi erin omainen ohjenuora maamme ulkopoliittiselle johdolle tänäkin 
päivänä.

Suomen osallistuminen USA-vetoiseen Afganistanin sotaan 
osoit ti osaltaan, kuinka kauas puolueettomuuden periaatteista olemme 
harhautuneet. Pyrkimys pysyttäytyä suurvaltaristiriitojen ulkopuolella on 
hylätty, ja on alettu tukea läntisiä pyrkimyksiä. On viipymättä palattava 
puolueettomuuteen ja hyviin naapurisuhteisiin Venäjän kanssa.

Kapitalistit etsivät paluuta 
entiseen normaaliin

Kapitalistinen yhteiskuntamme 
myös osaltaan taistelee näitä on-
gelmia vastaan. Tulee kuitenkin 
huomata, että sen piirissä puhutaan 
”nopeasta paluusta normaaliin”. Täl-
lä kapitalistit haluavat saavuttaa ti-
lanteen, jolla päästään takaisin sii-
hen, että entinen voittoja tuottava 
kulutus ja tuotantoelämä voivat jat-
kua. Näinä päivinä, heinä-elokuun 
vaihteessa, vietämme maailman 
ja myös Suomen ylikulutuspäivää. 
Silloin olemme kuluttaneet kaikki 
maapallon koko vuoden uusiutu-
vat luonnonvarat. Kaikki mitä kulu-
tamme loppuvuoden aikana tästä 
eteenpäin, on riistoa ekosysteemil-
tä ja tulevaisuudelta, ja lisää ongel-
mia entisestään ja vie meitä hiljal-
leen kohti isompaa kriisiä. 

STP nosti asian esiin jo v. 
2006

Vuonna 2006 kirjoitimme kehitelles-
sämme STP:n tavoiteohjelmaa koh-
dassa ”Puolueen yleiset tavoitteet” 
seuraavasti: ”Hallitsematon talous-

kasvu ja tavarantuotanto on aiheut-
tanut kasvihuone- yms. päästöjen li-
sääntymisen. Ilmaston lämpenemi-
nen ja epätavalliset sääilmiöt ovat 
ihmisten hyvinvoinnille todellinen 
uhka. Tähän liittyvät myös pande-
mian kaltaiset ihmiskunnan tervey-
teen liittyvät monet uhat. Suomen 
Työväenpuolue katsoo, että kan-
sallisella ja kansainvälisellä tasolla 
ne ovat yhteiskuntakehityksen ky-
symyksiä ja ne myös ratkaistaan yh-
teiskunnallisella toiminnalla. Suo-
men Työväenpuolue katsoo, että 
näitä ongelmia eivät ratkaise mark-
kinavoimat, vaan yhteiskunnallinen 
sääntely kansan ehdoilla. Suomen 
Työväenpuolueelle näiden ongel-
mien korjaaminen on yhdenvertai-
nen tasa-arvon ja sosiaalisten sekä 
taloudellisten ongelmien korjaami-
sen kanssa.”

Ylikulutus ei ole osa hyvin-
vointia

Kohdassa ”Turvallisuus ja ympäris-
tön hyvinvointi” kirjoitimme: ”Suo-
men Työväenpuolue katsoo, että 
kansantalouden tuotannon on edis-
tettävä ympäristön puhtauden para-

nemista. Se kuuluu osana ihmisten 
elämään, kansalaisten toimeentu-
loon, elintasoon ja turvallisuuteen. 
Tarpeetonta kerskakulutusta voi-
daan rajoittaa. Ihmisen hyvinvoin-
nin kasvu on turvattava ekosystee-
miä vahingoittamatta.” 

Sääntelyä kansan ehdoilla

Tämän jälkeen olemme useissa asia-
kirjoissamme avanneet ja tarkenta-
neet näitä kohtia. Se mitä tätä asia-
kirjaa v. 2006 rakentaessamme mie-
timme, oli että kansan hyvinvoin-
ti on tänään paljon enemmän ja 
muuta kuin suora aineellinen kulu-
tus. Sen on tämän päivän todelli-
suus osoittanut oikeaksi. Puhumme 
tässä asiakirjassa markkinavoimien 
vaihtoehtona ”sääntelystä kansan 
ehdoilla.” Sillä tarkoitimme sitä, että 
hyvinvointi voidaan toteuttaa koor-
dinoimalla yhteen kokonaisvaltai-
nen hyvinvointi aineellisen kulutuk-
sen kanssa. Tämä merkitsee selkeäs-
ti sitä, että meidän tulee ennemmin 
tai myöhemmin hyväksyä aineelli-
sen kulutuksen säätely. Se on uut-
ta ajattelua, joka ei käy yhteen por-
varillisen yhteiskunnan vapaata ku-
lutusta ihannoivan ajattelun kans-
sa. Esimerkkinä tästä on mm. se, et-
tä kapitalistit tavoittelevat siirtymis-
tä ”koko kansan sähköautoiluun”. Se 
voi hetkellisesti siirtää joitain ongel-
mia eteenpäin. Mutta myös sähkö-
autot tarvitsevat käytettäessä ener-
giaa. Myös niiden tuotanto ja elin-
kaari tuottavat päästöjä ja lisäävät 
pallomme aineellisten resurssien yli-
kulutusta. Sama asia tapahtuu len-
toliikenteen kohdalla.

Uusliberalistisen komennon 
voittaminen merkitsee siirtymistä 
säätelytalouteen. 

(KÄ/toim.)

STP, ilmastonmuutos ja pandemiat
Tänään maailma tuskailee ilmaston muutoksen ja ko-
rona pandemian kanssa. Nämä kaksi ongelmaa ovat 
hyvinkin läheistä sukua toisilleen. Ilmastonmuutoksen 
taustalla piilee ihmisten kasvava tavaran ja palveluiden 
kulutus sekä tuotanto, jota ylläpidetään ja markkinoi-
daan kapitalististen markkinatalouden periaatteiden 
mukaan. Kulutusta kasvatetaan ja samalla kasva-
tetaan ilmastomuutosta ruokkivia kasvihuonekaasuja. 
Tämä asia oli tiedossa jo vuosikymmeniä sitten. Pan-
demioiden osalta kysymys on hyvin samasta asiasta. 
Aineellisen kulutuksen ja matkustamisen lisääntymi-
nen sekä uusliberalismiin liittyvä yhteiskunnallisten 
palvelujen heikkeneminen ja perinteisten tapojen no-
pea löystyminen luovat tilanteen erilaisten tautien ja 
virusmuunnosten nopealle etenemiselle.

Suomen ulko- ja turvalli-
suus politiikan haaksirikko

Yhdysvaltain ja Naton rikollinen so-
taseikkailu Afganistanissa on päät-
tynyt ääri-islamistisen Talebanin 
vallattua suurimmat kaupungit mu-
kaan lukien pääkaupungin Kabulin.  
Suomi on ollut amerikkalaisten rin-
nalla käymässä tätä järjetöntä ter-
rorisotaa afganistanilaisia vastaan. 
Tästä Suomen länsisuuntauksesta 
eli Naton vasallivaltiona olosta jou-
dumme maksamaan kovan hinnan 
nyt ja tulevaisuudessa. Suurten so-
dankäyntikulujen lisäksi joudumme 
amerikkalaisten ja EU:n pakottami-
na evakuoimaan suuren joukon af-
ganistanilaisia nato-kollaboraatto-
reita.

Mielestäni Suomen tuli-
si päinvastoin tunnustaa osallis-
tumisemme Naton ”kansainväli-
seen yhteisöön” suureksi ulko- ja 
turvallisuuspoliittiseksi virheeksi ja 
nykyisen länsisuuntauksen haak-
sirikoksi. Suomen olisi kiireelli sesti 
keskeytettävä Nato-yhteistyö ja pa-
lattava noudattamaan rauhantah-
toista puolueettomuus– ja puut-
tumattomuuspolitiikkaa. Mutta 
epäillä sopii, löytyykö Suomesta 
enää vähäisintäkään viisautta ulko-
politiikan suhteen. Mediapooli ja 
Suomen ulkopoliittinen johto on 
yrittänyt esittää Afganistanin ta-
pahtumat Lännen propaganda-
kertomuksen valossa väittäen Yh-
dysvaltain ja sen liittolaisten olleen 
Afganistanissa sotimassa maail-
man naisten ja lasten oikeuk-
sien puolesta. Sotaretken surullis-
ta loppunäytöstä Kabulin lento-

kentällä kuvataan HS:ssa (26.8.22) 
”Suomen osalta pienenä menes-
tystarinana”. Tämänkertaisen sota-
seikkailun jälkiselvittelyä mutkistaa 
se, että Taleban, joka ei todellakaan 
ole mikään edistyksellinen porukka, 
on itsessään Yhdysvaltain keskustie-
dustelupalvelun CIA:n luomus aivan 
kuten ovat alueella ope roivat ter-
roristijärjestöt Isis ja al Qai da. Mitä 
Yhdysvaltain ja Talebanin välinen 
”sopimus” pitää sisällään, sitä emme 
tiedä. Tulevaisuudessa Suomelle Na-
to-yhteistyön vuoksi aiheutuvan ter-
roriuhan varalta voisi jotain auttaa 
ehkä se, että Suomi pyrkisi solmi-
maan asialliset diplomaattisuhteet 
Afganistanin uuden hallituksen 
kanssa ja kieltäytyisi muodostamas-
ta tietoisesti tänne mitään afgaani-
maahantulijoiden länsi- ja amerikk-
alaismielistä oppositiota. 

Korona on paljon muutakin 
kuin virus

Kun koronakriisin kourissa on kär-
vistelty reilut puolitoista vuotta on 
hyvä kerrata eräitä koronaan liitty-
viä tosiasioita, jotka ovat toki olleet 
tiedossa jo paljon aiemmin. Korona 
on ensisijaisesti poliittinen ilmiö ja 
vain pieneltä osin lääke- ja luonnon-
tieteen piiriin kuuluva. Ei ole kuiten-
kaan mitään perusteita kieltää itse 
viruksen materiaalista olemassaoloa 
ja sen kykyä aiheuttaa eräille riski-
ryhmille mahdollisesti vakavakin, jo-
pa kuolemaan johtava tauti. Keskei-
sin kysymys kuitenkin on se, miten 
kapitalistinen järjestelmä pyrkii hal-
litsemaan koronapandemiaa ja mitä 

se pyrkii hallitsemaan koronapande-
mian avulla ja sitä hyväksi käyttäen. 
Koska meillä ei ole koronaviruksen 
synnystä, taudin epidemiologias-
ta tai sen hoidosta ja ehkäisystä pu-
humattakaan mitään pitkäaikaiseen 
seurantaan perustuvaa lääketie-
teellistä näyttöä tarjoaa nykytilan-
ne erinomaisen pelikentän erilaisil-
le vallankäytön muodoille. Kapitalis-
tisen järjestelmän olemassaoloa tur-
vaavien Ideologisten valtiokoneisto-
jen, kuten hallituksen alaisen STM:n, 
THL:n, Mediapoolin hallitsemien tie-
dotusvälineiden, sekä osin ylikansal-
lisen lääketeollisuuden rahoittaman 
Rokotetutkimuskeskuksen propa-
gandamyllyt ovat pyörineet ylikier-
roksilla. Tavalliselle kansalle tämä 
on näyttäytynyt erilaisten hallinta-
toimenpiteiden sekavuutena ja ris-
tiriitaisuutena. Kokonaistilanteen ar-
vioimista hämmentää lisäksi se, et-
tä globaalin kapitalismin ja geopo-
liittisen maailmanjärjestelmän suuri 
murros osuu ajallisesti yhteen koro-
nakriisin kanssa.

Korona mahdollistaa val-
vontakapitalismin tehosta-
misen

 Koronakriisi on tarjonnut erinomai-
sen yhteiskunnallisen alustan uu-
sien biovallan muotojen edelleen 
kehittämiselle, kokeilulle ja toi-
meenpanolle. Rokotuspassi, karan-
teeni, täysi rokotussarja, riskiarvio, 
kumulatiivinen altistus, varmistus-
testi, suojateho, välttämättömät ra-
joitukset, lockdown, qr-koodi, ter-
veysturvallisuus ja niin edelleen

Olemmeko pian käsivarren mitan päässä pahemmasta?
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Elämässä on ai-
na kaksi asiaa, 
jotka kulkevat 
peräkkäin ja jos-
kus myös rinnak-
kain. Ne ovat to-
tuus ja valhe. To-
tuus on aina ol-
lut harvojen 

herkkua. Sen vaaliminen ei ole 
koskaan ollut helppoa, kun to-
tuuden puhujat kivitetään. Sen 
pelossa valhe ja sen äärimmäi-
nen muoto tilasto on aina seura-
namme, halusimmepa tai emme. 
Valheet lisääntyvät ja kasvavat. 
Se johtuu ikuisesta voitontavoit-
telusta ja pahenee kapitalismin 
yleisen kriisin kärjistyessä. 

Tilastovalheissa edelläkävijä on 
Yhdysvallat. Sillä on ihan ikioma 
tyyli, kuinka bkt:n lasketaan. Sen 
laskijat miettivät, kuinka paljon ku-
luneen vuoden bkt:ssä on sellais-
ta tuotantoa, josta on arvoa tule-
vaisuudessa. Nyt jutun juju on sii-
nä, että porvarillinen taloustiede ei 
tiedä, mistä kansantalouden väli-
tuotteet ilmaantuvat, kun niitä ei 
ole ostettu ulkoa eikä niiden tuot-
tamiseen ole kulutettu sekuntia-
kaan työaikaa. Ne vain ovat kuin 
taivaan lahja.

Nyt näyttää ihan siltä, että 
Yhdysvallat on johdonmukaises-
ti katsonut, että bkt:n tulevat hyö-

dyt eli hedoninen osa (välituot-
teet?) ovat osa tulevaisuutta.  Ehkä 
sen turvin he käsittelevät bkt:tä var-
sin luovasti ja ilmoittavat, että vuon-
na 2020 se oli komeat 20 900 miljar-
dia dollaria. Se on jättimäinen valhe. 
Viimeistään sen myötä siitä on tul-
lut hädissään elävän kapitalistisen 
maail man edelläkävijä.

Viimeisen 25 vuoden aikana 
Yhdysvaltojen bkt on kasvanut 
keskimäärin 2,5 %, joten oikea luku 
on 13 179 miljardia dollaria. Se on 
41 184 dollaria asukasta kohti. Suo-
messa se on 42 936 euroa. Bkt:n val-
heellinen paisuttelu on Yhdysval-
loille poliittisesti tarpeellista, mutta 
myös siksi, että se on erittäin huo-
nossa jamassa. Näin sen vuoksi, että 
sen tuotannosta on vain 20 % uut-
ta arvoa synnyttävää ja työllisyyt-
tä tukevaa tavaratuotantoa ja siksi, 
että maa on veloissa korviaan myö-
den eikä velkaantumiselle ole lop-
pua näköpiirissä. 

Kolmisenkymmentä vuotta 
sitten Yhdysvalloista tuli maailman 
napa, yksinäinen suurvalta. Siitä läh-
tien sen asema on hiljalleen heiken-
tynyt. Samaan aikaan muiden ase-
ma maailmanmarkkinoilla on vah-
vistunut. Tänään salatakseen heik-
koutensa se joutuu turvautumaan 

väärentämiseen.
o o o

Yhdysvaltojen ongelmat eivät ole 
sattuma, sillä ne kuuluvat kapitalis-
min yleiseen kriisiin, joka vaikuttaa 
myös meillä. Meillä kuten muualla-
kin valtaapitävät ovat kautta maail-
man sivu osanneet valehdella, eikä 
se taito ole mihinkään kadonnut. 
Päinvastoin. Valheitten kirjo ja mää-
rä on laajentunut valtavasti. 

Esimerkiksi kansantalouden 
tilinpidossa aina neljä vuotta 
ovat ennakkotietoja. Niinpä tilas-
toja korjaillaan alati, että ne olisivat 
poliittisesti sopivia. Tässä tilastopuu-
hassa EU:hun liittyminen antoi uut-
ta vauhtia. EU:n ehkä tärkein mää-
räys oli, että meillä piti lopettaa to-
dellisten työllisten ja työtuntien ke-
rääminen ja piti siirtyä työvoimatut-
kimukseen. Muutos oli raju.

Ensimmäisenä vertailuvuote-
na 1997, työtunteja tuli tilastoon 
237,9 miljoona haamutuntia, 6,7 
%. Työllisyystilastoihin ei enää voi 
luottaa. Siksi oli pakko tehdä rin-
nakkainen järjestelmä. Siinä ensin 
lasketaan kokonaistuotannon (ei 
siis bkt:n, joka on siitä vain 54,4 %) 
määrän työtunnit työn tuottavuu-
den perusteella ja tarkistetaan ver-
taamalla tuntipalkkojen kehitystä. 
Näin mutkat oikaisten lyhyesti sa-

nottuna päästään lähelle todellisia 
työtunteja.

Työvoimatutkimuksen tun-
tien ja vertailutuntien mukaan 
haamutuntien määrä on pysynyt 
suurin piirtein muutoksen alun ta-
solla. Finanssikriisin vuonna 2008 
tilanne muuttui. Haamutunnit kas-
voivat 7,1 %. Sen jälkeen tilanne on 
mennyt yhä hullumaksi. Nyt näyttää 
siltä, että viime vuonna haamutun-
teja olisi hurjat 17,6 % ja työttömyys 
olisi 607,0 miljoonaa tuntia, 344 tu-
hatta todellisuutta pienempi. Tällä 
korjauksella työttömien määrä kas-
vaisi työvoimatutkimuksen 212 tu-
hannesta, 7,6 %:sta 556 tuhanteen, 
19,8 %:iin. Sehän tiedetään, että Ti-
lastokeskus tilastoi tietoisesti sie-
dettäviä työttömyyslukuja, joten on 
helppo uskoa jälkimmäisen määrän 
olevan ainakin lähellä totuutta.

Kun Tilastokeskus yrittää to-
distaa, että työllisyys on hyvä ja 
työttömyys kohtuullinen, niin tu-
lonjakokin on suhteellisen tasainen, 
eivätkä tuloerot ole suuria. Sen tu-
lonjakotilastossa on kymmenen ryh-
mää, joissa jokaisessa on yhtä mon-
ta tulonsaajaa. Heille tulot on jaet-
tu niin, että alimmassa tulo on kes-
kimäärin 937 euroa ja ylimmässä 5 
799 euroa kuukaudessa. Se on täyt-
tä pötyä. 

Kun verotilastojen tulot jae-

taan seitsemään ryhmään siten, 
että alimmassa ovat tulot alle 2 
917 euroa ja ylimmässä vähintään 
25 000 euroa kuukaudessa, silloin 
alimman ryhmän (68 % tulonsaa-
jista) tulot olivat 1  468 euroa ja 
ylimmässä 83 931 euroa kuukau-
dessa. Tilastokeskus on kylmäs-
ti siirtänyt suurituloisilta pienitu-
loisten tuloksi hulppeat 15,9 mil-
jardia euroa. 

Väärien tilastojen tuottami-
nen on kapitalistien toimien etu, 
sillä ne suojelevat paitsi voittojaan 
myös kriisissä kamppailevaa ko-
ko kapitalistista järjestelmää. Työ-
väenliikkeelle on tavattoman suu-
ri häpeä, että se on hävittänyt ky-
kynsä taistella työväenluokan ja 
koko kansan riistoa vastaan. Siksi 
viralliset tilastot ovat saaneet to-
tuuden leiman, vaikka ne yksi toi-
sensa jälkeen paljastuvat valheik-
si. Suurin vale on totuuden vale-
kaapuun puettu tilasto, mutta sii-
tä huolimatta kukaan ei korvaan-
sa lotkauta!

Tänään totuus on vain har-
vojen herkkua. Sen vaaliminen 
ei ole koskaan ollut helppoa, sillä 
totuuden puhujia pelätään ja kivi-
tetään ja siinä aina työväenluokka 
häviää. Siihen on saatava muutos!

Kai Kontturi

KUKAAN EI KORVAANSA LOTKAUTA

Suomessa näytetään jähmetty-
neen vuoden 2020 koronastrate-
giaan. Keväällä 2020 hallituksen ko-
ronalinja oli kiistatta oikea ja kan-
sainvälisestikin vertaillen hyvin on-
nistunut. Tuolloin, kun rokotteesta 
ei vielä ollut tietoakaan, puhuttiin 
kuinka rokotteen myötä yhteiskun-
ta voidaan jälleen avata ja rajoituk-
sista päästään eroon. Tällä hetkel-
lä ensimmäisen rokotuksen saanei-
ta on yli 70 prosenttia ja kaksi roko-
tusta saaneita on lähes 50 prosent-
tia. THL:n mukaan loka-marraskuus-
sa 80-90 prosenttia yli 12-vuotiaista 

on saanut kaksi rokoteannosta. Tä-
män pitäisi hyvin riittää koronatoi-
mien purkamiseen, kuten on tehty 
esimerkiksi Britanniassa jo alemmil-
la luvuilla. Tanskassa luovuttiin mas-
keista hiljattain rokotusten edisty-
misen myötä.

Ei enää lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvia rajoituksia

Maamme hallituksella ei kuiten-
kaan tunnu olevan visiota siitä, mi-
ten ja millä strategialla koronan suh-
teen edetään uudessa tilanteessa, 
kun riittävä rokotekattavuus on pi-

an saavutettu. Hallituksen linjauk-
sia on odotettu nyt lomien jälkeen 
ja koulujen alettua, mutta käytän-
nössä ainoat linjaukset ovat tulleet 
Aluehallintovirastolta. AVI:n uusim-
mat koronamääräykset olivat myrk-
kyä tapahtuma- ja ravintola-alalle, 
jotka ovat jo aiemmin kärsineet pa-
hoin koronarajoituksista. AVI päätti 
myös rajoittaa lasten ja nuorten si-
säharrastustoimintaa vastoin halli-
tuksen aiem paa linjausta, jonka mu-
kaan lapsiin ja nuoriin ei enää koh-
disteta rajoitustoimia.

Koulujen sulkeminen ja har-
rastustoiminnan pysähtyminen 
lisäsi lasten ja nuorten pahoinvoin-
tia ja mielenterveyden ongelmia. 
Auttaviin puhelimiin on tullut en-
nätysmäärä soittoja viimeisen vuo-
den aikana. Lapset sairastavat koro-
nan lähes poikkeuksetta lievänä, jo-
ten enää ei pitäisi olla tarvetta voi-
makkaisiin rajoitustoimiin tilantees-
sa, jossa aikuisväestö, iäkkäät ja ris-
kiryhmät on jo suojattu rokotuksilla.

Britanniassa yhteiskunta 
avattiin hiljattain ja rajoitukset 
poistettiin käytännössä kokonaan. 
Jotkut asiantuntijat pelottelivat jo-
pa 200 000 päivittäisellä tartunnal-
la, mutta nyt on jouduttu myöntä-
mään arvioiden olleen virheellisiä. 
Samaan tapaan Suomessa THL esit-
ti alkuvuodesta mahdollisuutta, et-
tä tartuntamäärät nousisivat jopa 
11 000 päivässä, mutta arvio oli kar-
keasti virheellinen. Kuntavaaleja ly-
kättiin pitkälti tämän virhearvion ta-
kia.

Yhteiskunnan avaamista kan-
nattanut mikrobiologian profes-
sori Paul Hunter sanoo Britannian  

olevan tasapai-
nossa koronan 
kanssa. Syynä tä-
hän on rokotus-
ten onnistumi-
nen sekä se, et-
tä moni on jo 
sairastanut tau-

din. Hunterin mukaan Britannias-
sa on eräs maailman korkeimmista 
immuniteetin tasoista koronan suh-
teen. Hunter ei usko koronaviruksen 
hävittämiseen, vaan uskoo viruksen 
muuntuvan hiljalleen ”tavallisek-
si” koronavirukseksi, joka aiheuttaa 
vain lievän taudin. Hunterin mukaan 
virukselle altistuminen voi vahvistaa 
immuniteettisuojaa rokotettujen ja 
taudin sairastaneiden parissa. Jos 
sairastuu parin vuoden sisällä uu-
destaan, saa todennäköisesti vain 
lievän vilustumisen, sanoo Hunter.

Koronapassi ongelmal-
linen perusoikeuksien 
kannalta

Eri puolilla Eurooppaa on otettu 
käyttöön koronapasseja, joilla kan-
salainen voi todistaa olevansa kah-
desti rokotettu, taudin jo sairasta-
nut tai osoittaa negatiivisen testitu-
loksen. Suomessakin on suunnitel-
tu passin käyttöönottoa. Matkusta-
misessa on maiden välisiin sopimuk-
siin perustuen tämän kaltainen jär-
jestelmä jo käytössä, mutta maan-
sisäinen passijärjestelmä on koko-
naan toinen asia. Siinä muun muas-
sa tunkeudutaan terveystietoihin, 
jotka normaalisti ovat tiukasti salat-
tuja. Perusoikeuksien toteutumisen 
osalta liikutaan niin ikään harmaal-
la alueella.

Kokoomuksen Elina Valtonen 
on rummuttanut voimakkaasti ko-
ronapassin puolesta. Valtonen puo-
lusti A-Talk –ohjelmassa (26.8.) myös 
koronajäljityksen tehostamista ko-
ronapassin avulla. Ohjelmassa esiin-
tyneiden hallituspuolueiden (Kesk, 
Vas) edustajien mukaan terveyden-

Koronan hoitoon kaivataan kokonaisnäkemystä
huoltojärjestelmäämme näännyttä-
västä jäljityksestä voidaan luopua lä-
hitulevaisuudessa. Voi miettiä, miksi 
nimenomaan kokoomuksen piirissä 
halutaan niin kiihkeästi koronapas-
sijärjestelmää ja jäljityksen tehosta-
mista.

Onko koronapassissa kenties 
kyseessä pilottihanke, jonka avul-
la harjoitellaan muiden väestöryh-
mien, kuten työttömien, valvontaa 
tulevaisuudessa? Kokoomuksessa 
on vuosien varrella ollut runsaas-
ti halukkuutta työttömien tehok-
kaampaan valvontaan ja kontrolliin. 
Myös julkisen terveydenhuollon ro-
mahduttaminen koronajäljitystä en-
tisestään tehostamalla sopisi kokoo-
muksen tavoitteisiin sitä kautta, et-
tä romahdus todennäköisesti johtai-
si lopullisesti terveydenhuollon siir-
tämiseen yksityisen sektorin käsiin.  

THL:n arvion mukaan 80-90 
prosenttia yli 12-vuotiaista on ro-
kotettu loka-marraskuussa. Tätä pi-
detään riittävänä tasona laumasuo-
jan saavuttamiseksi. Herää kysymys 
mihin koronapassia pian enää tarvi-
taan. Onko järkevää luoda tällaista 
järjestelmää, jonka perusajatus on 
jo kohta vanhentunut? Jos tällainen 
järjestelmä otettaisiin käyttöön, mil-
loin on ajateltu luopua siitä? Vallan-
pitäjiä yleensä houkuttaa kaikkinai-
nen kansalaisten valvonta, eikä ko-
ronapassi varmaankaan tee tässä 
poikkeusta.

Hallitukselta kaivataan nyt 
selkeää näkemystä ja suunnitel-
maa siitä, miten ja missä vaiheessa 
korona-ajan rajoituksia sekä kalliita 
ja terveydenhuoltoa pahoin kuor-
mittavia testaus- ja jäljitysjärjestel-
miä päästään asteittain purkamaan 
rokotusten edetessä. Rajoitusten ja 
muiden koronatoimien hyötyjen on 
oltava niiden aiheuttamia haittoja 
suurempia. Muuten niiden ylläpitä-
misessä ei ole järkeä.

Tommi Lievemaa 
   

Koronan hoito, ennen muuta testaa-jäljitä-eristä –strategia, joka 
Suomessakin on käytössä, on kriisiyttänyt pahoin perusterveyden-
hoitoa etenkin pääkaupunkiseudulla. Erityisesti jäljittäminen vaa-
tii erittäin paljon työvoimaa, ja se on suoraan pois muusta tervey-
denhuollon resurssista. Espoon terveyspalveluiden johtaja vaati hil-
jattain hallitukselta linjausta, jolla höllennettäisiin jäljitystä, joka jo 
nyt laahaa Espoossa noin kaksi viikkoa myöhässä. Hän kyseenalais-
ti myös koko jäljityksen mielekkyyden tilanteessa, jossa rokotekat-
tavuus kasvaa koko ajan.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan väki kokoontui 3.6.2021 eduskuntatalon 
ja kansalaistorin ympäristöön mielenilmaukseen kulttuurin rahoituk-
sen leikkauksia ja väen epäreilua kohtelua vastaan. Tilaisuuteen ko-
koontui 2000 tummiin pukeutunutta osanottajaa ja turvavälit pysyivät. 
Tilaisuuden valmisteli ”Mitta on täysi-työryhmä.” Kulttuuriväen vaati-
mukset vastaanottanut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sa-
noi ”ymmärtävänsä kulttuuriväen viestin.” Keskeinen vaatimus oli saa-
da tapahtumien järjestäminen ja freelancer-koronatukien maksaminen 
alkuun välittömästi. Paikalle kokoontuneet osanottajat kertoivat juuri 
kulttuuri- ja tapahtuma-alan väen kärsineen tilanteesta eniten ja mo-
nien elävän jopa ”nälkäkuoleman” partaalla.
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Olemmeko pian käsivarren mitan päässä pahemmasta?
Jatkoa sivulta 2

ovat korona-ajan yhteiskunnalliseen 
vallankäyttöön kuuluvia termejä, joi-
ta Mediapooli on hämmästyttävällä 
yksituumaisuudella takonut päivit-
täin kalloihimme. Kyseisestä sanas-
tosta tulee mieleen rans kalaisen fi-
losofin Michel Foucault`n biopoliit-
tista valtaa käsittelevät luennot ja 
kirjoitukset 1970- ja 80 luvuilta. 

Kriittisen tarkastelijan 
silmään on pistänyt erityises-

ti lapsiin ja nuoriin kohdistuva ko-
ronapropaganda, jossa rokotuksen 
ottaminen kuvataan tieksi ”vapau-
teen”. 

Onko syytä pelätä itse korona-
virusta enemmän sitä, että olem-
mekin enää käsivarren mitan päässä 
pahemmasta, biopoliittisen vallan 
uudesta muodosta, absoluuttis-to-
talitaarisesta valvontakapitalismis-
ta?.

PK. Hämäläinen
Hämeenlinna

DSL tiedottaa
DSL:n podcastin toinen jakso on julkaistu!  

Upouusi DSL:n podcast-sarja jatkuu - toinen jakso julkaistiin 24. heinäkuuta. 
Toisessa jaksossa vieraana on palveluvastaavana työskentelevä, työttömyyt-
täkin kokenut Mari Inkinen, jonka kanssa nostetaan työläiskissa pöydälle ja 
puhutaan siitä, mitä on tehtävä työelämäviidakon oikeudenmukaistamisek-
si ja selkeyttämiseksi sekä esimerkiksi neuvontapalvelujen parantamiseksi. 
Pod castia juontaa Jiri Mäntysalo. 

Kaksi ensimmäistä ja kaikki tulevat jaksot ovat kuunneltavissa SoundClou-
dissa ja Spotifyssa. Podcastia on tarkoitus jatkaa kuukausittaisilla jaksoilla. 
Tyyli on analysoiva ja rakentava, mutta spontaani ja innostava. Kaikki jaksot 
äänitetään ilman erityistä käsikirjoitusta. 

Marx-opiston alustukset 
Historian ensimmäinen nelipäiväinen Marx-opiston kesätapaaminen järjes-
tettiin jälleen onnistuneesti torstaista sunnuntaihin 5.-8.8. Kiitämme kaikkia 
opiston osallistujia, alustajia sekä Vähäjärven kurssikeskuksen henkilökun-
taa! 

Pidennettyyn kesätapaamisviikonloppuun sisältyi yhteensä viisi alustusta, 
jotka edistivät opiston kesätapaamisen Naiset Marxista -teemaa sekä valotti-
vat naisnäkökulmaa marxilaiseen keskusteluun.

Kaikki alustukset ja alustajien diaesitykset tullaan lisäämään DSL:n mate-
riaalipankkiin osoitteeseen desili.fi/materiaalipankki ja tulevat olemaan va-
paasti hyödynnettävissä opintotoiminnan tueksi ja innoittajaksi.  

Kirjakauppa ja materiaalipankki opiskelun 
apuna
Nettisivuillemme on avattu uusi osio; kirjakauppa, johon on listattu toimistol-
tamme tilattavissa olevat kirjat. Osoite on desili.fi/kirjakauppa ja kirjatilauk-
sia otamme vastaan sähköpostitse. Käy tutustumassa valikoimaan! 

Materiaalipankistamme löydät taas mainioita ja käyttökelpoisia opintoma-
teriaaleja vapaasti hyödynnettäväksi osana opintotoimintaa. Materiaalipan-
kin annissa on paljon hyödyllistä ja monipuolista aineistoa käytettäväksi esi-
merkiksi opintokerhojen ja opintotilaisuuksien aiheita ja suunnittelua varten.

Tutustu osoitteessa www.desili.fi

Metsäteollisuuden ja Paperiliiton 
solmima sopimus päättyy vuoden 
vaihteessa. Alalla käydään paraikaa 
neuvotteluja yrityskohtaisista sopi-
muksista. Neuvottelujen piirissä on 
Paperiliiton ilmoituksen mukaan 70 
prosenttia jäsenistöstä. Se on aloit-
tanut neuvottelut mm. Stora Enson 
ja Metsä Groupin kanssa. Sen sijaan 
UPM:n kanssa ei ole päästy edes al-
kuun. UPM ei suostu tekemään yh-
tä, koko yritystä sitovaa työehtoso-
pimusta. Se haluaa solmia omat so-
pimukset viidelle eri liiketoiminta-
alalle. Tähän Paperiliitto ei ole suos-
tunut.

UPM esittää: Kolmannes 
palkasta pois

UPM on tiedottanut työntekijöil-
leen, miten se alkaa toimia ensi 
vuoden alusta alkaen, jos Paperilii-
ton kanssa ei saada sovittua liiketoi-
mintakohtaisia sopimuksia. Nykyi-
nen sopimus päättyy 31.12.2021. 

Paperiliitto pitää tietoonsa saamia 
UPM: n ehtoja työntekijöiden uhkai-
luna. Yhtiön esittämällä tavalla kes-
kimääräinen palkka putoaisi liiton 
laskelmien mukaan vähintään kol-
manneksella. Ilta- ja yötyölisät mak-
settaisiin, mutta työehtosopimuk-
sella sovitut muut lisät jäisivät pois. 
Rajut heikennysesitykset eivät yllät-
täneet. Paperiliiton puheenjohtajan 
Petri Vanhalan mukaan samat ta-
voitteet UPM olisi esittänyt, jos neu-
vottelut liiketoimintakohtaisista so-
pimuksista olisi aloitettu.

UPM:n esitykset kohdistu-
vat myös suoraan Paperiliittoon. 
Luottamusmiesten sijaan työnteki-
jät voisivat valita luottamusval-
tuutetut, joiden toiminta perustuu 
työsopimuslakiin. UPM on valmis 
heikentämään työntekijöiden työ-
suhteen ehtoja tosi rajulla kädel-
lä. Yhtiö haluaa murtaa luottamus-
miesjärjestelmän – ja Paperiliiton. 
Tämänlainen toiminta ei kuulu 

suomalaiseen yhteiskuntaan to teaa 
Vanhala.

Paperiliiton sihteeri Juhani 
Sii ra puolestaan sanoo, että UPM:n 
halu heikentää yksilön oikeuksia 
ja luottamusmiehen asemaa vie  
UPM:ltä uskottavuutta luotettava-
na sopijakumppanina kokonaisuu-
dessaan. UPM ei vain riskeeraa ko-
ko työmarkkinakierroksen henkeä, 
vaan se pilaa myös oman maineen-
sa työnantajana. (Lähde: Paperiliiton 
nettisivu)

Metsäteollisuus on ilmoit-
tanut, että se ei solmi toimihen-
kilöiden kanssa enää minkäänlaisia 
ala- tai yrityskohtaisia sopimuksia. 
Sen mukaan työehdot sovittais iin 
kunkin toimihenkilön kanssa kah-
den kesken ns. kehityskeskusteluis-
sa. Tämä osoittaa, että metsäka-
pitalistit ovat tosissaan murtamas-
sa yleissitovia- ja näköjään ylipään-
sä sopimuksia. Nähtäväksi jää, miten 
se tässä onnistuu.

Teknologiateollisuuteen 
syn tynee yleissitova sopi-
mus

Työntekijöitä edustavan Teollisuus-
liiton toimialoilla on yhteensä 35 eri 
työehtosopimusta ja 17 eri työnan-
tajaliittoa sopimusosapuolina. Näis-
tä viisitoista aikoo edelleen solmia 
työehtosopimukset kuten ennen-
kin. Metsäteollisuus ry. ja Teknolo-
giateollisuus ry. sen sijaan eivät so-

pimuksia enää tee. Teollisuusliitto 
neuvottelee sopimuksen mekaa-
niseen metsäteollisuuteen nyt siis 
suoraan yritysten kanssa.

Teknologiateollisuudessa 
on hiukan erilainen tilanne. Uu-
si juuri perustettu Teknologiateolli-
suuden Työnantajat ry. neuvottelee 
vastaisuudessa työehdoista Teolli-
suusliiton kanssa. Tuleeko sopimuk-
sesta yleissitova vai normaalisito-
va, riippuu siitä, kuinka moni yritys 
uuteen liittoon liittyy. Lehden pai-
noon mennessä näyttää siltä, että 
yleissitovuus alalla tulee säilymään. 
Teol lisuusliiton puheenjohtajan Ri-
ku Aallon mukaan yksikään yritys 
ei 29.8. mennessä ole ilmoittanut, 
että haluaisi alkaa yrityskohtais-
ten työehtosopimusten neuvotte-
lemisen liiton kanssa. Yleissitovuu-
teen riittää, että vähintään puolet 
 alan työntekijöistä on sopimuksen 
piirissä ja sitä olisi sitten noudatet-
tava kaikissa alan yrityksissä, kuului-
vatpa ne työnantajaliittoon tai eivät. 
Tähän riittää parikymmentä suurinta 
yritystä. Mikään ei kuitenkaan ole 
varmaa. Ei yleissitovuuden toteu-
tuminenkaan, ennen kuin kaikesta 
on sovittu ja nimet kirjoitettu sopi-
muspapereihin.

Teollisuusliiton viesti metsä- 
ja teknologiateollisuudelle: 
”Odotamme elokuun loppuun ja ar-
vioimme, tuleeko teknologiateol-
lisuuden työnantajista varteenotet-
tava neuvotteluosapuoli vai ei. Sii tä 
riippumatta viestimme Teknologia-
teollisuus ry:lle ja Metsäteollisuus  
ry: lle on, että ne saavat keskittyä 
hoitamaan valitsemiaan tehtäviä. 
Ne ovat riisuneet vaikutus- ja puhe-
vallan työmarkkinakysymyksissä 
ja työehtosopimustoiminnassa it-
seltään pois. On turha kysellä kan-
sallisen kilpailukyvyn perään, kun 
on itse rikkonut toimivan järjes-
telmän.” Lainaus on Teollisuusliiton 
Tekijä lehdestä nro 8/2021.

Paikallinen sopiminen
Työnantajat ja porvarit puhuvat 
mielellään paikallisen sopimisen li-
säämisestä. Se on ollut kestoaihe 
heidän puheissaan aina. Työlain-
sääntö on Suomessa aika tiukka. Se 
ei juuri anna mahdollisuuksia pai-
kallisesti sopia toisin. Lakipykälis-
sä kuitenkin on useissa kohdin an-

nettu valtakunnallisilla työehtoso-
pimuksilla mahdollisuus toisin sopi-
miseen. Ja työehtosopimuksissa on 
useita mahdollisuuksia sopia paikal-
lisesti ihan yrityskohtaisesti. Jos työ-
ehtosopimusta ei ole, ei ole myös-
kään mahdollista sopia laista poike-
ten ja kaikki työehtosopimukseen 
perustuvat paikalliset sopimukset 
lakkaavat olemasta. Tätä ei työnan-
tajaleirissä ilmeisesti ole laajemmin 
huomattu.

Teollisuusliitto on muuttanut 
sääntöjään siten, että ammatti-
osastot eivät voi sopia työehdois-
ta. Tällä muutoksella suojataan pait-
si osastoja myös luottamusmiehiä 
työnantajien painostukselta. Myös 
paperiliitto on tehnyt vastaavat 
muutokset.

Metsäteollisuus haluaa 
sanella työehdot

Metsäteollisuus ry:n tarkoituksena 
ei näköjään ole sopia – vaan sanella 
työehdot, vieläpä henkilökohtaises-
ti. Lakeja niiden kuitenkin on nouda-
tettava. Jos metsäkapitalistit onnis-
tuvat tavoitteissaan, on aivan varma, 
että muut työnantajajärjestöt yrittä-
vät samaa.

Työehtosopimukset antavat 
duunareille kollektiivisen suojan 
työnantajan mielivaltaa vastaan, 
eikä niitä voi yksipuolisesti muuttaa. 
Ilman sopimusta duunari on aivan 
yksin ”neuvottelemassa” työnanta-
jansa kanssa. Yhdenkään duunarin 
neuvotteluasema ei ole niin vahva, 
että yksin pystyisi neuvottelemaan 
esim. ne noin 30 prosentin palkano-
sat, jotka liitto on neuvotellut. Tämä 
on syytä jokaisen muistaa, joka 
miet tii kannattaako liittoon kuulua.

Miten tähän on tultu

Työehtoihin on jo vuosikymmeniä 
kohdistunut kovia paineita. Monet 
muistavat 90 luvun alun. Silloin saa-
tiin pahimmat heikennykset estet-
tyä. Vähän kerrallaan on sopimuk-
siin tullut pieniä heikennyksiä ja 
mahdollisuuksia paikallisesti toisin 
sopimiseen. Samaan aikaan on jär-
jestäytymisaste laskenut kaikki alat 
mukaan lukien jo alle 60 prosenttiin. 

Työehtosopimukset, luottamusmiesjärjestelmä ja liittojen toiminta  turvattava
Työnantajat ovat jo kauan sitten asettaneet tavoitteek-
seen lopettaa työehtosopimusten solmimisen. Tätä ta-
voitetta kohti on menty varsinkin viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) muut-
ti sääntönsä siten, ettei se voi olla sopimusosapuoli. 
Vuosi sitten Metsäteollisuus ilmoitti, ettei se enää tee 
valtakunnallisia sopimuksia, vaan sopiminen siirretään 
yritystasolle. Teknologiateollisuus teki oman ratkaisun-
sa. Sekään ei enää solmi työehtosopimuksia. Sen sijaan 
se perusti uuden työnantajaliiton, teknologiateollisuu-
den työnantajat ry:n, johon alan yritykset voivat halu-
tessaan liittyä ja noudattaa sen tekemiä sopimuksia.

PAU:n väki joutui torjumaan työ-
ehtoshoppailua lakon voimin. 
Kuvassa väki Postin pääkonttoril-
la Helsingin Ilmalassa 12.11.2019
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Tolkuton Sote-maakuntamalli on hylättävä

Myös Lääkäriliitto on äskettäin he-
rännyt tässä asiassa, ihme kyllä. 
Sen mukaan Suomessa on noin 
tuhat lääkäriä liian vähän julkisel-
la sektorilla. Liiton mukaan julki-
sessa perusterveydenhuollossa 
on 300:n ja erikoissairaanhoidossa 
600 lääkärin kokoaikaisen työpa-
noksen vaje. Liitto on tähän saak-
ka sitkeästi vastustanut koulutuk-
sen lisäämistä, vaikka päteviä ha-
kijoita on ollut riittämiin, mutta nyt 
kannattaa lisäystä. Koulutuksen li-
sääminen vaatii lisää rahaa, jota ei 
ole vielä osoitettu yliopistoille eikä 
koulutuspaikkoja siis lisätty.

 Koulutuksen lisääminen ei 
ole kovin nopea keino vajauk-
sen poistamiseen. Lääkärin kou-
lutus kestää vähintään kuusi vuot-
ta. Erikoislääkäriksi valmistuminen 
kestää 14- 15 vuotta. Myöskään 

maahanmuuttajiin luottaminen ei 
tuota nopeaa ratkaisua. Lääkärin 
työssä kielitaito on oleellinen osa 
ammattitaitoa. Lisäksi ulkomailla 
lääkärin tutkinnon suorittaneet jou-
tuvat pitempään tai lyhyempään – 
ilmeisesti lähtömaasta riippuen - 
täydennyskoulutukseen ja harjoit-
teluun ennen lääkärin pätevyyden 
saamista Suomessa. Asuinpaikkani 
Itä-Helsingin terveyskeskuksiin on 
jo vuosikausia palkattu paljon maa-
hanmuuttajataustaisia lääkäreitä. It-
se en ole käynyt kantasuomalaisella 
lääkärillä enää yli 10 vuoteen.

Ja sitten asian toinen, tärkeä 
puoli. Mistä rahat? Terveydenhuol-
toon ei ole tietääkseni osoitettu 
hulppeasti lisää rahaa missään kun-
nassa tai sairaanhoitopiirissä. Lää-
käriliiton mukaan ei edes uusia vir-

koja ole perustettu. Tietysti odotel-
laan SOTEa. Kiire tulee. SOTE toteu-
tetaan 1.1.2023 alkaen ja hoitoon 
pitäisi sitten sujuvasti päästä lyhy-
essä ajassa ympäri Suomen. Olen 
lukenut sellaisia poliitikkojen lau-
suntoja, että SOTEn toteuttaminen 
säästää niin ja niin paljon rahaa. 
Muistelen jopa miljardista puhu-
tun. Miten tämä sopii yhteen 1000 
lääkärin viran lisäämisen kanssa? 
Maalaislogiikalla ajatellen, ei mi-
tenkään.

Suomi ja Islanti ovat ainoat 
Pohjoismaat, joissa terveyden-
huoltoon käytettään alle 10 pro-
senttia bruttokansantuottees-
ta. Tämä pitää korjata seuraavis-
sa budjeteissa vuosille 2022-23 ja 
unohtaa SOTEn säästötavoitteet. 
Tavoitteena pitää olla kaikille saa-
tavilla olevat, hyvät terveyspalve-
lut eikä säästöt. Hälytyskellojen pi-
täisi soida päättäjien pääkopassa. 
Me toivomme parasta ja pelkääm-
me...

Marjaliisa Siira
Helsingin seudun Sairaus- ja Ta-

paturmainvalidit ry:n 
hallituksen jäsen

Tuhannen lääkärin vajaus

Järjestäytymisaste vaihtelee aloit-
tain suurestikin, mutta suunta on 
sama. Alle 50 prosentin järjestäyty-
minen tietää sitä, että yleissitovuus 
on mennyttä.

Tässä lienee syy siihen mik-
si työnantajat ovat työehtoja 
heikentämässä. Ne arvelevat het-
ken otolliseksi lopulliseen iskuun 
AY – liikettä vastaan. Liittoihin on 
kuitenkin työnantajien hyökkäyk-
sen vuoksi ja liittojen ja luottamus-
miesten tiedottamisen seurauksena 
liittynyt uusia jäseniä.

Taistelu työehtosopimus-
ten puolesta

Työehtosopimuksiin siis kohdistuu 
tällä hetkellä kova paine. On aivan 
varma, että tulevaisuudessa paine 
tulee kohdistumaan myös työlain-
säädäntöön. Sitä varmemmin pai-
ne työlakeja kohtaan kasvaa, mikä-
li porvarit voittavat seuraavat edus-

kuntavaalit. Työsopimuslaki, työeh-
tosopimuslaki, työaikalaki, työsuoje-
lulaki, YT-laki ja jne. Mitä tapahtuu, 
jos seuraavassa hallituksessa ovat 
kokoomus, persut ja keskusta? Kun 
mainittu kolmikko edellisen kerran 
oli hallitusvastuussa, saivat duuna-
rit riesakseen KIKY sopimuksen. Jos 
sama kolmikko on seuraavassa hal-
lituksessa, sovitaanko enää mistään, 
vai meneekö saneluksi?

Työnantajien hyökkäyksen 
edessä ei ole syytä antaa periksi. 
Työehtosopimuksista on työläisten 
pidettävä kiinni ja niitä on puolus-
tettava kaikin keinoin. Tässä vään-
nössä ei ole ”niitä muita aloja” vaan 
työehtojen heikennyspyrkimykset 
tulevat ihan joka alalla vastaan tu-
levaisuudessa. Siksi olisi tärkeää, 
että työehtoja noustaan yhdessä 
puolustamaan koko AY – liikkeen 
voimalla jos tarve vaatii. Yksi kaik-
kien, kaikki yhden puolesta!

Markku Nieminen

Työehtosopimukset, luottamusmiesjärjestelmä ....
Jatkoa sivulta 4

Sote-uudistuksen alkutahdit lyötiin 
vuonna 1991, jolloin ulkoministeri-
ön valtiosihteeri Martti Ahtisaaren 
johdolla tehty EY-selvitys ennakoi 
soten rahoituksen muutosta. ”Val-
tiontaloudelle EY-jäsenyys aiheut-
taisi myös suuria rahoitusongelmia. 
Rajojen avautuminen ja tavaroiden 
vapaa liikkuvuus kaikkien jäsenmai-
den kesken merkitsisi tulli- ja valmis-
teverotuottojen tuntuvaa vähenty-
mistä. Valtion tulot laskisivat noin 
17-20 mrd mk/v. Tämä aiheuttaisi 
suuria paineita niin valtion kuin kun-
tataloudenkin supistamiselle. Esille 
nousisi myös sosiaaliturvan rahoit-
taminen omavastuuperiaatteella.“ 
Tämä selvitys oli niin salainen, että 
vain muutama Ahon hallituken luo-
tettu ministeri sai sen haltuunsa. 

Soten ongelma ei ole orga-
nisaatio vaan resurrsipula

20 viime vuoden aikana erikoissai-
raanhoitoon on perustettu 3 000 vir-
kaa, terveyskeskuksiin niitä on tullut 
vain runsaat 300. Soten möyhentä-
mistä perustellaan sillä, että “ihmiset 
eivät pääse lääkäriin“. Yleensä lääkä-
riin pääsee kiireellisissä tapauksis-
sa samana päivänä. Ongelma joh-
tuu lääkäri- ja hoitajapulasta. Sote-
ongelmat ratkeavat kouluttamalla 
1000 lääkäriä ja 4000 hoitajaa lisää. 

Sokea usko suuruuden 
ekonomiaan

Perustuslain 19 § turvaa jokaisel-
le oikeuden sote-palveluihin, joten 
sote ei nyt ole säästökohde. Soten 
bruttokate-osuus pitäisi nostaa ny-
kyisestä 9,5 %:sta pohjoismaiselle 
10,5 %:n tasolle, jotta väestön pal-
velutarpeiden kasvaessa voimme 
taata perustuslain mukaiset palve-
lut. Suomessa sote-menot ovat pie-
nimmät 20-40 000 asukkaan kun-
nissa, joissa palvelut ja niiden saata-
vuus on hyvä. Ruotsissa tehokkuus 
oli suurin 30-50 000 asukkaan kun-
nissa ennen suuralueisiin siirtymis-
tä. Siellä asiaa pohdittiin vasta, kun 
huonot oli jo housuissa. 

Leveiden harioiden harha

Meillä vuoden 2009 alussa toteutet-
tiin 32 kuntaliitosta. VATT tutki, mi-
ten kuntien menot kehittyivät lii-
toksen jälkeen. Vertailussa ei ollut 
yhtään liitosta, joka olisi tehosta-
nut palveluja tai hidastanut kustan-
nusten kasvua. Palvelut heikkenivät 
varsinkin liitoskunnissa. Sote-menot 
ovat 55-60 % kuntien menoista. Le-
veiden hartioiden, ulkonevien kyy-
närpäiden, leveiden takamusten ja 
lattajalkojen malli ei sovi sote-toi-
meen. Jo edellisen lakipaketin osal-
ta useat tutkijat katsoivat, että alue-
vaaleista pitäisi olla kirjaus perustus-
laissa. 

Suomen terveydenhuolto 
EU-maiden huippua

Muutama vuosi sitten terveyden-
huoltomme todettiin yhdeksi EU-
maiden parhaista. Edellä olivat Hol-
lanti, Sveitsi, Tanska, Norja ja Luxem-
burg. Suomen terveysmenot asu-
kasta kohden ovat alle 4 000 dol-
laria. Ruotsissa ne ovat yli 5 000 $. 
Muissa kärkipäähän sijoittuvissa 
maissa menot ovat paljon suurem-
mat, 6 000–7 000 $. 

Ei kannata korjata sellais-
ta, mikä ei ole rikki 

Suomessa 20 000-40 000 asukkaan 
kunnat tuotavat palvelut tehok-
kaimmin. Ruotsissa vastaava luku 
on 30 000-50 000.Kuntaliiton kunta-
palvelujen ex-johtaja Reijo Vuorento 
toteaa: ”Ei ole tämän eikä edellisen 
hallituksen sote-esityksissä järkeä. 
Kummatkin pohjautuvat uuden hal-
linnon muodostamiseen johon pan-
taisiin jopa 500 m€. Nekin rahat ter-
veys- ja vanhuspalvelujen kehittä-
miseen, niin oltaisiin jo pitkällä.”

Sote-uudistus etenee vää-
rään suuntaan  

Suomi on tekemässä niitä virhei-
tä, mistä muut ovat jo palaamassa. 
EU:n hyvinvointivaltion tutkimusoh-
jelmissa todetaan, että nyt on me-

nossa hajasijoitus- ja paikallistason 
vahvistaminen. Suomi menee ihan 
toiseen suuntaan. 

Takapuoli edellä puuhun

Euroopassa isot sote-yksiköiden ul-
koistukset ja isot organisaatiot ei-
vät tuoneet kustannustehokkuutta 
eivätkä toimineet. Nyt pitää vihel-
tää pelin poikki. Nyt voisimme kiriä 
sille tasolle, missä olimme ja mihin 
muut maat pyrkivät –tkimustietoa 
hyödyntäen. 

Sote olisi suurin vallan 
keskitys yli 150 vuoteen

1860-luvulla valtiopäivät päättivät 
ja keisari antoi asetuksen kunnalli-
sesta itsehallinnnosta maaseudul-
la. Sen jälkeen alueellista itsehallin-
toa on kehitetty autonomian ja it-
senäisyyden vuosina. Maalaisliitto-
Keskusta on ajanut alueellista itse-
hallintoa yli sata vuotta. Maakunta-
sote-haikailu tarkoittaa itsenäisyy-
den ajan suurinta päätösvallan kes-

kittämistä valtiolle. Tavoitteena on-
kin noin 20 kunnan Suomi. Kuntien 
lopettamisesta puhuivat muutamat 
viime hallituskaudella jotkut kokoo-
musministerit ja nyt piiritason päät-
täjät vihreisä.

Soten yksityistäminen 
olisi katastrofi 

Sote-vehtaus on johtanut siihen, et-
tä kunnat ulkoistavat toimintojaan. 
Jopa kokonaisia sote-kuntayhty-
miä yksityistetään, kuten esim. Päi-
jät-Hämeen Sote-yhtymä. Kunnissa 
vastustetaan Sipilän-Marinin mallia, 
mutta uhka voi toteutua. Siksi sote-
toimi kiinteistöineen myydään yk-
sityisille toimijoille. Näin varmiste-
taan, että kuntiin jää palveluja, vaik-
ka kunnat ne menettäisivät.

Muiden kokemuksisa tulee 
hyödyntää.

Suomessa vannotaan laajalti poh-
joismaisen yhteiskuntamallin pe-
rään. Se tarjoaa kaikille palvrlut 

Sipilän hallituksen eron jälkeen kannatettiin sote-uudistuksen parla-
mentaarista valmistelua. Hallitusohjelmaan kirjattiin parlamentaa-
riseen valmisteluun maakuntaverotus ja soten yksikanavarahoitus. 
Muilta osin valmistelu lähti Sipilän-Stubbin-Orpon mallin pohjalta. 
Nyt hallitus esittää 22:n hyvinvointialueen mallia sekä maakunta-
vaaleja. Meillä on maailman paras järjestelmä. Suomen sote on ollut 
menestystarina. Tutkimusten mukaan 80 % kanslaisista on tyytyväi-
siä kuntien sote-palveluihin – se lienee mailmanennätys! 

lompakkoon katsomatta. Tanskassa 
kunnat hoitavat käytännössä kaik-
ki lähipalvelut.  Kunnilla on vastuu 
mm vanhuspalveluista. ja tervey-
den edistämisestä ja alueeterikois-
sairaanhoidosta. Ruotsi luopui maa-
kunnista 2019 alusta lukien. Nyt on 
21 kuntalakiin perustuvaa aluetta, 
jotka vastaavat terveydenhuollos-
ta ja 290 kuntaa, jotka vastaavat so-
siaalipalv.eluista. Norjassa on me-
neillään palvelu-uudistus eli  kunta-
rakenteen tiivistäminen ja kuntien 
merkityksen vahvistaminen: - pe-
rusterveydenhuolto tulisi kuntien 
vastuulle. Hollannissa ja Virossa pe-
ruttiin maakuntasote, kun humattiin 
sen olevan kallis ja tehoton.

Suomen hevonen viisaam-
pi kuin Marinin hosuhalli-
tus

Suomen sote-järjestelmää yritetään 
ryöstää. Rahaa on poltettu mijarde-
ja. Yksityistäminen jatkuu - ongel-
mat pahenevat. Sote-valiokunta ää-
nesteli 11 tuntia putkeen! Opposi-
tion vaatimukset asiantuntijoiden 
kuulemisesta torjuttiin, koska “asi-
at oli käsitelty jo edellisen hallituk-
sen aikana”. Markus Lohen johdolla 
ihmetellään, että mitähän kirjauk-
set tarkoittavat. Kun Suomen hevo-
nen vetää kärrynsä päin mäntyä, se 
osaa peruuttaa ja siirtyä tielle. Hosu-
hallitus vetää raivokkasti eteenpäin, 
kunnes aisa katkee ja kärry kaatuu. 

Sote-veivaus lopetttava!

Julknen sote-toimi on hyvinvointi-
valtion peruskivi. Sitä kammetaan 
edelleen.  Husin toimitusjohtaja Aki 
Lindén kirjoitti Hesariin 2018: ”En 
ole koskaan nähnyt Suomen ter-
veyspolitiikan olevan yhtä sekai-
sin kuin nyt”.  Nyt Lindén itse häm-
mentää! SOS-hallituksen peruspal-
veluministeri Annika Saarikko sa-
naili 2018: ”Sote-järjestelmä huu-
taa isäntää tai emäntää taloon”. Se-
hän pitää paikkansa Saarikon raha-
ministerikaudellakin.                         

Juhani Tanki
Kuopio

Työ Sote-kaappausta vastaan jatkuu. Tässä ollaan Vappuna 2018 ja mu-
kana on vieraita Venäjältä ja Nepalista

Perusterveydenhoitoon tarvitaan 1000 lääkäriä lisää, kansanedus-
taja ja lääkäri Aki Linden (sd) sanoo. Hän jäi eläkkeelle Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan virasta ja hän oli 
sitä ennen toiminut muissa sairaanhoitopiireissä johtotehtävissä. 
Näkemys perustuu siis laajaan kokemukseen.Mutta hän ei ole suin-
kaan ainoa, joka puhuu 1000 lääkärin lisäyksestä. Se on jo päämi-
nisteri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa. Ohjelman mukaan 
tavoite ihmisten nopeammasta hoitoon pääsystä voidaan saavut-
taa noin 1000 lääkärin lisäyksellä perusterveydenhuoltoon. 
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Luennon keskeiset tee-
mat, Materialistinen lähes-
tymistapa

Luentojen alussa tutustutaan eri-
laisiin käsitteisiin sekä sellaiseen il-
miöön kuin uudet taudit, jotka nou-
sevat esiin yhteiskuntien eri kehi-
tysvaiheissa. Tuodaan esiin mm. 
maanviljelyn ja karjanhoidon vaiku-
tus tautien esiintymiseen. Tilanteen 
ymmärtämiseksi lähdetään Marxin 
ja Engelsin työtyyliä noudattaen 
liikkeelle ”synnyistä syvistä”. Sitten 
arvioi daan kapitalistisen maailman-
järjestelmän syntyä ja siinä erityises-
ti Amerikan valloitusta ja siihen liit-
tyviä piirteitä. Tämän jälkeen käsitel-
lään enemmän teollistunutta maail-
maa, jolloin kapitalistinen maail-
mantalous todella lähti liikkeelle. 
Sen vaiheen alussa käsitellään ko-
leraa, ruton kolmatta pandemiaa ja 
espanjantautia. Sitten paneudutaan 
käsitteeseen antroposeeni, jossa ih-
minen todella vaikuttaa siihen mil-
lainen maapallo on. Tämän jälkeen 
käsitellään antroposeenin ajan uu-
sia tauteja, joiden jälkeen vedetään 
vielä johtopäätöksiä nykypäivään.

Luentojen lähtökohtana on 
materiaalisen maailman ensisi-
jaisuus. Tietoisuus on alisteinen 
tälle materiaaliselle maailmalle. Tie-

toisuus on toissijainen. Ihmisellä työ 
ja toiminta ovat keskeisiä maailman 
tiedostamisessa, missä materiaali-
nen on vahvempi puoli. Tämä muo-
dostaa lähtökohdan siihen, että ih-
minen on nimenomaan osa luontoa 
ja luonto on meissä. 

Zoonoosi ja erilaisia kulku-
tauteja

Mikä on sitten kulkutauti? Sen syno-
nyymina voidaan käyttää epidemia 
sanaa. Kulkutauti on nimenomaan 
muualta tullut tauti, joka on levinnyt 
laajasti suureen osaan jonkin alueen 
väestöä. On joukko tärkeitä käsittei-
tä, jotka kannattaa tuntea, kun tut-
kitaan kulkutautien yhteiskunnal-
lista vaikutusta. Yksi tällainen hyvin 
keskeinen käsite on zoonoosi, joka 
tarkoittaa (yleensä) selkärankaises-
ta eläimestä ihmiseen tarttuvaa tau-
tia.  Ympäristön muuttuessa luonto 
muuttuu, tällöin taudin aiheutta-
jia siirtyy selkärankaisista eläimistä 
ihmiseen. Tämä voi tapahtua myös 
toisinpäin. Tilanne useimman kulku-
taudin kohdalla on ollut se, että ne 
ovat alun perin olleet zoonooseja, 
eli ne ovat tulleet muista eläimistä 
ihmisiin. Useat taudit ovat edelleen 
zoonooseja, jotka eivät ole ihmis-
ten tauteja. Rutto on tällainen tau-
ti. Se on ollut erityisen pelätty tau-

ti ihmiskunnan historiassa, mutta se 
on edelleen nimenomaan eläinten, 
jyrsijöiden, tauti. Ruttoepidemia le-
viää aina eläimistä ihmisiin ja tau-
ti lähtee tällä tavoin liikkeelle. Sit-
ten on iso joukko ihmisten taute-
ja, joita ovat mm. seuraavat: isorok-
ko, influenssa, SARS, Covid-19-pan-
demia. SARS ehkä tulisi asettaa lai-
nausmerkkeihin. 

Miten taudinaiheuttajat lähin-
nä selkärankaisista siirtyvät ihmi-
siin, ei ole mikään helppo proses-
si. Siinä on monta vaihetta. Ihmisten 
yhteinen historia ruton kanssa me-
nee tuhansien vuosien taakse. Sii-
tä huolimatta ruton taudinaiheutta-
ja ei ole koskaan kyennyt siirtymään 
ihmisten keskuudessa leviäväksi ih-
misten taudiksi. SARS:in kohdalla tä-
mä siirtymä ilmeisesti myös epäon-
nistui. SARS ja Covid ovat koronavi-
rusten aiheuttamia tauteja. SARS il-
maantui vuonna 2003 ja katosi aika 
nopeasti, vaikka näytti alkuun sil-
tä, että se lähtisi leviämään pande-
miaksi. Saattoi olla, että tämä virus 
ei ollut muuntunut sillä tavalla, että 
se olisi kyennyt tekemään täysin sen 
loikan, että se olisi vapaasti kyennyt 
siirtymään ihmisestä toiseen. Covid 
-koronavirus tämän loikan näyttää 
tehneen. 

Kulkutautien leviämisen 
mekanismeista

Käsiteltäessä sitä, miten kulkutau-
dit liittyvät yhteiskuntaan ja luon-
toon sekä luonnon ja ympäristön 
muutokseen, täytyy muistaa, että 
oheinen kaavio (tarkastele kuvaa 1) 
esittää tästä hyvin yksinkertaistetun 
mallin, joka muuttuu koko ajan. Aika 
kulkee eteenpäin ja kulkutauti ilme-
nee ihmisen ja loisen, joka usein on 
mikrobi, vuorovaikutuksessa. Mik-
robeilla on usein välittäjä, vektori. 
Ympäristö, jossa ihminen ja erilai-
set suuremmat ja pienemmät loiset 
sekä vektorit elävät, on todella mo-
ninainen. Siinä hyvin keskeinen on 
luonnon ympäristö. Sitten on yhteis-
kunta tai sosiaalinen ympäristö, jos-
sa on myös monia merkittäviä te-
kijöitä. Kulkutautien kannalta mer-
kittäviä ovat mm. katastrofit, nälän-
hätä ja sota. Näihin ei tässä esityk-
sessä spesifisesti juurikaan puututa. 
Täytyy myös koko ajan muistaa, että 
puhuttaessa kulkutaudeista, ihmiset 
ja yhteisöt eroavat toisistaan sairas-
tumisriskin suhteen. Yhteiskunnis-
sa on hallitseva luokka ja heihin kyt-
keytyneet ryhmät, joiden edut me-
nevät yhteen.  Sitten on rahvas tai 
köyhä väestöryhmä, jossa kulloises-
sakin tilanteessa terveyden suhteen 
on huonoimmassa asemassa liika-
väestö. 

Arkeologiset löydöt osoitta-
vat, että kulkutaudeilla on pit-
kä sosiaalihistoria. Kulkutaudit il-
maantuivat viimeistään siinä vai-
heessa, kun kaupungit alkoivat syn-
tyä ja jonkinlaiset valtiorakenteet 
muodostua. Puhutaan ajasta noin 
5-6000 vuotta sitten. Viimeaikaiset 
tutkimukset kylläkin osoittavat, että 
tautisuuden sosiaalisten erojen tar-
kastelu pitäisi panna uusiksi, koska 
sillä on paljon varhaisempi historia. 
Näyttää siltä, että se, mihin tilantee-

seen ihminen syntyy, muokkaa ky-
kyämme puolustautua erilaisia tau-
dinaiheuttajia vastaan. Todennä-
köistä on, että jo silloin, kun ihmi-
nen evoluution tuloksena muodos-
tui ihmiseksi, ”yksilön nokkimisjär-
jestys” vaikutti siihen, miten hänen 
immuunipuolustuksensa lähti käyn-
tiin. Jos oli hyvässä asemassa, niin se 
heijastui positiivisesti kykyyn puo-
lustautua erilaisia taudinaiheuttajia 
vastaan. Viime vuosien tutkimukset 
näyttävät viittaavan tilanteeseen, et-
tä sosiaalisella hierarkialla on siis pit-
kät perinteet tautien vastustamisky-
vyn kohdalla. 

Uudet taudit

Maailmanhistoriassa on ollut kak-
si vaihetta, jossa ihmiskunta on ko-
kenut siirtymisen vanhasta tavasta 
hankkia toimeentulo täysin uuteen 
tapaan ja suhde toisiin ihmisiin ja 
ympäristöön on mullistunut täysin. 
Ensimmäinen oli, kun keräilystä ja 
pyynnistä siirryttiin harjoittamaan 
maanviljelyä ja karjanhoitoa. Toi-
meentulon hankkiminen ja elämän 
ehtojen toteutuminen olivat täysin 
erilaisia keräilypyynnissä verrattuna 
maanviljely-karjanhoitoon. Samoin 
tapahtui, kun siirryttiin maanviljely-
karjanhoidosta teollistuneeseen yh-
teiskuntaan. Se tarkoitti totaalisesti 
eri tilannetta. Silloin muuttui suhde 
luontoon ja ympäristöön täysin, sa-
malla kun yhteiskunta muuttui to-
taalisesti toisenlaiseksi. 

Ensimmäinen muutosvaihe 
ei tapahtunut sadoissa vuosissa 
vaan kesti vuosituhansia. Silloin 
syntyi pysyvä asutus ja eräät kasvit 
ja eläimet alkoivat kesyyntyä ja lo-
pulta ne tietoisesti kesytettiin. Täl-
löin useat erilaiset mikrobit, baktee-
rit, virukset ja alkueläimet siirtyivät 
ihmisten taudeiksi. Ne olivat alun 
perin zoonooseja. Tosin jotkut oli-
vat jo ihmiskunnan keräily- ja pyyn-
tivaiheen aikana siirtyneet ihmisten 
taudeiksi. Tällainen oli esimerkik-
si tuberkuloosin aiheuttajabaktee-
ri, jonka ilmeisesti sitten naudat sai-
vat ihmiseltä jossain vaiheessa his-
torian kulkua. 

Rutto – musta surma

Ensimmäinen kulkutauti, josta jon-
kin verran tiedetään ja joka johdat-
telee meitä nykyaikaan, oli tauti, jo-
ta kutsutaan rutoksi (musta surma). 
Tässä ei käsitellä aikaisempia rutto-
pandemioita vaan keskitytään mus-
tan surman nimellä tunnettuun rut-
topandemiaan. Sen aiheuttajabak-
teeri Yersinia pestis elää edelleen eri 
puolilla maailmaa, mutta ei Euroo-
passa. Se elää erilaisissa kolopesi-
vissä yhteisöllisissä jyrsijöissä. Näi-
tä lajeja on satakunta. Euroopassa-
kin se eli, mutta Neuvostoliiton ai-
kana hävitettiin ruttobakteeria kan-

tavat jyrsijät Volgasta länteen sijait-
sevalla alueella. Ihmiseen Yersinia 
pestis siirtyi klassillisesti mustan ro-
tan kirpun välityksellä. Täytyy muis-
taa, että mustarotatkin kuolivat rut-
toon, jolloin näiden nälkäiset ja pa-
lelevat kirput levittivät taudin ih-
misiin.  Kirppu puri ihmistä ja ihmi-
nen sai paiseruton. Ihmisestä ihmi-
seen rutto voi levitä keuhkoruttona 
ja vain poik keuksellisissa yhteiskun-
nallisissa oloissa keuhkorutto voi ol-
la yleinen. Rutto oli ensimmäinen 
kulkutauti, josta näinkin paljon tie-
dettään. 

1200–1300-luvuilla tapahtui 
isoja yhteiskunnallisia muutok-
sia. Mongolien armeijat etenivät 
kohti Eurooppaa Unkariin ja Puo-
laan saakka. Mahdollisesti he olisi-
vat voineet vallata Euroopan, mut-
ta tämän suunnitelman keskeytti v. 
1241 suurkaanin kuolema. Nykyisen 
Ukrainan, Etelä-Venäjän ja Kazaksta-
nin alueille muodostui suuri mongo-
livaltakunta Kultainen Orda. Musta 
surma ilmeisesti lähti liikkeelle Etelä-
Venäjältä mongolien Kultainen Or-
da valtion keskiosissa keväällä 1346 
ja siirtyi sieltä tataarien mukana Kri-
mille Kaffaan (nykyinen Feodosija), 
jota he alkoivat piirittää v. 1346. (tar-
kastele kuvaa 2) Kaffa oli merkittävä 
genovalaisten kauppapaikka, jossa 
käytiin nimenomaan orjakauppaa. 
(Jopa Karjalan-Laatokan alueelta 
Venäjän jokia pitkin orjia kuljetet-
tiin Krimille Kaffaan orjamarkkinoil-
le.) Rutto levisi Kaffaa piirittävään ar-
meijaan ja sieltä sitten Kaffan kau-
punkiin. Kaffasta se siirtyi sitten Vä-
limeren ja Pohjois-Afrikan alueelle ja 
Eurooppaan. Kaffasta mm. euroop-
palaisten kauppiaiden toimesta or-
jia vietiin jopa Egyptiin. 

Ruton torjuntakeinot

Rutto oli ensimmäinen kulkutauti, 
jonka tunnemme tarkemmin. Sen 
torjuntakeinot olivat mielenkiintoi-
sia. Mustan surman aikoihin alkoivat 
hahmottua ne torjuntakeinot, joita 
yhteiskunnassa on myöhemminkin 
käytetty. Ensimmäinen tunnettu kei-
no oli pako. Edelleenkin, kun Covid-
pandemia alkoi niin kaikki ne, joilla 
oli mahdollisuus, lähtivät pakoon.  
Etätyö oli tyypillisesti pakoa. Ne, 
joilla oli hyvä kesämökki, joka mah-
dollisti eristäytymisen ja tarvittaes-
sa etätyöskentelyn, saattoivat pae-
ta. Näin oli jo antiikin aikana. Hygie-
nia tuli kuvaan mukaan myös mus-
tan surman aikana. Tosin se rajoittui 
aluksi ilmeisesti Pohjois-Italian kau-
punkeihin, joissa alettiin siivota likaa 
pois. Tällöin tärkeä käsite oli mias-
ma, jonka ymmärrettiin olevan tau-
teja aiheuttavaksi muuttunutta il-
maa, joka levisi nimenomaan lian ja 
saastan välityksellä. Miasma tunnis-
tettiin siitä, että ilma muuttui löyh-
kääväksi. 

Nykyäänkin hygienia on edel-
leen keskeinen torjuntakeino.  
Pestään käsiä aina, kun tullaan si-
sään ja astutaan julkisiin tiloihin ym. 
Karanteeni oli myös keskeinen kei-
no, joka mustan surman aikana astui 
kuvaan mukaan. Ajatuksena oli, et-
tä jos epäiltiin jostain saapuvan tau-
dille altistuneita, niin heidät asetet-
tiin karanteeniin. Kaupunkiin tulevat 
laivat asetettiin sataman ulkopuolel-
la redille tai esimerkiksi saarelle ka-
ranteeniasemalle karanteeniin, jotta 
varmistettiin se, ettei siellä ole tau-
tia. Samoin kuvaan tuli mukaan sai-
rastuneiden eristäminen. Kaikki nä-

Kulkutautien yhteiskunnalliset vaikutukset (1)
Heikki S. Vuorinen
Lääketieteen historian 
dosentti
Marx-opisto, Vähäjärven kurs-
si- ja lomakeskus 8.8.2020 se-
kä DSL-seminaari 12.9.2020, 
Jyväskylän Sepänkeskus

Tämä artikkeli perustuu, jossain määrin muokattuna, Heikki. S. Vuo-
risen kahteen luentoon, joissa hän käsitteli Kulkutauteja ja niiden 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Luennot pidettiin 8.8.2020 Marx-opis-
tossa, Vähäjärven kurssi- ja lomakeskuksessa sekä 12.9.2020 DSL-
seminaarissa Jyväskylän Sepänkeskuksessa. Artikkelin kirjoittaja 
Heikki S. Vuorinen on lääketieteen historian dosentti. Vaikka hän 
onkin jo eläkkeellä, on hänellä edelleen työhuone ja hän mieltää it-
sensä edelleen työssäkäyväksi. Hän opiskeli 1970 luvulla lääkäriksi 
ja suoritti lääketieteen puolelta tohtorinväitöksen. 70-luvun alussa 
lääketieteen Akateemisen sosialistiseuran ASS- osastossa oli yli 100 
jäsentä ja se oli ASS:n suurin osasto. Silloin siellä opiskeltiin aika rai-
lakkaasti marxismi-leninismin teoriaa. Edelleenkin vuosikymmenien 
varrella hän on aina välillä paneutunut Marxiin ja Engelsiin. Heikki 
S. Vuorinen kertoo, että näistä vanhoista herroista varsinkin Engels 
on hänen suosikkinsa. Engelsin teos Työväenluokan asema Englan-
nissa perustuu Engelsin omiin havaintoihin ja alkuperäislähteisiin 
ja on hieno dokumentti 1840-luvun Englannin ja teollistuvan maail-
man oloista. Sen järkyttävät kuvaukset työoloista ja asumisesta so-
pivat edelleen myöhemmin eri puolille maailmaa syntyneisiin slum-
meihin. Kyseinen kirja on edelleen arvokas lähde teollistumisen al-
kuvaiheiden kuvauksessaan. Engelsin muista teoksista hän nostaa 
esiin Luonnon dialektiikan ja erityisesti siihen kuuluvan kirjoituksen 
Työn osuus apinan muuttumisessa ihmiseksi.

Jatkuu sivulla 7

DSL:n seminaari 
Jyväskylä

K
uv

a:
 H

ei
kk

i M
än

ni
kk

ö

Heikki S. Vuorinen

Kuva 1

K
uv

a:
 H

ei
kk

i S
. V

uo
ri

ne
n/

H
el

si
ng

in
 Y

lio
pi

st
o

Sivu 6 Nro 4/21ansanääniK



Colas -konserniin kuuluvan Eu-
roopassa, Lähi-Idässä ja Euroo-
passa toimivan Colas EMEA:n toi-
mitusjohtaja Francis Grassin mu-
kaan se kiinnostui Destiasta sen 
vuoksi, että sillä on sitä hyödyttävää 
osaamista ja tietotaitoa esimerkik-
si tiestön ylläpidosta rankoissa olo-
suhteissa ja että osto sopii osaksi 
heidän Pohjoismaihin keskittyvään 
strategiaansa. Tästä onkin vaarana, 
että maamme teiden kunto heikke-
nee entisestään Colasin keskittyes-
sä suurimpia voittoa tarjoaviin koh-
teisiin.

Valtionyhtiö Destia aloitti toi-
mintansa vuoden 2008 alusta ja 
se perustettiin jatkamaan Tieliiken-
nelaitoksen toimintaa. Valtio omis-
ti sen koko osakekannan. Sen juuret 
juontavat jo Kustaa IV Adolfin perus-
tamaan Suomen Koskenperkausjoh-
tokuntaan, joka toimi vuosina 1799 
- 1809. Destia myytiin kokonaan si-
joitusyhtiö Ahlström Capitalille tou-
kokuussa 2014 Kataisen hallituk-
sen aikana ja omistajaohjauksesta 
vastaavana ministerinä toimi tuol-
loin Pekka Haavisto.

Professori Vesa Puttonen 
toistaa vanhaa liturgiaa

Iisalmen Sanomissa 27.8. julkaistus-
sa valtion omistuksia käsitellees-
sä jutussa Aalto -yliopiston kaup-
pakorkeakoulun rahoituksen pro-
fessori Vesa Puttonen ei pahek-
su Des tian siirtymistä ulkomaiseen 
omistukseen. Kun valtio on myynyt 
firman Ahlström Capitalille tai kenel-
le tahansa, ostaja saa tehdä sille mi-
tä tahansa, Puttonen toteaa.

Puttosen mielestä valtion tu-
lisi miettiä tarkasti rooliaan yri-
tysten omistuksessa. Hän sanoo 
ymmärtävänsä valtion strategiset 
omistukset, mutta muissa tapauk-
sissa peruskysymys hänen mieles-

tään on, miksi valtio omistaa. Put-
tonen toistaa jutussa vanhaa litur-
giaa siitä, että monissa tapauksis-
sa valtio ei ole luonteva omistaja ja 
neuvoo, että pitäisi alkaa aktiivises-
ti miettiä, miten valtio pystyisi myy-
mään omistuksensa mahdollisim-
man hyvällä hinnalla jollekin, oli se 
sitten suomalainen tai ulkomaalai-
nen. Puttosen mielestä tällä tavalla 
saataisiin rahaa hyvinvointivaltiolle 
luontevampaan toimintaan.

Valtionyhtiöitä siirretty su-
rutta ulkomaisen pääoman 
omistukseen

Professori Puttoselta on aiheellis-
ta kysyä, mitä valtionyhtiöitä maas-
samme on enää myymättä? Niin su-
ruttomasti niitä on siirretty ulko-
maisen suurpääoman omistukseen 
ja voiton teon välineiksi. Ahkerim-
pia valtionyhtiöiden myyjiä ovat 
vuodesta 2007 alkavan tarkastelun 
aikana olleet Juha Sipilän ja Matti 
Vanhasen hallitukset. Sipilän halli-
tus myi vuosina 2016 - 2018 neljän 
eri yhtiön osakkeita noin 1,32 miljar-
dilla eurolla ja Vanhasen toinen hal-
litus 2007 -2010 viiden yhtiön osak-
keita noin 920 miljoonalla eurolla.

Nykyinen Sanna Marinin hal-
litus ei ole vielä myynyt valtion 
omistusosuuksia missään yhtiössä. 
(Iisalmen Sanomat 25.8.) Ehkä Vesa 
Puttonen haluaa neuvoillaan sen-
kin astuvan Sipilän ja Vanhasen ja-
lanjäljille. Täytyy kuitenkin lisätä, et-
tä sijoitusyhtiö Solidium on myynyt 
viiden yhtiön osakkeita tälläkin hal-
lituskaudella ja niiden myynnistä on 
kertynyt 800 miljoonan euron sum-
ma.

Mitkä ovat valtion omis-
tuksen kannalta strategi-
sia omistuksia

Professori Puttoselta on syytä ky-
syä myös, eivätkö sitten esimerkiksi 

sähkön ja datan 
siirtoverkot sekä 
infra-alan palve-
lut ole strategisia 
omistuksia. Esko 
Seppäsen mu-
kaan verkot ovat 
strategisia, tur-
vallisuuspoliitti-
sia ostokohteita 
eikä niitä olisi pi-
tänyt antaa ulko-
maisille omista-
jille. (Seppänen, 
Rauhan ja rahan 
g e o p o l i t i i k k a , 
Helsinki 2018)

Yleisradion 
hallintoneuvos-
tossa päätet-
tiin syyskuus-
sa 1998 yksimielisesti Paavo Lip-
posen pääministerikaudella perus-
taa Digigate -yhtiö, josta myöhem-
min tuli Digita ja sille siirrettiin Ylen 
omaisuutta lähetysverkon antenni-
mastoina ja kiinteistöinä 250 miljoo-
nan euron edestä. Joulukuussa 2000 
ranskalainen Télédiffusion de Fran-
ce (TDF) osti 49 prosenttia Digitasta 
ja viisi vuotta myöhemmin se hankki 
Digitan koko osakekannan.

TDF:n omistajiksi tulivat myös 
amerikkalaissijoittajat ja vuon-
na 2012 vahvistettiin kauppa, jonka 
myötä Digita siirtyi australialaisen 
First State Investments -rahaston 
omistukseen. Ke-
sällä 2018 työ- ja 
elinkeinominis-
teriö sekä valtio-
neuvosto hyväk-
syivät FSI:n ja Di-
gital Colony Part-
nersin välisen 
kaupan. Digitan 
omistaa nykyään 
yhdysvaltalainen 
sijoitusyhtiö Digi-
tal Bridge.

Y l e i s r a d i o 
maksaa vuosit-
tain Digitalle 
lähetysverkon 
käytöstä kym-

meniä miljoonia euroja ja nuo mil-
joonat saadaan tietysti lähes yksin-
omaan kansalaisilta kerättävällä Yle-
verolla ja tv:stä nähdään lähinnä uu-
sintoja. Omistaessaan aikoinaan ver-
kon itse, Yle sai sen vuokraamisesta 
säännöllisiä tuloja kaupallisilta tv-
toimijoilta. 

Digitan lähetysverkko on niin 
sanottu luonnollinen monopo-
li. Kun toista, koko kansaa tavoitta-
vaa verkkoa ei ole, omistaja voi nos-
taa hintoja vailla pelkoa asiakkaiden 
menettämisestä kilpailijalle. Vastaa-
va asetelma syntyi sähkömarkkinoil-
la valtionyhtiö Fortumin yksityis-
täessä sähkönsiirron Carunalle.

Sama sijoitusyhtiö myös 
Carunan taustalla

Kataisen hallituksen talouspoliit-
tinen ministerivaliokunta pois-
ti vuonna 2013 energiayhtiö Fortu-
milta strategisen tehtävän ylläpitää 
sähköverkkoja ja näin antoi luvan 
myydä Fortumin sähköverkot. Kau-
pat toteutettiin välittömästi minis-
terivaliokunnan päätöksen jälkeen. 
Ostajina oli kaksi kansainvälistä sijoi-
tusyhtiötä, australialainen First Sta-
te Investments ja kanadalainen Bo-
realis Infrastructures, molemmat 40 
prosentin osuuksilla. Samainen FSI 
kuului tuolloin myös radion ja te-
levision digitaalisen lähetysverkon 
Digitan omistajiin, kuten edellä kä-
vi jo ilmi. Kosmeettisiksi kotimaisik-
si omistajiksi jäivät valtion ja kuntien 
työeläkkeitä hoitava Keva 12,5 pro-
sentin ja vakuutusyhtiö Tapiola 7,5 
prosentin osuuksilla. Näin sai alkun-
sa Caruna-nimellä jatkossa tunnet-
tu yhtiö.

Kaupan arvostelijat huomaut-
tivat jo tuolloin sen vaarantavan 
Suomen huoltovarmuuden ja nos-
tavan sähkön hintaa. Valtion omis-
tajaohjauksesta vastanneen minis-
teri Pekka Haaviston mielestä huo-
let olivat turhia. Myös sähköverkot 
ovat luonnollinen monopoli, eli pal-
velu, jota sen luonteen vuoksi asiak-
kaat eivät voi kilpailuttaa. Ei ole tar-
koituksenmukaista tai kannattavaa 
rakentaa kahta rinnakkaista sähkö-
verkkoa, joiden välillä kansalaiset 
voisivat valita. Caruna on käyttä-
nyt häikäilemättä hyväkseen hank-
kimaansa monopoliasemaa ja teh-
nyt jättikorotukset sähkön siirtohin-
toihin.

Luonnolliset monopolit yh-
teiskunnan omistukseen

Luonnollisten monopolien on olta-
va julkisessa omistuksessa. Luonnol-
lista monopolia ei pidä koskaan luo-
vuttaa sellaisille tahoille, jotka pyrki-
vät käyttämään monopoliasemaan-
sa maksimaalisen voiton tavoitte-
luun.

Asko Julkunen
Sonkajärvi

Entinen valtionyhtiö Destia myydään ranskalaiselle konsernille
Sijoitusyhtiö Ahlström Capital kertoi äskettäin myyvänsä entisen 
valtionyhtiön, infra-alan palveluyhtiön Destian ranskalaiselle Colas 
-konsernille. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen 
hyväksyntää ja osapuolet ovat päättäneet olla julkistamatta kaup-
pahintaa.

Wikipedian mukaan Caruna Networks Oy on suoma-
lainen (onkohan) sähkönjakeluyhtiö, joka huolehtii 
sähkönjakelusta sekä sähköverkon kunnossapidos-
ta, sähköverkon rakentamisesta, kehittämisestä, vi-
kapäivystyksestä jne.  Kuka voisi väittää, etteivätkö 
nämä toiminnot ole strategisia omistuksia ja muodos-
tavat myös luonnollisen monopolin. Sen ovat lukuisat 
Lounais-Suomen asukkaat saaneet rahapussinsa kaut-
ta karvaasti kokea.

Digita Oy:n sanotaan olevan langattomien viestintä-
verkkojen verkko-operaattori, joka hallinnoi Suomen 
maanpäällisiä radio-, tv- ja mobiili-tv-verkkoja lähe-
tysasemineen. Maalaisjärjellä nämä ovat täysin stra-
tegisia toimintoja. Digita Oy:lle on kuitenkin lahjoitet-
tu Yle:n omaisuutta, antenni- ja kiinteistökalustoa, jo-
ka sitten myytiin ulkomaiseen omistukseen ja lähetys-
verkon käytöstä Yle maksaa Digitalle korvauksia. Lä-
hetysverkolla ei ole kilpailijoita. 

mä olivat keinoja, joita siitä läh tien 
on eri tavoin toteutettu. Etsittiin 
myös syyllisiä. Joillain alueilla ruton 
torjumiseksi vainottiin juutalaisia. 

Mustan surman seurauk-
set

Rutto oli tappavuudeltaan ihan tois-
ta luokkaa kuin Covid-19-pandemia. 
On arvioitu, että eurooppalaisista 
mustan surman ensimmäiseen aal-
toon 1346–1353  menehtyi 35–50 
%. Marxin määrittelemä feodalisti-
nen yhteiskunta alkoi jo 1300-luvul-
la saada kapitalistisen maailmanjär-
jestelmän piirteitä. Se oli kuitenkin 
maailma, jossa työnjako ei ollut vielä 
kovin pitkälle edennyt. Vaikka väes-
töstä katosi puolet, niin monet työt 
olivat sellaisia, että niitä oli lapses-
ta saakka opeteltu. Maata ja karjaa 
kyettiin edelleen hoitamaan, vaik-
ka kylään olisi jäänyt vain muutama 
henkilö. Tämän päivän maailmassa 
työnjako on ihan toista luokkaa. 

Mielenkiintoista oli, että rut-
to synnytti yhteiskunnassa jo-
pa jonkinlaiset työehtosopimus-
neuvottelut. Tämän tiedetään alka-

neen Britanniasta.  Silloisia ammat-
timiehiä olivat muurarit, maalarit, 
kirvesmiehet yms., jotka rakensivat 
yläluokalle palatseja, linnoja ja kate-
draaleja. Ruttopandemian johdosta 
ammattimiesten määrä oli jyrkäs-
ti laskenut ja he alkoivat nyt vaatia 
palkkaa, joka oli ihan toista luokkaa, 
kuin aikaisemmin. Silloin sai myös 
alkunsa työlainsäädäntö; Englannin 
kuningas alkoi antaa säädöksiä palk-
kojen rajoittamiseksi, ettei ammatti-
miehille saanut maksaa niin ”juma-
lattomia” palkkoja. Kulttuurisia muu-
toksia tapahtui myös. Latinan taito 
alkoi vähentyä. 

Juutalaisväestön syyllistä-
minen sai todella karmeita muo-
toja nimenomaan saksankielisellä 
alueella ja osittain myös niillä rans-
kankielisillä alueilla, jotka rajoittuvat 
saksankielisiin alueisiin.  Oli erilaisia 
juutalaisten vainoja, jotka johtivat 
juutalaisväestön muuttoliikkeisiin. 
On esitetty, että silloin sai Itä-Eu-
roopan vahva juutalaisväestö alkun-
sa. Tähän on sanottu vaikuttaneen 
sen, että Puolan kuningas suhtau-
tui myönteisesti juutalaisten muut-
toon Puolaan, koska hänellä oli juu-
talainen rakastajatar. Toisen muutto-
liikkeen aiheutti se, että ruttopande-

mian aikana vapautui maita. 
Ennen mustaa surmaa Eu-

rooppa oli kokenut voimakkaan 
väestönkasvun aina 1300-luvulle 
saakka. Tällöin asutettiin paljon sel-
laisia alueita, jotka sopivat huonos-
ti maanviljelyyn ja karjanhoitoon. 
Mustan surman seurauksena vapau-
tui maita paremmin maanviljelyyn 
sopivilta alueilta ja ihmiset siirtyivät 
ottamaan haltuunsa tyhjentyneitä 
kyliä. Sotien osalta voidaan todeta, 
että ennen ruttopandemiaa käytiin 
jatkuvasti feodaaliherrojen keskinäi-

siä sotia. Sen jälkeen seurasi so tien 
osalta pikkunen tauko. Mutta no-
peasti ne jatkuivat entiseen malliin. 
Merkittävää oli, että terveydenhuol-
to alkoi myös kehittyä. Nykyäänhän 
terveydenhuolto Covid-19-pande-
mian aikana on keskeinen yhteis-
kunnan osa-alue. 1300-luvun puoli-
välin pandemian jälkeen Euroopas-
sa oli toistuvia ruttoepidemioita ai-
na 1600-luvulle saakka. 

Heikki S. Vuorinen
Helsinki
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Kulkutautien yhteiskunnalliset vaikutukset (1)
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Viron parlamentti valitsi uu-
deksi presidentiksi Kansallis-
museon johtajan Alar Karik-
sen. Karis tulee politiikan ulko-
puolelta. Hän on 63-vuo tias ja 
koulutukseltaan biologi. Hän 
on ollut Tarton yliopiston reh-
tori sekä Valtion tarkastuslai-
toksen johtaja ennen Kansal-
lismuseon johtajaksi siirtymis-
tään vuonna 2018. 

Karis lupasi tehdä yhteistyötä 
kaikkien parlamentin puoluei-
den ja poliittisten voimien kans-
sa. Edellinen presidentti Kersti 
Kaljulaid otti voimakkaasti kan-
taa sisäpolitiikkaan ja suututti 
sekä populistipuolue EKRE:n et-
tä Viron valtapuolue Keskustan. 
Hänen kautensa jäi poikkeuk-
sellisesti vain yhteen president-
tikauteen. 

Viron presidentti on edus-
tuksellinen, jonka tehtävänä on 
edustaa Viron valtiota ulkomail-
la. Kariksen valinnalla ei ole vai-
kutusta Viron ulkopolitiikkaan. 

Leena Hietanen

Alar Karis Viron
uusi presidentti 
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Tähän vaih-
toehdoksi vety 
sopii erinomai-
sesti.  Sen mo-
nista eduista 
merkittävin lie-
nee sen saata-
vuus, sillä ve-
ty on ehtymä-
tön luonnonva-
ra, maailman-
kaikkeuden ylei-
sin alkuaine. Sitä 
on niin vedessä 
kuin kasvillisuu-
dessakin. Kun 
vetyä tuotetaan elektrolyysin avul-
la esi merkiksi puhtaalla aurinko- tai 
tuu lienergialla merivedestä, tuotan-
nossa ei synny lainkaan hiilidioksi-
dia. Vetyä on lisäksi helppo kuljet-
taa ja se voidaan varastoida vaikka-
pa säiliöihin, kallioluoliin sekä kaa-
suverkostoon.

Sähkön kulutus ja hinta 

Sähkön kulutus tulee tulevaisuudes-
sa kasvamaan huomattavasti. Suo-
messa sähköä kuluu nyt noin 8-9000 
MW ja tuotanto on reilut 6000MW / 
h, Eli ollaan vahvasti sähkön tuon-
nin varassa. Sähkön tukkuhinta on 
myös nopeasti kaksinkertaistunut 
ja noussut kesälläkin noin 110 eu-
roon MW/h.

Heinäkuussa pörssisähkön 
arvonlisäverollinen keskihinta oli 
noin 10 centtiä kilowatti tunnilta, eli 
lähes neljä kertaa enemmän kuin 
vuotta aiemmin.

Säätövoima

Jo tällä hetkellä on pulaa säätövoi-
masta, jota tarvitaan kun sähköä 
tuotetaan esimerkiksi auringolla, 
tuulivoimalla ja muilla tavoilla, joi-
den tuotto on epätasaista, eikä tuot-
toa voida säätää. Myös isot ydinvoi-
malat tarvitsevat säätövoimaa kos-
ka niiden säätäminen on suurista 
investointikustannuksista johtuen 
epätaloudellista ja yhdenkin yksikön 
alasajo vaikuttaa sähkön saatavuu-
teen. Näiden kaikkien tuotossa tar-

vitaan isoa ylika-
pasiteettia, jotta 
voidaan varmis-
taa jatkuva säh-
köenergian saan-
ti. Ylikapasiteetil-
la voidaan val-
mistaa vetyä, jo-
ta voidaan varas-
toida ja kuljettaa.

St1 Nor-
dic- konsernin 
h a l l i t u k s e n 
p ä ä o m i s t a j a 
Mika Anttonen 

on ryhtynyt taistelemaan ilmas-
tonmuutosta vastaan, sijoittamal-
la yritystensä kautta kestävää kehi-
tystä tukeviin hankkeisiin ja perää 
(Uusimaa 16.5.2021) vetytalouden 
kehittämistä. Anttonen tunnetaan 
vaikuttajana, joka on ryhtynyt tais-
telemaan ilmaston muutosta vas-
taan, mutta on yrittänyt pitää kes-
kustelussa jalat maassa. Anttosen 
mukaan öljyn kulutus kasvaa vielä 
ainakin tämän vuosikymmenen 
ja hän arvioi, että vetytalous tulee 
vaih toehdoksi 30-50 vuoden ku-
luessa.

Anttonen toteaa, että vih-
reästä vedystä ja hiilidioksidista voi 
valmistaa synteettistä polttoainet-
ta ns. power-to-x (P2X)-teknologial-
la, joka on kehitysvaiheessa. Akut 
ja uusiutuvat biopolttoaineet ovat 
välivaiheen ratkaisuja, koska raaka-
aineita ei ole tarpeeksi.

Energia liikenteessä

Koko liikennekaluston ja koneiden 
siirtyminen käyttämään energia-
naan sähköä ei ole realistinen vaih-
toehto. Akkuteknologia ei ole kehit-
tynyt niin, että niihin voidaan järke-
västi varastoida riittävästi sähköä, ei-
kä sähkön tuotantokapasiteetti ole 
riittävä. Akkujen tuotanto tarvitsee 
myös energiaa ja niihin tarvitaan eri-
koismineraaleja, jotka ovat harvinai-
sia ja niiden louhinta ei ole ympäris-
töystävällistä. On riskialtista keskit-
tyä kehittelyssä vain sähköautoihin 
ja sivuuttaa tutkimuksessa muut 
vaihtoehdot. 

Uusiutuvien polttoaineiden 
ongelma on raaka-aineiden saa-
tavuus, koska kaikkia metsiä ei voi 
hakata polttoaineeksi. Väliaikaiseksi 
vaihtoehdoksi jää kaasun käyttämi-
nen, josta osa on biokaasua, kunnes 
saadaan vetytalous käyntiin. Kaasu- 
infrastruktuurin kehittäminen on 
myös taloudellisesti järkevää, koska 
sitä voidaan tulevaisuudessa käyt-
tää vetytaloudessa. Vedyn käyttämi-
nen autojen polttoaineena ei myös-
kään tuota lähipäästöjä. Autosta tu-
lee ulos vain vaaratonta vesihöyryä.

Kalevi Wahrman
Porvoo

Vety -ratkaisuna säätövoimal   le ja 
liikennepolttoaineeksi?

Voidaanko maailman energiatarve ja sen tuottamisen ongelmat 
ratkaista siirtymällä vetytalouteen? Kestävän vaihtoehtoehdon 
löytäminen fossiilisille polttoaineille on todellinen haaste. Maail-
man öljyvarat hupenevat ja hiilidioksidipäästöjä on saatava merkit-
tävästi pienennettyä. On järjetöntä polttaa öljyä tai muita uusiutu-
mattomia luonnonvaroja, koska niitä tullaan tarvitsemaan parem-
paan käyttöön pitkälle tulevaisuuteen. 

Osakemarkkinat syntyivät 1800-lu-
vun puolivälissä keräämään suuro-
mistajien pääomia teollistu vien yh-
teiskuntien yhteisiin suuriin hank-
keisiin. Omistava luokka oli pie-
ni ja joutui huomioimaan työvä-
enliikkeen joukkovoiman sekä sen 
tarpeet. Nyt piensijoitta jien mää-
rän kasvaessa yhä useam pi päättäjä 
kuuluu tähän joukkoon ja he mää-
räävät kehityksen suunnan kunnis-
sa, maakunnissa, valtiossa ja työ-
markkinajärjestöissä sekä muissa 
eturyhmissä. Perinteisistä jääviyk-
sistä ja esteellisyyksistä ei keskustel-
la näiden tahojen päätöksenteossa.

Kehitystä on johtanut aja-
tus rahan arvon turvaamisesta 
(vakaus sopimukset) inflaatiota vas-
taan, verotuksen järjestäminen pää-

omatuloille edulliseksi (verouudis-
tukset) sekä sijoitusten jatkuvan 
tuoton turvaaminen vaikka inves-
toimatta. Tämä on tarkoittanut si-
tä, että on alettu yksityistää palve-
luja ja tuotantoja, jotka on aiemmin 
pidetty tarpeellisena yhteiskunnal-
lisesti tuottaa kuten energia, hoiva- 
tai koulupalvelut sekä sisäinen- ja ul-
koinen turvallisuus.

Nykyiset piensijoittajat eivät 
marssi yhtiökokouksiin vaatimaan 
työntekijöiden oikeuksien kunnioit-
tamista tai esittämään kysymyksiä 
tuotteiden ja palvelujen tuotanto-
tavoista kuten saattoivat varhaisem-
mat kansalaisaktivisti-piensijoittajat 
tehdä. Piensijoittajat ovat kuitenkin 
kärkkäimpiä etujensa turvaajia kai-
kessa yhteiskunnallisessa päätök-

senteossa ja ohjaavat tulonjakoa 
pääomatuloille edulliseen suun-
taan, yhteiskunnallisen omistuksen 
minimoimiseen, mitätöimiseen.

Näistä päättäjistä yli 90% as-
kartelee aivoituksissaan yritys-
maailman opein, mikrotaloudessa 
ja vain aniharva näkee vaikutukset 
makrotaloudessa, puhumattakaan 
uusliberalismin ideologiana.

Voiton tavoittelu on sijoitta-
misen keskeinen oppi, joka halu-
taan jo päiväkodeissa iskostaa lap-
siin. Ei iskostaa yhteisöllisyyttä ja 
nähdä itsensä osana sitä. Tämä uus-
liberaalin tien kulku johtaa entistä 
nuorempien mielien järkkymisiin ja 
kasvaviin kustannuksiin tulevaisuu-
dessa, jos ”kaikki halutaan pitää mu-
kana”. Pohjois-Karjalan yritysystäväl-
lisin kunta on Lieksa, joka mikrota-
louden opein on ”onnistunut” puo-
littamaan väes tönsä ”voittajille” suo-
tuisaksi neljässä vuosikymmenessä.

Hannu Ikonen
Lieksa

Piensijoittajat turvaavat uuslibe-
raalin eriarvoisuuden kasvun

Arska seilasi elokuun lopulla perinteiselle loppukesän redulle mut-
sinsa ja faijansa kanssa Tallinnaan. Baltic Guide -lehteä ei löytynyt 
satamasta. Se ilmestyi viimeksi vuosi sitten. Reissun kohteena oli-
vat tällä kertaa torit. Perhe bunkkasi reissullaan yhden yön vanhan 
stadin jugend-tyylisessä Baron-hotskussa Karjakellarin vieressä. Ho-
tellissa täytyi esittää koronarokotusspettari. Jos reissumies heittäy-
tyy tässä yöpuussa hankalaksi, hemmo lempataan lauhtumaan toi-
sen kerroksen pankkiholviin. 

Noustuaan maihin botskista perhe ajoi kamoineen dösällä A-terminaalis-
ta Keskturgille. Bussi poikkesi matkallaan D-terminaalissa, ohitti sen jäl-
keen mm. Metropolin, dösävarikon ja Viru-keskuksen. Matkustajat käyt-
tivät Tallinnassa poikkeuksellisesti koronamaskia. Dösä kääntyi lopulta 
Tarton maantielle. Vehje sivuutti vanhat neukkurakennukset ja stoppa-
si Lastekodun nurkille. 

Vanhan keskustorin kunnostusduunit olivat meneillään. Olim-
me luuhanneet torilla vuosikymmenten ajan. Sapuskapuolelle oli bygat-
tu nyya katos ja uudet toritiskit. Snadeja putiikkeja oli uusittu. Mesta vai-
kutti siistimmältä. Entinen henki oli kuitenkin onneksi säilynyt. Slumppa-
simme myyntipöydältä kilon kantarelleja, muutaman hapatetun suola-
kurkun popsittavaksi sekä kantakiskasta 1,5 kilon purkin tattarihunajaa ja 
röökikaupasta kunnon siggejä. Kävimme Arskan kanssa tsekkaamassa fi-
sustuskojua. Lähelle hallia oli ilmestynyt uusi kahvila. Tallinnalaisista 45 % 
on venäläisiä. He suosivat Keskustoria. Useimmat torikauppiaat bamlaa-
vat vanjaa, osa jopa vähän härmää. Snadiliksaisen elo ei ole missään iisiä.

Vuonna 1947 perustettu Tallinnan Keskustori on siirtynyt Astri-
konsernin omistukseen. Markkinapaikka kokee ikävä kyllä suuren muo-
donmuutokseen vuonna 2022. Uusi kauppahalli valmistuu vuonna 2024.  
Astri haluaa luoda torin alueelle kokonaan uuden ja modernin ilmeen.  
Miksi kaiken pitää olla virtaviivaista ja arkkitehtonisesti mielenkiintoista? 
Uusi tori koostuu aukiosta, puistosta, kauppahallista, sisä- ja ulkotorista, 
asuin- ja toimistorakennuksista sekä tietenkin pakollisesta maanalaises-
ta pysäköintihallista. 

Oli hieno fiilis dallata taas pitkästä aikaa aidon Keskturgin myyn-
tipöytien välissä, tsiigailla ja nuuhkia myynnissä olevia sipuleita, kaale-
ja, kurkkuja, yrttejä, marjoja, arbuuseja, sieniä ja hapankaalia sekä treffata 
tiukkoja, smailittomia torimyyjiä. Kantarellit bungasivat alle kuusi euroa 
kilo. Herkkutattien hinta heilui 15 eurossa. Hallin ja kledjupuolen jätim-
me tällä reissulla väliin. Torin eteen oli noussut iso, outo valkoinen kebab- 
ja pikasafkateltta. Skruudattuamme läheisessä Thai-raflassa käppäilim-
me hissukseen Stokkan marketin kautta majoitusmestaan Suur-Karjalle. 

Tankattuamme itsemme seuraavana aamuna hotellin aamiaisel-
la huilasimme pari tuntia kämpässä. Tsiigasimme Arskan kanssa telsua. 
Fillaristit sotkivat Ranskan ympäri. Ilma oli heittäytynyt Tallinnassa gal-
saksi. Ulkona blosasi ja stikkasi vodaa. Venttaaminen ei ollut kohentanut 
säätä. Luovutimme nyklakorttimme respaan. Minibaari jäi korkkaamatta.

Raahauduimme kolmisin sadeviitoissa ja sontsien suojassa sa-
teessa ja blosiksessa keskiaikaisia kapeita kivikatuja pitkin halki kaupun-
gin. Ylitimme lähes aution Raatihuoneentorin. Terassit olivat tyhjiä. Vet-
tä satoi kuin aisaa. Väistelimme lätäköitä. Irkkupubissa ei skulattu rok-
kia. Korkeat kirkontornit ympärillämme jelppasivat hahmottamaan si-
jaintimme. 

Lähdimme dallaamaan Pikk-kadun kapeita jalkiksia myöten 
kohti rantsua. Hellä Susikin oli bosessa. Käännyimme Olevistelle ja siel-
tä edelleen Laille. Räävelin ränneissä riehui myrsky. Olevisten keskiaikai-
nen tsyrkka jäi taakse. Dörtsit pysyivät kiinni. Muuri tuli vastaan. Funtsa-
simme koukata seuraavaan baariin. Hotelliketju Rijan Vanhan kaupungin 
hotellin kuppilassa tarjoiltiin simaa ainoastaan hotskun asukkaille.  Ars-
kaakin vitutti moinen käytäntö. 

Ylitimme märkämielisinä Rannamäe teen. Kaarat kaahasivat kuin 
raivohullut. Vesi roiskui. Siirryimme kärryinemme ja reppuinemme Pohja 
puisteelle lehmusten suojaan. Spora skujasi kohti Koplia. Onneksi kävel-
lessä ei tarvinnut käyttää koronakuonokoppaa. Taivalluksemme stoges-
teissin vieressä sijaitsevalle - Astrin omistamalle - Balti Jaam turgin kaup-
pahalliille ja torille eteni. Pidimme levähdysbreikin snadissa Aasian sump-
pilassa. Kostea vapaudentuuli oli kastanut hihat ja sukat. Arska tahtoi ko-
laa. Steissin luona ei näkynyt densoja, päivänsäteitä ja menninkäisiä. Nä-
mä olivat jämähtäneet kotikoloihinsa.

Jaama turgin ulkotorilla, sadevarjojen alla kaupattiin syksyn sa-
toa. Kauppahallin moniharjaisen katon alla toimi monenlaisia pikkulaf-
koja. Tilaratkaisu miksasi kivaa, uutta ja vanhaa. Se henki uutta markki-
nahenkistä vuosituhatta. Hinnat olivat tyyriimmät kuin Keskustorilla. Oi-
keasta siivestä löytyi paljon pikkuputiikkeja, muutama käsityöläispaja ja 
pari isompaa puotia. Niissä blisattiin elin- ja taloustarvikkeita, mölötuot-
teita, kodinkoneita ja konditorian helmiä. Budjuissa sai fiksattua klokun-
sa, veskansa ja sklobonsa. Vasemmassa siivessä oli lukuisia katupöperö-
pisteitä, baareja ja kahviloita sekä fläsä- ja fisusalit Yläkerrassa myytiin 
kledjuja, leluja, gotsia sekä antiikki- ja divarikrääsää ja kodin taloustava-
roita. Siellä toimivat myös paimobaari ja hyvät veskit. Hallin keskiosan si-
sätori keskittyi tuoreisiin vihanneksiin ja juureksiin, hunajaan ja marjoihin 

Suoritettuamme hankintamme kauppahallista ja sen alakerran 
supermarketista huilasimme ja huolsimme itsemme. Mallas ja voissa 
paistetut kynsilaukkaleivät tekivät gutaa. Ostimme ulkotorin gruusialai-
sesta leipomomökistä matkaevääksi botskimatkalle Stadiin hatsapurit. 
Painuimme sateeseen ja suunnistimme jalan kohti satamaa.

Matti Laitinen
vanhukainen ja omaishoitaja

27.8.2021

Keulalla olevan polttokennon lisäksi järjestelmään 
kuuluvat keltaiset  vetysäiliöt, korkeajänniteakku ja 
sähkömoottorit taka-akselilla. Keulalla oleva vedyllä 
toimiva polttokenno tuottaa sähköä auton energiaksi.

Suurimmilla auton valmistajilla on valmiina tai kehi-
tyksessä vetyauto ja käytössä on vedyllä toimivaa ras-
kasta kalustoa. Kuvan auto Toyotan  Mirai on vedyllä 
toimivana jo tuotannossa. Autolla voi ajaa tankillisella 
700km ja tankkaaminen kestää pari minuuttia.

Keskiluokan kasvun katsottiin aiemmin turvaavan (ennen -85) tasa-
arvoisen hyvinvoinnin kasvun, yhteiskuntarauhan. Nyt piensijoitta-
jat turvaavat eriarvoisuuden kasvun hyväksyttävyyden päätöksen-
teossa. Perinteinen ”riistäjä”, sikaria poltteleva pörssikeinottelija on 
vaihtunut pikkusikaria polttelevaksi Attendon piensijoittajaksi, joka 
ääneti hyväksyy hyvinvointirakenteiden murenemisen.

Loppukesän redulla
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Suomalaisten varallisuus on muuta 
Eurooppaa enemmän sijoitettuna 
kotimaahan. Tämä selittyy sillä, että 
Suomi on muuta Eurooppaa enem-
män omistusasujien valtakunta. 
Koko kansan nettovarallisuudesta 
puolet on sidottuna ihmisten omiin 
asuntoihin. 

Kansalaisten varallisuuden 
jakautumista ja siinä tapahtunei-
ta ja koko ajan tapahtuvaa muutos-
ta selvitetään kirjassa Voittajien ja 
häviäjien Suomi – asuntovarallisuu-
den uusjako. Kirjan ovat kirjoitta-
neet taloustoimittajat Karlå Kem-
pas ja Veera Tegelberg. 

Koko maata kattavassa tar-
kastelussa asuntovarallisuuden 
uusjaossa on kysymys asuntojen 
hintahaarukan repeämisestä aluei-
den välillä. Vaikka asuntojen hin-
taerojen kasvu on konkretisoitunut 
enem män näkyväksi vasta 2010-lu-
vulla, ovat sen syyt muhineet pinnan 
alla jo kymmeniä vuosia. Kaupun-
gistuminen on Suomessa jäljessä 
muista verrokkimaista. Tämä johtuu 
sotien jälkeisestä asutuspolitiikas-
ta. Lähtöasettamuksena tuolloin 
oli koko maan pitäminen asuttuna. 
Politiikkaa toteutettiin ohjaamalla 
sotien jälkeen ”liikkuva” väestö elin-
kelvottomiin korpiin ilman, että siel-
lä oli muuta konstia elannon hankki-
miseen, kuin ympärillä olevat kuok-
kimattomat suot.

Omistusasuminen – kom-
munismin estolääke?

Eduskunnan säätämällä maanhan-
kintalailla ohjattiin sodasta selvin-
neitä rintamamiehiä Itä- ja Pohjois-
Suomen aiemmin asuttamattomil-
le alueille. Tuolloinen mahtipuolue 
Maalaisliitto ymmärsi asian niin, et-
tä ”...köyhät rintamamiehet kaipasi-
vat omaa maata.” Maalaisliitto näki 
tässä mahdollisuuden oman kanna-
tuksen vahvistamiseen. Keskeinen 
vaikuttaja maanhankintalain sovel-

tamisessa käytäntöön oli tuolloinen 
maalaisliittolainen, myöhemmin 
Suomen maaseudun puolueen pe-
rustaja Veikko Vennamo. 

Vennamon ajatus syrjäseutu-
jen asutustilojen perustamisen 
taustana oli, että laki rauhoittaa 
pitkään poikkeustilassa ollutta yh-
teiskuntaa. Hän ajatteli, että ”...iso 
joukko mahdollisia vallankumouk-
sellisia viettäisi aikaansa raivaamalla 
peltoja ja rakentamalla taloa, jolloin 
aikaa ei jäisi kommunismiin ja val-
lankumouksen suunnitteluun.” So-
tien jälkeisen asutuspoliittisten toi-
mien kärki oli siis suunnattu maa-
seudulle, ja kaupunkien jälleenra-
kentaminen sai odottaa. Kirjassa tut-
kija Timo Aro kuvaa sotien jälkeistä 
asutuspolitiikkaa: ”Uusia tiloja syn-
tyi huonoihin paikkoihin. Kaupun-

gistuminen siirtyi tulevaisuuteen.” 

Kaupungistuminen alkaa

Suomessa kaupungistuminen on ta-
pahtunut suhteellisesti isoina muut-
toaaltoina. 1960-luvun lopun suuri 
muuttoliike maalta kaupunkeihin 
oli demografisena ilmiönä Suomen 
käymien sotien jälkiseurausta. So-
tien jälkeiset niin sanotut suuret ikä-
luokat aikuistuivat 60-luvulla, eivät-
kä heidän silloiset kotitilat, eivätkä 
kotiseudut enää tarjonneet elämi-
sen edellytyksiä. Piti muuttaa joko 
Ruotsiin tai Etelä-Suomen kaupun-
keihin tehtaisiin tai erilaisiin palve-
lualan töihin. 

Asuinolosuhteet olivat sotien 
jälkeen kaupungeissa vaikeat. 
Liikaväestöä oli runsaasti asuntojen 

määrään nähden. 1940-luvun lo-
pulla valtio alkoi toimia kaupunkien 
asuntopulan lieventämiseksi. Pe-
rustettiin Asuntorakennustuotan-
non valtuuskunta, Arava. Kirjassa 
karmaisevaksi kuvattua asuntopu-
laa alettiin paikata 1950-luvun alus-
sa valtion tuella. Arava-virasto alkoi 
rahoittaa taajamien asuntotuotan-
toa. Aravan lainoittamien asunto-
jen osuus oli yli puolet asuntotuo-
tannosta koko vuosikymmenen 
ajan. Voimakas asuntorakentami nen 
jatkui myös seuraavina vuosikym-
meninä. Valtion lainoittama osuus 
koko 1970-luvun asuntotuotannos-
ta oli edelleen puolet. Lukumääräi-
sesti se oli 300 000 uutta arava-asun-
toa vuosikymmenessä. 

Kirjassa summataan 1990-lu-
vun alun laman vaikutuksia suo-
malaiseen asuntomarkkinaan. La-
ma-aikana Suomessa tehtiin  po-
liittisia päätöksiä, jotka vaikutta-
vat yhä asuntomarkkinoihimme. 
Vuokrasäännöstely purettiin ja 
asuntotulon verotus lopetettiin. 
Kumpikin muutos hyödytti asun-
nonomistajia. Keskustalaisen Esko 
Ahon porvarihallitus järkeili, että 
vuokra-asuntoja olisi tarjolla enem-
män, jos vuokraaminen olisi kan-
nattavampaa. Vuokrasäännöstelyn 
purusta alkoi asuntosijoittajien kul-
takausi.

Kaupungistuminen jatkuu

Vuonna 2008 iskenyt finanssikriisi 

romahdutti asuntomarkkinat het-
kellisesti, mutta nousu oli nopea ja 
siinä oli jo tuolloin analyytikkojen 
merkille panemia poikkeamia aikai-
sempiin vastaaviin markkinoiden 
heilahteluihin. Asuntojen hinnat 
palautuivat parissa vuodessa, mut-
ta tällä kertaa nousussa oli kuitenkin 
jotakin erilaista, kun tilastoista erot-
teli pääkaupunkiseudun ja muun 
Suomen. Asuntojen hinnat lähti-
vät 2010-luvun alussa kehittymään 
alueit tain eri suuntiin. Haja-asutus-
alueilla vanhat rintamamiestalot al-
koivat menettää arvoaan, ja samoin 
on käynyt muuttotappiopaikkakun-
tien laitamille 1960-80 luvuilla ra-
kennetuille omakotitaloille. 

Suomen asuntomarkkinoiden 
eriytyminen alkoi toden teolla vii-
me vuosikymmenellä eikä alue-
politiikalla ole edes yritetty tasapai-
nottaa kehitystä. Työpaikat Suomes-
sa keskittyvät muutamille alueille, 
mikä ohjaa myös asuntorakentamis-
ta ja vetää helpon ja varman tuoton 
perässä viime aikojen ilmiötä, asun-
tosijoittajia. Nämä useimmiten kan-
sainväliset sijoitusrahastot vetävät 
välistä oman siivunsa vuokratulois-
ta. Tämä on aiheuttanut sen, että 
ruuh kaisimmassa Suomessa asunto-
jen hinnat – sekä ostajan, että vuok-
ralaisen kannalta – ovat karanneet 
pienituloisten ulottumattomiin. 

Valtion budjetista lähes vii-
si prosenttia, noin kaksi ja puoli 
(2,5) miljardia, vuodessa menee yli-
hinnoitellun vuokra-asuntokannan 
asukkaiden auttamiseen asumis-
tuella. Kaikkien viimeaikaisten hal-
litusten ohjelmiin on kirjattu huoli 
vuokratason korkeudesta, ja samaan 
yhteyteen on niillä tapana kirjata lu-
paus kohtuuhintaisten vuokra-asun-
tojen tarjonnan lisäämisestä muut-
tovoittoalueilla. Tämä on niitä hal-
litusten lupauksia, millä ei ole tar-
koituskaan tuottaa minkäänlaisia 
käytännön toimenpiteitä.

Unto Nikula
Asukasliiton hallituksen jäsen

Rovaniemi

Varallisuus jakaa kansalaisia
Suomen kansalaisten kokonaisvarallisuus on 330 miljardia euroa. 
Isolta vaikuttava summa tulee ymmärrettävämpään mittasuhtee-
seen, kun se jaetaan kotitalouksien lukumäärällä. Yhtä kotitaloutta 
kohti nettovaroja on noin 100 000 euroa. Kansalaisten omaisuuden 
jakautuminen on hyvin epätasaista. Viimeisimmän käytettävissä ole-
van Tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuonna 2019 suomalais-
ten kotitalouksien varallisuuden mediaani oli 104 000 euroa. Koti-
talouksien varakkaimman neljänneksen omaisuuden arvo oli 257 
900 euroa. Köyhimmälle neljännekselle oli kertynyt 9 400 euron ver-
ran omaisuutta. 

Sodan jälkeen rintamamiesten ja evakkojen asuttaminen hoidettiin si-
ten, että syrjäseuduilta osoitettiin pieni maapala, pelloksi raivattavaa 
suota ym. Näin syntyi nopeasti pientiloja. Niitä syntyi myös, kun isom-
man talon maat jaettiin sisaruksille. Näillä pientiloilla kasvoi sodanjäl-
keinen suuri sukupolvi, mutta se ei heitä enää elättänyt. Suomessa täl-
le kasvavalle joukolle ei riittänyt työtä ja asuntoja. Seuraava vaihe oli 
muutto teollistuvaan Ruotsiin. Tämä maisema jäi monelle muuttajal-
le mieleen saapumisesta Ruotsiin, näkymä Stadsgårdenin satamassa.

Presidentti Sauli Niinistö osallistui 
elokuun lopulla Ukrainan pääkau-
pungissa Kiovassa järjestettyyn kan-
sainväliseen kokoukseen, jossa Uk-
rainan presidentti Vladimir Zelensky 
haki Venäjän vastaista rintamaa vaa-
timaan Krimin palauttamista Ukrai-
nalle. Niinistö ei puheessaan sanalla-
kaan maininnut Krimiä, mutta mui-
den läsnäolijoiden puheet kirvoit-
tivat Venäjän ulkoministeri Sergei 
Lavrovin luonnehtimaan kokousta 

”pelleilyksi”. 

Lavrov muistutti tosia-
sioista

Kokouksessa Venäjää syytettiin eri-
tyisesti Krimin tataarien ihmisoi-
keuksien loukkauksista. Lavrov 
muistutti, että Venäjä on usein kut-
sunut muun muassa ETYJ:in, Euroo-
pan Neuvoston ja YK:n edustajia Kri-
mille, mutta järjestöt suostuvat tule-
maan Krimille vain Ukrainasta.

”Kumpaa haluatte tehdä: oletteko 
kiinnostuneita ihmisoikeuksista vai 
pelaatteko poliittista peliä? Ne, jotka 
ovat tulleet, ovat varsin hyvin peril-
lä Krimin todellisesta tilanteesta. Nii-
den taas, jotka haluavat tukea tätä 
ymmärtämätöntä Kiovan hallintoa, 
tulisi vaatia Kiovaa ryhtymään toi-
miin tässä riidassa. Se on vain um-
pikuja”, Lavrov kommentoi. 

Crimean Platform- nimellä 
toiminut tapahtuma keräsi paikal-
le edustajia 46 maasta ja järjestös-
tä. Useimmat maat lähettivät edus-
tajanaan ulko- tai puolustusministe-
rin. Suomesta, Baltian maista ja Itä-
Euroopasta paikalla oli presidentit. 
Venäjä ei ollut edustettuna ja USA:ta 
edusti virkanainen. 

ETYK:in jäljillä Helsingin 
hengessä

Niinistö haluaisi Suomen isännöivän 
vuonna 2025 Helsingin ETY-kokouk-
sen 50-vuotisjuhlaa. ETYK järjestet-
tiin Helsingissä 1975 Urho Kekko-
sen johdolla. Se toi maailman joh-
tavat valtiot päämiehineen Helsin-
kiin. Kokouksen saavutuksena oli 
Neuvostoliiton rajojen vahvistami-
nen ja kansallisten vähemmistö-
jen oikeuksien takaaminen. Helsin-
gin kokouksen yhteydessä puhuttiin 
itää ja länttä liennyttävästä Helsin-

gin hengestä.
Niinistön valta-

kausi loppuu 2024, 
mutta mahdollista 
ETY-kokousta pitää 
järjestellä jo hyvis-
sä ajoin. Niinistön ta-
voitteena on Helsin-
gin hengessä edistää 
idän ja lännen vuoro-
puhelua pakotteiden 
sijaan. 

Presidentti Nii-
nistö käytti huip-
pukokouksessa pu-
heenvuoron, jossa 
hän totesi, että Suo-
men tuki Ukrainan itsenäisyydelle, 
suvereniteetille ja alueelliselle kos-
kemattomuudelle on vankka. ”Suo-
mi tukee kansainvälisiä ponnistelu-
ja Ukrainan alueellisen integriteetin 
palauttamiseksi.”

Presidentti Niinistön mielestä 
erimielisyyksien ratkaisemiseen 
tarvitaan halukkuutta dialogiin. 
”Lyhesti sanoen: tarvitsemme Hel-
singin henkeä.” Toistaiseksi Niinis-
tö ei ole lyönyt lukkoon ehdotus-
taan, kuuluisiko tulevan ETYK 50:n 
agendalle esimerkiksi Krimin ase-
man vahvistaminen Venäjään kuu-
luvaksi? 

Kiovassa kokoukseen osallis-

Sauli Niinistö kävi epäonnistumassa Kiovassa
Sauli Niinistö teki Kiovaan ETYK:in 50-vuotisjuhlan myynninedistä-
mismatkan. Venäjä suuttui kokouksen tavoitteista palauttaa Krim 
Ukrainalle.

tunut Unkarin presidentti János 
Áder puhui unkarilaisen vähemmis-
tön asemasta Ukrainassa ja vaati Uk-
rainan kunnioittavan heidän oikeuk-
siaan. Viron presidentti Kersti Kalju-
laid shokeerasi venäläisiä vieraile-
malla Krimin ja Ukrainan raja-ase-
malla ja vaatimalla Krimin palaut-
tamista Ukrainalle. Hän myös tote-
si, ettei Ukrainalla ole asiaa Nato-jä-
senyyteen niin kauan kuin Donbas-
sin konflikti on käynnissä. Kaljulaid 
tapasi kokouksessa Moldovan pre-
sidentti Maia Sandun, jolle hän toi-
votti onnea tiellä läntisen yhteisön 
jäseneksi.

Leena Hietanen

Tämä liikenneväylä yhdistää Sevastopolin suoraan Kertsin salmen yli 
Venäjään ja Krasnodariin. Sen kautta Krim ja Tamanin niemimaan puo-
lella olevat kaupungit, mm. Novorossiiski ja Krasnodar muodostavat 
ison talousalueen. Niinistö voisi katsoa karttaa, niin hän ymmärtäisi, 
että ei Venäjä luovuta Krimiä, joka on kuulunut 200 vuotta Venäjään.

Venäjää syytettiin Krimin tataarien syrjimisestä. 
Mitään sellaista toimintaa Krimillä ei ole. Pikaises-
ti auton ikkunasta käsin otettu kuva esittää suur-
ta valtion varoilla tataariväestön tarpeisiin raken-
teilla olevaa moskeijaa Simferopolista etelään.
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Neuvostoliiton rakentamisesta kaunokirjallisuudessa (2)
Ilja Ehrenburg (v. 1891-1961) kuvasi v. 1934 julkaistussa rakennusro-
maanissaan ”Toinen päivä” Neuvostoliiton rakennustyötä ja neuvos-
toihmisten sisäistä, psyykkistä kasvua. Rakennusromaaneissa py-
rittiin valaisemaan maan uusia yhteiskuntasuhteita sekä ihmisten 
keskinäisiä suhteita työpaikalla, kotona, vapaa-ajalla ja yhteiskun-
nassa. Romaanin päänäyttämönä oli monikansallinen Kuznetskin 
teräskombinaatin jättiläistyömaa v. 1932-33 keskellä Siperiaa. Ra-
kennustyömaan ympärille kasvoi Novokuznetskin kaupunki. ”Siel-
lä oli ukrainalaisia, tataareja, permiläisiä ja kalukkeja, burjaatteja, 
tšeremissejä, kalmukkeja, kaivostyöläisiä Juzovkasta, parrakkaita 
kadunrakentajia Rjazanista, nuorisoliittolaisia, omaisuutensa me-
nettäneitä kulakkeja, työttömiä kaivostyöläisiä Westfalenista, kei-
nottelijoita Suharevosta ja pakkotöihin tuomittuja kavaltajia sekä 
veijareita, lahkolaissaarnaajia ja innostuneita aatteen ihmisiä. ” Kir-
joituksen 2. osa. 1. osa julkaistiin KÄ:n edellisessä numerossa 3/2021

Rakentajien sosiaalista 
taustaa

Joukkoon mahtui pienen maitotilan 
pitäjiä, kolhoosien työntekijöitä, ko-
neinssejä Moskovasta, kadunraken-
tajia, opettajia, sairaanhoitajia, tulk-
keja, kansalaissodan aikaisia puna-
partisaaneja, parittajia, kiskurei-
ta, roistoja, ja työläisiä ympäri Neu-
vostoliittoa. Joukossa oli myös ti-
hutyöntekijöitä. Eniten rakentajien 
joukkoon kuului tavallisia, palkattu-
ja ihmisiä, jotka kykenivät kestävyy-
teen ja urheuteen. Heille oli tarjolla 
valistusta, tieteellisiä luentoja, viih-
dettä ja elokuvia. Työkaluviilaajalle, 
aikansa ammattimiehelle makset-
tiin palkkaa 500-600 ruplaa kuussa.

Aatelismarsalkan, Oxfordissa 
englannin kieltä opiskellut, poi-
ka työskenteli ajurina. Jekateburgi-
lainen suosittu laulajatar tiskasi as-
tioita Liikemieskerholla. Hän vei siel-
tä asuntoonsa tattaripuuroa huiviin 
käärittynä.

Rakennustyömaalla oli töis-
sä nuorisoliittolaisia. He tiesivät, 
mitä tekivät: he rakensivat jättiläis-
tä. Useat  opiskelivat itselleen myös 
ammattia tai kävivät korkeakoulua 
Tomskissa. Heidän rinnallaan raatoi-
vat pakkoluovutetut – rjazanilaiset 
ja tulalaiset talonpojat. Nämä ”eri-
tyissiirtolaiset” eivät tienneet, miksi 
heidät oli tuotu Kuznetskiin.

Osinovon kaivoksilla vangit 
louhivat hiiltä. Vankien joukossa 
oli pappi. Tämä alkoi saatuaan pot-
kut lääketrustista saarnata tuomio-
päivästä. Hän kopioi apostoli Paava-
lin kirjeitä ja möi niitä viidellä rup-
lalla. Hän järjesti myös salaisia sie-
lunmessuja edesmenneelle tsaaril-
le. Hänet lähetettiin kolmeksi vuo-
deksi työleiriin. Nyt hän lastasi kai-
voksessa hiilivaunuja.

 Ehrenburg toteaa: ”Toiset val-
lankumous teki onnettomiksi, toiset 
onnellisiksi. Sitä varten se vallanku-
mous olikin.”

Elämän kuvausta ankaris-
sa olosuhteissa

Kuznetskin kombinaatin 220 000 ih-
misen jättiläishankkeen puurtamis-

ta johdettiin Moskovasta käsin. Täl-
lä oli omat byrokraattiset seurauk-
sensa. Koneiden vähyyden ja tuo-
tantolaitosten puuttumisen vuoksi 
NL:n modernisoiminen suoritettiin 
pääosin ihmistyövoimalla. Kuznets-
kissa maa oli roudassa kolmen met-
rin syvyyteen. Siihen eivät rautakan-
get uponneet. Rakentajat käyttivät 
kiiloja. Talvella veturit ja raidevaih-
teet jäätyivät kiskoihin kiinni. Ym-
pärillä oli vain suota ja taigaa. Se ei 
tahtonut päästää ihmisiä luokseen. 
Siellä kasvoi piikkipensaita ja paksu-
runkoisia puita. Keväällä vuolaat vir-
rat veivät kaiken mukanaan. Talvella 
sitä vartioi lumi ja kesällä raivokkaat 
hyttys-, mäkärä- ja paarmaparvet.

”Ihmiset elivät kuin sodassa. 
He räjäyttivät kiviä, kaatoivat met-
sää ja seisoivat vyötäisiään myöten 
jäisessä vedessä vahvistaessaan pa-
toa. Joka aamu sanomalehti (sei-
nälehti) julkaisi tiedotuksen (työ-
prikaatien) voitoista ja tappioista, 
masuunin käynnistämisestä, uusis-
ta malmiesiintymistä, maanalaises-
ta tunnelista, Morgan-nosturin te-
hosta.”   Työpäivän jälkeen rakenta-
jat saivat ruokakupongin, jolla sai 
syödäkseen valmiin aterian. Ruoan-
laitosta huolehtivat tehdaskeittiöt, 
jotka valmistivat puuroa ja soppaa 
ympäri vuorokauden. Työläiset söi-
vät sosiaalitilojen yhteydessä toimi-
vissa ruokaloissa, joihin ruoka kulje-
tettiin termoksissa. Sapuska oli keh-
noa. Osuuskaupoista haettiin kort-
tiannos tai ostettiin korvikekahvia. 
Kolhoositoreilta ostettiin maata-
loustuotteita ja kaikkea, mitä löytyi.

Vanha Kuznetsk muistutti kä-
päläänsä imevää karhua. Siellä 
asui enimmäkseen vanhempaa vä-
keä – käsityöläisiä ja pakkoluovutet-
tuja. Elämä oli köyhää ilman soke-
ria ja toivoa. Ainoa ilo oli juominen. 
Suolapalaksi syötiin kurkkua tai kui-
vaa limppua. Rakennustyöläiset ha-
kivat viinansa kaupunkipahasesta, 
josta löytyi oluttupia ja viinakaup-
poja. Muuan sen kaduista oli nimet-
ty Fjodor Dostojevskin mukaan. Kir-
jailija asui v. 1856-57 sen varrella 
palatessaan karkotuksesta Semipa-
latinskista. Hänen kaipuunsa koh-

de Maria Dmitrievna Isajeva odotti 
häntä siellä. Pari vihittiin paikallises-
sa Odigitrievskin kirkossa.

Yleinen hygienia oli parakeis-
sa ja korsuissa laadultaan heik-
koa. Rakennustyömaan sairaalassa 
työläisiä kuoli keuhko- ja pilkkukuu-
meeseen. Neuvosto-Venäjällä kuo-
li v. 1918–1920 pilkkukuumeeseen 
n. 3 000 000 ihmistä. Neuvostoliitos-
sa riehui v. 1932-33 ja 1937-38 paha 
pilkkukuume-epidemia. Kulkutau-
din aiheutti vaatetäiden ja kirppu-
jen levittämä mikrobi (riketsiabak-
teeri). Muita tarttuvia tauteja olivat 
mm. keltakuume, pernarutto, iso-
rokko ja aivokalvontulehdus. Tuol-
loin lääkäreitä oli vähän, eikä ollut 
käytössä antibiootteja. (Lähde: Arno 
Forsius: Kuvauksia lääketieteen his-
toriasta ja Venäjän valtion arkisto)

Rakennustelineet romahtivat 
ajoittain aiheuttaen tapaturmia. Ih-
miset kompastuivat telineillä lump-
puihinsa ja kuolivat. Junat toivat 
kuolleiden tilalle lännestä uusia työ-
läisiä. ”Tuuli pöllytti kesällä tomua ja 
talvella lunta, ja silmiään tuskallises-
ti siristellen ihmiset tarpoivat asu-
mattoman seudun halki sinne, mis-
sä rakennustyömaa kohisi.”

Puolue

Tšernyševille puolue merkitsi val-
tiokoneistoa. Se jakaantui hallin-
toalueisiin ja -piireihin. Siinä toimi 
viisaita ja typeriä virkamiehiä. Se 
myönsi varoja rakentamiseen. Se 
määräsi masuunien käynnistämisen 
aikataulun. Puolue oli hänelle valta-
va koneisto, joka hallitsi monia teh-
taita ja kaivoksia.

Hering oli liittynyt puoluee-
seen kaksi vuotta sitten. Hän oli 
oivaltanut jäsenkirjatta olevan vai-
kea tehdä työtä ja elää. Hän ei vai-
vautunut pohtimaan periaattei-
ta. Hän rakasti työtään. Hän pystyi 
helposti liittämään telinesillat puo-
lueohjelman kohtiin ja edustajako-
kouksen päätöslauselmat valurau-
tatonneihin.

Nuorille puolue oli jotakin eh-
dotonta ja yhteistä, ilmaa jota he 
hengittivät, leipää jota he söivät, 
valurautaa jota he sulattivat. Heil-
le puolueen ulkopuolella oli vain vi-
hollisia ja etuilijoita.

Vanha bolshevikki, Šor oli liit-
tynyt puolueeseen 24 vuotta sit-
ten sen ollessa vielä pikkuruinen pii-
ri. Nyt puolue tuntui hänestä valta-
valta kuin maailma. Se rakensi kom-
binaatteja, kynti aroja, pumppasi öl-
jyä putkia pitkin ja sytytti martinuu-
nien tulia. Sen riveissä oli 1,5 miljoo-
naa jäsentä. Tie puolueeseen oli pit-
kä. Se tie oli ollut Šorin elämä. Hän 
oli istunut aatteensa vuoksi linnassa 
ja elänyt maanpaossa Pariisissa. Hä-
nelle puolue ei ollut valtio eikä tak-
tiikka eikä rakennustyömaa. Se oli 

hänelle jotain paljon läheisempää ja 
ero siitä  merkitsisi samaa kuin ero 
elämästä. Sydänvikainen mies kuoli 
työmaalla saappaat jalassa.

Entinen kansalaissodan par-
tisaani, sittemmin kaupunkikomi-
tean puheenjohtaja Markutov oli 
uurastanut ikänsä sitkeästi ja anka-
rasti. Hän luotti vain puolueen kes-
kuskomiteaan ja tarkistettuihin ko-
neisiin. Hän näki, miten hänen ym-
pärillään ihmiset varastivat, lintsasi-
vat töistä, turmelivat koneita ja juo-
pottelivat. Hän mielestään tehdas 
olisi rakennettava ihmisten myö-
tävaikutuksella mutta ihmisiä vas-
taan. Hän oli pakkoluovuttanut ku-
lakkien omaisuutta maaseudulla. 
Hän langetti tuomiot työmaan sa-
botööreille.

Tehdas (maan teollistami-
nen)

Tehdas kasvoi asumattomalle Sipe-
rian seudulle ja sen ympärille kasvoi 
uusi kaupunki. Muista maista saapui 
asiantuntijoita. Nämä ihmettelivät 
kaikkea: innostusta, täitä ja pakka-
sia.  He asuivat erillään omissa talois-
saan, söivät omissa ruokaloissaan ja 
harjoittivat omia uskontojaan. Re-
portterit etsivät uutta neuvostoih-
mistä, mutta eivät ymmärtäneet 
näkemäänsä. Ulkomaisen tieto/tai-
don hankinta oli kallista. ”He uskoi-
vat dollareihin, ja dollareilla heille 
maksettiin” Jenkit keikaroivat leveä-
lierisissä hatuissa. Brittien elämä oli 
kuivaa ja arvoituksellista. Saksalai-
set asuivat perhekunnissa ja säästi-
vät rahaa. Heidän mainiossa Saksas-
saan ei ollut täitä, kulkutauteja, ro-
kuleja ja vallanku mousta. Italialaiset 
asensivat turbiineja. Paikalliset kävi-
vät kauppaa ulkomaalaisten kanssa. 
Kaikki ulkomaalaiset sanoivat, että 
tehtaan rakentamiseen menisi kuu-
kausien sijasta vuosia. Moskovan ai-
kataulu oli aina kiireinen.

Tehdas valmistui ajallaan

”Niin syttyivät huhtikuun neljänte-
nä päivänä ensimmäisen masuu-
nin tulet. Taivas vaaleni oranssinpu-
naiseksi ja ilma täyttyi kirskunnasta 
ja katkusta. Johtoja pitkin kiiti lyhyt 
salamasähke: ”Moskova, Kreml. En-
simmäinen 64 tonnin rautaerä su-
latettu. Valimo ottanut keskeytyk-
sittä vastaan raudan. Rauta laadul-
taan erinomaista, 4 % piitä. Kaikki 
koneikot (pumppu ja sitä käyttävä 
voimakone) ja itse masuuni toimi-
vat täysin normaalisti.”

”Leninin mukaan sosialismin 
tuli olla demokraattista, kansan-
valtaista. Sen tuli vetää mukaan his-
torialliseen luomistyöhön yhteis-
kunnallisesti ja poliittisesti passiivi-
nen maailman väestön valtaenem-
mistö. Tehtävänä oli miljoonien nos-
tattaminen itsenäiseen poliittiseen 
toimintaan ja taloudelliseen aktiivi-
suuteen. Sosialismi syntyisi kansan-
joukkojen alhaalta päin tulevan luo-
mistyön tuloksena eikä ylhäältä an-
nettujen teoreettisten kaavojen pu-
ristamana.” (Lenin-museon johtaja 
Aimo Minkkinen, TA 18.1.2013)

Ilja Ehrenburg kirjoitti muis-
telmissaan   v. 1961-62 ”Ihmisiä, 
vuosia, elämää” Kuznetskin koke-
muksistaan seuraavaa: ”Ulkomaa-
laiset asiantuntijat, jotka tulivat 
Kuznetskiin, puhuivat, ettei näin 
saisi rakentaa.  Ensin piti saada tiet 
kuntoon ja asuintalot työläisille. Si-
tä paitsi työvoimakin vaihtui alitui-
sesti, työläiset eivät osanneet käyt-
tää koneita; koko hanke oli tuomit-
tu surkeasti epäonnistumaan. He ar-
vostelivat asiaa oppikirjojen, oman 
kokemuksensa ja rauhan maiden ih-
misten psykologian mukaan, eivät-
kä jaksaneet mitenkään ymmärtää 
heille vierasta maata, ei sen henkis-
tä ilmapiiriä eikä mahdollisuuksia. 
Minä näin jälleen, mihin kansamme 
pystyy kovien koettelemusten vuo-
sina. Tehtaita rakennettiin sellais-
ten olosuhteiden vallitessa, jolloin 
onnistuminen tuntui samanlaisel-
ta ihmeeltä kuin vanhemmasta su-
kupolvesta oli näyttänyt voitto kan-
salaissodasta, jolloin saarrettu, näl-
käinen, paljasjalkainen Venäjä löi in-
terventiovallat. En tiedä, onko tämä 
tällainen yleinen inhimillinen omai-
suus, vai onko se kenties kiinteässä 
yhtey dessä vallankumouksen alku-
voimiin, mutta neuvostoihmiset pal-
jastivat aina parhaat puolensa pa-
himpina vuosina.”   

 
Matti Laitinen

4.11.2020
 

Lähteet: Ilja Ehrenburg: Toinen päi-
vä, Weilin+Göös, 1978, (suom. Ulla-
Liisa Heino); Neuvostoliiton historia, 
Edistys 1978; Mikko Ylikangas: Mag-
nitogorsk – ensimmäinen sosialisti-
nen kaupunki, Idäntutkimus 1/2004 
ja Encyclopaedia Britannica ja F.M. 
Dostojevsky literary-memorial mu-
seum Novokuznetsk sekä Ilja Ehren-
burg: Ihmisiä, vuosia, elämää, Kan-
sankulttuuri 1980.

Yleisnäkymä Novokuznetskin kaupunkiin.  Sijaitsee Abkondom- ja Tom-
jokien yhtymäkohdassa. Perustettiin v. 1617.  Kehittyi yhdeksi Neuvos-
toliiton isoimmaksi metallurgian keskukseksi, jota alettiin rakentaa v. 
1930. Alueen hiilivarannot laskettiin v. 1956 1800 m syvyyteen saakka 
905,3 miljardiksi tonniksi. Novokuznetskin asukasluku tänään 550000.

Tässä on Kuznetskin metallitehdas Venäjällä (Neuvostoliitossa) Kame-
rovon alueella. Huhtikuun 3. päivänä 1932 klo 06.30 aamulla se antoi 
ensimmäisen sulatteensa. Silloin syntyi siperialaista valurautaa. Syys-
kuun 19. päivänä martinuuni tuotti ensimmäisen kuznetskilaisen raa-
kateräksen ja 5. marraskuuta vannevalssilaite tuotti ensimmäiset teräs-
harkot. Seuraavana päivänä tehtaalta lähtivät matkalleen ensimmäi-
set Siperiassa tuotetut ratakiskot. Tekninen kumous kosketti Siperiaa.  
Kaikki mitä syntyi myöhemmin vuosien kuluttua, 60-luvun jättimäiset 
suunnitelmat ja uusimmat tuotantolaitokset, 70-80-luvun tuotantovoi-
mien sijoittamiskaaviot, ovat olleet mahdollisia siksi, että 30-luvulla 
syntyi Ural-kuzbass, teollisen Siperian alku.
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Vaikeneminen oli osa sota-
propagandaa

Jatkosodan alussa kesällä 1941 so-
tavankileirejä perustettiin ympäri 
maata ja myös valloitetuille alueille. 
Kun otetaan huomioon maatiloille 
sijoitettu sotavankityövoima, neu-
vostosotavankeja oli lähes jokaises-
sa Suomen kolkassa. Hyökkäyssota 
Suomen rintamilla muuttui asema-
sodaksi ja vuoden 1941 aikana otet-
tiin vangiksi 56 000 neuvostosoti-
lasta. Talvisodan mallin mukainen 
sotavankihallinto ei kyennyt huo-
lehtimaan suuresta vankimääräs-
tä. Maan elintarviketilanteen keh-
nous ja vankien heikko yleiskunto 
johti katastro fiin. Joulukuun 1941 
ja toukokuun 1942 välisenä aika-
na menehtyi 12 171 neuvostosoti-
lasta. Kun kuolleisuus jatkosodan 
aikana oli yhteensä 18 267 vankia, 
oli menehtyneiden määrä nälkätal-
vena paasikiveläistä sanontaa käyt-
täen ”hirmuinen”, kirjoittaa Kurilei-
ri-kirjassaan emeritusprofessori Ar-
vo Myllymäki. 

Vaikeneminen oli osa so-
tapropagandaa jatkosodan ai-
kana. Sen tarkoituksena oli välttää 
epävarmuutta lisäävät pohdinnat 
sekä siviilien että sotilaiden mie-

lissä. Oli syytä myös vaieta omien 
joukkojen tappioista ja sotavankei-
hin kohdistuneista rikoksista. Myös 
Suomen Punainen Risti teki jatkoso-
dan aikana minimaalisen vähän 
neuvostosotilaiden auttamiseksi. 

Mihail menestyi koulussa

Mihail Kutsherenkon isä oli kansal-
lisuudeltaan kazaani ja äiti ukrain-
ka. Kolmilapsinen maanviljelijäper-
he asui Ukrainan sydämessä. Mihail 
oppi vasta koulussa venäjän kielen 
ja jatkoi kouluaan Harkovan kym-
menvuotisessa keskikoulussa, joka 
johti yliopistoihin ja korkeakoului-
hin. Edessä oli kuitenkin muutto Al-
taille Kirovin kolhoosiin, kun isä Ka-
lin  ei suostunut liittymään vapaa-
ehtoisesti kolhoosiin Ukrainassa. 
Musikaalinen ja erinomaisesti kou-
lussa opiskellut Mihail pääsi jatka-
maan opintojaan Kiovan opettaja-
korkeakouluun ja menestyi hyvin. 
Vuorossa oli varusmiespalvelus pu-
na-armeijan kiväärijoukoissa lähellä 
Sverdlovskia Keski-Uralilla. 

Nuori opettaja oli vasta aloit-
tanut ammatissaan, kun Altain so-
tilasesikunnasta tuli määräys lähteä 
Viipuriin kouluttamaan alokkaita. 
Mihailin Pravdasta lukema rajaselk-
kaus sai julmat sodan rumentamat 
kasvot keväisessä Viipurissa 1940. 

Seuraavana talvena koko rykment-
ti osallistui sotaharjoituksiin Sum-
massa. Keväällä komppania sai kuul-
la saksalaisten miehittäneen Norjan. 
Uhkakuva paheni, kun Murmanskin 
alueen tiedustelu oli todennut Suo-
men Lapin suorastaan vilisevän sak-
salaissotilaita. Tapahtumat enteili-
vät sotaa. 

Sotavangiksi Viipurin lä-
heisyydessä

Äänten jyly kuului pohjoisesta 25. 
kesäkuuta. Sen aiheuttajina olivat 
puna-armeijan ilmavoimat, jotka is-
kivät rajan takaisiin suomalaisiin so-
tilaslentokenttiin. Hälytys toverit up-
seerit, Suomen fasistit ovat aloitta-
neet hyökkäyksen, huusi herätyksen 
komppanian politrukki. Koko sanka-
ridivisioona alokkaineen oli saanut 
käskyn siirtyä puolustukseen Suo-
men vastaiselle rajalleen. Mihai-
lin pataljoona jäi Viipurin suojaksi. 
Hyökkäyksen pysähdyttyä vääpeli 
Volkov totesi sankarirykmentin lu-
histumisen olevan lähellä. Suoma-
laiset saivat vastahyökkäyksellä lyö-
tyä pataljoonan kahtia. Vihollinen 
siirsi hyökkäyksen painopisteen 
heidän puolustuslohkolleen. Tajui-
hinsa tultuaan Mihail kuuli suoma-
laisten sotilaiden puhetta: Täällä on 
haavoittunut upseeri, ammutaan se. 
Älä ammu, minä olen ihminen, Mi-
hail huudahti moitteettomalla suo-
men kielellä. Suomalaissyntyinen 
Henrik Korhonen oli opettanut Mi-
hailille Ukrainassa  opettajakorkea-
koulun aikana salaa suomen kiel-
tä. Se vaikutti Mihailin koko loppu-
elämään.

Sotakoirat katkaisivat kar-
kumatkan

Vankia ei ammuta, vaan hänet vie-
dään ensin joukkosidontapaikal-
le, sitten kenttäsairaalan kautta so-
tavankien kokoamisleirille Säkkijär-
velle, sanoi suomalaisvänrikki päät-

täväisesti sotilailleen. Mihail puet-
tiin puhtaisiin neuvostoarmeijan 
kenttävaatteisiin. Hänen repeyty-
nyt asetakkinsa sotilaspasseineen ja 
pois leikattuine sotilasarvoineen lo-
jui Viipuriin johtavan maantien ojas-
sa. Mihail kuuli ensimmäisen ker-
ran sanan ryssä. Neuvostoluutnant-
ti ajatteli, että hyökkäysmenestyk-
seen ja Saksan aseiden voittoon us-
kovia suomalaisia ei pysäytä mikään 
suhteessa neuvostosotavankien ar-
vottomaan kohteluun. 

Sotavanki päätti karata he-
ti, kun siihen tulee tilaisuus. Ju-
ri Volkov oli ainut sotilas, jonka Mi-
hail tunsi suurella kokoamisleirillä. 
Asetoverit ilmoittautuivat metsä-
töihin. Olin siviilissä opettaja, mut-
ta opin sotaväessä Uralilla puunkaa-
don, kertoi Mihail. Korsun ovi avat-
tiin äkkiä ja juopunut vartija sanoi 
sotavangille: Sinä suomensielui-
nen metsuri, tulehan kaverisi kans-
sa keittämään nuotiolla teetä. Ka-
zaani mielisteli vartijoita minkä osa-
si. Toverukset hioivat pakosuunnitel-
maansa. Kun he olivat olleet jo kak-
si viikkoa karkumatkalla, kuului yht-
äkkiä: Ruki verh! (kädet ylös) Keho-
tusta täydensivät sotakoirat, jotka 
olivat haistaneet karkulaisten piilo-
paikan. Asetoverit olivat väsyneitä 
ja peloissaan. He olivat varmoja sii-
tä, että automatka päättyisi Viipuris-
sa teloitukseen. 

Turpeennostoa ja ojankai-
vuuta Riitasensuon kurilei-
rissä

Kämärän asemalla vartija haki vet-
tä, leipää ja makkaralenkin aseman 
viereisestä kioskista ja kehotti syö-
mään. Kuulustelussa kapteeni sa-
noi Mihailille, ette ole linjojen taka-
na harhaileva neuvostosotilas, vaan 
sotavankileiristä karannut sotavan-
ki. Herra kapteeni, emme karan-
neet  toverini kanssa leiristä, vaan 
Tienhaaran metsätyömaalta, jonka 
vartijat juopottelivat ja uhkasivat 
ampua meidät. Tämä kaikki oli tot-
ta. Lieventävät asianhaarat saatan 
teitä kuulustelevan luutnantin tie-
toon, sanoi kapteeni. Mihail kertasi 
karkumatkansa päävaiheet, elämän-
sä tapahtumat, ammattinsa ja soti-
lasarvonsa kuulustelijalle. 

Kenttäoikeus määräsi Mihai-
lin toverinsa kanssa siirrettäväk-
si sotavankeusajaksi kurileiriin, 
jonne siirto tapahtuu välittömäs-
ti. Iltamyöhään vankeja täyteen ah-
dettu tavarajuna, jossa myös Mihail 
ja vääpeli Volkov matkasivat, saapui 
Savonlinnan Pääskylahden asemal-
le. Loppumatka oli surkeaa kinttu-
polkua rakennukselle, jota ympä-
röi kaksinkertainen piikkilanka. So-
takoiran haukunta tervehti tulijoita. 
Nostatte turvetta Riitasensuon Tur-
ve Oy:n käyttöön ja samalla kaivat-
te lasku ojaa, joka johtaa läheiseen 

järveen, ilmoitti leirin komendant-
ti. He kaivoivat loka-marraskuussa 
ojaa vailla talvivaatteita - puuken-
gissä. Kosteissa parakeissa vaatteet 
eivät kuivuneet edes öisin. Sairastu-
vat täyttyivät, ensimmäiset kuolivat 
nälkään ja aliravitsemukseen. Leirin 
vartijat olivat suojeluskuntalaisia, 
joille sodan alkumenestys oli ollut 
unelmien täyttymys.

Soitto Kerimäen kirkko-
herralle auttoi

Marraskuisena aamuna Juri Volkov 
ja neljä muuta vankia eivät jaksa-
neet lähteä töihin ankaran vatsaki-
vun takia. Luutnantti komensi ”nis-
koittelevat” vangit parakkien eteen 
ja määräsi työhön kyvyttömät van-
git välittömästi teloitettavaksi. Kat-
sokaa herra luutnantti missä kun-
nossa minä ja neljä muuta miestä 
olemme, vetosi Volkov.  Sinä moko-
ma rättivääpeli olet lietsonut tämän 
kapinan, raivosi luutnantti ja kaivoi 
pistoolinsa esiin. Neljä muuta teloi-
tettiin leirin ulkopuolella. Seuraava 
teloitus ”kapinan lietsonnasta” ta-
pahtui joulukuun alussa. Sairaudes-
ta ja nälästä puolikuollut viiden so-
tavangin ryhmä teloitettiin. Mihail 
oli epätoivoissaan, nälissään ja pe-
loissaan. Hei sinä mustatukka tule 
tänne, kutsui vartija Mihailia. Keittä-
jä sanoi sinun ymmärtävän ja puhu-
van suomen kieltä. Lähdemme Kas-
ken taloon siviilejä auttamaan. Kau-
nis maalaistalo sijaitsi vain puolen 
kilometrin päässä leiristä pienen jär-
ven rannalla. 

Ensin on vuorossa puiden 
pilkkominen ja saunan lämmi-
tys. Sen jälkeen tuotte vangin kah-
ville, määräili emäntä vartijaa. So-
tavankisäännösten mukaan teidän 
ei saa puhella vangille eikä tarjota 
kahvia, sanoi iäkäs vartija. Schau-
mannin sahan metsäherra kävi puu-
nostossa ja valitti turvesuolla työs-
kentelevän puolikuolleita vankeja, 
jotka eivät pysty juuri minkäänlai-
seen työsuoritukseen, kertoi emän-
tä katsoen  kysyvästi vartijaa. Mihail 
ei pelännyt mitään eikä ketään ja ta-
jusi, että oli tilaisuus puhua suomea 
ja saada muutos leirin olosuhteisiin. 
Hyvä emäntä, te olette ainut pe-
lastuksemme, muutoin kuolemme 
sairauk siin ja nälkään tai luutnant-
ti teloittaa meidät kaikki. Vai sitä ne 
meille saakka kantautuneet yhteis-
laukaukset ovat olleet. Kertokaa to-
tuus, alikersantti. Valehteleeko vanki 
vai onko tämä kaikki totta? Kaikki on 
totta, vastasi alikersantti. Soitan vä-
littömästi Kerimäen kirkkoherralle, 
sanoi emäntä. On sinun ja mahdol-
lisesti meidän molempien kuolema, 
jos sanallakaan hiiskut, mitä talossa 
tapahtui, suomalaissotilas uhkaili.

Elina Tala

Entisen sotavangin matka isän luo Altaille
Kirjassaan vihan ja rakkauden päivät, Arvo Myllymäki kertoo 
elämäntarinansa. Hän vaikeni taustastaan kymmeniä vuosia. Arvo 
Myllymäen isä Mihail Kutsherenko oli Viipuria puolustaneen puna-
armeijan 123. divisioonan sotilas. Kannaksen puolustuksen luhis-
tumisen seurauksena hän jäi elokuussa 1941 tuhansien asetove-
reidensa tavoin vangiksi. Monien rankkojen vankileirikokemus-
ten jälkeen Vaasan Mustasaaren vankileiriltä hän sai komennuk-
sen Etelä-Pohjanmaalle maataloon töihin. Siellä Mihail rakastui Ma-
ri aan, talontyttäreen. Isäni sai tietää vasta vuonna 1977, että hä-
nellä oli lapsi Suomessa. Tapasimme ensimmäisen kerran vuonna 
1978 ja sen jälkeen vuosittain joko Suomessa tai isäni kotimaassa.  
Sodanjälkeisessä Neuvostoliitossa opettaja Kutsherenko oli mat-
kustamisoikeuksien osalta harvinainen poikkeus entisten kurisota-
vankien joukossa. Nuo oikeudet eivät olisi olleet mahdollisia ilman 
Neuvostoliiton Suomen suurlähettilään myötävaikutusta vuonna 
1978, kertoo Arvo Myllymäki. Tähän kirjoitukseen on haettu tieto-
ja myös Arvo Myllymäen toisesta teoksesta Kurileiri.

Nimet kuten Napoleon, Bismarck 
ja Stalin herättävät välittömästi 
sarjan mielikuvia, ja mitä lähem-
pänä kertojan aikaa ja sydäntä ta-
rina tapahtuu, sitä värittyneempää 
kuvan maalaaminen on. Tätä voisi 
kutsua leimaamiseksi, ja se koros-
tuu, jos kertojalla sattuu olemaan 
voimakas tarve ajaa jotain päivän-
poliittista asiaa. Esimerkiksi Ma-
hatma Gandhille löytyy helpos-
ti myönteistä hyötykäyttöä, Stalin 
kelpaa kaikille mustamaalauksen 
välineeksi.

Porvarillisessa, ei-marxilai-
sessa historian kertomukses-
sa Robespierre ja Stalin ovat esi-
merkkejä poliittisesta terrorista, ja 
siksi he ovat yksiselitteisesti paho-
ja. Asiat näyttävät kuitenkin hyvin 
erilaisilta, kun vertaamme vallan-
kumouksellista voimankäyttöä 
porvarilliseen voimankäyttöön. 
Ranskan vallankumouksen en-
simmäinen vaihe oli porvarilli nen 
(1789) ja toinen vaihe radikaali 

(1793). Robespierre onnis-
tui viemään kansainväliseltä or-
jakaupalta laillisen aseman. Rans-
kan porvariston vauraus perus-
tui suurelta osin orjakauppaan, jo-
ta käytiin Bordeaux’sta käsin. Radi-
kaalin vallankumouksen aloittaneet 
käsityöläiset ja artesaanit sekä heitä 
tukeva nuoriso lähetettiin Napoleo-
nin johdolla loputtomiin sotiin, ja 
näin uhka porvaristolle poistettiin.

Neuvostoliitossa toimittiin 
toisin. Kiihkomielisten trotskilais-
ten vaikutusvalta eliminoitiin. Mos-
kova valitsi rakentavan politiikan 
suhteessa demokraattiseen kapi-
talismiin. Stalin luopui sosiaalifasis-
ti-nimikkeen käyttämisestä ja ohjasi 
veljespuolueet länsimaisiin kansan-
rintamahallituksiin. Hänen johdol-
laan Neuvostoliitto liittyi myös siir-
tomaamahtien hallitsemaan Kan-
sojen liittoon. Juuri tämä maltilli-
nen käytännöllisyys teki Stalinis-
ta vaarallisen. Tämä oli 1930-lu-
vulla kiih tyneen järjestelmällisen 

vääristelyn peruste.
Neuvostoliitto ei lähtenyt 

vallankumouksen jälkeen Na-
poleonin kaltaisiin sotaseikkailui-
hin. Ranskan vallankumoukselli-
nen terrori oli uhrimäärältään vain 
murto-osa siitä, mihin Napoleo-
nin sodat johtivat. Neuvostoliiton 
1930-luvun ankaran kurin uhrilu-
ku oli vain murto-osa siitä, mitä 
sen viholliset aiheuttivat. Kun val-
lankumoukselliset ovat ankaria, 
heidän vihollisensa kutsuvat sitä 
kommunistien hirmuvallaksi. Kun 
porvarilliset valtiot järjestävät 
hyökkäysmielessä suursotia, kut-
sutaan sitä isänmaallisuudeksi ja 
jalon velvollisuuden täyttämiseksi.

Myös Kiinassa onnistuttiin 
välttämään porvarillisen sota-
politiikan umpikuja. Yhdysval-
tojen ja Ranskan vallankumoukset 
kulkivat syrjäpoluille loputto miin 
sotiin, joita yhä käydään kaikilla 
mantereilla. Tästä kaikesta huoli-
matta, tai juuri näistä syistä, Suomi 
kuuluu länteen.

Napoleonista lisää:
https ://w w w.counterpunch.
org/2021/05/07/napoleon-bet-
ween-war-and-revolution/

 
Tauno Auer

Helsinki 11.5.2021

Terrori ja sota
Historia on laaja aihe, sehän on selvää, se. Tästä syystä sellaisille 
henkilöille, jotka eivät tutki aihetta järjestelmällisesti, heille tar-
vitaan selkeitä rajapyykkejä, ikään kuin peruskiviä, joiden varassa 
voidaan kertoa tarinoita. Kuten sana jo antaa ymmärtää, historia 
on tarinoiden kertomista. Vetävissä tarinoissa hyvä taistelee pahaa 
vastaan. Aivan inhimilliset syyt johtavat siihen, että historia menet-
tää kerrottaessa todenmukaisuutensa, koska hyvissä kertomuksis-
sa asioita yksinkertaistetaan niin paljon.
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Jopa brittilehti The Economist oli huolestunut Mek-
sikon demokratiasta. Sen tekemissä tulkinnoissa kan-
sa erehtyi äänestyspäätöksissään vuonna 2018 ja nyt 
tuo ulkomainen media kehotti toisen maan kansalai-
sia kor jaamaan tilanteen äänestämällä oppositiovoi-
mia. Meksikon sisällä käytiin samankaltainen raju kak-
sikuukautinen kampanja, jonka aikana oikeisto pyrki 
kaikin mahdollisin tavoin väheksymään ja kiistämään 
hallituksen saavutukset sekä esittämään sen histo-
rian huo noimmaksi ja vaarallisimmaksi hallitukseksi. 
Julkaisemme ohessa kirjoituksen toisen osan. Kansan 
äänen edellisessä numerossa 3/2021 oli kirjoituksen al-
kuosa

Meksikon vasemmisto voittoon välivaaleissa (2/2)

Meksikon presidentti Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) saa ensimmäisen korona-rokotteensa.

Kuvassa presidentti  AMLO ja hänen vaimonsa, histo-
rioitsija, kirjailija ja tutkija Beatriz Gutiérrez Müller.
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To i s a a l t a 
vaalit ovat tuo-
neet esiin pää-
kaupungin vau-
raimpien osien 
itsekeskeisyy-
den ja individua-
lismin, kun taas 
mediat ovat li-
sänneet kapina-
henkeä omilla 
mustamaalaus-
kampanjoillaan. 
Kyseessä onkin 
eräänlainen kes-
kiluokan kapina, 
koska monet eivät koe liittovaltion 
hallituksen panostaneen riittävästi 
maan vauraimpien osien kehittämi-
seen. He eivät ymmärrä, miksi halli-
tus keskittyy köyhimpien kuntien 
ja köyhimpien alueiden hyvinvoin-
tiin. Ilmeisesti sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus on joillekin ryhmil-
le vieras käsite. Myös pandemia on 
haavoittanut pahiten juuri pääkau-
pungin sosiaalista ja taloudellista il-
mapiiriä. Nyt pääkaupunki jakau-
tui tietynlaisen rakenteellisen rasis-
min ja luokkajaottelun varjolla kah-
teen osaan, vauraampiin ja köyhim-
piin. Vauraimmat väestönosat tuki-
vat oikeistoa ja köyhimmät asuinalu-
eet vasemmistoa. Jotkut ovat puhu-
neet jopa ”veroja maksavasta vä-
estöstä” erotuksena ”tukea saaviin 
kotita louksiin”, vaikka todellisuudes-
sa kaikki maksavat kulutusveroja ja 
muita veroja varallisuutensa ja tulo-
tasonsa mukaisesti.

Meksikon presidentti Andrés 
Manuel López Obrador (More-
na) on luvannut huomioida pää-
kaupungin protestiäänet tehdäk-
seen yhä enemmän Ciudad de Mé-
xicon ja etenkin sen vähävaraisten 
huo mioimiseksi. Morena puoluee-
na aikoo puolestaan tehdä enem-
män työtä kannatuksensa vahvista-
miseksi perinteisesti vasemmistolai-
sessa pääkaupungissa.

Toisaalta Tamaulipaksen osa-
valtiossa, jossa paikallinen kong-
ressi puolusti loppuun asti PAN-puo-
lueen korruptoitunutta kuvernööriä, 
Morena voitti 16 vaalialuetta ja val-
taa pitänyt PAN vain kuusi saaden si-
ten itselleen paikallisen parlamentin 
enemmistön. Tapaulipaksen paikal-
lisen kongressin 36 paikasta More-
na otti haltuunsa 21.  Lisäksi se voitti 
kuusi yhdeksästä liittovaltion kong-
ressipaikasta. Se ylsi voittoon myös 
seitsemässä suurimmassa kaupun-

gissa käydyissä kunnanjohtajan vaa-
leissa.

Mitä tulee suurempiin väes-
tökeskittymiin, niin Morena voit-
ti kaksi pääkaupungin väkirikkainta 
kuntaa Iztapalapan ja myös Gustavo 
A. Maderon sekä pohjoiset rajakau-
pungit Tijuanan ja Ciudad Juárezin. 
Se voitti myös Ecatepecin kunnassa 
pääkaupungin läheisellä metropo-
lialueella. PAN liittolaisineen voit-
ti Pueblan ja Léonin kaupungeis-
sa, kun Movimiento Ciudadano yl-
si voittoon Guadalajarassa ja sen 
metropolialueella Zapopánissa se-
kä Monterreyssä.

Pieni vaalianalyysi

Yleensä välivaaleissa tai puoliväli-
kauden vaaleissa (elecciones inter-
medias) koetaan jonkinasteinen nä-
päytys valtaa pitäviä puolueita koh-
taan. Vaaliasetelmat rakennetaan 
enemmän hallitusta vastaan kuin 
varsinaisia uusia ehdotuksia puol-
taviksi, joten tälläkin kertaa halli-
tus joutui maksamaan veroa siitä, 
ettei kaikkia kansalaisia ja sosiaali-
sia luokkia voi miellyttää samanai-
kaisesti. Toisaalta jatkuvat kielteiset 
mediakampanjat, pitkä pandemia-
kausi ja tuore metro-onnettomuus 
vaativat oman hintansa.

Morenaa voidaan pitää kui-
tenkin vaalien voittajana, koska 
edes historiallisesti ensimmäistä ker-
taa yhteiseen vaaliliittoon yhtyneet 
kolme muuta puoluetta eivät kyen-
neet kasvattamaan vaikutusvaltaan-
sa kovin merkittävästi. Niiden kan-
natuksen kasvu ei myöskään seli-
ty yksittäisten puolueiden menes-
tyksellä, vaan perustuu ennen kaik-
kea vaaliliiton tuomaan etulyönti-
asemaan. PAN ja PRI ovat perintei-
sen ison organisaation omaavia van-
hoja valtapuolueita, suomalaisittain 
niitä voisi verrata kokoomukseen ja 
keskustaan. Myös PRD:lla on paikal-
lista painoarvoa muutamilla alueil-
la. Morenan liittolaiset sen sijaan 

ovat politiikan 
pienempiä ryh-
mittymiä. Perin-
teensä ja ideolo-
giansa myynei-
den kolmen puo-
lueen vaaliliitto 
paljasti sen, mi-
tä moni oli epäil-
lyt jo pitkään. Ky-
seessä ovat toi-
siaan muistutta-
vat aina tarpeen 
sitä vaatiessa ku-
lissien takana liit-
toutuvat oikeis-
tovoimat, jotka 
ovat kykeneviä tekemään mitä ta-
hansa valtansa ja etuoikeuksiensa 
säilyttämiseksi. Alun perin sekä PAN 
että PRD perustettiin oppositiopuo-
lueiksi Meksikoa yksivaltaisesti vuo-
sina 1929−2000 hallinneen PRI:n 
kukistamiseksi, mutta nyt puolueet 
ovat ryhtyneet alati lähenevään yh-
teistyöhön.

Morena ei joutunut myymään 
arvojaan saavuttaakseen vaali-
voiton. Hyvin edennyt rokotusoh-
jelma oli hallituksen suurin valtti-
kortti vaalien loppusuoralla. Vaali-
instituutti (INE) tarkkaili hyvin tar-
kasti hallituksen tiedottamista ja 
presidentin joka arkipäivä pidettä-
viä tiedotustilaisuuksia. Se ei kieltä-
nyt presidentin ilmaisuvapautta ko-
konaan, mutta rajoitti sitä. Hallitus 
ei tiedottanut saavutuksistaan ja 
kunnioitti vaalien ilmapiiriä. Kysees-
sä olivat todellisuudessa Meksikon 
historian ensimmäiset vaalit, joi-
hin valtiovalta ei puuttunut. Se kun-
nioitti vaalien vapautta eikä rahoit-
tanut vaalikampanjoita. Kaikki mui-
den puolueiden vaalimainokset sen 
sijaan keskittyivät hallituksen vastai-
seen propagandaan. Vaikka Meksi-
kon pandemiatilanne on parantu-
nut jatkuvasti, yleisötilaisuuksien 
järjestäminen ei ollut yhtä helppoa 
ja tavanomaista kuin ennen korona-
viruksen ilmestymistä. Siksi etenkin 
sosiaalisten medioiden merkitys 
kampanjatyössä korostui.

Viimeksi vuonna 1991, kun 
maan poliittiset olosuhteet olivat 
tyystin erilaiset, on silloinen halli-
tuspuolue yltänyt yhtä hyvään vaa-
litulokseen ja yhtä vahvaan enem-
mistöön kongressivaaleissa. Nel-
jän edellisen hallituksen aikaisissa 
niin sanotuissa välivaaleissa vuosi-
na 1997, 2003, 2009 ja 2015 kukin 
hallitusryhmä menetti keskimää-
rin 29,6−34.8 prosenttia kannatuk-
sestaan. Nykyinen hallitus liittolaisi-
neen koki vaaleissa pienimmän ver-
tailukelpoisen tappion menettäes-
sään kannatuksestaan vain noin 4,2 
miljoonaa ääntä tai 17,1 prosenttia. 
Historian valossa Meksikon nykyi-
nen vasemmistohallitus pärjäsi siis 
poikkeuksellisen hyvin. Vaalivoittoa 
voidaan yleisesti pitää luottamuk-
senosoituksena viimeisten vuosi-
en politiikalle. Neljäs muutosaalto 
(Cuar ta Transformación) voitti vaali-
piirinsä yhä lähes kahdessa kolmas-

osassa maata. Kun vuonna 2018 Mo-
rena liittolaisineen voitti 72,6 pro-
senttia vaalipiireistä, nyt se ylsi voit-
toon 61,3 prosentissa kaikkiaan 300 
vaalialueesta.

Välivaaleissa osallistuminen 
on viimeisen kahden vuosikym-
menen ajan jäänyt alle 50 pro-
sentin. Vuonna 1997 yli 71,2 pro-
senttia osallistui presidentinvaale-
ja vähemmän intohimoja herättä-
viin vaaleihin. Nyt äänestysprosent-
ti oli 52,7 prosenttia. 2015 vain 47,7 
prosenttia kansalaisista käytti ääni-
oikeuttaan, mutta 2018 56,6 miljoo-
naa eli 63,4 prosenttia. Kaikkiaan ää-
nioikeutettuja yli 21 000 poliittisen 
pestin vaaleissa oli melkein 94 mil-
joonaa. Kansan riveistä rekrytoitu-
ja vaalityöntekijöitä vaalien järjes-
tämiseen tarvittiin yli 1,4 miljoonaa. 
Osallistuin itsekin sunnuntaina 6.6. 
käytyihin numeroiden valossa his-
torian suurimpiin vaaleihin pääkau-
pungin Cuauhtémocin kunnan Co-
lonia Roma Surin äänestyspaikka 
4560:n ensimmäisenä laskijana. Vaa-
liurakkamme alkoi aamuseitsemän 
aikoihin ja jatkui aina puolikymme-
neen asti. Kaikkiaan Meksikossa ää-
nestettiin yli 162 000 vaalipaikalla 
halki koko laajan maan.

Seuraavat vaalit Meksikos-
sa pidetään 1.8., kun kansanää-
nestyksessä päätetään siitä, aloite-
taanko viittä edellistä presidenttiä 
vastaan rikostutkinta, jonka aiheis-
ta ei tule olemaan puutetta. Vaikka 
kyseessä on oikeudellinen prosessi 
sen seuraukset ovat poliittisia. Vas-
taavaa ei ole myöskään tehty aiem-
min. Siksi vain kansan suora tuki voi 
antaa täyden poliittisen mandaatin 
menneisyyden rikosten selvittämi-
seksi ja syyllisten rankaisemiseksi. 
Vuonna 2022 äänestetään siitä, voi-
ko presidentti jatkaa kautensa lop-
puun syyskuuhun 2024 asti vai tu-
leeko hänen erota välittömästi. Kan-
sanäänestys järjestetään presiden-
tin omasta aloitteesta osana hänen 
vuoden 2018 vaalilupauksiin.

Teksti: 
Sami Laaksonen

valtiotieteiden tohtori

Lähteet: INE, Canal Oncel, La Jor-
nada, Contralínea, Etcétera, La Cá-
mara de Diputados, Conferencia 
Matutina.

Viime keväänä Israelin pommi-
tukset surmasivat 260 gazalais-
ta, joista 66 oli lapsia. Lähes 2 
000 ihmistä vammautui, heis-
tä   lapsia oli 610. Pommituk-
set tuhosivat koteja, kouluja ja 
sairaaloita. Yhdysvaltain presi-
dentti Biden totesi, että Israe-
lilla on oikeus puolustautua.  Is-
rael puolustautuikin niin voi-
makkaasti, että Euroopassakin 
se huomattiin. Suomessa näkyi 
median hyvinkin kriittisiä kom-
mentteja Israelin toimista.   

Israelin pommituksista selvinnei-
den henki ja terveys ovat Gazas-
sa edelleen vakavasti uhattuina. 
Pommituksissa loukkaantuneiden 
hoitomahdollisuudet ovat puut-
teelliset, kun sairaaloita on tuhot-
tu ja osa hoitohenkilöistä on kuol-
lut tai vammautunut. Sairaaloiden 
kapasiteetti ei riitä edes akuuttei-
hin hoitoihin. 

 Korona riehuu Gazassa yhä. 
Silti siellä siirryttiin raunioitunei-
siin kouluihin opiskelemaan jo elo-
kuussa, koska kouluja ei Israelin 
pommitusten takia pystytty tou-
kokuussa pitämään auki. Etäkou-
lua ei Gazassa voida ajatellakaan, 
sillä vain 35 prosentilla perheistä 
on pääsy kotitietokoneisiin.

Gazassa on 
kiire rakentaa 
uudestaan tu-
houtuneet ko-
dit, koulut ja sai-
raalat, mutta ku-
ten aiemminkin, 
Israel ei salli se-
mentin ja mui-
den rakennustar-
vikkeiden vientiä 
Gazaan.   Gazas-
sa on ennenkin 
rakennettu talo-
ja romahtanei-
den rakennus-
ten murskatuis-
ta tiileistä, ja niin joudutaan nytkin 
tekemän.

AKYS on vuodesta 2009 ke-
rännyt varoja sekä   Länsirannalla 
että Gazassa toimivan  Palestinian 
Medical Research Societyn (PMRS) 
Gazan toimipisteen työn tukemi-
seen. PMRS huolehtii ensiavusta ja 
perushoidosta. Viime keväänä, kun 
tieto Gazan pommituksista levisi, 
monet suomalaiset tukivat AKYSin 
Gaza-keräystä. Laajan avun ansios-
ta AKYS pystyi lähettämään Gazaan 
yli 4 800 euroa. Gazasta tuli lämmin 
kiitosviesti  kaikille tukijoille.  

Kun kansainvälinen pai-
nostus sai Israelin lopetta-
maan pommitukset, Gazan ti-
lanne katosi lehtien otsikois-

ta eikä AKYSin Gaza-keräykseen-
kään enää tullut varoja. Elokuun 
lopulla Israel huomasi voivansa 
Afganistanin tapahtumien varjos-
sa jatkaa vielä hetken pommitta-
mista eikä media todellakaan eh-
tinyt siihen kummemmin puuttua. 

 Gazan haavoittuneita voi tu-
kea maksamalla haluamansa tuki-
summan AKYSin Palestiina-tilille 
FI95 8000 1300 9905 05 viitenu-
merolla  3214.

Keräyslupa RA/2020/1032 
(Poliisihallitus 28.8.2020). Kiitos 
lahjoituksesta, apu menee perille.

Ilona Junka
AKYSin puheenjohtaja.

Gazan tuska 

Morenan saama äänisaalis oli lähes 16,8 miljoonaa ja prosenttiosuus 
oli 34,1, vihreiden taas 5,4 ja PT:n 3,25. MC sai annetuista äänistä lä-
hes tasan seitsemän prosenttia. Oikeiston puolella PAN sai 18,2 ja 
PRI 17,7, sekä PRD 3,6 prosenttia annetuista äänistä. Vasemmiston 
yhteen laskettu kannatus oli siis 42,75 ja oikeiston 39,5 prosenttia. 
Suomalaisittain vastaava vaalitilanne olisi sellainen, että kokoomus, 
keskusta ja persut olisivat liittoutuneet demareita, vihreitä ja vas-
sareita vastaan. Silti se ei riittänyt niiden enemmistöön, jota ne kai-
kin keinoin tavoittelivat saadakseen haltuunsa kongressin harjoit-
taman budjettivallan.



Sodan lähtökohdat 
1970-luvulla

Afganistanin kuningasvallan kaa-
duttua v. 1973 maa julistettiin tasa-
vallaksi. Kilpailevat ryhmittymät jat-
koivat valtakamppailua, joka muu-
tamassa vuodessa kallistui Neuvos-
toliiton voimien hyväksi. Kylmän so-
dan asetelmien kiristyessä USA ryh-
tyi 1978 tukemaan radikaaleja is-
lamisteja, jotka kapinoivat “marxi-
laista” hallintoa ja ”länsimaisia aat-
teita” vastaan. Lopulta 1979 NL lä-
hetti maahan sotavoimiaan. USA:n 
presidentin neuvonantaja Zbig-
niew Brzezinski kehui muistelmis-
saan, kuinka hän loi Neuvotoliitolle 
”oman Vietnamin” aseistamalla ääri-
islamilaisia jihadisteja, joista tunne-
tuimmaksi kohosi Osama bin Laden 
saudi-avustajineen. USA rahoitti ja 
aseisti Talebanin armeijan.  Neuvos-
tojoukot kohtasivat liian kovaa Tale-
banin vastarintaa, joten 1989 edes-
sä oli vetäytyminen Afganistanis-
ta. Pakistanin tukema Taliban valta-

si 1990-luvulla pääosan maasta, vii-
meksi Iranin tukemat alueet lännes-
sä. Maassa toimivista sotajoukois-
ta suurin osa saattoi olla ulkomaa-
laisia, suurimpana ryhmänä pakis-
tanilaiset. 

USA:n hyökkäys Afganista-
niin 2001 

Boris Jeltsinin vallankaappaus elo-
kuussa 1991 sai USA:n johdon pohti-
maan minne hyökätä nyt, kun Euroo-
passa asiat menivät heidän kannal-
taan hyvin. Pommi-iskut 11.9.1991 
pantiin Afganistanin syyksi, vaikka 
sillä ei ollut mitään tekemistä mer-
ten takana.  Hallinnossa heräsi ky-
symys: Mihin hyökätään? Oli kaksi 
vaihtoehtoa. Kyse oli, missä järjes-
tyksessä hyökätään, muita toimia ei 
paljon mietitty. Hallinnon ”uuskon-
servatiivit” kannattivat hyökkäys-
tä Irakiin, koska sitä oli jo valmistel-
tu ja maassa oli öljyä. Päättäjät tie-
sivät, ettei Irakilla ollut tekemistä 
al-Qaidan iskujen kanssa, mutta se 
oli houkutteleva kohde. Vaihtoehto 

oli Afganistan, jossa al-Qaidan kou-
lutusleirit sijaitsivat. Kohde oli kui-
tenkin hankala – Talibanilla ei ollut 
yhteyttä terrori-iskuihin ulkomaille.  
Lopulta George Bush päätti hyökä-
tä ensin Afganistaniin ja sitten Ira-
kiin.  USA pakotti Pakistanin luovut-
tamaan lentotukikohtia uhkaamalla 
muuten ”pommittaa maan takaisin 
kivikauteen”. Pakistan oli tukenut ta-
libaneja ja al-Qaidaa, mutta suostui 
tukialueeksi. Afganistanissa oli myös 
paljon luonnonvaroja. Maan valtaus  
näytti huokealta ryöstösaaliiseen 
suhteutettuna. USA:n huomio suun-
tautui pian Irakiin, joka näytti paljon 
tärkeämmältä kohteelta. Sinne alkoi 
hyökkäys keväällä 2003 .

Taleban ja “terrorismi”, 
ihmisoikeuksien ja naisten 
sorto

Mediassa ja ministerien puheissa 
rauha ja itsenäisyys on pahinta, mi-
tä voi tapahtua. Afagansitanin uu-
si hallinto sortaa naisia ja estää tyt-
töjen koulynkäyntiä – täysin riippu-
matta siitä, mitä Taleban tekee.  Pu-
he talebaneista muistuttaa Jussi 
Halla-ahon pahimpia rasistisia va-
leita muslimeista.  Alla esimerkki 
USA:n nukkehallinnon ”lainsäädän-
nöstä”: Ei seksiä miehelle, ei ruokaa 
vaimolle. Afganistanissa on astunut 
voimaan kiistelty, naisten asemaa 
huomattavasti heikentävä laki. Laki 
on julkaistu Afganistanin virallisessa 
lehdessä jo heinäkuussa 2009. Pre-
sidentti Hamid Karzai hyväksyi lain 
alunperin jo maaliskuussa, mutta 
palautti sen parlamentin käsiteltä-

väksi asiasta nousseen kohun vuok-
si. Maan shiiavähemmistöä koske-
van lain mukaan aviomies voi esi-
merkiksi kieltäytyä antamasta ruo-
kaa vaimolleen, jos tämä kieltäytyy 
seksistä. (IL 14.08.2009) Taleban-liike 
arvosteli tätä ja muitakin naisia sor-
tavia miehitysajan lakeja. Sodan lop-
puminen on naisten, miesten, lasten 
ja vanhusten asemaa parantava toi-
mi. Rehellisys voi olla vaaraksi. Sak-
san liittopresidentti Horst Köhler 
totesi: ”Saksan sotavoimia voidaan 
käyttää maan rajojen ulkopuolella 
myös Saksan taloudellisten etujen, 
raaka-aine- ja energiahuollon tur-
vaamiseksi.” Totuudenpuhuja Koh-
ler joutui eroamaan.

Suomi sotaa käyvä maa 

UPIn johtajan Charly Salonius-Pas-
ternakin mukaan  Suomi lähti mu-
kaan solidaarisuudesta USA:ta koh-
taan    Yhteensä parituhatta Suomen 
sotilasta sai myös tuntumaa Naton 
oikeaan sotaan  - ei vain räkäpäiden 
paukutteluun tai laukaus-laukaus 
-huuteluun. Sodassa kuoli 2 suoma-
laissoturia. ”Valtionjohto piti tärkeä-
nä, että USA näkisi meidät luotetta-
vana kumppanina”. ”Afganistan pa-
lautti Puolustusvoimille tuntuman 
sotaan”, totesi Hessari 30.5.2021  

Salonius-Pasternak ehdottaa 
selvitystä Suomen osallistumises-
ta Afganistanin-operaatioihin. Pi-
tää pohtia, miksi Afganistaniin ai-
kanaan mentiin, mitä siellä haluttiin 
saada aikaan ja kuinka hyvin nuo ta-
voitteet toteutuivat.

Minusta pitäisi myös selvit-
tää syyllistyivätkö pääministeri Lip-
ponen, ulkoministeri Tuomioja, ar-
meijan ylipäällikkö Halonen ja puo-
lustusministeri Enestam rikokseen 

lähettäessään sotilaita USA:n Naton 
hyökkäyksen tueksi. Myös Kiina on 
esittänyt sotasyyllisten asettamista 
vastuuseen rikoksistaan.

Afganistanin loppulasku 
on noin miljardi euroa

Väitöskirjaa Suomen ”kehitysavusta” 
Afganistaniin tekevä Ilona Kuusi on 
laskenut, että  Suomi on käyttänyt 
Afganistanissa lähes miljardin minis-
teriöiden rahoja. Kansainvälisten ar-
vioiden nukaan Afganistaniin lähe-
tetyistä varoista korruptioon pää-
tyy 30-40 %”.”Valvonta on ongelma, 
koska siinä käytetään nykyisin täy-
sin paikallista työvoimaa . ”Korrup-
tiota voi olla vaikea todistaa, mutta 
uskon, että noin 1/3 rahoista on ka-
donnut korruptioon.” .

Humanitaarinen kriisi

Sota, ilmasto ja nukkehallituksen 
korruptio on aiheuttanut vaka-
van kriisin. Maa kärsii kuivuudes-
ta ja maapinnan eroosiosta, ja juo-
maveden puute on ainainen ongel-
ma. Sota on aiheuttanut suurten 
maa-aluei den tuhoutumisen viljely-
kelvottomaksi. Lähes puolet maan 
asukkaista, 18,4 miljoonaa tarvitsee 
humanitaarista apua. Unikon vilje-
ly on yli kaksinkertaistunut vuoden 
2001 jälkeen ja Afganistan on maail-
man suurin oopiumin tuottaja. Köy-
hä talonpoika ansaitsee monta ker-
taa enemmän oopiumiunikon kuin 
viljan viljelijänä. USA:n ”ansio” Afga-
nistanissa on ooppiumtuotannon 
kasvu maailman ykköstuottajaksi. 
Taliban ilmoitti estävänsä huumei-
den viljelyn ja viennin, joten avun-
tarve maanviljelijölle lisääntyy.
  Juhani Tanski

Kuopio

Afganistanilaiset voittivat rauhan ja itsenäisyyden
Aamulehden toimittaja Matti Kuusela kertoo: ”20 uotta sitten olin Af-
ganistanissa, kun pommit ja mediasota alkoivat.  Oli tarkoitus rapor-
toida siitä, kuinka läntinen maailma USA:n johdolla vapauttaa Afga-
nistanin talebaneista ja luo maahan pysyvän demokratian. Kyse oli 
kaikesta muusta. Amerikkalaiset eivät voi vuoristossa talebaneille 
yhtään mitään. He jatkavat ylimielistä pommittamista, kyliä tuhou-
tuu ja tavallisia ihmisiä kuolee. Talebanit saavat uusia ystäviä, leirin 
päällikkö kertoi meille. Ensimmäisen jutun etusivun otsikko olikin: 
”USA ei voi talebaneille mitään.”   Miksi länneltä kesti 20 vuotta ta-
juta se ja tuhota yksi ihmiskunnan hienoimmista kansakunnista ja 
kulttuureista?  Media tuki yhtä historian järjettömintä ja raukkamai-
sinta sotaoperaatiota.  Ennustin: ”100 vuoden kuluttua Afganista-
nin pommituksia pidetään ihmiskunnan historiassa yhtä häpeällisi-
nä kuin natsien keskitysleirejä.”  Siitä ei seurannut kehuja, vaan nuh-
telu, urani ankarin, toteaa Kuusela.

Seuraavassa ennusteessa VM tu-
lee tarkistamaan lukuja ylöspäin. 
Siten vaikka nousuvauhti taittui-
si, päätösperäisesti tarvittaisiin li-
säyksiä 40 000 – 60 000. Päätöspe-
räiset toimet voivat olla esimerkik-
si: Lisätään työllistämisen tukia ja 
palkkatukia 20 000 – 30 000 työlli-
selle. Tämä vastaa vuositasolla 200 
– 300 miljoonan euron lisäystä. Tä-
mä kohdistettaisiin yli kolme kuu-
kautta työttömänä olleisiin nuoriin 
ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäi-
syyn ja katkaisuun. Vastineeksi tu-
lee lisää verotuloja ja säästöä työt-
tömyysturvaan. Pitkällä aikavälillä 
syrjäytymisen vähentyessä julki-
nen velka ei tästä lisääntyisi.

Mahdollistettaisiin nykyis tä 
laajemmin lyhyemmät työ ajat 
30 000:lle pienten lasten vanhem-
malle, opiskelun ohella tai lomilla 
opiskelijoille, jotka eivät ole työssä, 
ja 50 tai 55 vuotta täyttäneille, jot-
ka eivät ole työssä sekä työttömille 
ja osatyökykyisille.

Lisätään henkilöstöä työvoi-
mapalveluihin. Tällä varmistet-
taisiin samalla onnistumista, kun 
työvoimapalveluita siirretään kun-
nille. Tavoite olisi, että saataisiin 
täytettyä 5 000 työpaikkaa enem-

män kuin muutoin.
Akuutein toimenpide oli-

si ulosoton suojaosuuden nos-
to hallitusohjelman mukaises-
ti takuueläkkeen tasolle. Nos-
to olisi 681,3 eurosta kuukaudes-
sa 837,59 euroon nykyisellään ja 
takuueläkkeen noustessa vastaavas-
ti tätä suuremmaksi vuonna 2022 in-
deksikorotukset huomioon ottaen 
850 euroon ja jatkossa edelleen 
900 euroon. Se, että työtulon lisäyk-
sestä otetaan 90 prosenttia veroilla, 
ulosotolla ja sosiaalietuja laskemal-
la on kärkevin kannustinongelma, 
jolla vaikeutetaan työn vastaanot-
tamista. Nostamiselle on hallitusoh-
jelman ja siten hallitukseen kuulu-
vien eduskuntaryhmien tuki sekä 
kaikkien eduskunnan oppositioryh-
mien tuki.

Ulosoton suojaosuuden nos-
taminen edellyttää määrärahan 
lisäämistä valtion budjettiin. 900 
euron taso edellyttäisi 25 miljoo-
naa euroa, 850 euroa jonkin ver-
ran vähemmän. Tämä ei lisää val-
tion velkaa, koska lisätyö lisää vero-
tuloja ja tuo säästöä työttömyystur-
vaan. Jo 2 500 työllisen lisäys toi-
si 50 miljoonan euron välittömän 
hyödyn julkiseen talouteen, koska 
työttömyyden kustannukset vero-
tulomenetyksinä ja työttömyystur-

vana ovat keskimäärin 20 000 eu-
roa työtöntä kohden verrattuna sii-
hen, että työtön olisi työssä. Uloso-
ton suojaosuuden nostaminen ra-
hoittaa itsensä verotulolisäyksen ja 
sosiaaliturvan vähenemisen kaut-
ta. Tämän lisäksi harmaa talous 
vähenee, kun työn vastaanot-
taminen tulee kannattavammaksi 
ja verotulot kasvavat tästä.

Näissä toimissa on yh-
teismäärä 60 000 – 70 000 hen-
kilöä, joten vaikka vain osa saa-
taisiin toteutettua, 75 prosentin 
työllisyysaste tulisi mahdollisek-
si. Järkevä etenemisstrategia on 
tehdä budjettiriihessä olennai nen 
osa päätöksiä siten, että toi mia 
saadaan liikkeelle vuoden 2022 
alussa ja jo aiemmin. Toi mia on 
mahdollista täydentää myöhem-
min niin, että lisätoimia saadaan 
liikkeelle vuoden 2022 mittaan ja 
heti vuoden 2023 alussa.

Keskeistä on irtautua lin-
jauksesta, jossa pitkäaikaistyöt-
tömyyden uhatessa tai jatkues-
sa työttömyysturvaa leikataan 
perusteluna kannustaminen. Se 
johtaa työttömyysturvan heiken-
tymiseen sen lisäksi, että tulota-
so alenee muutenkin sitä enem-
män, mitä kauemmin työttömyys 
kestää. Tulee sisäistää, että pe-
russyy pitkäaikaistyöttömyydessä 
on työn saannin vaikeutuminen. 

Pekka Tiainen VTT 
Ministeriöiden asiantuntija 

1978-2019 

Kirjoitus julkaistu Keski-Suomalai-
sessa 14.8.2021

TE-palvelujen avoimet työpaikat 
ovat tietenkin vain osa kaikista 
avoimista työpaikoista, mutta niis-
täkin saa kuvan siitä, mistä on kysy-
mys. Kaikkiaan avoimia työpaikkoja 
te-palvelussa on (3.9.2021) 30845. 
Kokoaikaisiin, toistaiseksi voimas-
saoleviin palkkatyösuhteisiin etsi-
tään 10949 työläistä. Noin 2/3 työ-
paikoista on osa-aikaisia, määräai-
kaisia, provisiopalkkaisia, yrittäjiä, 
vuokratyöpaikkoja (myös nollatun-
tisopimuksella) tai oppisopimus-
paikkoja. Jälkimmäisiä lukuun otta-
matta sellaisia, joiden palkalla toi-
meentulo ei ole mitenkään taattu. 
Eikä sillä useimmiten tulekaan toi-
meen vaan elääkseen on haettava 
sosiaaliturvaa. Noihin kokoaikaisiin 
työpaikkoihin löytyy varmasti teki-
jänsä. Asian havainnollistamisek-
si todettakoon, että heinäkuussa 
työttömiä työnhakijoita oli TEM:n 
työllisyyskatsauksen mukaan 322 
600 ja kaikkiaan työnhakijoita pal-
veluissa oli 626 200. 

Yksityisen sektorin kauhein 
työvoimapula on kuulemma 
kaupassa ja kapakassa. Ravinto-
loita on pitänyt jo sulkea, kun ei 
saada työläisiä. Kumpikaan ala ei 
toimi ilman ammattitaitoista työvo-
imaa. Sitä kuitenkin on työttömänä 
runsain joukoin. Työmarkkinoilla 
puute ei olekaan tarjonnasta vaan 
kysynnästä. Työläisen on tultava 
toimeen palkallaan, tukena ei ole 

pääoma tuloja. Kapakoitsijoiden ja 
kaupan konttoreiden laskutikku-
jen pitäisi tämä yksinkertainen asia 
ymmärtää. Vähäisillä osa-aikatun-
neilla ja nollatuntisopimuksilla ei 
elä, vaikka tuntipalkka olisikin tes:n 
(anteeksi kirosana) mukainen, mini-
mi toki. Siispä moni toteaa, että 
tyh jän saa pyytämättäkin ja joko 
vaih taa alaa, maata tai statustaan  
vaik ka opiskelijaksi. Kokomus-
tan haukkumien liian korkeiden 
työttömyyskorvausten kanssa täl-
lä ei ole mitään tekemistä. Niiden 
leikkaaminen ei tuo yhtään uut-
ta työpaikkaa eikä yhtään uutta 
työnhakijaa noihin alipalkattuihin 
työtehtäviin. 

EK:n ja sen poliittisen sii-
ven kokomustan sekä näiden 
hallitseman median ratkaisu luo-
tuun mantraan työvoimapulasta 
on työperäinen maahanmuutto. 
Suomennettuna termi tarkoittaa 
ulkomaista halpatyövoimaa, jolla 
poljetaan palkkatasoa ja työehtoja 
vielä nykyistäkin alemmaksi ja huo-
nommaksi. Se ei ratkaise työmark-
kinoiden rakenteellista ongelmaa, 
joka on palkalla toimeentulo. 

Työnostajat, toimikaapa nyt 
jumalanne, markkinatalouden, 
oppien mukaisesti ja ostakaa mark-
kinoilta työvoimaa sitä tarjotulla 
hinnalla. Saatatte yllättyä tarjon-
nasta.

Veli-Matti Hurskainen/Fb

Ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle
Sanna Marinin hallituksella on mahdollisuus 75 prosentin työllisyy-
sasteeseen vuonna 2023. Huhti-toukokuun 2020 työllisyyden rajun 
pudotuksen jälkeen työllisyys nousi kesäkuun 2021 työllisyysharp-
pauksessa lähelle edellistä huippua. Polarisoituneessa tilantees-
sa pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut kasvuaan finanssikrii sin 
jälkeistäkin voimakkaammin. Kesäkuun 2021 työllisyysluvuin 75 
prosentin työllisyysasteesta puuttuu 90 000 työllistä. Valtiovarain-
ministeriön keväisen talousennusteen mukaan työllisyysaste vuon-
na 2023 olisi 73,2 prosenttia. Talouskasvu- ja työllisyyskehityksen 
paraneminen toisivat työpaikkoja kolmanneksen lisätarpeesta.

Avoimia työpaikkoja kaikille?
Avoimia työpaikkoja sanotaan olevan nyt enemmän kuin koskaan. 
EK-leiri ja sen vedossa jo muutkin itkevät työvoimapulasta. Avoi-
miin paikkoihin kun ei saada hakijoita. Koko maan lupaava talous-
kasvu uhkaa romuttua laiskoihin työttömiin. 
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Historiallisen materialismin perusteista (7/1)
KÄ:n numerosta 5/19  olemme julkaisseet  artikkelisarjaa, joka muo-
dostaa pohjan aineistoksi historiallisen materialismin perusteiden 
opiskeluun. Kirjoitukset perustuvat Kommunistien liiton ja DSL:n 
”Marxilaisen pyhäkoulun ja -lauantaitiimin alustuksiin.”  KÄ5/19 
ingressissä sanoimme työväenliikkeen hajaannuksen yhdeksi pe-
russyyksi, että meiltä puuttuu yhtenäinen suuntaa luova tieteelli-
nen maailmankatsomus. Marxilaista  maailmankatsomusta ei ole 
päivitetty vastaamaan tieteen uusiin saavutuksiin. KÄ 3/18 artikke-
lissa ”On palattava Marxiin ja Leniniin” torjuimme väitteet, että ma-
terialistinen historiankäsitys olisi marxilaisuudelle vieras näkökan-
ta. Tarvitsemme dialektisen- ja historiallisen materialismin opinto-
aineiston, jossa huomioidaan tieteen saavutukset ja osoitetaan tie-
teellisen maailmankatsomuksen merkitys työkansalle. Nyt olemme 
julkaisseet luonnokset historiallisen materialismin perusteiden kuu-
teen (6) ensimmäiseen lukuun.  Oheinen kirjoitus on  kapitalistista 
yhteiskuntamuodostumaa käsittelevän 7. luvun ensimmäinen osa: 
kapitalistisen tavaratuotannon perusteet ja kapitalismin muotoutu-
minen. KÄ:n seuraavassa numerossa 5/2021 käsittelemme kapitalis-
min Imperialistista- , globaalia- ja uusliberalistista vaihetta. 

7. Kapitalistinen tuotanto tapa  [osa 1]
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7.1 Feodalismin rappio ja 
kapitalististen tuotanto-
suhteiden syntyminen

Feodalistisen yhteiskunnan sisäl-
lä käytiin lukuisia talonpoikaissotia, 
joihin talonpojat ryhtyivät feodalis-
tisen sorron vastustamiseksi. Porva-
risto muodostui jo varhain feoda-
lismin sisällä valtaa tavoittelevaksi 
luokaksi. Tuotantovoimien määräl-
linen kehitys  merkitsi sitä, että en-
sin käsityöläiset erosivat omaksi ryh-
mäkseen. Tämän jälkeen käsityöläi-
set kaupan ja käsityötuotannon 
kasvun seurauksena vaativat ja sai-
vat riippumattomuuden feodaalisis-
ta rajoituksista ja saattoivat harjoit-
taa itsenäisesti ammattiaan. Tuotan-
non muuttuessa teollisuusmaiseksi 
manufaktuurituotannoksi porvaris-
to tuki kuninkaan keskusvallan kas-
vua. Porvaristo myös tuki merkanti-
listista talouspolitiikkaa, jossa suo-
sittiin oman maan tuotannon kehit-
tämistä ja asetettiin esteitä tavaroi-
den tuonnille. Tämän politiikan tu-
loksena syntyivät kansallisvaltiot. 
Porvaristo osallistui politiikkaan, jo-
ka tuki näitä päämääriä ja porvaristo 
myös tuki sotia näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Politiikkansa tuek-
si porvaristo usein sai myös maaor-
jatalonpoikaiston, joka taisteli por-
variston puolella. 

7.2 Tavaratuotanto ja 
arvolaki

Tuotantovoimien kehitys feodalisti-
sen yhteiskunnan sisällä johti ennen 
kaikkea porvariston ja käsityöläisten 
johtaman tavaratuotannon kehityk-
seen, jossa feodalistisella tuotanto-
tavalla ei ollut osuutta. Tavara on 
markkinoilla myytäväksi tarkoitettu 
tuote. Tavaratuotannon kehittyessä 
yhteiskunnassa feodaaliaatelisto piti 
kuitenkin kiinni vallastaan. Feodalis-
tiset tuotantosuhteet kävivät lopuk-
si niin suureksi tuotantovoi mien ke-
hityksen esteeksi, että kapitalisti-

luokka (porvaristo) syrjäytti koko-
naan feodaalit vallasta. 

Sen, miten feodalistiset tuo-
tantosuhteet muuttuivat tuotan-
tovoimien kehityksen esteeksi, 
selvitti Marx pääomassaan. Siinä vai-
heessa, kun tuotteita alettiin jouk-
komitassa tuottaa tavaraksi myyn-
tiä varten, kun kapitalistit perusti-
vat suuria manufaktuureja sekä ko-
neellisia tehtaita ja siirryttiin tava-
ratalouteen, sai yhteiskunnassa ns. 
arvolaki yhä suuremman merkityk-
sen. Tavara on myytäväksi tarkoitet-
tu tuote ja Marx toteaa selvittämäs-
sään arvolaissa, että tavaran arvo 
(hinta) markkinoilla määräytyy sen 
mukaan, miten paljon sen tuotta-
miseen käytetään keskimäärin työ-
tä. Nyt sellainen kapitalisti, joka ky-
kenee tuottamaan tavaran myyn-
tiin pienemmällä työajalla ja pie-
nemmin kustannuksin, kuin mihin 
muut tuottajat sillä hetkellä keski-
määrin kykenevät, saa tuotteestaan 
myydessään sillä hetkellä vallitseval-
la hinnalla enemmän voittoa, kuin 
muut tuottajat. Ylimääräistä voittoa 
kapitalisti saa niin pitkään, kunnes 
muutkin kapitalistit omaksuvat sa-
mat menetelmät tuotannossa. Näin 
arvolaki johtaa kapitalistien keski-
näiseen kilpailuun, joka muodostuu 
kapitalistisen tuotannon keskeiseksi 
laiksi. Tämä tavaran arvoon perustu-
va kilpailu edellyttää kuitenkin, että 
kapitalistien tulee voida käydä ”va-
paasti” kauppaa ja keskinäistä kil-
pailua. Tällaisen kilpailun vallites-
sa myös työntekijän, joka kapitalis-
tisessa tuotantolaitoksessa tekee 
työtä, on oltava täysin vapaa liikku-
maan ja menemään minne ha luaa, 
että kapitalisti voi aina halutessaan 
palkata työvoimaa mahdollisimman 
halvalla. 

Kapitalistisessa kilpailutalou-
dessa työvoima muuttuu tava-
raksi. Feodalistisessa yhteiskunnas-
sa ihminen oli sidottu maahan, eikä 
voinut liikkua oman tahtonsa mu-

kaan. Näin kilpailua ja samalla tuo-
tantovoimien kehitystä rajoittivat 
feodalistiset tuotantosuhteet. Tä-
män vuoksi kapitalistinen teollisuus 
ei voinut kehittyä, ellei feodaalisia 
rajoituksia purettu. 

Aiemmin porvarien tavoitteet 
olivat johtaneet suurten kansal-
lisvaltioiden syntymiseen. Lop-
puvaiheessa porvarillinen vallan-
kumous johti koko feodaalilaitok-
sen romuttamiseen ja maaorjuuden 
lakkauttamiseen ja feodaalisten etu-
oikeuksien mitätöimiseen ja kapita-
listisen yhteiskunnan muodostami-
seen. Näissä porvarillisissa vallanku-
mouksissa kapitalistiluokkaa auttoi-
vat ennen kaikkea maattomat feo-
daalitalonpojat sekä kaupunkien 
tehdastyöläiset. Näin kapitalismi oli 
laadullinen muutos siinä tuotanto-
voimien ja tuotantosuhteiden mää-
rällisessä kehityksessä, joka tapah-
tui feodaalisen tuotantotavan sisäl-
lä. Kapitalistinen tuotantotapa syn-
tyi ratkaisuna niihin ristiriitoihin, joi-
hin feodaaliyhteiskunta määrällisen 
kehityksen myötä yhä enenevässä 
määrin törmäsi.

7.3 Kapitalistisen tuotan-
totavan edellytykset

Kapitalistisen tuotantotavan edelly-
tykset ovat: (1) Riittävän suuri mää-
rä henkilökohtaisesta riippuvuudes-
ta ja tuotantovälineistä vapaita työ-
läisiä; (2) Riittävän suuret rahapääo-
mat keskittyneinä suurten tuotanto-
laitosten perustamista varten; ja (3) 
Riittävän laajat markkinat tavaran 
myyntiä varten. Nämä edellytykset 
syntyivät feodaalisen tuotantota-
van sisällä. Tätä prosessia Marx kut-
suu alkuperäiseksi kasautumiseksi.

Kapitalistisen tuotantota-
van edellytykset syntyivät ensik-
si Italiassa. Maaorjuus lakkautet-
tiin, talonpojat vapautettiin feo-
daalisesta riippuvuudesta ja samal-
la tärkeimmästä tuotantovälineestä, 
maasta. Maansa menettäneet 
talonpojat olivat pakotettuja siir-
tymään kaupunkeihin ja muodos-
tivat runsaslukuisen proletariaa-
tin. Samaan aikaan käytiin laajaa 
kansainv älistä kauppaa. Nämä sei-
kat vaikuttivat manufaktuurituo-
tannon kehittymiseen 1300-luvul-
ta lähtien. Italian tuotanto kuiten-
kin taantui kauppareittien siirryttyä 
Välimereltä Atlantille.

Kapitalismin kehitys puhtaim-
massa muodossa näkyy Englan-
nin historiassa. Palkkatyöläisiä 
alettiin käyttää jo 1200- ja 1300-lu-
vuilla, mutta pääsoin maatalou-
dessa. Palkkatyöläisten joukon muo-
dostivat vapautetuista maaorjista ja 
omaisuutensa menettäneistä, aiem-
min itsenäisistä talonpojista. Palk-
katyöläisten osuus kasvoi jatkuvas-
ti ja lisääntyi erityisesti 1300-luvul-
la maaorjuuden häviämisen jälkeen. 

Itsenäiset talonpohjat oli-
vat kuitenkin vallitsevana Eng-
lannissa, mikä merkitsi sitä, että 
manufaktuurien laajentumiselle 
välttämätöntä vapaata palk-
katyöväestöä ei ollut riittävästi, eikä 
ollut myöskään riittävän laajoja koti-
markkinoita, sillä talonpoikaisto oli 
pääosin omavaraista. 

Ulkomaan markkinat laaje-
nivat ja vallitsevasta tilantees-
ta muodostui kehityksen jarru. 
Pääomien kasaantuminen ja vapaan 
palkkatyöväestön muodostuminen 
oli liian hidasta tuotantovoimien tar-
peisiin. Porvaristo korjasi tilanteen 
anastamalla pientuottajien tuotan-
tovälineet väkivalloin keskittäen ne 

porvariston hal-
tuun pääomaksi.

Alkuperäi-
nen kasaantu-
minen on ta-
pahtunut kaik-
kialla varsin 
h ä i k ä i l e m ä t -
tömällä taval-
la. Pientuotta-
jat on erotet-
tu tuotantoväli-
neistään ja tuo-
tantovälineet on 
keskitetty harvo-
jen käsiin pääo-
maksi. Tämä vai-
he edeltää kaik-
kialla varsinaista 
kapitalistista riis-
toa ja kasaantumista. Alkuperäinen 
kasaantuminen muodostaa kapita-
listisen tuotantotavan esihistorian. 
(Ks. lisätietoja Marxin Pääoma osa I.)

7.4 Vapaan proletariaatin 
luominen

Kuten todettiin, Englannissa väestö 
oli pääosin itsenäisiä viljelijöitä vie-
lä 1400-luvulla. Vuosisadan loppu-
puolella palkkatyöläisten määrä al-
koi kasvaa ja heidän asemansa hei-
kentyä työvoiman tarjonnan lisään-
tyessä. 

Ensimmäinen suuri palk-
katyöläisten lisäys tapahtui, kun 
lääninherrojen palveluskunnat ha-
jotettiin tavaroiden vaihdon lisään-
tyessä. Enää ei ollut tarvetta suuri-
lukuiselle palveluskunnalle. Tämän 
jälkeen alkoi talonpoikien maiden 
anastaminen jatkuen 1800-luvun al-
kupuolelle saakka. Alkusysäys tälle 
kehitykselle oli Flanderin villamanu-
faktuurien kehittymisestä aiheutu-
nut villan hinnan kohoaminen. Tätä 
varten tarvittiin villaa ja Englannin 
uusi aatelisto ryhtyi laajentamaan 
lampaiden kasvatusta. Pientalonpo-
jilta varastettiin viljelysmaat ja en-
nen kaikkea yhteismaat otettiin lam-
maslaitumiksi. Samalla yhteismailla 
sijainneet talonpoikain asunnot ja 
kokonaiset kylät hävitettiin. 

Toinen vaihe talonpojiston 
pakkoluovuttamisessa tapahtui 
1500-luvulla uskonpuhdistuksen ja 
sitä seuranneen kirkon omaisuuden 
varastamisen yhteydessä. Noin kol-
mannes maasta kuului kirkolle ja 
luostareille. Uskonpuhdistuksen ai-
kana kirkolta anastetut maat luovu-
tettiin ja myytiin pilkkahinnalla kei-
nottelijoille ja kuninkaan suosikeille 
ja kapitalistisille maanvuokraajille. 
Maita perinnöllisen käyttöoikeuden 
nojalla viljelleet talonpojat häädet-
tiin.

1600-luvun jälkipuoliskol-
la Stuartien valtaan paluun ja 
ns. mainion vallankumouksen 
myötä feodaalinen maanomistus-
oikeus muutet tiin yksityisomistus-
oikeudeksi, mikä mahdollisti maan 
vapaan oston ja myynnin ja purki 
maahan liittyneet rasitukset.  Myös 
tämän myötä proletariaatti lisääntyi.

Vuosina 1750-1810 säädet-
tiin parlamentissa yli 2900 la-
kia yhteismaiden aitauksesta, 
minkä johdosta vielä talonpoikain 
käytössä olleet maat liitettiin suurti-
loihin. 1800-luvulla toimeenpan tiin 
vielä maatilojen ”puhdistus”, jossa 
suur tilojen liepeillä asuneiden pien-
talonpoikien maat liitettiin suurtiloi-
hin. Näiden toimenpiteiden myötä 
itsenäinen talonpoikaisto oli lopul-
lisesti tuhottu ja kehittyvälle teol-
lisuudelle oli tarjolla runsaasti edul-
lista työvoimaa.

Kuten aiemmin todettiin, sa-
mankaltainen kehitys toteu-
tui monissa muissakin maissa.  
Suomessa suurteollisuus alkoi ke-
hittyä voimakkaasti vasta 1800-lu-
vun loppupuolella. Maatalouden 
kehitystaso oli alhainen ja maaseu-
dulla oli jo tuolloin paljon suhteellis-
ta liikaväestöä. Liikaväestön lisään-
tymistä rajoittivat uusien torp pien 
perustaminen sekä kaupunkiin 
muuttoa palkollislainsäädäntö. Nuo 
esteet raivattiin kuitenkin 1850-lu-
vulta lähtien.

1860-luvun katovuodet 
ajoivat liikkeelle maaseudun tila-
tonta väestöä ja talonpoikiakin. 
Samaan aikaan nouseva metsäte-
ollisuus käytti hyväkseen talonpoi-
kien tietämättömyyttä ja sai hal-
tuunsa puoli-ilmaiseksi metsät ja 
usein koko tilan. Myös tavaran vaih-
don kehittyminen teki työttömäk-
si itsenäisiä talonpoikia. Tuotteita 
voitiin ostaa vain rahalla eikä sen 
saaminen ollut helppoa. Myöskin 
verojen maksu kävi usein ylivoi-
maiseksi. Samalla viinan kotipoltto, 
joka oli merkittävä tulonlähde maa-
seudulla, kiellettiin 1866. Tämä ke-
hitys lisäsi tilojen siirtymistä tukki-
yhtiöiden haltuun. Savossa ja Poh-
jois-Karjalassa kaskiviljelyn vaih-
tuminen peltoviljelykseen karkot-
ti runsaasti maatonta väestöä teol-
lisuusseuduille.

Tällä tavalla muodostui kai-
kkialla kapitalistisen suurteolli-
suuden tarvitsema palk-
katyöläisten luokka etupäässä 
talonpoikien tuo tantovälineiden 
pakkoluovuttamisen kautta. Itsenäi-
syytensä menettäneet talonpojat ja 
käsityöläiset eivät kuitenkaan alis-
tuneet kapitalistiseen riistoon ja 
työkuriin vapaaehtoisesti. 

Yhteiskunta opetti työväestön 
työkuriin säätämällä lainsäädän-
tö kuten irtolaislakeja, joiden avulla 
työläiset pakotettiin työhön kapita-
listisiin manufaktuureihin huonoilla 
työehdoilla. Irtolaislainsäädännön 
nojalla teloitettiin esimerkiksi Eng-
lannissa vuosina 1509-1547 72 000 
henkilöä.

Työvoiman tarjonta oli kapi-
talistisen tuotannon alkupuolel-
la vähäistä kysyntään nähden ja 
tuotantoa voitiin laajentaa huo-
non koneellistamisasteen vuok-
si vain työläisten määrää lisäämäl-
lä. Tämä johti aika-ajoin työpalkan 
kohoamiseen. Vapaan työväestön 
määrän lisääntyessä tilanne muut-
tui. Ryhdyttiin säätämään lakeja, 
joilla pidennettiin työpäivää ja alen-
nettiin työpalkkaa. Esim. Englannis-
sa määrättiin vuosina 1349 ja 1360 

Alkuperäisellä kasaantumisella Marx tarkoitti niitä 
keinoja, joilla kapitalistiseen tuotantoon hankittiin 
alkuun pääomia ja työvoimaa. Keskeisiä keinoja oli-
vat siirtomaiden ryöstö, orjakauppa, merirosvous sekä 
talonpoikien maiden ryöstö yms. 400 vuoden aikana 
Amerikan mantereelle laivattiin  Afrikasta 12 miljoo-
naa orjaa. Kuva: Orjuuden muistomerkki Senegalissa.

Feodalistisessa yhteiskunnassa syntyi ”kapitalismin airueina” talonpoi-
kaissotia maaorjuutta ja feodalistista sortoa vastaan. Ranskassa käy-
tiin 16. vuosisadalla  ”Jacquerie”-sotaa. Englannissa puhkesi 14. vuo-
sisadalla Wat Tylerin kapina. Saksassa käytiin 16. vuosisadalla Thomas 
Munzerin johtama talonpoikaissota.  Venäjällä käytiin 17. vuosisadal-
la mm. Stepan Razinin johtama sota, jossa pyrittiin maaorjuuden lak-
kauttamiseen. Myös Ruotsissa Suomen alueella  käytiin oma talonpoi-
kaissota, Nuijasota. Kuva: Vasili Surikovin näkemys Stepan Razinista.
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säädetyillä laeilla korkein työpalkka, 
jonka ylittämisestä rangaistiin pal-
kan maksajaa mutta eritoten palkan 
saajaa. 1500-luvulta lähtien ra han 
arvo aleni nopeasti, mikä huo nonsi 
työläisten asemaa entisestään. 

Samaan aikaan käytiin tais-
telua työläisten ”salaliittoutumis-
ta” vastaan. Taistelua perusteltiin 
”työn vapauden” turvaamisella. Näin 
tapahtui siis alkuperäisen kasautu-
misen ensimmäinen puoli.

7.5 Kapitalismin synty

Englannin maaseudulle oli muodos-
tunut kapitalistinen maanvuokraa-
jien luokka. Löytöretkiä seurannut 
jalometallien hinnan lasku oli heil-
le suotuisaa, sillä maataloustuottei-
den hinnat kohosivat nopeasti ra-
han arvon aletessa ja työpalkkojen 
pysyessä lähes entisinä. Pitkäaikais-
ten vuokrasopimusten vuoksi maan 
hinta ei kohonnut vastaavasti. Tä-
mä lisäsi maanvuokraajien voittoja 
ja pääomien kasaantumista heidän 
käsiinsä.

Pääomien kasaantuminen 
tapahtui paljon nopeammin teol-
lisuuskapitalisteille. Teollisuuspor-
varisto hyödynsi kasautumisessa 
siir tomaiden ryöstöä, kauppasotia, 
valtionlainoja sekä verotus- ja suo-
jatullijärjestelmiä.

Siirtomaiden ryöstöä har-
joitettiin monessa muodossa. En-
simmäisessä vaiheessa valloitettu-
jen alueiden väestöltä varastetti-
in sen hallussa olleet rikkaudet. Toi-
sessa vaiheessa alkuperäisväestö 
pa kotettiin orjatyöhön mm. kaivok-
siin. Esimerkiksi espanjalaiset tap-
poivat lyhyessä ajassa 10-15 mil-
joonaa intiaania. Tällä tavoin saadut 
pääomat virtasivat Eurooppaan ja 
niillä perustettiin uusia kapitalistisia 
tuotantolaitoksia.

Valtavia pääomia saavutettiin 
myös siirtomaakaupalla. Suoranai-

seen ryöstöön perustuva kauppa yl-
si usein 400 % voittoon eivätkä 2000 
% voitotkaan olleet harvinaisia. Yksi 
tärkeimmistä alkuperäisen kasaan-
tumisen menetelmistä oli orjakaup-
pa. Kauppasodat olivat myös oleel-
linen osa alkuperäistä kasaantumis-
ta. Kauppasodissa Englanti saavut-
ti voiton ja yksinoikeuden siirtomai-
den ryöstämiseen.

Kolmas raharikkauksien lähde 
oli valtionlainojen liikkeelle laske-
minen. Koronkiskurit antoivat valti-
olle lainoja, joilla valtio piti yllä val-
tiokoneistoa. Korkojen maksamisek-
si valtio harjoitti pää osin työläisten 
ja pientuottajien verotusta. Esi-
merkiksi Englannin valtionvelka kas-
voi vuosina 1697-1815 21 miljoo-
nasta 800 miljoonaan pun taan. 

Suojatullien avulla turvat tiin 
oman maan teollisuus muiden 
maiden kilpailulta. Tämä mahdollis-
ti sille korkeammat hinnat koti maan 
markkinoilla ja usein myös ulko-
maiden markkinoilla vientipalkkioi-
den avulla. Työläiset maksoivat ka-
pitalistien voitot ylihintaisina kulu-
tustarvikkeina ja veroina, joilla vien-
tipalkkiot rahoitettiin.

Suomessa pääomien alku-
peräinen kasautuminen tapah-
tui myöhemmin. Tietämättömiltä 
talonpojilta ostettiin puuta pilkka-
hinnalla. Nälkävuosien aikana Ahl-
ström ja muut puutavarakaup piaat 
rikastuivat vaihtamalla puutavaraa 
ulkomailta tuotuun viljaan. Myös 
valtionapu oli tärkeässä osassa. Se 
ilmeni teollisuuden avustuksina, 
verohelpotuksina ja työläisten riis-
tovapauden myöntämisenä (esim.  
14-17 tuntinen työpäivä). Valtiolla 
on ollut kaikissa maissa suuri merki-
tys alkuperäisessä kasaan tumisessa. 
Se on osallistunut tavalla tai toisel-
la tuotantovälineiden riistämiseen 
pie niltä tavaran tuottajilta ja avusta-
nut porvaristoa pääomien kasaa-
misessa. 

7.6 Kapitalistisen tuotan-
totavan alku

Kapitalistisen tuotantotavan synnyn 
perussyy oli kiihtyvällä vauhdilla ta-
pahtuva tuotantovoimien kasvu. Eri-
tyinen merkitys oli raudan sulatuk-
sessa ja käsittelyssä tapahtuneel-
la edistyksellä. 1200-luvulla opit-

tiin rakentamaan parempia uune-
ja, joilla hyötysuhdetta voitiin kas-
vattaa. 1300-luvulla malmin sisältä-
mästä raudasta saatiin irti jo 40 %. 
1400-luvulla opittiin raudan valami-
nen samoin kuin keksittiin vesivoi-
malla käyvä väkivasara, langanveto-
penkki ja valssauslaitteet

Myös kulutustavarapuolel-
la tapahtui edistystä. 1200-luvul-
la keksittiin käsin pyöritettävä ruk-
ki ja 1530 siihen poljin. Hieman en-
nen tätä siirryttiin myös vaakasuo-
riin kangaspuihin. Ruuti sai aikaan 
vallankumouksen sotatekniikassa. 
Keksittiin myös paperin valmistus, 
kirjapainotaito, kompassi, merikort-
ti ja aura.

Kaupungit olivat tuotantovoi-
mien kehityksen johdossa ja niis-
sä ilmeni yhteiskunnallisen työn-
jaon kehitys. Erikoistuminen aiheutti 
työvälineiden ja valmistusmene-
telmien parantumisen ja sitä myötä 
työn tuottavuuden kohoamisen ja 
tuotteiden määrän lisääntymisen. 
Vaihto lisääntyi.

Markkinoiden laajentuminen 
voimisti kilpailua käsityöläisten 
välillä. Käsityöläisten määrä kasvoi 
samoin kuin erot käsityöläisten vä-
lillä. Osa sai myynnistä enemmän 
kuin niiden yksilöllinen arvo, kun 
taas toiset jäivät sen alle. Ensiksi 
mainitut rikastuivat ja alkoivat käyt-
tää varsinaista palkkatyötä. Ensim-
mäiset palkkatyöläiset ilmaantui-
vat 1300-luvulla Italiassa ja Saksas-
sa sekä pian tuon jälkeen Englannis-
sa. Palkkatyöläiset koostuivat vara-
rikkoon joutuneista käsityöläisistä 
ja kaupunkeihin paenneista maaor-
jista.

Feodalismin aikana alkoi ke-
hittyä myös kauppiaita, jotka ot-
tivat tehtäväkseen tuotteiden välit-
tämisen kuluttajille. Markkinoiden 
laajentuminen teki mahdottomak-
si talonpoikain ja käsityöläisten 
huolehtia itse tavaroidensa myyn-
nistä. Vähitellen kauppiaat saivat 
koko tavaranvaihdon haltuunsa 
mm. sen vuoksi, että suurkauppa 
tuli edullisemmaksi tavarayksikköä 
kohti.

Suurkaupan taloudellinen 
edullisuus johti lopulta siihen, 
että pientuottaja tuli kauppapääo-
masta riippuvaiseksi. Tämä johti 
pientuottajien riistoon seuraavilla 
tavoilla: 

(1) Kauppias 
ei valmiita tuot-
teita ostaessaan 
maksanut niistä 
täyttä arvoa; 

(2) Kaup pa-
pääoma harjoitti 
ko ron kis kon taa 
antaen kor kealla 
ko rolla lainoja 
hä   tään joutuneil-
le pientuottajil-
le. Tällä oli suu-
ri mer kitys 
o m a i s u u k  s i e n 
kasautumisessa 
rikkaille; 

(3) Kauppiaat 
alkoivat maksaa 
ostamiaan tuot-
teita tavaroilla, 
joiden laatu oli huonoa mutta hin-
ta suuri; 

(4) Kauppiaat maksoivat tuot-
teensa raaka-aineilla ja muilla tuo-
tannossa välttämättömillä tarvik-
keilla, mikä johti tuottajan lopulli-
sesti eristyksiin markkinoista;

Seuraava askel oli käsi-
työläisten täydellinen itsenäi-
syyden menetys. Kauppias ja-
koi raaka-aineet ja työvälineet kä-
sityöläisille, eivätkä nämä saaneet 
enää työskennellä muille kaup-
piaille. Siirryttiin ns. kustannus-
järjestelmään. Kauppias oli tässä vai-
heessa jo teollisuuskapitalisti ja käsi-
työläinen palkkatyöläinen.

Kustannusjärjestelmä ei 
merkinnyt kuitenkaan muutok-
sia tuotannossa. Heidän lisätyönsä 
joutui kuitenkin kauppiaalle, mikä 
merkitsi käsityöläisen taloudellisen 
aseman heikkenemistä ja esti tuo-
tantovälineiden kaikenlaisen kehit-
tämisen. Kustannusjärjestelmä ei 
 siis vapauttanut työläistä täydelli-
sesti tuotantovälineistä, eli ei tehnyt 
hänestä täydellistä palkkatyöläistä. 
Kustannusjärjestelmässä työvoiman 
tavaraluonne ei ollut täysin kehitty-
nyt, eikä riisto tapahtunut lisäarvon 
anastamisen muodossa.

7.7 Yksinkertainen kapita-
listinen yhteistyö

Siirtyminen yksityisestä tuotannosta 
verstaisiin, joissa työskenteli useam-
pi työläinen vaikkakin ilman työnja-
koa, synnytti uuden tuotantovoi-
man kohottaessaan yhdessä työs-

kentelevien työläisten työn tuot-
tavuutta. Tämä johtuu seuraavista 
syistä: 

(1) Yhteistyö synnyttää työläi-
sissä kilpailua ja lisää työtehoa; 

(2) Yksinkertaisen yhteistoimin-
nan avulla muodostuu suurempi 
joukkovoima kuin siihen osallistu-
vien työläisten yksityisten voimien 
summa (esim. suurten kappaleiden 
siirtäminen);

(3) Työläisten yksilölliset eroa-
vai suudet tasoittuvat kapitalistises-
sa verstaassa; 

(4) Monilla aloilla voidaan sääs-
tää työaikaa yhteistyön avulla, vaik-
ka kaikki suorittaisivatkin samaa 
työtä (esim. tiilien heittäminen 
ketjussa henkilöltä toiselle)

(5) Yhteistyön avulla työtä voi-
daan suorittaa laajalla alueella sa-
maan aikaan (esim. rautateiden ra-
kentaminen)

(6) Yhteistyö tekee mahdollisek-
si keskittää samaan paikkaan suuren 
joukon työläisiä (esim. voimaperäi-
nen maatalous)

(7) Yhteistyö on välttämätöntä 
alueilla, joissa työ on suoritettava 
aika ajoin nopeasti (esim. sadon-
korjuu)

Yksinkertainen kapitalisti-
nen yhteistyö on lisäksi paljon 
edulli sempaa käsityöläistuotan-
toon verrattuna sen vuoksi, että 
tuo tantovälineitä tarvitaan vähem-
män. Jokainen työläinen ei tarvitse 
omia tuotantovälineitään tai omaa

Politiikka merkitsee yhteisten asioi-
den hoitamista, joten sen luulisi 
kiinnostavan kaikkia. Politiikasta ei 
pääse eroon vastustamalla politiik-
kaa. Mistä sitten johtuu esim. vähäi-
nen äänestysprosentti? Vaikea var-
malta kädeltä sanoa, mutta ainakin 
se on osoitus siitä, että osa kansalai-
sista on vieraantunut järjestelmästä, 
jonka alaisuudessa tahtoen tai tah-
tomattaan joutuu elämään. Tämä 
on mielestäni huolestuttava kehi-
tyssuunta. Muutoksia ei tule tapah-
tumaan hankalalla passiivisuudella 
ellei peräti apatialla tai turruttamal-
la itsensä alkoholiin tai muihin huu-
meisiin, joiden ylenmääräinen käyt-
tö on usein jonkinlaista pakoa to-
dellisuudesta, joka koetaan jossain 
määrin epätyydyttäväksi.

Hallitsevana luokkana porva-

risto on tietysti tyytyväinen vallit-
sevaan tilanteeseen: heidän valta-
asemaa ei toistaiseksi uhata. Taus-
taltaan työväenluokkainen kan-
salainen saattaa jopa katsoa heitä 
ylöspäin. Etevä marxilainen ajatteli-
ja, Georgi Plehanov (1856-1918), kir-
joitti tästä nurinkurisesta tilantees-
ta: ”Tiedetään, että alemmat luokat 
jäljittelevät ylempiä luokkia. Mutta 
milloin ne tekevät sen? Silloin kun 
ne eivät ole vielä saavuttaneet itse-
tietoisuutta. Se että alempi luokka 
jäljittelee ylempää luokkaa, on var-
ma merkki siitä, ettei alempi luokka 
ole vielä kypsä taisteluun vapautuk-
sensa puolesta.” 

On selvää, että kansalaiset ha-
lutaan pitää tietämättöminä hei-
dän todellisesta yhteiskunnallises-
ta asemasta. Melkein kaikki jouk-

kotiedotusvälineet 
edesauttavat tätä 
valitettavan huo-
noa kehityssuun-
taa.   Työnantajat 
voivat välillä antaa 
työntekijöille bo-
nuksia kuin osoi-
tuksena, että sa-

massa veneessä tässä ollaan. Mutta 
ei kai tässä voida mitenkään vaati-
vammassa mielessä puhua mistään 
tasa-arvosta. Työnantaja ja työnte-
kijä ei todellakaan ole mikään tasa-
arvoon perustuva suhde; toinen on 
ylempänä toista, eri asemassa ja hal-
litsee toista toimillaan. Ja pankkitilin 
saldo pyörii hieman eri lukemissa.

Tasa-arvo ja oikeudenmukai-
suus eivät koskaan tule toteutu-
maan kapitalistisen tuotanto-ja ja-
kelujärjestelmän puitteissa. Kyllä 
siihen tarvitaan siirtyminen sosialis-
miin. Lukija haluaa tietysti peruste-
luja. Tasa-arvoa selostin mielestäni 
oikein. Oikeudenmukaisuus ei puo-
lestaan voi toteutua luokkayhteis-
kunnassa eri luokkien -omista vien 
ja omistamattomien- keskuudes-
sa. Lait ovat aina ylempien, hallitse-
vien luokkien säätämiä ja tarkoituk-
sena on pitää alemmat luokat kuris-

sa ja ehkäpä vielä herran nuhtees-
sa. Esim. omaisuusrikoksista saa suh-
teessa melko kovat tuomiot, koska 
rikkaitten - joilta köyhemmät yleen-
sä varastavat - omaisuus on pyhää 
ja he ovat suojanneet omaisuuten-
sa lainkirjaimilla. Usein kuulee sa-
nottavan, että laki on kaikille sa-
ma, mikä ei tarkemmin ajatellen pi-
dä paikkaansa: ylemmät luokat sel-
viävät lähes aina samoista rikoksista 
helpommalla. Ihmiset ovat erilaisia, 
joten lain ei pidä olla kaikille sama, 
mutta luokkajakoon perustuvat lait 
tulisi poistaa. Tässä olisi oikeusoppi-
neille ja lainsäätäjille tehtävää. Sel-
vää on, että myös kaikki uskontoon 
pohjautuvat lait tulisi poistaa lakikir-
jasta auttamattomasti vanhentunei-
na jäänteinä.

Kapitalismi tuottaa ja kehit-
tää olosuhteita, joiden perustal-
ta eri uskontosuunnat ja hallitseva 
porvarillinen ylivalta luovat omia il-
luusioita ihmisten tajuntaan. Onko 
tässä kapitalismin uusliberalistisessa 
vaiheessa enää mitään järkeä tai ai-
nakaan oikeudenmukaisuutta edes 
hitusen? Tuskinpa vain! Tehkää pää-
telmänne siitä, että 100 (sata) maail-
man rikkainta henkilöä omistaa va-
rallisuudeltaan enemmän kuin ko-
ko muun maailman väestö yhteen-

sä. Onko tällainen tilanne oikein? 
Oikeudenmukaisuuden kannalta se 
ei ole reilua, enkä suinkaan kannata 
tässä mitään babeuflaista tasanjako-
kommunismia, jota myös eräät anar-
kistit ovat teorioissaan suosineet.

Olen tullut siihen tulokseen, 
että kenenkään ei tarvitse omis-
taa yli miljoonaa. Siihen voisi aset-
taa varallisuusrajan katon. On väärin 
elää kroisoksina samaan aikaan, kun 
toisella puolella maailmaa nähdään 
nälkää. Tulisiko kehitysmaita sitten 
auttaa? Absoluuttisesti kyllä! Mutta 
pääongelma on siinä, että avustetta-
valta maalta on rohmuttu luonnon-
rikkaudet ja takaisin annetaan sent-
tejä ”kehitysapuna”.

Kommunismi on tietoisen ih-
misen valinta: sen ensimmäinen 
askel, sosialismi, on ehkä ainoa oi-
kea keino yhteiskuntajärjestelmänä 
yrittää kapitalismin aiheutta mien 
tuhojen jälkeen pelastaa mitä pe-
lastettavissa on. Tulevaisuudenmah-
dollisuudet käyvät niukoiksi kapita-
lismin oloissa. Älkää antako porvaril-
listen tiedotusvälineiden hämätä it-
seänne. Valheet eivät ole ikuisia.

Kai Leivo
Lohja

MITÄ ON JA MITEN VOISI OLLA?
Eri foorumissa on käyty jonkin verran keskustelua siitä, mitä pitäisi 
nykytilanteessa tehdä, jotta saataisiin elinympäristön tuhoon joh-
tava, kapitalismiin pohjautuva tie siirrettyä uudelle kehitysasteel-
le, kohti suunnitelmallista sosialismia. Tilanne muutokseen ei tule 
olemaan helppo. Vielä tänään pätee Marxin elämäkerran kirjoitta-
jien  - Boris Nikolaevskin ja Otto Maenchen-Helfen - toteamus: ”tu-
hansista sosialisteista ehkä vain yksi on lukenut taloustieteellisen 
teoksen Marxilta ja tuhansista antimarxilaisista ei yksikään ole lu-
kenut Marxia”.

Tällä aukealla keskus-
tellaan marxilaisesta 
yhteiskuntateoriasta. 
Historiallisen materia-
lismin osalta kehitäm-
me ja testaamme tule-
van opintomateriaalin 
sisältöä. Kritisoikaa,  
kommentoikaa ja kir-
joittakaa.

Teollisuuskapitalismi alkoi kutomateollisuudesta. Uu-
den sukkulamallin ja kehruukoneen keksiminen sekä 
höyrykoneen parantaminen soveltuvaksi teollisuus-
käyttöön mahdollistivat teollisen vallankumouksen. 
Kuvan kehruu-Jenny käynnisti teollisen kumouksen. 
Saksan historiallinen keskusmuseo, Wuppertaal
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Vaalien lähtöasetelma

Edelliset duuman vaalit järjestettiin 
vuonna 2016. Ylivoimaisen voiton 
niissä vei porvarillinen Yhtenäinen 
Venäjä-puolue. Kolme muuta puo-
luetta ylitti viiden prosentin ääni-
kynnyksen. Näiden lisäksi kolme yk-
sittäistä paikkaa ratkesi henkilövaa-
lien perusteella.  Duumaan valitaan 
450 edustajaa, niistä 225 puoluelis-
toilta ja 225 henkilövaaleilla.

Edustajapaikat 2016 vaalien pe-
rusteella (taulukko):

Duuman puhemiehenä on toiminut 
Vjatsheslav Volodin (Yhtenäinen 
Venäjä).Tulevissa vaaleissa muka-
na olevat 14 rekisteröitynyttä puo-
luetta:

(1) Yhtenäinen Venäjä, pu-
heenjohtaja, entinen pääministe-
ri Dmitri Medvedjev, puoluelis-
tan kärkiehdokas puolustusminis-
teri Sergej Shoigu, keskustalainen 
konservatiivipuolue.

(2) VFKP, puheenjohtaja ja kär-
kiehdokas Gennadij Zjuganov, 
kommunistinen puolue.

(3) Liberaalidemokraatit, pu-
heenjohtaja ja kärkiehdokas Vladi-
mir Zhirinovski, oikeistopopulisti-
nen puolue.

(4) Oikeudenmukainen Venä-
jä, puheenjohtaja ja kärkiehdokas 
Sergej Mironov, sosialidemokraat-
tinen puolue.

(5) Rodina (Isänmaa), puheen-
johtaja ja kärkiehdokas  Aleksei 
Zhuravljov, oikeistolainen puolue.

(6) Kansalaisohjelma, puheen-
johtaja ja kärkiehdokas Rifat Shayk-
hutdinov, keskustaoikeistolainen 
puolue.

(7) Venäjän kommunistit, pu-
heenjohtaja ja kärkiehdokas Mak-
sim Suraikin, kommunistinen puo-
lue.

(8) Jabloko (Omena), puheen-
johtaja ja kärkiehdokas Nikolai Ry-
bakov,  keskustavasemmistolainen 
puolue.

Näiden lisäksi vaaleissa on 
mukana kaksi vihreää, kaksi keskus-
taoikeistolaista, yksi keskustalainen 
eläkeläispuolue sekä yksi keskusta-
vasemmistolainen puolue.

Vaaleihin valmistautumi-
sessa tapahtunutta

Venäjän monista kommunistisista 
puolueista myös Venäjän kommu-
nistinen työväenpuolue (VKTP) pyr-
ki osallistumaan duuman vaaleihin 
(VKTP:n pääsihteeri Stepan Malent-
sov). Sitä lähellä olevan Venäjän yh-
distyneen työväenrintaman (ROT 
Front) oli tarkoitus toimia VKTP:lle 
ja eräille muille puolueille ja ryhmit-
tymille yhteisenä vaaliorganisaa-
tiona (ROT Frontin pääsihteeri Vik-
tor Tjulkin). Viranomaiset kuitenkin 
hylkäsivät ROT Frontin hakemuksen 
vaaleihin rekisteröitymisestä, jolloin 
VKTP:kään ei päässyt osallistumaan 
duuman vaaleihin. Sen sijaan esi-
merkiksi Pietarissa kaksi tunnettua 
VKTP:n aktiivia on mukana VFKP:n 
ehdokaslistoilla Pietarin kaupun-
gin lakiasäätävän parlamentin vaa-
leissa. Ilmeisesti duumaan ei halu-
ta marxilais-leniniläisiä, luokkakan-
taisia edustajia puhujalavaa kulut-
tamaan.

Venäjän Federaation kommu-
nistisen puolueen, VFKP:n, osal-
ta merkittävin syrjintätapaus tähän 
mennessä on ollut Pavel Grudini-
nin nimen poistaminen VFKP:n eh-
dokaslistalta keskusvaalilautakun-
nan toimesta. Grudinin on Lenin-
valtiontilan johtaja ja oli vuoden 
2018 presidentinvaalissa VFKP:n eh-
dokkaana, saaden tuolloin 8 660 000 
ääntä. Pelättiinkö Grudininin tuovan 
duuman vaaleissa omalta osaltaan 
VFKP:lle huomattavan äänimääräli-
säyksen? Asiasta on valitettu oikeus-
asteisiin, mutta tuloksesta ei ole tie-
toa.

Grudininilla väitettiin olevan 
ulkomaista omistusta, mikä oli-
si ehdokkailta kiellettyä. Muistakin 
erilaisista painostus- ja syrjintäta-
pauksista on tullut tietoa Venäjän 
Federaation 85:ltä viralliselta alueel-
ta, joissa äänestyksiä tullaan järjes-
tämään.

Kommunistien vaalitee-
moja

Kommunistisilla puolueilla, niin vi-
ralllisesti ehdokkaita asettaneilla 
kuin muillakin ja niitä lähellä olevil-
la työväenjärjestöillä, on varsin yh-
denmukaisia tavoitteita ja vaalitee-
moja tarjolla käynnissä olevaan kan-
salaiskeskusteluun.

Tässä yhteydessä on syytä to-
deta, että Venäjän ulko- ja turvalli-
suuspolitiikka ei ole noussut miten-
kään näkyvästi vaalien keskiöön. Tä-
mä johtuu yksinkertaisesti siitä syys-

tä, että esimerkiksi Yhtenäinen Ve-
näjä-valtapuolueen ja vasemmiston 
välillä ei vallitse juurikaan eroja suh-
tautumisessa näissä asioissa harjoi-
tettuun politiikkaan. Ajatellaan vaik-
kapa Ukrainan, Itä-Ukrainan kansan-
tasavaltojen, Krimin ja Valko-Venä-
jän kysymyksiä. Länsimielinen op-
positio lienee ainut, joka on yhtynyt 
länsimaiden huutokuoroon näistä 
puhuttaessa.

Painopiste on ollut vaatimuk-
sissa koskien sisä-, talous- ja so-
siaalipolitiikkaa. Myös joitain his-
torian uustulkintoja on nostettu 
esille huolestuneessa sävyssä. Kes-
keiset kysymykset ovat perinteisiä, 
mutta aina yhtä tärkeitä nyky-Ve-
näjän oloissa. Työläisten elintaso on 
laskenut vuoden 2010 tasolle, mis-
tä lähes kaikki asiaa selvittäneet ta-
hot ovat olleet yksimielisiä. Hinto-
jen nousu, esimerkiksi peruselintar-
vikkeiden kohdalla, on ollut huimaa. 
Tuloerojen kasvussa ei ole näkynyt 
pysähdystä. Mihail Popovin joh-
taman Venäjän työväenpuolueen 
Moskovan työläinen-lehdessä esi-
tettiin parisen vuotta sitten, että 106 
dollarimiljardööriä eli oligarkkia tie-
nasi vuodessa yhteensä saman ver-
ran kuin 72 miljoonaa palkansaajaa. 
Tämä oli laskettu työntekijöiden sil-
loisen keskimääräisen kuukausipal-
kan, 42 550 ruplaa, mukaan. Ruplan 
kurssi on nyttemmin vaihdellut si-
ten, että yhdellä eurolla on saanut 
86-87 ruplaa. Lehtiartikkelin julkai-
sun aikaan oltiin 60 ruplan tasolla.

Eläkkeet vaalikeskuste-
lussa

Venäjän Federaation kommunisti-
sen puolueen, VFKP:n, puheenjoh-
taja Gennadij Zjuganov  kertoi hil-
jattain puolueensa Pravda-lehdes-
sä, että valtiovalta on päättänyt ko-
rottaa kertaluonteisesti syyskuun eli 
vaalikuukauden eläkkeitä 10 000:llä 
ruplalla. Zjuganovin mukaan kes-
kieläkkeet maaseutuoloissa liikku-
vat yleisesti 7-9 tuhannen ruplan 
(kuukaudessa) välillä ja kaupun-
geissa 12-14 tuhannen ruplan välil-
lä. Hän pahoitteli sitä, että kun VFKP 
on esittänyt duumassa kahdeksan 
kertaa yleiseksi vähimmäisansiotu-
loksi 25 000 ruplaa, siis myös eläke-
läisille, niin valtapuolue ei ole kos-
kaan suostunut äänestämään asias-
ta. Zjuganov piti 10 000 ruplan ker-
takorotusta puhtaasti vaalitemppu-
na. Hän kiisti myös ”viralliset tiedot” 
6,5 prosentin inflaatiovauhdista ja 
katsoi, että todellinen prosentti oli-
si 12-15 luokkaa. Zjuganovin jälkeen 
VFKP:n verkkokanavalla, Punaisella 
linjalla, kerrottiin, että myös sotilail-
le, poliiseille, oikeuslaitoksen työn-
tekijöille jne. olisi tulossa palkkoihin 
vaalikuukauden korotus, heille tosin 
enemmän, 15 000 ruplaa.

Muita taloudenpitoon litty-
viä vaaliteemoja

Venäjällä on ollut viime aikoina ta-
vanomaista, ehkä lisääntyvässä 
määrin, että lyhytnäköisesti perus-
tetut yritykset lopettavat toimintan-
sa ja jättävät työläisten palkat mak-
samatta. Tätä on tapahtunut esimer-
kiksi pienessä ja keskisuuressa teolli-
suudessa, rakennusalalla ja kuljetus-
yrityksissä. Palkkojen periminen on 
työllistänyt niin syyttäjiä ja työsuoje-
luviranomaisia kuin ammattiyhdis-
tysliikettäkin. Oligarkkeja ja muita 
kapitalisteja on arvosteltu myös sii-
tä, että nämä sijoittavat kotimaasta 
hankkimansa voittovarat mieluum-

min ulkomaille kuin Venäjän talou-
den kehittämiseen. Myös veropoli-
tiikka, sosiaaliset palvelut, työllisyys-
asiat ja palkkatulojen hidas kehitys 
ovat olleet vaalikamppailussa esillä.

Historiastakin puhutaan

Kommunisteja on huolestuttanut 
viime aikoina myös maassa ilmen-
neet dekommunisaatio-pyrkimyk-
set. Tällä tarkoitetaan sitä, että on 
pyritty häivyttämään aiempaan so-
sialistiseen yhteiskuntajärjestel-
mään liittyvää perintöä. Ukrainassa-
han tässä on edetty jo hyvin pitkäl-
le, mutta Venäjälläkään ei tältä ole 
säästytty. Monien esimerkkien jou-
kosta on tunnetuksi tullut  Voiton-
päivän 9.5 vuotuiseen viettoon liit-
tyvä tradition muutos. Parin viimei-
sen vuoden aikana on Moskovan 
Punaisella torilla oleva Leninin mau-
soleumi peitetty vaneriverhoilulla ja 
verhoilu taas päällystetty sinipuna-
valkoisilla plakaateilla. Voiton päi-
vän paraati ja juhlallisuudet on näin 
ollen järjestetty muuttuneessa ym-
päristössä. Kommunistien epäilyjen 
mukaan tällä tavalla on haluttu kat-
kaista historiallinen yhteys Leninin 
ja Voitonpäivän väliltä. Toimenpitei-
tä on vastustettu mielenosoituksin 
ja nimien keräyksin.

Yhtenäinen Venäjä- puolue 
vaaleissa

Duuman valtapuolueen ”menestys”, 
esimerkiksi edellisissä duuman vaa-
leissa, on perustunut kommunis-
tien käsityksen mukaan muutamiin 
oleellisiin tekijöihin. Valtiovalta on 
tukenut monin tavoin puoluet ta sen 
toiminnassa ja myös vaalikampan-
joinnissa. Oligarkkien taloudellinen 
tuki kapitalistista järjestelmää kan-
nattavalle puolueelle ei ole ollut mi-
tenkään väheksyttävä. Julkiset tie-
dotusvälineet, ennen kaikkea tele-
visiokanavat ja lehdistö, ovat ollleet 
vaalikamppailun kuluessa lähes sau-
mattomasti vain yhden puolueen, 
Yhtenäisen Venäjän, takana. Muil-
la vaaleihin osallistuvilla ei ole ol-
lut juurikaan mahdollisuuksia pääs-
tä julkisiin tiedotusvälineisiin esiin-
tymään. Jos esimerkiksi kommunis-
teja on niissä mainittu, niin silloin-
kin yleensä vain kritiikin kohteina. 
Kun duuman vaaleissa puolet edus-
tajanpaikoista ratkaistaan henkilö-
vaalilla, niin tämän on katsottu an-
tavan huomattavaa etua suurim-
malle puolueelle. Edellisissä vaaleis-
sa Yhtenäinen Venäjä sai 54,2 pro-
sentin kokonaisäänimäärän, mutta 
sillä määrällä kuitenkin yli 2/3 edus-
tajainpaikoista.

Kun kuluvan vuoden kevääl-
lä alkoi tulla julkisuuteen mielipi-

detutkijoiden uusia arvioita tule-
vien duuman vaalien äänestystulok-
sista, syntyi Yhtenäisen Venäjän pii-
rissä syvää huolestuneisuutta. Yksi-
mielisten arvioiden mukaan valta-
puolue olisi menettämässä kanna-
tustaan huomattavassa määrin. Al-
kukesästä esitettiin puoluelistalle 
uusia kärkiehdokkaita ”vetämään 
vaalivankkureita”. Siihenastiset kär-
kiehdokaat Dmitri Medvedjev, An-
drei Turtshak ja Sergej Neverov 
putosivat puoluelistalla alemmas, 
kun kärkeen asetettiin mm. suositut 
ministerit Shoigu ja Lavrov. Muilla 
hallituksen ministereillä ei olisi ol-
lutkaan riittävää yleistä kannatusta 
tällaiseen luottamustehtävään. Eri 
asia on sitten se, että miten vapaa-
ehtoisesti puolustus- ja ulkominis-
teri asettuivat ehdokkaiksi duuman 
vaaleihin.

Venäjän Federaation kom-
munistinen puolue, VFKP

VFKP on kärsinyt jatkuvia vaalitap-
pioita duuman vaaleissa jo 20 vuo-
den ajan. Vuonna  1996 se oli duu-
man suurin puolue. Edustajapaik-
koja oli silloin yli 150. Vuonna 2016 
enää 42. Syynä tähän on muiden 
kommunististen puolueiden näke-
mysten mukaan zjuganovilaisten 
konsensushakuinen ja reformisti-
nen toimintapolitiikka duumassa. 
Se ei ole osannut tai halunnut yh-
distää työväenluokan joukkoliikkei-
tä porvarillisessa parlamentissa toi-
mimiseen. Puolue on tyytynyt etu-
päässä myötäilemään duuman kul-
loistakin enemmistöä. Poikkeuksia-
kin on ollut. Vuonna 2019 se vastus-
ti laajaa eläkeuudistusta ja vuonna 
2020 perustuslain muutoksia.

Tulevan VFKP:n duumassa 
esiintyvän puolueryhmän toimin-
nan tehostumiseen ei uskota ylei-
sesti eli muutosta ei olisi odotetta-
vissa. Venäjän kommunistisen työ-
väenpuolueen sivujen mukaan tä-
hän viittaa se, että puoluelistan kär-
kipään muodostavat sellaiset eh-
dokkaat, jotka ovat olleet jo yli 20 
vuoden ajan mukana VFKP:n edus-
tajaryhmässä, kuten puheenjohtaja 
Zjuganovkin. Nuoremmille ja mah-
dollisesti radikaalimpaa politiikkaa 
haluaville ehdokkaille ei listan kär-
kipaikkoja ole herunut. Esimerkiksi 
15:stä kärkiehdokkaasta 14 kuuluu 
tähän ”vanhaan kaartiin”, joiden ot-
teen tiivistymiseen ei juuri kukaan 
usko. He tulevat edelleen pitämään 
puolueen tulevankin duumaryh-
män ohjaksissaan. VFKP:llä on jon-
kinlainen sosialistinen vaaliohjel-
ma, mutta nähtäväksi jää, miten si-

Kommunistit ja Venäjän vaalit
Venäjän Federaatiossa myös kommunistit valmistautuvat 19.9.2021 
järjestettäviin vaaleihin. Vaaleissa ratkaistaan edustuksia niin val-
takunnallisen kuin alueellisen ja paikallisenkin tason luottamuseli-
miin. Tässä kirjoituksessa keskitytään lähinnä parlamentin alahuo-
neen eli valtionduuman tuleviin vaaleihin ja niitä koskevaan, käyn-
nissä olevaan vaalikamppailuun. Ylähuoneen (liittoneuvoston) edus-
tuspaikat selviävät aikanaan. Monista Venäjän kommunistisista puo-
lueista tai niitä lähellä olevista työväenjärjestöistä vain kahdelle on 
järjestynyt virallisesti mahdollisuus osallistua duuman vaaleihin eli 
asettaa ehdokkaita. Toinen niistä on Venäjän Federaation kommu-
nistinen puolue (VFKP) ja toinen Venäjän kommunistit-puolue (VK). 
Molemmilla on tukipuolueita ja -ryhmittymiä vaalikentällä. Edelli-
nen on ollut vuosikymmeniä duumassa edustettuna, kun taas jäl-
kimmäinen on sinne vasta pyrkimässä.

Yleisesti ottaen Venäjän kommunisteilla ei ole turhia kuvitelmia 
kapitalistisen valtion parlamenttivaalien merkityksestä lähitulevai-
suuden ratkaisuille. Vaaleihin osallistumisella on kuitenkin oma tär-
keä tehtävänsä. Venäjällä viiden vuoden välein pidettävät duuman 
vaalit herättävät aina kansalaispiireissä keskustelua ja yleistä mie-
lenkiintoa yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan. Tämä tarjoaa hyviä 
mahdollisuuksia myös kommunisteille tuoda esiin omia näkemyk-
siään maan asioista ja samalla tehdä kenttätyötä työväenluokan kes-
kuudessa. Kuten usein on todettu, niin parlamentti vallitsevassa ka-
pitalistisessa järjestelmässä voi toimia kommunisteille useimmiten 
vain korkeintaan puhujalavana. Sekin on tärkeää, oikein käytetty-
nä. Mitä vaalituloksiin tulee, niin niillä saattaa olla merkitystä mitta-
rina arvioitaessa kommunistien kannatusta työväenluokan parissa.

Kommunistit ovat edelleen 30 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jäl-
keen vahva voima Venäjällä. Suomen tapaan siellä kuten muualla maail-
massa kommunistit ovat kuitenkin jakaantuneet lukuisiin ryhmiin. 
Puuttuu yhteinen kapitalismin vastainen luokkataistelutaktiikka sekä 
dialektiseen materialismiin perustuva maailmankuva. Laaja vallanku-
mouksellinen liike odottaa, kunnes tämä puute saadaan korjattua. Ku-
va risteilijä Auroralta, jossa tuhannet kommunistit viettivät v. 2017 val-
lankumouksen 100-vuotisjuhlaa, joka ei ole enää Venäjällä vapaapäivä.
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tä tullaan vaalien jälkeen hyödyntä-
mään ja pitämään kiinni siinä olevis-
ta tavoitteista.

Melnikov ja VFKP

Tiedonantajassa (8/2021) haasta-
teltu VFKP:n varapuheenjohtaja 
Ivan Melnikov hyökkäsi kovin sa-
noin vaaleissa mukana olevaa Ve-
näjän kommunistit-puoluetta vas-
taan ja sanoi sen olevan keräämäs-
sä vain VFKP:ltä ääniä pois. Melnikov 
lisäsi vielä, että Venäjällä esiintyvät 
muut ”kommunistiset ryhmät” ei-
vät ole todellisuudessa kommunis-
tisia, kuten VFKP.  Voi olla ymmärret-
tävää, että suurimman kommunisti-
sen puolueen  varapuheenjohtajaa 
ei ole koskaan kiinnostanut pienem-
pien puolueiden asiat tai olemassa-
olo. Todellisuudessa Venäjällä on 
kaikkiaan kahdeksan puoluetta, joi-
den nimessä esiintyy ”kommunisti-
nen”- tai ”kommunistit”-määritelmä. 
Näiden lisäksi on muutamia sellaisia 
puolueita, joiden nimissä eivät edel-
lä mainitut määritelmat näy, mutta 
niiden julkaisuista ilmenee kuiten-
kin, että ne toimivat marxilais-leni-
niläiseltä pohjalta. Ei ole tietenkään 
mikään hieno asia, että puolueita on 
näin paljon, mutta tilanne on nyt se, 
mikä on. Ehkä kamppailun kulues-
sa yhteisiä linjoja ja tulkintoja alkaa 
löytyä. Osa näistä pienemmistä puo-
lueista on liittoutunut keskenään.

Melnikov kertoo haastatte-
lussaan, että VFKP:n ehdokaslis-

toilla on mukana myös aktiiveja Va-
sen rintama- ja Liike uuden sosialis-
min puolesta-järjestöistä. Sitä hän 
ei mainitse, että myös nämä järjes-
töt pitävät itseään, ainakin jollain 
tavalla, kommunistisina puolueina. 
Esimerkiksi Vasen rintama-järjestön 
puheenjohtaja Sergej Udaltsov oli 
aiemmin perustamassa edellä mai-
nittua ROT Front-työväenrintamaa 
yhdessä Venäjän kommunistisen 
työväenpuolueen kanssa.

Myös VFKP:stä on mielipiteitä 
muiden kommunististen puoluei-
den piirissä. Monet niistä eivät pi-
dä zjuganovilaisia varsinaisesti mar-
xilais-leniniläisenä, kommunistisena 
puolueena, vaan VFKP:stä on esiin-
tynyt monenlaisia muita luonneh-
dintoja. Neuvostoliiton kommunis-
tisen puolueen, NKP:n, pääsihtee-
ri Sergej Skvortsov kuvaili Zjuga-
novin puoluetta aikoinaan, ei kom-
munistiseksi, vaan ”vasemmistopat-
rioottiseksi”.

Venäjän kommunistit-puo-
lue, VK

Puolueen perusti muutama vuosi 
sitten VFKP:stä eronnut ryhmä, joka 
ei ollut tyytyväinen VFKP:n harjoit-
tamaan konsensus- ja reformipoli-
tiikkaan. VK osallistui myös vuoden 
2018 presidentinvaaleihin, joissa 
sen puheenjohtaja Maksim Suraikin 
sai noin 500 000 äänen kannatuk-
sen. Tästäkin huolimatta puolueella 
on työn takana, jos se aikoo ylittää 
tulevissa duuman vaaleissa vaadit-
tavan viiden prosentin äänikynnyk-

sen. Sillä on myös sosialistinen vaa-
liohjelma. Jos VK pääsee parlament-
tiin, niin sitten on silläkin edessään 
esittämiensä tavoitteiden puolesta 
toimiminen.

Lopuksi

Venäjän Federaation kommunisti-
nen puolue saattaa hieman paran-
taa asemiaan vaalien tuloksena. Ve-
näjän kommunistit-puolueella on 
vaikeuksia äänikynnyksen kanssa. 
Kommunistinen työväenpuolue ei 
päässyt edes mukaan vaaleihin. Kai-
ken kaikkiaan kommunistien ase-
mat vaalien suhteen eivät näytä ko-
vinkaan lupaavilta. Vaaleja tulee ja 
vaaleja menee. Työväenluokan his-
toriallinen tehtävä säilyy kuitenkin 
muuttumattomana. Kommunistisil-
la puolueilla riittää edelleenkin teh-
tävää työläisten valistamisessa ja 
luokkatietoisuuden kohottamisessa.

  Jaakko Ahvola
3.9.2021

Lähteitä:
-VFKP:n sivut ja äänenkannattaja 
Pravda-Totuus-lehti.
-VKTP:n sivut ja äänenkannattaja 
Trudovaja Rossija-Työtätekevä Ve-
näjä-lehti.
-Venäjän työväenpuolueen leh-
ti Moskovskij Rabotshij-Moskovan 
työläinen.
-VK:n varapuheenjohtaja Sergej Ma-
linkovitshin sivut.
-NKP:n pääsihteerin Sergej Skvort-
sovin sivut.
-Tiedonantaja-lehti 8/2021.
-Wikipedia-artikkeli ”Venäjän lain-
säädäntövaalit 2021”.

Sankareita vai kiipijöitä

Jotkut pitävät nykyään poikkeusti-
lakomitean jäseniä melkeinpä san-
kareina, toiset ällöttävinä kiipijöinä, 
jotka olivat valmiita hukuttamaan 
maansa vereen omien virkojensa 
säilyttämiseksi . Todellisuudessa ko-
mitean jäsenet eivät olleet tuollai-
sia ihmisiä. Antaen tunnustus hei-
dän yritykselleen pysäyttää valtion 
hajoaminen on samalla kuitenkin 
todettava poikkeustilakomitean jä-
senten toimineen harvinaisen epä-
varmasti ja tehottomasti sekä pyr-
kineen ratkaisemaan tärkeitä yh-
teiskunnallisia ongelmia ilman kan-
sanjoukkojen minkäänlaista osallis-
tumista.

 Koska poikkeustilakomitean  
jäsenten enemmistö oli samaa 
mieltä Gorbatshovin kanssa mark-
kinatalouteen eli kapitalismiin siir-
tymisen välttämättömyydestä, niin 
kukaan heistä ei uskaltautunut te-
kemään julkista pesäeroa perestroi-
kan aloittajan kanssa. Kaiken muun 
lisäksi poikkeustilakomitea perus-
tettiin kaikesta päätellen vain sitä 
varten, että Gorbatsov voitaisiin pa-
kottaa päättäväisempiin toimiin tai 
jopa hänen suostumuksellaan to-
teuttamaan demokratian vastaisia 

toimia vieraiden käsillä. Tämä seik-
ka auttaa myös paremmin ymmär-
tämään vallan kaappaajien selittä-
mättömän arkailun, heidän turhaan 
odotellessa presidentin liittymistä 
heihin. Nämä henkilöt eivät pyrki-
neet todellisuudessa syöksemään 
presidenttiä vallasta.

Tavoilleen uskollisena Gorbat-
shov pyrki vain odottelemaan ti-
lanteen kehittymistä ja istumaan 
samanaikaisesti kahdella tuolilla. 
Kuten tapahtumien osanottajien 
muistelmista selviää, hän ei anta-
nut suoranaista tukea salaliittolaisil-
le, jotka päivää ennen sitä pyysivät, 
mutta ei myöskään asettunut vas-
tustamaan heitä. Hän itse oli kuu-
lemma lomalla ja muut saivat toimia 
niin kuin katsoivat tarpeelliseksi.

Olisiko poikkeustilako-
mitean menestys ollut 
mahdollista

Olisiko poikkeustilakomitean me-
nestys ollut mahdollista, jos sen jä-
senet olisivat toimineet välittämättä 
vararikon kokeneesta presidentistä? 
Luulen, että olisi. Tilanne maassa 19. 
elokuuta 1991 oli kriittinen, muttei 
toivoton. Vaikka hallintojärjestelmä 
rytisikin liitoksistaan, niin siitä huo-
limatta se vielä toimi. Samoin toimi 

Gorbatshovin uudistusten perus-
teellisesti heikentämä maan talous. 
Talouden romahdus tapahtui myö-
hemmin, Jeltsinin hallinnon aikana. 
Poikkeistilakomitean julistama oh-
jelma oli enemmän julistuksellinen, 
mutta kokonaisuudessaan kuiten-
kin realistinen ja sen toteuttaminen 
olisi voinut huomattavasti parantaa 
maan tilannetta.

Samalla olisi voitu pelastaa 
myös SNTL, koska nationalistit pe-
lästyivät välittömästi. Poikkeusti-
lakomitealle antoi tukensa jopa neu-
vostovallan avoin vastustaja, Gruusi-
an silloinen presidentti Zviad Gam-
sahurdija, joka oli jo ehtinyt julistaa 
maansa itsenäiseksi. Silloinen tilan-
ne kokonaisuudessaan huomioon- 
ottaen oli olemassa vielä objektii-
visia edellytyksiä kumota gorbat-
shovilaisuus. Mutta toisaalta siihen 
ei enää ilmeisesti ollut subjektiivisia 
edellytyksiä.

Luulen, ettei Gorbatshov tur-
haan esittänyt Janajevia varapre-
sidentiksi, joka oli kelvoton johta-
ja ja joka lisäksi sairasti alkoholismia. 
Gorbatshov ei halunnut itselleen kil-
pailijoita. Surullisen kuuluisassa leh-
distötilaisuudessa Janajevin kädet 
vapisivat joko pelosta tai krapulas-
ta. Joka tapauksessa poikkeustilako-
mitean nimellinen johtaja oli täysin 
kyvytön mihinkään päättäväisiin 
toimiin. Itse asiassa salaliittolaisil-
la ei ollutkaan mitään konkreettis-
ta suunnitelmaa, oli vain julistuksia.

En lähde tällä kertaa tutkiske-
lemaan, mitä siinä tilanteessa olisi 
pitänyt tehdä ja mitä ei. Totean vain 
sen tosiasian, että kaappauksen en-
simmäisenä päivänä koko turvalli-
suuskoneisto oli täysin hallinnassa, 
mutta esimerkiksi käskyä Jeltsinin 
pidättämisestä, jota lähtöasemis-

sa olleet erikoisjoukot odottivat, 
ei koskaan tullut.  Huomattuaan 
komitean toimettomuuden tilan-
teessa laajat kansanjoukot vaati-
vat ”demokratiaa”ja myös turval-
lisuuskoneiston edustajat päätti-
vät siirtyä Venäjän laillisen johta-
jan presidentti Boris Jeltsinin puo-
lelle.

Historian käännekoh-
dissa asioiden kohtalon 
ratkaisee aktiivinen 
enemmistö 

Ulkomaalaiset toverit kysele-
vät minulta usein, miksei kukaan 
asettunut tukemaan poikkeustilako-
miteaa. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, 
että ”demokraatit” nauttivat tuol-
loin väestön enemmistön tukea. 
Mutta tosiasiassa tilanne oli toinen. 
Väestön enemmistö ei tukenut ”de-
mokraatteja” ja maaseudulla terveh-
dittiin lämpimästi Gorbatshovin vi-
rasta poistamista. Mutta kuten tie-
detään, historian käännekohdissa 
asioi den kohtalon ratkaisee ei las-
kuopillinen vaan aktiivinen enem-
mistö. Vastavallankumouksen puo-
lella oli riittävän laajat aktiiviset jou-
kot, jotka myös asettuivat puolus-
tamaan ”ihanteitaan”, kun toisaalta 
NKPn keskuskomitean vt. pääsihtee-
ri Oleg Sheinin kehoitti joukkoja rau-
hallisuuteen. 

Tuolloin edelliset kolmekym-
mentä vuotta eivät olleet opetta-
neet mitään NKPn johtoon kuulu-
ville tovereille. Luin aivan hiljattain 
Moskovan entisen puoluejohtajan 
haastattelun, jossa hän vastasi leh-
timiehen suoraan kysymykseen, et-
tä siinä tilanteessa kommunisteja ei 
saanut missään tapauksessa laittaa 

liikekannalle, koska se olisi saatta-
nut johtaa yhteenottoihin. Näin ol-
len, olivatpa poikkeustilakomitean 
jäsenten subjektiiviset aikeet mitkä 
tahansa, niin tosiasiassa ne vain aut-
toivat niitä, jotka olivat heitä paljas-
tamassa. Vastavallankumouksellisen 
vallankaappauksen jälkeiset vuo-
det ovat traagisimpia vaiheita Ve-
näjän ja muiden entisten neuvosto-
tasavaltojen historiassa. Köyhyys, ri-
kollisten mielivalta ja paikalliset si-
sällissodat veivät satojen tuhansien 
ihmisten hengen. Tämä on juuri se 
hinta, jonka neuvostokansa joutui 
maksamaan ”uudistajien” toimista.

Historia ei tunnusta mitään 
jossitteluja ja sen kulkua ei voida 
kääntää taaksepäin. Toimikoot traa-
giset vuoden 1991 tapahtumat vält-
tämättömänä opetuksena kommu-
nisteille ja kaikille vasemmistovoi-
mille, joka auttaa heitä saavutta-
maan voiton tulevissa taisteluissa.

Sergei Skvortsov
NKPn keskukomitean ensim-

mäinen (pää-) sihteeri
01.09.2021

Kolmekymmentä vuotta Janajevin poikkeustilakomiteasta
On tullut kuluneeksi jo kolmekymmentä vuotta ”elokuun vallan-
kaappauksen” päättymisestä ja salaliittolaisten kunniattomasta 
antautumisesta salaliitosta muka kärsineelle Mihail Gorbatshovil-
le. Vaikka nuo tapahtumat olivat huomattavalla tavalla farssia, nii-
den tulos oli hyvinkin vakava. Todellinen valta maassa siirtyi ”demo-
kraattisten voimien” käsiin, joita nykyään nimitetään liberaaleiksi. 
Valtiovallan kaappaus toteutui, mutta se ei tapahtunut silloin, kun 
ilmoitettiin valtiollisen poikkeustilakomitean perustamisesta, vaan 
sen jälkeen, kun kyseinen komitea kärsi tappion. Nimenomaan sii-
tä hetkestä lähtien rappeutuneen puolueen ja valtiollisen vallan no-
menklatuuran huippukerros alkoi toteuttaa perestroikan tunnuk-
sin matelevaa siirtymistä kapitalismiin ja tapahtui siirtyminen avoi-
meen kapitalismin palauttamisen vaiheeseen.

Kommunistit ja Venäjän vaalit
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Japanin pääministerille herra 
Yoshihide Sugalle

Arvoisa herra pääminis-
teri!
Tänään vietetään Japanin ehdot-
toman antautumisen vuosipäivää. 
Toisessa maailmansodassa se toi-
mi hyökkääjänä. Kuten tiedetään, 
YK: n peruskirjan 107 artiklan mu-
kaisesti yksi valtion vastuumuo-
to hyökkäyksestä on sen alueen  
osan erottaminen siitä, ja toisen 
maailmansodan seurauksena Ja-
pani täysin oikeudenmukaises-
ti menetti Kuriilien saaret ja Etelä 
-Sahalinin.

Sodan jälkeisinä vuosina Ja-
panin johto näytti olevan val-
mis hyväksymään tämän tosi-
asian, mutta esitti sitten vaatimuk-
sia Kuriilien eteläosan suhteen. Vii-
me vuosikymmeninä maamme 
aseman heikkeneminen, niin 
sanottu perestroika ja uudistukset 
sekä peräkkäisten Venäjän johta-
jien selittämätön joustavuus sal-
livat elvyttää loppuun käsitellyltä 
näyttäneen aluekysymyksen. Siitä 
huolimatta Venäjän kansalaispiirit 
torjuvat ehdottomasti alueemme 
minkä tahansa osan siirtämisen.

Kehotamme Japanin johtoa 
luopumaan illuusioista ja ra-
kentamaan suhteita Venäjään 
todellisuuden pohjalta. Venäjän 
kansa vastustaa alueellisia myön-
nytyksiä eikä salli niiden teke mistä. 
Molempia osapuolia hyödyttävä 
rauha ja ystävyys on mahdoton-
ta ilman totuutta ja vilpittömyyt-
tä, ilman 1900 -luvun historian 
traagisten sivujen kunnioittamis-
ta, joita on erittäin vaarallista kir-
joittaa uudelleen.

Todellinen rauha syntyy vas-
ta, kun yritykset muuttaa sodan 
lopputulokset poliittisen manipu-
loinnin avulla lakkaavat. Tällaista 
rauhaa toivomme vilpittömästi Ja-
panille.

Moskova, 2. syyskuuta 2021

Sergei Skvortsov, Venäjän 
alueellisen eheyden suojelun 
komitean puheenjohtaja, Neu-
vostoliiton kommunistisen puo-
lueen keskuskomitean ensim-
mäinen sihteeri

Igor Skurlatov, Venäjän 
alueel lisen eheyden suojelun 
komitean varapuheenjohtaja, Kol-
mas voima -liittouman toimeen-
panevan komitean puheenjohtaja

Japanin antautumisen toisessa maailmansodassa vuosipäivän 
yhteydessä Venäjän alueellisen eheyden suojelukomitean 
puheenjohtaja, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kes-
kuskomitean ensimmäinen sihteeri Sergei Skvortsov ja Venäjän 
alueel lisen eheyden suojelukomitean varapuheenjohtaja, Kolmas 
voima -liittouman toimeenpanevan komitean puheenjohtaja Igor 
Skurlatov välittivät Japanin suurlähetystön kautta maan päämi-
nisterille osoitetun kirjeen, jonka teksti on alla:

Kirje japanin pääministerille
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Ministeri Erkki Tuomioja kertoo 
tuoreimmassa Venäjän Aika -leh-
dessä kuinka megatrendit ovat 
hänen käsityksensä mukaan Ve-
näjää vastaan. Itse olen kirjoit-
tanut useaan otteeseen, kuin-
ka länsimaat ovat olleet 1970-lu-
vun alusta lähtien pitkäkestoi-
sessa taantumassa. Voivatko mo-
lemmat olla oikeassa? Puhun en-
sin omasta puolestani esittämällä 
itselleni haasteen: miten länsi voi 
olla taantumassa, jos se on kaik-
ki nämä vuosikymmenet elänyt 
talouskasvun aikaa? Vastaus on 
ilmeinen: talouskasvu on revitty 
syömällä järjestelmän perustaa 
ja tehostamalla vasallimaiden hy-
väksikäyttöä.

Toinen tekijä on kustannusten siirtä-
minen muiden piikkiin. Tämä koskee 
myös ekologisten kulujen ulkoista-
mista. Kolmas tekijä on tuotannon 
siirtäminen alemman kustannusta-
son maihin. Neljäs on velanotto ja 
viides tilastojen vääristäminen. Kuu-
des on markkinamekanismin mani-
pulointi: hintojen muodostuminen 

tapahtuu tekaistuin perustein.
Neuvostoliiton alasajossa tär-

keässä asemassa lännen arsenaa-
lissa oli 1980-luvulla raakaöljyn hin-
nan manipulointi. 2000-luvulla sa-
ma on tehty Yhdysvaltojen toimes-
ta tuomalla vesisärötyksen avulla 
tuotettua raakaöljyä (engl. fracking), 
jonka tuotantokustannukset ovat 
suuremmat kuin siitä saadut tulot ja 
jossa kuluu enemmän energiaa kuin 
siitä syntyy.

Suhteessa kustannustasoon ja 
hintakehitykseen palkat eivät ole 
länsimaissa vuoden 1974 jälkeen 
enää nousseet. Teknologisesta val-
lankumouksesta saadut hyödyt on 
sijoitettu pörssiin. Yhtiöiden omis-
tajat käyttävät sijoitettuja varoja 
usein henkilökohtaisena omaisuu-
tenaan. Kaiken huipuksi merkittävä 
osa talouskasvusta syntyy ihmiskau-
pan ja huumekaupan kautta. Valta-
va sotilastuotanto ei sekään ole yk-
siselitteisesti taloudellisesti kannat-

tavaa toimintaa. Tämän rinnalla tek-
nologinen kehitys ja uusien laittei-
den keksiminen on siirtynyt länsi-
maista Aasiaan, ensin Japaniin, Ete-
lä-Koreaan ja Taiwanille, ja myöhem-
min Kiinaan.

Mikä sitten on Venäjän asema 
maailmantaloudessa? Ovatko me-
gatrendit eli suuret suuntaviivat si-
tä vastaan? Eivät todellakaan. Ve-
näjän merkitys piilee siinä, kuinka 
se turvaa Kiinan teollisuuden ener-
giatarpeen sekä siinä, että se pystyy 
turvaamaan liittolaistensa sotilaalli-
sen koskemattomuuden. Venäjä on 
myös merkittävä viljan tuottaja.

Venäjän energiantuotantoa voi 
miettiä kolmella tavalla: lyhyellä ai-
kavälillä, keskipitkällä ja pitkällä. Ve-
näjä on suuri kivihiilen tuottaja. Ve-
näjän kivihiilen vienti EU-maihin 
on vahvassa kasvussa. Sama pätee 
maakaasuun ja raakaöljyyn. Venä-
jän asema 2020-luvulla on näiden 
osalta keskeinen. Venäjän tuotanto-

kustannukset ovat edulliset ja maal-
la on hyvin johdonmukainen ener-
giapolitiikka.

Sikäli mikäli kivihiilestä ja raa-
kaöljystä luovutaan 20 – 50 vuo-
den kuluessa, siirtymävaiheessa 
maakaasun ja ydinvoiman merkitys 
kasvaa entisestään. Molemmissa Ve-
näjä on äärimmäisen vahvoilla. Siinä 
on megatrendiä ihan kylliksi.

Entä mikä on Venäjän asema 
50 – 100 vuoden kuluessa? Se riip-
puu Kiinan kehityksestä. Kiina ja Ve-
näjä suhtautuvat optimistisesti ih-
miskunnan teolliseen ja teknologi-
seen kehitykseen. Vastaus riippuu 
siitä, kuinka tämä kehitys etenee. 
Vastauksemme riippuu myös sii-
tä, kuinka kukin meistä asennoituu 
teollisuuteen ja oman tuotannon 
kehittämiseen. Lännessä vallitsee 
niin syvä pessimismi, että sitä voisi 
kutsua joukkovimmaksi. Vastaus il-
mastomuutoksen torjuntaan löytyy 
idästä, ei läntisestä hysteriasta.

En väsy toistamaan, että yh-
teiskuntajärjestelmämme perus-
tuu rajattomalle ja edulliselle polt-
toaineelle. Jos luovumme fossiili-
sista polttoaineista ja ydinvoimasta, 
se on silloin hyvin erilainen yhteis-
kunta. Asiasta voisi kirjoittaa enem-
mänkin, mutta tässä yhteydessä riit-
tää todeta, kuinka sekä liberaali de-
mokratia että kapitalismi haihtuvat 
taivaan tuuliin, jos käytämme vain 
tuulta ja aurinkoa energian lähtei-
nä. Tuulen ja auringon voimalla ei 
ylläpidetä kerskakulutusta ja nykyi-
siä sirkushuveja, joilla kansaa lahjo-
taan. Tuulen ja auringon varassa Yh-
dysvaltojen sotilaallinen mahti olisi 
pelkkä kielikuva.

Ekologinen yhteiskunta on jo-
ko primitiivinen heimolaitos tai se 
on sosialistinen kansantasavalta. 
Vihreät ja demarit ovat sitoneet it-
sensä uppoavaan laivaan.

Tauno Auer
Helsinki 26.2.2021

Venäjä ja maailmantalous suuressa kuvassa

Hiljattain luin julkkismeteorolo-
gi Kerttu Kotakorven kirjan ”Suo-
men luonto 2100  - Tutkimusretki 
tulevaisuuteen” (Bazar,2021). Ko-
takorven esikoiskirja on monilta 
osin varsin ansiokasta ja mielen-
kiintoista luettavaa, mutta suu-
rena miinuksena on se, että sii-
nä ei mitenkään pureuduta sii-
hen yhteiskunnalliseen kehityk-
seen, joka osaltaan vaikuttaa il-
mastonmuutoksen nopeuteen ja 
parhaassa tapauksessa voisi py-
säyttää tai ainakin hidastaa sen 
kulkua.

Selvää on että kapitalistinen mark-
kinatalousjärjestelmä, jatkuvan kas-
vun ja voiton tavoittelussa, tulee tu-
hoamaan Maapallon elinkelvotto-
maksi ihmisille asua. Tähän voi men-
nä pitkä aika, mutta huolestuttavat 
merkit ovat jo selvästi havaittavissa.

Tällaista tämä on, täytyy vain 
uskoa parempaan, toteaa por-
variston edustaja kieltäytyessään 
tarttumasta tarvittaviin toimenpi-
teisiin ja yhteiskunnalliseen muu-
tokseen. Joskus 1980- luvun Ilta-Sa-
nomissa Suomen vihreiden eräs esi-
isä, kalastaja Pentti Linkola haastat-
telussa aprikoi: ”luonnonsuojelu...
ei luontoa voi suojella muuten kuin 
häipymällä täältä.”   Porvarillisessa 
mediassa Linkola sai tilaa ajatuksil-
leen, koska ne olivat ”mahdottomia” 
ja siten vaarattomia, eivätkä ne mil-
loinkaan huomioineet yhteiskun-
nan luokkaluonnetta, minkä poista-

minen on nähtävä välttämättömyy-
tenä tulevaisuutta silmälläpitäen.

Nuorena luin Ivan Laptevin 
kirjan ”Järkiolentojen planeet-
ta, sosiologinen katsaus yhteiskun-
nan ja luonnon keskinäisiin suhtei-
siin.” (Edistys, 1977). Se oli aikaan-
sa nähden hyvä kirja, mutta parem-
paa oli vielä tulossa. Tällä tarkoitan 
Ivan Frolovin teosta ”Globaalion-
gelmat ja ihmiskunnan tulevaisuus” 
(Progress, 1984). Asiaan perehtymä-
tön lukija saattaa ajatella, että taas-
ko sitä ”Neukkujen” juttua. Miksipä 
ei? Kustannusliike Edistyksen lukui-
sat kirjat ovat edelleen mielenkiin-
toista ja asian tuntevaa lukemista ih-
misille, jotka osaavat ajatella omil-
la aivoillaan ( ellei osaa, voi kertauk-
senomaisesti lukea Evald Iljenkovin 
pienen vihkosen ”Opi ajattelemaan 
oikein” ).

Usein kuulee sanottavan, että 
ne ovat sisällöltään vanhentunei-
ta. Eivät läheskään kaikki Edistyksen 
kustantamat kirjat. Heikoimmillaan-
kin ne ovat porvarillisia tutkimuksia 
sisältörikkaampia, paljon perusteel-
lisimpia ja tarkempia, sanalla sanoen 
- parempia. Ja parhaimmillaan ne 
tarjosivat, kuten Laptevin ja Frolo-
vin tapauksessa, tieteen viimeisim-
mät tulokset ympäristön tilasta. Ke-
hitys on kulkenut eteenpäin ja tär-
keä tehtävä kaikille marxilaisille on 
päivittää niitä nykypäivään.

Ympäristön puolesta -eilen ja tänään-

Sisiliassa on jo vuosia toiminut 
malli, jossa yhteiskunnan omis-
tamia asuntoja/kiinteistöjä on 
myyty halukkaille ostajille 10 eu-
roa kappale ostajan kunnostet-
tavaksi tai tarjouksin, pohjahin-
nan ollessa tuo kymppi. Malli oli-
si käypäinen niin Lieksassa, Outo-
kummussa ja monessa muussa-
kin muuttotappiokunnassa, joi-
hin tyhjää asunto/toimitilakan-
taa on kertynyt.

Sisiliassa halutaan säilyttää raken-
nettua kulttuuriperintöä, mikä meil-
lä on jäänyt kyseenalaiseksi arvoksi. 
Meillä puretaan mieluummin, kuin 
säästetään tätä näkyvintä kulttuu-
riperintöä, ehkä käydään kamppai-
lua asuntojen laskevaa hintatasoa 
vastaan? ”Kamppailu” syö kulttuu-
riperintöä ja rajaa tulevia kehitys-
näkymiä. Sisiliassa malli on lisännyt 
kansainvälisyyttä, turismia ja yleistä 

kiinnostusta saareen, asuntomarkki-
nathan ovat avoimet.

Rakennusten purkaminen on 
aina ympäristöä vahingoittavaa, 
materiaaleja haaskaavaa ja kunnille 
tai yhteisöille huomattavia kustan-
nuksia aiheuttavaa. Säilyttäminen ja 
remontointi tukee paikallista yritys-
toimintaa. Silloin kun ostajan pää-
omakulut ovat nolla, niin jää talou-
dellisia edellytyksiä remontoinnille 
(verohelpotuksin?) ja muullekin ku-
lutukselle. Myyjä pääsee eroon kus-
tannusvastuistaan paikallista kult-
tuuriperintöä säilyttävällä tavalla ja 
lisää alueen tulovirtaa sekä vahvis-
taa väestöpohjaa.

Kunnissa saatetaan satsata 
miljoonia uuteen yritystoimin-
taan ja satojatuhansia olemassa 
olevan rakennuskannan, kulttuuri-
perinnön purkamiseen ”edistyksen” 

tieltä.  Syystäkin kuntalainen kysyy, 
etteikö menneinä vuosikymmeninä 
rakennettu ollut ”kehitystä” ja tule-
vaisuutta turvaavaa, säilyttämisen 
arvoista. Edistystä merkitsevät aja-
tukset ja arvot jäävät päätöksenteki-
jöiden punnittaviksi, onko niistä ny-
kyaikaan. Kuitenkin on selvää, ettei 
markkinataloudessa mikään yritys 
voi loputtomasti elää ”yhteiskunnan 
kainalosauvoin”, tavaroille ja palve-
luille täytyy olla kysyntää.

Korona on parantanut sisi-
lialaisen mallin toimivuutta etä-
töineen ja arvomaailmojen muu-
toksin, jotka tulevat jäämään osit-
tain pysyviksi, ”uusiksi normaaleik-
si” koronan jälkeenkin. Tähän asiaan 
on syytä paneutua – Lieksassakin – 
pohdittaessa tulevaa ja sen suuria 
kehitystrendejä. 

Hannu Ikonen, Lieksa

Sisilian kulttuuriperintöä säästävä malli

Globaaliongelmien yleisinhi-
millinen luonne ei suinkaan mer-
kitse, että ne olisivat kapitalismin 
uusliberalistisen vaiheen sisällä rat-
kaistavissa. Ehei! Kyllä siihen tarvi-
taan korjauksena suunnitelmallinen 
sosialismi. Kehotan jokaista suorit-
tamaan ennakkoluuloista vapaata, 
vertailevaa tutkimusta kapitalismin 
ja sosialismin välillä. Olen täysin va-
kuuttunut, että lopputulos kääntyy 
sosialistisen yhteiskuntajärjestelmä-
nä eduksi.

Selvää on, että kapitalistisen 
systeemin vallitessa ympäristöon-
gelmaratkaisut jäävät usein typiste-
tyiksi ja pahimmassa tapauksessa 
kokonaan selviytymistä vaille. Par-
lamentaarinen eduskunta ja kulloi-
nenkin hallitus ovat melko voimat-
tomia pääomapiirien edessä ja tär-
keitä asioita ei aina onnistuneesti 
ratkaista, niitä vain harkitaan ja kä-
sitellään ja taas käsitellään. Samaan 
aikaan kun leipäjonot kasvavat ja 
epävarmuus heijastuu köyhyysra-
jan alapuolella elävien ihmisten kes-
kuudessa.

Frolovin kirja tietysti herät-
ti kiinnostuksen onko häneltä jul-
kaistu muita kirjoja? Tarkkaan en tie-
dä, mutta ainakin ”Man, Science and 
Humanism : A New Synthesis” (Pro-
metheus Books, 1990) kannattaa 
korjata talteen mikäli kohdalle osuu.

Kai Leivo

Ihmisryhmä Suomessa, josta jo-
ku on käyttänyt nimeä ruskea-
kieliset jenkkifanit, on viimeai-
koina ollut oudon hiljainen. On-
kohan syynä Yhdysvaltojen tap-
pio Afganistanissa? Yhdysvalloil-
la on taito aloittaa sotia ja mella-
koita eri puolilla maailmaa, mutta 
ei ole taitoa voittaa sotia. Vietna-
min sotaa ei voitettu, vaikka puo-
li miljoonaa sotilasta oli tappele-
massa sissiarmeijaa vastaan. Suo-
messa CIA:n ja Yhdysvaltojen in-
formaatiokeskuksena toimiva Yle 
voisi uusintana näyttää paon Sai-
gonista. Huonompiakin uusinto-
ja esitetään.

Afganistanissa sodittiin 20 vuot-
ta Talebanin sissiarmeijaa vastaan 
huonolla menestyksellä. Rahaa saa-
tiin palamaan valtavia määriä, sivii-
lejä kuoli laskematon määrä. Ilman 
kolhuja ei selvinnyt Yhdysvaltojen-
kaan armeija, muutama tuhat tur-
haa kuolemaa, kaukana sankaruu-
desta, ehkä satatuhatta henkises-
ti ja ruumiillisesti vammautunutta. 
Hienoistakaan aseista ei ollut apua. 
Kuluiko jenkkisotilaiden aika huu-

mepössyttelyyn, eikä aseitten käy-
tön opetteluun.

Veikkaan jenkkien lähdön 
Kabulista olevan Saigoniakin 
 kaoottisempaa. Kun Yhdysvallat ei 
pärjää sissiarmeijoittenkaan kans-
sa, niin kuinka joku voi kuvitella sen 
pärjäävän Kiinan tai Venäjän armei-
joitten kanssa. Jos joku suomalai-
nen niin uskoo, niin hän varmasti us-
koo myös joulupukkiin. Ihme kun ei 
väitetä uusien hornettien torjuvan 
myös koronaa. Kaikki Suomen sa-
tusedät ja -tädit on valjastettu ker-
tomaan, kuinka hyödyllistä Suomen 
on tehdä miljardivelkaa tukeakseen 
Yhdysvaltojen aseteollisuutta.

Kukaan ei ole kertonut, mon-
tako hornettia on jäljellä muutaman 
päivän sotimisen jälkeen. Uudet 
hornetit eivät tuo Suomelle turvalli-
suutta, mutta tuovat kuolemanvaa-
rallisen ensi iskun mahdollisuuden.

Reino Velling 7.8.2021
eläkeläinen ja sotaorpo 

Jämsänkoskelta

Suurvaltaa nöyryytetään

Kun jotain ammoin tapahtunut-
ta halutaan oikeistotaholla pitää 
julkisuudessa jatkuvasti, alkaa 
kyllästyttää suoraan sanoen. Ky-
symyksessä on tietenkin erilaisil-
la nimikkeillä kulkeva ”suomettu-
misen aika”. Varmaankin historial-
lisilla tapahtumilla halutaan pei-
tellä ja harhauttaa kansalaisia ny-
kyisellä lännettymisen ajalla, joka 
on nöyristelyä ja valheinformaa-
tion levittämistä. 

Suomettumisesta oli Suomelle jopa 
suurta hyötyä. Naapureilla oli hyvät 
välit, kauppa sujui, työttömyyskin oli 
pientä ongelmaa nykyiseen verrat-
tuna. Ei ihme vaikka monelle nyky-
suomalaiselle tulee kaipaus Kekko-
sen aikaan. Entäpä miten on tämän 
lännettymisen kanssa? Eihän Suo-
mea voi enää nimittää edes itsenäi-
seksi valtioksi. Kyllä Washington on 
meidän pääkaupunkimme. Kun siel-
tä käy kutsu, niin suomalais-sotilailla 
on lähtö maailman ääriin jenkkisoti-
laitten avuksi. Jo 20 vuotta sitten tu-
li kutsu Afganistaniin. Jenkit hävisi-
vät sodan ja nyt on karkuun lähdön 
aika. Sota on helppo aloittaa, mut-
ta Yhdysvalloilta näyttää keinot so-
dan voittamiseen olevan kateissa. 
Kun Neuvostoliitto perääntyi Afga-

nistanista, kenraalit varoittivat, et-
tei sitä maata voi miehittää. Olisiko 
kannattanut uskoa venäläiskenraa-
lien varoituksia?

Ehkä jenkkikenraalit luottivat 
yhden suomalaissotilaan vastaavan 
sataa (100) talibania?  Nyt on tullut  
laskujen aika. Onhan Suomeltakin 
hävinnyt yhden miljardin verran Af-
ganistaniin rahaa ja tavaraa.

Jos kilpaillaan maailmalla tyh-
mimmän valtion arvonimestä, niin 
kyllä Yhdysvallat on varma voittaja. 
Heitä ei historia ole opettanut, mi-
ten lienee yleisen lukutaidon tilan-
ne? Uusia sotia ja mellakoita viritel-
lään taas maailmalla ja Suomeakin 
pyydetään taas mukaan. Suomalais-
ten päättäjien pitäisi opetella hyvin 
lyhyen sanan käyttöä, EI on se sana.

Aina kun Suomi on ollut ylly-
tyshullu, kansan kärsimyksillä ei ole 
rajaa. Saksan völjyyn lähtö 80 vuot-
ta sitten toi, ei Kuolan niemimaata 
ja Karjalaa, vaan paljon pienemmän 
Suomen. Mitään hyvää ei ole odo-
tettavissa Yhdysvaltojenkaan nuo-
leskelusta.
 Reino Velling
eläkeläinen ja omaishoitaja Jäm-

sänkoskelta

Suomi USA:n apupoikana  
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Päivän uutisotsikot:

”Marxilainen lauantaitiimi jatkuu” 
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen maailmankat-
somus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yh-
tenäisen toiminnan perusta ja auttaa  jäsentelemään oikein 
ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista tiedettä ja tuo-
tamme siitä tutkimusaineistoa. Jatkamme opintotoimin-
taa  Korona-pandemian sallimissa rajoissa kunnes tilan-
ne normalisoituu. 

Seuraava opintotapahtuma järjestetään torstaina 
7.10.2021 klo 18.30 Hermannin kerholla, os. Hämeentie 
67 Helsinki.. Aiheena on ” Kapitalistinen tuotantotapa, sen 
synty ja keskeiset piirteet”. Aiheen esittelee Juha Kieksi.  
Seuraavina aiheina käsitellään mm., imperialismi ja glo-
balisaatio” yhteiskuntakehityksessä. Opintotilaisuuksista 
tarkemmin Kommunistien Liiton kotisivulla: www.kommu-
nistienliitto.com
Hyviä lukuaineistoja ovat: Marx ja Engels, Kommunistinen 
manifesti. M. Lovtšuk, T. Oizerman, I. Štšipanov, Filoso fian 
Historia (Progress, 1982). Viktor Afanasjev, Filosofian al-
keet (Progress, 1976). Friedrich Engels, Ludvig Feuerbach 
ja klassisen filosofian loppu (Marx-Engels, valitut, osa 6).. 
Kommunistien Liitto, Dialektisen materialismin perus-
teet. KÄ:n numerot 5/2019-4/202, Historiallinen Materia-
lismi. V.I.lenin, Imperialismi kapitalismin korkein vaihe 
(Valitut teokset, 10 osaa, osa 5, Kustannusliike Edistys)

Seuraava Kansan ääni (5/2021, syysnumero) ilmestyy 
ma. 25.10.2021. Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla 
toimituksessa la. 16.10.2021. 

Ryhmä keskittyy mm.  yhteiskunnalliseen keskusteluun, luok-
katietoisuuden edistämiseen, ay-liikkeen, puoluepolitiikan, rau-
hantyön, globalisaation ja ulkopolitiikan kysymyksiin.  

Julkiset keskustelufoorumimme FB:ssa:
Suomen Työväenpuolue FB

Ryhmän tavoite on kehittää vaihtoehto nykyiselle kovalle mark-
kinavoimien yhteiskuntapolitiikalle ja toteuttaa yhteiskunnalli-
nen muutos Suomessa. Keskusteluun kuuluu laajasti politiikka 
ja yhteiskunnalliset asiat erilaisella informaatiolla.

Näissä ryhmissä sallitaan ja on toivottavaa keskustelu mar-
xilaisen yhteiskuntatieteen lähtökohdista. Linkitettäessä näihin 
ryhmiin artikkeleita on toivottavaa lisätä oma kommentti ja läh-
de. Noudatetaan nettietikettiä. Rasistinen ja fasistinen mate riaali 
poistetaan.

Kansanrintama- vaihtoehto uusliberalismille FB

Uusin Korean ystävät -lehti 
(2/2021) on ilmestynyt ja luet-
tavissa mm. seuran nettisivuil-
la: www.suomikorea.net

Koronatilanteen vuoksi siir-
retty Suomi-Korea-seuran 
50-vuotisjuhla pidetään Kirjan 
talolla Helsingissä 11.9.2021.

Korea-uutisia

Historiallisen materialismin perusteista (7/1)

verstasta. Yleiskustannukset tava-
rayksikköä kohti ovat pienemmät, 
raaka-aineet tukkuostoi na halvem-
mat, työn tuottavuus suu rempi ja 
myyntimahdollisuudet paremmat. 
Yhteistyö on toki ollut käytössä 
aiem minkin, mutta sen merkitys on 
kapitalismia edeltäneissä tuotanto-
tavoissa ollut toisarvoinen.

7.8 Työnjako ja manufak-
tuuri

Kapitalistisen kehityksen seuraa-
vaan vaiheeseen manufaktuuri-
teollisuuteen  siirtyminen tapahtui 
1500- ja 1600-luvuilla löytöretkien 
jälkeen. Sisäisten markkinoiden ah-
taus muodostui kapitalistisen kehi-
tyksen esteeksi, sillä tavarantuotan-
to teollisuudessa kehittyi nopeam-
min kuin maataloudessa, jossa feo-
daaliset tuotantosuhteet hidastivat 
vaihdon kehitystä.

Löytöretkien tarkoitus oli tuo-
hon aikaan ensisijaisesti noiden 
alueiden väestön keräämien rik-
kauksien anastaminen. Tavara-
talouden ansioista kullalla voitiin  
hank kia kaikkia muita tavaroi-
ta. Uusien maiden löytäminen laa-
jensi ulkomaankauppaa, mutta se 
joudutti myös kotimaan rahata-
louden kehitystä. Euroopassa tämä 
näkyi ennen kaikkea Espanjan, Por-
tugalin, Hollannin ja Englannin ke-
hittymisenä ja vastaavasti Välime-
renalueen maiden taantumisena. 
Löytöretket antoivat siis voimak-
kaan sysäyksen kapitalististen suh-
teiden kehitykselle.

Vähitellen kapitalistit huoma-

sivat, että parhaimmat tulokset yh-
teistyössä saavutetaan, kun pan-
naan toimeen työnjako. Syntyivät 
ns. manufaktuurit. Järjestelmälli-
nen työnjako sai aikaan työn tuotta-
vuuden huomattavan nousun. Tuo-
tantokustannukset alenivat, jolloin 
ne pystyivät kilpailemaan toisaalta 
pientuotannon kanssa, mutta myös 
sellaisten kapitalististen tuotantolai-
tosten kanssa, joissa ei ollut työnja-
koa. Tämä kaikki joudutti pientuo-
tannon rappeutumista, teollisuus-
pääoman voimistumista ja palk-
katyöläisten käytön lisääntymistä.

Manufaktuureita syntyi kah-
della tavalla. Samaan tuotantolai-
tokseen koottiin joukko eri laisten 
ammattien harjoittajia tai saman 
alan  käsityöläiset voitiin yhdistää 
samaan verstaaseen, jossa sitten 
toi meenpantiin työnjako. Työnjaon 
myötä työn tuote ei ollut enää yk-
sittäisen työläisen vaan kollektiivin 
työn tulosta. Se oli muuttunut yh-
teiskunnalliseksi tuotteeksi.

Työnjako mahdollisti myös 
tuo tantovälineiden kehittymisen. 
Työkalut yksinkertaistuivat ja eri-
koistuivat ja tämä loi perustan ko-
neiden kehittämiselle. Manufaktuu-
rit eivät kuitenkaan pystyneet lopul-
lisesti voittamaan pientuotantoa, sil-
lä manufaktuurituotannonkin pe-
rusta oli käsityössä. 

Työläisten asema heikkeni 
manifaktuurilaitokseen siirryttäessä. 
Työnjaon seurauksena työläiset jou-
tuivat tekemään yksitoikkoisia sar-
joja. Samalla työläisten riippuvuus 
kapitalisteista kasvoi, koska heidän 
ammattitaitonsa kapeni.

Filosofian työryhmä

Kommunistien Liiton vuosikokous järjestetään torstaina 
7.10.2021 klo 17.30 Hermannin kerholla, os. Hämeen-
tie 67 Helsinki. Hallituksen kokous samassa paikassa klo 
17.00. Käsitellään vuosikokousasiat, syksyn toimintaan sekä 
järjestölliseen ja ideologiseen työhön liittyvät ajankohtaiset 
kysymykset sekä mm. seuraavia asioita: (1) Kansanrintaman 
kehittämisen kysymyksiä, (2) Talven 2022 maakuntavaalit, 
(3) Ajankohtaiset kansainvälisen yhteistyön kysymykset, (4)  

Opinto ja julkaisutoiminta, (5) Vuoden loppupuolen lehti- ja järjestötyö, 
(6) Kansan äänen 4/21 arviointi ja seuraavan numeron 5/21 ideointi sekä 
(7) Kommunistien Liiton arvio ja näkemys Korona-pandemiasta. 
Käsitte lemme klo 19.00 Marxilainen opintotiimi- ja Historialli nen Materia-
lismi-sarjaan kuuluvan teeman:  “Kapitalistinen tuotantotapa, sen syn-
ty ja keskeiset piirteet”. Aiheen esittelee Juha Kieksi.

Kommunistien liiton vuosikokous

Tervetuloa jäsenet ja ystävät, Koronasuojat !
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EVKR:n johto-
kunta 
EU:n Vastaisen Kansanrinta-
man johtokunta kokoontuu 
tiistaina 30.11.2021 klo17.00 
Hermannin kerholla os. Hä-
meentie 67, Helsinki. Kokous 
pidetään ainakin osittain vi-
deokokouksena.

Käsitellään mm. seuraavia 
asioita: (1) Kansanrintaman ke-
hittämisen kysymyksiä keväällä 
2021, (2) Talven 2022 maakun-
tavaalit(?), (3) Kansainvälisen 
yhteistyön kysymyksiä, (4) Opin-
to- ja julkaisutoi minnan suunnit-
telu, (5)  Ajankohtainen lehti- ja 
järjestötyö sekä toimintakirje, (6) 
kannanotot ja arviot

Kokouksen yhteydessä 
pidetään Kansan ää nen toi-
mituskunnan ko kous. Arvioim-
me edellisen numeron (5/21) 
sisältöä ja suunnittelemme 
lehden seuraavaa (joulu) nume-
roa (6/21). 

Opintotapahtuma (netti-
yhteys) alkaa klo 18.00. Marxi-
lainen opintotii mi- sarjaan kuu-
luvan opintoteeman:  “Impe-
rialismi ja globalisaatio yh-
teiskuntakehityksessä”. Aiheen 
esittelee Heikki Männikkö

Tervetuloa Koronasuojaus! 
Tilaisuus järjestetään yhdessä 
Kommunistien Liiton kanssa

Kauan kestänyt Afganistanin 
miehitys näyttää päättyneen. 
Uskonnollisen Talebanin tu-
levaa toimintaa pelätään. Jul-
muuksia ennakoidaan ja uuti-
soidaan laajasti. Millaiseksi se 
tulee osoittautumaan? Voiko 
sitä verrata runsas sata vuot-
ta sitten Suomen tapahtumiin 
ja Suojeluskuntien toimintaan?

Valtakuntien koko ja asukasmää-
rät ovat erilaisia, joten rinnaste-
taan entisiä tai mahdollisia tule-
via tekoja prosenttilukuina. Suo-
messa vankileireihin koottiin 1918 
kaksi prosenttia kansasta. Teloitta-

malla ja nälkään näännyttämällä 
heistä kuoli pian kolmasosa.

Afganistanissa samat lu-
vut merkitsevät 900 000 ihmistä 
leireissä ja 300 000 kuollutta sa-
man vuoden aikana. Aika näyt-
tää millaisiin saavutuksiin Tale-
ban ehtii.

Miten käy ”julmien” Tale-
banien ja ”sivistysvaltio” Suomen 
vertailussa.

Unto Kiiskinen
tietokirjailija

Jokioinen

Esko Rintala 90 e, Reino Velling 21 e, Jartsev 10 e, Heikki Män-
nikkö 38 e, Kai Kontturi 50 e, Espoon Leipäpappi 5 e, Kalevi 
Wahrman 10 e, Kaija Siippainen 10 e, Wanha Seppä 5 e, Tarja 
Männikkö 38 e ja Viljo Heikkinen 20 e.

Afganistan uutisissa
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Tehotonta taloutta

Tästä taloudellisesta kyvyttömyydestä oli todistuksena Neuvostoliiton 
loppuvuosina toiminut erikoisterästehdas, joka kaatoi ulkomaisia kilpai-
lijoitaan laadulla ja hinnalla ja osti sitten vararikkoutuneen tehtaan lait-
teistot omaan käyttöönsä. Kun tehtaalla tuli “uudistajien” takia tuotanto-
vaikeuksia niin tehtaan johto kutsuttiin Saksan Liittotasavaltaan opiske-
lemaan markkinataloutta. Tehtaan pääinsinööri kertoi saksalaiselle opet-
tajalleen, kun valtiovalta kielsi tehtaalta valtion rahoituksen (pankit Neu-
vostoliitossa olivat valtion määräysvallassa), niin tehtaan johto alkoi pai-
naa omaa rahaa tuotantolaitoksen sisäiseen käyttöön kuten palkanmak-
suun ym. Tämän jälkeen saksalaisella ei ollut mitään lisäohjeita markki-
natalouden alalta. Valtiojohto lopetti kuitenkin läntisille “partnereille” kiu-
sallisen kilpailijan.

Menetettyään työpaikkansa insinööri Juri Muhin, ukrainalainen 
änkyrä, perusti Duel (kaksintaistelu) nimisen sanomalehden. Muhin 
alkoi kerätä lehdessä allekirjoituksia Kansan tahdon armeija nimiseen ad-
ressiin perustuslain muuttamiseksi siten, että äänestäjä voisi seuraavissa 
vaaleissa arvioida presidentin ja kansanedustajan toimintaa edelliseltä 
vaalikaudelta. Jos valittu oli äänestäjän mielestä toiminut hyvin kansan 
parhaaksi, niin hän ansaitsisi kunniamaininnan. Jos taas kansanedustaja 
tai presidentti oli toiminut Kansan etujen vastaisesti, niin hänet tuomittai-
siin vaalikauden mittaiseen yhdyskuntapalveluun. Sen lisäksi jos tuomit-
tu yrittäisi paeta ulkomaille, niin kuka tahansa Venäjän kansalainen sai-
si jäljittää hänet ja teloittaa saaden siitä hyvästä Venäjän kunniakansalai-
sen arvon. Muuten tämä viimeinen kohta esityksessä miellytti minua eri-
tyisesti, kun ajattelin suomalaisten poliittisten lavertelijoiden lupauksia.

Aloite oli tietysti täysin älytön, kun tietää millä eväillä varustettuna 
äänestäjät valintansa suorittavat. Vallanpitäjät, valtion omaisuuden kah-
mineet rosvot, joita sanotaan oligarkeiksi, ottivat kuitenkin asian tosis-
saan. Lehti lakkautettiin ja Muhinilta kiellettiin sanomalehden toimitta-
minen ja julkinen poliittinen toiminta. Lehti on lakkautettu neljästi ja jat-
kanut uudella nimellä ja päätoimittajalla. Nykyinen julkaisu on nimeltään 
Pyataya gazeta – Viides sanomalehti ja joutuu sakon uhalla julkaisemaan 
luetteloa kielletyistä äärijärjestöistä  

Lehti on tullut minulle verkkaiseen tahtiin muutaman kappa-
leen erissä. EU on tunnettu ihmisten ja tavaroiden vapaasta liikkumi-
sesta. Meidän europarlamentaarikkomme olivat tekemässä päätöstä, jol-
la kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat lähetykset on tullattava 1.7.2021 läh-
tien. Tullimaksut menevät EU:n, ei Suomen valtion kassaan. Minulle tule-
vista ikääntyneistä sanomalehdistä ei mene tullimaksua, mutta siitä huo-
limatta lehdet juuttuvat Helsingin pääpostiin odottamaan tullausta. Täs-
tä syystä haluan kiittää europarlamentaarikkoja: Sirpa Pietikäinen, Hen-
na Virkkunen ja Petri Sarvamaa kok. Eero Heinäluoma ja Miapetra Kum-
pula-Natri sd. Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen kesk. Nils Torvalds r. Ville 
Niinistö, Heidi Hautala ja Alviina Alametsä vihr. Laura Huhtasaari ja Teuvo 
Hakkarainen ps. Silvia Modig vas.

EU on asettanut venäläisille poliitikoille pakotteita. Venäjän valta-
puolue Yhtenäinen Venäjä on suomalaisen Kokoomuspuolueen sisarpuo-
lue, joten meidän europarlamentaarikkomme auttavat Putinia vaikeutta-
malla oppositiolehden levitystä.

Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja

Lapinlahti

”Helvetti Suomenlahdella” on Ari 
Lehikoisen ja Juha-Matti Marti-
kaisen vuonna 2006 tekemä doku-
mentti Jumindan niemimaan meri-
taistelusta. Se on yksi eniten uhre-
ja vaatinut meritaistelu toisen maail-
mansodan historiassa. Kun toisessa 
maailmansodassa lasketaan tuhou-
tuneen miinoihin 560 alusta, yksis-
tään Jumindan niemimaalla tuhou-
tui niistä 10 prosenttia eli 60 laivaa. 
Ihmisuhrien tarkkaa lukumäärää ei 
tiedetä, mutta noin 16 000 ihmisen 
arvioidaan hukkuneen. Se on yksi-
nään 2/3 Suomen tappioista Talvi-
sodassa. 

Suomalaiset miinoittivat Ju-
mindan niemimaan jo ennen 
kuin Saksa oli julistanut sodan 
Neuvostoliitolle. Tarkoituksena oli 
estää laivojen pääsy Tallinnasta Le-
ningradiin. Tallinnan evakuoinnin 
yhtey dessä 28.-29.8.1941 hetkeä 
ennen kuin natsit valloittivat Tallin-
nan, laivojen avulla evakuoitiin noin 

30 000 puna-armeijan sotilasta ja lu-
kematon joukko siviilejä, naisia, lap-
sia, vanhuksia, sairaita. Dokumentis-
sa asiantuntemuksesta vastaavat vi-
rolainen merihistorioitsija Mati Ōun 
ja suomalainen tietokirjailija Jorma 
Tuomi-Nikula. Tuomi-Nikula muis-
tuttaa, että laivoihin koottiin myös 
ihmisiä sairaaloista, jopa mielisairaa-
lat evakuoitiin. 

Saksalaiset pommittivat jo sa-
maan aikaan Tallinnaa, kun laivo-
jen lastausta suoritettiin.Tuomi-Ni-
kula ihmettelee sitä, miten rauhas-
sa suomalaiset saivat miinoittaa Ju-
mindaa ja Suomenlahtea neuvosto-
liittolaisten estämättä heitä. ”Se on 
merkillistä. Aivan kuin miinoja olisi 
Päijänteelle tiputettu”, hän mainit-
see. Laivojen jouduttua Jumindan 
miinakentälle Tuomi-Nikulan mu-
kaan paljastui, että miinanraivaajat 
olivat huonossa kunnossa ja raivaa-
jat ammattitaidottomia. 

Suomalaiset olivat tiputta-

neet alueelle 800 miinaa. Miina-
kentälle juututtuaan laivoissa olevat 
merisotilaat joutuivat hätistelemään 
miinoja airojen kanssa pimeäs sä 
yössä. Samanaikaisesti laivoja pom-
mitettiin ilmasta ja tykeillä Jumin-
dan rannikolta. Tuomi-Nikulan mie-
lestä on vaikea kuvitella hirveäm-
pää paikkaa kuin laivoissa olevilla 
evakkomatkalaisilla oli. Hän arvos-
telee myös laivueessa olleiden sota-
laivojen käytöstä. Kun ne olivat mii-
nakentästä selvittyään kiirehtineet 
eteenpäin Leningradiin jättäen rah-
ti- ja purjelaivat oman onnensa no-
jaan. ”Tärkeintä oli saada sotalaivat 
Leningradia puolustamaan. Niissä 
oli paljon tykkejä ja kaikki tarvittiin 
Leningradia pelastamaan. Silloin ei 
vaakakupissa painanut kymmenen 
tuhannen siviilin tuho”, Tuomi-Niku-
la arvioi.

Dokumentin ansio on se, että 
se selkeästi jo ensi lauseilla tuo esiin 
suomalaisten osuuden tragediassa 
sitä yhtään vähättelemättä. Kum-
mallista sen sijaan on ex-pääminis-
teri ja historioitsijan titteliä käyttä-
vän Mart Laarin ilmestyminen do-
kumenttiin. Hän on löytänyt kuvaus-
paikaksi  symbolisen kohdan Miehi-
tysten ja Vapauden museosta löyty-
vien punatähden ja hakaristin vä-
listä. Laar korostaa dokumentissa 
kommunismin ja fasismin olevan 
yhtä pahoja. Laar löysi näkökulman, 
että laivoilla olevat puna-armeijaan 
mobilisoidut virolaiset halusivat ajaa 
laivat matalikolle ja loikata saksalais-
ten puolelle! Heitäkin varmasti oli. 

Pahempi historiallinen virhe 
on kytkeä evakuointi kyydityk-
siin. Dokumentissa luodaan mieli-
kuvaa kuin joillekin virolaisille ky-
seessä olisi ollut matka Siperiaan, 
mistä ei suinkaan ollut kyse. Laarin 
mielestä Jumindan tragedian yk-
si syyllisistä oli Tallinnan evakuoin-
nista vastannut puna-armeijan ve-
näläinen upseeri, josta Neuvostolii-
tossa tehtiin sankari. Laar pyrkii vie-
rittämään tragedian syyn Neuvosto-
liitolle ja pesemään puhtaaksi Nat-
sisaksan ja Suomen siviileihin koh-
distuneen sotatoimen. 

Syyllisten etsinnässä doku-
mentissa esiintyneiden suomalais-
ten kunniaksi on sanottava, etteivät 
he paenneet vastuutaan. 

Leena Hietanen

Helvetti Suomenlahdella
Jumindassa kuoli toisen maailmansodan alussa elokuussa 1941 kah-
den päivänä aikana suomalaisten laskemiin miinoihin 16 000 viro-
laista siviiliä ja puna-armeijan sotilasta. Suomi ja Saksa eivät halua 
kunniaa tästä joukkomurhasta. Yleisradion esittämässä dokumentis-
sa ”Helvetti Suomenlahdella” Mart Laarin tehtäväksi jäi todistaa, et-
tä Venäjä on tähänkin syyllinen! Mikään dokumentti, joka hyväksyy 
propagandisti Mart Laarin asiantuntijaksi, ei ole uskottava. 

Vapaassa lännessä kaikki demokraatit julistivat heti Neuvostoliiton 
perustamisen jälkeen järjestelmän pikaista romahtamista. Läntis-
ten ystävien myötävaikutuksella valtaan nousseet uuden ajattelun 
esitaistelijat hajottivat 1990-luvun alussa Neuvostoliiton. Siinä vai-
heessa entinen änkyräkommunisti, kantansa tarkistanut vasemmis-
toliiton kansanedustaja Jaakko Laakso myönsi, että Neuvostoliitto 
kaatui taloudelliseen kyvyttömyyteensä. Joten kaatuminen oli luon-
non ilmiön kaltainen kenenkään tahdosta riippumaton tapahtuma.

Suomi ja Saksa laskivat Juminda- Kalbodagrund miinoitteen Suomen-
lahdelle. Tämä esti Tallinnan evakuointia, jossa tuhoutuikin noin 60 
alusta ja 16 000 ihmistä. Suuri osa oli siviilejä. Suomen ja Saksan so-
tarikos osoittaa, miten ne toimivat yhdessä. Kansan äänen ryhmä kä-
vi syksyllä 2011 Jumindan niemellä n. 50 km Tallinnasta itään tapahtu-
man muistomerkillä. Vierailusta laadittu artikkeli löytyy Kansan äänes-
tä nro. 5/2011. Yle Areenassa on vielä nähtävissä äskeinen dokumentti 
”Helvetti Suomenlahdella”, joka kertoo vaietusta joukkotuhosta. Suo-
malaiset sukellusveneet miinoittivat Tallinnan edustaa jo edellisenä il-
tana ennen Barbarosan alkua.

EU-valtio Suomi on kaikinpuolinen erikoinen valtio. Päättäjien toimin-
ta viit taisi monen kansanedustajan olevan väärässä ammatissa, sirkuk-
set ovat menettäneet monta hyvää taiteilijaa. Suurinta mekkalaa pitävät 
äärioikeiston puolueet eli Kristilliset ja Persut. Heillä ei kuitenkaan ole 
poikki puolista sanaa sanottavana miljardien asehankinnoista. Ei valtavas-
ta ra hanmenosta eikä valtavasta maineen menetyksestä. Ei Suomea enää 
pidetä maailmalla puolueettomana ja rauhantyötä harjoittavana maana, 
vaan kyllä me nyt olemme Yhdysvaltojen edessä nöyristelevä maa, sanoi-
sin jopa jenkkien takapuolen nuolentaan alentuva maa.

Yhdysvalloista hankittavat aseet eivät lisää turvallisuutta, päin-
vastoin ne tekevät Suomesta Venäjän ensi-iskun kohteen. Yhdysval-
loilla saattaa olla hienoja aseita, mutta osaavat käyttäjät puuttuvat. Jos 
Suomi tyhmyyttään joutuu kriisiin Venäjän ja Kiinan kanssa, ei Yhdysval-
loista ole apua. Peräti 20 vuotta yritettiin Afganistanin sissejä kukistaa, ei 
onnistunut. Rahaa ja inhimillistä hätää tuli molemmille osapuolille. Rikol-
lisessa valloitus- ja miehityssodassa kuolleita ei voi nimittää sankarivai-
najiksi, vain tyhmyyden uhreiksi.

Miksi Suomi valitsee aina väärän puolen? Ensin Saksan keisarit, sit-
ten Hitlerin joukot- nyt on Yhdysvallat lapsellisen uskon kohteena.

Reino Welling
eläkeläinen ja omaishoitaja Jämsänkoskelta

Hyttysen kuurnitsemista
Kirjoitukseni otsikkosanontaa tai lillukanvarsien kanssa askartelua 
voidaan käyttää ilmaisemaan pääministerin aamiaisista noussutta 
myrskyä vesilasissa. Kyse on todella pienistä summista, voitaneen 
järjestää kansalaiskeräys Marinin aamupalan saannin turvaamiseksi.

Sinä olet vanha filistealais-
ten kaupunki.
Olet nähnyt monta valloitta-
jaa.
Kaduillesi on valettu paljon 
lyijyä.

Ohjukset lensivät sinun unii-
si.
Ne tekivät sinusta ruumis-
huoneen.
Sinä elät ja kuolet Israelin 
saartamana.

Sinun tärkeimmät nähtä-
vyytesi
lienevät räjäytetty teräsbe-
toni,
silpoutuneet miehesi, naise-
si ja lapsesi.

Olet miehitetty kaupunki.
Olet tuhottavaksi valittu.
Olet uusi Varsovan ghetto.

Ambulanssit huutavat Gazan 
yössä.
Me vaikenemme, koska on 
kesäyö.

Matti Laitinen
11.8.2014

Gaza
Monet varmasti muistavat Mon-
ty Pythonin komediaelokuvan 
Brianin elämä, jossa oli koh taus 
pienistä radikaaleista kuppikun-
nista, jotka riitelivät alati kes-
kenään. Siinä ilkuttiin osuvasti 
1900-luvun lopun tukkanuotta-
silla olleille vasemmistoryhmil-
le. Usein irvaillaan myös, että va-
semmisto lisääntyy jakautumal-
la. Mutta oletteko tulleet ajatel-
leeksi, mihin ilmiö perustuu? 
Oletteko huomanneet, kuinka 
kommunistien johtamissa mais-
sa moinen pelleily estetään vi-
ranomaisten toimesta?

Enemmistön etujen puolustami-
nen vaatii yhteistä rintamaa. Yh-
teinen rintama rikotaan rahoitta-
malla ja ohjaamalla pieniä ja vä-
hän suurempiakin kuppikuntia. 
Uusvasemmiston toimintaa ei ra-
joitettu sosialistisissa maissa sen 
vuoksi, ettei kukaan saisi esittää 
uusia ajatuksia, vaan sen vuoksi, 
että tiedettiin Yhdysvaltojen ra-
hoittavan ja ohjaavan näitä ryh-
miä. Länsimaissa tuollaisen ohjaa-
misen ohella on aikojen alusta käy-
tetty turvallisuusviranomaisten so-
luttautumista, riidankylvämistä ja 
järjettömyyksiin yllyttämistä.

Otetaan tämän lyhyen esi-

tyksen lopuksi tuore esimerkki. 
Muistatteko sarjakuvakirjan As-
terix ja Gootit, jossa tietäjä juotti 
niin monille goottien sotaherroille 
taikajuomaa, että he alkoivat ta-
pella keskenään? Akvavitix tokaisi, 
että tällä tavalla gootit tulevat tap-
pelemaan keskenään vuosikaudet 
ja jättävät Gallian rauhaan.

Juuri tällä tavalla Yhdysval-
lat toimi juuri Afganistanissa. Yh-
dysvaltojen armeija jätti maahan 
valtavat määrät aseita ja ajoneu-
voja. He olisivat voineet hyvin hel-
posti tehdä ne käyttökelvottomik-
si, mutta eivät tehneet. Venäjän ar-
meijan tiedustelupalvelu huoma-
si joitakin kuukausia sitten, kuinka 
Syyriasta kuljetettiin Afganistaniin 
pyssymiehiä helikoptereilla, joissa 
ei ollut minkään valtion tunnuksia 
(lähde tass.com). Riidan kylvämi-
nen on ollut käynnissä jo jonkin ai-
kaa. Saa nähdä pystyvätkö afgaa-
nit yhteiseen rintamaan, vai käykö 
heille kuten irakilaisille.

Tauno Auer
Helsinki 31.8.2021

Raha ja riita
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