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Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit,
jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?
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*****

Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. – Victor
Hugo

Omistettu Suomen tulevaisuudelle.
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aikanaan paperiversiona julkaistava kirja. E-kirja julkaistiin netissä ensimmäisen kerran
maaliskuussa 2014.
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Vallankumous on tapahduttava ihmisten mielissä, ei barrikadeilla.
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Esipuhe
Ville Virtanen, nelikymppinen entinen sorvari, pyöräilee iloisena kauniina kevätaamuna uuteen
työpaikkaansa. Hän aloittaa kahden vuoden palkallisen sapattivapaan jälkeen oppisopimuskokkina
läheisessä hotellissa. Ville on tyytyväinen elämäänsä, koska saa toteuttaa itseään, mutta hän myös
ymmärtää, että vapaus tulee vastuun kanssa. Nyt on hänen vuoronsa tehdä oma osuutensa
yhteiskunnan hyvän eteen.
Pyöräillessään Ville miettii, kuinka Suomi on muuttunut muutamassa vuodessa täysin uudenlaiseksi
yhteiskunnaksi. Poliittisen hallitusmallin tilalle on tullut uusi arvopohjainen demokratia, jossa ei
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ole poliitikkoja. Valtiovaltaa johtavat korkeasti koulutetut henkilöt, joilla on palava halu
työskennellä Suomen ja sen kansan hyväksi. Jatkuva politiikkojen riitely ja puoluepolitiikka ovat
historiaa, ja siksi päätökset ovat kansan ja yhteiskunnan edun mukaisia.
Yritykset paahtavat täydellä teholla, koska työnantajat ja työntekijät puhaltavat yhteen hiileen.
Työntekijöitä kannustetaan opiskelemaan, ottamaan vuorotteluvapaata ja vaihtamaan työpaikkaa ja
alaa halunsa mukaan. Tämä takaa sen, että kaikki saavat tehdä sitä työtä, joka on lähellä heidän
sydäntään. Enää ei ihmisiä polteta loppuun pelkkien voittojen takia. Tämä on luonut aivan
uudenlaisen menestyksen ilmapiirin koko maahan.
Kouluissa opetetaan aina yliopistotasolle asti hyvää omanarvontuntoa ja itsevarmuutta sekä
ihmisyyteen ja hyvyyteen perustuvia elämänarvoja. Uuden arvomaailman ansiosta kansa on
onnellinen. Se on vihdoinkin oivaltanut, että onni ei kumpua turhasta tavarasta. Kulutushysteria ja
ylivelkaantuminen ovat vain paha muisto menneisyyden järjettömyydestä. Nyt ihmiset ovat
onnellisia siitä mitä heillä on. He tietävät, että onni löytyy tavallisesta arjesta, jossa pääsee
toteuttamaan itseään. Ihmiset tuntevat vihdoinkin olevansa aidosti vapaita. Arvomaailman
parantuminen on vähentänyt myös rikollisuutta sekä alkoholi- ja huumeongelmia. Nuoriso ei
oireile, vaan on intoa täynnä saadessaan opiskella heille tärkeitä asioita. Heistä ei enää kouluteta
vain pelkkiä rattaita yhteiskunnan ylläpitämiseen, vaan onnellisia ja sitä kautta tuottavia ja
menestyviä kansalaisia. Ihmiset ovat terveitä, iloisia ja tyytyväisiä elämäänsä – maa kukoistaa.
Onko Villen tarina utopiaa?
Villen maailma voisi olla arkeamme hyvinkin nopeasti, jos kohennamme Suomen arvomaailman
takaisin terveeksi. Olemme sekä yksilöinä että yhteiskuntana kadottaneet vanhoihin hyviin arvoihin
pohjautuvan arvoperustan. Tänä päivänä kunnioitamme kaikkein eniten rahaa, materiaa, valtaa ja
kuuluisuutta. Materiaan perustuva elämäntyylimme on luonut jatkuvan velan, kulutushysterian ja
ahneuden noidankierteen. Terve arvomaailma on se viisasten kivi, jolla parannamme sekä itsemme
että Suomen.
Sinun hyvinvointisi
Hyvinvointisi nivoutuu niin henkisellä kuin fyysisellä tasolla sinua hallitsevien yhteiskunnallisten
instituutioiden vaikutukseen. Nämä instituutiot ovat valtiovalta, koululaitos, kirkko/uskonto ja
media. Sinulla on yllättävän vähän mahdollisuutta vaikuttaa oman elämäsi kulkuun, onnellisuuteen
ja menestykseen. Ne ovat näiden instituutioiden luoman harhan alla.
On mahdollista vapautua näiden instituutioiden ylläpitämän harhan vallasta ja luoda Suomeen
vapaa, hyvinvoiva ja taloudellisesti menestyvä yhteiskunta. Yhteiskunta, jossa ihmiset ovat
onnellisia tehdessään heille mieluisaa työtä. Yhteiskunta, jossa kohtuus, toisten auttaminen,
ahkeruus, yhteinen hyvä ja terve hyvinvointi ovat johtavia arvoja. Yhteiskunta, jossa ei ole
poliittista tai ison rahan valtaa, ahneutta tai riistoa. Yhteiskunta, jossa koko kansa – maan johdosta
yrityksiin ja kansalaisiin asti – työskentelee yhteisen hyvän eteen.
Seuraavilla sivuilla kerron, kuinka sinä voit auttaa itseäsi ja isänmaatasi heräämään näiden
instituutioiden luoman harhan vallan alta. Heräämällä voit saavuttaa uudenlaisen elämän, josta vain
harvat ovat päässeet nauttimaan.
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Kaiken oppimisen kulmakivi on tyhjä mieli. Kyky katsoa asioita tyhjällä mielellä on vaikeampaa
kuin luuletkaan. Kun oikeistolainen, kommunisti ja uskonnollinen henkilö lukevat tämän kirjan,
jokainen heistä ymmärtää sen viestin eri tavalla, omien aatteidensa, uskomuksiensa tai uskonnon
värittämien suodattimiensa (sidonnaisuuksiensa) läpi. Asiantuntijan on kaikkein vaikeita oppia
omasta alasta uutta, etenkin jos uusi uhkaa mitenkään hänen omaa kantaansa. Yleensä opimme
kaikkein eniten uutta niiltä, jotka ovat eri mieltä kanssamme.
Osaatko sinä jättää omat filtterisi hetkeksi sivuun? Oletko tarpeeksi avoin ja vapaa poliittisten
aatteiden, uskonnon ja menneisyyden harhan vallasta näkemään mahdollisuuden uudenlaiseen
maailmaan? Osaatko katsoa tyhjällä mielellä? Oletko sinä valmis talkoisiin oman elämäsi, perheesi
ja todellisen hyvinvointiyhteiskunnan eteen?
Arvovallankumous etsii tekijöitä!
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.
Sysmä, Soiniemi, 7.9.2015
Timo Ylä-Soininmäki

OSA 1

The power of the people is much stronger than the people in power. – Wael Ghonim

Mistä on kyse?

1. Suomen nykyinen hallintomalli
Demokraattinen hallintomallimme on palvellut meitä kohtalaisen hyvin, mutta nyt se on tullut
tiensä päähän. Ennen politiikkaan hakeutuivat ihmiset, joilla oli aito halu palvella isänmaata.
Nykyisin poliittiset virat täyttyvät pääosin ison egon omaavilla, julkisuutta hakevilla ja
vallanhaluisilla henkilöillä. Kansanedustaja-nimike pitäisi muuttaa puolue-edustajaksi, koska totuus
on, että puolueiden etu menee lähes aina kaiken muun edelle.
Kysymyksiä pohdittavaksi
- Ovatko aatteet, poliittiset puolueet ja uskonnot hyväksi vapaalle demokratialle?
- Onko isoilla yrityksillä ja pankeilla liian suuri valta poliitikkoihin ja puolueisiin?
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- Onko puoluepolitiikka oikea tapa päättää Suomen asioista?
- Ovatko poliitikot uskollisia kansalle vai omalle puolueelleen?
- Onko päätöksien runnominen läpi eduskunnassa järkevä tapa päättää tärkeistä asioista?
- Onko aika pistää kampoihin riistotaloudelle?
- Onko aika päästä eroon poliittisesta sisäpiirivehkeilystä ja korruptiosta?
- Ovatko poliitikot kokemattomia hoitamaan nykymaailman monimutkaisia ongelmia?
- Oletko huolissasi Suomen tulevaisuudesta EU:ssa?
- Oletko huolissasi omasta ja perheesi tulevaisuudesta?
- Oletko huolissasi hyvinvointiyhteiskunnan rappeutumisesta?
- Onko aika ottaa ihmisyyteen perustuvat arvot mukaan päätöksentekoon?
- Onko aika luoda kokonaan uusi arvoihin perustuva ei-poliittinen hallintomalli?
Onko siinä mitään järkeä, että hallituksen päätöksillä pyritään turvaamaan poliitikkojen ja
puolueiden valta? Puolue saattaa vastustaa toisen puolueen hyvää ehdotusta vain siksi, että se ei
halua antaa siitä kunniaa toiselle puolueelle. Myös oppositio lyö usein kapulaa rattaisiin vääristä
syistä. Päätöksiä ei tehdä kansan hyväksi, kun isot egot ja politikointi jyräävät kohtuuden ja
järjellisen ajattelun yli.
Monilla puolueilla on rivistössään julkkiksia, jotka toimivat vain ääniharavoina. Onko järkevää, että
eduskunnassa ja hallituksessa istuu henkilöitä, jotka ovat siellä vain siksi että ovat lööpeistä tuttuja?
Puolueet käyvät keskenään kauppaa päätöksistä. Puolue antaa periksi toiselle puolueelle jossain
päätöksessä ja toinen lupaa vastaavasti antaa periksi seuraavalla kerralla, kun toinen puolue haluaa
runnoa jonkin asian läpi. Onko tällainen lehmänkauppa tervettä hallitsemista?
Politiikka on jatkuvaa kädenvääntöä. TV-uutisia katsoessa joutuu ihmettelemään, miten meillä voi
olla näin järjetön riitelemiselle perustuva hallintosysteemi. Jo pelkästään se että hallitus puhaltaisi
yhteen hiileen ilman aatteiden taakkaa, olisi valtava askel eteenpäin. Tuloksena olisi paljon
parempia päätöksiä.
Vaalien alla puolueet eivät uskalla ottaa mitään riskejä. Silloin tehdään vain helppoja populistisia
päätöksiä, jotta ei vain epäonnistuttaisi ja menetettäisi äänestäjiä. Hankalat asiat siirretään aina
seuraavalle hallitukselle.
Neljän vuoden välein pidettävät eduskuntavaalit sekoittavat poliitikkojen ja myös hallituksen
tärkeän työn. Kansanedustajat aloittavat valmistautumisen seuraaviin vaaleihin aikaisin, mikä näkyy
heidän työpanoksessaan. Ei ihme, että eduskunnan istunnoista ollaan niin paljon pois, tai niissä
käydään vain pikaisesti jotta saa nimen listaan.
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Hallituksen jäsenet vaihtuvat usein, joskus jopa alle vuoden välein. Ministerin työn vastuualueen
opettelemiseen menee vuosia. Jopa pääministeri saattaa vaihtua juuri kun hän on oppinut työnsä ja
tutustunut muiden maiden pääministereihin.
Kuinka järjetöntä olisi, jos sinun työpaikallasi johto vaihdettaisiin joka neljäs vuosi ja se käyttäisi
ison ajan työstään toisten ideoiden vähättelyyn ja oman aseman pönkittämiseen ja jos kaikki
päätökset olisivat julkisen kädenväännön ja riitelyn tulos. Tulisiko yrityksen johtamisesta yhtään
mitään? Riitelyä esiintyy toki myös yritysmaailmassa, mutta huonoimmallakaan työpaikalla se ei
ole niin pahaa kuin jokapäiväisessä politiikassa.
Nykypolitiikan loanheiton ja yksityisyyden menettämisen takia politiikkaan pyrkivät vain isot egot
ja julkisuudenkipeät henkilöt. Ne jotka todella osaisivat johtaa tätä maata, eivät siihen rumbaan
halua mukaan. He menevät mieluummin yritysmaailmaan, missä voi rauhassa keskittyä pitkään
uraan.
Nykyisin poliitikkojen pitää olla hyvännäköisiä, karismaattisia ja sanavalmiita mediapersoonia.
Koulutuksella, kyvyillä ja kokemuksella ei ole oikeastaan mitään väliä, kunhan vain juttu luistaa ja
näyttää hyvältä televisiossa.
Eläkkeellä oleva entinen valtionsihteeri Raimo Sailas vertasi Kanava-lehdessä hallituksen
päätöksentekoa nuotiopiirissä pidettäviin nyyttikesteihin: Ministereillä on hirveän vähän kokemusta
muusta kuin poliitikon elämästä. Suomeen on syntymässä oma poliitikkoluokka. Se elää melko
irrallaan tavallisen ihmisen todellisuudesta ja kuulee heidän asioistaan vain toisten välityksellä.
Puolueet ja poliitikot rikkovat lakeja
Kautta maapallon politiikkojen ja hallitusten jäsenten rikkomuksia ja laittomuuksia katsotaan
sormien läpi. Yleensä niistä saa vain nuhtelun. Hallitsijat tietävät että omatkaan jauhot eivät ole
puhtaita, joten lakien rikkojat päästetään helpolla. USA:ssa on julkisesti tiedossa, että edellisen
presidentin tekemisiä, oli ne kuinka laittomia tahansa, ei puida. Jos ne nostettaisiin esiin, niin sitten
kun oma kausi päättyy ja toinen puolue tulee valtaan, itselle kävisi samoin.
Talouselämä-lehti kirjoitti helmikuussa 2015: Puolueet kiertävät ja rikkovat vaali- ja
puoluerahoituslakeja edelleen taannoisesta vaalirahakohusta huolimatta, kertoo Turun Sanomat.
Ministeri Lauri Tarastin johtamassa vaalirahatyöryhmässä ollut turkulainen tutkija, valtiotieteiden
tohtori Tomi Venho on löytänyt jo yli kymmenen tapausta, joissa puolueet ovat kiertäneet vaali- ja
puoluerahoituslainsäädäntöä lähiyhteisöjensä tai kunnallisjärjestöjensä kautta.
Venhon mukaan tähänastiset löydökset ovat vasta pintaraapaisu. Hän tarkasteli vain yhden
valtapuolueen keskustatason lähiyhteisöjä ja vain Turun puolueiden kunnallisjärjestöjä.
"Minulla ei ollut pääsyä kirjanpitoon, mutta siitä huolimatta löysin ihan asiakirjavertailua
tekemällä pitkän listan tapauksia, joissa lakia on kierretty", Venho kertoo Turun Sanomille.
Turun Sanomat sai käydä Venhon aineiston läpi, kunhan asianomaisia puolueita ja säätiöitä ei
nimetä.
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"Suurta tarvetta nimien julkaisulle ei edes ole, sillä dokumenttien perusteella Suomen lain
pilkkaaminen näyttäisi olevan Suomen puoluekentällä edelleen laajalle levinnyt maan tapa", lehti
kirjoittaa.
Entisen pääministerin Anneli Jäätteenmäen tapaus on myös esimerkki poliitikkojen silkkihansikaskohtelusta. Omien faksisekoilujensa takia hän joutui luopumaan virastaan, mutta muita seurauksia
siitä ei tullut. Poliitikot sekä isojen yritysten ja pankkien johtohenkilöt saavat usein vain nuhtelun,
kun tavallinen ihminen joutuisi samanlaista rikoksista vankilaan.
Nyky-yhteiskunnan haasteet
Poliitikot eivät kykene hallitsemaan nyky-yhteiskunnan erittäin monimutkaisia ongelmia. Jos
maailman viisaimmat ekonomistit eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä mitä tehdä, miten voimme
olettaa, että monesti yllättävän huonosti koulutetut poliitikot pystyisivät sen tekemään?
Joku saattaa sanoa, että onhan poliitikoilla neuvonantajat. Mutta useimmiten poliitikot ja päättäjät
ympäröivät itsensä neuvonantajilla, joilla on samanlainen arvo- ja aatemaailma kuin itsellä.
Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari sanoi Kaleva-lehdessä: …
virkamiesten tausta vaikuttaa päätösten sisältöön. Korkeilla virkamiehillä on paljon valtaa. Jo
valmisteluvaiheessa tehdään merkittäviä rajauksia sen suhteen, mitä aletaan pohtia ja miten. Eivät
virkamiehet ole ratkaisuissaan puolueettomia, vaan niihin sisältyy arvo- ja linjavalintoja.
Entistä valtionvarainministeri Jutta Urpilaista moitittiin siitä, että hän työskenteli paljon yksin tai
korkeintaan joidenkin avustajien kanssa eikä kuunnellut muita. Herää kysymys, onko viisasta antaa
opettajakoulutuksen omaavan henkilön päättää yksin niin tärkeistä asioista, joista
valtionvarainministeri joutuu päättämään? Myös entinen pääministeri Matti Vanhanen on
tunnustanut, että pääministerin työ oli yksinäistä, eikä hänellä ollut ketään jolta kysyä neuvoa. Ja
että oli vaikeaa olla samaan aikaan uskollinen sekä omalle puolueelle että koko kansalle.
Se, että päätöksiä ei tehdä neutraalisti punnitsemalla kaikkia asianhaaroja vaan puoluepolitiikan
ehdoilla sekä aatteiden ja henkilökohtaisen hyödyn värittämän ajattelun kautta, on ehkä yksi
pahimmista asioista poliittisessa hallintomallissa.
George Orwellin näkemys
Kirjailija George Orwell kirjoitti 1940-luvulla sarkastisen hallitsijan seinätaulun: Pyri jakamaan
suuret kansanjoukot ryhmiin ja aiheuta näiden ryhmien välille jännitystä; näin estät kilpailevien
valtakeskittymien synnyn, jotka uhkaavat omaa valtaasi. Pyri synnyttämään vastakkainasettelua ja
epäluuloa ihmisten keskuuteen; keskenään yhteistyöhön kykenemättömät ryhmät tarvitsevat
voimakasta keskushallintoa. Ylläpidä ja levitä uskoa ihmisen luontaisesta pahuudesta, ahneudesta
ja yhteistyökyvyttömyydestä; näin saat kansan hyväksynnän vahvalle poliisille ja armeijalle. Pidä
kansa jatkuvasti sopivan niukkuuden, pelon ja epävarmuuden tilassa; näin ihmiset pysyvät
pelokkaina ja kiireisinä, eikä heille jää liikaa aikaa teroittaa yhteiskunnallista kritiikkiään. Irrota
politiikka ja talous reaalimaailman tosiasioista ja käytä niistä puhuessasi kieltä jota et itsekään
ymmärrä; näin annat itsestäsi kuvan asiantuntijana ja nouset kaiken arvostelun yläpuolelle.
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Nykyinen tapa hallita maailmaa on täysin Orwellin ajatusten mukainen. Meillä Suomessa on vielä
jäljellä edes vähän järjen häivää verrattuna moniin muihin maihin. Italian Berlusconin sekoilujen,
USA:n kahden puolueen keskinäisten valtataistelujen, Venäjän Putinin tyranniotteiden ja monien
Aasian maiden kansojensa riistämisen rinnalla Suomi on ainakin toistaiseksi kuin
pyhäkouluoppilas. Mutta samat kaavat toistuvat lievempinä meilläkin.
Millaiset henkilöt haluavat politiikoiksi?
Sotilaaksi tai luonnonsuojelijaksi hakeutuu henkilö, jolle näiden ammattien arvot ja elämäntyyli
ovat tärkeät. Sama pätee myös poliitikkoihin. Poliitikoksi hakeutuu yleensä sellainen henkilö, jonka
arvomaailmaan kuuluu poliittinen (ja usein muukin) kieroilu ja juonittelu, lehmänkaupat, oman
edun vaaliminen, iso ego, julkisuuden ja vallan halu.
Puolueet eivät salli mitään sooloilua, vaan ne pistävät jauhot suuhun niille harvoille tunnollisille
poliitikoille, jotka aidosti haluavat kansan hyvää. Kaikki päätökset tehdään puoluepolitiikan
mukaan. Seura tekee kaltaisekseen, ja näistä muutamista alun perin tunnollisista henkilöistä
kehittyy kyynisiä ja vallanhaluisia ammattipoliitikkoja. Ammattipoliitikot harjoittavat kylmää
puoluepolitiikkaa, jossa kansan hyvä ei paina juuri mitään.
Miten voimme korjata meitä uhkaavat ongelmat?
Monet henkilöt ja organisaatiot ovat huolissaan Suomen velkaantumisesta, luonnonsuojelusta ja
riistokapitalismista. He haluaisivat poliitikkojen alkavan hallita ilman politikointia ja että puolueet
puhaltaisivat yhteen hiileen. Toisin sanoen nämä huolestuneet henkilöt haluaisivat korjata nykyisen
systeemin. Mutta onko sen korjaaminen enää mahdollista? Ei ole, koska piintynyt poliitikko/puolue
ei pysty eikä halua oppia uusille tavoille. Nykyisen hallitusmallin korjaaminen takaisin terveeksi ja
neutraaliksi on täysin mahdoton ajatus.
On aika luoda kokonaan uusi järjestelmä, jossa ei ole poliitikkoja eikä puolueita vaan asialle
omistautuneita ammattilaisia, joille työskentely Suomen ja sen kansalaisten eteen on kutsumus.
Tässä on UAD-mallin ja muiden hyvää tarkoittavien organisaatioiden esittämien mallien ero. On
liian myöhäistä korjata vanhaa. On luotava uutta!
Kokemus on osoittanut, että ihmiskunnalla on taipumus kärsiä niin kauan kuin paha on
siedettävissä, sen sijaan, että se hakisi itselleen oikeutta rikkomalla muotit, joihin se on tottunut.
- Ote Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksesta

*****

2. Uusi Arvopohjainen Demokratia – UAD – Kuvittele maailma ilman politiikkoja!
Nykyisestä demokraattisesta hallitusmallistamme on tullut pyhä lehmä, jonka järkevyyttä ei ole
kyseenalaistettu. Poliitikot ja puolueet haluavat meidän uskovan että heitä tarvitaan, mutta
yhteiskunta toimisi paljon paremmin ilman heitä. Voiko kukaan sanoa, että nykyinen malli on
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millään tasolla tehokas? Eikö valtiovallan nimenomaan pitäisi olla tehokas ja perustua järkeen? Jo
pelkästään se että riitely, suora valehtelu, oman pallin turvaaminen, puoluepolitiikka ja vallan
hamuaminen loppuisivat, takaisi paljon tehokkaamman hallinnon.
On uskomatonta että meillä on käytössä hallitusmalli, jonka peruselementtejä ovat riitely, muiden
puolueiden ideoiden sabotointi, kädenvääntö ja puoluepolitiikka. Suomen hallitusmallia ei ole
päivitetty vuoden 1918 kapinan jälkeen. Tämä on samaa kuin jos yrityksiä johdettaisiin samalla
ylhäältä alaspäin -auktoriteetilla kuin viime vuosisadan alussa. Yritykset muuttavat
toimintamenetelmiään jatkuvasti koska ne tietävät, että pärjätäkseen pitää muuttua ajan mukana.
Mutta mitä tekee valtiovalta? Se tekee vuosikymmenestä toiseen kaiken saman vanhan kaavan
mukaan erilaista tulosta odottaen. Tämä on järjettömyyden määritelmä.
Nykyinen
hallintomallimme on kykenemätön vastaamaan tämän päivän haasteisiin.
Vain muokkaamalla kansalaisten ja valtiovallan arvomaailman takaisin terveeksi voimme luoda
uuden, terveen yhteiskunnan. Tarvitsemme niin yksilöinä kuin valtiona uudeksi punaiseksi langaksi
hyvät perusarvot ja uudenlaisen neutraalin hallintomallin. Vain siten voimme edes toivoa voivamme
pysäyttää tuhon kierteen, johon nykyinen poliittinen hallintomallimme on meidät ajanut.
UAD-yhteiskuntamallin perusidea
Seuraavat esitetyt ideat ovat suuntaa antavia, joista voidaan muokata uusi demokraattinen
hallintomalli. Kuntatasolla käytetään sen kevyempää muotoa.
UAD-mallin perusteesi perustuu väittämään, että Suomen ja koko maailman ongelmat piilevät
pitkälti poliittisessa hallintomallissa, ääriuskonnollisissa hallintomalleissa (ei Suomessa), sekä
ihmisten huononevassa arvomaailmassa.
Valtiovallan oletusasetus
Suomessa on monia hyvää tarkoittavia henkilöitä ja organisaatioita, joilla on ideoita maamme
ongelmien korjaamiseksi – miten lisätä kestävää kehitystä, luonnonsuojelua, vapautta ja demokratia
– mutta niiden läpi saaminen on kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan. Tämä johtuu siitä, että
nykyisen hallintomallin oletusasetus on vastustaa lähes kaikkea uutta, etenkin jos se uhkaa
isoa rahaa tai vallanpitäjien valtaa. Iso raha ja puolueet tulevat aina ensin, kansa viimeisenä.
Mieti Suomen ongelmia, niin huomaat että ne ovat lähes kaikki politisoituja. Ongelmia katsotaan
aina kulloisenkin valtapuolueen linssien kautta. Kokoomus tekisi näin, SDP niin ja PS taas omalla
tavallaan. Jokainen puolue tekee päätökset niin, että ne hyödyttävät sen omia kannattajia. Oikeisto
päättää pitkälti ison rahan ja puoleen ehdoilla, vasemmisto taas työläisten ja ammattiliittojen
ehdoilla. Tämän vuoksi hallituksen päätökset ovat lähes järjestään huonoja.
Jos silloin tällöin jokunen yksittäinen idea onnistuu pääsemään läpi, iso kuva ei muutu miksikään.
Tietysti kaikki parannukset ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta ne eivät korjaa ongelmien
perimmäistä syytä: hallintomallin oletusasetuksia.
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Jos korjaamme ongelman ytimen, valtiovallan oletusasetuksen, silloin meillä on paljon parempi
mahdollisuus luoda jotain järkevää. Valtiovallan oletusasetuksena on oltava kansalaisten hyvä ja
järkeen perustuva hallinta.
Nykyisen poliittisen hallintosysteemin korjaaminen on liian myöhäistä. On aika luoda uusi,
terve
ja
oikeudenmukainen
hallintomalli.
Mitkään
uudistukset
eivät
tule
tuottamaan pysyvää tulosta niin kauan kuin valtiovallan oletusarvo perustuu
puoluepolitiikkaan, rahan ja isojen egojen valtaan.
On korkea aika TEHDÄ jotain rohkeaa, jotain jota ei ole vielä koskaan tehty. Mitä ideoita sinulla
on uuden toimivan mallin rakentamiseksi?
UAD-malli
UAD-malli ei perustu mihinkään poliittiseen tai uskonnolliseen ideologiaan. Se on täysin
neutraali hallintomalli, jonka pohjana on arvopohjainen demokratia. Sen pääperiaate on
palvella Suomen kansaa, ei poliittisia puolueita tai isoa rahaa. UAD-mallissa valta ja vastuu ovat
kansalla! UAD-malli ei pelkästään estä puoluepoliittista juonittelua, isojen poliittisten egojen
riitelyä ja rahan valtaa, vaan menee paljon pitemmälle.
UAD-malli antaa kaikille halukkaille kansalaisille ennennäkemättömän mahdollisuuden päästä
mukaan talkoisiin suunnittelemaan täysin uudenlaista hallintomallia sekä koko
yhteiskuntarakennetta lähes tyhjältä pöydältä. Tämä on todella ainutlaatuista. Tällaista
mahdollisuutta ei ole nähty sitten vuoden 1918 kapinan!
Kaikki nykyisen hallintomallin ministeriöt ja osastot ovat mukana myös UAD-mallissa. Suurin ero
nykyiseen hallintomalliin on se, että kansanedustat ja ministerit eivät enää ole poliittisia virkoja.
Hallituksen jäsenet ovat hyvin koulutettuja, ei-poliittisia alansa ammattilaisia, joiden kutsumus on
palvella kansaa.
UAD-mallissa maan ylimmän johdon muodostavat presidentti, pääministeri, sisäministeri ja
ulkoministeri. Päätöksien tekemiseen osallistuu myös se ministeri, jonka vastuualueeseen päätettävä
asia kuuluu, sekä muita asiantuntijoita. Päätöstä ei tee vain yksi henkilö, vaan ylin johto äänestää
asiasta. Näin minimoidaan väärinkäytöksien mahdollisuus ja taataan demokratia. Päätökset tulevat
olemaan myös parempia, koska ne perustuvat useamman henkilön tietotaitoon.
Kansanedustajat
UAD-mallin mukaiseen eduskuntaan voisi valita yhteensä 100 edustajaa kaikista 19 maakunnasta
väkilukuun suhteutettuna. Uudet ei-poliittiset kansanedustajat ajavat oman kuntansa ja lääninsä
asioita sekä äänestävät nykyisten kansanedustajien tapaan myös kaikista koko maata koskevista
asioista. Kansanedustajien tehtävä on myös valvoa, ettei hallitus tee mitään laitonta tai yritä kansan
tahdon vastaisesti viedä maata johonkin tiettyyn suuntaan.
Kansanedustajat valitaan ansioluettelon, koulutuksen ja kokemuksen perusteella samalla lailla kuin
muutkin hallituksessa työskentelevät henkilöt. Jokainen Suomen kansalainen voi hakea virkaa,
mutta valinta tehdään henkilöistä, joilla on kyseiseen virkaan sopiva koulutus sekä vahva
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työkokemus kaupunkien tai kuntien hallinnosta. Näin saamme ammattilaisista kootun hallituksen.
Kansanedustajien ja hallituksen virkoihin hakevien henkilöiden ansioluettelot julkaistaan netissä, ja
kansalaiset voivat nettifoorumien kautta ilmaista hakijoista mielipiteensä.
Hallituksen muodostavat kaikki ministerit sekä lisäksi esimerkiksi viisi arvalla valittua jäsentä
kansanedustajista. Kansanedustajien toimikauden hallituksessa voi rajoittaa vaikka pariin vuoteen.
Kaikkia viittä kansanedustajaa hallituksessa ei vaihdeta yhtä aikaa, vaan porrastetusti vuoden
välein. Näin hallituksessa on koko ajan uusia kansanedustajia tuomassa uusia ideoita, eikä hallitusta
pääse johtamaan yksi ja sama ryhmä. Tämä takaa demokratian toimimisen. Tietenkin myös
ministereiden viroissa tapahtuu luonnollisia muutoksia. Joku jää eläkkeelle, toinen muuttaa toiseen
virkaan tai siirtyy yksityiselle sektorille.
Virkojen avautuessa ministerit ja kansanedustajat valitsevat äänestämällä keskuudestaan uudet
ministerit sekä presidentin. Näin pätevimmät henkilöt luonnollisesti nousevat korkeampiin
virkoihin. Kerma nousee pintaan. Näihin virkoihin ei enää pääse pelkästään sen takia, että oma
puolue voitti vaali.
Hallituksen palkat
Vaikka maan johtaminen pitää olla kutsumusammatti, niin korkeimman johdon palkkojen on
suotavaa olla tarpeeksi korkeat, jotta virkoihin saadaan maan parhaat ammattilaiset. Vuonna 2013
valtionyhtiö Destian johtajan vuosipalkka oli 700 000 euroa, kun pääministeri ansaitsi 174 000
euroa. Minusta nämä summat voisivat melkein olla päinvastoin. Maan talous ei kaadu, vaikka
maksamme Suomen korkeimmalle johdolle kunnon palkan. UAD-mallissa ei ole puoluetukia.
Käytetään se hallituksen palkkoihin.
Suora kansanäänestys
Mahdollisimman monissa etenkin isommissa päätöksissä käytetään suoraa kansanäänestystä.
Hallituksen asiantuntijat tutkivat päätettävän asian ja valistavat siitä kansaa neutraalisti, minkä
jälkeen kansa äänestää asiasta. Tämä on erittäin demokraattinen tapa päättää. Kansan ei kuitenkaan
tarvitse olla mukana päättämässä aivan kaikkea. Sen on pystyttävä luottamaan hallituksen kykyyn
tehdä oikeita päätöksiä. Kansanäänestyksen voi ottaa käyttöön myös kuntatasolla.
Joku saattaa epäillä että kansa ei tiedä, miten äänestää vaikeissa ja monimutkaisissa asioissa.
Suomen kansa äänesti vuonna 1994 EU:hun liittymisestä, jota 56.9 % kansalaisista kannatti.
Ainakin tämän asian suhteen kansan kykyyn valita oma kohtalonsa luotettiin. Kansanäänestystä
käytetään hyvällä menestyksellä mm. Sveitsissä ja USA:ssa.
Kansan veto-oikeus
Kun Suomi oli vielä autonominen Venäjän suuriruhtinaskunta, suuriruhtinaalla oli veto-oikeus
kansaneduskunnan säätämiin lakeihin. Nyt kun Suomi on demokratia, kansalla pitää olla
mahdollisuus veto-oikeuteen, jos se ei hyväksy jotain hallituksen päätöstä, lakia tai sopimusta.
Kerättyään tietyn määrän nimiä tietyssä ajassa kansalaiset voivat vaatia, että kyseisestä asiasta
järjestetään kansanäänestys. Veto-oikeus pätee myös hallitusten jäsenten valintaan ja palkkoihin,
valtionyhtiöiden toimintaan sekä lähes kaikkeen mitä hallituksessa tapahtuu. Jos joku
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kansanedustaja tai hallituksen jäsen alkaa sekoilla tai jättää työnsä hoitamatta eikä hallituksen
sisällä tähän puututa, kansalaiset voivat vaatia kansanäänestystä kyseisen henkilön erottamiseksi.
Kansa pääsee vaikuttamaan myös valtionyhtiöiden toimintaan. Se voi estää esimerkiksi kunnallisen
jätehuollon tai kaukolämmön perusteettoman hintojen korottamisen.
Kansan ei enää tarvitse valittaa turhaan nettifoorumeissa tai nousta barrikadeille protestoimaan.
UAD-mallissa ongelmat hoidetaan kotoa käsin netin kautta äänestämällä. Tämä takaa demokratian
ja estää vallassa olevia henkilöitä viemästä Suomea väärään suuntaan.
Kansalaisaloite
Vuodesta 2012 lähtien Suomessa on ollut käytössä uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino –
kansalaisaloite. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.
Säännöksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä
eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Ongelma tässä on se, että eduskunta ei välttämättä katso asiaa
kansalaisten vaan valtiovallan näkökulmasta, ja siksi aloitteiden läpisaaminen on haasteellista.
UAD-mallissa on kaksi erilaista kansalaisaloitetta. Nykyinen käytäntö, jossa kerätään 50 000 nimeä
ja eduskunta äänestää siitä, pysyy ennallaan. Koska UAD-hallinnossa kansanedustajat ovat eipoliittisia ammattilaisia, kansalaisaloitteiden harkinta tapahtuu terveellisemmältä pohjalta kuin
ennen, ja näin järkevien aloitteiden läpisaaminen helpottuu.
Toinen kansalaisaloitteen muoto on suoraan kansanäänestykseen menevä aloite. Mutta jotta kaikista
pienistä asioista ei tulisi kansanäänestystä, niin tässä aloitteessa pitää kerätä 100 000 (tai ehkä jopa
enemmän) nimeä. Isolla määrällä nimiä varmistetaan, että kansa todella haluaa äänestää kyseisestä
asiasta. Tätä kansalaisaloitetta ei valtiovalta voi kumota, vaan aloite menee suoraan
kansanäänestykseen.
Hallituksella on kuitenkin oltava keino estää kyseenalaiset aloitteet joissa ei ole mitään järkeä, tai
jos aloite on suunniteltu hyödyttämään vain jotain tiettyä ryhmää. Valtiovallan on pystyttävä
vaalimaan yhteiskunnan ja kansalaisten etua. Eduskunta äänestää kyseenalaisten tai vaarallisten
kansalaisaloitteiden sallimisesta.
Kun kansalaisaloite menee läpi, sitä ehdottanut ryhmä pääsee osallistumaan kyseisen asian
toteuttamiseen. Ryhmä esittää hallitukselle ideansa ja kommentoi hallituksen ehdotuksia. Näin
kansalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan asioihin, joita he ovat olleet panemassa alkuun. Tämä on
sitä parasta demokratiaa.
Kansalaisneuvosto
Jos on tarvetta valvoa demokratian toteutumista ja valtiovallan toimintaa, voimme ottaa käyttöön
kansalaisneuvoston, jonka jäsenet valitaan arvalla täysi-ikäisistä kansalaisista vuodeksi kerrallaan.
Muutamasta kymmenestä jäsenestä koostuva neuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa pariksi
päiväksi kerrallaan, jolloin se käy läpi hallituksen ja valtiovallan toimia. Kansalaisneuvosto valvoo
hallitusta, kansanedustajia ja koko valtakoneistoa sekä antaa suosituksia ongelmatilanteissa. Se voi
myös arvioida kyseenalaisten kansalaisaloitteiden järkevyyden ja tehdä monenlaista muuta
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valvontatyötä. Jos neuvoston huomautuksista huolimatta valtiovalta ei tee jollekin ongelmalle
mitään, neuvosto voi panna asiasta kansalaisaloitteen vireille. Nämä aloitteet menevät suoraan
kansanäänestykseen. Kokouksia varten neuvoston jäsenet saavat palkallista vapaata työstään, ja
heille maksetaan matkat, ylläpito sekä kohtuullinen päiväraha.
Demokratia
Demokratia tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista, ei politikointia ja aatteita kuten virheellisesti
luulemme. Vuosisatojen aikana olemme tottuneet siihen, että vaalit ja poliittiset puolueet ovat osa
demokratiaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Demokratian voi taata myös muilla keinoilla.
Suora kansanäänestys, kansan veto-oikeus, kansalaisaloite ja kansalaisneuvosto takaavat
demokratian toimimisen huomattavasti paremmin kuin nykyinen demokratian illuusio jossa
elämme.
UAD-yhteiskunnassa kansalaisia kannustetaan ja annetaan vapaus muokata oma yhteisö oman
näköiseksi. Tämä on todellista demokratiaa.
Äänestys
Suora kansanäänestys, veto-oikeus ja kansalaisaloiteäänestys on toteutettava niin, että kansa ei väsy
äänestämiseen. Äänestys toteutetaan internetin kautta. Kuntien virastoissa, postitoimipaikoissa ja
kirjastoissa on äänestysautomaatit niille joilla ei ole omaa nettiyhteyttä. Jokaisella suomalaisella on
sähköinen asiointitunnus (SATU), jonka avulla varmistetaan että henkilö äänestää vain kerran.
Kansanäänestyksen voi järjestää esimerkiksi neljä kertaa vuodessa.
On selvää, että kaikki kansalaiset eivät halua osallistua jokaiseen äänestykseen, mutta myös
äänestämättä jättäminen on äänestämistä. Se tarkoittaa, että äänestettävä asia on näille henkilöille
samantekevä. Ihmiset ovat enemmänkin kyllästyneitä nykyisiin kunta- ja eduskuntavaaleihin, joiden
alla poliitikot jauhavat samaa soopaa vuodesta toiseen. Jos kansalaiset saavat äänestää heille
tärkeistä asioista, äänestysprosentti voi nousta korkeaksi, etenkin jos äänestäminen on tehty
helpoksi.
Äänestämisen voi määrätä myös pakolliseksi, kuten mm. Australiassa, Argentiinassa, Brasiliassa,
Singaporessa, Malesiassa ja Perussa on tehty. Kaiken kaikkiaan 22 valtiossa on äänestyspakko ja
niistä kymmenessä sitä myös valvotaan. Sveitsin 26 kantonista yhdessä on äänestyspakko. Jos siellä
jättää äänestämättä, joutuu maksamaan pienen sakon.
Vapaus
Yksi UAD-mallin peruspilareista on vapaus. Mitä enemmän kansan arvoperusta paranee, sitä
enemmän vapautta kansalle annetaan. Emme voi heti antaa täydellistä vapautta, koska ihmiset
käyttäisivät sitä väärin hyväkseen. Turhat lait ja säännöt poistetaan yrittämisen ja elämän kaikilta
osa-alueilta ja ihmiset saavat enemmän vapautta muokata elämästään oman näköisensä.
Yhteiskunnallinen yritystoiminta
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Suomalaisen Työn Liiton nettisivuston mukaan Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä.
Niitä toimii kaikilla aloilla, joilla ihmisten hyvinvointi tai ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää.
Esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitoksen omistama Diacor Oy, Linnanmäki (joka tuottaa
vuosittain miljoonia euroja lastensuojelutyöhön) ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
(työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä) ovat yhteiskunnan hyväksi toimivia
yrityksiä.
Edellä mainitut yritykset ovat kaikki tärkeitä, ja yhteiskunnallisen yrittämisen ideaa tuleekin
kehittää eteenpäin. Voisimme ulkoistaa valtaosan kuntien ja valtion yleishyödyllisistä toiminnoista
yhteiskunnallisiksi yrityksiksi.
Näiden yritysten tarkoitus ei olisi kilpailla tavallisten yritysten kanssa, vaan niiden tehtävä olisi
hoitaa lähinnä yhteiskuntaa koskeva yritystoiminta. Esimerkiksi jätehuolto, postilaitos, puistojen
hoito, teiden auraus, rautateiden ja lentokenttien ylläpito, kaivostoiminta, energia- ja vesilaitos sekä
valtion ja kuntien asuntojen vuokraus ja hoito voisivat kaikki olla yhteiskunnallisia yrityksiä. Jopa
koululaitoksen ja terveydenhuollon voisi ulkoistaa tällaiseksi yritystoiminnaksi, jos se tehdään
järkevästi.
Kuntien toimintaa on jo ulkoistettukin, mutta uusi malli josta tässä puhutaan on hieman erilainen.
Yhteiskunnallisen yrityksen yritysmuoto voisi olla tavallinen osakeyhtiö mutta sillä erolla, että sillä
on omat säännöt ja terve arvopohja, jonka mukaan se toimii. Yrityksen tarkoitus on tuottaa
kohtuullinen voitto mutta niin, että sen tuottaman palvelun hinta pysyy kuluttajalle mahdollisimman
kohtuullisena. Mahdolliset voitot käytetään yrityksen oman toiminnan kehittämiseen ja/tai
alennetaan palvelun hintaa. Yritysjohdon palkoille ja bonuksille laitetaan katto. Työntekijöistä
pidetään hyvää huolta. Yhteiskunnallisen yrityksen tärkeimmät arvot ovat tuottaa kansalaisille
tuotteita tai palveluja kohtuuhinnalla sekä luoda työpaikkoja kestävän kehityksen ehdoilla.
Kunta tai valtio toimii näissä yrityksissä vähemmistöosakkaana. Yhteiskunnalliset yrityksen eivät
välttämättä jaa isoja voittoja osakkeenomistajille, mutta ne ovat silti houkuttelevia sijoituskohteita,
koska ne ovat riskittömämpiä kuin tavalliset yhtiöt.
Valtionyhtiöiden nykyinen tilanne: Kaukolämmön hinta on kaksinkertaistunut kymmenessä
vuodessa. Hinnannousu ylittää ostovoiman ja yleisen kuluttajahintojen nousun. Valtionyhtiöissä
johdon palkat ovat kasvaneet viime vuosina paljon nopeammin kuin yksityissektorilla ja ovat
joissain yhtiöissä jo lähellä miljoonaa euroa per vuosi. Tälle suunnalle on tehtävä loppu.
Ruotsissa yhteistalousmalli sekä yhteiskunnallinen yrittäjyys ovat paljon pitemmällä kuin
Suomessa. Olisi viisasta tutkia heidän mallejaan ja ottaa niistä meille parhaat palat. Ruotsissa myös
koulut ulkoistettiin, mutta koska uusi systeemi on luotu vanhan päälle kuin laastari, se ei ole
toiminut halutulla tavalla. Valtiovallan tekemät uudistukset tahtovat vesittyä huonoiksi
kompromisseiksi, koska poliittiset puolueet, ammattiliitot ja muut tahot haluavat kukin tehdä
uudistukset oman mielensä mukaan.
UAD-mallissa kaikki uudistukset mietitään huolellisesti ajan kanssa asiantuntijoiden johdolla.
Tärkein pointti on, että jos kaikki osapuolet kunnioittavat samoja arvoja ja niillä on lähtökohtaisesti
päämääränä sama yhteinen hyvä, niin näin uudistuksista tulee hyviä.
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Tunnettu tosiasia on, että valtion ja kuntien yritystoiminta ei ole koskaan tehokasta. Ulkoistamalla
valtion ja kuntien toimintoja yhteiskunnallisiksi yrityksiksi niiden tehokkuus parantuisi jo
pelkästään siksi, että niiden johto olisi tulosvastuussa. Palveluiden taso nousisi, hinnat laskisivat ja
koko yhteiskunta hyötyisi.
Osallistuva yhteiskunta ja yhteisöllisyys
Kansalaisia kannustetaan ottamaan vastuu omasta yhteisöstään. Heille annetaan vapaammat kädet
luoda siitä omannäköisensä. Heitä kannustetaan perustamaan osuuskuntia, vaihtotaloutta, ekologisia
elämätapoja sekä sosiaalisia yrityksiä, jotka hyödyttävät yhteisöä. Myös kaikkea paikallista kerho-,
urheilu-, nuoriso- ja päihdetyötä tuetaan ja niille annetaan vapaammat kädet kerät varoja.
Vanhemmille annetaan suurempi mahdollisuus osallistua koulutoimintaan. Alueen asukkaat itse
valvovat ongelmapesäkkeitä ja näin ehkäisevät rikollisuutta. Kaikki tällainen toiminta hitsaa
yhteisöä yhteen tehden siitä turvallisemman, terveemmän, onnellisemman ja menestyvämmän
yhteisön.
Kansalaispalkka
Kansalaispalkassa ei ole kyse tulojen uusjaosta, jossa otetaan rikkailta ja annetaan köyhille, vaan
systeemistä, jolla taataan että kaikkien kansalaisten perustarpeet tulevat tyydytetyiksi.
Jos kansalaispalkka luodaan nykyisen mallin päälle, liian monet henkilöt tulisivat käyttämään sitä
väärin hyväkseen. Mutta jos ensin kohennamme kansan arvomaailman, hyväksikäyttö vähenee
huomattavasti. Voimme kehittää mallin, jota on vaikea käyttää väärin. Sen pitää olla sellainen, että
se kannustaa ja lähes pakottaa ihmiset kantamaan oman kortensa kekoon. Nykyinen systeemi tekee
juuri päinvastoin: se kannustaa hyväksikäyttöön ja laiskuuteen.
Kansalaispalkan vastineeksi työikäiset ja työhön kykenevät työttömät, pakolaiset sekä muut
valtionetuja nauttivat maahanmuuttajat työskentelevät yhteiskunnallisissa yrityksissä (esimerkiksi
jätehuollossa, kierrätyskeskuksissa tai puistojen ylläpidossa). Näin yhteiskunta saa vastinetta
maksamalleen palkalle, eikä työtön pääse tottumaan työttömyyteen. Tällainen toiminta ehkäisisi
pitkäaikaistyöttömyyttä ja kannustaisi työtöntä hakemaan omannäköistään työtä, koska jotain työtä
on joka tapauksessa pakko tehdä. Kierrätyskeskuksessa työskentely voi monelle olla kova pala,
joten normaali työ saattaa alkaa kiinnostamaan.
Samoin myös pakolaiset sekä muut valtiolta avustuksia saavat maahanmuuttajat voidaan määrätä
työskentelemään yhteiskunnallisissa yrityksissä. Kokemus on kaikkein paras opettaja näyttämään,
mitä työnteko tarkoittaa Suomessa. Kun nämä henkilöt kiertävät eri yrityksissä, he oppivat monia
uusia asioita. Tärkeintä on, että joutuvat tekemään jotain palkkansa eteen. Joutilaana kuka tahansa
laiskistuu, ja etenkin nuoret saattavat eksyä rikollisille poluille.
Hyvin suunniteltu kansalaispalkkasysteemi maksaa yhteiskunnalle vähemmän kuin nykyinen
sosiaali- ja työttömyysturva. Koko systeemin uusiminen niin, että kaikki nykyisen mallin mukainen
turha päällekkäisyys, hukka ja tehottomuus poistuvat, säästäisi paljon. Yrittäjien ja rikkaiden
ihmisten mahdollinen pelko joutua systeemin maksumiehiksi on turha. Jos kansalaispalkka on
suunniteltu hyvin, koko yhteiskunta tulevat hyötymään.
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Nettifoorumit
Tarvitaan uusia keinoja, joilla kansalaiset voivat vaikuttaa suoraan hallituksen toimintaan (ja siten
omaan elämäänsä), mikä on yksi demokratian tärkeimmistä periaatteista. Eräs tapa on nettifoorumit.
Nykysysteemissä ei kuulla tarpeeksi niitä tahoja, joita uudet lait ja säännöt koskevat. Hyvän
nettifoorumin kautta tämä puute korjautuu. Kansalaisilla on paljon hyviä ideoita, ja foorumien
kautta niitä voi hyödyntää.
Jokainen kunta, ministeriö ja valtion instituutio (koululaitos, terveydenhoito yms.) sekä maan ylin
johto ylläpitävät omia nettisivuja ja foorumeita, joissa voi keskustella, tehdä ehdotuksia ja antaa
ruusuja tai risuja. Jotta tämä ei jäisi pelkäksi nettikeskusteluksi, foorumien moderaattorit (jotka ovat
valtion työntekijöitä ja vapaaehtoisia kansalaisia) keräävät talteen tärkeimmät ehdotukset ja ideat, ja
ne esitellään päättäjille. Näin syntyy suoraa keskustelua, ideointia ja mielipiteiden vaihtoa päättäjien
ja kansan välille. Kansan pitää myös voida seurata netin kautta kaikkia hallituksen avoimia
kokouksia.
Kansanvalta = Kansantalkoot
Kansa on tehtävä oma osuutensa uuden maan eteen. Samalla kansa oppii, että Suomi on sen
vastuulla. Kun kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua talkoisiin, he ottavat uuden mallin
helpommin omakseen. Ei ylhäältä päin sanelua. Valta ja vastuu ovat kansalla.
Tärkeää on saada mukaan joukko asiasta innostuneita kansalaisia – henkilöitä, jotka haluavat lähteä
viemään UAD-projektia eteenpäin, koska heillä on palava halu olla luomassa uutta parempaa ja
terveempää Suomea. Kourallinen myönteisiä asialle vihkiytyneitä yhteiskunnan vaikuttajia saa
enemmän aikaan kuin tuhannet valtiovallalle vihaiset ja katkerat kansalaiset. UAD-malli ei toimi,
jos se lanseerataan vihan kautta. Se toimii, kun se luodaan hyvyydellä ja maalaisjärjellä. Rakkaus
isänmaata kohtaan on se voima, jolla uusi menestyvä Suomi nousee – ei valtiovallan tai
poliitikkojen vihaaminen.
Eri liikealojen ja teollisuuden terävin johto ja asiantuntijat kokoontuvat kukin omaan ryhmäänsä
miettimään, mitä uusi valtiovalta ja he yhdessä voivat tehdä menestyksen ja yhteisen hyvä eteen.
Yritysmaailma tervehdytetään isoista kansanvälisistä yrityksistä pieniin paikallisiin yrityksiin asti.
Lakiviidakko, säännöt, verot, tuet yms. käydään läpi ja korjataan uuteen uskoon.
Koululaitos, terveydenhuolto, poliisivoimat, puolustusvoimat, postilaitos, lainsäädäntö ja kaikki
valtion instituutiot käyvät myös saman prosessin läpi.
Kaikki ryhmät ylläpitävät omia nettisivustoja, joissa tavalliset kansalaiset voivat tuoda julki omat
mielipiteensä. Näin koko Suomi pääsee mukaan vaikuttamaan ja luomaan uutta systeemiä. Näin
syntyy ennennäkemättömät kansalliset talkoot paremman Suomen hyväksi.
On selvää, että koko maan instituutioiden ja yritysmaailman uuteen uskoon laittaminen on useiden
vuosien projekti. Kukin ryhmä toimii itsenäisesti ja oman aikataulunsa mukaan. Aikanaan ryhmien
ideat annetaan kyseisestä alasta vastuussa olevalle hallituksen toimikunnalle. Toimikunta
viimeistelee ehdotukset, minkä jälkeen ne siirtyvät hallituksen päätettäviksi.
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Ryhmille painotetaan, että ei ole kyse vain heidän oman alansa hyvästä, vaan koko maan edusta ja
kaikkien hyvästä. Ryhmille jaetaan tarkat ohjeet ja arvolistat, joiden mukaan he arvioivat
muutosehdotuksia. Arvolistaan kuuluvat mm. luonnon hyvä, kestävä kehitys, verokertymä,
työntekijöiden hyvä, osakkeenomistajien hyvä, yhteiskunnan hyvä sekä oman yhteisön hyvä.
Ryhmät eivät saa tuijottaa vain omaa hyvää, vaan on tarkoitus luoda uusi yritysmalli, joka ottaa
tasapuolisesti huomioon niin työntekijöiden, yrityksen kuin yhteiskunnan edun.
Tällä tavalla saamme luotua aivan uudenlaisen vankan pohjan, jolta yritykset voivat ponnistaa ja
joka ottaa huomioon kaikki osapuolet. Tällöin on paljon suurempi mahdollisuus, että kaikki
puhaltavat samaan hiileen. Näin luodaan todellinen hyvinvointiyhteiskunta ja menestystä kaikille.
Englantilainen vuonna 2015 tehty tutkimus osoittaa, että keskivertobritti tarkistaa sähköpostinsa
ensimmäisen kerran klo 7:45 ja työpuhelimensa illalla vielä klo 19:50. Monet heräävät jopa yöllä
tarkistamaan työsähköpostejaan. Iso osa ihmisistä myös vastaa työpuheluihin vapaa-ajallaan sekä
lomalla. Työn ja vapaa-ajan raja sumentuu uuden teknologian myötä. Teknologia pakottaa meidät
työn orjiksi lähes koko hereillä olon ajaksi.
Aikaraja
On tärkeää miettiä, miten voimme taata hallituksen tärkeimmissä viroissa toimiville ministereille ja
kansanedustajille mahdollisuuden pitkään uraan, ilman että valtion johtaminen juuttuu
vuosikymmeniksi samojen henkilöiden käsiin.
Ikärajoitus voisi olla varteen otettava keino. Asettamalla iän ylärajaksi esimerkiksi 65 vuotta ja
yhdessä virassa toimimisen maksimiajaksi 15 vuotta takaisimme, että virkoihin tulee jatkuvasti
uutta tietotaitoa. En ole ikääntyneitä vastaan, mutta tosiasia on että valtaosa yli 65-vuotiaista tahtoo
piintyä vanhoin tapoihin ja ajatusmalleihin. Yleensä ihminen on parhaimmillaan 40 – 60 vuoden
välillä. Silloin omaa tarpeeksi työ- ja elämänkokemusta, mutta ei ole vielä liian vanha. Nykyinen
erittäin nopeatempoinen teknologinen yhteiskunta vaatii kykyä uusien asioiden omaksumiseen,
nopeaan toimintaan ja päätöksentekoon.
Lehdistö
Tulevaisuudessa ministerit ja maan ylin johto eivät roiku lööpeissä ja TV:ssä joka ilta
selittelemässä, mitä ollaan tekemässä. UAD-mallissa hallituksen asioita ei ruodita julkisuudessa.
Niistä tiedotetaan netissä ja hallituksen lehdistösihteerit esittelevät ne medialle. Näin johdolla säilyy
työrauha. Kansan ei tarvitse tietää hallituksen jokaista ajatusta. Median tulee kunnioittaa johdon
yksityisyyttä. Valtaosa maan johdosta ei esiinny julkisuudessa. Tietenkin kaikkein korkein johto
esiintyy myös mediassa aina kun siihen on tarvetta, mutta yleisesti ottaen vallanpitäjien turhaa
mediassa roikkumista paheksuttaisiin.
Muutos
Näin mullistavan muutoksen yhteydessä voimme päivittää kaikki muutkin asiat. Turhat lait
poistetaan ja järkiperäistetään. Valtion ohjelmat, avustukset ja tuet tutkitaan ja tarpeen mukaan
korjataan. Hallituksen instituutiot käydään läpi ja kaikki turha ja päällekkäisyydet poistetaan. Tämä
parantaa hallituksen työtehoa huomattavasti ja säästää varoja. Koululaitos, terveydenhuolto,
ministeriöt ja kaikki muut valtion alaisuudessa olevat instituutiot muokataan uuteen uskoon.
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Terve kapitalismi
Raha pyörittää maailmaa ja ihmisillä on luonnollinen tarve menestyä. Mutta on aika miettiä
vaihtoehtoja epäterveelle pakkokasvulle, riistokapitalismille ja kulutushysterialle. Jopa monet
yritysjohtajat tunnustavat, että nykyinen kapitalismi ei ole enää terveellä ja kestävällä pohjalla.
Jos päättäjien, yrittäjien ja kansan arvomaailma on terve, myös kapitalismilla on mahdollisuus
pysyä kohtuuden rajoissa. Silloin myös lähes kaikki valtiontoiminnot voidaan yksityistää tai
muuttaa yhteiskunnalliseksi yritystoiminnaksi.
Jos politiikkojen, pankkiirien ja isojen yritysten johdon arvomaailma olisi ollut hyvä viime
vuosikymmenet, kuinka erinomaisesti asiamme saattaisivatkaan nyt olla. Ilman omaa ahneutta
yritykset jakaisivat voitoista enemmän työntekijöille, pankit eivät riistäisi asiakkaitaan eivätkä tekisi
liian riskialttiita sijoituksia, valtiovalta päättäisi asioista kansan parhaaksi. Näin koko yhteiskunta
pitäisi parempaa huolta itsestään. Tällainen yhteiskunta menestyisi materiaalisesti ja olisi myös
henkisesti terve. Se olisi UAD-yhteiskunta.
Utopiaa?
Nykyinen hallintomallimme ei ole ainoa malli. Maailmassa on monia erilaisia hallintomalleja, kuten
yhden tai kahden puolueen maita (Kiina ja USA), diktatuureja, kuningaskuntia ja monia erilaisia
demokraattisia malleja. Ruotsissa ei äänestetä yksittäistä kansanedustajaa vaan puoluetta. Äänet
saaneet puolueet päättävät, ketkä edustajat lähetetään eduskuntaan. On myös hyvä muistaa, että
kaikki maailman hallitussysteemit ovat aikanaan kaatuneet. Antiikin Rooman keisarit, Egyptin
faaraot, kommunismi ja monet muut hallitusmallit ovat vajonneet historian hämyyn. Näin tulee
käymään myös nykyiselle demokraattiselle mallille.
Saattaa kuulostaa utopistiselta ajatukselta, että voisimme luoda uuden hallitusmallin. Mutta Kiinan
muuttuminen kommunismista kapitalistiseksi, Neuvostoliiton romahdus, Baltian ja muiden
itäblokin maiden itsenäistyminen, Euroopan yhdistyminen (ja mahdollinen tuleva hajoaminen) sekä
arabikevät ovat esimerkkejä viime vuosina tapahtuneista isoista muutoksista maailmassa. Jos nuo
maat ovat voineet muuttaa suuntaansa, miksei muutos olisi mahdollinen myös Suomessa?
Arabikevät on hyvä esimerkki myös siitä, että jos uusien hallitsijoiden arvomaailma ei ole terve,
mikään ei tule muuttumaan. Kaikissa noissa maissa kansa unohdettiin heti vallankumouksen
jälkeen. Uudet johtajat taistelevat vallasta aivan samalla lailla kuin edeltäjänsä. Pysyvä muutos
syntyy ainoastaan silloin, kun maan johdolla on hyvä arvomaailma ja se hallitsee ilman
aatteiden, politiikan ja uskonnon vaikutusta.
Uuden hallitusmallin lanseeraaminen Suomessa voisi olla yllättävän helppoa. Olemme pieni maa,
jossa asuu homogeeninen, hyvin koulutettu ja lainkuuliainen kansa. Meillä on vähän ääriryhmiä,
poliittisesti olemme kaikki lähes samalla keskilinjalla, emmekä ole fanaattisen uskonnollisia.
EU:hun liittyminen oli iso päätös, mutta mukauduimme uusiin sääntöihin ja lakeihin nopeasti. Näin
tulisi käymään myös UAD-mallin kanssa. Suomi voisi olla suunnannäyttäjä koko maailmalle.
Iltasanomat raportoi pääministeri Jyrki Kataisen vuoden 2013 uudenvuodentervehdyksestä
seuraavasti: Suomessa on meneillään suuri henkinen muutos. Pääministerin mielestä suomalaiset

21
kaipaavat yhä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja ja valinnanvapautta. Uudistuksia on tehty
perinteisesti auktoriteettien sanelemana, mutta enää ylhäältäpäin sanelu ei Kataisen mukaan toimi.
Hän muistuttaa, että ihmiset sitoutuvat muutoksiin paremmin, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa
niihin. Enää ei koeta oikeana, että joku ylhäältä tekee elämäämme koskevia keskeisiä valintoja
puolestamme. Holhouksen sijaan haluamme olla oman elämämme päättäjiä, silloin kun siihen on
valmiudet.
Johtamisen tulee olla entistä enemmän suuntaviivojen asettamista, mahdollisuuksien luomista sekä
ihmisten ja yhteisöjen kannustamista oman tulevaisuutensa rakentamiseen ja vastuun kantamiseen.
Enää ei ole olemassa yhtä yhteistä kansakunnan unelmaa vaan yhtä monta unelmaa kuin on
ihmisiäkin. Päätöksentekijöiden on sopeuduttava tähän ja löydettävä polkuja, joilla ihmisten
yksilöllistyvät toiveet, tarpeet ja toiminta voidaan kanavoida myös koko Suomen hyväksi.
Kataisesta uudistusten moottorina toimivat ihmiset itse. Se edellyttää kuitenkin sitä, että luodaan
ilmapiiri, jossa kansalainen uskaltaa laittaa itsensä peliin, yrittää ja kokeilla, epäonnistuakin ilman
totaalista tuomiota.
Tämä on sitä poliitikkojen höpinää, jota heillä ei ole koskaan tarkoituskaan toteuttaa, mutta
tietämättään Katainen loi täydellisen mainostekstin UAD-mallille. UAD-yhteiskunnassa ei holhota,
ei käskytetä ylhäältä alaspäin, suodaan valinnanvapaus, ihmisiä ja yhteisöjä kannustetaan
rakentamaan oma tulevaisuutensa ja kantamaan vastuuta.
Maan ja kansalaisten voimaantuminen
Suomen kansan on löydettävä voimavaransa uudelleen. Suomesta on EU:n myötä tullut vain yksi
osavaltio isossa kokonaisuudessa, ja olemme menettäneet oman identiteettimme. Otamme nöyrinä
vastaan EU:n byrokraattien komentelun. Tämä on syönyt jo ennestään heikkoa itsetuntoamme.
Voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään, voimaa ei voi antaa toiselle. Mutta halutessaan
valtiovalta voi luoda hedelmällisen maaperän sen löytämiselle. Yleisesti ottaen valtiot eivät halua
voimaantunutta kansaa, koska mikään ei ole kiusallisempaa kuin omasta voimastaan tietoiset
kansalaiset. Valtiovalta haluaa kansalaistensa olevan heikkoja ja puoliunessa, jotta heitä on helppo
hallita. Valtiovalta ei siedä sitä, että sen toimet kyseenalaistetaan. Veneen heilutus voi johtaa
vallankumoukseen, kuten useissa maissa viime aikoina on käynyt. Monet arabimaat ovat polkeneet
kansalaistensa oikeuksia vuosituhansia, mutta vihdoinkin niiden kansalaiset ovat alkaneet
voimaantua, ja nyt näemme sen tuloksen.
Wikipedia määrittelee voimaantumisen käsitteen seuraavasti: Voimaantumisella tarkoitetaan
ihmisten ja ihmisyhteisöjen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä.
Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee olevansa
sisäisesti vahva sekä tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Siihen liittyy vahva vastuullisuus
omasta kehittymisestä sekä halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää ja katsoo oikeaksi.
Voimaantunut yksilö pitää huolta itsestään ja lähimmäisistä sekä yhteiskunnasta. Voimaantuneet
yksilöt luovat voimaantuneen kansan ja voimaantunut kansa luo voimaantuneen maan. Tällainen
maa on terve ja menestyy. Emmekö juuri nyt tarvitse nimenomaan voimaantunutta Suomea?

22
Voimaantunut Suomi voisi auttaa meitä selviämään tulevaisuuden haasteista niin yksilöinä kuin
yhteiskuntana. Eikö ole aika, että myös sinä voimaannut?
Sisäinen palo ja yhteen hiileen puhaltaminen
Miten hyvä maa Suomi voisikaan olla, jos sitä johtaisi ryhmä ammattilaisia, joille maan hallinto ja
kansan etujen vaaliminen olisi kutsumusammatti? Tällaisia henkilöitä on paljon jo nyt töissä
valtiolla. Heitä löytyy myös kaikista yrityksistä. He ovat se hiljainen harmaa massa taustalla, joka
tekee tunnollisesti oman ja vähän muidenkin työn. Mutta kunnian siitä omivat ison egon omaavat
pomot.
Kun koko kansa puhaltaa samaan hiileen, kaikki on mahdollista. Vastaukset löytyvät kuin itsestään
jopa todella vaikeisiin haasteisiin. Jos jokainen suomalainen tukee Suomen kehitystä, Suomi tulee
pärjäämään, oli se itsenäinen tai EU:n jäsen. Riitelyn energia, jolla meitä nyt johdetaan sekä
Suomen että EU:n tasolla, ei voi luoda mitään muuta kuin lisää riitelyä ja epäharmoniaa.
Pääministeri Katainen sanoi osuvasti UAD-hengen mukaan: Meillä suomalaisilla on tapana osata
kantaa vastuuta ja toimia päättäväisesti, kun on toiminnan paikka. Tästä meillä on näyttöjä ja tästä
olemme olleet aina terveen ylpeitä. Tälle suoraselkäiselle suomalaiselle vastuullisuudelle on nyt
taas käyttöä. Tarvitsemme vähemmän puhetta ja enemmän tekoja ja yhteen hiileen puhaltamisen
henkeä.
Naiivia?
Kaikki tämä puhe arvoista, hyvyydestä ja uudenlaisesta menestyksestä saattaa kuulostaa naiivilta
toiveajattelulta. Ehkä se onkin toiveajattelua. Tähän mennessä olemme yrittäneet parantaa maailmaa
ja auttaa Suomea ja sen teollisuutta väkisin laeilla, määräyksillä, menoleikkauksilla,
veronkorotuksilla, verohuojennuksilla, yritystuilla ja erilaisilla taloudellisilla kikoilla ja muilla
tuhansilla keinoilla. Mutta ne eivät ole auttaneet vaan vain pahentaneet tilannetta. On ehkä aika
unohtaa kaikki nuo moneen kertaan käytetyt vanhat keinot ja kokeilla jotain uutta.
”Me yritimme sitä teidän keinoin, eikä se toiminut. Kokeillaan jotain uutta.” –Simon Anholt
On aika kokeilla uutta hallitusmallia, hyviä arvoja, aitoutta, hyvyyttä, naiiviutta, uskoa, puhtautta,
rehtiyttä, rehellisyyttä, yhteistyötä, suomalaisuutta ja sisua. Tarkoitus ei ole hurahtaa johonkin
kukkaisajatteluun ja hyvyyden hurmioon, vaan johtaa maata järkevästi maalaisjärjellä kuin isoa
kansainvälistä yritystä. Voisiko Suomi menestyä pehmeillä arvoilla kovassa ja raadollisessa
maailmassa? Uskon vakaasti, että menestyisimme niiden avulla huomattavasti paremmin kuin nyt.
UAD-mallin käyttöönotto voi tapahtua yllättävän nopeasti ja helposti jos vain ymmärrämme, mikä
elämässä on tärkeää ja mihin suuntaan Suomea tulee luotsata. Me kansalaiset voimme ottaa vastuun
maamme suunnasta. Haluammeko jatkaa tätä itsetuhoista polkua vai haluammeko löytää uudelleen
terveen arvomaailman ja uudenlaisen menestyksen?
Joku saattaa sanoa, että jos me alamme toimia rehellisesti terveiden arvojen mukaan, niin muut
valtiot tulevat käyttämään meitä hyväkseen. Hyvyyttä ja rehellisyyttä ei pidä tulkita heikkoutena.
Itse asiassa, oli kyse henkilöstä, yrityksestä tai maasta, niin omaa rehellistä polkua pitkin
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kulkeminen antaa aivan erilaista voimaa kuin epärehellisyys. Maat, yritykset ja yksilöt, jotka
toimivat epärehellisesti, heikentävät itseään.
Vastuu
Missä on se todellinen hyvinvointi, menestys ja onnellisuus, jota olemme odottaneet? Teemme
enemmän töitä kuin ennen, stressitasomme on huipussaan ja voimme pahoin. Olemme sairaita
henkisesti ja fyysisesti. Syömme mielialalääkkeitä kuin karamelleja. Yli miljoona suomalaista kärsii
unettomuudesta, joka johtuu jatkuvasta työkiireestä, stressistä ja kulutushysterian paineesta.
Valtaosa hyvinvoinnistamme on näennäistä, perustuen lähinnä rahaan, turhaan tavaraan ja muuhun
materiaan. Maksamme henkisesti kovan hinnan materiaalisesta hyvinvoinnistamme.
Meidän on löydettävä uudelleen se sisu ja periksiantamattomuus ja yhteistyöhalu, jotka meillä oli
rakentaessamme uuden Suomen sodan raunioista. Jotta voimme luoda Suomelle hyvän
tulevaisuuden, meidän on aloitettava puhtaalta pöydältä uudella arvopohjaisella hallitusmallilla
uuden. Meidän on omaksuttava uudelleen vanhat kunnon maanläheiset ja ihmisystävälliset arvot, ja
meidän on opetettava ne myös tuleville sukupolville. Olemme sitä, mitä arvomme ovat. Tämä on
yhtä totta kuin sanonta ”olet mitä syöt”.
On tullut aika tehdä suuri muutos. Jollemme tee sitä nyt, on hyvin epätodennäköistä että tulemme
sitä koskaan tekemään. Tai sitten muutos tapahtuu valtavan kaaoksen kautta, kun
riistokapitalismiyhteiskuntamme kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
Poliitikot ovat kyvyttömiä korjaamaan maailman nykyistä tilannetta. Sama vallanhimoisten
politiikkojen kopla jyrää joka maassa. Jos EU muuttuu enemmän liittovaltiomaiseksi, saattaa käydä
niin, että EU:n poliitikot tulevat ryöstämään suomalaisten säästöt ja luonnonvarat.
Pankkiliittovaltio, josta on ollut puhetta, on ensimmäinen askel tähän suuntaan.
UAD-malli on erittäin käytännönläheinen, helposti toteuttavissa oleva maalaisjärjellä suunniteltu
hallintomalli. Siinä ei ole mitään outoa. Ainoa outo asia on, että sitä ei ole toteutettu aiemmin.
Meidän vastuullamme on uskomattoman hieno maa, hyvät kansalaiset ja puhdas luonto. Se mitä
päätämme UAD-mallin suhteen, tulee vaikuttamaan maamme kohtaloon ja siihen, millaisen
perinnön annamme tuleville sukupolville. Annammeko heille kaaoksen ja velkavankeuden vai
voimaantuneen ja menestyvän Suomen? Se on sinusta kiinni!

*****

3. Kontrolli
Mitkä tahot hallitsevat meitä ja muokkaavat meistä sen joka olemme? Tietysti valtiovalta, jonka
alaisuuteen olemme syntyneet, mutta myös uskonto/kirkko, koululaitos ja media vaikuttavat meihin.
Meillä itsellämme on yllättävän vähän mahdollisuutta vaikuttaa omaan kehitykseemme. Etenkin
lapsina ja nuorina olemme kuin muovailuvahaa, jota nämä neljä tahoa manipuloivat kukin halunsa
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mukaan. Luonnollisesti myös oma perhe ja ystävät vaikuttavat meihin, mutta he ovat kasvaneet
näiden samojen instituutioiden vaikutuksen alla, joten yleensä he vain vahvistavat
valtainstituutioiden vaikutusta meihin.
Aiemmin Suomessa, ja monissa maissa edelleenkin, vallan jakoivat hallitus, kirkko, kauppiaat ja
puolustusvoimat. Tämän näkee helposti monien vanhojen kaupunkien torien ympärillä. Yhdellä
laidalla on hallituksen rakennus, toisella kirkko, kolmannella kauppa ja pankki ja viimeisellä
laidalla pääesikunta. Tällä tavalla nämä neljä instituutiota näyttivät valtansa. Suomessa kirkko ja
pääesikunta ovat sittemmin saaneet siirtyä sivummalle. Niiden tilalle on tullut media ja mainonta.
Kautta vuosisatojen se taho jonka torni torin laidalla oli korkein, kontrolloi ja riisti kansaa eniten.
Millä instituutiolla on nykyään korkein torni ja suurin valta yhteiskunnassamme? Kuka omistaa
maailman metropolien korkeimmat tornit? Se on iso raha, johon kuuluvat kansainväliset pankit,
vakuutus- ja muut suuryhtiöt sekä rikkaat sijoittajat. Media tukee ison rahan pyrkimyksiä, joten
media on tärkeä työkalu, jonka avulla iso raha pysyy vallassa. Nyt iso raha kontrolloi ja riistää
meitä.
Pysyvä muutos
Vanhempana monet meistä yrittävät kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti. Saatamme onnistua
hetkellisesti, mutta yleensä muutos jää pinnalliseksi ja lyhytaikaiseksi. Se on kuin laihdutuskuuri,
jossa vuoden päästä olemme kaksi kiloa painavampia kuin kuurin alussa.
Todellinen pysyvä muutos on vaikea saavuttaa kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että nuo
yllä mainitut instituutiot ovat aivopesseet meidät täydellisesti. Se, millaiseksi ne muokkaavat meidät
nuorena, on jokseenkin pysyvä tila.
Toinen syy muutoksen vaikeuteen on se, että nämä instituutiot hallitsevat elämäämme raudanlujalla
otteella kehdosta hautaan. Niillä on kaikki elämäämme säätelevät langat käsissään. Iso raha ja
media markkinoivat meille tavaraa ja roskaruokaa ja siten pitävät meidät puoliväkisin
velkaantuneina ja lihavina, vaikka kuinka yrittäisimme korjata elämäämme. Valtiovalta pitää
veroilla ja eri maksuilla huolen siitä, ettemme pääse rikastumaan liikaa. Jos poikkeamme normista,
meidät palautetaan häikäilemättä takaisin ruotuun. Harva henkilö pysähtyy kyseenalaistamaan
näiden instituutioiden vaikutusta itseen.
Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa Pois politiikan ja tieteen poteroista pohdittiin filosofi Pekka
Himasen kestävän kasvun mallin raporttia näin: Raportin tarkoitus oli liikauttaa seisovia vesiä ja
saada uusia ajatuksia. Seurauksena oli sivistymätön ja leimaava keskustelu, jossa akateemisella
auktoriteetilla jumiuduttiin väittelemään itse idean kannalta toisarvoisia todistelun ja teoretisoinnin
pätevyydestä. Moukat riemuitsevat mediassa päästessään ristiinnaulitsemaan. Eikä politiikan
tekijöiden tarvitse ajatella mitään uudestaan.
Hyökkäyksellään raporttia vastaan omiin poteroihinsa juuttuneet saavat olla oikeassa, eikä mitään
uutta tarvitse miettiä tai saati toteuttaa. Näin toisinajattelijat pidetään aisoissa ja kaikki kehitys
tyssää. Rakentava kritiikki on aina hyvästä, mutta liian moni niin noviisi kuin asiantuntija on valmis
ampumaan kaiken uuden alas ilman, että heillä on esittää tilalle omia järkeviä ideoita. Sokealla alas
ampumisella yritetään kontrolloida ja pysäyttää (pelottava) muutos.
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Vapaus
Sallivatko yhteiskunta, koululaitos, uskonnot ja media meille vapauden? Uskonnot ja kirkot
syöttävät meille omaa mielikuvaansa vapaudesta. Yleisesti ottaen kirkot ovat kaikkein kauimpana
vapaudesta. Ne ovat kääntäneet pyhät kirjansa palvelemaan itseään. Samalla seurakuntalaisista on
tullut vain kirkkojen ahneuden kustantajia. Pyhät kirjat kertovat anteeksiannosta, hyväksymisestä,
vapaudesta ja auttamisesta, mutta useimmat kirkot käyttäytyvät juuri päinvastoin. Ne sotivat,
riistävät, kieltävät, riitelevät ja ovat tekopyhyyden pesiä. Myös Suomessa kirkon sisällä
konservatiiviset ja liberaaliset tahot riitelevät tulisesti keskenään siitä, mihin suuntaan kirkkoa tulisi
kehittää. Jeesus sanoi: ”Talo, joka riitautuu itsensä kanssa, ei voi pysyä pystyssä”. Tämä on
nykykirkon kohtalo. On aika erottaa kirkko ja valtio toisistaan ja lopettaa kirkollisveron periminen.
Media vuorostaan tuputtaa meille sellaista vapautta, jonka mainostajat haluavat meille myydä.
Lähes kaikkien matkailumainosten yhtenä teemana on vapauden tunne. Samoin uusi auto tai vene
tuo meille vapauden, onnen ja autuuden. Pukeudumme, syömme, juomme, harrastamme ja asumme
juuri niin kuin media määrää. Media myy meille elämäntavan, joka on mahdoton saavuttaa. Se
syöttää meille ajatusta, että mekin voisimme olla vapaita ja elää jännittävää elämää ja näyttää
menestyneiltä kunhan vain ostamme oikeat tuotteet. Mainoksilla media saa meidät tyytymättömiksi
nykyiseen elämäämme ja siten etsimään jännittäviä harrastuksia, ottamaan tatuointeja, ostamaan
kalliita autoja ja viimeisimpiä muotivaatteita ja älypuhelimia. Mutta nuo asiat eivät pysty
korjaamaan tyytymättömyyden tunnettamme. Tavaran haaliminen kääntyy meitä vastaan ja luo lisää
tyytymättömyyttä. Emme voi olla samaan aikaan sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä elämäämme.
Materia ei luo vapautta vaan vangitsee. Mitä enemmän sinulla on omaisuutta, sen lujemmin olet sen
vanki. Omaisuutesi määrittää sinut.
Suomessa lehdistöllä on nimellinen vapaus. Mutta jokaisella lehdellä ja radio- ja tv-asemalla on
oma poliittinen suuntauksensa, jonka mukaisia uutisia ne julkaisevat. Myös mainostajat säätelevät
median sisältöä. Muutama vuosi sitten homoseksuaaleista ei saanut sanoa mitään hyvää. Nyt ei saa
sanoa mitään pahaa. Näin oli myös uskontojen kanssa. Vielä muutama kymmenen vuotta sitten
Suomessa ei saanut arvostella luterilaista kirkkoa. Se oli synti. Nyt sitä voi parjata aivan rauhassa.
Vieläkin on olemassa tiettyjä uskontoja, joita ei saa arvostella. Siitä voi seurata jopa kuolemalla
uhkaaminen, kuten tapahtui Tanskassa julkaistujen Mohammed-pilapiirrosten kanssa. Valkoista
rotua voi haukkua aivan vapaasti, mutta valkoinen ei voi sanoa mitään negatiivista muista roduista.
Jos joku toimittaja tai lehti kirjoittaa jotain negatiivista yleisestä linjasta poikkeavaa, siitä seuraa
yleensä välitön sakinhivutus. Valtiovalta puuttui Kärkkäisen kauppaketjun mainoslehteen, jossa oli
radikaaleja terveyttä koskevia sekä juutalaisvastaisina pidettyjä kirjoituksia.
Traditiot on myös usein valjastettu kontrolloimaan ihmisiä. Monissa kulttuureissa etenkin naiset
pidetään aisoissa traditioilla. Esimerkiksi nainen ei saa olla seksuaalisesti vapaa, mutta mies saa.
Lähes kaikki naisten ja miesten roolit perustuvat traditioihin, jotka miehet ovat luoneet.
Terve elämä
Tukevatko yhteiskunta, kirkot, koululaitos ja media lisääntymistä ja tervettä elämää? Monen valtion
kohdalla vastaus on kielteinen. Monissa maissa ihmiset ovat yksin terveysongelmiensa kanssa.
Suomessa asiat ovat suhteellisen hyvin. Meillä on toimiva, joskaan ei täydellinen terveyslaitos.
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Suomen terveyshuollon kohdalla on syytä miettiä seuraavia kysymyksiä. Onko
terveydenhuollossamme päällekkäisyyksiä ja haaskausta? Onko terveydenhoito yhtä hyvää koko
Suomessa, vai saako hyvää hoitoa vain isoissa kaupungeissa? Ovatko lääkkeet ja ravintolisät
edullisia, sallitaanko vaihtoehtoiset parannuskeinot ja onko meillä tarpeeksi ennaltaehkäisevää
terveydenhuoltoa? Kituuko ja kuoleeko ihmisiä leikkausjonoissa? Pidetäänkö Suomessa tarpeeksi
huolta psyykkisistä ongelmista kärsivistä, syrjäytyneistä, alkoholisteista, ylipainoisista lapsista ja
sairaista vanhuksista? Tehdäänkö vanhuksille samat toimenpiteet ja palvelut kuin nuoremmille, vai
keskittyykö terveydenhuolto pääosin pitämään huolta siitä, että työväestö saadaan takaisin sorvin
ääreen mahdollisimman nopeasti? Vanhus saa kitua kipeän lonkkansa kanssa, koska keinonivel
annetaan työikäiselle. Onko tämä eettisesti oikein?
Onko koululaitos huolissaan lasten henkisestä hyvinvoinnista, vai onko se enemmän kiinnostunut
tuottamaan rattaita yhteiskunnan koneistoon? Opettaako se lapsille hyvän terveyden perusteita,
kuntoilun merkitystä ja muita tärkeitä käytännön taitoja? Antaako se lapsien masentua, oireilla ja
lihoa koulustressin ja jatkuvan kilpailun takia?
Media on kiinnostunut terveydestämme vain koska ostamme niitä tuotteita ja palveluja, joita se
meille markkinoi. Sitä ei kiinnosta niiden terveellisyys tai haitallisuus. Terveys on medialle
toissijaista; raha on ainoa asia, josta se välittää.
Kasvu ja menestys
Tukevatko yhteiskunta, kirkko, koululaitos ja media todellista kasvua ja menestystä? Päinvastoin,
ne estävät meitä löytämästä elämämme tarkoituksen. Koululaitos tunkee meidät kaikki saman
muotin läpi ja kouluttaa meistä kuuliaisia työmuurahaisia. Todelliset kykymme ja halumme
tukahdutetaan.
Valtiovalta kontrolloi yrittämistä omien syidensä takia. Luulemme että yrityssäännöt on tehty
turvallisuuden vuoksi, ja osa niistä tietysti onkin, mutta monet säännöt ovat ison ja tehottoman
byrokraattisen koneiston aikaansaamia turhia sääntöjä, jotka tukehduttavat yrittämisen. Yrittäjät
alasta riippumatta sanovatkin, että tuntuu kuin valtiovalta yrittäisi väkisin tehdä
liikkeenharjoittamisen mahdollisimman vaikeaksi. Entinen EU:n talouskomissaari Olli Rehn totesi
Suomen Kuvalehdessä, että hän kuulee yrityksien edustajilta usein, ettei kilpailukykyä haittaa
niinkään EU-säännöt vaan niiden 28 erilaista sovellusta.
Asuntokauppojen varainsiirtovero on hyvä esimerkki, kuinka verotus vaikuttaa negatiivisesti
suoraan arkeen. Veroa nostettiin maaliskuussa 2013. Englannissa tehdyssä tutkimuksessa
huomattiin, että kahden prosentin korotus varainsiirtoverossa vähentäisi kotitalouksien
muuttoalttiutta noin 30 %. Pitkälti tämän veron takia Suomessa ei vaihdeta asuntoa tarpeeksi usein
perheen kasvaessa tai pienentyessä, mikä johtaa siihen, että asunnot ovat joko liian pieniä tai suuria.
Samoin usein asutaan liian kaukana työpaikoista, koska veron takia ei kannata vaihtaa asuntoa.
Tämä vaikuttaa suoraan yksilön hyvinvointiin ja mahdollisuuteen menestyä. Jos vero kerättäisiin
järkevämmällä tavalla, ihmiset olisivat vapaampia muuttamaan työn perässä ja vaihtamaan asuntoja
tarpeidensa mukaan.
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Alkoholin kulutusta valtiovalta kontrolloi monilla tavoilla. Alkoholilakia säätäessään valtiovalta
saattaa tietysti ajatella kansan terveyttä, mutta päätöksiin vaikuttaa myös verotulojen määrä. Itse
asiassa verotulot tuntuvat olevan tärkeämpiä kuin kansalaisten hyvinvointi. Suomen Kuvalehti
kirjoitti: Suomi on tehnyt alkoholilla kolme suurta ihmiskoetta. Vuonna 1969 maitokauppaan tuli
keskiolut ja vuonna 1995 siideri ja long drink -juoma. Vuonna 2004 vapautettiin matkustajatuonti
EU-maista. Joka kerta kulutus kasvoi ja maksasairauksien määrä nousi. Vuosina 1969–2005
alkoholisairauksiin kuolleiden määrä kasvoi 400:sta 2000:een. Kuolleisuuden kasvu ja kaikki muut
alkoholin aiheuttamat ongelmat – väkivalta, työpoissaolot, perheongelmat, sairaudet – on kallis
hinta, jonka kansalaiset ja yhteiskunta joutuvat näistä verotuloista maksamaan. Kenen etua
valtiovalta on ajatellut löysentäessään alkoholin saatavuutta? Seuraava alkoholin ihmiskoe tulee
vastaan, kun viinit sallitaan marketteihin.
Rahan kulututusta valtiovalta kontrolloi sallimalla kauppojen olla auki iltaisin ja sunnuntaisin.
Jokainen tunti jonka kaupat ovat auki, tarkoittaa sitä että kulutamme enemmän. Monissa maissa
kasinot on sallittu vain, koska ne tuovat lisätuloja turismin ja verojen muodossa. Sillä ei ole väliä,
että paikalliset vanhukset tuhlaavat eläkkeensä hedelmäpeleihin. Myös Suomessa RAY:n
peliautomaatit löytyvät paraatipaikalta jokaisesta ostokeskuksesta. Valtiovallan suuri byrokraattinen
koneisto on kuin iso eläin, joka kasvaa ja elää omaa elämäänsä. Se elää luomalla lisää turhia lakeja,
sääntöjä, maksuja, veroja, valvontaa ja vapauden riistoa.
Kirkon mukaan kärsimys tässä elämässä takaa onnen ja autuuden taivaassa. Tietääkseni yksikään
muu uskonto kuin buddhalaisuus ei tue menestymistä tai maallisesti hyvää elämää. Satojen vuosien
ajan kirkot ovat pitäneet kansan ojennuksessa pelon voimalla. Sama pelottelu jatkuu vielä tänäkin
päivänä.
Media tukee omannäköistään menestystä, jossa maallisella mammonalla ja tavaralla on kaikkein
keskeisin osa. Ilman viimeistä huutoa olevia muotivaatteita, harrastuksia ja autoa emme ole mitään.
Etenkin televisio, musiikkivideot ja elokuvat ohjailevat arvomaailmaamme. Ne vaikuttavat jopa
oikeustajuumme. Tänä päivänä ei ole juurikaan väliä, millä keinolla menestyksemme hankimme.
Nykyään näkee etenkin tosi-tv-ohjelmissa ihmisiä tekemässä asioita, joita edes hulluimmatkaan
eivät olisi tehneet 10–20 vuotta sitten. Nyt hetkellisen kuuluisuuden eteen ollaan valmiita tekemään
aivan mitä vain. On paljon säälittäviä tapauksia, joissa ihmisten tarve roikkua lööpeissä on tuhonnut
heidän elämänsä. Median voima on armoton.
Tyytyväisyys
Kuinka moni meistä on todella vapaa ja tyytyväinen elämäänsä? Arkityytyväisiä ja näennäisesti
vapaita henkilöitä on paljon, mutta oikeasti vapaita ja tyytyväisiä henkilöitä on erittäin vähän.
Suurin syy tähän on se, että valtiovalta, koulu, uskonnot ja media eivät salli vapautta ja
tyytyväisyyttä. Aidosti vapaa henkilö ei ole johdettavissa. Hän ajattelee omilla aivoillaan, häntä ei
voi manipuloida uskomaan valtiovallan tai muiden tahojen höpötyksiä. Hän ei juokse uusimpien
villitysten perässä eikä osta turhaa tavaraa. Tämän vuoksi hän on vaaraksi näille tahoille.
Asioita pohdittavaksi
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Mitkä instituutiot ovat vaikuttaneet kaikkein eniten sinun elämääsi – koulu, rippikoulu, partio tai
jokin muu aatteellinen tai uskonnollinen nuorisotoiminta? Mitkä niistä vaikuttivat sinuun
positiivisesti, mitkä negatiivisesti? Mitkä tahot vaikuttavat sinuun kaikkein eniten tänä päivänä –
hallitus, uskonto, media vai jokin järjestö tai aate? Miten ne vaikuttavat ajatteluusi ja arkeesi?
Oletko niiden luoman harhan vanki? Miten voit päästä eroon niiden vaikutuksen alta, jotta voisit
elää elämäsi tarkoitusta?

*****

4. Harha
Elämme harhassa, joka on yhteiskunnan luoma. Ylläpidämme ja vahvistamme sitä omilla
teoillamme ja ajatuksillamme. Maapallon koneiston pyöriminen perustuu nimenomaan siihen, että
jokainen ihminen tekee osuutensa harhan ylläpitämisessä. Käymme tunnollisesti tarvittavat koulut
ja armeijan. Menemme töihin ja vietämme valtaosan elämästämme tehden työtä, josta emme
luultavasti edes pidä. Kulutamme tulomme pitkälti turhaan roinaan. Tuotamme lisää työntekijöitä
alati kasvavaan yhteiskunnan koneistoon. Kunnon kansalainen ei kitise vaan uhrautuu yhteisen
hyvän puolesta ja ottaa vastaan mitä annetaan. Entinen Neuvostoliitto kolhooseineen oli täydellinen
esimerkki yhteiskunnan luomasta harhamallista. Suomessa on toki vähemmän harhaa, mutta sama
”kolhoosikaava” toimii tavallaan myös meillä. Jokainen kylä ja kaupunki on periaatteessa oma
kolhoosinsa.
Ostoriippuvuus
Mainostajat ja media ovat onnistuneet manipuloimaan valtaosan maapallon kansasta uskomaan, että
emme yksinkertaisesti voi olla onnellisia, vapaita, villejä, seksikkäitä, suosittuja, hyviä, cooleja,
terveitä, nuorekkaita, kauniita, iloisia, yksilöllisiä, menestyneitä ja onnellisia, jos emme omista
kaikkea sitä roinaa jota ne meille tuputtavat. Seuraa yksi ilta tv-mainontaa niin huomaat, että juuri
noilla mielikuvilla sinulle myydään kaikki, aina voipaketista autoon. Ja me menemme halpaan.
Katso kaappejasi, autotallia ja vinttikomeroa; ne ovat luultavasti täynnä puoliturhaa tavaraa.
Ostamme tavaraa niin kovalla vauhdilla, että ne eivät enää mahdu minnekään. Tämä on sen merkki,
että meidät on hypnotisoitu ostamaan roinaa kuin huumeriippuvainen huumetta.
Kulutushysteria
Elämä maapallolla näyttää täysin järjettömältä, kun sitä pysähtyy tarkastelemaan neutraalisti.
Jatkuva pakkokasvu ja hillitön kuluttaminen ovat osa tätä järjettömyyttä. Valtiovalta pitää korot
alhaisina, jotta voimme kuluttaa lisää. Valtiot, kaupungit ja me kuluttajat otamme lisää velkaa ja
ostamme tavaraa yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Mutta ennemmin tai myöhemmin tämä hulluus
tulee loppumaan.
Tuntien poliitikkojen tavat toimia he eivät pysty lopettamaan kulutushysteriaa hallitusti, vaan se
tulee päättymään kaaokseen. Me kuluttajat joudumme tuon kaaoksen maksumiehiksi. Eläkkeesi ja
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säästösi viedään surutta, kuten tapahtui Kyproksella. Sitten kun korttitalon rakentaminen alkaa
uudelleen, poliitikot keksivät jonkin uudelleenrakentamisveron, jonka varjolla viedään valtaosa
tulevaisuuden tuloistasi. Kansa maksaa viulut aina.
Kaikki tahot, kirkosta yrittäjiin ja yhteiskunnan johtoon, ovat pääosin kiinnostuneita vain vallasta ja
rahasta. Raha on valtaa. Yksilön kärsimys on tämän hinta. Näytä minulle henkilö, joka on tässä
noidankehässä, niin minä näytän sinulle orjan. Näytä minulle vapaa henkilö, niin minä näytän
sinulle henkilön, joka elää tämän mielettömyyden ulkopuolella.
Kauhuskenaario
Kuka hyötyy tästä harhasta ja kulutushysteriasta? Me kaikki. Olemme luoneet valtavan koneiston
ylläpitämän kuluttamista: raaka-aineen hankkijat, kuljetus, tuotteen valmistus, tukku, kuljetus,
kauppa, pankkilainat, kuluttaja. Ongelma on, ettemme voi pysäyttää tätä koneistoa. Jos se pysähtyy,
meiltä loppuu työ. Eli joudumme jatkamaan kuluttamista yhä kovemmalla vauhdilla. Elämme kuin
kauhuelokuvassa, jossa junaan on asennettu pommi joka laukeaa, jos juna pysähtyy. Valtakoneisto
tietää tämän eikä halua, että joku alkaa ajatella omilla aivoilla ja kyseenalaistaa asioita. Juna on
pidettävä liikkeellä hinnalla millä hyvänsä. Hallitus pitää sen liikkeessä tyhjillä lupauksilla,
valheilla ja harhan voimalla.
Media on mukana harhan luomisessa ja ylläpidossa. Itse asiassa ilman mediaa harhan ylläpitäminen
ei olisi niin tehokasta. Media hyötyy mainonnasta ja kuluttamisesta. Se ei ole kiinnostunut mistään
muusta kuin rahasta. Se ei välitä kansan hyvinvoinnista tai siitä että se on tuhoamassa maailmaa.
Yhteiskunta pitää harhaa yllä
EU-kriisien ja muiden poliittisten riitelyjen sekä korruption takia kansa on vihdoinkin alkanut nähdä
harhan sumuverhon läpi. Poliitikkojen suurin ongelma tulevaisuudessa tuleekin olemaan se, kuinka
pitää harhaa yllä. Miten pitää kansa näennäisesti onnellisena? Mitä etuuksia kansalle pitää antaa,
jotta se ei hermostu valtiovallan typeryyksiin? Millä vippaskonsteilla kansaa voi vedättää ensi
vuonna? Päättäjät pohtivat näitä asioita enemmän kuin todellisia ongelmia.
1960-luvun jälkeen meidät saatiin menemään suolakaivoksiimme lupaamalle meille jääkaapin,
television ja matkan Kanariansaarille. Nyt se on mökki (tarkoitan loma-asunto), toinen auto
perheeseen, taulu-tv ja älypuhelimet. Näin valtiovalta ja yritykset saavat meidät menemään kiltisti
omiin suolakaivoksiimme jatkamaan orjuuttamme yhteiskunnan hyväksi. Sanonta ”ei täällä hullu
tarvitse olla selvitäkseen, mutta se kyllä auttaa” kuvaa nykyistä järjettömyyttä. Olemmeko
todellakin niin tyhmiä, että käytännöllisesti katsoen koko elämäntyömme voi ostaa muutamalla
eurolla, jotka meidät pakotetaan tuhlaamaan lähes turhaan tavaraan?
Tämän hulluuden korjaamien alkaa sinusta. Oletko sinä tarpeeksi rohkea, että uskallat
kyseenalaistaa yhteiskunnan vallan omassa elämässäsi? Vai oletko jo niin mukavuuksiesi (harhan)
vanki ja materian orja, että et yksinkertaisesti enää voi muuttaa elämääsi? Odotatko uusinta
älypuhelinta kuin se olisi maailman tärkein asia? Ovatko uusimmat lelut ja statussymbolit sinulle
tärkeämpää kuin vapaus ja oman polun löytäminen?
Mao ja harha
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Maon elämästä kertovassa dokumentissa haastateltiin henkilöitä, jotka olivat osallistuneet hänen
kanssaan Kiinan vallankumoukseen. Yksi Maon ideoista oli erilaisten kiintiöiden täyttäminen
riisistä teräkseen. Kiintiöistä tuli niin tärkeitä, että kaikki, kommuuneista hallituksen johtajiin,
liioittelivat sadonkorjuun määriä ja teräksen tuotantonumeroita. Mao vieraili vain sellaisilla alueilla,
joissa tuotanto- tai satomäärät olivat hyviä. Suuri osa maasta eli nälässä, mutta siitä ei puhuttu
ääneen. Näin yhteiskunnallinen itsepetos jatkui.
Haastateltavat kertoivat, että vaikka valtaosa ihmisistä ei pitänyt kommuuneista ja jatkuvasta
raatamisesta systeemin eteen, he eivät kyseenalaistaneet sitä. He olettivat, että Mao tietää paremmin
ja lopussa kiitos seisoo. Nyt kun mukana olleet katsovat tuota aikaa taaksepäin, heistä tuntuu aivan
mielettömältä, ettei heille tullut edes mieleen kyseenalaistaa kaikkea silloista järjettömyyttä.
Satonumeroiden väärentäminen oli todella typerää, sillä kukaan ei varautunut mahdollisiin
huonoihin satovuosiin, koska numeroiden mukaan riisivarastot olivat täynnä.
Onko mikään muuttunut?
Aivan sama harha jatkuu yhä kovenevalla vauhdilla niin Kiinassa kuin muuallakin maailmassa.
Yleisesti tiedetään, että valtiot eivät kerro kansalle koko totuutta ja jopa suoraan valehtelevat
monista keskeisistä talousnumeroista. Esimerkiksi vasta 2012 Pekingissä alettiin julkaista todellisia
ilmansaastelukuja. Sekin tapahtui vain siksi, että USA:n suurlähetystöllä oli omat mittarit, ja se
julkaisi todelliset luvut. Pekingissä ei nähnyt kuin muutaman metrin eteensä, mutta valtion
julkaisemat ilmansaasteluvut kertoivat saastetta olevan vain vähän. Etenkin USA:ssa työttömyys- ja
inflaatiolukuja vääristellään. Myös EU ja Suomen valtio syyllistyvät samaan. Tilastot laaditaan sen
mukaan, mitä niillä halutaan todistaa.
Samoin tapahtuu myös monissa yrityksissä ja jopa kotona. Jos emme halua nähdä jotain puutetta,
olemme sille sokeita. Emme ole huomaavinamme lasten lihomista, pahoinvointia tai masennusta.
Emme muka huomaa puolisomme alkoholisoitumista. Työpaikoilla työntekijät voivat pahoin ja
sairastavat, mutta johtoa huolestuttaa vain tuotannon viivästyminen. Me kaikki syyllistymme
välinpitämättömyyteen ja valikoituun sokeuteen, kukin omalla tavallamme.
Harhan voima
Lähetin UAD-ideasta sähköposteja tutuille. Olisi ollut aivan sama, jos olisin lähettänyt viestin “olen
aloittanut rakentamaan avaruusrakettia autotallissa, tuletko mukaan projektiin”. Suurin osa
kavereistani piti minua vinksahtaneena ja aivan kuin suunnittelisin pyhäinhäväistystä. Jotkut
pelästyivät, että olen seonnut anarkisteihin tai johonkin poliittiseen huuhaahan.
Etsin Googlesta eri termeillä niin suomeksi kuin englanniksi kirjoituksia siitä, miten voisimme
hallita ilman politiikkaa. Yllätyksekseni löysin vain muutaman blogin ja artikkelin, joissa oli edes
jotain tähän viittaavaa.
Netissä on satoja miljoonia kriittisiä kirjoituksia poliitikoista ja politiikasta, mutta yllättävän harva
henkilö on tullut ajatelleeksi, että maata voisi hallita demokraattisesti ilman politiikkaa.
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Tässä paras googlauksen tulos. Paavo Pesusieni on keksinyt salaisuuden,
jota poliitikot eivät halua kansan oivaltavan. ”Maailma ilman poliitikkoja, voi sitä iloa.”
Poliitikot ovat hypnotisoineet meidät uskomaan, että ilman heitä maailma pysähtyisi. He
vahvistavat tärkeyttään roikkumalla joka ilta tv-uutisissa. Ja jos juuri sillä hetkellä ei ole mitään
kriisiä menossa, he kyllä keksivät jonkin tai alkavat riitelemään keskenään jotta kansalle jäisi
mielikuva, että he ovat tekemässä jotain kansalaisten hyväksi.
Politiikasta ja nykyisestä hallintomallista luopuminen kuulostaa valtaosalle ihmisistä täysin
järjettömältä ajatukselta, koska ne ovat aina olleet osa elämäämme. Poliitikot ovat johtaneet meitä
vuosisatoja, joten emme edes älyä kyseenalaistaa heidän tarpeellisuuttaan. Mutta ovatko politiikka
ja aatteet enää tarpeellisia tämän päivän Suomessa? Onko aika kypsä uudelle idealle?
Oletko sinä osa ongelmaa vai vastausta?
Me kaikki joko ylläpidämme tai poistamme harhaa maailmasta. Ei ole mitään välimuotoja. Pysähdy
miettimään, mitä sinun tekosi, puheesi ja ajatuksesi luovat. Luovatko ne vapautta vai harhaa?
Väärenteletkö sinä omia ”satonumeroitasi”? Elääkö sinun perheesi vapaudessa vai harhassa? Elätkö
sinä omassa harhassasi? Elätkö sinä kuin Zombi?
”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.”- Mahatma Gandhi
Toisinajattelijat
Kautta historian kirkot ja yhteiskunta ovat julistaneet toisinajattelijat pannaan. Jokainen henkilö,
joka on onnistunut havahduttamaan maailmaa, on joutunut suurennuslasin ja painostuksen alle.
USA:ssa John Lennon oli FBI:n tarkkailussa rauhanliikkeensä takia, ja hänet yritettiin saada pois
maasta. Näin on käynyt myös kaikille muille rauhanaktivisteille ja niille, jotka ovat nousseet
valtaeliittiä vastaan. Jeesus, Galileo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Dalai
Lama ja tuhannet muut tuntemattomat aktivistit ovat esimerkkejä siitä, miten valtiovallat, kirkot,
armeijat ja kaupalliset intressit pitävät meidät rautaisessa otteessaan kaikkialla maailmassa. Ne
hyökkäävät heti päälle kovin ottein, jos joku heiluttaa venettä liikaa. Ystävät ja jopa omat perheet
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ovat kääntyneet toisinajattelijoita vastaan yhteiskunnan kollektiivisen paineen alla. Ihmiset
pelkäävät maineensa puolesta.
Näin tapahtuu myös työpaikoilla, harrastuksissa, kaveripiireissä ja perheissä. Porukkahenki pitää
ruodussa, oli kyse huumeiden tai alkoholin käytöstä, rikollisuudesta, sosiaalipummina elämisestä,
työssä laiskottelusta tai työpaikan johdon vastustamisesta. Jos haluat kuulua joukkoon, teet kuten
muutkin. Seura vaatii, että olet sen kaltainen.
Herääminen harhasta
Harhasta herääminen vaatii rohkeutta, tarmoa ja sitoutumista. Oletko sinä valmis näkemään harhan
vaikutuksen itsessäsi? Oletko valmis uimaan vastavirtaan? Oletko valmis jättämään harhan luoman
mielikuvan turvallisuudesta? Oletko valmis todelliseen vapauteen, jossa olet vastuussa itsestäsi?
Kun heräät harhasta, heräät tähän hetkeen. Sitä ei voi saavuttaa väkisin tekemällä. Se vaatii vain
avoimen mielen ja valmiuden tehdä sitä mitä polkumme eteen tuo. Tällä polulla tekomme
määrittävät meidät, eivät puheet.
Jos emme pian herää harhastamme, maapallo tuhoutuu. Ahneus, itsekkyys ja välinpitämättömyys
ovat juuri nyt pinnalla kaikkialla maailmassa. Ne ovat tämän päivän arvomaailmamme. Ne ajavat
meidät väistämättä tuhoon. Uudet, terveet arvot ja uusi hallitusmalli voivat luotsata meidät uudelle,
terveelle tielle.

*****

5. Media
Media vaikuttaa meihin tänä päivänä ehkä enemmän kuin mikään muu taho. Sen vaikutus on
enimmäkseen haitallista. Television ja etenikin sosiaalisen median ääreen liimautuminen ei ole
pelkkää harmitonta viihdettä, se vaikuttaa minäkuvaamme ja siihen miten näemme maailman.
Monet muoti-ilmiöt lanseerataan television kautta. Esimerkiksi tatuointiohjelmat joita televisio on
nykyään täynnä, markkinoivat tatuointia. Ihmiset eivät ymmärrä, että kyseessä on markkinoitu
muoti-ilmiö joka tulee, kuten kaikki ilmiöt, joskus loppumaan. Tatuointeja ei voi heittää pois kuten
muodista pois menneet vaatteet. Etenkin naiset, jotka eivät käytä edes samoja vaatteita tai koruja
kuin lyhyen ajan, ovat jumissa tatuointeihinsa koko loppuelämän. Kuka haluaisi esitellä 20 vuotta
sitten otettuja haalistuneita ja ryppyisiä skorpioni- tai lohikäärmetatuointejaan, joilla ei ole heille
edes mitään syvällistä merkitystä.
Ainoastaan itsestään epävarma ihminen tarvitsee ulkopuolisia helyjä ja muotivaatteita todistaakseen
olevansa jotain. Lähes kaikki muodin perässä juokseminen on pätemisen tarvetta, halua kuulua
johonkin ryhmään ja olla in tai jonkin roolin esittämistä. Hyvän itsetunnon omaavan ihmisen ei
tarvitse esittää mitään.
Sosiaalinen media
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Ennen kysyttiin mitä sinulle kuuluu, nyt kerromme päivittäin somessa muille mitä minulle kuuluu.
Ihmiset eivät pysähdy miettimään miten sosiaalinen media vaikuttaa heihin. Se muokkaa etenkin
omakuvaa – ja valitettavasti huonoon suuntaan. Se houkuttelee meidät päivittäin kuvien kera
kehumaan, mitä jännää ja mahtavaa tänään tuli tehtyä. Tyypillinen Facebook-sivu on aika pitkälle
itsensä kehumista ja pätemistä, kuinka hienoa minun elämä on. Monet henkilöt näyttävät kuvissa
paljon paremmilta kuin luonnossa. Jos aikansa jatkaa narsistista itsensä kehumista, minäkuva
vääristyy. Ennemmin tai myöhemmin some-imagomme ja todellisuus ovat niin kaukana toisistaan,
että realiteetin rajat hämärtyvät. Tämä ei ole tervettä.
Facebookissa ja muussa somessa riippumisesta on tullut monelle taakka ja se aiheuttaa jatkuvaa
stressiä kun pitää muista ”tykätä” muiden jutuista jotta he ”tykkäisivät” takaisin. Kilpailu kaverien
määrästä ja siitä kuka elää mahtavinta Facebook elämää on myös raakaa. Monille Facebookin; sait
juuri viestin kilahdus aiheuttaa stressiä. Onki alettu puhumaan Facebook ja some riippuvuudesta.
Kaikkein pahinta on se, että median hypnotisoinnin alaisina meidän ei ole mahdollista oivaltaa sitä,
mikä elämässä on tärkeää. Tilanne on sama kuin jos lavahypnotisoija hypnotisoi meidät
käyttäytymään kuin kana, emme voi samanaikaisesti käyttäytyä kuin ihmiset. Käytännössä se
tarkoittaa sitä, että koska media hypnotisoi meidät vetämään rooleja ja käyttäytymään viimeisten
muotivillitysten mukaan, emme voi samaan aikaan olla oma itsemme. Media estää meitä löytämästä
omaa polkuamme. Se vie meitä kuin kanalaumaa.
Roolit
Lähes kaikilla ihmisillä on erityisyyden ja merkityksen tarve. Haluamme tulla huomatuksi ja
haluamme, että elämällämme on jokin tarkoitus. Media ja markkinointi tietävät tämän
”heikkoutemme”. Ne käyttävät tätä sumeilematta hyväkseen. Ne myyvät meille rooleja ja
elämäntapoja, joiden kautta voimme päteä. Ne ovat saaneet meidät epätoivoisesti haluamaan olla
jotain muuta kuin oma arkinen itsemme. Elämme tekoelämää ja vedämme rooleja ja sitten
ihmettelemme, miksi meillä on niin tyhjä ja paha olo?
Muusikoiden ja taiteilijoiden roolit on helppo nähdä. He pukeutuvat määrätyllä tavalla, ja usein
alkoholin tai huumeiden käyttö on osa imagoa. Monet taiteilijat ovat alkoholisoituneet ehkä
pelkästään siksi että juominen on osa taiteilija imagoa. 1900-luvun puolivälin boheemien
taiteilijoiden imagoon kuului kapakoissa luuhaaminen ja viinin lipittäminen. 1980-luvun rokkarit
joivat ja rällästivät päivät päästään ja vetivät sex, drugs n' rock n' roll -roolia. Jos he eivät olisi
eläneet rokkarin imagon mukaan, moni heistä olisi välttänyt alkoholin ja huumeiden negatiiviset
vaikutukset ja jopa kuoleman. Mutta imagon ylläpito oli tärkeämpää kuin oma terveys tai henki. Itse
asiassa roolin veto ei ollut tärkeämpää kuin terveys, mutta koska heidät oli aivopesty uskomaan, että
näin muusikon ja taitelija pitää elää, he eivät ymmärtäneet kyseenalaistaneet elämäntapaansa.
Poikkeuksia on niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Monet supertähdet käyvät keikoilla tai
tekevät elokuvia ja sitten palaavat takaisin normaaliin perhe-elämäänsä. Heillä ei ole tarvetta juosta
kissanristiäisistä toiseen esittämässä julkkista, koska heidän itsetuntonsa on tarpeeksi hyvä ilman
että tarvitsee työn ulkopuolella vetää muusikon tai näyttelijän roolia. He eivät roiku lööpeissä.
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Muita normaalin arjen rooleja voivat olla esimerkiksi kovis, pahis, cool, hippi, outo, terveys
intoilija, elämäntapa intiaani, new age elämäntapa, tatuoitu kovis, motoristi, retku, liikemies, rikas
tai nörtti, ylinaisellinen homo ja jopa rikollisena oleminen voi olla rooli. Roolit kuuluvat nuoruuteen
etsiessämme omaa identiteettiämme, mutta nykyisin ne tuntuvat jäävän päälle jopa koko
loppuelämäksi.
Roolit voivat jäädä päälle myös muiden kommentista. Kouluaikanani eräs kaveri mainitsi koulun
ruokalassa, että käytän paljon suolaa. Hän sanoi sen niin että se kuulosti siltä kuin olisin jotenkin
hyvässä mielessä erilainen. Muistan elävästi, kuinka sen jälkeen lisäsuolan käytöstä tuli minulle
tapa päteä. Lisäsin sitä niin että varmasti kaikki näkivät.
Myös kommentit kuten ”vedät aina kovat kännit”, ”olet sovinisti, olet pelle”, ”olet aina myöhässä”,
Jyrki on aina niin …” voivat jäädä ’päälle’. Monet pukeutuvat täysmustiin vaatteisiin ollakseen
uhkaavia tai pelottavia. Myös epäsiistit vaatteet ja hiukset voivat olla roolin vetämistä. Näistä
negatiivisista asioista tulee helposti tapa, koska saamme niillä huomiota. Kaikki tämä on
erikoisuuden tavoittelua ja pätemistä.
Media käyttää pelko hyväkseen. Se tietää, että liian monella meistä on huono itsetunto ja siten sen
on helppo pelotella meidät luulemaan, että emme ole mitään ilman viimeisiä muoti villityksiä. Se
haluaa meidän kaikkien olevan ulospäin suuntautuvia, ostavan ja harrastavan kaikkea mahdollista
maan päällä. Jos emme kuulu tähän median luomaan muottiin, tunnemme olevamme ulkopuolisia.
On paljon terveempää olla oma itsensä – vaikka introvertti joka viihtyy omissa pienissä
ympyröissään – kuin yrittää olla jotain mitä ei ole.
Koko elämä pellenä oleminen maksaa. Myös tekopyhyys ja uskovaista esittäminen maksaa. Jopa
hyvänä säntillisenä kansalaisena eläminen ei ole hyvästä, jos se ei ole sitä mitä todellisuudessa
olemme. Henkilö saattaa vetää koko elämän nk. kunnollisen henkilön siveää roolia, vaikka mieli
tekisi kokeilla erilaisia seksuaalisia asioita. Nykyään vähemmän, mutta ei ole kauan kun jopa
luottokortin värillä yritettiin epätoivoisesti viestittää statusta. Menestyneen rooli maksaa monille
yöunet ja jopa terveyden, kun menestys ostetaan velaksi. Monille on tärkeämpää näytellä
menestynyttä kuin olla menestynyt. Kaikkien roolien, jopa hyvien sellaisten hinta on meidän oma
aito elämä. Se on aika kallis hinta siitä, että näyttelee olevansa jotain mitä ei ole.
Amerikkalaisen median mahti
Koko maailmasta on tulossa kopio amerikkalaisen median luomasta ihanteesta. Syömme samoja
hampurilaisia juoden samaa kokista samannäköisissä ravintoloissa kautta maapallon. Meillä kaikilla
on päällä samat muotivaatteet, kellot, korut ja tatuoinnit. Katselemme samoja tv-sarjoja ja elokuvia
ja kuuntelemme samaa musiikkia. Asumme samanlaisissa kopiotaloissa ja sisustamme ne pitkälti
amerikkalaisten sisustajien mielen mukaan. Myös Aasia, Afrikka ja jopa arabimaat, joilla on
traditionaalisesti ollut vahva oma tyylinsä, seuraavat kovaa vauhtia Amerikan median viitottamaa
polkua.
Aasiassa missä populaarimedian vaikutus on vasta aluillaan, on helppo havaita kuinka nopeasti
nykynuoret matkivat länsimaita niin vaatetuksessa kuin elämäntavoissa. Aasiassa on tapahtunut
valtava muutos viimeisen kymmenen vuoden aikana, koska Internet ja kaapeli-tv ovat tuoneet
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länsimaiset televisiosarjat, elokuvat ja musiikin lähes kaikkien saataville. Nyt aasialaiset kahlitaan
median avulla palvomaan länsimaista elämäntyyliä ja siten sille voidaan myydä kaikki sama
turhanpäiväinen hapatus joka meille on jo myyty. Media on ison rahan työkalu. Vaikka monissa
maissa saatetaan jopa vihata Amerikkaa, silti ne ovat muuttumassa median voimalla yhä enemmän
Amerikan kaltaiseksi. Ennen mainosten tuloa meillä ei ollut tarvetta ostaa niin paljon turhaa roinaa.
On vaikea kuvitella miltä suomalainen elämäntyyli näyttäisi nyt, jos meillä ei olisi ollut televisiota,
elokuvia, musiikkivideoita ja nettiä. Millainen olisi tämän päivän suomalainen unelma? Uskon että
se olisi paljon vaatimattomampi ja terveempi kuin amerikkalainen unelma, jonka perässä nyt
juoksemme. Media muokkaa ja tuhoaa kokonaisia kulttuureja.
Merkkituotteet
Vain harva pääsee karkuun median vaikutusta. Joku saattaa sanoa olevansa individualisti eikä elä
popkulttuurin ja muodin sanelun mukaan vaan ostaa mitä haluaa. Näille ihmisille on omat
individualistikauppansa, jotka myyvät heille individualistimuotia.
Montako eri logoilla varustettua merkkivaatetta ja esinettä sinulla on kaapeissasi? Kuinka paljon
logot vaikuttavat sinun ostopäätöksiisi? Oletko vapaa tekemään ostopäätöksesi omassa elämässäsi,
vai tekeekö sen puolestasi joku toinen Madison Avenuen pilvenpiirtäjissä? Oletko vapaa vai
massamedian vanki?
Kaiken lisäksi monet meistä ostavat merkkivaatteita, jotka eivät edes ole aitoja. Mitä feikeillä
vaatteilla, laukuilla, kelloilla tai koruilla ylpeileminen kertoo meistä ihmisinä? Mitä sanomme
alitajuisesti itsellemme? Sanomme, että meillä ei ole varaan ostaa aitoa ja että feikki riittää meille.
Varsinkin naisia jymäytetään ostamaan valtavat määrät kasvojen- ja ihonhoitotuotteita. Saattaa
hyvinkin olla, että monet niistä vaikuttavat päinvastoin eli vahingoittavat etenkin kasvojen ihoa, ja
siksi joutuu ostamaan aina vain lisää uusia seerumeita korjaamaan edellisten myrkkyjen tuhoja.
Ihonhoitotuotteita valmistavat yritykset pitävät tästä kierteestä.
Litran maitotölkillinen erään suomalaisen yrityksen tekemä peruskasvovoidetta maksaa 400 euroa.
Sitä myydään pienissä purkeissa, jotteivät kuluttajat huomaisi sen korkeaa hintaa, ja kauppa käy.
Mainoksen mukaan se sisältää ”arktisia mustikoita”, jotka paljastuvat tuoteselostuksessa tavallisiksi
mustikoiksi. Mitä järkeä on maksaa voiteesta tällainen hinta, kun tiedetään että muutaman euron
vastaava perusvoide ajaa aivan saman asian.
Aasialaiset ihannoivat vaaleaihoisia, joten he käyttävät valkaisuaineita jotka ovat usein myrkyllisiä.
Lopputulos on harmaat, elottomat ja finniset kasvot. Asiassa alkaa olla vaikea löytää ihovoidetta, tai
saippuaa jossa ei olisi valkaisuainetta. Lähes kaikki Asian TV:ssä ja elokuvussa olevat henkilöt ovat
valkoihoisia, joten kaikki haluavat olla heidän kaltaisia. Tummaihoiset ovat valmiita tuhoamaan
ihonsa, jotta saavuttaisivat median luoman ihanteen.
Mitä enemmän olet logojen, muodin ja kalliiden meikkien vanki, sitä voimakkaammin media on
hypnotisoinut sinut. Jokaisessa isossa ostoskeskuksessa on helppo huomata naisia ja myös miehiä,
jotka ovat pukeutuneet viimeisiin muotivaatteisiin ja helyihin. He kiertävät ahdistuneena liikkeestä
toiseen etsien lisää materian tuomaa lohdutusta jatkuvaan suruunsa.
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Media on kuin huumeriippuvainen. Se ei ole huolissaan kansan terveydestä tai tulevaisuudesta,
vain tämän päivän annos voittoja on tärkeä. Se ei välitä, että koko maapallo velkaantuu ja
luonnonvarat loppuvat. Kuluttajien raha on median huume, ja me olemme sen vankeja.
Media ja arvomaailmamme
Media muokkaa arvomaailmaamme myös sen suhteen, mitä arvostamme, hyväksymme tai
haluamme olla aina parisuhdetta myöten. Jos ihastumme toisessa ihmisessä tämän vetämään rooliin
ja ulkoiseen puoleen eli imagoon, ei ole ihme jos vuoden päästä eroamme. Jos parisuhteessa
molemmat vetävät rooleja, pitkä yhteiselämä on lähes mahdoton.
Se että nykyisin mennään myöhemmin naimisiin ja hankitaan vähemmän lapsia, on myös osaksi
median vaikutusta. Media on myynyt meille juppi- ja metroseksuaalisen elämäntyylin johon lapset
eivät sovi, joten avioituminen ja perheen perustaminen siirretään myöhemmäksi. Luulemme
päättävämme näistä asioista itse, mutta media saattaa vaikuttaa näinkin isoihin päätöksiin yllättävän
paljon. Elämme median luomaa elämänmuotoa, jossa materialla on iso osa.
Jopa niinkin tärkeä asia kuin rakkaus on median manipuloima. Meidät on opetettu ”rakastamaan”
älypuhelinta ja muita vastaavia in-juttuja. Oikeaa aitoa rakkautta koemme oikeastaan vain omia
lapsia, vanhempia ja kotieläimiä kohtaan. Sekoitamme median harhan, himot, halut sekä
romanttisen rakkauden todelliseen rakkauteen.
Jopa lapsiamme kohtaan tuntemamme pyyteetön rakkaus hautautuu helposti yhteiskunnan ja
median kehittämän roskan alle. Median luomaa kuvaa lapsesta on vaikea saavuttaa. Kun lapsi ei
kykene olemaan sellainen kuin media vaatii, eväämme häneltä rakkauden. Tällä vahingoitamme
yhtä paljon itseämme kuin lastamme. Joskus tämä kääntyy myös toisinpäin. Lapset häpeävät
vanhempiaan, kun he eivät ole tarpeeksi nuorekkaita eivätkä omista viimeisiä vempaimia. Me ja
lapsemme olemme molemmat median vankeja.
Jos haluamme aitoa rakkautta, meidän on sallittava sen tulla elämäämme. Se ei tulee lisäämällä
jotain vaan poistamalla ne asiat, jotka estävä sen. Tällaisia asioita ovat mm. esittämämme roolit,
yhteiskunnan ja median luoma harha, kateus, katkeruus sekä muut sidonnaisuutemme. Esimerkiksi
jos olemme mustasukkaisia puolisostamme, meidän on mahdotonta rakastaa häntä samanaikaisesti.
Mustasukkaisuus hautaa alle kaiken hyvän.
Mediatalot
Nykyisin on erittäin vaikeaa löytää poliittisesti täysin neutraalia tai sitoutumatonta mediataloa.
Jokainen lehti ja tv-yhtiö tuputtavat enemmän tai vähemmän avoimesti omaa katsomustaan. Jos
kansalle kertoo tarpeeksi usein saman asian, lopulta se uskoo sen, oli se totta tai ei. Hitlerin
propagandaministeri käytti tätä keinoa. Myös media käyttää samaa keinoa häikäilemättä hyväkseen
manipuloidessaan kansaa.
On hyvä pysähtyä miettimään omaa suhdettaan mediaan ja mainontaan. Lähes jokainen ihminen
väittää kivenkovaan, että hän ei lankea mainoksiin. Mutta yleensä ne jotka luulevat olevansa
kaikkein eniten mainosten yläpuolella, ovat kaikkein helpoiten johdettavissa.
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Materian vangit
Olemme sitä mitä omistamme. On sääli, että yhä enemmän määritämme itsemme ja muut maallisten
saavutusten kautta aivan kuin sillä, että olemme rikkaita, menestyviä johtajia tai julkkiksia olisi
mitään tekemistä todellisen minuuden kanssa.
Materian ihailu ei ole mitään uutta. Epikteros, antiikin kreikkalainen stoalainen filosofi sanoin näin noin 100
vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen. "Kautta jumalien, lakatkaa ihailemasta aineellisia seikkoja, lakatkaa
alentamasta itseänne orjiksi - ensin asioiden orjiksi, sitten niiden ihmisten orjiksi, joiden vallassa on sallia
tai kieltää teiltä asiat."

Materiassa ei ole mitään paha, jos se ei omista meitä vaan me omistamme sen. Voimme ostaa
vaikka kymmenen miljoonan euron arvoisen talon, jos meillä on siihen varaa ja jos ostamme sen
oikeista syistä. Mutta jos ostamme sen vaikka meillä ei olisi siihen varaa ja/tai jotta voimme leuhkia
sillä, siitä tulee taakka. Kaikki mikä omistaa meidät imee energiaamme.

Bongasin oheisen hauskan ”Maailman lopun ale” mainoksen thaimaassa. Surkuhupaisinta tässä on
se, että jos joku komeetta olisi todellakin tulossa maata kohti ja muutaman kuukauden päästä
maapallo räjähtäisi palasiksi, niin monet meistä käyttäisivät hyväkseen 90 % maailman loppu
alennusmyynnit. Ei siksi, että haluamme lisää tavaraa, vaan siksi, että se vie edes hetkeksi
mielemme pois sisällämme jäynäävästä ahdistuksesta ja surusta. Joka on aivan sama syy miksi
normaalistikin shoppailemme.
Herää median harhasta
Mitä enemmän heräämme harhasta, sitä vähemmän tarvitsemme mitään ulkopuolisia virikkeitä.
Harrastamme, koska toivomme harrastusten tuovan meille lisää hyvää oloa. Harrastaminen oikeista
syistä on hyvä asia, mutta useat meistä harrastavat väärien syiden takia. Jos joku harrastaa
puutarhanhoitoa koska yksinkertaisesti pitää kasvien kanssa touhuamisesta, mullan tuoksusta ja
rikkaruohojen kitkemisestä, hän nauttii siitä oli sää millainen tahansa ja puutarha minkä kokoinen
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tahansa. Mutta jos ostamme talon isolla tontilla, jonne istuttamme vaikeahoitoisia kalliita kasveja
jotta voimme ylpeillä puutarhan komeudella, tällöin puutarhanhoidosta tulee vain uusi stressin
aiheuttaja. Tämä henkilö saattaa jopa uskotella itselleen ja muille pitävänsä puutarhanhoidosta,
aivan kuten eräs ystäväni huokaili yhtenä kevätpäivänä, että taas pitää ostaa kukkia ja multaa ja
istuttaa parvekelaatikot. Myöhemmin samana päivänä hän haaveili, että saisipa joskus oman talon ja
ison puutarhan, jossa olisi niin mukava myllertää. Hän ei huomannut ristiriitaisuuttaan. Meille on
myyty unelma omasta talosta ja puutarhasta, purjeveneestä, mökistä, kalliista autosta, osakkeesta
aurinkorannalla, mutta monille niistä tulee vain yksi rasite lisää.
On vaikea vapauttaa hölmöjä kahleista joita he arvostavat. - Voltaire
Tämä sanonta on totta myös tänä päivänä, mutta ehkä eri syistä kuin Voltairen aikana. Me
ihannoimme ja arvostamme pinnallista elämäntyyliämme, viimeisiä leluja ja muotia, mutta emme
ymmärrä että olemme niiden ja niistä hyötyvän median vankeja. Tämä on yksi tärkeimmistä
pointeista tässä kirjassa. Ymmärrätkö sen syvällisellä tasolla, vai vain pinnallisesti mielessä jonka
media on kaapannut.
Mitä tyytyväisempiä olemme omaan sisäiseen elämäämme, sitä vähemmän kaipaamme mitään
ulkopuolista. Rikas elämä ei tule tekemisestä tai materiasta, vaan se kumpuaa meidän sisältämme.
Yleisesti ottaen kaikkein tyytyväisimmät ihmiset ovat niitä, jotka ovat tyytyväisiä omaan tavalliseen
arkiseen elämäänsä. Onnellisuutta on turha etsiä viimeisimmistä muoti-ilmiöistä tai rooleista.

OSA 2

Sana politiikka on latinaa ja tarkoittaa yhteisten asioiden hoitamista. Ei politikointia.

Yhteiskunta ennen, nyt ja tulevaisuudessa

1. Demokratia
Historia osoittaa, että kaikki aatteet ja yhteiskuntamallit ovat aikanaan kaatuneet. Hunnit, Rooman
keisarit, tyrannien mielivalta, kuningaskunnat, kommunismi ja lukemattomat muut hallintomallit
ovat kaikki vaipuneet historiaan. Näin tulee käymään myös meidän nykyiselle demokraattiselle
mallille, koska se ei enää toimi. Sen vaalijat eli poliitikot ovat pilanneet sen.
Demokratia on kansanvaltaan perustuva valtiojärjestys tai hallitusmuoto. Demokratian
perusajatus on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Toteuttaako
Suomen hallitus kansan tahtoa? Mielestäni demokratian tärkein sääntö – kansan tahdon
toteuttaminen – ei Suomessa täyty. Suomi ei ole demokraattinen vaan poliittinen maa. Politiikka
jyrää demokratian yli lähes jokaisessa päätöksessä.
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Nykyisin valtionjohto tekee päätökset enimmäkseen erilaisten poliittisten syiden – talouspolitiikan,
puoluepolitiikan,
puolustuspolitiikan,
ulkopolitiikan,
sisäpolitiikan,
koulutuspolitiikan,
sosiaalipolitiikan, demokratiapolitiikan, kansanpolitiikan, oikeuspolitiikan – vuoksi. Lähes kaikki
valtion asiat on politisoitu, mikä ei suinkaan ole ollut demokratian tarkoitus.
Milloin viimeksi Suomessa on tehty päätöksiä kansan tahdon mukaan? Nekin vähäiset kansan
tahdon mukaiset päätökset on tehty lähinnä ääntenkalastuksen takia ja/tai koska on pakko antaa
myös kansalle jokunen murunen.
Emme enää tunne samanlaista tervettä kunnioitusta, kiitollisuutta ja yhteyttä maatamme kohtaan
kuin vielä viime vuosisadalla tunsimme. Se johtuu arvomaailman muuttumisesta, EU:hun
liittymisestä sekä kansan kyllästymisestä nykypoliitikkojen ainaiseen riitelyyn ja
puoluepolitiikkaan. Siksi emme enää halua painaa hikihatussa töitä yhteiskunnan eteen.
Arvostuksemme on kääntynyt sisäänpäin: materiaan ja kuluttamiseen. Meistä on tullut yhtä
itsekkäitä ja ahneita kuin johtajamme.
Suomen valtion tärkein tehtävä
Onko Suomi olemassa kansalaisten hyvinvointia varten? Vai ovatko kansalaiset vain välttämätön
paha, samalla lailla kuin monissa yrityksissä mielletään työntekijöiden olevan vain välttämätön
paha? Olemmeko pelkkiä pelinappuloita yhteiskunnan koneistossa?
Tuntuuko sinustakin, että Suomi on lähinnä poliittisen eliitin, puolueiden ja ison rahan
temmellyskenttä – vähän samalla tavalla keskiajalla, jolloin kuninkaalliset elivät loistossa ja varat
heidän yltäkylläiseen elämäänsä ruoskittiin kansan selkänahasta? Nykyinen tilanne ei eroa
keskiajasta kuin siinä, että nyt kansaa riistetään hienovaraisemmilla keinoilla.
Suomea ei ole perustettu poliitikkoja, eliittiä ja teollisuutta varten vaan kansaa varten. Olemme
eksyneet demokratian tärkeimmästä pykälästä: kansa on unohdettu. Kansasta on tullut yhteiskunnan
ja teollisuuden palvelija, vaikka kansan pitäisi olla se kaikkein tärkein osa yhteiskuntaa.
Syksyllä 2013 uutisissa kohistiin thaimaalaisten marjanpoimijoiden nostamasta syytteestä erästä
marjayritystä vastaan. Asiaa puitiin television ajankohtaisohjelmassa. Eräs henkilö kysyi, onko
oikein poimijoita kohtaan, että kaksi-kolme kuukautta raadettuaan he saavat juuri ja juuri
matkustus- ja asumiskulunsa katettua? Mutta eikö moni tavallinen pienituloinen suomalainen ole
lähellä samaa kohtaloa? Myös heillä on vaikeuksia maksaa elinkulunsa. Eli mitä eroa on
pienituloisen suomalaisten ja näiden marjanpoimijoiden välillä? Ei mitään! Jos nämä thaimaalaiset
mielletään lähes orjiksi, niin eivätkö sitten köyhät suomalaiset työläiset ole aivan samalla lailla
orjia?
Edustuksellinen demokratia
Reijo Ruokanen kommentoi keväällä 2015 osuvasti Talouselämässä: Luulitko eläväsi
edustuksellisessa demokratiassa, jossa kansa valitsee eduskunnan? Eduskunnan kokoonpano sitten
ratkaisee, millainen hallitus maahan muodostetaan? Minäkin luulin.
Kaikki meistä eivät ajattele samalla tavalla. Kansan valinta kelpaa, jos se on oman mielen
mukainen. Jos näyttää siltä, että kansa valitsee toisin, täytyy ryhtyä uhkailemaan. Keskusteluun
tuodaan mukaan voimia, joilla ei ole mitään tekemistä edustuksellisen demokratian kanssa.
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Näin toimii SDP:n kansanedustajaehdokas Tommi Raunela, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton
JHL:n hallituksen jäsen. Raunela kuuluu myöls SAK:n valtuustoon. Hän on ehdolla Satakunnan
vaalipiirissä.
Yle Satakunnan ja Satakunnan Kansan vaalitentissä perjantai-iltana Raunela uhkasi, että
porvarihallitus johtaisi lakkoilun merkittävään kasvuun. Raunelan mukaan porvarihallitus pyrkisi
heikentämään työehtoja. Siihen ay-liike vastaisi työtaisteluilla.
Tommi Raunelan demokratiakäsityksen mukaan eduskunnan rooli on toissijainen ay-liikkeen
rinnalla. Jos kansan valitsemat valtiopäivät jotain päättävät, Raunelan maailmassa ay-liikkellä on
siihen veto-oikeus.
Yle Satakunnan mukaan Raunelan tukena vaalikampanjassa on paljon järjestöväkeä ja ay-liikkeen
rahaa.
Suomessa järjestetään vuosittain n. 130–150 lakkoa. Niistä laittomia on n. 90 prosenttia. Ruotsissa
lakkoja on vuosittain vain muutamia. Laittomia lakkoja ei Ruotsissa esiinny.
Samaa uhkalaulua lauletaan Talouselämä-lehdessä: Metallityöväen liiton puheenjohtaja Riku
Aalto (sd) varoittaa hallitusta kajoamasta ammattiyhdistysliikkeen toimintaedellytyksiin, kuten ayjäsenmaksujen verovähennysoikeuteen. "Jos olemassaolomme perusteisiin aiotaan kajota, se johtaa
kaaokseen".
Mitä eroa on näillä lakkouhkailulla ja kaikkien ihmettelemällä Thaimaan keltapaitojen (PAD-liike)
ja punapaitojen (UDD) välisellä kahakoinnilla? Ei mitään. Thaimaassa toinen puolue pysäytti
Bangkokin ja sen lentokentän liikenteen, kun se ei pitänyt vastapuolueen päätöksistä. Suomessa ayliikkeillä on käytössä aivan samanlaiset laittomat aseet. Luulevatko ammattiliitot olevansa
demokratian yläpuolella ja että niillä on joku jumalien asettama määräysvalta yhteiskunnassa? Se
päivä vielä koittaa, kun kansalaiset vihdoinkin oivaltavat, että ammattiliitot ovat yksi suurimmista
yhteisen menestyksen esteistä.
Demokratian nousu
Demokratia kehittyi tarpeesta. Vuosisatojen ajan kuninkaat, tyrannit, kirkot ja armeijat riistivät
kansoja kukin vuorollaan, ja usein myös yhtä aikaa. Kokonaiset kansat elivät käytännöllisesti
katsottuna orjuudessa. Kuninkaat sotivat turhia sotiaan, kansat joutuivat aina maksumiehiksi ja
kärsijöiden osaan. Verot nousivat, mutta vähitellen kansat olivat niin ahtaalla, että yhä useammassa
maassa niiden oli pakko ottaa valta omiin käsiinsä. Näin demokratia levisi maasta maahan.
Demokratia on kehittynyt hyvään suuntaan vuosisatojen kuluessa. Mutta juuri kun se viime
vuosisadalla alkoi toimia hyvin, niin vääränlaiset itsekkäät ja vallanhaluiset henkilöt hakeutuivat
mukaan politiikkaan ja pilasivat sen. Narsistiset ja julkisuudenkipeät poliitikot tärkeilevät ja
riitelevät televisiossa joka ilta. Tätä sirkusta seuratessa tuntuu, että tärkeintä on politikointi ja riitely
eikä asioiden hoitaminen. Jos se aika joka Arkadianmäellä nykyisin kuluu juonitteluun ja
politikointiin käytettäisiin työhön, jo se olisi yksistään iso parannus.
Demokratian historiaa
Seuraava teksti on poimittu osittain Wikipediasta. Yksi aikaisimmista maininnoista demokraattisista
sivilisaatioista on löydetty muinaisen Intian tasavalloista, jotka perustettiin ennen kuudetta
vuosisataa ennen ajanlaskumme alkua. Myöhemmin neljännellä vuosisadalla ennen ajanlaskumme
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alkua Aleksanteri Suuren aikana kreikkalaiset oppineet kirjoittivat nykyisten Pakistanin ja
Afganistanin paikalla olleista Sabarcaen ja Sambastain valtioista, joiden valtiomuoto oli
demokraattinen ja ei-loistelias.
Yhdysvallat: Vaikka Amerikkaa ei alun perin suunniteltu demokratiaksi vuonna 1776 (Amerikan
alkuperäisessä perustuslaissa ei mainita sanaa demokratia kertaakaan), sitä on kuvattu
ensimmäiseksi liberaaliksi demokratiaksi sillä perusteella, että sen perustajat jakoivat sitoumuksen
luonnollisen vapauden ja tasa-arvon periaatteesta.
Suomi: Siirtymät liberaaliin demokratiaan ovat tapahtuneet perättäisinä “demokratian aaltoina”
vaihtelevasti sotien, vallankumousten, siirtomaavallan purkautumisen ja taloudellisten asioiden
seurauksena. Suomessa otettiin käyttöön yleisillä vaaleilla valittu sukupuolia erottelematon
yksikamarinen kansaneduskunta vuonna 1906. Tällöin Suomi oli vielä autonominen Venäjän
suuriruhtinaskunta. Suuriruhtinaalla oli veto-oikeus kansaneduskunnan säätämiin lakeihin.
Suomesta tuli itsenäinen tasavalta vuoden 1917 vallankumouksen yhteydessä.
Muut maat: Tanskassa demokratia otti ensiaskeleita jo vuonna 1849. Norjassa parlamentarismista
tuli osa perustuslakia vasta 2007, vaikka sitä oli harjoitettu eri muodoissa jo vuodesta 1884 asti.
Demokratian lasketaan tehneen lopullisen läpimurron Ruotsissa vuonna 1921. Toisen
maailmansodan jälkeen sekä 1970-luvulla demokratian aalto pyyhkäisi Länsi-Euroopan ja EteläAmerikan yli. Itävalta, Italia, Japani, Espanja, Portugali, Argentiina, Bolivia, Uruguay, Brasilia ja
Chile saivat demokraattisen hallintomuodon. 1980-luvun puoliväliin ja loppuun mennessä tätä
esimerkkiä seurasivat monet Itä- ja Etelä-Aasian kansakunnat. 1980-luvun taloudellinen lama
entisten itäblokin maissa edisti niiden demokratisoitumista ja liberalisoitumista sekä Kylmän sodan
päättymistä ja Neuvostoliiton romahtamista.
Vuonna 2015 maailmassa on noin 121 demokraattista valtiota, ja määrä kasvaa edelleen
(maailmassa on 203 valtiota). On spekuloitu, että liberaalidemokraattisesta kansallisvaltiosta tulee
yhteiskunnan universaali standardimuoto.
Demokratian eri muotoja
Edustuksellinen demokratia käsittää kansaa edustavien hallitusvirkailijoiden valinnan.
Yleisimpiin mekanismeihin kuuluu ehdokkaan valinta äänten enemmistöllä tai lukuisuudella.
Parlamentaarisessa demokratiassa hallituksen jäsenten edellytetään nauttivan parlamentin
luottamusta, toisin kuin muunlaisissa valtiojärjestelmissä, joissa valtionpäämies nimittää hallituksen
jäsenet oman mielensä mukaan.
Liberaali demokratia on edustuksellinen demokratia, jossa vaaleilla valittujen edustajien valtaa (ja
kansan enemmistön valtaa määrätä vähemmistöä) rajoittavat laillisuusperiaate sekä yksilönvapautta,
etenkin kansalaisoikeuksia suojeleva perustuslaki. Yhdysvalloissa toimiva Freedom Houseinsituutti määrittelee liberaalin demokratian tarkoittavan demokraattista maata, jossa on taattu
kansalaisoikeudet eli yksilönvapauden suoja valtiovaltaa vastaan: ilmaisun- ja uskonnonvapaus,
kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, laillisuusperiaate ja yksilön itsemääräämisoikeus, joita valtio ei
saa kaventaa. Sana "liberaali" käsitteessä "liberaali demokratia" kertoo poliittisen liberalismin
määrittämien kriteerien täyttymisestä.
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Yleensä katsotaan, että liberaaleja demokratioita ovat mm. Euroopan unionin maat, Norja, Islanti,
Sveitsi, Japani, Etelä-Korea, Yhdysvallat, Kanada, Intia ja Israel, Meksiko, Etelä-Afrikka, Australia
ja Uusi-Seelanti.
Suora demokratia on poliittinen järjestelmä, jossa kansalaiset henkilökohtaisesti osallistuvat
päätöksentekoon ilman välittäjiä tai edustajia. Tähän päivään mennessä useimmat suorat
demokratiat ovat olleet suhteellisen pieniä yhteisöjä, tavallisesti kaupunkivaltioita, esimerkiksi
antiikin Ateena. Kuitenkin joidenkin mielestä Kalifornian mallin mukainen laaja kansanäänestysten
käyttö on sukua suoralle demokratialle. Sveitsissä kansa osallistuu päätöksentekoon
kansanäänestyksissä kahdesta neljään kertaan vuodessa; kantoni- ja kuntatasolla suoran
demokratian instrumentit ovat myös hyvin vakiintuneita. Monet anarkistit hyväksyvät ainoana
demokratian muotona suoran demokratian.
Sosiaalidemokratia on poliittinen aate, joka kehittyi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
vallinneista sosialismin suuntauksista. Sosiaalidemokratia poikkeaa marxilaisesta sosialismista
etenkin korvaamalla tavoitteen yhteiskunnan muuttamisesta nopeasti vallankumouksen kautta
tavoitteella muuttaa sitä vähittäisten muutosten kautta demokraattisia vaikutuskeinoja
hyödyntämällä. Historiallisesti sosiaalidemokraatteja on myös kutsuttu parlamentarististen
menettelytapojensa
takia
reformistisosialisteiksi
erotuksena
vallankumoussosialisteista.
Reformisosialistit näkivät reformeja tarvittavan kapitalismin välinpitämättömyyttä vastaan.
Sosialistinen demokratia. Sosialistisella ajattelulla on useita eri näkemyksiä demokratiasta.
Sosiaalidemokratia, demokraattinen sosialismi ja proletariaatin diktatuuri – tavallisesti pantu
toimeen neuvostodemokratian myötä – ovat joitakin esimerkkejä. Monet demokraattiset sosialistit
ja sosiaalidemokraatit uskovat edustukselliseen demokratiaan yhdistettynä osallistuvaan
demokratiaan sekä työpaikkademokratian muotoon.
Kansantasavalta tai kansandemokratia on marxilais-leniniläisten puolueiden hallitsemissa
valtioissa hallintomuodosta käytetty nimitys. Nimitys kansandemokratia sisältää ajatuksen, että
järjestelmä eroaa porvarillisesta demokratiasta. Ideologian mukaan valta oli työväenluokan eli ns.
proletariaatin.
Irokeesidemokratia
irokeesiyhteisöissä.
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demokratian

rakenne Amerikan

Konsensusdemokratiassa päätöksentekoon ei riitä yksinkertainen enemmistö, vaan vaaditaan
eriasteista konsensusta tai määräenemmistöä.
Valikoiva demokratia. Arpomisen myötä suoritettavan päätöksentekijöiden valintaprosessin
sanotaan joskus olevan “demokratiaa ilman vaaleja”. Tarkoitus on, että näin valitut edustavat
kansan mielipiteitä laajassa mittakaavassa ja he ovat tasapuolisempia kuin vaaleilla valitut edustajat.
Käytäntö oli levinnyt laajalle antiikin ateenalaisessa demokratiassa ja nykyään sitä yhä käytetään
muun muassa Yhdysvalloissa juryn valitsemisessa. Todellisten vaalien puutteen vuoksi kaikkialla ei
olla yhtä mieltä siitä, voidaanko arpomista pitää “demokratiana”.
Vuorovaikutteinen demokratia pyrkii
ottamiseksi mukaan lainsäätämiseen.

hyödyntämään

informaatioteknologiaa

äänestäjien
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Jälkidemokratia tarkoittaa aikaa, jossa demokratia on rapistunut niin, että poliitikot säätävät lait
ajamaan omia ja rikkaiden etua.
Salaliitot
Monet uskovat, että on olemassa ryhmä rikkaita ja vaikutusvaltaisia henkilöitä, perheitä, pankkeja
ja yrityksiä, jotka salaisesti määräävät maapallon asioista. Salaliitoteorian kannattajat uskovat tämän
ryhmän suunnittelevan uuden maailmanjärjestyksen luomista. Tuo ”maailmanhallitus” on saanut
puhekielessä negatiivisen nimen jälkidemokraattinen yhteiskunta. Se tarkoittaa, että mm. taloudesta
ei enää päätetä demokraattisesti ja kansan hyväksi vaan kyseisen ryhmän tai muun ison rahan
hyväksi. Esimerkiksi EU:n eri maille myöntämät pelastuspaketit hyödyttivät eniten pankkeja ja
muita rahalaitoksia. Tämä on monien mielestä eräs esimerkki siitä, että saatamme olla jo nyt
jälkidemokraattisessa tilassa.
Vuosittaista vähemmän salaista Davosin talousfoorumia Sveitsissä ja täysin salaista rikkaiden
vaikuttajien Bilderbergin kokousta USA:ssa on kritisoitu jo vuosikymmeniä. Bilderbergin isähahmo
on kuuluisan ja rikkaan suvun johtohahmo David Rockefeller. Muistelmissaan hän tunnusti
avoimesti olevansa internationalisti ja toimivansa uuden globaalin poliittisen ja taloudellisen
rakenteen luomiseksi.
Maailman valtaeliitti kokoontuu myös muissa yhteyksissä. Mutta oli kyse G7-, G20-, Davosin tai
mistä kokouksesta tahansa, monet uskovat, että pankit ja yritykset päättävät taustalla maailman
suunnasta. Me kaikki tiedämme, että niin USA:ssa kuin monissa muissa isoissa maissa poliitikot
pääsevät valtaan vain ison rahan tuella. Esimerkiksi Obama käytti lähes miljardi dollaria (tuhat
miljoonaa dollaria!) toisen kauden presidenttikampanjaansa. Ennemmin tai myöhemmin
kiitollisuudenvelka menee perintään.
Ennen valta oli kuninkailla, kirkoilla tai sotavoimilla. Nyt se on siirtynyt yhä enemmän pankeille ja
muille talousalan ”liian isoille kaatumaan”-yrityksille. Nämä tahot sanelevat säännöt tänä päivänä.
Kaikki merkit viittaavat siihen, ettei niillä ole juuri minkäänlaista moraalia. Ne ovat kiinnostuneita
vain rahasta ja vallasta. Jos ne pääsevät kasvattamaan valtaansa samaa tahtia kuin nyt tapahtuu, niin
muutaman kymmenen vuoden päästä maapallo on tuhon partaalla. Nämä organisaatiot ovat kuin
syöpä. Ne eivät välitä siitä, että ahneuttaan tappavat isännän mukana samalla itsensä.
Hallitukset ovat kautta aikojen käyttäneet sotia, lamaa ja muita kriisiaikoja hyväkseen rajoittaakseen
ja tuhotakseen kansan oikeuksia. Talouskriisin myötä EU:n ajama pankkiliitto on eräs esimerkki
vallan siirtämisestä yhä enemmän isolle rahalle. Onkin syytä kysyä, onko jäsenvaltioiden
kansalaisilla enää edes nimellistä valtaa EU:ssa?
Itse en usko suoranaisiin salaliittoteorioihin vaan siihen, että koko maapallo vain vähitellen muuttuu
niiden arvojen mukaan, joita kulloinkin kunnioitetaan – aivan kuten armeijan ja kirkkojen valta
mureni vuosisatojen saatossa, kun demokratia ajoi niiden yli. Nyt vuorostaan rahan ja vallan
ahneus on vääjäämättä ajamassa demokratian yli. Maailma muuttuu, mutta valitettavasti
itsetuhoiseen suuntaan.
Valtioiden johtajat ovat vaikeassa tilanteessa. Vaikka he haluaisivat kansalaistensa parasta, ison
rahan paine ajaa heidät tekemään huonoja päätöksiä, jotka vääjäämättä vievät EU:ta ja koko
maailmaa jälkidemokratian suuntaan. Emme enää elä kansan hyvinvointiyhteiskunnassa vaan
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pankkien ja yritysten hyvinvointiyhteiskunnassa. Tämä epävarma aika jota juuri nyt elämme, on
EU:n johdolle oiva tilaisuus viedä sekin vähäinen oma valta, joka jäsenvaltioilla on enää jäljellä.
Ovatko nykyiset päätökset tehty kansan parhaaksi, vai olemmeko jo jälkidemokratiassa?
On aika luoda Suomeen kokonaan uusi hallintojärjestelmä, joka nimenomaan tukee kansan hyvää.
Uusi arvopohjainen demokratia on hyvä vaihtoehto nykyiselle riistokapitalismille ja
jälkidemokraattiselle yhteiskuntamuodolle.

*****

2. Kaikkein ensimmäiseksi
Kreikkalaisen filosofin Hippokrateen sanonta ”kaikkein ensimmäiseksi, älä vahingoita muita”, joka
on osa lääkäreiden valaa, pitää sisällyttää myös yritysmaailman ja maan johtajien arvovalaan.
Päätöksemme olisivat varmasti parempia, jos me kaikki miettisimme päätöksiä tehdessämme, keitä
ja kuinka paljon ne mahdollisesti vahingoittavat.
Nykyistä maailmanmenoa katsoessa näkee erittäin harvoin ihmisiä, yrityksiä tai valtioita, jotka eivät
vahingoita muita teoillaan. Joskus tuntuu että sillä ei ole mitään väliä, miten tavallista kansaa
kohdellaan. Kaikkein eniten kansalaisia vahingoittavat poliitikot päätöksillään. Tämä on niin
tavallista, että useimmat heistä eivät varmaan edes tule ajatelleeksi vahingoittavansa kansaa. Me
turrumme pahuuteen.
Jos mahdollisimman moni ajatus, päätös ja teko menisivät ensin ”vahingoitanko minä tällä teolla
ketään” -arvon läpi, niin moni paha tai loukkaava asia jäisi sanomatta ja tekemättä. Moni saattaa
epäillä tuon arvon käytännöllisyyttä ja toimivuutta yritysmaailmassa ja maan hallitustasolla. Mutta
mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvyys silloin kun muut yritykset ja maat ovat pahoja. Jos
asetamme hyvät arvot kaiken muun edelle, maailma taipuu niiden voiman alla.

*****

3. Pitäisi ja pitäisi…
Verot nousevat, palvelut vähenevät ja poliitikot selittelevät iltauutisissa. Suomen kansalaisista on
tullut verovarojen tuhlauksen ja poliitikkojen tekemien virheiden maksumiehiä niin Suomessa kuin
Euroopassa. Miksi suostumme tähän vaikka olisi mahdollista luoda yhteiskunta, jossa ei ole
politiikkoja tuhlaamassa verovaroja? Miksi suostumme orjan asemaan? Miksi olemme päätyneet
tähän jatkuvan kiireen, kvartaalitalouden ja kulutushysterian tilaan? Miksi olemme pilanneet
elämämme?
Oma ahneutemme ja itsekkyytemme on sen aiheuttanut. Haluamme kaikki uudet pelit ja vehkeet ja
vaadimme, että valtiovalta pitää meistä huolta. Emme välitä enää muusta kuin rahasta, eduista ja

45
materiasta. Arvomaailmamme on mennyt sekaisin. Kaikkein hulluinta tässä on se, että me
kansalaiset itse äänestämme vuodesta toiseen samat tyhjää lupaavat poliitikot valtaan. Näin
hölmöyden kierre jatkuu.
Pitää, pitäisi ja olisi pitänyt…
Me kaikki tiedämme, että maapallo ei ole kestävän kehityksen tiellä. Mutta kenelläkään ei ole ollut
selkeää ja toteutettavissa olevaa vastausta maailman ongelmiin. On valtava määrä hyvää tarkoittavia
ihmisiä, organisaatioita ja yhdistyksiä, jotka haluavat parantaa maailman. Mutta niillä kaikilla on
sama idea maapalloa uhkaaviin ongelmiin: pitää, pitäisi ja olisi pitänyt tehdä sitä ja tätä.
Meidän pitäisi lopettaa luonnon saastuttaminen, yritysten pitäisi huolehtia työntekijöistä paremmin,
poliitikkojen ei pitäisi harjoittaa puoluepolitiikkaa, meidän ei olisi pitänyt liittyä EU:n, valtiovallan
pitäisi auttaa ihmisiä enemmän, meidän pitää lopettaa järjetön kilpailu, pankkien pitäisi lopettaa
riistokapitalismi, rikollisuus pitää saada loppumaan ja lasten pitäisi lopettaa roskaruuan syönti.
Pitäisi, pitäisi, pitäisi… Asiat eivät tule koskaan muuttumaan paremmaksi pitäisi-systeemillä.
Ongelma pitäisi-parannusehdotusten kanssa on se, että ne ovat vain pitäisi ja pitäisi valitusta, ilman
selkeää ja toimivaa ratkaisua ongelmiin. Monet henkilöt ja tahot jotka valittavat olettavat, että
poliitikkojen, ison rahan, pankkien, yritysten ja valtionjohdon pitäisi jotenkin taianomaisesti pystyä
muuttamaan tapansa. Onko mahdollista, että nyky-Suomessa puolueet alkavat puhaltaa yhteen
hiileen ja asettavat kansalaisten edun kaiken muun edelle? Onko mahdollista, että pankkiirit
lopettavat isojen bonuksien jakamisen itselleen? Onko mahdollista, että Venäjällä johdon
arvomaailma muuttuu terveeksi? Onko mahdollista, että USA:ssa puolueet lopettavat riitelyn? Onko
mahdollista, että poliittinen korruptio loppuu? Ei ole!
Kaikkien näiden asioiden pitäisi muuttua, mutta ne eivät voi muuttua, koska ahneet henkilöt,
korruptoituneet poliitikot, riistokapitalistit, poliittiset puolueet, valtiot ja pankit eivät tule omaaloitteisesti muuttamaan tapojaan.
Yhteiskunnan parantaminen
Monilla hyvää tarkoittavilla ihmisillä sekä järjestöillä on paljon hyviä ideoita, miten yhteiskuntaa
voi parantaa. Mutta suurin ongelma on se, että ne ovat useimmiten irrallisia ideoita ja siten vaikeasti
toteutettavissa. Yksi haluaa muutosta luonnonsuojeluun, toinen maaviljelyyn. Joku haluaa muuttaa
lakeja tai terveydenhuoltoa. Aivan käytännön tasollakin olisi erittäin vaikeaa korjata yksittäisiä
ongelmia, joita eri ryhmät haluavat muuttaa haluamaansa suuntaan. Valtiovalta ei myöskään halua
tarttua ulkopuolisten korjausehdotuksiin, koska sen oletusasetus on, että muutos ja korjaukset
tulevat yleensä sen sisältä. Asioilla on tapana myös vain paheta, jos niitä ei korjata
kokonaisvaltaisesti.
UAD-mallissa on uusille ideoille ja muutosehdotuksille oma virastonsa, jossa niitä pohditaan
tarkkaan jokaiselta kantilta. Yhteiskunta on niin monimuotoinen, että pientenkin muutosten
vaikutus eri asioihin pitää miettiä huolella. Siksi muutosten toteuttaminen pitää keskittää yhteen
virastoon. Jos jokin uusi idea toteutetaan, sitä ehdottaneet tahot pääsevät seuraamaan ja
kommentoimaan valtion työskentelyä tässä asiassa.

46
UAD-yhteiskuntamallissa koulutuksella on keskeinen asema. Luomme uuden koulutusohjelman,
jossa kansalle opetetaan terve arvomaailma. Kun kansalaiset oppivat kunnioittamaan vanhoja
maanläheisiä arvoja, he alkavat paheksua ahneutta, riistoa ja kulutushysteriaa. Tästä lähtee uuden,
paremman yhteiskunnan kehittyminen. Paheksunnassa on kansan voima!
Kotoinen esimerkki paheksunnan voimasta näkyy suhtautumisessamme julkiseen humaltumiseen.
Parikymmentä vuotta sitten humalassa toikkaroiminen ei häirinnyt ketään, mutta nyt sitä
paheksutaan. Samoin julkinen tupakointi ja lasten fyysinen rankaiseminen ovat vähentyneet osittain
asenteidemme ja arvojemme muututtua ja osittain koska niitä paheksutaan. Jos kansalaiset
paheksuvat äänekkäästi esimerkiksi ahneutta, riistokapitalismia tai puoluepolitiikkaa, se vaikuttaa
päättäjiin. Sama toimii pankkien, kauppojen ja yritysten kohdalla. Kun kansan arvomaailma
muuttuu koulutuksen kautta, se ei enää hyväksy yritysmaailman ahneutta.
Yleinen paheksunta toimii myös valtion tasolla. Valtiovierailujen yhteydessä maiden johtajat ottavat
usein puheeksi ihmisoikeusrikkomukset, luonnonsuojelun ja muita epäkohtia. Julkisella nuhtelulla
ja paheksunnalla osoitetaan, että rikkomuksia ei hyväksytä. Tällainen arvostelu on noloa ja
kiusallista maan johdolle ja siksi se tuottaa ajan mittaan tulosta.
Kansa voi vaikuttaa yhteiskuntaan kaikkein parhaiten omalla asenteella. Sillä ketä äänestää,
paheksunnalla ja etenkin lompakollaan. Jos jokin kauppa tai tehdas kohtelee työntekijöitään
huonosti tai myy vaarallisia tai huonoja tuotteita ylihintaan, ihmiset voivat boikotoida kyseistä
yritystä. Sosiaalisen median kautta on nykyisin helppo sopia, että kukaan ei osta tuon yrityksen tai
kaupan tuotteita, kunnes asiaan tulee korjaus. Tällaisella toiminnalla saadaan aikaan välitön muutos.
Tällä hetkellä vallitsevan Ukrainan kriisin takia voi välttää ostamasta venäläisiä tuotteita. Niitä ei
tosin kaupoissa paljon ole, mutta kaviaari, vodka ja matkailu ovat keinoja, joilla me suomalaiset
voimme ilmaista mielipiteemme. Kansalaisten on otettava suurempi vastuu myös tällaisissa
asioissa. Putin seuraa tarkkaan, miten muut maat reagoivat hänen järjettömyyksiinsä, ja pienenkin
paheksunnan näyttäminen on askel oikeaan suuntaan.
Aivan kuten nykytilanteeseen joutuminen on vienyt pitkän aikaa, samoin koko yhteiskunnan
tervehtyminen tulee myös viemään aikaa. Muuttamalla ahneuden, riiston, pakkokasvun, rahan ja
vallanhalun paheksuttaviksi asioiksi muuraamme uudenlaisen yhteiskunnan peruskiven.
Ainoa keino saada aikaan pysyvä muutos on luoda uusi hallintosysteemi, jossa riitelevät poliitikot,
lobbarit, iso raha tai uskonnot eivät ole sekoittamassa päätöksentekoa. Uusi Arvopohjainen
Demokratia on vastaus. Ainostaan poistamalla hallitsemista häiritsevät tekijät voimme edes toivoa,
että saamme aikaiseksi järkeviä päätöksiä.

*****

4. Arvot
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Mitkä tahot muokkaavat arvomaailmaamme? Tietysti koulu, uskonto, koti ja ystävät, mutta nykyisin
meihin vaikuttaa ehkä kaikkein eniten media. Media on vallan väline. Se joka kontrolloi mediaa,
kontrolloi asenteitamme, arvojamme ja siten koko maapalloa.
Arvomaailmamme muokkautuu myös seuraamalla esimerkkiä. Mitä poliitikot ja maan eliitti tekevät
edellä, sitä kansa perässä. Joissakin maissa ihmiset eivät maksa veroja, koska poliitikot ja maan
eliitti eivät niitä maksa. Sama pätee korruptioon ja muihin negatiivisiin tai myös positiivisiin
ilmiöihin. Maan johdon huono arvomaailma vaikuttaa negatiivisesti koko kansaan. Vastaavasti
johdon hyvät arvot vaikuttavat myönteisesti.
Kungfutse sanoi viisaasti: Ellei Teillä itsellänne, herra, olisi ahneutta, ette saisi kansaa
varastamaan vaikka varastamisen palkitsisitte. Mikään ei ole muuttunut sitten 500-luvulla eaa.
eläneen Kungfutsen ajoista.
Vaalien alla poliitikot selittävät, kuinka heidän hallituksensa tulee muuttamaan kaiken paremmaksi.
Mutta niin kuin seepra ei voi muuttaa raitojaan, poliitikot eivät voi muuttaa luonnettaan. Mitään
pysyvää muutosta ei tule koskaan tapahtumaan, koska poliitikot eivät halua tai pysty muuttamaan
arvomaailmansa.
Kreikkalaisten arvot
Kreikka taistelee juuri nyt olemassaolostaan. Se voi toimia meille hyvänä esimerkkinä. Talouselämä
raportoi alkukesästä 2015. Transparency Internationalin Kreikan puheenjohtaja Costas Bakouris
sanoo Kreikan olevan arvojen kriisissä. "Mutta nyt näen ensimmäistä kertaa halun ja sitoutumisen
torjua korruptiota."
"Ellei korruptiota torjuta, ei voida ratkaista maiden muita ongelmia. Tämä pätee myös Kreikkaan",
sanoo Transparency Internationalin Kreikan puheenjohtaja Costas Bakouris.
Bakourisin mukaan Kreikka on joutunut nykyiseen talouskriisiin siksi, että kreikkalaisten arvot
alkoivat rapautua 1980-luvulta lähtien. Oikeuslaitos toimi tehottomasti ja veronkierto tuli yhä
hyväksytymmäksi.
"Hitaasti omatuntosi alkaa vaivaamasta sinua vähemmän ja vähemmän. Tunnet itsesi vähemmän
syylliseksi. Menetät arvopohjasi, sisäisen voimasi vastustaa vääriä asioita", Bakouris kuvaa
kehitystä.
Kun arvot rapautuvat, rapautuu myös valtion rahoituspohja. "Elleivät arvot ole kunnossa, ne
muuttuvat talouskriisiksi", Bakouris sanoo.
Kaikkien vanhojen kulttuurien tuhon alku on ollut päättäjien ahneus ja korruptio, joka on levinnyt
kaikkiin yhteiskunnan rakenteisiin. Me suomalaiset olemme arvollisesti juuri nyt samalla tasolla
kun Kreikka parikymmentä vuotta sitten, hyväksymme ja ajattelemme, että menestyksen edessä
pieni vilppi ja kovat otteet ovat oikeutettuja. "Hitaasti omatuntosi alkaa vaivaamasta sinua
vähemmän ja vähemmän. Tunnet itsesi vähemmän syylliseksi. Menetät arvopohjasi, sisäisen
voimasi vastustaa vääriä asioita". Näin tuhon kierre alkaa myös Suomessa!
Valtion virkamiesten nykyiset arvot
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Valtiovarainministeriön nettisivustolta: Julkinen toiminta on perimmiltään toimimista kansalaisten
valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Kun käytetään julkista valtaa, mm.
myönnetään korvauksia, toimeenpannaan verotusta, otetaan säilöön, tehdään esitutkintaa jne.,
vaikutetaan merkittävällä tavalla kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Siksi julkisen vallan
käyttäjinä viranomaisen - yksittäisen viraston ja virkamiehen - vastuulla on toimia puolueettomasti,
riippumattomasti ja tasapuolisesti.
Valtion henkilöstöpolitiikan eräänä tavoitteena on valtion yhteisen arvoperustan ja yhtenäisen
toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta
määriteltiin valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä Valtion
henkilöstöpolitiikan linjasta. Sen mukaan valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti
korkeatasoista. Arvopohjan ja korkean eettisen tason vahvistaminen merkitsee sitä, että koko
henkilöstö omaksuu sen osaksi jokapäiväistä toimintaa.
Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot ovat toiminnan tuloksellisuus,
avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja
riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus.
Valtion arvolista on hyvä alku, mutta se jää tyngäksi. Lista painottuu suurelta osin vain tulokseen ja
palvelun laatuun. Todella tärkeät arvot loistavat poissaolollaan. Ensimmäisellä sijalla on toiminnan
tuloksellisuus.
Voi myös kyseenalaistaa, mitkä noista arvoista toteutuvat suomalaisten virkamiesten arjessa. Tuskin
kovinkaan moni, etenkään tuloksellisuus. Vastaavia arvolistoja (mission statement) näkee monien
yritysten nettisivuilla, mutta vain harvat yritykset kunnioittavat niitä. Yleensä juuri se kaikkein
korostetuin arvo listalla toteutuu käytännössä kaikkein vähiten. Kannattaa olla varovainen, jos
yritys mainostaa itseään rehellisenä.
Valtiovarainministeriön nettisivuilla puhutaan virkamiesten arvopohjasta. Ei riitä, että virkamiehet
kunnioittavat arvoja. Myös maan ylimmän johdon, ministereiden ja kansanedustajien on
kunnioitettava niitä, jotta koko hallitonvallalla olisi hyvä arvopohja.
Uusia arvoja ei voi opettaa pelkillä huoneentauluilla. UAD-mallissa valtion työntekijät saavat
perinpohjaisen arvokoulutuksen. On myös valvottava, että arvoja noudatetaan. Jos joku virkamies ei
selvästi kunnioita uutta arvomaailmaa, hän saa etsiä uuden työpaikan. Näin arvot saadaan mukaan
virkamiesten ja hallituksen työhön nopeasti ja pysyvästi.
UAD-mallin arvomaailma
Arvot luovat yhteiskunnan. Päättäjät tekevät päätökset kunkin ajan arvojen tai niiden puuttumisen
mukaan. UAD-yhteiskunnassa päätökset tullaan tekemään mm. seuraavien arvojen mukaan:
- Hippokrateen vala ”Kaikkein ensimmäiseksi, älä vahingoita muita”: Jo pelkästään seuraamalla
tätä arvoa valtaosa vääristä päätöksistä jää tekemättä.
- Vapaus on yksi keskeisimmistä arvoista. Yhteiskunnat joissa on vähiten lakeja ja sääntöjä eli
eniten vapautta, menestyvät parhaiten kaikilla elämän osa-alueilla. Kannustetaan vapaaseen
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kansalaistoimintaa ja omatoimisuuteen yhteisöissä. Kunnille ja kaupungeille, yhteisöille ja
yksilöille annetaan enemmän vapautta muokata elämänsä omien tarpeiden mukaan. Vapaus tulee
vastuun kanssa.
- Neutraalius ja riippumattomuus: Päätökset tehdään mahdollisimman neutraalilta pohjalta
puolueettomasti ilman uskonnon, rahan, aatteiden tai poliittisen vakaumuksen vaikutusta.
- Oikeudenmukaisuus on tärkeä osa uutta arvopohjaa. Ihmiset hyväksyvät jopa heille epäedulliset
päätökset, lait ja määräykset, jos ne ovat oikeudenmukaiset ja kaikille samat. Tämän päivän
hallinnossa oikeudenmukaisuus ei täyty. Pankit ja muu iso raha, hyvävelikerhot, liitot, poliitikot ja
poliittiset puolueet ovat usein lakien yläpuolella ja saavat erikoiskohtelua.
- Yhteiskunnan hyvä: Tietyt yhteiskunnan tarpeet asetetaan kansalaisten tarpeiden edelle.
Ainoastaan terve ja vahva yhteiskunta voi luoda vankan pohjan kansan hyvinvoinnille. Jos
valtiovalta on pakotettu tekemään jonkun päätöksen, jota kansalaiset eivät haluaisi, valtiovalta
pyytää siihen ensin luvan kansalta kansanäänestyksellä. Näin pyritään saamaan kansan tuki
päätökselle. Mutta jos kansa äänestää kuitenkin sitä vastaan, valtiovalta voi käyttää veto-oikeutta ja
tekee päätöksen. Tämä tapahtuu tietenkin vain jos on kyse jostain yhteiskunnalle tärkeästä asiasta.
Tällaisia asioita voisviat olla esimerkiksi, uuden sataman tai lentokentän rakentaminen, rajojen
puolustaminen tai sodan julistaminen. Tärkeää on, että päätöstä ei tehdä ilman että siitä kysytään
kansalta. Kansanäänestyksellä ainakin yritetään saada kansa tukemaan päätöstä.
- Kansalaisten hyvä: Ihmisyys, tasa-arvo, vapaus, avoimuus, yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus ja
muut vastaavat arvot ja hyveet tulevat tärkeäksi osaksi valtiovallan arvopohjaa.
- Hyvinvointi ja menestyminen: Yksi yhteiskunnan päätehtävistä on luoda kansalaisille ja
yrityksille tukeva ja vapaa perusta, jolla ne voivat menestyä haluamamaan tavalla ja siten luoda
hyvinvointia koko yhteiskunnalle.
- Korkea virkamiesetiikka ja moraali ovat kaiken virkamiestoiminnan perusta.
Virkamiestoiminnan pitää olla rehellistä niin valtiota kuin kansalaisia kohtaan. Rikkomuksista
seuraa tarpeeksi kova rangaistus, jotta se ehkäisee väärinkäytöksiä.
- Uskonto: Vapaus valita oma moraalikäsitys, elämänfilosofia ja uskonto. Yksi pääuskonto -malli
lopetetaan. Valtio ja kirkko erotetaan toisistaan.
- Ekologisuus, ympäristön- ja luonnonsuojelu: Kestävä kehitys ei vain paperilla, vaan myös
käytännössä. Kasvu ja kehitys järkevien ekologisten arvojen mukaan.
- Lait ja turvallisuus: Mahdollisimman vähän lakeja, rajoituksia ja sääntöjä. Panostetaan
rikollisuuden ehkäisyyn ja poistamiseen. Suomen ja sen kansalaisten turvallisuus menee
kansainvälisten sopimuksien edelle.
- Avoimuus: Hallitus on mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä. Kritiikin ja mielipiteiden salliminen
luo innovaatioita. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat osa avoimuutta. Kokoukset ja
muu valtiovallan toiminta nettiin kansan nähtäväksi ja valvottavaksi.
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- Kevyt julkinen sektori: Julkinen sektori pidetään mahdollisimman pienenä ja joustavana, jotta se
voi nopeasti vastata uusiin haasteisiin. Kunnille annetaan enemmän mahdollisuuksia muokata omia
sääntöjä ja lakeja. Mahdollisimman moni julkisen sektorin instituutio yksityistetään
yhteiskunnalliseksi yritykseksi, joissa valtaosa voitoista käytetään yhteiskunnallisten ja ekologisten
tavoitteiden toteuttamiseen.
- Lisääntyminen, hengissä selviytyminen, hyvä terveys, kasvu, menestys ja vapaus = elämän
tarkoitus. Valtiovallan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea ja kannustaa kansalaisia saavuttamaan
heidän elämän tarkoituksensa ja löytämään oman polkunsa pään.
- Valtiovallan nykyiset arvot, toiminnan tuloksellisuus, avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus,
luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus,
tulevat luonnollisesti olemaan osa arvopohjaa.
- Suomi, suomalaisuus, suomalainen tuote ja etu ensin. Valtiovalta asettaa Suomen edun muun
edelle. Valtiovalta suosii suomalaisia tuotteita ja palveluja, vaikka ne olisivat kalliimpia kuin muut.
Ensin ajatellaan Suomen etua, ei ulkomaisten yritysten, maahanmuuttajien tai pakolaisten etua.
Kehitysapua jaetaan niin, että vähintään 50 % jää Suomeen joko työn tai palvelujen kautta.
Nationalismi on terveellä tavalla tärkeä arvo.
Valtiolla tulee olemaan yksi pääarvolista, mutta jokaisella virastolla on myös oma arvolistansa.
Poliisin arjessa tarvitaan erilaisia arvoja kuin jossain virastossa. Kaikki valtiovallan teot ja päätökset
tapahtuvat näiden arvolistojen kautta.
Arvokas elämä
Pekka Himasen ja Manuel Castellsin tutkimus Arvokkaan elämän malli käsittelee näitä samoja
asioita. Talouselämä-lehti julkaisi siitä osatiivistelmän: Raportin keskeinen viesti on, että kaikkien
mahdollisuus arvokkaaseen elämään on nostettava kansalliseksi tavoitteeksi. Himanen määrittelee
raportissa arvokkaan elämän siten, että "ihminen kokee terveellä tavalla oman arvokkuutensa,
jonka pohjalta hän voi nähdä toisten ihmisten vastaavan arvokkuuden - lopulta kaikki kulttuuriset
ja sukupolvirajat ylittäen maailmanlaajuisesti ja myös tulevien sukupolvien suhteen."
Tätä toteutettaisiin käytännössä uudistamalla hyvinvointivaltio, siirtymällä ekologiseen talouteen,
ottamalla arvokkaan elämän ideologia osaksi koulujen kasvatustyötä, muuttamalla suomalaista
johtamis- ja työkulttuuria sekä muuttamalla poliittista johtajuutta visionäärisempään suuntaan.
Himasen ja Castellsin ideat ovat hyviä. Mutta on aivan turha olettaa, että maailman nykyjohtajat
jotenkin ihmeellisesti tulevat järkiinsä ja alkavat elämään näiden ideoitten mukaan. Meidän on
puhdistettava valtiovallan pöytä kaikesta vanhassa, luotava uusi hallintosysteemi ja vasta sitten
voimme edes toivoa, että uudet päättäjät adoptoivat yllä olevat arvot. On aika tehdä perusteellinen
uudistus.
Jos elämme ahneuden, riiston, pahuuden ja itsekkyyden ehdoilla, meillä ei ole mitään
mahdollisuutta arvokkaaseen elämään. Arvokas elämä vaatii arvokkaita tekoja. Ainoastaan hyvän
arvomaailman omaava maa voi elää arvokkaan elämän. Kunnioittamalla hyviä arvoja nostamme
Suomen itsetunnon korkealle, jolloin uskallamme rehdisti kulkea omaa polkuamme. Toimimme
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kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaan, mutta katsomme myös omaa etuamme välittämättä
liikaa siitä, mitä muut maat meistä ajattelevat. Kukaan ei kunnioita nöyristelevää maata, mutta
kaikki kunnioittavat maata, joka kulkee omaa polkuaan rohkeasti ja varmana terveiden arvojen
saattelemana.
Arvo-opetusta annetaan koko kansalle esikoulusta lähtien aina yliopistotasolle saakka. Kyse ei ole
mistään uudesta asiasta, vaan vanhojen hyvien arvojen palauttamisesta takaisin elämäämme. Nämä
ihmisyyden perusarvot olivat Suomen selkäranka 1980-luvulle asti, mutta sen jälkeen ne ovat
vähitellen peittyneet kulutushysterian, itsekkyyden ja ahneuden alle.
Eräs valtion toteuttama arvotutkimus osoitti, että mitä selkeämmät periaatteet ovat, sitä helpompaa
on myös niiden mukainen toiminta Jos periaatteita ei ymmärretä eikä sisäistetä, ei virkamiesten
toimintakaan voi niihin perustua. Selkeät arvot ja pelisäännöt sekä selkeä seuraus, jos arvoja ei
noudateta. Kun arvot ohjaavat toimintaa ja ne on sisäistetty, toiminta täyttää korkean eettisen tason.
Kulttuurillinen arvokartta
Sosiaalipsykologi Shalom H. Schwartz1 on ensimmäinen arvotutkija, joka onnistui kehittämään
empiirisesti testattavissa olevan universaalin, eri kulttuureissa pätevän arvoteorian. Hänen
keskeinen oivalluksensa oli, että arvot liittyvät toisiinsa ollen joko toisiaan täydentäviä tai
keskenään konfliktissa. Yksi hänen teorioistaan käsittelee kulttuurisia arvo-orientaatioita. Teoria
koostuu seitsemästä arvosta ja niiden suhteita kuvaavasta kulttuurisesta arvokartasta.
Tutki oheista karttaa ja mieti, miksi eri maat ovat kartalla siellä missä ovat ja miten niiden johto ja
uskonto vaikuttavat niiden sijaintiin. Juurtuneisuutta, hierarkiaa ja hallintaa käytetään usein
keinoina, jotta valtaa pitävät tahot pysyvät vallassa. Monet kulttuurilliset ja uskonnolliset asenteet ja
arvot ovat myös vallan välineitä.
Suomi sijoittuu muiden Pohjoismaiden ja useiden Euroopan maiden kanssa kulttuuristen arvojen
maailmankartalla tasa-arvoa puolustavaan, älyllistä autonomiaa ja harmoniaa korostavaan
länsieurooppalaiseen arvoyhteisöön. Länsimaissa yksilöä ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan eri tavoin
kuin Kaukoidän tai Afrikan maissa, joissa yksilö on useimmiten alistetussa asemassa.
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Suomen paikka kartalla ei ole staattinen, vaan voimme siirtää sitä asennekoulutuksella mihin
suuntaan haluamme. Suomessa vallitsee jo nyt hyvä arvomaailma, joten sen kehittäminen vieläkin
paremmaksi on paljon helpompaa kuin se olisi monessa muussa maassa.
Arvojen DNA
Miten eri poliittiset puolueet korjaisivat esimerkiksi nuorisohuliganismin? Suomen Kuvalehdessä
olleessa artikkelissa kirjoitettiin osuvasti: Kuripuolue puhuu häiriköstä. Ymmärryspuolue puhuu
lapsesta. Toinen näkee ongelmanuorissa häirikön, pennun, räkänokan, nillittäjän. Toinen taas
lapsen, kasvukivun, oireilun, murrosiän. Tämä yksinkertainen esimerkki osoittaa hyvin, miten
erilaiset aatteet ja asenteet vaikuttavat tapoihin ratkaista ongelmia ja hallita. Näemme maailman
aina omien arvojemme kautta, oli sitten kyse yksilöstä, puolueesta tai valtiosta.
Asenteemme arkisiin asioihin, kuten muotiin, musiikkimakuun tai ruokailutottumuksiin, saattavat
muuttua nopeasti, mutta kulttuurilliset asennemuutokset vievät paljon kauemmin aikaa. Ne ovat
kuin maan DNA, joka ei helpolla muutu. Mutta myös niitä voi muokata, etenkin jos muokkaaminen
aloitetaan varhaislapsuudessa.
Perheensisäinen arvomaailma muokkaa lapsia. Tämä selittää osaltaan sen, miksi yrittäjien lapsista
tulee usein myös yrittäjiä ja lääkäreiden lapsista lääkäreitä. Sama pätee yleensä tupakoinnin,
alkoholin ja huumeiden suhteen. Myös työttömyys, laiskuus, epäsosiaalisuus ja muut vastaavat asiat
kumpuavat usein perheiden arvoista, aivan kuten ahkeruus, rehellisyys ja myönteisyys.
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Arvoympyrä
Shalom H. Schwartzin yksilöiden arvoja käsittelevä teoria kiteyttää ihmisen arvomaailman
kymmenen arvon muodostamaksi arvokehäksi. Tärkeä on oivaltaa, että arvojen vastakohdat ovat
ristiriidassa toistensa kanssa. Jos poliitikot ja maan hallitus ovat kiinnostuneita enemmän
suoriutumisesta ja vallasta, he eivät voi samaan aikaan olla hyväntahtoisia ja universaalisia.

Arvojen motivaatiosisällöt
- Itseohjautuvuus on toiminnan ja ajattelun vapautta, omien päämäärien valintaa sekä uuden
tutkimista ja luomista.
- Virikkeisyys on jännityksen ja uuden etsimistä sekä halua kohdata haasteita.
- Hedonismi on mielihyvän ja nautintojen etsimistä sekä itsensä hemmottelua.
- Suoriutuminen on henkilökohtaisen menestyksen tavoittelua, oman kulttuurin arvostamia
standardeja noudattaen.
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- Valta on muiden ihmisten ja resurssien hallintaa sekä yhteiskunnallisen arvostuksen ja statuksen
kunnioitusta.
- Turvallisuus on yhteiskunnan, lähipiirin ja oman elämän tasaisuutta ja harmonista jatkuvuutta.
- Yhdenmukaisuus on pidättäytymistä teoista ja mieltymyksistä, jotka voivat häiritä muita tai sotia
yhteisöä koskevia odotuksia tai normeja vastaan.
- Perinteillä tarkoitetaan kulttuurin tai uskonnon edellyttämien tapojen noudattamista, kunnioitusta,
hyväksymistä ja näihin sitoutumista.
- Hyväntahtoisuus on lähipiiriin kuuluvien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja etusijalle
asettamista.
- Universalismi on myös muiden kuin omaan lähipiiriin kuuluvien ihmisten sekä luonnon
hyvinvointitarpeiden ymmärtämistä, arvostusta, suvaitsemista ja suojelua.
Missä kohtaa arvoympyrää on Suomen politiikkojen arvomaailma tällä hetkellä? Millaisia olisivat
politiikkojen päätökset, jos ne perustuisivat itsensä ylittämiseen? Millainen maa Suomi olisi silloin?
Missä kohtaa ympyrää sinä ja perheesi olette? Millaiset arvot ohjaavat yritystä jossa työskentelet?
Seuraava Schwartzin kaavio osoittaa, miten sukupuoli ja ikä vaikuttavat arvomaailmamme
kehitykseen.

Olemme suuressa murroksessa
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Juuri nyt nuorten ja vanhempien arvomaailmat ovat etääntymässä toisistaan yhä kiihtyvämmällä
vauhdilla. Nykynuorison arvomaailma muokkautuu pitkälti netin ja median kautta, kun
vanhemmalla polvella se muokkautui koulun, kodin ja uskonnon kautta.
Perheinstituutio on läpikäymässä muutosta. Ihmiset elävät yhä pitempään yksin, syntyvyys laskee ja
parisuhteet ja homoseksuaalisuuteen suhtautuminen ovat muutoksen kierteessä. Koulu on kilpailua
ja suorittamista jo esikoulusta lähtien. Pääuskonnot ovat menettämässä merkityksensä, uusia
uskontoja ja elämäntapoja syntyy lisää. Kaikki ne traditiot jotka antoivat meille identiteetin ja
turvallisuuden tunteen – koti, koulu, työ, kirkko ja yhteiskunta – ovat käymässä läpi suurta henkistä
ja fyysistä muutosta.
Vanhojen traditioiden muuttumisessa ja häviämisessä ei sinänsä ole mitään pahaa. Niiden pitääkin
muuttua ajan mukana. Mutta se, mitä on tulossa tilalle, huolestuttaa. Narsistinen yksilöllisyys,
ahneus, julkisuuden tarve, rahanhimo, vallanhalu, iso ego ja kaikki minulle ja heti -mentaliteetti
ajavat kaiken vanhan yli. Niistä on tullut tämän päivän uusi traditio ja arvomaailma. Näitä arvoja
me opetamme lapsillemme. Lähes kaikki vanhat perusarvot – kohteliaisuus, vanhojen ihmisten
kunnioitus, toisista huolehtiminen, oikeudenmukaisuus, kohtuus, ahkeruus, rehtiys, rehellisyys –
ovat katoamassa. Tämä takia koko yhteiskunta on hukassa ja voi pahoin. Jos arvomaailma ei ole
terve, miten muuten voisi ollakaan?
Mitä sinä haluat luoda?
Millaisen esimerkin sinä annat arvoistasi lapsillesi ja ympäristöllesi oman käytöksesi kautta?
Opetatko omalla esimerkilläsi hyviä vai huonoja arvoja? Ovatko sinun oma sekä perheesi terveys ja
henkinen ja fyysinen hyvinvointi sinulle tärkeitä? Syötkö roskaruokaa, tupakoitko, käytätkö
huumeita tai juotko liikaa? Otatko liikaa velkaa ja tuhlaat rahasi turhaan tavaraan? Oletko
muotivillitysten ja muodin orja? Jätätkö kaupassa tavaroita minne sattuu? Heitätkö roskia maahan?
Oletko itsekäs, röyhkeä ja töykeä?
Jopa mitättömiltä tuntuvat arvot ovat tärkeitä. Olemme kokonaisvaltaisia: pienetkin tekomme
heijastuvat kaikkialle elämässämme. Jos roskaamme luontoa, silloin emme pidä myöskään huolta
itsestämme ja omasta elinympäristöstämme. Jos emme kunnioita muiden omaisuutta, emme
kunnioita omaa omaisuuttamme. Jos emme välitä omasta terveydestämme, emme välitä lastemme
terveydestä.
On aika palata takaisin terveisiin arvoihin ja luoda uusi hallintomalli, jossa hallitus toimii taustalla
yhteiskunnan tukipilarina ja yksilö voi itse hallita omaa elämäänsä. Yksilön, yritysten ja hallituksen
hyvä tukevat käsi kädessä koko yhteiskunnan hyvää.
Arvot ohjaavat valintojamme. Arvot luovat tulevaisuutemme. Tämän päivän arvovalintasi
rakentavat sinun, perheesi ja koko maan tulevaisuuden.
Kun arvomaailmamme muuttuu, maailmamme muuttuu!
1

Schwartz, Shalom H.: Kulttuuriset arvo-orientaatiot: Kansallisten erojen luonne ja seuraukset.
Limor kustannus 2011.
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5. Arvokoulutus
Voidaksemme luoda hyviin arvoihin perustuvan maan, kansalaisten on omaksuttava uusi
arvomaailma. Etenkin lapset on koulutettava heti pienestä lähtien elämään uusien arvojen mukaan.
Mitä nuorempana lasten kouluttaminen alkaa, sitä tehokkaampaa se on. Arvokoulutus alkaa
esikoulusta jatkuen aina yliopistotasolle saakka. Valtaosan arvoista lapset oppivat perheeltään. Siksi
myös vanhemmilla on suuri vastuu lapsien hyvästä arvopohjasta.
Uskonnot sekä aatteet kuten kommunismi ovat säilyneet pitkälti siksi että ihmiset on kasvatettu
niihin. Esimerkiksi Pohjois-Koreassa lapset opetetaan vihaamaan länsimaita systemaattisella
aivopesulla heti tarhasta lähtien. Suomessa luterilaisuus on pysynyt hengissä lähinnä koulujen
uskonnonopetuksen ansiosta. Koulua voi käyttää joko hyvään tarkoitukseen tai kansan
kontrolloimiseen. UAD-yhteiskunnassa lapsiin vaikutetaan myönteisessä kasvattavassa mielessä.
Uusi opetusmateriaali
Ensimmäiseksi on suunniteltava uusi arvokoulutusohjelma joka yhdistetään nykyiseen
koulutusohjelmaan. Opetusmateriaali voisi sisältää mm. seuraavia asioita: hyvä arvomaailma, vahva
omanarvontunto ja itsevarmuus, itsetuntemus, toisten auttaminen, vastuu itsestä ja yhteiskunnasta,
esiintymistaito, luovuus, suvaitsevaisuus, terve isänmaallisuus, oma henkinen ja fyysinen terveys,
murrosiän ongelmat, tasa-arvo, vapauden vaaliminen, oikeudenmukaisuus ja avarakatseisuus. Näin
nuoret oppivat näkemään asiat myös toisten kannalta ja heistä kasvaa hyvän omanarvontunnon
omaavia, suvaitsevaisia ja empaattisia kansalaisia, jotka pyrkivät teoillaan kunnioittamaan hyviä
arvoja. Tällainen henkilö viihtyy koulussa ja siten haluaa oppia uutta, kehittää itseään ja kasvaa
siksi parhaaksi henkilöksi joka hän voi olla. Opettamalla näitä elämänhallintataitoja tervehdytämme
samalla koko koululaitoksen.
Millainen sinun elämäsi olisi ollut, jos sinulla olisi ollut hyvä omanarvontunto ja olisit ollut
itsevarma? Jos olisit ollut luova ja vapaa esiintymiskammosta ja ujoudesta? Jos olisit omannut
hyvät sosiaaliset taidot? Jos olisit uskaltanut kulkea omaa polkuasi? Jos olisit saanut opiskella ja
työskennellä sillä alalla, joka on lähellä sydäntäsi? Jos olisit luottanut itseesi ja siihen että elämä
kantaa?
Jos meille olisi opetettu noita asioita, monet olisivat välttäneet alkoholin ja huumeiden haitat. Paljon
vähemmän nuoria olisi ajautunut jengeihin ja joutunut rikollisuuskierteeseen. He olisivat löytäneet
työn joka on heidän intohimonsa. He olisivat nyt normaaleja, menestyneitä kansalaisia ja melko
varmasti myös fyysisesti ja henkisesti terveempiä. Yhden jos toisenkin suomalaisen elämä olisi
taatusti antoisampaa ja myös materiaalisesti parempaa jos kouluissa olisi opetettu enemmän
elämänhallintaa.
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Arvot ovat tärkeä osa myös fyysistä terveyttä. Jos meille opetettaisiin aivan pienestä pitäen
arvostamaan terveyttämme, olisimme taatusti paljon terveempiä. Kun arvostaa itseään ja
terveyttään, silloin ei syö roskaruokaa eikä ehdoin tahdoin tuhoa terveyttään liialla alkoholilla,
tupakalla tai muilla huonoilla elintavoilla.
Hyvän omanarvontunnon omaava ihminen ei ajaudu rikolliseksi, sosiaalipummiksi tai
pitkäaikaistyöttömäksi, vaan hän korjaa suuntaa ennen kuin ongelmat riistäytyvät käsistä.
Hyvinvoivassa yhteiskunnassa nuoret eivät oireile eikä siellä ole juurikaan pitkäaikaistyöttömiä ja
syrjäytyneitä, jotka viettävät iltansa lähiöbaareissa murheitaan olueen hukuttamassa.
Kun ihmiset huomaavat, että hyvät arvot omaavilla ihmisillä ja yrityksillä menee paremmin, kaikki
kiinnostuvat niistä. Pakottamalla ihmiset eivät ryhdy kohentamaan omaa elämää, mutta menestys ja
hyvä elämä vetävät puoleensa kaikkia kuin mesi mehiläisiä.
Hallinnon henkilöstön kouluttaminen
Yhteiskuntatieteiden koulutusta yliopistoissa tulee parantaa niin että niistä valmistuu UADyhteiskunnan vaatimukset täyttäviä henkilöitä. Yksi tärkeä osa koulutusta tulee luonnollisesti
olemaan uusien arvojen opetus.
Koulutuksen kautta pääsemme eroon poliittisista tai suhteilla hankituista pesteistä. Koulutus
vähentää myös aatteellisuutta. Aatteet sokaisevat, jolloin päättäjät eivät pysty näkemään maan
parasta. Aatteiden vangit eivät suostu kompromisseihin, joita hallituksessa joutuu aina tekemään.
UAD-malli ei tarkoita sitä, että hallituksessa työskentelevillä henkilöillä ei saisi olla omia aatteita
tai uskonnollista vakaumusta. UAD-mallissa virkamiehet koulutetaan niin että he eivät anna niiden
vaikuttaa päätöksentekoon. Järkevät henkilöt ymmärtävät, että voidaksemme rakentaa vahvan ja
menestyvän Suomen, kaikkien on puhalleltava yhteen hiileen ja jätettävä aatteet ja uskonnot
narikkaan.
Aivan kuten pelastuslaitokselle hakeutuvat töihin ne henkilöt, joille tuon ammatin arvot ja työ ovat
tärkeitä, samoin UAD-koulutus tulee vetämään puoleensa sellaisia henkilöitä, joilla on hyvä
arvomaailma ja jotka todella haluavat pyyteettömästi työskennellä Suomen hyväksi. Koulutuksen
aikana jyvät erottuvat akanoista ja pinnalle nousee kerma, josta kehittyy aikanaan maan korkein
johto.
Toiveajattelua?
Arvokoulutus saattaa kuulostaa toiveajattelulta. Elämme nykyään erittäin raadollisessa
yhteiskunnassa, jossa kunnioitetaan röyhkeyttä, menestymistä hinnalla millä tahansa, rikkaita ja
kuuluisia henkilöitä. Olemme oppineet raadollisuuden. Mutta aivan kuten olemme oppineet
raadollisiksi, voimme myös poisoppia siitä. Voimme oppia elämään terveiden arvojen mukaan.
On täysin mahdollista luoda uudenlainen, hyville perusarvoille pohjautuva yhteiskunta unohtamatta
sitä, että myös yritysten on menestyttävä ja että raha pitää maailman pyörimässä. Voimme luoda
yhteiskunnan, jossa kansa pitää huolta yhteiskunnasta ja yhteiskunta pitää huolta kansasta.
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Elämämme yksilöinä ja yhteisönä on aina asenteidemme ja arvojemme summa. Oikeanlaisella
koulutuksella voimme muuttaa kansan arvomaailmaan parempaan suuntaan, ja kehittää hyvinvoivan
ja menestyvän yhteiskunnan.

*****

6. Koululaitos
Jos koululaitos sallisi meidän löytää oman kutsumuksemme, menestyisimme niin yksilöinä kuin
koko maana paljon paremmin. Oman intohimonsa toteuttaminen luo menestystä, terveyttä ja hyvää
oloa. Työ Siwan kassana tukahduttaa sellaisen henkilön, jonka kutsumus on olla opettaja tai
insinööri. Siwan kassana menestyy henkilö, joka haluaa sitä työtä tehdä. Kaikki eivät halua nk.
ihanneammatteja kuten artisti, lääkäri tai taiteilija. Jotkut haluavat olla kirjapitäjiä, tehdastyöläisiä
tai siivoojia.
Koska meitä ei opeteta löytämään omaa ”juttuamme” vaan ihannoimaan nk. ihanneammatteja,
ajattelemme virheellisesti, että kuuluisana laulajana tai rikkaana lääkärinä olisimme onnellisia.
Monta kymmentä vuotta ammatissa jota teemme väärien syiden takia imee voimat meistä. Jos
voisimme tehdä juuri sitä työtä jota todella haluamme, tuottavuus paranisi, sairauspoissaolot
vähenisivät ja ihmisten hyvinvointi kohenisi. Myös yritykset tuottaisivat paremmin. Tämä tietenkin
loisi terveen ja menestyvän yhteiskunnan.
Koulutuksen suhteen meidän on tehtävä juuri päinvastoin kuin muu maailma. Monissa maissa
oppituntien määrää lisätään ja opetusta kiristetään. Ehkä se tuottaa lyhyellä aikavälillä hyvin
koulutettuja rattaita teollisuudelle, mutta se tulee kostautumaan monella muulla tavalla
tulevaisuudessa. Nuoriso oireilee (masentuu, syö roskaruokaa, lihoo, käyttää alkoholia ja huumeita)
paljolti juuri rankan koulustressin takia. Esimerkiksi Kiinassa koululaisten itsemurhat ovat
lisääntyneet huomattavasti kiristyneen koulustressin takia.
PISA- ja muista testituloksista tulee helposti itseisarvo. On vain ajan kysymys kun Suomessa
aletaan USA:n tapaan vääristellä testituloksia. USA:ssa PISAn kaltaisissa testeissä parhaiten
pärjäävät koulut saavat suurimmat osavaltioiden tuet. Myös vanhemmat haluavat lapsensa kouluihin
joissa on korkeat testitulokset. Niinpä monissa kouluissa opetetaan oppilaille miten testeissä saa
hyvät pisteet, eli opetetaan testissä pärjäämistä.
Motivoiva koululaitos
Jos koulu olisi mielenkiintoinen, innostava ja vapaa, eikö se tuottaisi terveempiä ja paremmin
koulutettuja nuoria kuin nykyinen ahdistava koululaitos? Tällainen koululaitos vähentäisi nuorten
oireilua ja ehkäisisi ongelmia. Lukemattomat tutkimukset osoittavat, että masentunut, ahdistunut,
kyllästynyt, stressaantunut tai peloissaan oleva ihminen ei opi. Oppisitko sinä jotain, jos pelkäät
pärjäätkö kokeissa tai jos olet ahdistunut koulustressin takia? Mitä vapautuneempia,
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innostuneempia ja kiinnostuneempia olemme, sitä paremmin opimme. Miksi kehitämme koulua
vuosi vuodelta juuri päinvastaiseen suuntaan? Miksi yritämme tehdä siitä mahdollisimman tylsän?
Koululaitoksen päätarkoituksen tulee olla oppilaiden tukeminen niin, että mahdollisimman moni
löytää oman polkunsa pään. Nuoret opiskelevat paljon mieluummin kun he saavat opiskella sitä,
mikä on lähellä heidän sydäntään. Koulujen pitää tukea nuorten vahvuuksia ja todellista kutsumusta
eikä yrittää tehdä kaikista samaa harmaata keskitason massaa. Luonnollisesti opetukseen pitää
kuulua myös normaalit perusaineet ja yleissivistys.
Pakkotestauksen aiheuttama paine saattaa viedä sen vähänkin opiskelun ilon, jota kouluissa enää on.
Uudessa koulumallissa lukukauden lopussa testataan oppilaat jotta nähdään, ettei kukaan ole
jäämässä liikaa jälkeen. Testien tulos ei kuitenkaan vaikuta todistukseen. Niiden avulla vain
seurataan oppilaan edistymistä. Todistuksessa mainitaan pelkästään suoritetut aineet, luokka ja
koulu. Harvassa työpaikassa katsotaan todistuksen arvosanoja, ja kaikkiin korkeamman tason
oppilaitoksiin on pääsykoe. Tietenkin on määriteltävä jokin perustietomäärä, joka jokaisen oppilaan
on hallittava. Väkisin opiskeleminen jatkuviin kokeisiin ei tee oppilaista viisaampia.
Yllä olevan idean toimivuus edellyttää tietenkin sitä, että oppilailla on terve arvomaailma ja että
kouluista on poistettu kaikki turha opiskelu, joka tekee siitä epämiellyttävän. Jos vapaan koulun luo
nykyisen koulumallin päälle, oppilaat tulevat käyttämään vapautta väärin, koska heidän
arvomaailmansa on sekaisin. Jos oppilaiden arvomaailma on kohdallaan, heille voidaan antaa
enemmän vapautta ja vastuuta omasta opiskelustaan.
Herää koulu!
Ylen uutiset kirjoitti nettisivustollaan otsikolla Miksei koululaitos muutu, vaikka maailma muuttuu?
– opettaja luopui kokonaan pulpeteista seuraavaa: Herää, koulu! -pamfletin kirjoittanut Maarit
Korhonen ihmettelee, miksei koululaitos muutu, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Hän näkee
muutoksen tarvetta sekä opetussisällöissä, opetusmetodeissa että koulurakennuksissa.
– Systeemi on ollut 300 vuotta sama, se lähtee Euroopan teollistumisesta. Silloin haluttiin ihmisiä,
joilla on kaunis käsiala, laskutaito ja lojaaliutta auktoriteetteja kohtaan. Liikaa ei saanut oppia. Ja
näin on edelleenkin, Korhonen sanoo.
Kukaan ei pysähdy miettimään, kiinnostaako asia tai tarvitaanko tätä kaikkea.
Pamfletissaan Korhonen kirjoittaa, että pakollisia opetussisältöjä pitäisi olla paljon vähemmän.
Jopa puolet nykyisistä pakollisista sisällöistä voisi muuttaa vapaaehtoisiksi.
– Se on Harvardin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan vierailevan professorin Pasi
Sahlbergin nerokas idea ja helposti toteutettavissa. Pakolliset oppiaineet turvaisivat
yleissivistyksen, ja vapaaehtoiset perustuisivat lapsen intohimoon tai mielenkiinnon kohteisiin.
Kaikista oppiaineista voisi ottaa kevyesti puolet pois.
Korhosen mukaan koulujärjestelmässä noudatetaan kirjoja liian orjallisesti. Jos jokaista kappaletta
ei ehditä lukuvuoden aikana lukemaan, tulee palautetta sekä vanhemmilta että yläkoulusta.
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– Jokaisessa oppiaineessa on niin paljon tavaraa, että meillä on hirveä kiire tunkea se asiamäärä
lapsille. Kukaan ei pysähdy miettimään, kiinnostaako asia tai tarvitaanko tätä kaikkea.
– Kuuluuko 12-vuotiaan yleissivistykseen tietää eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen
muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa? Vai pitäisikö kuitenkin aloittaa oppilaan omasta
historiasta, oman perheen historiasta, oman paikkakunnan historiasta.
Oppilaita heitetään hukkaan
Nykyisessä koulujärjestelmässä moni oppilas heitetään hukkaan, sanoo Korhonen.
– Meillä on sellaisia lapsia, joiden lahjakkuutta koulu ei ikinä huomaa. Pakotamme heidät
lukemaan yhdeksän vuotta samoja aineita, kiinnosti heitä tai ei. Käsillätekijät pakotetaan
akateemisuuden muottiin, he saavat huonoja numeroita ja itsetunto menee. Sitten he eivät pääse
jatko-opintoihin.
– Kuinka monen huonosta itsetunnosta koulu itse asiassa on vastuussa?
Korhosen mukaan tämänhetkisessä koulujärjestelmässä kärsivät myös akateemisesti lahjakkaat,
jotka eivät pääse etenemään omaa tahtiaan.
– Emme ota huomioon myöskään niitä lapsia, jotka eivät kykene oppimaan, koska kotona on kaaos,
Korhonen lisää.
Uusi koulumalli
Kaikkein tärkeintä on opettaa hyvän elämän taitoja: hyvää itseluottamusta, itsetuntoa, käytöstapoja
ja muita tärkeitä asioita, jotka mainittiin Arvokoulutus-luvussa. Hyvä yleissivistys on tärkeää,
kaikkeen muuhun löytyy apua. Jos jollakin on palava halu tulla ydinfyysikoksi, tärkeämpää on into
kuin matemaattinen superälykkyys. Nykyään tietokoneet laskevat dataa paljon nopeammin kuin
yksikään henkilö. Silloin kun vielä laskettiin laskutikulla, matemaattisilla taidoilla oli enemmän
painoarvoa. Nyt lähes kaikissa ammateissa on tekniikan luomia apuvälineitä, joten meidän ei
tarvitse itse osata niin paljon. Jos joku on superlahjakas jollain alalla, hän kyllä tulee saamaan
tarvittavaa korkeamman tason koulutusta. Kuten Korhonen yllä toteaa; nykysysteemi tukahduttaa
lahjakkaat nuoret.
On täysin järjetöntä, että kouluissa ollaan enemmän huolissaan siitä että jokainen oppii algebraa
kuin esimerkiksi siitä, että lapset ovat yhä enemmän ylipainoisia. Koululaitos olisi avainasemassa
opettamassa ja valvomassa, että mahdollisimman moni nuori välttäisi ylipaino-ongelmat. Jos
havaitaan että nuori lihoo, siihen pitää puuttua välittömästi yhdessä vanhempien kanssa.
Vanhemmat pyydetään koululle ja tehdään suunnitelma miten paino saadaan normaaliksi. Samoin
menetellään myös alkoholi- ja huumeongelmien, varastelun, koulukiusaamisen/väkivallan ja
muiden vastaavien ongelmien kanssa.
Nyt koululaitos tarttuu näihin epäkohtiin monesti vasta kun se on liian myöhäistä. On tärkeää, että
lapsi pääsee koulusta terveenä niin fyysisesti kuin henkisesti ja että hän tietää mihin suuntaan
haluaa elämässään mennä ja omaa hyvän itsetunnon. Tämä on paljon tärkeämpää kuin se, että osaa
luetella ulkoa maailman joet. Vai väittääkö joku että koululaitoksemme on onnistunut, jos sieltä
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tulee18-vuotias ylipainoinen nuori jolla on hyvät arvosanat, mutta vaikeuksia sitoa omia
kengännauhojaan?
Miksi kouluissa ei opeta ensiapua? Kuinka moni ihmishenki olisi saatettu pelastaa, jos kaikki
kansalaiset osaisivat antaa ensiapua? Alemmilla luokilla opetettaisiin perusasiat kuten avun
hälyttäminen, haavan sitominen ja puhtaana pitäminen, yms. Ylemmillä luokilla voisi opettaa
vaativampaa ensiapua kuten hengenpelastusta, hukkuvan tai sydänkohtauksen saaneen elvytystä ja
miten huolehditaan sairaasta perheenjäsenestä. Koska tämä koulutus jaettaisiin monelle vuodelle,
siihen ei tarvitsisi uhrata monta tuntia kuukaudessa. Jos lapsi pystyy tämän koulutuksen ansiosta
pelastamaan oman perheenjäsenen hengen, se on kaikkein suurin lahja jonka koululaitos voi hänelle
ja hänen perheelle koskaan antaa.
Koulussa tulisi myös opettaa enemmän Kalevalaa, omaa kansalliseepostamme, jotta voimme valaa
nuoriimme sen, mitä tarkoittaa olla suomalainen. Mistä Suomi tulee ja mitä se on. Maapallo
pienenee valtavaa vauhtia matkustamisen, netin ja median kautta, ja etenkin pienet maat tulevat
menettämään identiteettinsä ensimmäisinä. Siksi on tärkeää valaa lapsiin vahva suomalainen
rehellinen arvomaailma sekä ylpeys omista juuristaan. Vain harvalla maalla on oma kansalliseepos.
Meidän pitää vaalia ja olla ylpeitä omastamme.
Koulutuksen taso
Merja Saarinen kirjoitti Talouselämä-lehdessä: Opettajien taidoissa on paljon puutteita.
Peruskoululaisten lukutaito ja muu osaaminen on tutkimuksen mukaan heikentynyt dramaattisesti.
Kyse ei ole vain resurssien ja rahan puutteesta, sanoo opetusministeriön kansliapäällikkö Anita
Lehikoinen. Myös opettajien pitäisi mennä itseensä.
”Kaikkea ei hoideta rahalla. Opetusmetodeja pitää miettiä. Nyt esimerkiksi uutta teknologiaa ei
osata riittävästi hyödyntää”, Lehikoinen sanoo. Hänen mukaansa opettajien tietotekniikkataidoissa
on paljon puutteita. Vaikka ”rautaa” onkin hankittu kouluihin ajoissa, sitä käytetään liian vähän.
”Tietotekniikan käyttö ei takaa parempaa oppimista. Mutta nyt koulun ja ulkopuolisen maailman
välillä on liian iso kuilu”, Lehikoinen huomauttaa. Opetusta on mietittävä uusiksi laajemminkin.
Koulu kilpailee Lehikoisen mukaan lasten ajasta aivan eri tavalla kuin ennen, eivätkä oppilaat
viihdy koulussa.
USA:ssa käytetään nykyään kaksi kertaa enemmän rahaa oppilasta kohden kuin 70-luvulla ja silti
sen oma PISA-testiä vastaava testitulos on huomattavasti heikompi kuin aiemmin. Tärkein tekijä ei
ole raha, vaan opettajien motivaatio ja oikeanlainen koulutusohjelma. Jos lapset eivät viihdy
koulussa, he eivät myöskään opi siellä. Viihtyisä ja innostava nuorten ehdoilla toimiva koulu edistää
spontaania oppimista.
Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat kyllästyneitä nykyiseen koulumalliimme. Miten muuten voisi
ollakaan, jos työympäristö on sellainen kuin se nykykouluissa on. Koulussa pitää olla selkeät rajat
ja kuri. Opettajan on oltava se joka määrää. Se että oppilailla on enemmän oikeuksia kuin
opettajilla, on väärä suunta. Tunneilla pitää olla oppimisrauha; kännykät ja muut laitteet pitää olla
suljettuina oppituntien aikana.
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Myös opettajat tulisivat nauttimaan vapaasta ja uudenlaisesta koulutusmallista. Mutta he ja
koululaitos tulevat vastustamaan kaikin keinoin kaikkia radikaaleja muutoksia, koska emme millään
haluaisi tunnustaa, että on parempia tapoja työskennellä kuin ne mihin olemme tottuneet. Tämä on
yksi suuri syy siihen, miksi monissa ammateissa vanhat parrat ovat kaikkia uudistuksia vastaan –
aivan kuin olisi jokin häpeä, jos uusi aika tuo tullessaan uusia työmenetelmiä. Ainoastaan se on
häpeä että ei ymmärrä, että ajat muuttuvat ja siksi myös työ- ja opetusmetodit muuttuvat. Nyt 50–60
-vuotiaat opettajat kyllä muistavat, kuinka he juuri vastavalmistuneina katselivat sen ajan vanhoja
opettajia ja ihmettelivät, miksi he eivät halua oppia uusia opetusmetodeja. Nyt heitä katsotaan
samalla lailla. Vanhemmiten me kaikki kalkkeudumme, ja uuden työmallin opettelu viimeisellä
työvuosikymmenellä tuntuu turhauttavalta.
Ammattikoulutus
Presidentti Niinistö kertoi valtiovieraillullaan Sveitsissä 2013 toivovansa Suomen ottavan oppia
Sveitsiltä ammattikoulutuksessa. Niinistön mielestä juuri onnistuminen ammattikoulutuksessa
selittää osin Sveitsin alhaisen nuorisotyöttömyyden. Ammatti- ja oppisopimuskoulutus ovat erittäin
tärkeitä asioita, joilla voimme vahvistaa ja pitää Suomen teollisuuden osaamisen hengissä.
Ammattikoulutus on mietittävä kokonaan uudelleen niin, että se toimii tehokkaasti ja houkuttelee
nuoria sitoutumaan niihin. Voimme ottaa mallia niistä maista joissa se toimii. Siihen tarvitaan vain
valtiovallan halu tehdä suuria muutoksia.
Koulukiusaaminen vai väkivalta?
Sana kiusaaminen antaa täysin väärän kuvan; kyseessä on kouluväkivalta. Ehkä osittain sen takia,
että kouluväkivallan on ajateltu olevan vain jotain puoliharmitonta kiusaamista. Jotain joka kuuluu
lasten maailmaa, sille ei ole tehty mitään. Arviot heittelevä, mutta reilut 15 % koululasista kokee
joko henkistä tai fyysistä kouluväkivaltaa. Nykyään väkivalta usein jatkuu myös somessa.
Koululainen ei pääse sitä karkuun edes kotonaan. Kouluväkivalta on tuhonnut kymmenien
tuhansien lasten elämän. Se että sitä ei ole saatu loppumaan on nimenomaan merkki siitä, että
lapsista ei todellisuudessa välitetä. Turvallinen ja miellyttävä koulukokemus on paljon tärkeämpää
kuin hyvät arvosanat.
Ennen vain oppilaat kokivat kiusaamista ja väkivaltaa, mutta nykyään se kohdistuu yhä useammin
myös opettajiin. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan yli 10 000 opettajaa kokee vuosittain
työssään väkivaltaa, ja lähes 35 000 opettajaa on kokenut kiusaamista tai epäasiallista kohtelua.
Epäasiallista kohtelua tai kiusaamista kokeneista useampi kuin jopa kymmenes eli noin 3 800
opettajaa oli ollut poissa työstään. Väkivaltaa kokeneista opettajista 700 opettajaa oli ollut poissa
työstä vuoden aikana. Opettajien työturvallisuuden puutteet aiheuttavat myös mittavia taloudellisia
menetyksiä. Sairauspoissaoloista ja sijaisten palkkaamisesta aiheutuu pelkästään kunta-alalla
vuosittain noin 20 miljoonan lisälasku, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen arvioi.
Eniten väkivaltaa, kiusaamista ja epäasiallista kohtelua opettajat olivat kokeneet peruskouluissa ja
päiväkodeissa. Tämä puhuu vankemman koulujen ja vanhempien välisen yhteistyön tarpeesta. On
peiliin katsomisen paikka. Lapset on kasvatettava kotona ja vanhempien on näytettävä esimerkkiä
asiallisesta käytöksestä. Lasten ja nuorten ohjaamiseen vaaditaan aikaa ja aikuisen huolenpitoa.
Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukset ovat yleisiä myös ammatillisissa oppilaitoksissa
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ja ammattikorkeakouluissa. Luukkaisen mielestä on hälyttävää, että epäasiallista kohtelua esiintyy
myös työtovereiden ja esimiesten taholta.
Opettajien kiusaamiseen syyllistyvät oppilaiden lisäksi usein myös koululaisten vanhemmat ja
huoltajat. Nämä kiusaamisluvut ovat hyvin korkeat verrattuna muuhun työelämään.
Epävarmuus työpaikasta ja toiminnan jatkumisesta näkyvät synkästi ammatillisten oppilaitosten ja
ammattikorkeakoulujen arjessa. Kiire ja paine jättävät jälkensä. Jo muutaman sadan opettajan
väsyminen heijastuu nopeasti kymmenien tuhansien nuorten opiskeluun. Oppilaitoksien pitäisi
näyttää hyvää esimerkkiä toimivasta ja arvostavasta työyhteisöstä. Nyt näin ei aina ole, Luukkainen
myöntää.
Kuten lähes kaikkien negatiivisten trendien kanssa tahtoo käydä, kouluväkivalta ja kouluun yleensä
liittyvät muut negatiiviset ongelmat tulee pahenemaan vuosi vuodelta. USA:ssa lähes kaikissa
kouluissa on pakko olla aseelliset vartijat. Ei niinkään ulkopuolisen uhan takia, vaan jengien ja
huumeissa sekoilevien oppilaiden takia.
Jos koululaitos on kaaoksen partaalla jo nyt, millaisia oppilaita se sylkee pihalle kymmenen vuoden
päästä? Lääkittyjä, itsekkäitä, ahneita ja narsistisia huume zombeja? Vai hyvän itsetunnon ja oman
polkunsa pään löytäneitä, henkisesti ja fyysisesti terveitä nuoria?
On aika ryhdistäytyä ja laittaa koululaitoksen prioriteetit, säännöt, rajat ja opettajien kunnioitus
takaisin kohdalleen. Jos annamme nykyisen tilanteen riistäytyä käsistä, tulemme tuhomaan monia
sukupolvia.
Koulu ja nuorisorikollisuus
Suomen Kuvalehden toimittaja Katri Merikallio kirjoitti kolumnissaan, että Suomen nuoret
tarvitsevat vuoden tai kaksi lisää koulunpenkillä. Hän perustelee tätä sillä, että väkivalta- ja
omaisuusrikoksista tuomitut nuoret aikuiset ovat huonosti koulutettuja. Myös perheväkivallasta
epäillyt ovat muita vähemmän koulutettuja. Hänen mielestään paras keino ehkäistä
nuorisorikollisuutta on nostaa oppivelvollisuusikää vuodella tai kahdella. Hän toivoo että, tässä
ajassa aika moni nuori järkiintyisi sen verran, että jatkaisi opintonsa myös loppuun.
Merikallion hyvää tarkoittavat neuvot kompastuvat siihen samaan ansaan, johon lähes kaikki
muutkin korjausehdotukset kompastuvat. Tarjotaan laastarivastausta kun pitäisi korjata ongelman
oikeat syyt, joita ovat tylsä ja stressaava koulumaailma, turhien aineiden opiskelu, kaikkien
oppilaiden saman muotin läpi tunkeminen, epäpätevät opettajat, välittämisen puute, yksilön
huomiotta jättäminen, erilaisuuden ja luovuuden tukemisen puute sekä kannustuksen puute löytää se
oma juttu.
Kotiongelmat ovat iso osa tätä ongelmaa. Myös Merikallio viittaa tähän sanoessaan, että lapsia
kasvaa yhä oloissa, joissa on lähes ihme, että he pysyvät edes järjissään. Alkoholismi,
perheväkivalta, jatkuva riitely, avioerot, työttömyys, taloudelliset huolet ja välinpitämättömyys ovat
lähes jokaisen koulunsa kesken jättäneen arkea. Kun mukaan lisätään murrosiän muut paineet, niin
soppa on valmis. Meidän on korjattava sekä koulu- että kotiongelmat. Nuoret korjautuvat itsestään
koulun ja kotiolojen korjaamisen ohessa.
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Nuorisorikollisuusongelma ei tule selviämään sillä, että pienen vähemmistön takia koko kansa
pakotetaan käymään kaksi vuotta lisää koulua, kuten Merikallio ehdotti. Eikö ole parempi miettiä,
miten nuorisorikollisia voi auttaa muilla keinolla ja miten korjata todelliset syyt ongelmiin? Eikö
ole aika miettiä todella rehellisesti miksi koululaitoksemme on niin sekaisin? Eikö ole aika kehittää
uusi terve oppisysteemi eikä vain seurata muita maita sokeasti?
Kaikkien ei myöskään kuulu käydä koulua loppuun. Esimerkiksi USA:ssa valtaosa
yksityisyrittäjistä ja miljonääreistä on nimenomaan lukion kesken jättäneitä. Meidän ei pidä
toitottaa lapsille, että ilman koulutusta ei pärjää. Lapset uskovat tuohon valheeseen, josta tulee
helposti itseään toteuttava uskomus. Voimme sanoa, että moniin kouluihin ja ammatteihin vaaditaan
hyvä peruskoulutustaso, mutta koulutuksen puute ei ole este menestykselle. Suomessakin on
luultavasti enemmän niitä, jotka ovat menestyneet huonosta koulutustasosta huolimatta, kuin niitä,
jotka ovat menestyneet hyvän koulutustason takia.
Osasta ihmisiä tulee joka tapauksessa pummeja, alkoholisteja tai rikollisia. Kaikkia ei voida
pelastaa. Mutta keskittymällä todellisiin ongelmiin voimme pelastaa paljon enemmän
ongelmanuoria kuin nyt. Nykyinen systeemi nimenomaan luo heitä! Tekemällä koululaitoksesta
miellyttävämmän ja paremman opiskelupaikan sekä kouluttamalla myös vanhemmat takaisin
terveeseen arvomaailmaan otamme ison askeleen eteenpäin.
Koululaisten lääkitseminen
Kuten tiedetään, USA:ssa koululaisia hoidetaan vahvoilla lääkkeillä. Näin tehdään myös Ruotsissa.
Aamulehti kirjoitti: Lääkkeiden syöttämisessä ruotsalaislapsille on myös tapahtunut radikaali
muutos viimeisten kuuden vuoden aikana. Esimerkiksi mielialalääkkeiden ja rauhoittavien käyttö
on lisääntynyt rajusti. Niillä pyritään auttamaan lapsia selviytymään jokapäiväisestä elämästä ja
koulusta. Mielialalääkkeiden määrä on kasvanut 32 prosenttia. Joukossa on myös monia lääkkeitä,
joita ei suositella lapsille ollenkaan. Lapsille syötetään myös lisääntyvässä määrin voimakkaita
rauhoittavia lääkkeitä, kuten Valiumia. Viime vuonna 12 000 ruotsalaislasta ja -nuorta sai
rauhoittavia lääkkeitä. Heistä 3 500 oli esikouluikäisiä ja 880 vauvaikäisiä.
Mielialalääkkeillä ja rauhoittavilla pyritään auttamaan lapsia selviytymään jokapäiväisestä
elämästä ja koulusta. Eikö edellinen lause ole selvä todiste siitä missä vika piilee? Jos lapset täytyy
huumata vahvoilla lääkkeillä jotta he selviävät jokapäiväisestä elämästä ja koulusta, eikö
vanhempien, opettajien, koululaitoksen ja koko yhteiskunnan ole aika katsoa peiliin? Vai
pidennetään koulupäivää, lisätään kotiläksyjä ja kokeita, lyhennetään kesälomaa ja vielä siihen
päälle kaksi vuottaa lisää koulua? Pysyykö tämän jälkeen yksikään oppilas enää järjissään? Jos ei
pysy, ei sillä väliä, otetaan mallia Ruotsista ja lääkitään nuoria oikein kauhakaupalla.
Uusi koululaitos
On aika miettiä koululaitoksen tarkoitus kokonaan uudelleen. On aika opettaa lapsille miten ajatella
eikä mitä ajatella. Opetetaan heille mitä he haluavat oppia ja mitä tulevaisuuden yhteiskunta tulee
tarvitsemaan. Suomen menestys tulee olemaan yhä enemmissä määrin tietotekniikan varassa. Tämä
ala kiinnostaa nuoria, mutta me opetamme heille sitkeästi keskiajan historiaa, uskontoa ja Bolivian
jokien nimiä. Valtaosa kotiläksyistä ja kokeista on syytä poistaa. Etenkin alle 12-vuotiaiden lasten
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täytyy saada olla lapsia. Heillä pitää olla aikaa leikkiä, kokea ja opetella itse elämän mysteerio. Se
ei ole pelkkää akatemiaa, kaukana siitä.
Scientific American -lehti kirjoitti: Jos jatkuvasti kerromme lapsillemme, että he ovat erityisen
älykkäitä ja taitavia, teemme heidät alttiiksi epäonnistumisille ja haasteita pelkääviksi. Mutta jos
kasvatamme lapsemme niin, että heillä on avoin ja henkilökohtaiseen kasvuun perustuva asenne, he
pärjäävät paljon paremmin koulussa ja elämässä. Kasvuun perustuva asenne tukee sitä ajattelua,
että kuka tahansa voi oppia ja menestyä oppimalla haasteista ja vastoinkäymisistä. Tärkeää on
hyvä elämänasenne ja valmius kohdata nykymaailman haasteet.
Onko tärkeää, että Suomen koululaiset oppivat kaiken sen teoreettisen tiedon jota kouluissa
nykyään opetetaan, mutta että heidän koulukokemuksensa on monille epämiellyttävä ja siksi
monista tulee ylipainoisia, alkoholisoituneita ja elämänhalunsa menettäneitä aikuisia? Vai onko
koulun todellinen tehtävä se, että koulukokemus on miellyttävä ja että koulusta valmistuu onnellisia
ja terveitä henkilöitä, joilla on selkeä suunta ja hyvät perustyökalut elämään?

*****

7. Yhteiskunnan tarpeet ennen yksilön tarpeita
Miksi yhteiskunnan tarpeet pitäisi asettaa yksilön tarpeiden edelle? Eikö demokratiassa pitäisi olla
juuri päinvastoin? Yhteiskunnan tarpeet ovat tärkeämpiä siksi, että yhteiskunnan pitää pystyä
luomaan vankka pohja, jolla kansalaiset ja yritykset voivat menestyä. Mutta yhteiskunnan tarpeet on
asetettava etusijalle terveellä ja järkevällä tavalla niin, että viime kädessä siitä hyötyvät myös
kansalaiset. Tarkoitus ei tietenkään ole, että kaikki yhteiskunnan tarpeet menevät kansalaisten
tarpeiden edelle.
Monissa asioissa lait ja säännöt menevät kaiken järjen edelle. Koulu ei voi estää oppilaita
videokuvaamasta kännyköillä, vaikka videoita käytetään kiusaamiseen. Muutenkin älypuhelimet
vievät oppilaiden huomion muualle ja siksi niiden käyttö koulupäivän aikana pitäisi pystyä
kieltämään. Koulu ei voi myöskään puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen tai
tupakointiin. Vanhemmat eivät voi lain mukaan seurata salaa lastensa nettiliikennettä tai
sähköposteja, koska kirjesalaisuus estää sen. Tällaisissa asioissa pitäisi koululla ja vanhemmilla olla
oikeus pitää huolta lapsista ainakin 16 ikävuoteen asti. Etenkin jos vanhemmat huomaavat, että
lapsi käyttäytyy oudosti. Tyttö esimerkiksi alkaa yhtäkkiä käyttää erittäin seksuaalisia vaatteita tai
selvästi salaillee ketä näkee ja minne menee, eli on pelkoa, että jotain pahaa voi lapselle tapahtua.
Tällöin vanhemmilla pitäisi olla oikeus valvoa salaa lapsensa sähköposteja ja chattailua. Tietenkin
monet huolissaan olevat vanhemmat seuraavat salaa lastensa nettikäyttäytymistä vaikka se ei ole
laillista, mutta jos se olisi laillista, niin ehkä useampi vanhempi tekisi sitä. Näin moni pedofiili
tapaus olisi voitu välttää ja lukemattomia huumekokeiluja tai orastavia rikollisuuskierteitä estää.
Kumpi on tärkeämpää: liian kireät yksilönsuojalait vai omien lasten terveys ja hyvinvointi?
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Kaikki ongelmat on paljon helpompi korjata niiden alkuvaiheessa. Kuinka moni nyt vanhempi
alkoholisti tai rikollinen olisi toivonut, että opettajat tai vanhemmat olisivat välittäneet hänestä sen
verran, että olisivat laittaneet stopin orastavalle alkoholi- tai rikollisuuskierteelle?
Rikollisuus
Etenkin rikollisuutta ja kansalaisten turvallisuutta koskevat asiat pitää asettaa kansalaisten
oikeuksien edelle. Passia uusiessani poliisilaitoksella kysyin virkailijalta, lähtevätkö elektronisesti
otetut sormenjälkeni automaattisesti verrattavaksi rikoksista kerättyjen sormenjälkien tietopankkiin
lisäten leikkisästi ”ja kohta pari sinipukuista miestä seisoo vieressä”. Hän vastasi että eivät lähde,
koska laki kieltää sen.
Tällaisissa tapauksissa yhteiskunnan tarve tulee asettaa yksilön edelle. Kuinka monta rikollista olisi
saatu kiinni, jos sormenjäljet olisi voitu tarkistaa passin, ajokortin ja muiden poliisin myöntämien
lupien yhteydessä. Passiivista rikollisten etsimistä pitäisi suorittaa aina kun siihen on mahdollisuus.
Valvontakamerat julkisilla paikoilla ovat myös hyvä keino ehkäistä ja selvittää rikoksia. DNA:ta
pitää kerätä aina kun mahdollista. Poliisille on annettava enemmän valtuuksia henkilöllisyyden
tarkistamiseen, auton tutkimiseen ja kotietsintöihin. Nykyisin on paljon uutta turvallisuus- ja
valvontatekniikkaa ja olisi väärin, jos sen käyttöä ei sallita siksi että se häiritsee joidenkin
yksilönsuojaa.
Huume- ja järjestäytynyt rikollisuus on jyrkässä kasvussa koko maailmassa. Sen leviämisen
estäminen on yksi poliisin tärkeimmistä tehtävistä. Jotta huumeet pystytään estämään, poliisi
tarvitsee uusia työvälineitä. Valvontakameroiden lisäämisen ja poliisin valtuuksien laajentamisen ei
luulisi häiritsevän kunniallisia kansalaisia.
Tietenkin on olemassa vaara, että poliisi tai muut virkamiehet käytävät valtuuksiaan väärin. Tätä
voidaan ehkäistä kovilla rangaistuksilla. Jos yksityishenkilö salakuljettaa huumeita vankilassa
olevalle kaverilleen ja jää siitä kiinni, siitä tulee rangaistus. Mutta jos vanginvartija, joka
nimenomaan on palkattu estämään huumeiden salakuljetusta, käyttää virka-asemaansa väärin,
hänen rangaistuksensa pitäisi olla kaksi kertaa kovempi kuin yksityishenkilön. Jos poliisi tai muu
virkamies käyttää virkansa tuomaa asemaan väärin, rangaistuksen pitää olla niin kova, että sillä on
ennaltaehkäisevä vaikutus. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa poliisin valtuuksien lisäämisestä
johtuva riski väärinkäytöksiin on pieni verrattuna sen mahdolliseen hyötyyn.
Unkarissa on menty jo niin pitkälle, että siellä on ehdotettu pakollista (sattumanvaraista)
huumetestiä mm. opettajille ja oppilaille, poliiseille sekä julkisen liikenteen kuljettajille. Tämä on
erittäin hyvä idea. Jos kerran meillä Suomessa esimerkiksi autoilijat ja urheilijat voi huumetestata,
niin miksei myös poliisia, veturinkuljettajaa tai muita virkamiehiä? Lain pitää olla tasapuolinen.
Myös valtion virkamiehet pitää pystyä testaamaan, eikä vain tavallisia kansalaisia.
On vain ajan kysymys, kun uusista (tietokonepohjaisista) valheenpaljastuskoneista tulee niin
helppoja käyttää ja tulkita, että myös niitä voi käyttää huume- ja muiden testien sijasta. Niitä voi
hyödyntää kunnallisella puolella esimerkiksi korruptioepäilyissä ja muissa vastaavissa asioissa. Voi
tosin käydä niin, että lakia säätäessään poliitikot sulkisivat itsensä pois sen piiristä.
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Nykypäivänä rikollisilla tuntuu joskus olevan enemmän oikeuksia kuin rikoksen uhrilla tai
poliisilla. Laki hätävarjelun liioittelusta pitää miettiä uudelleen. Jos sinun kotiisi murtaudutaan ja
puolustat omaisuuttasi niin että murtautuja loukkaantuu, sinäkin saatat joutua syytetyn penkille.
Kun joku tunkeutuu keskellä yötä ikkunasta sisään, se aiheuttaa pelkotilan ja keho on niin täynnä
adrenaliinia, että siinä tilanteessa on lähes mahdoton hallita sitä kuinka kovaa rikollista
pesäpallomailalla lyö.
EU:n myötä Suomeen on tullut runsaasti vierasmaalaisia rikollisia. Meidän on tehtävä Suomesta
maa, joka ei houkuttele rikollisia. Poliisilla pitää olla oikeus pysäyttää ja tutkia ulkomainen auto, jos
on pieninkään epäilys, ettei kaikki ole kohdallaan. Ulkomaalaisten tiukempi kontrolloiminen tulee
tietysti aiheuttamaan polemiikkia muissa maissa. Mutta kumpi on tärkeämpää: rikollisuuden
väheneminen vai poliittinen korrektisuus?
New Yorkissa on pitkään ollut voimassa laki, joka sallii poliisin tutkia kantaako henkilö asetta. Nyt
mustien järjestöt vastustavat tätä lakia, koska poliisi tutkii useimmiten nuoria mustia miehiä, joilla
aseita monesti on. Vaikka kyseinen laki on huomattavasti laskenut nimenomaan nuorten mustien
miesten kuolemia, näille järjestöille on yksilönsuoja tärkeämpi kuin omiensa murhien väheneminen.
Tämä on tyypillinen esimerkki siitä, kuinka jokin aate voi olla niin vahva, että se menee kaiken
järjen yli. Pitääkö poliisin varta vasten mennä jollekin valkoisten asuinalueelle tutkimaan nuoria
jotta tasa-arvo säilyisi, vaikka sieltä ei aseita yleensä löydy? Eikö pidä tutkia niitä tahoja ja
henkilöitä, joilta aseita yleensä löytyy?
Suomessa poliisilla pitää olla oikeus tutkia jokainen henkilö. Tällä tavoin saadaan huumeet ja aseet
nopeasti pois kaduilta. Ainakaan minä en pistäisi pahaksi jos minut tarkastettaisiin. Vaikka ehkä
narsistinen minä saisin siinä pienen kolauksen, kun minua kunniallista kansalaista epäillään
rikolliseksi.
Meidän on katsottava Suomen etua ja lakattava pelkäämästä, mitä muut maat ajattelevat meistä.
Kun käytämme rohkeasti kovia otteita rikollisuuden ehkäisemiseksi, saamme muiden maiden
lehdistön kimppuumme, mutta samalla saamme ihmisten kunnioituksen. Jokainen normaali henkilö
puoltaa kovia otteita rikollisuuden estämisessä. Monet maat tulisivat seuraamaan Suomen
esimerkkiä. Poliittinen korrektisuus, yksilön oikeudet ja muut lait ja säännöt ovat menneet liian
pitkälle ja hankaloittavat rikosten selvittämistä ja estämistä.
Armahdus
UAD-yhteiskunnan arvomaailmaan kuuluu valmius antaa anteeksi niille henkilöille, jotka katuvat
rikoksiaan ja ovat valmiita aloittamaan elämänsä uudelta terveeltä pohjalta. Muutaman
ensimmäisen vuoden ajan UAD-mallin käyttöönotosta armahdettaisiin kaikki ne henkilöt, jotka
tunnustavat vanhan rikoksen. Näin arkistot puhdistuisivat monista selvittämättömistä rikoksista.
Pienemmistä rikoksista myönnettäisiin täysarmahdus eikä siitä tulisi merkintää rikosrekisteriin.
Myös vakavampien tunnustettujen rikosten tuomio oli lievempi kuin normaalisti. Armahdusprosessi
tapahtuisi mahdollisimman salassa, jotta tunnustuksen tehnyt henkilö voi jatkaa normaalia
elämäänsä helpommin. Asiasta kerrottaisiin rikoksen kohteeksi joutuneelle taholle, mutta sitä ei
riepoteltaisi mediassa.
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Armahdetut rikolliset velvoitettaisiin suorittamaan kansalaisopistojen tarjoama uusien arvojen ja
terveen elämän kurssi, joka olisi myös aina osa ehdonalaista tuomiota. Uusi elämänkoulutus olisi
pakollinen myös jokaisen vankilatuomion jälkeen. Kurssi ei olisi vain lyhyt muutaman kuukauden
oppijakso vaan vuoden kahden rupeama; tarpeeksi pitkä jotta se tehoaa. Armahdus antaa ihmisille
mahdollisuuden puhdistaa menneisyytensä.
Armahdusta voisi käyttää myös pikkurikollisen kohdalla, jos rikollinen oma-aloitteisesti tunnustaa
rikoksen ennen kuin häntä siitä epäillään. Tämä tunnustaminen otettaisiin huomioon oikeudessa.
Rikolliskierteen alussa moni katuu tekojaan, mutta kun tehtyä ei saa tekemättömäksi, hän jatkaa
rikoksien tekoa. Armahduksella tai erittäin pienellä rangaistuksella nuo henkilöt saisivat kerran
uuden mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä.
Yhteiskunnan tarpeiden asettaminen etusijalle takaa toimivan, turvallisen ja vakaan yhteiskunnan.
Siihen tarvitaan myös sinun osanottoasi. Pidä huolta omasta naapuristostasi. Valvo ja ole teoillasi
esimerkkinä muille.

*****

8. Kansalaisvastuu
Olemmeko vastuussa ympäristöstämme? Jos huomaamme ystävän, työkaverin tai perheenjäsenen
olevan masentunut, syrjäytynyt, loppuun palanut, ylipainoinen, alkoholisoitunut tai käyttävän
huumeita, onko meidän vastuullamme nostaa kissa pöydälle ja yrittää auttaa heitä? Ongelmamme
sekä yksilöinä että yhteisönä johtuvat pitkälti juuri siitä, ettemme ota tarpeeksi vastuuta
ympäristöstämme.
Lähes kaikki ongelmat alkavat pienestä, mutta ajan myötä ne kasvavat isoiksi ja siten vaikeiksi
korjata. Kenestäkään ei tule huumeriippuvaista hetkessä eikä kaupunki rappioidu vuodessa. Monet
ongelmat kasvavat salakavalasti. Emme itse välttämättä edes huomaa liikakilojamme tai sitä, miten
alkoholisoituneita todellisuudessa olemme.
Etenkin perheenjäsenen auttaminen on usein ongelmallista, koska itse asiassa emme auta vaan
yleensä hyökkäämme toista vastaan. Jos huudamme lapselle vihaisena, että tämän pitäisi lopettaa
makeisten syöminen ”koska olet jo lihava kuin sika”, aiheutamme vain lisää sitä mitä yritämme
korjata. Lapsi sulkeutuu huoneeseensa ja syö ahdistukseensa.
Kaikkein tärkeintä auttamisessa ja tukemisessa on osoittaa neutraalisti ilman syyttämistä, että
olemme huolissamme toisen tilanteesta ja valmiita tukemaan, jos tämä sitä haluaa. Vanhempien
täytyy ymmärtää myös, että lapset saattavat oireilla perheen huonoa ilmapiiriä, vanhempien
alkoholiongelmaa tai tulehtunutta parisuhdetta. Aikuisten on oltava valmiita tekemään töitä myös
omien ongelmiensa kanssa.
Myötätunto, aito tuki, anteeksianto ja toisen hyväksyminen ovat parhaat työkalut auttamisessa.
Emme voi pakottaa ketään laihduttamaan tai lopettamaan huumeiden käyttöä. Parasta on vetää
ystävä syrjään ja kertoa hänelle huolemme niin että hän ymmärtää, että haluamme todella auttaa.
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Älä suutu, jos hän vähättelee tilaansa. Jos hän ei halua apua, anna hänen olla. Mutta käytä tilaisuus
heti hyväksi, jos hän mitenkään osoittaa olevansa valmis apuusi.
Joskus auttaminen on myös sitä, että antaa toisen iskeä päänsä seinään niin monta kertaa että hän
oppii itse. Mutta tätä, niin kuin ei myöskään sitä yleistä ajatusta ”meillä annetaan lapsien olla
vapaita ja oppia itse”, ei pidä käyttää tekosyynä siihen ettei tee mitään. Yleensä ne ovat vain
verukkeita, jotta ei tarvitsisi tehdä mitään. Lasten kasvatus on vaikeaa, mutta kasvattamatta
jättämisellä saatamme jopa pilata omien lastemme elämän. Selkeät rajat, kurinalaisuus, terveet arvot
sekä hyvä omanarvontunto ovat parhaat lahjat, jotka voit lapsellesi antaa.
Olet vastuussa näkemästäsi
Jos näet pienen lapsen itkevän yksin pimeällä kujalla, pitääkö sinun soittaa poliisille? Onko tuo
lapsi sinun vastuullasi? Entä raiskaus, lapsen hyväksikäyttö, tulipalo, huumekauppa, murto,
pahoinpitely, varkaus, alaikäisten alkoholin käyttö, liiman haistelu, ilkivalta, graffitien
maalaaminen, roskaaminen? Missä kulkee se raja, jossa sinä otat vastuun tilanteesta? Koko
maailmassa tuo raja siirtyy vuosi vuodelta yhä kauemmas. Ennen puututtiin pieniinkin rikkeisiin,
nyt maailman metropoleissa voi hakata jonkun tai itse kuolla kadulle eikä kukaan välitä. Me
turrumme ja välitämme yhä vähemmän muista tai yhteisöstämme. Olemme kuin rottia. Toinen
sortuu elonteillä, me luikimme peloissamme omaan koloomme.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan: Nähtyäsi jonkin vääryyden tai ongelman siitä lähtien se on sinun
vastuullasi. Tämä ei tietenkään tarkoita, että jos puisto on täynnä roskia, niin sinun pitää siivota se.
Mutta voit ilmoittaa siitä kaupungin siivouslaitokselle. Aivan kuten asuntosi, myös asuinympäristösi
on vastuullasi. Tämä on osa kansalaisvastuuta.
Isäni, kuten 1960-luvulla oli tapa, hautasi paljon kaikenlaista romua takapihalle, koska jätehuoltoa
ei vielä ollut. Kun minä vuorostani muokkaan puutarhaa ja esiin nousee vanha paristo, se on nyt
minun vastuullani. Samoin on kaiken muunkin kanssa: se mitä näemme, on meidän vastuullamme.
Me kaikki tiedämme tämän, mutta emme ole huomaavinamme epäkohtia ja ongelmia
ympärillämme tai syytämme niistä muita. Hautaamme pariston takaisin multaan, koska se ei ole
alun perin meidän sinne laittama. Olemme liian kiireisiä, haluttomia ja laiskoja puuttumaan
ongelmiin ympärillämme.
Sankaripoliisi
Marraskuussa 2012 New Yorkissa eräs poliisi osti kengät kylmässä paljain jaloin hytisevälle
kodittomalle miehelle. Joku ohikulkija nappasi tilanteesta valokuvan ja sosiaalisen median kautta
kuva levisi kulovalkean tavoin. Kommentit olivat ylitsevuotavia, poliisista tuli sankari.
Ensin saattaa kuulostaa siltä, että poliisi teki hienon työn. Mutta asiaa voi katsoa myös toiselta
kantilta. Onko maailma jo näin kyyninen, että tällaisia asioita pidetään urotekoina, kun niiden pitäisi
olla normaalia jokapäiväistä toimintaa. Eikö paljain jaloin kylmässä palelevan kodittoman tai
sairaan huolehtiminen lämpimään nimenomaan kuulu poliisin tehtäviin? Eikö terveessä
yhteiskunnassa olettaisi jokaisen ohikulkevan henkilön auttavan tätä henkilöä? Auttaminen ei
välttämättä tarkoita sitä, että meidän on vietävä hänet lämpimään, vaan sitä että soitamme poliisille,
joka hoitaa hänet turvaan. Emmekö toivoisi, että joku tekisi näin, jos me olisimme tämän
kodittoman tilanteessa? Kerran hänkin on ollut aivan samanlainen normaali kansalainen kuin
mekin.
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Kuinka moni nk. kunnon amerikkalainen käveli tämän henkilön ohi tekemättä mitään? Sunnuntaisin
he menevät kirkkoon, jossa puhuvat auttamisesta ja lähimmäisenrakkaudesta. Mutta nuo kauniit
ajatukset eivät näy heidän arjessaan. Maailma on jo nyt erittäin kyyninen ja valitettavasti se on
menossa aina vain pahempaan suuntaan.
Huumeet
Huumeet tulevat olemaan yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Suomessa huumeet eivät ole
vielä niin valtava ongelma kuin monessa muussa maassa. Mutta asioista tietämättömät ja
sinisilmäiset poliitikkomme tulevat laillistamaan kevyet huumeet myös Suomessa. Se tulee olemaan
valtava virhe!
Etelä-Suomen Sanomien mukaan reilu neljännes vuoden 2014 eurovaalien ehdokkaista kallistui
kannabiksen laillistamisen kannalle. Me äänestäjät luulemme, että ehdokkaat tutkivat asiaa
neutraalisti monelta eri kantilta ja lukevat ison määrän tutkimuksia laillistamisen haitoista ja
hyödyistä. Mutta he menevät sen mukaan, mitä ulkomaiset valtamediat heille asiasta syöttävät, ja
toivovat siten saavansa lisää ääniä.
Hyvä esimerkki tästä on, miten vuonna 2015 USA:n republikaanit alkoivat muuttaa mieltään
marijuanan laillistamisen suhteen. Aikaisemmin he olivat jyrkästi sitä vastaan, mutta nyt kun
marijuanan laillistaminen joissain osavaltioissa on tuonut uuden markkinaraon, he ovat
kiinnostuneet asiasta. Myös monet äänestäjät käyttävät marijuanaa, joten saadakseen ääniä on lähes
pakko muuttaa asenteita kevyisiin huumeisiin. Sillä ei ole väliä, onko se järkevää ja tervettä.
Kaikki höpötys, että huumeiden laillistaminen poistaisi järjestäytyneen huumerikollisuuden, on
pelkkää puppua. Luuletko, etteivät diilerit jatka myyntiä ja tuo uusia huumeita markkinoille ja keksi
uusia keinoja jatkaa toimintaa? Ne myyvät halvemmalla kuin lailliset tahot, eivätkä välitä siitä
minkä ikäisiä asiakkaat ovat.
Aina kun huumeiden laillistamisesta keskustellaan, niin joku laukaisee että onhan meillä alkoholia
ja tupakkaa, joten huumeetkin pitää sallia. Aivan kuin kahden laillisen pahan pitäisi oikeuttaa
kolmanteen pahaan.
Jos keskiolut olisi pysynyt Alkossa, Suomessa olisi vähemmän alkoholismia. Oluen juonti johtaa
yleensä myös vahvemman alkoholin käyttöön. Samoin tulee käymään, jos kannabis laillistetaan. Se
on samaa kuin sanoisi nuorille, että huumeiden käyttö on ok. Sen jälkeen myös kovempien
huumeiden kokeilu tulee lisääntymään etenkin nuorten keskuudessa.
Myös se väite, että huumeiden laillistamisessa on kyse yksilön vapaudesta, on naurettava syy.
Miksei sitten saman tien sallita kovatkin huumeet? Miksei sallita käsiaseita kaikille halukkaille?
Miksei sallita autolla ajamista humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena? Miksei sallita olutta
lapsille? Niitä ei sallita siksi, että yhteiskunnan pitää pystyä kontrolloimaan määrättyjä asioita.
Valitettavasti me ihmiset emme ole vielä tarpeeksi sivistyneitä, jotta meille voisi sallia täydellisen
vapauden.
Kannabista käytetään lääkkeenä joihinkin sairauksiin, ja niissä sen käyttö pitää olla sallittua. Ei
kuitenkaan samalla lailla kuin USA:ssa, missä päänsärkyä ja ahdistusta valittamalla saa välittömästi
reseptin. Siellä tietyt tahot ajavat kannabiksen laillistamista nimenomaan sen varjolla, että se on
lääkekasvi. Tämä on pelkkä tekosyy.
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Elämäänsä tyytyväinen ja henkisesti tasapainoinen henkilö ei käytä huumeita. Niihin mennään
mukaan joko nuoruuden typeryydessä tai kun halutaan paeta arjen paineita. Alkoholin aiheuttamat
ongelmat ovat hyvä esimerkki, millaista vahinkoa huumeet tulevat tulevaisuudessa aiheuttamaan.
Eri aineet, mutta sama karmea vaikutus! Myös designerhuumeet tulevat yleistymään. Niitä voi
valmistaa autotallissa yllättävän helposti. Ellemme tee asialle jotain nyt, on vain ajan kysymys
kunnes kovat huumeet tuhoavat Suomen nuorison.
Ilmiantaminen
Eräs hyvä keino estää huumeiden leviämistä on soittaa poliisin vihjepuhelimeen, jos näet jotain
epäilyttävää. Moni nyt vankilassa istuva tai jo kuollut huumeisin sekaantunut henkilö olisi ollut
kiitollinen, jos joku olisi ilmiantanut hänet silloin kun huumekierre oli vasta aluillaan. Ilmiantamalla
huumenuoren annat hänelle mahdollisuuden muuttaa elämäänsä. Se että poliisi vie hänet kotiin,
saattaa olla se sysäys, joka aiheuttaa koko perheen asioiden muuttumisen parempaan suuntaan.
Tosiasia on, että jos emme välitä nuorisostamme, huumeiden käyttö ja siitä johtuva rikollisuuskierre
tulevat vain pahenemaan. Monet vanhemmat ovat tietoisia lastensa huumeiden käytöstä. Jos he
eivät puutu siihen, he ovat mukana edesauttamassa oman lapsensa tuhon kierrettä. Osittain tämä
johtuu siitä, että mediassa vähätellään huumeiden haittoja, joten vanhemmat eivät puutu asiaan.
Ilmiannoista voidaan maksaa rahallinen palkkio joka olisi niin suuri, että se kannustaa ilmiantoon.
Hyvin suunniteltuna tämä metodi auttaisi poliisia todella paljon. Etenkin huumerikosten,
järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden vakavien rikosten selvittämisessä ilmiantosysteemi toimii.
Palkkio olisi veroton ja maksettaisiin vasta oikeudenkäynnin jälkeen, kun on täysin varmaa, että
ilmianto oli oikeutettu. Ilmiantajan henkilöllisyys pidettäisiin salassa. Rikosten selvittäminen on
kallista ja niiden aiheuttama materiaalinen ja henkinen vahinko rikosten uhreille on usein
korvaamaton. Rikollinen, joka saadaan täällä keinolla pois kaduilta, ei voi aiheuttaa lisää vahinkoa.
Olemme oppineet virheellisesti, että rikollisen ilmiantaminen on väärin. Tämä on elokuvien luoma
mielikuva. Tarkoitus ei ole, että meidän pitää kytätä naapureidemme tekemisiä vaan että
ilmiannamme vakavat rikokset. Onko järkevää ettei halua ilmiantaa naapurissa asuvaa
huumekauppiasta, vaikka oma lapsi on vaarassa joutua tekemisiin huumeiden kanssa?
Jos emme puutu ongelmiin nyt, tulevaisuuden ongelmat ovat osittain meidän syytämme. On turha
syyttää muita sitten kun leikkikentän hiekkalaatikko on täynnä käytettyjä huumeneuloja.
Tulevaisuuden huumeongelmat johtuvat siitä, että emme olleet tehneet muutama vuosi sitten
orastavalle ongelmalle mitään. Huumeiden myynti ei ole samaa puoliviatonta toimintaa kuin
aikoinaan pimeän kossupullon myynti. Nyt puhumme suuresta katastrofista, joka vain pahenee
vuosi vuodelta. Meillä Suomessa on vielä mahdollisuus pysäyttää se, mutta se vaatii myös sinun
aktiivista osanottoasi.
TV:n amerikkalaisella ja suomalaisella Poliisit-sarjalla on selvä ero. Suomessa poliisit jahtaavat
rattijuoppoja ja muita humalaisia ja viritettyjä mopoja, kun USA:ssa rikolliset ovat paljon
vaarallisempia. Jokainen Cops-ohjelma vilisee etenkin huumerikollisia. On sydäntä särkevää katsoa,
miten aivan tavalliset kunnolliset henkilöt ovat tuhonneet elämänsä huumeiden takia. Moni
suomalainen vanhempi tulee näkemään oman lapsensa tulevissa Poliisit-sarjoissa.
Huumeongelma on tavallaan kuin roskainen puisto. Jonkun täytyy puhdistaa se, itsestään eivät
roskat lähde minnekään. Kun puisto on kerran kunnolla puhdistettu, sen jälkeen se on paljon
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helpompi pitää puhtaana. Poliisi ei yksinkertaisesti pysty hoitamaan tätä yksin. Oletko sinä valmis
ottamaan vastuun omasta asuinympäristöstäsi? Se on sinun kansalaisvelvollisuutesi.
Kanssaihmisten asioihin puutuminen
Ihmiset eivät halua tai uskalla puuttua muiden ihmisten asioihin, vaikka he näkevät lainvastaista
toimintaa. Jos menee kertomaan naapurilleen, että tämän lapsi on töhrinyt maalilla julkista
omaisuutta, saa haukkumiset vaivanpalkaksi. Syy on yleensä se, että lapsen tekemä ilkivalta
muistuttaa vanhempia siitä, että he eivät ole kasvattaneet lastaan oikein. Hyökkäys on paras
puolustus. Tosin kyse ei aina ole kasvatuksen puutteesta, vaan useimmiten enemmänkin valvonnan
ja rajojen puuttumisesta. Vanhemmat ovat kiireisiä, eikä kaikkea ehdi valvoa.
Yhteisö voisi ottaa isomman vastuun työssäkäyvien vanhempien ja yksinhuoltajaperheiden lapsista
niin, että kaikki seuraavat kaikkien lapsia. Halukkaat vanhemmat voisivat sopia keskenään että
heille ilmoitetaan, jos heidän lapsensa luuhaavat jengeissä tekemässä laittomuuksia tai ilkivaltaa tai
juovat ja käyttävät huumeita.
Tuntuu että ketään ei enää kiinnosta, kuka tuhrii graffitilla sähkömuuntajat ja puhelinkopit. Ne
maalataan uudelleen sinun rahoillasi. Se on meiltä kaikilta pois. Tämä ei ole pelkkä kuluasia, vaan
se luo epäsiistin vaikutelman elinpiiriimme. Vaikka naapuristo ei muutu yhden töhrityn muuntajan
takia slummiksi, se on askel siihen suuntaan.
Ihmiset ovat itsekkäitä. Jos sähkömuuntaja tai taloyhtiön autokatos töhritään graffitilla, harva jaksaa
nostaa siitä meteliä vaikka tietäisi tekijän. Mutta jos kyseessä on oma autotalli, niin syylliset
ilmoitetaan välittömästi poliisille. Tämä kuvaa hyvin ihmisten itsekkyyttä ja haluttomuutta
sekaantua asioihin, jos ne eivät suoraan koske itseä. Mutta henkinen laiskuus kostautuu meille
kaikille epäsiistinä asuinympäristönä ja rikollisuuden lisääntymisenä.
Asukasyhdistykset voisivat järjestää ongelmanaapuristoissa vapaaehtoisvalvontaa. Pari
vapaaehtoista voisi kiertää omaa lähiötä iltaisin ja viikonloppuisin. Jengiläisiä valokuvattaisiin ja
pidettäisiin kirjaa, missä he milloinkin ovat. Kuvattaisiin epäilyttäviä autoja ja valvottaisiin kaikkea
normaalista poikkeavaa toimintaa. Ihmiset voisivat suunnata netti- tai turvakameran ikkunastaan
kadulle tai kerrostalon pihalle. Tämä rauhoittaisi ilkivaltaa ja rikollisuutta.
Asukasyhteisöjen Facebook-sivut ovat osoittautuneet hyväksi välineeksi kommunikoida alueen
asukkaiden kanssa. Niissä on varoitettu epämääräistä autoista ja henkilöistä sekä laitettu kuvia
kohteista joista on haluttu lisätietoa, kuten graffiteilla töhrityistä rakennuksista. Vanhemmat ovat
näin tunnistaneet omien lastensa nimikirjaimia ja piirroksia.
Jos jokaisessa ongelmanaapuristossa olisi tällaista valvontaa, ongelmat ja laittomuudet vähenisivät
nopeasti. Asukasyhdistyksien toiminta voisi myös yhdistää naapuristoa monella tavalla. Se loisi
turvallisuutta ja viihtyvyyttä kaikille sekä nostaisi asuntojen arvoa. Mikä tärkeintä, näin jokainen isä
ja äiti voisi suoraan vaikuttaa siihen, että huumeet ja muut paheet eivät pääse niin helposti heidän
lastensa elämään.
Vastuu lapsista
Tämän päivän kuuma peruna on lasten lihominen. Kukaan ei näytä olevan asiasta aidosti
huolissaan. Monet puhuvat siitä, mutta kukaan ei uskalla sanoa totuutta sen syistä. Yksi syy löytyy
koululaitoksestamme. Se että koulusta tulee yhtälöt hallitsevia lapsia, on tärkeämpää kuin se että he
olisivat henkisesti ja fyysisesti terveitä ja normaalipainoisia. Toinen syy on vanhemmissa, jotka ovat
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haluttomia tekemään mitään asian eteen. He vain syytävät lisää viikkorahaa ylilihaville lapsilleen.
He ”rakastavat” lapsensa sairaaseen ja onnettomaan elämään.
Monissa perheissä lemmikkieläimen ravinnosta ja hyvinvoinnista pidetään parempaa huolta kuin
omista lapsista. Jokainen marsun omistaja huolehtii siitä, että se saa tarpeeksi C-vitamiinia. Marsu
on ainut eläin ihmisen lisäksi, joka on menettänyt kyvyn valmistaa C-vitamiinia omassa kehossa.
Sikaloissa jopa porsaista pidetään parempaa huolta kuin monesta lapsesta. Ohessa otsikoita sian
ruokinta- ja hoitokirjasta: Kehon hoito, Lämpö, Liikunta, Lepo ja Uni, Tutkiminen ja leikkiminen,
Lähimmäisten vaikutus hyvinvointiin, Luontainen käyttäytyminen vaatii tilaa, Pehmeys edistää
terveyttä, Sika tarvitsee virikkeitä, Kyhnääminen, rypeminen, toisten läheisyys, tonkiminen ja
pureminen ovat sialle tärkeitä asioita. Kaikissa hyvissä sikaloissa näistä asioista pidetään tarkkaa
huolta.
Sioille syötetään ainoastaan terveellistä vitamiini- ja mineraalipitoista ravintoa. A-luokan possussa
saa olla vain 0,7 mm:n kerros rasvaa. Porsaat tarkastetaan kahdesti päivässä. Eläinlääkäri tilataan
välittömästi, jos porsas on kipeä. Hännän pureminen, joka on stressioire, korjataan heti.
Miten on lasten kanssa? Lapsille syötetään mitä sattuu. Ei välitetä, jos he lihovat tai sairastelevat.
Harva opettaja tai vanhempi tarttuu lapsen stressioireisiin heti, jos koskaan. Lapset saavat olla
masentuneita tai muuten henkisesti häiriintyneitä kuukausi- tai jopa vuositolkulla, ennen kuin
kukaan huolestuu.
Tietenkin kaikki vanhemmat haluavat lastensa voivan hyvin, mutta yllättävän monet vanhemmat
eivät ole valmiita tekemään sen eteen tarpeeksi työtä. Omat harrastukset, somessa roikkuminen, ura
ja kuluttaminen kiinnostavat heitä enemmän kuin lapset. Kun hankkii lapsia, silloin koko perheen
pitää elää aika pitkälle lasten ehdoilla. Olisiko aika miettiä uudelleen, mitkä asiat ovat tärkeitä?
Usein vanhemmat ovat itsekin ylipainoisia, joten he tietävät ylipainon haitat. Onkin outoa, että he
eivät ymmärrä olevansa pilaamassa lastensa elämän. Me kaikki olemme tietoisia ylipainon pahoista
terveysvaaroista. Diabetes on vain yksi niistä. Koulukiusaaminen, itsetunto-ongelmat, väsymys,
masennus, liikkumista vaativien urheilulajien ja joukkuepelien pois jääminen sekä kaiken muunkin
aktiivisen elämän väkisin vähemmälle jääminen johtuvat lihavuudesta. Mitä enemmän lihoo, sitä
pienemmäksi elämä muuttuu. Kun lapset ovat tarpeeksi vanhoja ymmärtääkseen, että vanhemmat
ovat osasyy heidän pilalle menneeseen elämään, monet heistä alkavat vihata näitä.
On tietysti mahdollista elää hyvä elämä ja olla onnellinen ja tyytyväinen myös lihavana, mutta se on
vaikeampaa. Kaikki lihavuus ei johdu ylensyönnistä. Jotkut lääkkeet, sairaudet tai geenit saattavat
aiheuttaa lihomista, mutta yleisin syy on liiallinen syöminen ja liikkumisen puute. Monet lihavat
toivovat, että ylipaino luokiteltaisiin sairaudeksi, jotta he voisivat siirtää vastuun siitä oman
kontrollin ulkopuolelle.
Vanhemmat edesvastuuseen
Jos lapsi on aliravittu, koulusairaanhoitaja vaatii lapsen vanhemmat paikalle välittömästi. Mutta jos
kahdeksanvuotias lapsi ei pysty enää itse sitomaan kenkiään kiinni, siihen ei puututa. Lapsen
terveys ja tulevaisuus pitäisi mennä perheen oikeuksien edelle. Tämä ei tarkoita, että lapsi pitää
ottaa huostaan, vaan että kouluterveydenhoitaja selvittää asian perheen kanssa. Lapsen tilasta
tehdään yhdessä suunnitelma. Jos muutosta ei tapahdu, vanhemmat laitetaan samalla lailla
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edesvastuuseen kuin silloin kun he aliravitsevat lastaan. Tämä vaatii tietysti rahaa ja resursseja,
mutta paljonko maksaa onnettoman, ylilihavan ja sairaan henkilön hoito myöhemmin.
Lapsen lihominen on merkki siitä, että koko perheen pitää katsoa syömisiään. Aikuiset eivät voi
mässäillä pitsalla ja olettaa, että lapset syövät salaattia. Jos vanhemmat polttavat ja juovat, samaa on
vaikeampi kieltää lapsilta. Monet vanhemmat valittavat lastensa olevan uusavuttomia, laiskoja,
juovan, polttavan ja käyttävän huumeita. Mutta kuka on kasvattanut ja opettanut heidät sellaisiksi?
Juuri nämä samat vanhemmat!
Iso raha ja media ovat osa lasten lihomisongelmaa. Ne haluavat myydä sokerilla kuorrutettuja
aamiaismuroja, makeisia, roskaruokaa ja etenkin limsoja. Kohta roskaruokaa löytyy myös kouluista.
Ison rahan voimaa ei pysäytä mikään.
Syyllistäminen
Jonkin henkilön tai ryhmän kritisoiminen johtaa usein moitteisiin syyllistämisestä. Nykyisin kaikki
hankalat asiat, jotka voisivat vähänkään loukata jotain, pitää sanoa kukkaiskielellä ja kautta rantain.
Se koira ärähtää, johon kalikka kalahtaa. Jos sanoo esimerkiksi, että lasten fyysinen kurittaminen on
väärin, vain ne henkilöt jotka ovat kurittaneet lapsiaan, tuntevat syyllisyyttä. Jos omassatunnossa
hiertää pieni epävarmuus kurittamisen oikeutuksesta, silloin siitä tuntee syyllisyyttä. Ne henkilöt,
jotka eivät ole kurittaneet lastaan, eivät voi tuntea syyllisyyttä. Toisin sanoen kukaan ei voi
syyllistää toista henkilöä, vaan ihminen syyllistää itse itsensä, koska on syyllistynyt kyseiseen
asiaan.
Olemme menneet poliittisessa korrektiudessa liian pitkälle. On paljon parempi keskustella asioista
niiden oikeilla nimillä; silloin niihin voi saada parannusta. Seuraavan kerran kun joku sanoo jotain,
joka kuohuttaa tunteitasi tai syyllistää sinua, huomaa että se on usein sen merkki, että olet
luultavasti syyllistynyt kyseiseen asiaan. Tässä on sinulle oppimisen paikka.
Kylä kasvattaa lapset
Maailma on muuttunut kylmäksi ja meistä on tullut välinpitämättömiä. Emme enää välitä ja halua
puuttua asiaan, kun näemme vääryyttä. Mutta voidaksemme rakentaa uuden, terveen ja hyvinvoivan
yhteiskunnan meidän kaikkien on otettava suurempi vastuu myös naapuristostamme. Meidän pitää
palata takaisin siihen aikaan, jolloin kylä kasvatti lapset. Jokaisen on alettava huolehtia myös
naapurin lapsista. Huolehtimalla voimme luoda aivan uudenlaisen, terveitä arvoja kunnioittavan
yhteisön. Sinä olet avainasemassa tästä yhtälössä. Mieti, mitä sinä voisit tehdä oman asuinyhteisösi
eteen.
*****
9. Kansalaisvalppaus
Ihmiset luulevat, että jos poliisien valtuuksia lisätään ja kansalaiset ilmiantavat rikollisia, Suomesta
tulee automaattisesti Stalinin aikainen tai Pohjois-Korean kaltainen kyttääjien yhteiskunta. Tämä
sekä se, että rikollisista vasikoiminen on huono asia, ovat myyttejä. Millä tavalla rikollisen
paljastaminen on huono asia? Kumpi on parempi? Se että naapuritalossa kasvatetaan kannabista, ja
oma teini-ikäinen lapsesi saattaa sitä kautta joutua tekemisiin huumeiden kanssa, vai se että
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ilmiannat kasvattajan ja siten vähennät lapsesi mahdollisuutta joutua huumeiden kanssa tekemisiin?
Tai että naapuristossa pyörii kaikkien tuntema jengi, joka tekee automurtoja ja muuta ilkivaltaa,
mutta kun poliisi tulee kyselemään, kukaan ei ole nähnyt mitään. Kumpi on tärkeämpää, sinun
omaisuutesi ja lastesi hyvinvointi vai rikollisten hyvinvointi? Kumpia haluat suojella, lapsiasi vai
rikollisia?
Bangkok Post -lehdessä oli artikkeli paikallisista rattijuopporatsioista. Poliisit pysäyttävät autoja
pääkatujen varrella, joten puhallusta odottava autojono on usein erittäin pitkä. Taksikuskit kävelevät
autojonon vierellä etsimässä rattijuoppoja ja pientä korvausta vastaan ajavat näiden auton poliisien
ohi. Jos joku rattijuoppo ajaa ratsian jälkeen kolarin, se on myös taksikuskin kontolla.
Sama pätee myös Suomeen. Jos emme ilmianna huumediileriä, jonka myymien huumeiden
yliannostukseen joku kuolee, olemme tavallaan osasyyllisiä tämän kuolemaan. Kyse ei ole vain
kuolemista, vaan monien henkilöiden ja perheiden elämän tuhoamisesta. Emme voi ajatella, että
huumeet ovat vain pienimuotoista kokeilua. Monen nuoren elämä on lähtenyt tuhonkierteeseen
”harmittomasta” kevyiden huumeiden kokeilusta.
Seura tekee kaltaisekseen. Siksi on ensiarvoisen tärkeää pitää oma naapuristo puhtaana huumeista ja
pilkkurikollisuudesta. Näin parannat hieman omien lastesi mahdollisuutta välttää joutumasta niihin
mukaan.
Suomen huumetilanne 2013
Tiivistelmä THL:n vuoden 2013 raportista: Joskus kannabista on kokeillut viimeisimmän
väestökyselyn mukaan 17 prosenttia suomalaisista. Kokeilut painottuvat nuorempiin ikäluokkiin.
15–34 vuotiaista edellisen vuoden aikana kannabista on käyttänyt 12 prosenttia.
Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan laittomia huumeita on ainakin kerran elämässään
kokeillut 9 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista, 13 prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoista ja 21 prosenttia ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.
Päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (68 %) ja valtaosin 20–34-vuotiaita (62 %).
Asiakkaiden koulutustaso oli matala ja työttömyys yleistä (59 %).
Joka kymmenes oli asunnoton. Suurin osa huumeasiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa
(87 %) ja käyttänyt huumeita myös pistämällä (74 %). Opioidikorvaushoidossa oli vuonna 2011
noin 2400 asiakasta. Suomessa väärinkäytetään synteettisiä lääkeopioideja, erityisesti
buprenorfiinia. Buprenorfiinia ja metadonia käytetään sekä laittomana päihteenä että lääkärin
ohjeiden mukaan vierotus- tai korvaushoitolääkkeenä.
Huumekuolemien määrä on kasvanut. Vuonna 2011 Tilastokeskuksen kuolinsyytilaston mukaan
huumeisiin kuoli 197 henkilöä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156.
Oheinen kaavio näyttää hyvin, kuinka huumeainerikokset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti 1990luvulta lähtien. Kiitokset poliisille erittäin korkeasta selvitysprosentista, vaikkakin viime vuosina se
on laskenut, mikä luultavasti johtuu huumerikosten määrän kohoamisesta ja poliisien resurssien
vähentymisestä.
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Alempi kaavio taas osoittaa, että poliisille olisi kaikki apu tarpeen. Molemmista kaavioista näemme
nykyisen tilanteen ja sen mihin suuntaan olemme menossa. Suunta ei tule paranemaan itsestään eikä
poliiseja ja heidän oikeuksiaan vähentämällä. Muutos tapahtuu ainoastaan kovilla otteilla. Onko
rikoksista vapaa Suomi sinulle tärkeä arvo?
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(Kaaviokuvat Etelä-Suomen Sanomat ja Tilastokeskus.)
Kansalaisvastuu
Jos emme lisää poliisien valtaa ja ilmianna rikollisia, millä keinolla sitten luulemme pystyvämme
pysäyttämään huumeet ja ulkomaiset rikolliskoplat, joiden määrä lisääntyy kovaa vauhtia? Jos
jatkamme rikollisten suojelua, tuleeko se johtamaan asioiden parantumiseen itsestään vai niiden
pahenemiseen?
Poliisien määrää ja valtuuksia on viime aikoina vähennetty. Mielestäni niitä on lisättävä ainakin
hetkellisesti, jotta voimme puhdistaa Suomen rikollisuudesta. Lakeja voidaan myöhemmin
lieventää, kunhan paikat on ensin saatu puhdistettua rikollisuudesta. Kun kansalaiset auttavat
poliisia rikollisjahdissa pitämällä silmät auki ympäristönsä suhteen, puhdistuminen nopeutuu.
Painotan, että kyse ei ole naapurin kyttäämisestä, vaan vakavamman rikollisen toiminnan
ilmiantamisesta. Normaalit ihmiset ymmärtävät näiden eron.
Se, miten poliisit toimivat ja miten valvomme omaa naapuristoamme, voi tehdä suuren eron.
Vanhemmat henkilöt muistavat, millaista autojen katsastus oli ennen kuin se yksityistettiin.
Katsastukseen mentiin kauhusta kankeina, koska katsastusinsinöörit usein hakivat mielivaltaisesti
vikoja autoista hullunkiilto silmissä. Nykyinen katsastuskäytäntö on aivan eri luokkaa, ja siitä jää
paljon parempi tunnelma. Sillä miten asiat tehdään, on suuri merkitys. Voimme kytätä, tai voimme
huolehtia kaikkien turvallisuudesta.
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen on rikos
Suomen rikoslain 10§ (24.7.1998/563): Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun,
kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen
itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän
vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän
ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän
terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön
turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi
estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai
sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (9.7.2004/650)
Teemme itse rikoksen, jos emme ilmianna törkeää rikosta. Vaikka rikos ei täyttäisi törkeän rikoksen
perusteita, on ainakin eettisesti väärin jättää kertomatta siitä viranomaisille. Lähes jokainen kertoisi
esimerkiksi murhasta tai muusta vakavasta rikoksesta. Nyt on aika alentaa rimaa.
Jos tiedät jostain rikollisesta toiminnasta, voit pysähtyä miettimään ketä se vahingoittaa? Miten ja
kuinka paljon se heitä mahdollisesti vahingoittaa? Ja jos rikos kohdistuisi itseesi ja vahingoittaisi
sinua tai perhettäsi, haluaisitko että joku toinen olisi ilmiantanut rikollisen ennen rikoksen
tapahtumista? Näin voit järkeillä, onko rikos ilmiantamisen arvoinen.
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Suomessa voi jo nyt tehdä nimettömän ilmiannon verottajalle, tullille ja poliisille aina
nettirikoksista veronkiertoon, harmaaseen talouteen, rahanpesuun ja tavallisiin rikoksiin asti. Kyse
ei siis ole mistään uudesta asiasta, vaan jo voimassa olevan käytännön laajentamisesta hetkellisesti,
jotta pääsemme eroon rikollisuudesta nopeasti ja tehokkaasti.
Itsekkyys loistaa läpi myös tässä asiassa. Ihmiset soittavat poliiseille herkästi meluavista
naapureista. Myös naapureiden roskaisista pihoista, jotka häiritsevät omaa silmää, ilmoitetaan
rakennuslautakunnille jatkuvasti. Omaa napaa häiritsevät puoliturhat asiat ollaan valmiita
ilmiantamaan, mutta huumediilereiden ja muiden rikollisten annetaan olla rauhassa.
Jotta meillä olisi edes pieni mahdollisuus puhdistaa Suomi huumeista ja ulkomaisista
rikollisjärjestöistä, ja mikä tärkeintä, tehdä Suomesta maa joka ei houkuttele rikollisuutta, on
otettava käyttöön kovat keinot. Kun nurkat on kerran kunnolla siivottu, sen jälkeen ne on helpompi
pitää puhtaina pienemmälläkin vaivalla ja joukolla. Jos rikoksien tuomioiden kovuutta ja Suomen
vankilaoloja verrataan etenkin itäblokin maihin, Suomi näyttää rikollisen paratiisilta. Me suorastaan
vedämme puoleemme rikollisia.
Talousrikokset
Jos joku veroilmoitusta tehdessään ”unohtaa” kuittien joukkoon muutaman sinne kuulumattoman
kuitin ja siten saa vähän enemmän verovähennystä, se ei maata kaada. Monien ihmisten ja yritysten
on melkein pakko harrastaa pientä vilppiä, jotta viivan alle jäisi edes jotain. Tällainen toiminta on
tavallaan myös kansalaistottelemattomuutta, jolla protestoidaan korkeita veroja vastaan. Ihmiset
ovat kurkkua myöten täynnä jatkuvaa veronkiristystä ja verovarojen tuhlausta, ja pieni veronkierto
on monille tapa pistää edes vähän kampoihin.
Jos verotus muutettaisiin kohtuulliseksi eikä valtiovalta tuhlaisi verovaroja turhiin asioihin, 90 %
kansalaisista ja yrityksistä maksaisi veronsa ilolla. Näin verokeinottelu ja veronkierto vähenisivät
luonnollisella tavalla, ja sitä kautta valtiovalta saisi lisää verotuloja.
Emme voi olettaa kansalaisten olevan pyhimyksiä. Pientä vilppiä ja suojatiellä punaista päin
kävelyä tulee aina tapahtumaan. Mutta missä menee kansalaistottelemattomuuden, harmittoman
vilpin ja törkeän rikollisen toiminnan raja? Esimerkiksi veronkierto muuttuu törkeäksi rikolliseksi
toiminnaksi, jos kyseessä on isot summat rahaa ja jos sitä harjoitetaan systemaattisesti vuodesta
toiseen. Annetaan sen olla, jos joku myy mustikoita jonkun sangollisen suoraan jollekin laitokselle,
eikä maksa siitä veroja. Maalaisjärki käteen myös näissä hommissa.
Talousrikokset (harmaa talous, ympäristörikokset ja veronkierto) ovat ilmiannon kannalta kaikkein
ongelmallisimpia. Vuonna 2011 valtiovallalta jäi harmaan talouden takia saamatta verotuloja noin
13 miljardia euroa. Kyse on suuresta summasta. Tosin verrattuna moniin muihin EU-maihin Suomi
on tässäkin asiassa mallimaa. Varovaisten arvioiden mukaan EU:n alueella jää vuosittain yli 3 000
miljardin euron tulot verottamatta yli tuhannen miljardin verotulot perimättä. Tämä on valtava
summa rahaa pois valtioiden kassasta.
Monet isot yritykset syyllistyvät harmaaseen talouteen ja systemaattiseen veronkiertoon. Onko tämä
oikein tavallisia lainkuuliaisia kansalaisia kohtaan? Duunarit, mummot ja papat maksavat pienistä
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palkoistaan ja eläkkeistään tunnollisesti veronsa, kun samaan aikaan isot yritykset pimittävät veroja
minkä ehtivät. Nämä menetetyt miljardit on meiltä kaikilta pois.
Wikipedian mukaan EU-maiden käyttämien arviointilaskelmien perusteella Suomen vuotuinen
verovaje on 4,6 - 7,7 miljardin euron välillä. Jos saisimme edes osan harmaasta taloudesta sekä
pahimman veronkierron kuriin, Suomen kestävyysvaje tulisi korjattua eikä meidän tarvitsisi ottaa
niin paljon lisää lainaa. Vuonna 2014 valtio otti yli seitsemän miljardia euroa uutta velkaa.
Ymmärrän veronkierron ja talousrikosten olevan arkoja asioita. Mutta kumpi on parempi Suomelle
ja sen kansalaisille? Sekö, että annetaan talousrikollisten puuhailla rauhassa, harmaan talouden
pyöriä ja törkeiden veronkiertäjien varastaa varojamme? Vai se, että panemme heidät kuriin?
Eläkkeesi, lastesi ilmainen koulu, terveydenhuolto ja kaikki muutkin nyt itsestään selvät edut ovat
vaarassa osittain näiden ongelmien takia.
Ongelmallista
Siinä on iso ero, kyttääkö valtio kansalaisten jokaista tekoa vai tarttuuko se vain törkeisiin rikoksiin.
Jos esimerkiksi veronkierron estäminen menee liian pitkälle, se muuttuu ahdistavaksi
poliisivaltiomaiseksi toiminnaksi. Myös rikollisuuden estäminen vaatii tietynlaista joustavuutta.
Aivan pienistä rikkeistä, vaikka ne olisivat tahallisia, ei pidä sakottaa suhteettomasti.
Jos kirpputorejakin aletaan kytätä ja verottaa, koko maan henki ja vire muuttuu. Meidän on luotava
yhteiskunta, jota kansalaiset eivät pelkää tai vihaa vaan arvostavat. Entisessä Neuvostoliitossa
kontrolloitiin liikaa ja siksi kansalaiset vihasivat sitä. Yhteen hiilen puhaltaminen ei tule
onnistumaan, jos kansalaiset vihaavat auktoriteettia. Rikollisuuden estämisessä on keskityttävä
vakaviin rikoksiin. Kun kansan arvopohja nousee koulutuksen avulla, se pitää itse itsensä kaidalla
tiellä.
Kova hinta
Verojen kiertäminen siksi että pärjäisimme tarkoittaa, että emme ole tarpeeksi viisaita tai taitavia
pärjätäksemme rehellisillä keinoilla. Meidän on varastettava valtiolta, jotta pärjäämme. Tämä johtaa
yleensä kierteeseen, jossa joudumme varastamaan joka vuosi yhä enemmän ja enemmän. On vaikea
tuntea olevansa menestyksensä arvoinen, jos sen eteen pitää käyttää laittomia keinoja.
Moni verojenkiertäjä tai rikollinen ei itse huomaa, kuinka kovan hinnan hän maksaa rikollisesta
toiminnastaan. Aina kun verottajalta tulee kirje tai kun joku edes mainitsee sanan verottaja, sydän
muljahtelee ja tuskanhiki nousee pintaan. Tunne on kuin elokuvassa jossa poliisi koputtaa ovelle ja
rikollinen avaa oven sanoen ”olenkin jo odotellut teitä”. Poliisin tuloon liittyy huojennus:
vihdoinkin unettomat yöt, jatkuva pelko ja olkapään yli kurkkiminen ovat ohi.
Veronkierron ja muun huijauksen aiheuttama jatkuva pelko on ajanut monen yrittäjän ja rikollisen
käyttämään rauhoittavia lääkkeitä, alkoholia tai huumeita. Ahdistus, pelko ja väsymys vaikuttavat
negatiivisesti myös yrittämiseen ja siten tulokseen. Monesti se säästö, jonka yritys veronkierrolla tai
huijaamalla saa, on pois yrityksen voitosta, koska johto on liian ahdistunut, krapulainen tai väsynyt
hoitamaan yritystä hyvin. Alkoholisoituminen ja jatkuva pelko ja ahdistus vaikuttavat myös
terveyteen. Kovimman hinnan kieroilusta maksavat aina huijari ja veronkiertäjä itse.
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10. Bhutanin malli
Himalajan etelärinteellä sijaitsevassa Bhutanin kuningaskunnassa hallitus ollut jo kauan tietoinen
onnellisuuden tärkeydestä. Vuonna 1972 Bhutanin silloinen kuningas Jigme Singye Wangchuck loi
termin bruttokansanonnellisuus. Bhutanin aloitteessa vuonna 2012 YK julisti maaliskuun 20. päivän
onnellisuuden päiväksi. Tämä pieni maa on saanut ideastaan paljon hyvää mediahuomiota.
Bhutan loi uuden tavan, miten bruttokansantuotetta voi mitata ja täydentää myös henkisillä arvoilla
eikä vain rahalla. Ennen jokaisen valtion hankkeen aloittamista arvioidaan, kuinka paljon kestävää
onnellisuutta se luo. Valtiovalta tekee asiasta kyselyn kansalaisten keskuudessa. Kyselyn tulos
vaikuttaa siihen, saako hanke luvan edetä.
Bhutanin bruttokansanonnellisuus koostuu yhdeksästä päätekijästä: terveydestä, mielenterveydestä,
ajankäytön tasapainosta, yhteisöllisyydestä, kulttuurisesta monimuotoisuudesta, luonnon
monimuotoisuudesta, hyvästä hallinnosta, elintasosta ja koulutuksesta. Nämä arvot jakaantuvat 72
tarkempaan osa-alueeseen. Bruttokansanonnellisuuden pääidea on, että kansalaisten hyvä laitetaan
kehityksen keskeiseksi arvoksi. Näin päätöksiä ei tehdä pelkän pakkokasvun, politiikan tai ison
rahan ehdoilla.
Bangkok Post-lehti kirjoitti 2014: Bhutanin uusi pääministeri Tshering Tobgay on
onnellisuusepäilijä. Vaikka hän on sitä mieltä, että taloudellinen kehitys ei ole kaikki kaikessa, niin
hänen mukaansa ”bko” on vienyt huomion maan ongelmien korjaamisesta. Maan pääongelmat
ovat kasvava velka, työttömyys ja korruptio. Pääministerin mukaan hallitus viettää liikaa aikaa
keskustelemalla onnellisuudesta, kun pitäisi keskittyä parantamaan peruspalveluja ja maan
ongelmia.
Ongelma Bhutanissa voi hyvinkin olla liiallinen keskittyminen pelkkään onnellisuusindeksiin. Siitä
on tullut itseisarvo, kun sen pitäisi olla vain yksi hallinnon työkaluista. Vaikka UAD-malli sisältää
samankaltaisia arvoja, Bhutanin mallista se eroaa eniten siinä, että UAD-mallissa yhteiskunnan
tarpeita ei unohdeta. Ilman tervettä valtiota ei voi olla tervettä kansaa. Myös yritykset ovat tärkeitä,
ilman niitä maa ja sen kansalaiset eivät tule toimeen. Emme voi laittaa sokeasti onnellisuutta ja
kansan tai luonnon tarpeita kaiken edelle – järki pitää olla mukana tässäkin. UAD-mallissa
onnellisuus ei ole yksi pääarvoista, vaan maan onnellisuus syntyy oheistuotteena, kun kaikki tekevät
tyytyväisenä töitä yhteisen hyvän ja tulevaisuuden eteen.
Sana onnellisuus (happiness) jota Bhutanissa käytetään, on tässä tarkoituksessa ehkä liian kevyt.
Ehkä parempi sanavalinta olisi voinut olla kansan hyvinvointi (wellness). Onnellisuus käsitetään
jatkuvana ilona, mutta kenenkään elämä ei voi sitä jatkuvasti olla. UAD-mallissa keskitytään koko
yhteiskunnan hyvinvointiin. On oikein kyseenalaistaa ja kehittää hallitusmalleja paremmaksi, ja
UAD-mallissa nimenomaan luodaan hedelmällinen pohja jatkuvalle kehitykselle. Se on joustava ja
oppiva systeemi.
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On myös tärkeä oivaltaa, että olemme maksamassa niin yksilöinä, yrityksiä kuin valtioina huikean
hinnan nykyisestä erittäin materiaan perustuvasta menestyksestä ja hyvinvoinnista. Loppuun
palamiset, elintasosairaudet ja jatkuva stressi on hinta, jonka monet yksilöt ovat maksaneet
menestyksestään. Yritykset taistelevat kvartaalista toiseen prosenttien murto-osista ja valtiot ovat
epätoivoisia, koska oman maan yrittäjät siirtyvät muihin maihin. Kaikki tämä epätoivo ja taistelu
menestyksen vuoksi on erittäin negatiivista ja se aiheuttaa vain lisää stressiä, pahaa oloa ja sairautta
meille kaikille.
BTK Suomessa
Talouselämä kesällä 2014: Erkki Tuomioja puhui torstaina järjestetyssä Hyvinvointitalousfoorumissa, jossa hän huomautti, ettei Suomen hyvinvointi ole 1990-luvun laman jälkeen kasvanut
samassa suhteessa kuin bruttokansantuote. "Meillä on esimerkiksi 20 000 ihmistä leipäjonoissa
joka viikko."
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd) mielestä pelkän
yhteiskunnan hyvinvoinnin mittarina on ongelmallista.

bruttokansantuotteen

käyttäminen

"Voimmeko todellakin esimerkiksi sanoa niin, että hyvinvoinnin ja elämisen laatu olisi
kaksinkertaistunut vuodesta 1991 tähän päivään, kuten BKT henkeä kohden on tehnyt?" Tuomioja
kysyi torstaina järjestetyssä Hyvinvointitalous-foorumissa.
Tuomiojan mielestä Suomi on 1990-luvun laman jälkeen jakautunut kahteen osaan, toisaalta
työllisyyden ja kasvun Suomeen mutta toisaalta eriarvoisuuden Suomeen. Samalla
bruttokansantuote on kasvanut reilusta 17 000 eurosta yli 37 000 euroon henkeä kohden.
Eriarvoisessa Suomessa muun muassa köyhyys ja huono-osaisuus ovat lisääntyneet.
"Suomeen on juurtunut asioita, joita ei vielä 20 vuotta sitten voinut kuvitellakaan tänne jäävän
pysyväksi. Meillä on esimerkiksi 20 000 ihmistä leipäjonoissa joka viikko."
Hyvinvointitalous-foorumissa julkistettiin uusi, 25 artikkelista koottu hyvinvointitalouden käsitettä
avaava kirja, jonka yksi kirjoittajista on kirjan kustantaneen SOSTE:n pääekonomisti Jussi Ahokas.
Hänenkin mielestään esimerkiksi talousuutisoinnissa bruttokansantuote saa usein liian suuren
painoarvon.
"Pitäisi mennä syvemmälle BKT-mittarin taakse", Ahokas sanoo Talouselämälle. "Tai syvemmälle
siihen, mitä ne toiminnat on, mitä on saatu aikaan ja millaisia kustannusvaikutuksia pitkällä
aikavälillä mahtaa olla."
BKT kaipaa rinnalleen uusia mittareita
Kokonaan Tuomioja ei ole valmis luopumaan BKT:n käytöstä, sillä pitää sitä käyttökelpoisena ja
välttämättömänäkin välineenä. Sen rinnalla pitäisi kuitenkin käyttää myös muita mittareita.
Ulkoministeri nosti puheessaan esiin muun muassa YK:n inhimillisen kehityksen indeksin, OECD:n
Better Life -mittarin ja aidon kehityksen mittarin eli GPI:n (Genuine Progress Indicator).
"Lopulta kuitenkin tärkeintä on se, miten tietoa hyödynnetään päätöksenteossa."
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Ahokkaan mielestä oleellista on, ettei kestävästä taloudesta voida puhua ilman hyvinvointia:
hyvinvointi tukee taloutta ja toimiva, kestävä talous lisää hyvinvointia.
"Tavoiteltavan talousjärjestyksen ajattelen sellaisena, jossa hyvinvointi on päämäärä, jonka
ympärille talousjärjestelmä rakentuu", Ahokas sanoo.
"Mutta kuitenkin sillä tavalla, että kaikki toiminta, poliittiset valinnat ja instituutiot, jotka
rakennetaan, tukevat yhtä aikaa sekä kestävää taloutta että hyvinvointia."
Yksi uusi ja erilainen mittari on Simon Anholtin Good Country Index, (Hyvä maa indeksi)
(www.goodcountry.org) mittaa mm. maan terveyttä ja hyvinvointia, kulttuurillisia asioita, tasaarvoa ja menestystä.
On erittäin tervettä kehittää uusia tapoja mitata menestystä ja hyvinvointia, joiden avulla voimme
korjata nykyisen itsetuhoisen suunnan. Mutta kuten yllä viisaasti todetaan, mittarit ovat vain
mittareita: "Lopulta kuitenkin tärkeintä on se, miten tietoa hyödynnetään päätöksenteossa."
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11. Hyvinvointivaltio
Onko Suomi hyvinvointivaltio? Kyllä Suomi on lähes kaikilla mittareilla mitattuna
hyvinvointivaltio. Meillä ovat asiat aika hyvin. Mutta olemme kovaa vauhtia tulossa uuteen
aikakauteen, jolloin joudumme harkitsemaan kaikki hyvinvointivaltion edut, tulot ja menot
uudelleen. Valtioilla ei enää ole varaa pitää yllä nykyistä sosiaaliturvaa. Emme voi ikuisesti
rahoittaa hyvinvointivaltion kuluja pelkällä velkarahalla. Poliitikot toivovat epätoivoisesti että
tapahtuisi jotain ihmeellistä, joka auttaisi selviämään nykyisistä ja tulevista veloista. Mutta mikä
tämä ihme voisi olla? Ikävä kyllä joudun palauttamaan poliitikot takaisin maan pinnalle: mitään
ihmettä ei ole tulossa. Edessä ovat vain ankara vyönkiristys ja järkiperäinen rahankäyttö.
Sosiaaliturvan ja yhteiskunnallisten palvelujen historia
Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan vuonna 1921, jolloin ilmainen kansakoulu tuli kuntien harteille.
Sen jälkeen tulivat sairaanhoito- ja köyhäinhoitolait sekä kunnalliset palokunnat. Seuraavaksi
kirjastot, kansanopistot sekä käräjäoikeus. Vuonna 1952 alkoi kattava kansaneläkejärjestelmä, 1962
työeläkejärjestelmä, 1964 sairausvakuutusjärjestelmä, 1968 koko maan kattava peruskoululaki.
Vuonna 1972 otettiin käyttöön terveyskeskukset, joista tuli iso rahanreikä. Nykyisin
terveyskeskuksissa työskentelee noin 60 000 henkilöä. Myös päivähoito alkoi 1970-luvulla, jolloin
se koski alle 3-vuotiaita lapsia; 1990-luvulla se laajennettiin kattamaan kaikki alle kouluikäiset.
Vuonna 1985 tuli voimaan ansiosidonnainen työttömyysturva. Myöhemmin näihin lakeihin on tehty
kaikenlaisia lisäyksiä sekä erilaisia koulu-uudistuksia kuten ammattikorkeakoulujen perustaminen.
Muissa Pohjoismaissa oltiin jo pitkällä sosiaaliturvan rakentamisessa, ja Suomessa sitä haluttiin
kiireellä kopioida. Eduskuntavaaleissa 1966 vasemmistopuolueet saavuttivat suuren voiton. Rafael
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Paasion (sd) ja Mauno Koiviston (sd) hallituksissa Sdp ja Skdl harjoittivat vasemmistolaista
yhteiskuntapolitiikkaa keskustapuolueen tuella. Tämä on se vedenjakaja, jolloin monet isot
sosiaaliset uudistukset saivat alkunsa.
Suomen sosiaaliturvan rakentaminen 1970-luvun alussa alkoi varsin vaatimattomasti, mutta nyt se
on kasvanut kestämättömäksi taakaksi. Kuntatalouden menot ovat lähes kaksikymmenkertaiset
1970-lukuun verrattuna, ja sosiaaliturvan menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat
kaksinkertaistuneet. Vuonna 2011 sosiaaliturva, terveydenhuolto ja koulutus maksoivat 72 miljardia
euroa, mikä on reilusti enemmän kuin valtion yhden vuoden koko budjetti. Millä tämä
maksualijäämä järjettömyys voidaan pitää yllä? Ei millään, kun valtiolla on paljon muutakin
maksettavaa kuin vain yllä olevat kolme asiaa!
Tietenkin sosiaaliturvan rakentaminen oli ja on edelleen erittäin hyvä asia, mutta siitä on tullut liian
kattava verrattuna valtion tuloihin. On helppo olla jälkiviisas, mutta jos sosiaaliturva luotaisiin tänä
päivänä, siitä tulisi varmuudella täysin erilainen. Taloudellisesti hyvinä vuosina poliitikot, ääniä
kalastaakseen antoivat kansalle kaiken mitä ne halusivat ja vähän päälle. On helppo jakaa muiden
rahaa piittaamatta siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun ei ole itse vastuussa yhtään mistään.
Vuonna 2013 kunnat velkaantuivat lisää kaksi miljardia euroa ja valtio noin yhdeksän miljardia.
Valtion sanottiin leikanneen budjettia ”oikein lekalla” kokonaiset kaksi miljardia. Hienoa, nyt emme
ole pakkasella kuin yhdeksän miljardia. Tähän päälle se fakta, että verokertymä on supistumaan
päin. Poliitikkojen ongelma nimenomaan on se, että he eivät koskaan ota ennakkoon huomioon, sitä
vaihtoehtoa, että verokertymä saattaa laskea laskemistaan. Kaikki päätökset tehdään
ylioptimistisille odotuksille.
Nyt kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, eläkkeet ja sairaanhoitokulut tulevat nousemaan
ratkaisevasti. Meillä ei ole varaa maksaa näitä kuluja edes nyt, miten sitten tulevaisuudessa? Tilanne
on täysin kestämätön. Jossain vaiheessa joudumme purkamaan koko systeemin ja luomaan uuden
mallin.
Kysymys on se, että teemmekö sen nyt kun Suomen valtio on vielä hyvässä kunnossa, vai vasta
sitten kun velat kaatuvat päälle? Uusien mallien miettiminen pitää aloittaa heti, jotta meillä on aikaa
tehdä ne kerralla oikein. Aina kun valtiovalta tekee päätöksiä kiireellä ja kaaoksessa, se tekee isoja
virheitä. (Osa yllä olevista faktoista vapaasti lainattu: Suomen Kuvalehden päätoimittajan Ville
Pernaan artikkelista Rahalla rakennettu/Hyvinvointivaltiolla on rahaa enemmän kuin koskaan,
mutta silti se loppuu kesken.)
Valtion kapea mutta pitkä leipä
Vuonna 2007 voimaan tullut kuntarakennelaki takaa, että toisiinsa liittyvien kuntien työntekijät
säilyttävät työpaikkansa viiden vuoden ajan. Koska joissakin tapauksissa emokuntaan liittyy uusia
kuntia useina eri vuosina, emokunnan henkilöstöasiat voivat olla jumissa jopa 10–15 vuotta.
Kunnanjohtajat turvaavat omiensa pallin, ja kansa maksaa viulut. Eihän tällaisessa ole mitään
järkeä. Kuka saa yksityissektorilla työtakuun viideksi vuodeksi? Nyt myös seurakuntien työntekijät
haaveilevat samanlaisesta paketista. Mikä ryhmä rupeaa seuraavaksi vonkaamaan samanlaista

84
takuuta, ehkä poliitikot, valtion työntekijät ja ammattiliitot? Tavallinen duunari ei tule sitä koskaan
saamaan, mutta joutuu aina maksamaan muiden edut.
Nykyään valtion leivissä tienaa paremmin kuin yksityisen palveluksessa. Samoin kuntien
työntekijöiden loma- ja sairausloma- ja muut edut paranevat yksityissektoria nopeammin. On
helppo jakaa palkankorotuksia ja etuuksia, kun ne ovat valtionkassasta, ja kun ei ole oikeastaan
minkäänlaista tulosvastuuta. Mitä tapahtui sanonnalle ”valtion leipä on kapea mutta pitkä”?
Isommissa palkoissa ei ole itsessään mitään vikaa, mutta tietäen julkisen sektorin tehottomuuden
suuri osa tästä rahasta menee hukkaan. Sillä ylläpidetään yhtä maailman suurimmista julkisista
sektoreista!
Antiikin keinot
Tieteen Kuvalehti, Historian mukaan osa Rooman päättäjistä ymmärsi, että nälkäinen kansa oli
vaarallisempi kuin vihollisarmeija. Vuonna 123 eaa. roomalainen poliitikko Gaius Cracchus ajoi
läpi lain, jonka perusteella Rooman köyhälistö sai ostaa viljaa alennuksella. Moni aateliston
edustaja vastusti lakia ja yritti kumota sen, ja seuranneissa levottomuuksissa Cracchus sai
surmansa. Kukaan ei enää uskaltanut evätä rahvaalta halpaa viljaa, ja lopulta sitä jaettiin jopa
ilmaiseksi. Joka kolmas roomalainen eli tuen varassa. Jokainen Rooman miespuolinen asukas, eli
jopa 400 000 roomalaista sai valtion viljavarastosta ilmaiseksi 33 kiloa vehnää kuukaudessa.
Roomalaisen kirjailijan Marcus Varron mukaan sen seurauksena pääkaupunkiin saapui yhä
useampia köyhiä. ”He viettävät mieluummin aikansa teatterissa kuin viljelyksillä ja viinitarhoissa”,
kirjailija kommentoi pisteliäästi.
Onko mikään muuttunut viimeisen 2000 vuoden aikana? Ei ole. Sama ’viljan’ jakaminen jatkuu,
koska myös nykypoliitikot ovat oivaltaneet, että sosiaalitukien jakaminen on hyvä tapa pysyä
vallassa. Tulos on myös sama; kansalaiset laiskistuvat ja aikanaan tämä tulee johtamaan
kestämättömään tilanteeseen.
Pahoinvointiyhteiskunta
Olemme valumassa pahoinvointiyhteiskuntaan. Tämä johtuu edellisten hallitusten yltiömäisestä
velanotosta, yli varojen elämisestä, valtion varojen tuhlaamisesta ja puoluepolitiikasta. Nyt kun
rahat ovat loppumassa, alkaa valtava poru. Ongelmat kasaantuvat: tieverkosto rappeutuu,
vesijohtoverkosto on kuin aikapommi, lisäinvestointeja infrastruktuuriin ei pystytä tekemään ja jo
saavutetut edut poistetaan tai ne pienenevät. Tämä tulee luomaan paljon ongelmia ja pahaa oloa
maan joka kolkkaan ja tupaan.
Poliitikkomme ovat toimineet vuosikymmeniä ajattelemattomasti ja siten ajaneet meidät tähän
tilaan. Vaikka asiantuntijat ovat varoitelleet lamoista ja valtion tulojen ja menojen välisestä
kestämättömyysvajeesta, poliitikot ovat sokeasti toivoneet, että nousukausi tulee jatkumaan
äärettömiin. Kukaan ei ole oppinut yhtään mitään aiemmista lamakausista.
Nyt etenkin USA:n johdolla maapallolla painetaan rahaa yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tämä on
tavallaan samaa kuin pitäisi aivokuollutta ihmistä väkisin elossa. On tietysti mahdollista, että
maailman talous paranee jollakin ihmekeinolla. Mutta todennäköisempää on se, että vippaskonstein
ylläpitämämme korttitalo tulee kaatumaan perustuksiaan myöten. Jos olisimme korjanneet virheet
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aiemmin, selviäisimme ehkä vähemmällä tuholla. Tässä tulevat taas nykyisen poliittisen
järjestelmän puutteet hyvin esille. Yksikään poliitikko ei uskalla tai yksinkertaisesti voi alkaa
kesken nousukauden jarrutella kasvua ja maalailla ongelmakuvia taivaanrannalle. Kansa äänestää
kaikki kulutusjuhlien ilonpilaajat välittömästi ulos.
Eli sinä, hyvä kansalainen olet kaiken tämän tulevan kaaoksen aiheuttaja. Sinä äänestät samat täyttä
soopaa höpöttävät poliitikot vuodesta toiseen kiinni vallankahvaan. Tämä on aivan sama, kun
laskisit Ketun omaan kanalaasi. Jälki on karmeaa katseltavaa.
Suomen hyvinvointiyhteiskunnan kohtalo on vaakalaudalla. On täysin mahdollista, että Suomi
ajautuu syvään ja pitkään taantumaan, jossa tulemme elämään nälässä ja kurjuudessa. Monille tämä
saattaa kuulostaa mahdottomalta ajatukselta, mutta pelkään pahoin sen olevan enemmän kuin vain
kaukainen pelko. Olemme tulossa narun päähän. Teemmekö näille ongelmille jotain vielä kun
voimme, vai katsommeko kortit vasta sitten kun korttitalon perustukset ratkeavat liitoksistaan? Se
on meistä kansalaisista kiinni. Meillä on voima ja valta.

*****

12. Ihannekansalainen
Millainen henkilö on ihannekansalainen? 1900-luvulla USA:ssa malliakansalainen oli yksilö, joka
omin voimin aloitti pienen yrityksen ja kovalla työllä saavutti amerikkalaisen unelman.
Afganistanissa mallikansalainen on ääriuskovainen, nuhteetonta elämää elävä henkilö joka
tarvittaessa uhraa elämänsä uskonnon eteen. Entisessä Neuvostoliitossa uljaan mallikansalaisen
kuva näkyi julisteissa, joissa nainen ja roteva mies etukenoasennossa takoivat kommunismia
eteenpäin.
Suomessa 1900-luvun ihannemalli oli ”suo, kuokka ja Jussi” -mentaliteetin omaava sisukas kansa.
Myöhemmin sotien jälkeen ihanne oli perhe rintamamiestalossa. Mies teki ahkerasti työnsä
luterilaisen työmoraalin siivittämänä ja nainen paimensi onnellisena kotona lapsikatrasta.
Tämän päivän mallikansalainen
Suomessa ei oikeastaan enää edes ole omaa mallikansalaisen muottia. 1980-luvulta lähtien olemme
seuranneet kaikessa muita länsimaita. Olemme kopioineet muiden maiden elämäntyylin, asenteet ja
arvot, ja nyt olemme kaiken tuon kopioinnin sekava tulos. Elämäntapamme ja arvomme ovat
sekaisin ja siten myös mallikansalaisen mielikuva.
Viime vuosisadan alkupuolella Suomen valtiovallalla ja kansalaisilla oli lähes sama päämäärä:
kasvattaa sodan raunioista hyvä valtio; taoimme yhtä rautaa. Mutta nykyisin valtiovallan mielestä
mallikansalaisen pitää jupisematta totella hallitusta, kantaa yhä kasvava verotaakka, tehdä työt
tunnollisesti ja hyväksyä poliitikkojen leikkaukset ja muut hölmöilyt. Kansa puolestaan haluaa
enemmän vapautta päättää omista asioistaan ja alkaa kyllästyä politiikkojen virheiden
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maksamiseen. Emme enää puhalla samaan hiileen, vaan valtiovallalla ja kansalla on erilaiset
päämäärät.
Suomessa ei myöskään ole enää omaa vahvaa kansallista identiteettiä. Sekin vähä mikä vielä on,
perustuu ulkoisiin asioihin kuten Nokian, Angry Birdsien ja muiden yritysten sekä urheilijoiden
menestykseen. Nykyisin Suomi tunnetaan ulkomailla lähinnä skandinaavisena hyvinvointivaltiona
joka pärjää tilastoissa, mutta ei käytännössä. Ennen vahva identiteettimme perustui hyviin arvoihin:
kansan sisuun, rehellisyyteen ja ahkeruuteen.
Meistä on tullut EU:n mallikansa. Jos EU:ssa jaettaisiin hymypoikapatsaita, Suomi saisi sen
vuodesta toiseen. Mallikansana olemisessa ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta kuuliaisuutemme
takia olemme menettäneet lopunkin vähäisen uskon itseemme. Noudatamme nöyrästi EU:n sääntöjä
emmekä enää uskalla ajatella omilla aivoilla, saati sitten seurata omaa polkuamme. Sisu,
suomalaisuuden perusidentiteetti, on hävinnyt kokonaan.
Ruotsilla ja Norjalla on vielä jäljellä ainakin hieman omaa identiteettiä. Se on säilynyt ehkä siksi,
että Ruotsi ei liittynyt EU:n rahaliittoon ja Norja jättäytyi kokonaan EU:n ulkopuolelle. Me
suomalaiset vähättelemme itseämme vain yhtenä pienenä kolkkana pohjoisessa EU:ssa. Emme enää
tiedä mitä ja keitä olemme. Seuraamme ja kopioimme muita toivoen että meidät hyväksytään.
Suomen matala omanarvontunto loistaa läpi.
Maailma pienenee
Matkustaessa maissa joissa on paljon kulkukoiria, huomaa että muutamassa sukupolvessa
kulkukoirista tulee tavallaan oma rotunsa: ruskea keskisuuri, lyhytkarvainen laji. Samoin tulee
käymään myös Suomelle. Rajojen avautumisen myötä meistä tulee tummaihoisia, tummahiuksisia
ja tummasilmäisiä. Tavallaan tämä on hyvä asia, koska mitä enemmän maapallon maat yhdistyvät,
sitä vähemmän tulee olemaan vakavia konflikteja. Mutta toisaalta on sääli, että suomalainen
identiteetti tulee katoamaan. Monet kansainväliset tutkimustahot veikkaavatkin, että maapallon
viimeinen blondi tulee syntymään suomessa 2200 luvun alussa.
Jos löydämme suomalaisuuden ytimen uudelleen, voimme olla muutakin kuin se änkyrä-Suomi
jollaisena meidät nähtiin, kun EU:n lainapakettien käsittelyn aikana vastustimme lainojen
myöntämistä. Monissa EU-maissa Suomi oli mediassa esillä negatiivisessa sävyssä. Negatiivinen
mediajulkisuus on EU:n tapa pistää hangoittelevat jäsenensä ruotuun. Voi hyvinkin olla, että
olemme hiljaa seuraavalla kerralla, kun jokin vastaava asia tulee EU:ssa eteen. Näin meitä
kontrolloidaan Brysselistä käsin.
Nationalismi voi olla tervettä. Sen ei tarvitse olla kilpailua ja muiden alas painamista, kuten
esimerkiksi Venäjällä juuri nyt on. Kansallinen identiteetti nousee kansakunnan terveestä
arvopohjasta. On aika luoda uusi suomalaisen ihannekansalaisen kuva. On aika löytää sisu
uudelleen. On aika uskoa suomalaisuuden voimaan.

*****
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13. Johtamisen vaikeus
Apu-lehti julkaisi kesällä 2013 pääministerinä 2003–2010 toimineen Matti Vanhasen haastattelun:
Pääministerin työ oli yksinäistä. Viime kädessä ei ollut ketään, keneltä kysyä neuvoa. Nykyisin
Perheyritysten liiton toimitusjohtajana toimiva Vanhanen myöntää, että valta kihahti alkuvaiheessa
myös hänen hattuunsa. Itsehän sitä ei tietenkään huomaa. Jossain vaiheessa oma eduskuntaryhmä
tai media tarttuu siihen. Vanhasen tapauksessa hän sai palautetta minä-muodon käytöstä. Korostus
meni väärälle puolelle. Käytöksessäni näkyi tiettyä ylimielisyyttä ja joidenkin asioiden vähättelyä,
vaikka ne olivat toisille tärkeitä, Vanhanen kertoo.
Vanhanen muistelee myös sitä, kuinka vaikeaa oli olla samaan aikaan uskollinen omalle puolueelle
ja koko kansalle. Pääministerin on tingittävä omista ajatuksistaan ja puolueensa edun ajamisesta.
Isompi painoarvo on koko tehtävän vastuussa. Ja hän kertoo myös eristyneensä pääministerinä
ympäröivästä todellisuudesta.
Vanhasen avoin tunnustus kuvaa varmaan aika tyypillistä maan johdossa tarpeeksi kauan toiminutta
poliitikkoa. He irtautuvat todellisuudesta eivätkä ymmärrä, miten heidän päätöksensä vaikuttavat
kansaan, jonka palvelijana toimivat.
Kaikkein tärkein paljastus on, että pääministerillä oli vaikeuksia olla samaan aikaan
uskollinen omalle puolueelleen ja kansalle. Mikään ei ole niin pahaa kuin se, että koko maata
koskevissa asioissa tehdään päätöksiä puoluepolitiikan ehdoilla. Minun on vaikea edes kuvitella
mitään mikä voisi olla järjettömämpää kuin tämä. Pääministeri päättä puolueen hyväksi asioista
jotka koskevat kansaa! Toivottavasti sinä hyvä lukija pysähdyt miettimään sitä kuinka
järjetöntä tämä on! Juuri tämä on poliittisen hallinto mallin suurin ongelma. UADhallintomallissa tätä ongelmaa ei ole.
Kolmas tärkeä kohta on se, että Vanhasen mukaan pääministerin työ oli yksinäistä eikä hänellä
ollut ketään, jolta kysyä neuvoa. Onko järkevää, että pääministeri joutuu yksin tekemään erittäin
vaikeita ja pitkälle vaikuttavia päätöksiä kovan stressin alla?
UAD-mallissa isot päätökset jaetaan maan korkeimman johdon kesken. Presidentti, pääministeri,
sisäministeri ja ulkoministeri pohtivat asioita yhdessä ja äänestävät niistä kuunneltuaan ensin
asiantuntijoita ja muita ministereitä. Tämä takaa paremman päätöksentekoprosessin. Näin kukaan ei
pääse tai joudu yksin päättämään isoista asioista. Myös suora kansanäänestys jota UAD-mallissa
käytetään, ehkäisee sen, että yksi henkilö pääsisi tai joutuisi tekemään isoja päätöksiä yksin.
Ääretön ahneus ja vallan jano
Kuten Vanhanen tunnustaa valta menee helposti hattuun ja ongelmia on myös Suomen
hallintosysteemissä. Monessa muussa maassa hallitseminen on täysin järjetöntä. Syrjäytetyt
yksinvaltiaat ovat hyvä esimerkki, miten ihmismieli voi mennä vallanhuumassa sekaisin.
Arabimaiden vallankumouksissa olemme nähneet, miten lähes jokaisen maan johtajat ovat
taistelleet viimeiseen asti. He uskovat sitkeästi kansan nousseen heitä vastaan, koska länsimaat ovat
yllyttäneet kansan kapinoimaan. He ovat menettäneet todellisuudentajunsa niin pahoin, että luulevat
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kansan rakastavan heitä. Saddam Hussein löydettiin yksin montusta, Muammar Gaddafi piileksi
viimeiset hetkensä ojassa, Egyptin johto taisteli vastaan loppuun asti eikä Syyrian johto näytä
antavan periksi. Nämä johtajat menevät vallanhimossaan hautaan, vaikka he voisivat paeta
miljardien dollareittensa kanssa jollekin trooppiselle saarelle. Valta ja äärettömät rikkaudet
huumaavat kenet tahansa.
Jonkin pienen afrikkalaisen maan hallitsija saisi itselleen puolijumalan aseman, jos hän pitäisi
kansasta aidosti huolta. Jos hän rakennuttaisi kouluja ja sairaaloita ja parantaisi parhaansa mukaan
ihmisten peruselinoloja, kansa ei välittäisi vaikka hän pimittäisi muutaman sata miljoonaa dollaria
itselleen. Hän saisi olla vallassa loppuelämän, koska yksikään vapaustaistelija ei saisi kansaa
nousemaan häntä vastaan. Mutta kun ei. Nämä entiset vapaustaistelijat ovat kaikki niin ahneita, että
heti valtaan päästyään he alkavat riistää kansaa ja ryöstää maan varoja ja antavat kansalle niin
vähän kuin vain mahdollista. Tällä he sinetöivät sen, että joku uusi vapaustaistelija sissipäällikkö
saa kansan puolelleen, ja sitten alkaa taistelu vallasta. Ihmisen ahneudella ja isolla egolla ei ole
rajaa. Ne ovat ajaneet monet tyrannit hautaan ja poliitikot pois vallankahvasta.
Jokaisella maalla on sellainen johto, jonka se ansaitsee
Maan ja sen kansan vire, energia ja arvomaailma vetävät puoleensa henkilöitä, joilla on
samanlainen ajatus- ja arvomaailma. Esimerkiksi Venäjän johtoon terveen arvomaailman omaavat
henkilöt eivät edes haaveile pääsevänsä. Sinne haluavat vain konnat, koska koko valtakoneisto
suorastaan löyhkää röyhkeää rosvokoplamaista arvomaailmaa.
Suomen johtoon haluavat henkilöt, jotka jakavat nykyjohdon arvomaailman, asenteet ja päämäärät.
Nykyinen hallituksemme vetää puoleensa ihmisiä, jotka haluavat jatkaa samaa riitelyn ja
puoluepolitiikan tyhjänpäiväistä kädenvääntöä. Tällainen ilmapiiri ei vedä puoleensa suuria johtajia.
On kuitenkin mahdollista että valtaan voi nousta johtaja, joka saa maan lähtemään uuteen suuntaan.
Intiassa Mahatma Gandhi ja Etelä-Afrikassa Nelson Mandela tekivät sen. Saksa oli ensimmäisen
maailmansodan ja laman uuvuttamana valmis uuteen suuntaan. Hitler aisti tämän ja kommunikoi
visionsa Mahti-Saksasta kansalle. Kansa seurasi häntä sokeasti, koska se jakoi saman
arvomaailman.
Monesti maan on mentävä polvilleen tai käytävä läpi jonkinlainen syvä kriisi, ennen kuin se on
valmis muuttamaan suuntaa. Harva maa on älynnyt muuttaa suuntaa silloin, kun asiat ovat vielä
hyvin. Voisiko Suomi olla sellainen maa?
Suuria johtajia, jotka ovat muuttaneet maansa kohtalon, on maapallolla ollut yllättävän vähän.
Julius Caesar, Alexander the Great, George Washington, Napoleon, Hitler, Mao, Lenin, Martin
Luther King Jr., Mahatma Gandhi ja Nelson Mandela olivat sellaisia. Vaikka alun perin monilla
heistä oli hyvä tarkoitus, useat sekosivat vallanhuumassa.
Myös yrityksillä on sellainen johto, jonka se ansaitsee. Tämän voi kääntää myös niin, että
yrityksellä on sellaiset työntekijät, jotka se ansaitsee. Yrityksen johto ei valitse työntekijöitä, vaan
yritys itse valitsee työntekijät. Me emme valitse yritystä, vaan yritys valitsee meidät. Voimakkaampi
energia tekee aina valinnan. Yleensä yrityksen energia määrää sen, kuka siellä on töissä.
Negatiivisen energian omaavat henkilöt tuntevat vetoa sellaiseen yritykseen, jossa vallitsee heitä
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vastaava energia. Yrityksen energia ja vire voi olla laiska, välinpitämätön, ahdistava, masentava,
epärehellinen, tylsä, paha, vaikea tai hyvä, innostava, vapauttava, rehellinen, hauska, luova,
harmoninen. Jos rehellinen henkilö eksyy epärehelliseen yritykseen, hän joko lähtee sieltä pois,
näivettyy sinne tai seura tekee kalaisekseen. Meillä jokaisella henkilöllä on sellainen elämä, työ ja
puoliso, jotka ansaitsemme.
Saamme sen minkä ansaitsemme
Niin maana kuin yksilöinä olemme ajatuksiemme, asenteittemme, arvojemme ja tekojemme
summa. Jokainen tekomme ja päätöksemme perustuu arvoihimme. Jos arvomaailmamme on huono,
samoin on myös valtaosa päätöksistämme ja teoistamme, mikä tietysti heijastuu negatiivisesti
elämäämme.
Asenteemme, arvomme ja tekomme vetävät puoleensa kaltaistaan energiaa, asioita, ihmisiä ja
tapahtumia. Epärehelliset henkilöt vetävät puoleensa toisia epärehellisiä henkilöitä, joihin he eivät
voi luottaa. He joutuvat elämään peläten, milloin kaverit pettävät ja puukottavat selkään. Juoppo
vetää puoleensa juoppoja, saamaton saamattomia, paha pahoja, huijari huijareita, negatiivinen
negatiivisia, narkomaani narkomaaneja, hyvä hyviä, innokas innokkaita, myönteinen myönteisiä,
onnellinen onnellisia. Puoleen vetämisestä tulee nopeasti itseään ruokkiva energiakierre, joka
pahenee tai paranee joka kierroksella.
Suomi ei ole ajautunut nykyiseen tilaansa vahingossa tai suhdanteiden takia, vaan se on ansainnut
nykyisen tilanteensa politiikkojen ja hallitusten tekojen, arvojen ja asenteiden mukaan. Suomi voisi
olla se viisas maa, joka ensimmäisenä pysähtyy miettimään, mitä ja keitä se vetää puoleensa.
Menestystä vai ongelmia? Uusia ideoita vai aina samaa vanhaa? Suuria johtajia vai paatuneita
ammattipoliitikkoja? Rehellisiä ihmisiä vai rikollisia? Hyvyyttä vai pahuutta? Ulkomaista pääomaa
vai laiskoja maahanmuuttajia? Teollisuutta vai työttömyyttä? Rahaa vai puutetta? Hyvinvointia vai
pahoinvointia? Suomi voi muuttaa suuntaa ja luoda aivan uudenlaisen itseään ruokkivan
menestyksen kierteen. Mutta onko meillä tarpeeksi tahtoa ja uskallusta tehdä se? Löytyykö meiltä
rohkeita johtajia ja kansalaisia, jotka ovat valmiit luomaan uutta?

*****

14. Nykyiset johtajat
Johtajat liiketaloudessa ja politiikassa ovat aivan oma kastinsa. Johtotehtäviin hakeutuvat
määrätynlaiset henkilöt. Myös aikakaudella on merkitystä. Ahneuden aikakaudella johtajiksi
hakeutuu ahneita henkilöitä, koska siinä asemassa he voivat rahastaa huoletta. Hyvyyden
aikakaudella johtotehtäviin hakeutuu hyvät arvot omaavia henkilöitä. Millainen aikakausi on
meneillään juuri nyt?
Seuraava artikkeli Tutkimukset: narsistit, psykopaatit ja ikävät ihmiset menestyvät työelämässä on
Talouselämä-lehdestä: Neljän eri tutkimuksen tulokset työelämässä menestyjistä eivät anna

90
kyseisestä ihmisryhmästä kovin kehuttavaa kuvaa. Menestyjät ovat usein epärationaalisen
itsevarmoja, ikäviä, itsekeskeisiä ja psykopaattisia.
Työelämässä menestyminen vaatii kovaa panostusta, nöyryyttä ja taitoja. Tai sitten ei. Neljä eri
tutkimusta on perehtynyt siihen, minkälaiset ominaisuudet näyttävät korreloivan työelämässä
menestymisen kanssa. Tulokset eivät ole kovin imartelevia.
Älä ole mukava. Erlangen-Nürnbergin yliopiston tutkija Guido Heineck on osoittanut, että
mukavuus ei kannata. Se neljännes miehistä, jotka osoittautuivat kaikkein miellyttävimmiksi,
ansaitsi seitsemän prosenttia vähemmän kuin vähiten miellyttävä neljännes.
Ole epärationaalisen itsevarma. Ei pidä ujostella omia kykyjään, vaikka siihen olisikin syytä.
Berkeleyn yliopiston tutkijoiden Cameron Andersonin ja Sebastien Brionin mukaan itsevarmasti
käyttäytyvät ihmiset lähettävät harhaanjohtavia signaaleja omista kyvyistään. Tämä johtaa siihen,
että itsevarmat ihmiset tulevat todennäköisemmin palkatuiksi ja ylennetyiksi.
Ole narsisti. Narsismi, tai sairaalloinen itserakkaus, on joidenkin tutkimusten mukaan hyödyllistä
työelämässä. Berkeleyn yliopiston tutkijaryhmä on tutkinut sitä, miten äärimmäinen itsekeskeisyys
heijastuu esimerkiksi yritysjohtajien palkkioihin. Mitä narsistisempi, sitä kovempi palkkio. Yksi
selitys: vain äärimmäisen itsekeskeinen henkilö kehtaa pyytää valtavia summia palkkaa ja muita
etuja.
Ole psykopaatti. Psykopaatit, tai psykopaattisia tendenssejä omaavat henkilöt, ovat tutkimusten
mukaan yliedustettuja yritysten hallituksissa. INSEAD-yliopiston tutkija Manfred Kets de Vriesin
mukaan psykopaattisen henkilön luonteenpiirteet sopivat erinomaisesti nykypäivän nopeasti
toimiviin organisaatioihin.
Heidän charminsa, kykynsä johtaa harhaan sekä pakonomainen tarpeensa hakea elämään
jännitystä muodostavat erittäin tehokkaan paketin, de Vries kirjoittaa artikkelissaan.
Nämä tutkimukset pätevät myös ammattipoliitikoihin, mutta sillä erolla, että ehkä poliitikot ovat
vielä enemmän sekaisin. Tällaisia johtajia ei kannata kadehtia vaikka he olisivat kuinka
menestyneitä tai kuuluisia. Suurin osa heistä on täysin hukassa, juosten epätoivoisesti ja
ahdistuneena materian, kuuluisuuden ja vallan perässä. Toki on olemassa myös terveitä johtajia ja
poliitikkoja, heidät on helppo erottaa joukosta. Valitettavasti he ovat vähemmistö.
Mutta sen verran pitää puolustaa yllä olevia johtaja tyyppejä, että nämä luonteen piirteet voivat
myös auttaa menestymään ja johtamaan oikein. Rohkea, itsevarma ja karismaattinen johtaja on se
mitä yritys tai maa tarvitsee pärjätäkseen. Parhailla johtajilla on näitä piirteitä terveissä rajoissa, ja
mikä tärkeintä he tiedostavat ne ja älyävät käyttää myös muiden ideoita. He oivaltavat, että eivät ole
kaikki tietäviä jumalia.
Sellainen johtaja on vaarallinen niin yritykselle kuin maalle, jolla näitä piirteitä on liikaa ja jos hän
ei itse tiedosta niitä. Nämä luonteenpiirteet voimistuvat vaivihkaa menestyksen mukana. Monet
yritykset, armeijat ja maat ovat kaatuneet niiden johtajien suuruuden hulluuteen, joka on omien
kykyjen liiallisen arvostuksen tulos. Olisiko Putin juuri nyt menossa tähän suuntaan?
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Poliittinen likapyykki
Kaikkialla maailmassa puhutaan, kuinka ihmiset ovat lopen kyllästyneitä poliitikkojen riitelyyn ja
kyvyttömyyteen hoitaa asioita. Euroopassa tämä on tullut kansalle selväksi EU:n pankkiriisin
yhteydessä. USA:ssa republikaanit ja demokraatit ovat täydessä sodassa keskenään. Venäjällä ja
Aasiassa poliitikot tappelevat avoimesti ja jopa tapattavat toisiaan. Ihmiset alkavat vihdoinkin
ymmärtää, millaisia poliitikkomme todellisuudessa ovat.
Poliitikkojen Akilleen kantapää on heidän julkisuuden tarpeensa. Jokailtainen roikkuminen tvuutisissa riitelemässä on näyttänyt kansalle, kuinka hyödyttömästä joukosta on kyse. Ennen
poliitikot puivat erimielisyyksiään enimmäkseen suljettujen ovien takana, joten kansa ei päässyt
näkemään sitä kaikkea riitelyä, sabotointia ja puoluepolitiikkaa, jota politikointi on. Nykyinen
mediakulttuuri, jossa poliittinen likapyykki pestään julkisesti, on johtanut poliitikkojen arvostuksen
vähenemiseen.
Kataisen rimanalitus
Talouselämä-lehti uutisoi pääministeri Jyrki Kataisen Reutersille helmikuussa 2014 antamasta
haastattelusta, josta tässä muutama ote: ”Meidän täytyy uudistaa maatamme. Markkinat ovat
muuttuneet. Valmistamiamme tuotteita ei juuri enää myydä”.
Kataisen mukaan Suomi tavoittelee jotain samanlaista kuin Israel, joka on menestynyt viimeisten
kahden vuosikymmenen aikana esimerkiksi verkkoturvallisuutta ja langatonta viestintää
parantavalla teknologiallaan.
Katainen uskoo, että Suomi voi seurata Israelin mallia esimerkiksi yliopistojen avulla, joista onkin
viime aikoina muodostunut perinteisten opinahjojen sijaan innovaatiopajoja.
"Tämä tulee olemaan taloutemme käännekohta pitkällä aikavälillä. Tämä on todella erityistä."
Reutersin mukaan Katainen on myös tietoinen siitä, ettei Suomella ole aikaa tuhlattavana
taloutensa uudistamisessa.
On aivan uskomatonta, että pääministeri menee kertomaan ulkomaiselle tietotoimistolle, että
suomalaiset tuotteet eivät enää myy. Tämä on samaa kuin jos vaikeuksien keskellä oleva yritys
ilmoittaisi julkisesti, että sen tuotteet ovat surkeita. Kataisen heitto vie viimeistenkin ulkomaalaisten
sijoittajien halut sijoittaa Suomeen.
Suomi ei ole Israel, jolla on amerikkalaiset tukijat. USA:n rikkaat juutalaiset ovat luoneet Israelin
teknologian teollisuuden. Jos israelilaiset tuotteet eivät menisi kaupaksi, amerikkalaiset ostaisivat ne
pelkän kannatuksen vuoksi. Tämä on ollut ainoa tapa, jolla Israel on pystynyt tekemään rahaa ja
ostamaan aseita USA:sta. Israelille tässä on enemmänkin kyse maanpuolustuksesta kuin taloudesta.
Kataisen yliopistoesimerkki on alkeellinen idea. Sitä on harjoitettu jo vuosikymmeniä ympäri
maailman. Kataisen lausahdus ”tämä on todella erityistä” sinetöi hänen täysin ammattitaidottomat
puheensa. Se että Katainen heittelee tämäntasoisia ehdotuksia Suomen uuteen nousuun saamiseksi,
todistaa hänen olevan totaalisesti hukassa. Katainen on alittanut riman niin alhaalta, että se takaa
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hänelle pääministereiden limbon maailmanmestaruuden. Tässä ovat nyt ne eväät, joilla Suomi
lähtee valtavaan nousukiitoon.
Kaksi kuukautta tämän järjettömän heittonsa jälkeen Katainen ilmoitti jättävänsä pääministerin
pallin. Hän vakuuttelee, ettei päätökseen liity negatiivisia kokemuksia vaan että hän haluaa antaa
tilaa uusille ihmisille, mutta erittäin harva ammattipoliitikko jättää korkean viran vain antaakseen
tilaa muille. Katainen, Kekkonen, Putin, Berlusconi ja muut johtajat on vuoltu samasta puusta. He
eivät halua jättää korkeaa asemaansa kuin pakon edessä. Uskon vakaasti, että Katainen vihdoinkin
huomasi kyvyttömyytensä estää Suomen luisuminen lamaan, joten hän jätti tehtävänsä ja pyrkii
johonkin helpompaan virkaan EU:ssa. Hyvä näin.
Urpilaisen rimanalitus
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen totesi 2014 lapsilisien leikkauksesta: Ei ollut oikein
muutakaan leikattavaa. Ohessa Talouselämä-lehden verkkosivulta poimittuja lukijoiden
kommentteja Urpilaisen heitosta:
- Perutaan 500 miljoonan käytetyt panssarit ja ohjukset, jotka juuri ostettiin. Tai myydään ne
eteenpäin vaikka pienellä tappiolla, jos joku sotiva maa olisi niin hölmö että ostaisi ne.
- Poliittisille järjestöille rahaa riittää. Ruotsinkielisille omat palvelut maksoi mitä maksoi.
Kehitysapu ja maahanmuutto, raha ei lopu. Ay-jäsenmaksun verovähennys pois. Säästö miljoonia.
- Miten olisi ollut erilaisten etujärjestöjen veroedut, 400miljoonaa euroa? Noiden järjestöjen
jäsenmaksutuloista maksetaan niiden johtajien seminaarit (sikailut) Lapin keväthangilla ym. Mm.
jos ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksuvähennys poistetaan, valtio saa 190 miljoonaa euroa lisää
verotuloja.
- Mitä jos leikattaisiin puoluetukia ja ylimääräiset konsultit / neuvonantajat ministereiltä.
- Suurituloisten lapsilisät olisi voinut poistaa kokonaan, keskituloisten lapsilisiä olisi voinut leikata
ja pienituloisilla jättää ennalleen. Päivähoitopaikka vain perheelle, jossa molemmat ovat töissä ja
näissä porrastetusti maksaa tulojen mukaan. Toinen vanhempi kotona, osa-aikainen
päivähoitopaikka, harkinnan mukaan.
- Eikös siellä ollut esillä tuulivoimatuen leikkaus. Siitä olisi helposti löytynyt ensi vuodelle 100milj
ja seuraaville 200-300milj. Leikkaus ei sopinut vihreille, pitivät parempana lapsilisien leikkausta.
- Tässä joutuu vähän yksi ja toinen leikkaamaan palkkaansa, siis yksityisellä sektorilla. Mitäs jos
leikattaisiin valtion työntekijöiden palkoista vaikka 10 %. Se tekisi 400 miljoonaa säästöä. On
todella outoa että valtiolla ansaitaan keskimäärin enemmän kuin yksityisellä. Kumpi tässä elättää
toista?
- Urpilainen lisäsi valtionhallinnon menoja. Leikattiin näennäisesti 0.5 %, mutta samassa lapussa
lukee, että hallintoon tehdään indeksikorotus, joka perustuu vuokriin ja muihin yleisiin
kustannuksiin. Viime vuonna tämä samainen indeksi vaihteli eri hallinnonaloilla 2 – 18 %:n välillä.
Eli tuo 0.5 % leikkaus on pelkkää fuulaa. Todellisuudessa hallinnolliset kulut nousevat tuon 1.5–
17.5 % ensi vuonna.
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Tällaiset henkilöt kuin Urpilainen ja kumppanit ajavat meidät Suomenlahteen ainaisilla
vähävaraisten, lapsien ja eläkeläisten leikkauksilla. On muitakin keinoja ja leikkauskohteita, mutta
eihän omilta ja tukijoita voi mitään leikata.
Lukemattomissa huoltoaseman baareissa tavalliset duunarit ihmettelevät politiikkojen täysin
järjettömiä päätöksiä. Tämä johtuu siitä, että politiikoilla on liian monta etujärjestöä joiden etu pitää
ottaa huomioon. Joten päätökset ovat myös sen näköisiä. Valtion johtaminen on erittäin helppoa, jos
voimme tehdä päätöksiä maalaisjärjellä.
Kasvojen menetys
Ote Helsingin Sanomien artikkelista: Suomen hallituksen pitäisi koota asiantuntijaryhmä tutkimaan
eurosta eroamisen vaikutuksia, sanoo kansantaloustieteen professori Vesa Kanniainen Helsingin
yliopistosta. Kanniaisen mukaan nyt olisi taloustieteellisen analyysin aika euron vaikutuksista
Suomeen poliittisten puolustuspuheiden sijasta. Euro on syyllinen käsillä olevaan kriisin.
Irtautuminen eurosta ei olisi kuitenkaan helppoa, Kanniainen sanoo. Se merkitsi monille poliittista
kasvojenmenetystä.
Kasvojen menetyksen pelko on usein syy siihen, miksi monet poliitikot ja ihmiset yleensä
jääräpäisesti puolustavat jotain asiaa. Kun asian puolesta on vuosia paasattu naama punaisena, olisi
(muka) häpeä antaa periksi. Monissa tärkeissäkään asioissa ei anneta periksi, koska ei haluta
tunnustaa tehneensä virhearviointi. Tämä ei ole järkevä tapa hoitaa koko kansakuntaa koskevia
asioita.
Aivan pientenkään päätösten pitkäaikaista vaikutusta ei kukaan voi tietää etukäteen. Tilanteet
muuttuvat jatkuvasti, ja asioiden vaikutus selviää vasta ajan kanssa. Viisas johtaja on valmis
tunnustamaan, että edellinen päätös oli tehty senaikaisen tiedon mukaan, ja nyt on aika tehdä
toisenlaisia päätöksiä. Tämä on yksi hyvän johtajan tunnusmerkeistä.
Isot ja turhamaiset egot ovat yksi poliittisen hallintosysteemin perusongelmista. Jokainen johtaja
tekee joskus vääriä päätöksiä, mutta harva on valmis tunnustamaan ne. Tämän jääräpäisyyden takia
monet huonoksi todetut aatteet ja poliittiset päätökset pysyvät hengissä vuodesta toiseen.
Haluamme uskoa ja luottaa johtajiamme
Mikään ei ole niin raskasta kuin pohtia kaikkia näitä asioita itse, etenkin työn, harrastusten ja
perheen aiheuttaman kiireen keskellä. Tavallisen kansan mahdollisuus miettiä politiikan
kimurantteja asioita on erittäin rajoitettu. Siksi menemme valtavirran mukana ja toivomme, että
päättäjät tietävät mitä tekevät. Mutta valitettavasti he eivät tiedä. He ovat ajaneet meidät kuilun
reunalle.
Emme pysähdy miettimään, millaisia henkilöitä eduskuntaan äänillämme lähetämme. Oletamme
ehdokkaiden tuntevan Suomen ja Euroopan asiat, mutta useimmiten he eivät niitä tunne. He eivät
ole opiskelleet vuosia maailman taloutta, historiaa, politiikka ja muita tärkeitä asioita. He ovat
monesti aivan tavallisia lastentarhanopettajia ja bussikuskeja kuten mekin. Meillä kaikilla on
mielipiteitä ja ideoita, miten maan asioita pitäisi hoitaa, mutta useimmiten ne ovat vain mutu-tietoa.
Ne eivät perustu mihinkään todelliseen tietoon tai eivät ota huomioon isojen ongelmien
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monimutkaisia vaikutuksia. Jotta ymmärtää kaikki vaikutukset, on oltava vähän enemmän tietoa
kuin vain se mitä paikallisuutisista on kuullut. Me tarvitsemme kansainvälisesti hyvin koulutetun ja
kokeneen hallituskoneiston Suomea johtamaan. Nykyiset amatöörimme ajavat meidät suohon.
Valehtelu
Maapallon asiat ovat paljon pahemmassa jamassa kuin mitä massamediassa kerrotaan. Valtiovallat
pitävät yllä harhaa siitä, että on vain pientä taantumaan omien sisäisten syiden takia. Ne eivät halua,
että lopetamme kuluttamisen. Hyvä esimerkki suorasta valehtelusta on vuoden 2008 finanssikriisin
aikainen rahanpuute.
Eurovaluuttaa aikoinaan luomassa ollut Antti Heinonen kertoo Wall Street Journalin artikkelissa
maaliskuussa 2014: ”Kun Lehman Brothers kaatui vuonna 2008, kansan usko pankkeihin horjui
monissa maissa.
Ihmiset riensivät nostamaan säästönsä pois pankeista, ja euroseteleiden kysyntä kasvoi niin
euroalueella kuin sen ulkopuolellakin. "Emme olisi pärjänneet ilman 500 euron seteliä".
Tämän jälkeen euroalueen keskuspankit päättivät lisätä 500 euron setelien varastojaan. Ne myös
huijasivat kansaa uskotellessaan, että rahaa varmasti riittää. "Kun ihmiset hamstrasivat euroja,
jotkut keskuspankit arvioivat, että niiltä saattaisi loppua tietyt setelit, vaikka yleisesti ottaen
varantoja oli riittävästi".
Keskuspankit sopivatkin, että mikäli joku kysyisi seteleistä, ne vastaisivat, että seteleitä kyllä
riittäisi kaikissa tilanteissa mutta että paikallisia puutteita tietyissä seteleissä saattaisi esiintyä.
Kun EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet kuuli tästä ohjeesta, hän henkilökohtaisesti vaati, ettei
kansalle kerrottaisi paikallisista puutteista.
"Kysyin, mitä me tekisimme, jos rahat loppuisivat. Hän sanoi: ’Ei mitään. Me vain sanomme, että
rahaa riittää’".
Kun seuraava finanssikriisi iskee ja pankit ja valtiovalta vakuuttavat yhteen ääneen että rahaa riittää,
muista että se ei ehkä ole totta! Minä suosittelen, että laitat jonkun verran rahaa piiloon jonnekin
pankkien ulkopuolella jo nyt ja ostat kultaa.
Vaikka Suomen laki sanoo perustuslain kuudennessa pykälässä, että ketään ei saa asettaa ilman
hyväksyttävää perustetta eri asemaan esimerkiksi vakaumuksensa perusteella, poliittiset
virkanimitykset ovat arkea Suomessa. Budjettineuvos Eero Murto kertoi Seura-lehden artikkelissa
helmikuussa 2015: Poliittiset virkanimitykset ovat jonkinlaista poliittista korruptiota. Poliittiset
virkanimitykset paisuttavat hallintoa, lisäävät tehottomuutta ja johtavat kansalaisten
eriarvoisuuteen. Usein pätevä henkilö ei hae virkaa, jonka tietää olevan mandatoitu jollekin
puolueelle. Stubb on suosinut poliittisia virkanimityksiä, vaikka on korostanut uudenlaisen
politiikan tekemistä. Lait eivät koske puolueita tai maan johtoa. Ne ovat vain kansalaisten
kontrollointia varten.
Poliitikot välittävät vain verotuloista, ei kansasta
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Eräs thaimaalainen ministeri totesi, Bangkok Post-lehden mukaan huolestuneena riisin syönnin
vähentymisestä Thaimaassa, että naisten ei pitäisi välittää muutamasta lisäkilosta vaan syödä lisää
riisiä, jotta maatalous pysyy kunnossa. Kansan lihomisella ja sairastumisella ei ole väliä, kunhan
talous vain ei notkahda.
Ehkä Suomessa tullaan kehottamaan kansaa juomaan lisää viinaa, jotta valtio saa lisää verotuloja.
Mutta näinhän valtiovalta tekeekin, jos se sallii miedot alkoholijuomat vähittäiskauppoihin. Ei
viinejä sallita vähittäiskauppoihin kansan hyvää ajatellen vaan kaupan- ja valtion verotulojen
vuoksi. Tämä kuvaa hyvin valtioiden johdon asennetta. Kansan terveydellä tai hyvinvoinnilla ei ole
mitään väliä.
Tulosvastuu
Kaikki isot organisaatiot – kuten valtiot ja kunnat, joissa ei ole tulosvastuullisuutta ja palkat
maksetaan muiden rahoilla (veroilla) – ovat pitkälti tehottomia ja kasvavat liian isoiksi. Tämä on
maapallonlaajuinen ongelma. On harvinaista, että valtion pyörittämät instituutiot olisivat
tehokkaita. Valtion instituutiosta kasvaa itseään ruokkivia monstereita. Kun ei ole omat rahat
kyseessä, on helppoa palkata jatkuvasti lisää henkilöitä jokaiseen uuteen projektiin. Esimerkiksi
KELA:n palveluksessa on kaikkiaan yli 6000 työntekijää, joista noin 600 IT-alan erikoisosaajaa.
Tarvitseeko KELA todellakin 600 IT-alan henkilöä, vai onko se kuin entisen Neuvostoliiton
kommuuni, josta ei koskaan heitetä ketään ulos? Ilman kontrollia valtion ja kuntien henkilökunnat
kasvavat niin suuriksi, että kohta koko Suomi on valtion leivissä
Kunnallisessa työssä myös työmoraali on yleensä heikko. Koska kukaan ei ole vastuussa mistään,
ei ole mitään syytä yrittää liikoja. Näin nekin vähät innokkaat ja ahkerat työntekijät, joita
kunnallisella sektorilla on, joko lannistetaan tai savustetaan ulos. Muiden rahoja on helppo
tuhlata, ja jos jokin projekti menee mönkään ja siinä palaa hukkaan muutama satatuhatta euroa,
sillä ei ole mitään väliä.
Kansa on saanut tarpeekseen
Monet alkavat kyllästyä ja suorastaan vihaavat nykyistä politikointia ja yritysjohdon ahneutta.
Bonuksista pidetään huoli vaikka yritys tuottaa tappiota. Harva johtaja ottaa vastuun ongelmista.
Kaikki ongelmat ovat aina muiden ja suhdanteiden vika. Kansa alkaa olla korviaan myöten täynnä
sitä, että tavallinen lainkuuliainen kansalainen joutuu aina maksumieheksi tällä järjettömyydelle.
Ihmisistä loistaa määrätynlainen epätoivo, kun he joutuvat avuttomina katsomaan sivusta
hallituksen ja yritysmaailman järjetöntä sekoilua.
Yhä useammat ovat niin epätoivoisia että toivovat koko systeemin kaatuvan, jotta voimme aloittaa
uudelleen puhtaalta pöydältä. Epätieto omasta ja Suomen tulevaisuudesta ahdistaa ihmisiä. Ja mitä
tekevät poliitikot ja yritysjohtajat? He puhuvat kuin Runeberg, mutta mitään uutta ei synny.
Yritysjohtajat vievät tehtaat Asiaan vain siksi, että siten tienaavat enemmän. Kukaan ei tunne enää
mitään vastuuta Suomen kohtalosta. Kaikki vain juoksevat mammonan perässä maapallon ääriin
saakka.
Kansa ei ole kyvytön!

96
Kansalaiset luulevat virheellisesti olevansa kyvyttömiä poliitikoiden edessä, mutta he eivät ole.
Meillä kansalaisilla on valta ja voima järjestää Suomi uuteen uskoon. Kuinka kauan vielä jaksamme
katsella tätä hullunmyllyä? Olemmeko jo niin paatuneita ja kaukana tuhon tiellä, että kansaa ei enää
kiinnosta muu kuin älypuhelimien uusimmat mallit? Itse asiassa jokaista tuhoutunutta yhteiskuntaa
on edeltänyt aika, jolloin ihmisiä on kiinnostanut etupäässä täysin turhat asiat. Turhat asiat
elämässämme vievät ajatukset pois tulevasta tuhonaallosta.
Jos Suomessa olisi UAD-mallin kaltainen yhteiskunta, jossa aidosti pidetään kansasta huolta, niin
kansa venyisi kovan paikan tullen ja uhrautuisi yhteiskunnan eteen ilomielin. Suomi nousee
johtajiinsa uskovan ja luottavan kansan voimalla! Poliitikot eivät meitä suosta nosta, vaikka halua
olisi kuinka paljon. Vain kansa voi itse nostaa itsensä ylös, mutta se tarvitsee siihen syyn. Vuosi
vuodelta koveneva verotus ja hallituksen hölmöilyjen maksumieheksi joutuminen ei innosta kansaa
tekemään töitä yhteisen hyvän eteen. Kansa tarvitsee syyn uhrautua Suomen eteen. Nykypoliitikot
eivät sitä pysty kansalle antamaan.

*****

15. Yhdistyneet kansakunnat
YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa maaliskuussa 2013,
että maailma ei voi puuttua jokaiseen kriisiin. Pääsihteerin haastattelua edeltänyt artikkeli kertoi
juuri sopivasti siitä, kuinka Syyriassa kärsimys jatkuu ja kuinka sen sisällissodassa on kuollut neljän
ensimmäisen vuoden aikana yli 2000 000 ihmistä, yli seitsemän miljoonaa ovat menettäneet kotinsa
ja miljoonia syyrialaisia elää pakolaisina. Yli miljoona on haavoittunut. Onko todellakin niin, että
maailma ei voi (halua) puuttua jokaiseen kriisiin ja että annamme 200 000 ihmisen kuolla täysin
turhaan?
Herää kysymys; jos kerran kaikkialle ei voida mennä, niin millä kriteereillä YK valitsee
apukohteensa? Ehkä isojen mahtivaltioiden intressit, politiikka, öljy ja muut raaka-aineet painavat
vaa’assa liikaa?
Mikrotasolla tämä on sama kuin jos poliisi sanoisi 122 hätäpuhelimeen soittavalle, että ”sorry, ei me
voida kaikkia tulla pelastamaan. Hoitakaa homma itse”, vaikka kyseessä olisi joku hullu
lahtaamassa torilla ihmisiä kirveen kanssa.
BBC:n uutiset: Seuraamme juuri Tuusulantiellä suomalaisia pakolaisia, jotka pakenevat kovassa
pakkasessa henkensä kaupalla, kukin tavallaan. Joillakin on polkupyörä, jotkut vetävät perässään
ahkioita, joissa on heidän vähäinen omaisuutensa, jotkut hiihtävät. Kenelläkään ei ole autoa, koska
polttoainetta ei saa mistään. Valtaosa kävelee kauhun ja pelonsekainen ilme kasvoilla, kantaen
lapsiaan tai tukien vanhuksia. Kaikilla on selvästi kylmä ja nälkä. He ovat vähissä vaatteissaan
kävelleet yli 25 asteen pakkasessa jo penikulmia ilman ruokaa tai taukoja.
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Horisontissa kohoavat savupatsaat kertovat tuhotuista kylistä. Viimeisen tiedon mukaan Järvenpää
on juuri poltettu kivijalkaa myöten. Juuri nyt seuraamme, kuinka eräs epätoivoinen perhe joutuu
jättämään isovanhempansa istumaan kannon nokkaan odottaman varmaa kuolemaa jotta muu
perhe lapsineen pääsisi turvaan. Tosin myös heidän mahdollisuutensa ehtiä turvaan HelsinkiVantaan lentokentälle on erittäin pieni. Matkaa ei ole kuin muutama kymenkilometriä, mutta
kävellen se tulee viemään liian kauan. Suomen armeija on tappelemassa muualla, joten mitään
apua on turha toivoa.
Sissit, joilla ei ole asusteissa minkäänlaisia merkintöjä, ovat viimeisten tietojen perusteella vain
viiden kilometrin päässä. Autoillaan he etenevät nopeaa vauhtia. Sissit tappavat, kiduttavat ja
raiskaavat pieniä lapsiakin. Kun sissit saavuttavat nämä pakolaiset, ihmiset juoksevat metsään,
jossa sissit metsästävät heitä kuin eläimiä. Näiden pakolaisten loppu tulee olemaan erittäin raaka.
Luoteja säästääkseen sissit lyövät pienet lapset puita päin. Vanhuksia poltetaan ihan vain
kidutuksen takia. Tämä sama raaka näytelmä on koettu jo satoja kertoja ympäri Suomea.
Meidän on nyt lopetettava tämä suora uutislähetys, koska emme halua jäädä sissien kynsiin.
Valitettavasti emme voi pelastaa näitä henkilöitä, koska automme on jo täynnä. Nämä ovat suurella
varmuudella viimeiset elävät kuvat näistä perheistä. Nyt takaisin Lontooseen ja päivän säähän.
Josta on kuulemma tulossa todella kaunis talvipäivä. Juuri sopiva piknikille puistossa.
Jos tämä olisi sinun kohtalosi, etkö toivoisi että maailma tulisi apuun? Etkö sinäkin toivoisi, että
kaikki ne sadat miljoonat henkilöt, jotka aamiaista nauttiessaan katselevat ahdinkoasi suorana
lähetyksenä TV:stä, välittäisivät sen verran, että painostaisivat omia kansanedustajiaan ja
hallituksiaan vaikka vain sähköposteilla lopettamaan tämän kärsimysnäytelmän?
Oletko sinä koskaan vaatinut muutosta vääryyteen? Oletko sinä koskaan tehnyt omaa osuuttasi
maapallon rauhan tai toisten ihmisten eteen?
Samaa perhettä
Olemme kaikki samaa kansojen suurta perhettä. Ihmiset joita juuri nyt kidutetaan, raiskataan ja
tapetaan ympäri maailmaa, ovat meidän veljiämme ja siskojamme. Emme voi tällä vuosituhannella
enää sallia brutaalia käytöstä, joka on täysin normaaliin ihmisyyteen kuuluvien lakien ja arvojen
yläpuolella. Onko inhimillistä antaa miljoonien ihmisten kuolla ja kärsiä muutaman tyrannin takia?
Syy tähän on kyvyttömät ja välinpitämättömät johtajamme. Jos sinä olisit jonkin mahtivaltion
presidentti, etkö yrittäisi tehdä kaikkesi, jotta tämä järjettömyys saataisiin loppumaan? Niin outoa
kuin se onkin, meidän nykyiset presidenttimme ja poliitikkomme eivät ajattele näin. He eivät
yksinkertaisesti välitä ihmisten kärsimyksistä.
Globaali väkivalta on kallista
Taloussanomien raportoi kesällä 2015, että Institute for Economics and Peace -järjestön uuden
raportin mukaan väkivallan vaikutus maailmantalouteen oli viime vuonna 14 300 miljardia
dollaria.
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– Se on 13,4 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta. Se on yhtä paljon kuin Brasilian,
Kanadan, Ranskan, Saksan, Espanjan ja Iso-Britannian taloudet laskettuna yhteen, instituutin
perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Steve Killelea sanoi uutistoimisto Bloombergille.
Instituutin mukaan väkivallan taloudellinen vaikutus on noussut vuoden 2008 jälkeen 15,3
prosenttia.
Väkivallan kustannuksiin instituutti laskee muun muassa sodista,
turvallisuuspalveluista ja seksuaalirikoksista koituvat kustannukset.

murhista,

sisäisistä

Uskon, että moni ihminen veikkaisi maailman rauhoittuneen, mutta kuten yllä todetaan, niin
maailma on muuttumassa yhä rauhattomammaksi. Suomen brutto kansan tuote oli vuonna 2013 263
miljardia euroa. Väkivallan vaikutus maailmatalouteen on joka vuosi 54 kertaa Suomen BKT. Jos
tähän käsisiittämättömän valtavaan summaan lisättäisiin vaikka vain 50 % maailman aseiden
valmistuskustannuksista, niin tuolla rahalla voisimme parantaa kaikki sairaudet maapallolla moneen
kertaan. Voisimme taata pienen talon ja antaa kaikille maailman ihmisille tarpeeksi ruokaa ja
peruselämäntarpeet. Mieti kuinka paljon hyvää sillä voisi tehdä. Ja mikä tärkeintä, kuinka paljon
hyvää tulisi siitä, jos meillä ei olisi niin paljon välivaltaa ja sotia.
Meillä on taipumus ajatella monia asioita säätöjen ja rahan kautta. Mieti minkälainen henkinen ja
positiivinen vaikutus sillä olisi jos sodat loppuisivat ja pitäisimme toisistamme huolta aivan kuin
olisimme yksi perhe? Tästä syntyisi spontaanisti valtavasti hyvää oloa ja menestystä maapallolle,
joka on tämän yhtälön tärkeämpi osa, kun sodista säästetyt miljardit.
Paperitiikeri
YK on tehnyt paljon hyvää, mutta useimmiten se on ollut pelkkä paperitiikeri. Omien sisäisten
valtataistelujensa ja eri valtioiden sabotoinnin takia se ei ole kyennyt hoitamaan tehtäviään.
Miljoonia ihmisiä on kuollut ja kärsinyt sillä aikaa, kun YK:ssa valtiot vääntävät kättä keskenään.
Syyria on tästä viimeisin esimerkki. Venäjä ja Kiina vastustivat länsimaiden suunnitelmaa auttaa
vapaustaistelijoita. Tuhansia syyrialaisia kuolee, mutta se on toissijainen seikka, kun on kyse
mahtivaltioiden välisistä valtakiistoista.
YK:n valtaa pitäisi nimenomaan kasvattaa. Se voisi olla maailman poliisi, joka poliittisesti
neutraalina organisaationa tarttuisi kaikkiin konflikteihin, ennen kuin ne ehtivät paisua pahaksi. Jos
joku yksityinen henkilö ampuu parvekkeeltaan muita ihmisiä tai jos vanhemmat pahoinpitelevät
lapsiaan, kaikkialla maailmassa tulee poliisi välittömästi paikalle. YK:lla pitäisi olla
vastaavanlainen maapallonlaajuinen poliisin virka. Jos valtionjohto, uskonnolliset johtajat,
vapaustaistelijat tai armeija vahingoittavat kansan perusoikeuksia, YK tulisi heti paikalle
rauhoittamaan tilanteen välittömästi.
YK:lla voisi olla käytössään USA:n ja muiden maiden puolustusvoimista koottu armeija konfliktin
tarpeiden mukaan. YK vuokraisi sotavoimat käyttöönsä ja siten se myös maksaisi sotavoimien
käytöstä. Tällöin kaikki YK:ssa olevat valtiot joutuisivat maksamaan osansa jokaisesta sodasta. Nyt
USA muutaman muun länsivaltion kanssa maksaa valtaosan maailman mätäpaiseiden hoitamisesta.
Kiina ja Venäjä seuraavat sivusta ja kohentavat talouttaan, kun ei tarvitse käyttää varoja sotimiseen.
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Kun kaikki maksavat ja äänestävät YK:ssa sotimisesta, näin kukaan ei pääse aloittamaan sotatoimia
omin päin. Turhat sodat jää sotimatta ja rauhalla on mahdollisuus.
Miksi annamme jollekin tyrannille mahdollisuuden riistää ja pitää nälässä tai jopa tapattaa
kansalaisiaan ilman pelkoa vastuuseen joutumisesta? Jos kansalaiset eivät saa vahingoittaa toisiaan,
saati sitten maan johtoa, miksi maan johto saa vahingoittaa kansalaisia? Missä on se laki, joka
sanoo että minkään maan johdolla on siihen oikeus?
Suojeluvastuu
Vuonna 2005 YK:n yleiskokouksessa äänestettiin uudesta suojeluvastuulaista, joka hyväksyttiin –
jopa pääsihteeri Kofi Annanin hämmästykseksi – yksimielisesti. Laki velvoittaa YK:n puuttumaan
asiaan, jos jossain maassa rikotaan ihmisoikeuksia. Päätettiin, että YK:n ensisijainen tehtävä on
suojella kansalaisia, ei hallituksia.
Suojeluvastuun periaatetta sovellettiin ensimmäisen kerran Libyassa. Myös Venäjä ja Kiina tukivat
Libya-päätöstä, mutta myöhemmin ne totesivat suojeluvastuuta käytetyn väärin. Niiden mielestä
Libyassa kaadettiin hallitus, mikä ei ole suojeluvastuulain tarkoitus.
Kofi Annanin mukaan Syyrian monimutkainen tilanne ja maan geopoliittinen sijainti tekevät
suojeluvastuun käyttämisen siellä hyvin vaikeaksi. Venäjä ja Kiina vastustavat, koska ne eivät
halua, että Syyrialle käy samoin kuin Libyalle. Ne eivät halua vaihtaa Syyrian nykyistä johtoa.
Tavallaan Venäjä ja Kiina ovat oikeassa, että maan johdon vaihtaminen ei pidä olla itsetarkoitus,
mutta se ei tietenkään ole heidän todellinen vastustamisen syy. Todellinen syy on Venäjän ja Kiinan
omat intressit ja kiusanteko muita maita kohtaan. Mutta on totta että YK:n tehtävä ei ole kaataa
hallituksia. Toisaalta jos maan johtaja rikkoo ihmisoikeuksia, hallitsijan vaihtamista tuskin voi
välttää. Se on välttämätön paha.
Kofi Annan totesi olevan valitettavaa, että usein YK:n rauhanturvajoukot katsovat sivusta, kun
kansaa raiskataan ja tapetaan. Tämä johtuu osittain siitä, että YK:n operaatioihin osallistuvat maat
eivät halua kärsiä minkäänlaisia tappioita. Jo muutaman tappion jälkeen joukot halutaan vetää pois.
Annanin mukaan YK:ta ei ole tarkoitettu pasifistiseksi järjestöksi, ja on aikoja jolloin voimankäyttö
on perusteltua ja välttämätöntä.
Suojeluvastuulakia tulee käyttää kaikissa konflikteissa. YK voi kerätä maapallon mahtivaltioista
armeijan, jolla ongelmavaltiot saadaan kuriin – samalla tavalla kuin Libyassa tehtiin. Tulevissa
operaatioissa YK:lla olisi määräämisvalta. Näin yksi neutraali organisaatio olisi vastuussa sekä
päättäisi mitä tehdään ja milloin. Tällä estettäisiin maiden väliset erimielisyydet siitä, mitä pitäisi
tehdä ja missä järjestyksessä. Tietenkin operaatioon osallistuvien maiden sotajohto olisi mukana
toteuttamassa itse sotaoperaatiota. Myös YK:n palkkalistoilla olisi eri maiden armeijoiden entistä
ylintä johtoa. Näillä keinoilla YK kasaisi itselleen hyvän ja neutraalin taistelujoukon.
Sanktiot
Jos jossain maassa alkaa näkyä merkkejä ongelmista, YK:n pitää välittömästi tarttua asiaan
diplomaattisesti. On tehtävä selväksi, että jos kansalaisten perusoikeuksia rikotaan, YK tulee
paikalle ja korjaa asian pakolla. Enää ei tehtäisi sitä virhettä, että asetetaan sellaisia sanktioita, jotka
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vahingoittavat kaikkein eniten kansaa. Jos sanktioita käytetään, niiden pitää olla heti niin kovat, että
maa joutuu saman tien polvilleen. Eräs helppo tapa saada valtio ojennukseen on pysäyttää sen
kansainvälinen rahaliikenne. Yksikään maa ei kestä tällaista kauan. Sakot sanktioiden rikkomisesta
pitää myös olla niin kovat, että ne ehkäisevät muita maita ja yrityksiä rikkomasta niitä.
Ongelma tässä on se, että tällöin myös monien muiden maiden yritykset ja pankit kärsisivät asiasta,
koska sanktion kohteena oleva maa ja sen yritykset eivät voi maksaa laskujaan. Mutta emme voi
hoitaa maapallon rauhaa ja ihmisten riistoa koskevia ongelmia sen mukaan mikä on hyväksi
kansainvälisille yrityksille tai pankeille, vaan sen mukaan mikä on hyväksi ihmisille. Yritykset
ottavat tietoisen riskin, jos ne käyvät kauppaa epävakaiden maiden ja tyrannien kanssa. Moniin
kansainvälisiin ongelmiin on olemassa yllättävän yksinkertaisia ratkaisuja, mutta niitä ei käytetä
koska isot kansainväliset yritykset ja pankit kärsisivät.
EU:n talouskomissaari Olli Rehn ja Euroopan pankkiirit ovat etujonossa varoittelemassa Venäjän
taloudellisten pakotteiden vaikutuksesta talouteen. Mutta eivät he sinun taloudestasi ole huolissaan
vaan omastaan. Jos he pääsevät päättämään näistä asioista, niin päätökset tehdään pankkien hyvän
mukaan, ei ihmisten hyvän tai oikeuden mukaan. He eivät välitä, vaikka Putin valtaa kokonaisia
maita, kunhan vain heidän rahansa eivät ole vaarassa. Iso raha jyrää kaiken järjen ja
oikeudenmukaisuuden yli.
Jopa isojen maiden rahaliikennettä voidaan hankaloittaa tai jopa pysäyttää. Venäjä on vaikeuksissa
monien rahaliikennettä koskevin rajoitusten takia. Se on pärjännyt boikoteista huolimatta vain sen
takia että sillä oli säästöjä ja öljytuloja. Mutta on vain ajan kysymys kunnes Venäjä on polvillaan.
Monet maat saadaan ruotuun yleisellä paheksunnalla. Kun näytämme paheksuntamme
boikotoimalla tiettyjen maiden tuotteita, lopettamalla matkailun niihin ja muilla vastaavilla
keinoilla, muutos tapahtuu nopeasti. Vaateiden valmistus hikipajat ovat vähentyneet, koska
kuluttajat eivät halua ostaa lapsityöllä tai orjapalkalla teetettyjä tuotteita. Isot kansainväliset
yritykset ovat olleet pakotettuja painostamaan valmistajia ja maita, joissa hikipajoja suvaitaan.
Paheksunnassa on voimaa.
Sisällissodat
Kaikki sisällissodat pitää saada päättymään. Esimerkiksi Filippiineillä jo yli 40 vuotta jatkuneen
sodan voisi lopettaa nopeasti, jos hallitus vain haluaisi. Filippiinit on erittäin korruptoitunut maa,
joten jatkuvan sodan ansiosta monet poliitikot ja armeijan johto rikastuvat. Raha on syy, miksi sitä
ei haluta lopettaa. Jo antiikin roomalaiset kysyivät viisaasti: ”Qui bono – Kuka hyötyy”? Jos haluat
tietää miksi joku asia on miten se on, kysy; kuka hyötyy? Sodan aiheuttamilla valtavilla
kärsimyksillä ja ihmishenkien menetyksellä ei ole mitään väliä.
Jos YK marssisi USA:n ja muiden maiden armeijoista kootun ison armeijan kanssa Filippiinien
ongelmasaarten päästä päähän, sotiminen loppuisi lyhyeen. Sen jälkeen YK:n rauhanturvajoukot
jäisivät ylläpitämään rauhaa yhdessä Filippiinien armeijan ja poliisien kanssa. YK:n joukkojen
käyttäminen vähentäisi myös sisällissotien yhteydessä tapahtuvia kostoja, raiskauksia, kidutuksia ja
siviilien riistoa.
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Nigeriassa on taisteltu jo kuusi vuotta. 30,000 ihmistä on menettänyt henkensä ja miljoona on
joutunut pakenemaan. Monissa Afrikan maissa tapahtuvat joukkomurhat loppuisivat lyhyeen, jos
päättäjämme niin haluaisivat. On aivan käsittämätöntä, että vielä tällä vuosituhannella sallimme
jonkun entisen vapaustaistelijan – nykyisen tyrannin tapattaa omaa kansaansa ilman pelkoa, että
joutuu siitä edesvastuuseen!
Jos YK laittaisi muutaman tyrannin ojennukseen, muiden maiden tyrannit korjaisivat tapansa
välittömästi, koska he eivät tietenkään halua menettää valtaansa. Näin voisimme helposti ja nopeasti
korjata miljardien kärsivien ihmisten elämän paremmaksi.
Nykyinen hätäapu, jota niin innolla annamme (huojentaaksemme omaatuntoamme) kriisimaille,
auttaa tietysti hetkellisesti. Mutta kuten tiedämme, iso osa avustuksesta menee sotilaille ja
rikollisille. Autamme sotilaita, jotka ovat usein juuri se taho, joka terrorisoi kansaa. Samalla
tyranneilta säästyvät nekin vähät rahat, jotka he olisivat käyttäneet kansan hyväksi.
Lähes kaikilla maapallon mailla on varaa ruokkia kansa ja järjestää jonkinlainen suoja asunnoksi.
Yleensä puute johtuu vain siitä, että maan johto on niin ahne ja korruptoituinunut että se ei
yksinkertaisesti välitä kansasta.
Monesti myös maanjäristysten ja taifuunien ja muiden suurten katastrofien jälkeen monien maiden
johto ei ole pitänyt huolta kansalaisistaan. Kansalle on aluksi annettu muutama teltta ja vähän
ruokaa, mutta sen jälkeen se on jätetty oman onnensa nojaan. Tulevaisuudessa nämä maat
pakotettaisiin pitämään huolta omistaan. Mutta tietenkin jos jotain köyhää maata kohtaa vaikka
nälänhätä eikä sen hallitus pysty ruokkimaan kansaa, YK tulisi apuun. Eli myös suuremmissa
katastrofeissa YK voisi omia itselleen suuremman roolin, joka nyt on Punaisella Ristillä ja muilla
eri avustusjärjestöillä. Jos olisi yksi katto-organisaatio, joka hoitaisi avun Punaisen Ristin kanssa,
apu menisi perille paljon tehokkaammin.
Vapaa valinta
Aivan kuten yksilöt ja perheet saavat uskoa haluamiinsa aatteisiin tai uskontoihin ja saavat elää
miten haluavat, silti useimmissa kulttuureissa perheenjäseniä ei saa pitää nälässä, pahoinpidellä,
riistää vapauttaa tai tappaa. Näin pitäisi myös olla kansojen perheissä. Jokainen maa on vapaa
valitsemaan oman polkunsa. Jos jokin valtio haluaa olla kommunistinen tai kuningaskunta, se on
sen valinta, kunhan ihmisten perusoikeuksia ei rikota.
YK:n tulee puuttua vain isoimpiin asioihin, kuten vapauden riistoon, ravinnon puutteeseen,
poliittisiin vankileireihin ja muihin vastaaviin ihmisten perusarvojen rikkomuksiin. YK:n oikeudet
ja maapallon kansalaisten perusarvot listattaisiin tarkasti, jotta on selkeät pelisäännöt. Tästä ei
lipsuttaisi, vaan jokaiseen konfliktiin tartuttaisiin välittömästi.
Maailmanvaltias
Yksi mahdollinen pelko tässä mallissa on, että YK:n johtajat saattaisivat yrittää omia vallan
maapallolla itselleen. Mutta se on aiheeton pelko. YK:n sisälle voi luoda monia eri keinoja
estämään jonkun tietyn ryhmän vallankaappausyritystä.
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YK:n puuttuminen konflikteihin vaatisi aina äänestyksen, jossa kaikki jäsenvaltiot äänestäisivät. Jos
yksinkertainen enemmistö puoltaa konfliktiin puuttumista, siihen puututaan. Enää ei olisi
mahtivaltioiden turvallisuusneuvostoja ja muita YK:n sisäisiä muutaman valtion
päätöksentekoryhmiä, vaan kaikki jäsenvaltiot äänestävät kaikista asioista. Lyhyessä ajassa päättäjät
tulisivat oivaltamaan suojeluvastuun tärkeyden ja sen, että rauha ja vapaus luovat menestystä ja
hyvinvointia koko maapallolla.
YK:n turvallisuusneuvostossa on nykyisin 15 jäsenmaata: viisi pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa
jäsentä. Veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin on ainoastaan pysyvillä jäsenillä, jotka
ovat toisen maailmansodan voittajamaat USA, Venäjä, Kiina, Ranska ja Iso-Britannia. Neuvosto
päättää toimenpiteistä rauhaa uhkaavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Ongelma tässä on se, että maita
joilla on veto-oikeus, ei saada kuriin, koska ne voivat käyttää veto-oikeutta itsensä hyväksi.
Ukrainan tilanteessa Venäjä käytti veto-oikeutta. Venäjä esti veto-oikeudellaan myös YK:n
turvaneuvoston ehdotuksen, että kansainvälinen tuomioistuin olisi selvittänyt, ketkä ampuivat alas
Itä-Ukrainassa lentäneen Malaysia Airlinesin matkustajakoneen. Mahtivaltiot ovat järjestäneet
turvallisuusneuvoston lait niin että sen päätöslauselmat eivät koske niitä, mutta muiden maiden
pitää totella neuvostoa. On aika tuoda tasa-arvo ja järki mukaan myös YK:n toimintaan.
Kaikki vippaskonstit ja äänien ostaminen pitää tehdä laittomaksi YK:ssa. Esimerkiksi Japani on
ostanut, lupaamalla ulkomaanapua monilta pieniltä saarivaltioilta heidän äänen valaiden kalastuksen
sallimiseksi. Isot valtiot uhkaavat lopettaa ulkomaanavun tai painostavat muilla keinolla pieniä
valtioita äänestämään heidän pillin mukaan. Kaikkein paras tapa ehkäistä äänien ostamista ja muuta
vilppiä on tehdä se laittomaksi YK:n sisällä ja rangaista siitä. Rangaistus voisi olla määräaikainen
äänestys kielto.
YK:n ja maailmanpankin valvonnassa voisi olla myös uusi digitaalinen maailman valuutta, jota ei
olisi olemassa kuin digitaalisessa muodossa. Se voisi olla vaikka 20–30 suurimman valuutan
keskiarvo. Näin se pysyisi suhteellisen vakaana, vaikka jonkun mukana olevan yksittäisen maan
valuutan arvo heilahtelisi. Ei ole oikein muita maita kohtaan, kun USA:n dollarin arvon muutokset
vaikuttavat öljyn, metallien, ruuan ja kaikkien muidenkin raaka-aineiden hintoihin. Jos meillä olisi
yksi vakaa digitaalinen valuutta jota käytettäisiin maailman kaupassa, se olisi kaikille maille (paitsi
ehkä USA:lle) erittäin hyvä asia. Se olisi oikeudenmukaisempi kaikille osapuolille, sekä se loisi
vakautta teollisuudelle, kaupalle ja valuuttamarkkinoille. Nyt monien maiden valuuttojen välillä on
ilmi sota, jossa kukaan ei voita. Vakaus on se mitä maailman kaipaa, ei jatkuvaa epätietoisuutta tai
valuuttasotia.
Vaikka USA:ta moititaan usein maailmanpoliisin viran omimisesta ja moniin selkkauksiin
sekaantumisesta, niin mielestäni on syytä myös kiitokseen. USA on pelastanut maapallon monilta
terrorismi- ja sotilaallisilta katastrofeilta. Se on uhrannut enemmän rahaa, kalustoa ja henkilöitä
pitääkseen maailman edes jotenkin kassaa, kun mikään muu maa. Kiina ja Venäjä ovat saaneet
kaikessa rauhassa kasvattaa talouttaan, kun USA on sotinut myös heidän turvallisuuden takia. Jos
USA olisi ollut itsekäs ja turvannut vain oman maansa rajat, niin mikä muu maa olisi pystynyt
estämään Pohjois-Korean johdon, Saddam Husseinin ja monien muiden terroria ja sotaa lietsovien
maiden uhittelun, sekä eri ryhmien terrorismin ja ISIS:ksen leviämisen? Englanti, Saksa, Kiina vai
Venäjä? Nämä maat eivät olisi kyenneet siihen edes yhdessä. Ainoastaan USA:lla on niin valtava
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sotakoneisto, että siitä riittää maailman eri sotiin. Jopa Balkanin sota loppui vasta, kun USA pisti
sinne tarpeeksi ohjuksia. Haluaisitko sinä antaa maailmanpoliisin viran Venäjälle tai Kiinalle?
Mutta oli miten oli, nyt on aika luoda uusi järkevämpi systeemi, joka on neutraali ja josta kaikki
maailman valtiot ovat vastuussa, myös taloudellisesti.
Kansainvälinen oikeus
Myös kansainvälisen oikeuden valtaa pitää vahvistaa. Tyrannien nopea tuomitseminen lisäisi YK:n
voimaa. YK ja kansainvälinen oikeus ratkaisisivat yhdessä myös maiden väliset rajakiistat ja
kenelle jotkut saaret tai alueet kuuluvat. Näin vältyttäisiin monilta turhilta kahakoilta ja sodilta.
Sissejä, vapaustaistelijoita ja vallankaappauksia ei enää sallittaisi, vaan riidat tuotaisiin
kansainväliseen oikeuteen. Jos jotain uskonnollista ryhmää kohdellaan huonosti tai jokin etninen
ryhmä vaatii itsenäisyyttä, nämä asiat päätettäisiin kansainvälisessä oikeudessa. Näin minkään
ryhmän ei tarvitsisi kärsiä hiljaisuudessa tai mellakoida oikeuksiensa eteen.
Meillä on jo kansainvälinen oikeusjärjestelmä, mutta sillä ei ole suoraa valtaa suvereenien
valtioiden asioihin. Sen valtuuksia tulisi parantaa ja lisätä yhteistyötä YK:n kanssa, jotta ne voivat
yhteisvoimin puuttua kansainvälisiin ongelmiin.
Maailmanrauha on mahdollinen
Lisäämällä YK:n ja kansainvälisen oikeuden valtaa voisimme nopeasti poistaa maapallolta sodat,
nälänhädän, riiston ja epäoikeudenmukaisuuden. Koko maailma olisi turvallisempi ja onnellisempi.
Kaikesta tästä hyvästä koko maailman energiataso nousisi ja se sysäisi maapallon uuteen hyvän
olon, vapauden ja terveen menestyksen aikakauteen.
Meillä on kaikki resurssit saavuttaa pysyvä maailmanrauha – ei puutu kuin tahto. Valtaosa
maapallon ihmisistä ja valtioista on varmasti valmis kannattamaan tällaista ohjelmaa, mutta ovatko
suurmaiden johtajat? Jos he eivät ole, seuraavissa vaaleissa kannattaa äänestää johtoon sellaiset
henkilöt, jotka ovat valmiita muutokseen. Maa ja vaalit kerrallaan me maapallon kansalaiset
voimme vaikuttaa johtajiimme. Maapallo on meidän. Meidän on vihdoinkin otettava vastuu
maailmasta – ennen kuin on liian myöhäistä.

*****
16. Pahoinvointiyhteiskunta ja riistotalous
Olemme eläneet viimeiset 30 vuotta runsaudensarven aikaa. Maapallon historiassa ei ole ollut
koskaan näin edistyksellistä aikakautta. Ongelma meidän hyvinvointivaltio yhtälössä on se, että se
on lähes kaikki rakennettu velan päälle. Kysymys kuuluu; kuinka kauan pystymme jatkamaan velan
päälle elämistä? Ja mitä tapahtuu sitten kun tämä kestämätön yhtälö tulee tiensä päähän?
Monilla mittareilla mitattuna Suomea voi kutsua todelliseksi hyvinvointivaltioksi. Mutta henkisillä
mittareilla mitattuna maksamme vauraudestamme kovan hinnan. Elämme jatkuvassa työn kiireessä
ja velkavankeudessa. Eikö tämä ala jo näyttää siltä, että elämmekin pahoinvointiyhteiskunnassa.
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Mitä on tapahtunut kohtuudelle? Kun valtio vetää veroillaan ja kaiken maailman muilla maksuilla
kansan ja yritykset kipurajalle, niin yritykset tekevät saman ja hinnoittelevat tuotteensa myös
kipurajalle. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä -mentaliteetti pätee myös tähän. Palvelun tai
tuotteen arvolla tai lähtöhinnalla ei ole väliä, vaan siitä veloitetaan mahdollisimman paljon. Suomen
kaksi päivittäiskauppatavaraketjua pistävät alihankkijat ahtaalle. Ne tietävät voimansa ja käyttävät
sitä säälimättä hyväkseen, ja tavaroiden tuottajat tekevät saman kansalle. Paha kiertää, kansa kärsii
ja maksaa.
Kipuraja on tulossa vastaan niin pienissä kuin maata koskevissa asioissa. Kahvikupillisesta
pyydetään niin paljon kuin siitä voi saada ja vähän enemmänkin. Myös yritykset, joissa valtio ja
kunnat ovat mukana, riistävät kansaa. Energian, veden, kaukolämmön ja jätehuollon hinnat
vedetään kattoon. Jos on leuto talvi, sähkönhintaa nostetaan jollain tekosyyllä. Jos jossain räjähtää
pommi, polttoaineen hinta nousee välittömästi, mutta alaspäin se tulee erittäin hitaasti jos ollenkaan.
Sakot ja pysäköintimaksut nousevat vuosi vuodelta. Soittaminen moniin valtion konttoreihin on
maksullista. Jokunen vuosi sitten erääseen työttömille tarkoitettuun valtion numeroon soittaminen
maksoi lähes 2 euroa minuutti. Nämä kaikki ovat piiloveroja. Valtiovalta miettii kuumeisesti, mitä
uusia veroja voisi keksiä. Miten olisi katuvalon-, kirjaston-, puiston- ja uimarannankäyttövero?
Kunhan Nokia saa väkisin ajettua läpi sen tekniikkaan perustuvan idean siitä, että jokaisessa autossa
on GPS tunnistin, jolloin autovero voidaan maksaa ajetuista kilometreistä, niin valtiovalta voi
käyttää tätä systeemiä muihinkin juttuihin. Se voisi olla erittäin kätevä mm. pysäköinti- ja
ylinopeussakoissa. Jokaisen kuukauden lopussa autonomistajan pitää itse katsoa GPS laitteen
tietokannasta, että missä tuli parkkeerattua liian kauan tai ajettua liian kovaa ja sitten saa kirjoittaa
itselleen sakkolapun. Ratsioissa poliisi tarkistaa, että kuljettaja on kirjoittanut itselleen kaikki sakot,
mihin GPS laite näyttää ajajan syyllistyneen. Hip hip hurraa… tekniikka on kätevää.
Pysäköintisakot ovat kohtuuttomia verrattuna rikkeeseen. Saatat olla pari minuuttia myöhässä,
mutta sakko voi olla jopa 80 euroa. Rikkeessä voi olla kyse ajallisesti muutamasta minuutista ja
rahallisesti muutamasta sentistä, joten niihin verrattuna sakko on täysin kohtuuton. Mutta
todellisuudessa eihän se mikään sakko edes ole, vaan piilovero, kuten on myös pysäköintimaksu.
Mikä yhdistää suomalaisia yrityksiä ja valtiovaltaa? Onko se riisto, rahanahneus, epärehellisyys ja
epäoikeudenmukaisuus? Vai onko se oikeudenmukaisuus, kohtuus, auttaminen, rehtiys ja
rehellisyys? Yritykset ovat yleensä kopioita valtiovallan mentaliteetista ja arvomaailmasta. Sama
pätee myös valtaosaan kansalaisia, koska ei ole olemassa yrityksiä tai valtiovaltaa, on vain
kansalaisia jotka johtavat niitä. Niin on käärme kuin on pää.
Tulojen maksimointi hinnalla millä hyvänsä
Nyt maapallon eteenpäin marssia johtavat isot pankit. Ne sanelevat säännöt jopa valtioille. Pankit
ovat kasvaneet liian isoiksi jotta niiden voisi antaa kaatua. Nyt ne voivat vapaasti ottaa valtavia
riskejä. Jos ne epäonnistuvat, valtio pyydetään apuun. Mikä pahinta, kansalaiset maksavat laskun.
Ennen pankki oli kuluttajan kassakaappi ja paikka josta sai lainaa. USA:n viimeisessä
pankkikriisissä hallitus lainasi pankeille valtavan määrän rahaa estääkseen niiden kaatumisen ja
toivoi, että pankit lainaisivat rahat edelleen kuluttajille ja yrityksille, mutta ne pitivät rahat itsellään.
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Ne sijoittivat rahat muualle missä saavat paremman tuoton. Ja tietenkin jakoivat tukirahoista
itselleen valtavat bonukset.
Kreikan ja muiden maiden tukipaketeissa pankkiirit sanelivat säännöt miten tukirahat jaetaan.
Etenkin isot saksalaiset ja ranskalaiset pankit saivat tukipaketeista ensimmäisinä omat lainansa
päältä pois. Suomenkin tukirahat kävivät vain kääntymässä Kreikassa ja sen jälkeen valuivat isojen
pankkien tileille.
Tämä kaikki on kansan riistoa, mutta se ei ole vielä mitään verrattuna siihen miten isot pankit
manipuloivat valuutta-, jalometalli- ja pörssikursseja ympäri maailman. Maailma on pankeille kuin
yksi iso pajatso, jota ne pelaavat isoilla panoksilla välittämättä siitä miten peli vaikuttaa ihmisiin ja
kokonaisiin kansoihin. Pankit ovat riistotalouden mallikuva.
Kansainväliset pankit ovat useasti jääneet kiinni mm. rahanpesusta ja huumekartellien auttamisesta.
HSBC-pankki myönsi 2012, sopivasti juuri pari päivää ennen joulua (koska joulukiireiset ihmiset
eivät ehdi keskittyä skandaaleihin), auttaneensa terroristeja ja Etelä-Amerikan huumekartelleja
pesemällä rahaa lähes miljardin dollarin edestä.
USA:n valtionsyyttäjä esitti täysin typeriä tekosyitä, miksi HSBC-pankkia ei kannata vetää
oikeuteen. Syyttäjällä oli tarkat tiedot tilisiirroista, kuka ne oli tehnyt ja milloin. Jos mikään rikos
niin tämä olisi ollut erittäin helppo näyttää toteen. Mutta ei. Pankki sai pelkän ison sakon. Pankin
työntekijät eivät saaneet minkäänlaista rangaistusta vaan luultavasti bonuksen. Pankin asiakkaat
maksavat sakot korkeampina kuluina.
HSBC ei ole ainoa pankki, joka on syyllistynyt rahanpesuun. Vuosina 2006 – 2012 yli tusina
pankkeja teki sopimuksen vastaavista rikkomuksista USA:n oikeuslaitoksen kanssa. Näillä teoillaan
pankit ovat epäsuorasti vastuussa tuhansien ihmisten hengestä, satojen tuhansien ihmisten
huumeriippuvuudesta, särkyneistä kodeista ja tuhotuista unelmista. Yhdenkään pankin johto tai
työntekijät eivät joutuneet vastuuseen teoistaan.
Kansainväliset lääkefirmat
Myös lääkefirmat ovat kuuluisia siitä, että ne väärentävät lääkkeittensä testituloksia ja jättävät pois
kaiken sellaisen tiedon, joka osoittaa että lääke ei toimi tai on vaarallinen. Seuraava saattaa tulla
yllätyksenä lähes kaikille. Kun lääkeyritykset tekevät testejä esim. mielialalääkkeillä, niin ne
valitsevat testiin mukaan ainoastaan sellaisia potilaita joita kyseinen lääke parhaiten auttaa. Eli ne
eivät valitse testihenkilöitä sattuvanvaraisesti. Jos kyseessä on masennuslääke, he etsivät henkilöitä
joilla ei ole muita oireita kun pelkkä masennus. Mutta oikeassa elämässä monilla masentuneilla on
yleensä monia eri oireita. Kun lääkefirmat pääsevät valitsemaan testiin haluamansa henkilöt, niin on
helppo valita sellaisia henkilöitä, joita lääke suurella varmuudella auttaa. Näin lääke saa
myyntiluvan, mutta tämä ei takaa ollenkaan sitä, että todellisessa elämässä lääke olisi yhtä
turvallinen ja auttaisi yhtä paljon kuin mitä se teki testiryhmän kanssa. Tämän takia asiantuntijat
sanovatkin, että parhaatkin lääkkeet auttavat vain 30–50% varmuudella.
Lääkeyritykset teettävät paljon testejä yliopistoissa, jotka ovat riippuvaisia lääkeyritysten tuesta ja
testeistä hankituista tuloista. Joten pistää mietityttämään kuinka riippumattomia testit
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todellisuudessa ovat. Jos jonkun yliopiston testit olisivat jatkuvasti lääkeyritystä vastaan, niin voisi
olettaa, että testaaminen ja tuki saattaisivat vähentyä tässä yliopistossa.
Aivan samalla lailla kun pankit, niin monet lääkefirmat ovat maksaneet miljardeja dollareita
sakkoja lukemattomien väärinkäytösten takia. Kautta maapallon miljoonia ihmisiä on kuollut
tehottomien ja vaarallisten lääkkeiden takia. Näistä rikoksista kukaan ei koskaan joudu
henkilökohtaisesti vastuuseen. Sakot maksetaan ja lisätään uusien lääkkeiden hintaan. Eli yritys,
osakkeen omistajat tai sen johto eivät maksa näitä sakkoja, vaan sairas kuluttaja maksaa ne. Jos on
tarpeeksi rahaa ja valtaa, voi vaikka tappaa ihmisiä. Jos tavallinen kansalainen tekee jotain
vastaavaa, niin häkki heilahtaa saman tien.
Ison rahan valta
Suomessa ehkä vähemmän, mutta maailmalla ison rahan valta perustuu poliittisiin vaalitukiin ja
suoraan sekä epäsuoraan korruptioon. Poliitikot tarvitsevat kautensa jälkeen töitä, joten jätettyään
politiikan he menevät niiden pankkien, yritysten ja liittojen palvelukseen, jotka ovat heitä tukeneet.
Ison rahan houkutus on vahva ja vain yllättävän harvalla on selkärankaa sanoa ei kiitos. Jopa
kunniallinen poliitikko saattaa antaa puhua itsensä ympäri ja ryhtyy tekemään jotain puolilaitonta,
muka kansan ja yhteiskunnan hyvän eteen.
Monet meistä syyllistyvät sukulaisten suosimiseen ja kaverin auttamiseen. Jos meillä on
päätösvaltaa jonkin tilauksen tai urakan suhteen, tietenkin ohjaamme sen kaverille. Poliitikot
toimivat aivan samoin. Näin riistokapitalismin pyörä pyörii myös meidän pienissä kotoisissa
piireissämme.
Ahneudella ei ole rajaa
Riistokapitalismi ei voi korjaantua itsestään, koska ahneudella ei ole rajaa. Ongelmat tulevat
pahenemaan vuosi vuodelta. KEVA:n entisen toimitusjohtaja Merja Ailuksen käytös on tästä hyvä
esimerkki. Hänelle ostettiin kaksi yli miljoonan euron työsuhdeasuntoa, joista toiseen hän teetti 250
000 euron remontin, mutta tämä ei riittänyt. Hän vaati että KEVA ostaa hänelle yli kahden
miljoonan asunnon, johon ei suostuttu. Hän vaati myös isoa korotusta jo ennestään riittävään
palkkaansa (yli 300 000 euroa vuodessa). Kallis avoauto, joka hankittiin käyttämällä laittomia
kikkoja sekä kaksinkertaiset lapsilisät ja muut pienemmät jutut kuten muuttokulujen laskuttamiset
KEVA:lta ovat merkki ahneudesta ja mikään ei riitä -mentaliteetista. Erotessaan Ailus ei osannut
itse määritellä, minkä virheen oli tehnyt.
Jos Ailuksesta tulisi Suomen keisarinna, niin Mäntyniemestä tulisi vierasmaja ja sen viereen
rakennettaisiin uusi ylellinen 5000 neliön linna kultaisine hanoineen ja vessapönttöineen. Tällaisista
ahneista, todellisuudentajun menettäneistä narsistisista henkilöistä, joita valitettavasti on paljon
myös Suomen valtion johdossa, kasvaa maailman imeldamarcokset ja berlusconit. Eikö meillä
Suomessakin pitäisi jo alkaa herätyskellojen soida?
Onko oikein että poliittisin perustein valituille henkilöille maksetaan satojentuhansien palkka,
etenkin kun tiedetään että heillä ei ole virkaan mitään käytännön edellytyksiä ja kaikki päätökset
tehdään kuitenkin ekonomistien ja virkamiesten suositusten mukaan? Jos eläkesäätiöitä ja muita
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organisaatioita hoidetaan niin, että poliittisin perustein valitut ailukset päättävät niiden asioista,
heppoisissa käsissä ovat meidän eläkemiljardimme.
Viimeisen pankkikriisin jälkeen etenkin pankit selittelevät, että niiden on pakko maksaa isoja
palkkoja, jotta hyvät työntekijät eivät menisi muualle töihin. Tämä syy on hyvä silloin kun pankit
tuottavat hyvää tulosta. Mutta pankit olivat juuri ajaneet koko maapallon tuhon partaalle ja silti ne
katsoivat ansaitsevansa isot palkat ja bonukset. Tämä on sulaa ahneutta.
Sota tuo pahimman puolen esiin myös hyvistä ihmisistä, niin tekee myös politiikka, valta ja raha.
Valta ja maine sekoittavat ihmisen kuin ihmisen pään. Maailman on vihdoinkin herättävä politiikan
järjettömyyteen. Monien tutkimusten mukaan lähes kaikki ammattipoliitikot ovat jonkin tason
luonnevikaisia psykopaatteja. Monet lähtevät politiikkaan myös pelkkien taloudellisten syiden
takia. Eikö näin ole myös kunnallispolitiikassa, jossa paikalliset yrittäjät istuvat kunnanhallituksessa
ja jakavat kunnan urakat keskenään?
On uskomatonta, kuinka kylmästi poliitikot ympäri maailmaa puhuvat sodista ja toistelevat samoja
tyhjiä poliittisia korulauseita sotien lopettamisesta. Ei voi kuin ihmetellä, että vielä tällä
vuosituhannella sallimme sodat, nälänhädän, luonnon raiskauksen ja kaiken sen muun pahan jota
maapallo on pullollaan. Voimme lopettaa YK:n avulla kaikki sodat ja kärsimyksen maapallolla
erittäin nopeasti, jos meidän päättäjämme vain niin haluaisivat. Kyse on vain tahdosta ja siitä mikä
on päättäjille tärkeämpää: valta, kontrolli ja rikkaiden hyvinvointi vai rauha, vapaus ja kaikkien
maailman kansalaisten hyvinvointi?
Kun katsoo maapalloa, sen erilaisia kulttuureja, hämmästyttävää luontoa ja eläinkuntaa, on täysin
käsittämätöntä, että me ihmiset tuhoamme sitä. Riitelemme, sodimme ja saastutamme maapalloa
aivan kuin se pystyisi korjaamaan aiheuttamamme tuhon loputtomasti. Vaikka olemme jossain
määrin onnistuneet pelastamaan eläimiä sukupuutolta ja vähentämään saasteita, surkea totuus on
että todellisuudessa tuhoamme maapallon luontoa ja luonnonvaroja yhä kiihtyvällä vauhdilla.
Kansainväliset suuret yhtiöt (riistokapitalistit) yrittävät myydä kaikille maapallon asukkaille saman
länsimaisen elämäntavan kaikkine siihen kuuluvine leluineen. Tämä tulee olemaan maailman tuho!
Politiikkojen kyvyttömyys
Juuri tätä kirjoitettaessa marraskuussa 2013 Taloussanomat-lehti kirjoitti, että hallituksen
talouspoliittinen ministerivaliokunta saa eteensä osan virkamiesten laatimasta jättimäisestä
säästöpaketista. Hallituksen voimakaksikko Katainen-Urpilainen patisti useaan kertaan omia
ministereitään etsimään miljardin säästöjä kuntien menoista, mutta hanke epäonnistui surkeasti.
Nyt valtiovarainministeriön johtama työryhmä on tehnyt vastaavan työn ja siinä myös onnistunut.
Yllä olevan opetus on se, että ministerit eivät onnistuneet saamaan kasaan säästöpaketteja vaikka
sitä oli useaan kertaan heiltä vaadittu, joten virkamiehet tekivät sen. Ministerit eivät pystyneet
tekemään sitä! Mitä virkaa on ministereillä, jotka eivät tiedä vastuualueensa asioista mitään? UADmallissa nimenomaan alansa ammattivirkamiehet hoitaisivat asiat. Jotkut asiantuntijat ovat
väläytelleet mahdollisuutta koota Suomeen väliaikainen virkamieshallitus. Tämä on hyvä idea,
mutta miksi väliaikainen? Miksei saman tien poisteta kaikki poliitikot pysyvästi sähläämästä
asioita?
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Samana päivänä kun Taloussanomien uutinen tuli ulos, eduskunnan ulkoasianvaliokunnan
valtuuskunta ilmoitti päättäneensä tehdä matkan Brasiliaan tammikuussa 2014. ”Me tehdään
vastaava matka vuosittain. Viime vuonna olimme Indonesiassa ja ensi vuonna olisi tarkoitus
suunnata
Afrikkaan”,
ulkoasiainvaliokunnan
sihteeri
Raili
Lahnalampi
kertoo.
”Ulkoasiavaliokunnalle on äärimmäisen tärkeää saada ensikäden tietoa siitä miten näin isoissa
maissa toimitaan”, Lahnalampi perustelee. ”Ainahan tällaisissa matkoissa kustannuksia tulee,
mutta matkat ovat äärimmäisen tärkeitä toimintamme kannalta”, Lahnalampi vakuuttaa.
Aina kun auktoriteetti vakuuttelee ja perustelee useaan otteeseen että jokin on äärimmäisen tärkeää,
on syytä kyseenalaistaa se. Jos Brasilian matkan tarkoitus on tutkia miten isossa maassa toimitaan,
onko Afrikan matkan tarkoitus tutkia miten pienissä maissa toimitaan? Mitä äärimmäisen tärkeää
valiokunta voi oppia Brasiliassa ja Afrikassa? Ehkä sen miten tulevaisuuden rutiköyhää Suomea
pitää johtaa?
Tällaisena aikana, jolloin kuulemma ’lekan’ kanssa etsitään säästöjä kouluista, lasten ja vanhusten
huollosta, sairaanhoidosta ja sosiaalieduista, kaikki vähintäänkin puoliturhat matkat pitää laittaa
pannaan. Lahnalampi voi vakuutella matkojen äärimmäistä tärkeyttä vaikka kuinka paljon, mutta
kaikki tietävät että ilman niitä tullaan aivan hyvin toimeen. Näillä matkoilla ei asuta kolme tähden
hotelleissa, vaan kaikki on varmasti tasokasta ja kallista. Aivan kuten monet yritysten
virkistysmatkat laitetaan joiden messujen yhteyteen, niin samalla lailla monet valtion matkat ovat
enemmän viihdettä kuin työtä.
Tällä Brasilian matkaan kuluvalla rahalla voisi muutama kirjasto toimia pitkän aikaa. Kun köyhyys
koputtelee ovelle, silloin kaikki puoliturhat matkat (joita valtiovalta tekee erittäin paljon) olisivat jo
pelkän kohtuuden nimissä syytä jättää tekemättä. Eikö Brasilian Suomen suurlähetystö olisi voinut
tehdä selvityksen halutuista asioista? Yksi virkamies löytää netistä ilmaiseksi tai pienellä rahalla
muutamassa tunnissa satoja hyviä tutkimuksia ja raportteja Brasilian tilanteesta, joista olisi voinut
koota ministereille kattavan PDF-tiivistelmän.
Kansan pahoinvointi
Työpahoinvointi on huipussaan: työntekijät sairastavat yhä enemmän, masennus ja muut psyykkiset
vaivat ovat lisääntyneet, sairauseläkkeelle siirrytään yhä nuorempana. Jatkuva stressi ja burnout
ovat palkkio vuosien palvelusta. Valtaosa yli 50-vuotiaista sanoo että heillä on vaikeuksia jaksaa
työssään. He odottavat eläkkeelle pääsyä kuin kuuta nousevaa. Onko tässä mitään järkeä?
Yrityksissä eletään henki kurkussa vuosineljänneksestä toiseen peläten, että viimeisellä
neljänneksellä ei tullut tarpeeksi kasvua ja seurauksena on lomautuksia.
Monissa kehittyvissä maissa on vietä tänäkin päivänä pakko raataa leivän eteen, mutta meillä
suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet viettää antoisa elämä ilman itsensä hengiltä raatamista.
Mutta mitä me teemme? Teemme itse juoksemalla materian ja kaiken turhan perässä elämämme
niin vaikeaksi, että siitä on nautinto kaukana. Ja mikä pahinta annamme lähes kyvyttömän pienen
ryhmä poliitikoita tuhota maamme ja tulevaisuutemme!

*****
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17. Elämää veitsenterällä
Emme enää elä maailmassa, jossa sodat ja kahakat tullaan käymään valtio valtiota vastaan.
Tulevaisuus tulee olemaan terrorismin kulta-aikaa. On vain ajan kysymys, kun voimme valmistaa
erilaisia joukkotuhoaseita autotallissamme. Joku häiriintynyt hakkeri tai terroristi voi yllättävän
helposti katkaista sähköt maailman metropoleista. Tuhansia ihmisiä tulee kuolemaan. Vanhuksia
menehtyy kuumuuteen tai kylmyyteen ja lääkkeiden puutteeseen. Sairaalat eivät pysty toimimaan
täydellä teholla, elintarvikkeet mätänevät, rahaliikenne ei kulje, hissit ovat jumissa, joukkoliikenne
(bussit, junat, metrot, lentokoneet) ei toimi, ja kaikki muukin liikenne on kaaoksessa. Näin toisella
puolella maapalloa pieni ryhmä henkilöitä voi aiheuttaa suurkaupungeissa täyden kaaoksen. Isoissa
kaupungeissa on myös miljoonia vähäosaisia, jotka tulevat käyttämään tilaisuutta hyväkseen.
Ryöstöt ja yleinen anarkia lisääntyvät välittömästi.
Toisen maailmansodan jälkeinen terrorismi on ollut pienimuotoista. Jossain pamahti silloin tällöin
joku pommi. Mutta 9/11-terroriteko muutti kaiken. Tulevaisuuden terroristit haluavat saada aikaan
mahdollisimman paljon tuhoa. Pienellä pommilla ei enää pääse historiankirjoihin. On lähes varmaa,
että Osama bin Laden olisi käyttänyt joukkotuhoaseita, jos olisi saanut niitä käsiinsä. Oli hyvä asia,
että hän piileskeli sellaisissa maissa, joissa USA:n joukot voivat etsiä häntä. Hän oli niin kovan
paineen alla, että uusien isojen terroritekojen toteuttaminen oli vaikeaa.
On vain ajan kysymys, että joku tulee käyttämään jotain joukkotuhoasetta. Se voi hyvinkin olla se
ensimmäinen domino joka ajaa maapallon syvään lamaan ja kaaokseen. On mahdollista, että
esimerkiksi Libyasta tai muista vallankumouksen läpikäyneistä arabimaista on jo vuotanut
biologisia aseita terroristeille. Tätä kirjoitettaessa myrkkyjä parhaillaan tuhotaan Syyriassa. Ehtikö
joku varastaa niitä ennen kansainvälisen valvontaryhmän tuloa?
Elämme veitsen terällä enemmän kuin koskaan ennen. Meillä on vaaroina ydinaseet, bioterrorismi,
liikakansoitus, puhtaan veden pula, ilmaston mahdollinen lämpeneminen, pankkien valtavat
riskisijoitukset, velkaantuminen, erilaiset epidemiat (lintuinfluenssa, SARS, MERS) ja yhä
tehottomammiksi muuttuvat antibiootit. Jopa niinkin pieni asia kuin mehiläisten kuolema saattaa
syöstä koko maapallon tuhon tielle. Itse asiassa maapallon asiat ovat monella eri tasolla jo niin
sekaisin, että on todellinen ihme että mitään isompaa katastrofia ei ole vielä tapahtunut. Milloin
onnemme loppuu?
Miten olemme päätyneet tähän?
Nykyinen tilanteemme johtuu meitä johtavien poliitikkojen päätöksistä. He näkevät asiat aina vain
oman kautensa loppuun, joten mitään kauaskantoisempia päätöksiä ei yleensä haluta tehdä. On toki
tehty pitkäaikaisiakin sopimuksia, kuten Kioton ilmasto sopimus. Mutta usein nämä kansainväliset
sopimukset on vesitettyjä kompromisseja. Monet asiantunkijat moittivat tätä sopimusta ja sanovat,
että se ei ole mitään muuta kuin hämäystä, että muka jotain yritetään tehdä. Toimiakseen siihen
jätettiin aivan liian monta porsaan reikää.
Politiikka hankaloittaa jopa ilmastonlämpenemisen estämistä. USA:ssa se näkyy kaikkein helpoiten.
Republikaanit kiistävät sen ja demokraatit väittävät sen olevan totta. Miten voimme ikinä selvittää
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ilmastonlämpenemisen ongelman jos se on poliittinen kuuma peruna?
Osasyyllisiä ovat myös sodat, luonnon raiskaaminen ja valtava kasvu hinnalla millä hyvänsä. Mutta
myös meillä tavallisilla kansalaisilla on oma osuutemme tässä sotkussa. Olemme eläneet viime
vuosikymmenet minulle kaikki heti ja mikään ei riitä -mentaliteetilla, ja siten olemme osaltamme
iso osa tätä ongelmaa. Kehittyvät maat haluavat samat roinat itselleen ja ihmettelevät, miksi pitäisi
alkaa säästää sademetsiä nyt kun on heidän vuoronsa vaurastua. Tämä takaa sen, että järjettömyys
jatkuu.
Kun luomamme korttitalo sortuu, monissa maissa se tulee tarkoittamaan täyttä anarkiaa ja kaaosta.
Tällaisen tilanteen mahdollisuus kasvaa vuosi vuodelta. Suomi ei ole tähän juurikaan varautunut.
Emme enää elä eristyksissä muumilaaksossa, vaan maapallo pienenee päivä päivältä ja terroriteot
toisella puolella maapalloa tulevat tuntumaan myös Suomessa. Aika varustautua pahimpaan on
käymässä vähiin.

*****
18. Nuorisorikollisuus
Kiina päätti syksyllä 2013 lopettaa pahamaineiset uudelleenkoulutustyöleirinsä. Ehkä meillä
Suomessa pitäisi tehdä päinvastoin ja aloittaa uudelleenkoulutustyöleirit. Tarkoitus ei suinkaan ole
seurata Kiinan mallin mukaista rangaistusleiriä, vaan voisimme luoda uudenlaisen
nuorisovankileirin alle 25-vuotiaille.
Rangaistusleirin toiminta olisi suhteellisen vapaata ja perustuisi luottamukseen. Jos luottaa
ihmiseen, hän käyttäytyy yleensä sen mukaisesti. Leiri ei kuitenkaan olisi avoin laitos josta voi
kävellä ulos milloin tahansa, vaan alue olisi vartioitu ja ympäröity korkeilla verkkoaidoilla, silti
muistuttaen enemmän leiriä kuin tyypillistä vankilaa.
Yksi olennainen seikka leirissä olisi se, että siellä vallitsisi miellyttävä ilmapiiri, mikä innostaisi
nuoret rikolliset opiskelemaan ja kunnioittamaan normaalia elämää. Myönteisessä ilmapiirissä
nuoret ovat paljon helpommin opetettavissa uusille tavoille.
Koulutus
Koulutus olisi tärkeä osa leirin toimintaa. Nuorille opetettaisiin tervettä elämää sekä henkisellä että
fyysisellä tasolla. Heidät opetettaisiin kunnioittamaan vanhempien ja yhteiskunnan sääntöjä ja
huolehtimaan toisista. Kurinalaisuuden ja vastuun oppiminen mutta myös hyvän itsevarmuuden ja
omanarvontunnon kohottaminen olisivat olennainen osa koulutusta. Näin nuoret omaksuisivat
uuden arvomaailman.
Leirillä opetettaisiin myös käytännön taitoja kuten esiintymis- ja puhetaitoa tai miten haetaan
työpaikkaa. Nuoret voisivat opiskella kieliä, tietokoneen käyttöä, ensiavun antamista, taidetta,
musiikkia, näyttelemistä, valokuvausta, käsitöitä ja muita vastaavia asioita. Itseopiskelua varten
leirissä olisi kattava kirjasto eri alojen oppikirjoista ja netin kautta olisi mahdollisuus etäopiskeluun.
Myös ammattikoulutus voisi kuulua leirin ohjelmaan.
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Suoran koulutuksen lisäksi nuoret saisivat epäsuoraa koulutusta osallistumalla aktiivisesti leirin
hallintaan. Kauimmin leirillä olleet nuoret voisivat toimia apuvartijoina ja työnjohtajina ja osallistua
leirin hallinnon pyörittämiseen. He suunnittelisivat leirin ohjelman ja työvuorolistat sekä vastaisivat
urheilukilpailujen ja muiden tapahtumien järjestämistä. Tällä tavalla nuoret oppisivat ottamaan
vastuuta.
He perehdyttäisivät uudet tulokkaat leirin sääntöihin ja osallistuivat myös opetukseen. Uudet
leiriläiset oppisivat helpommin jos opettajana on toinen nuori, ja opettajina toimivat saisivat näin
tärkeää esiintymis- ja opettajakokemusta.
Tietenkään kaikkia ei voi laittaa vastuunalaisiin tehtäviin, mutta niihin kykenevät nuoret erottuvat
joukosta nopeasti. Enemmän vastuuta ottaville nuorille voisi luoda jonkinlaisen
palkitsemissysteemin. He voisivat saada esimerkiksi tuomion lievennyksen, korkeampaa palkkaa tai
lomia. Jos pahasta käytöksestä rangaistaan, hyvästä pitää palkita.
Leiri toimisi paljolti nuorten voimilla ja ehdoilla. Tämä kasvattaa enemmän kuin mikään muu.
Leirin toiminnan tulee perustua nuorten kasvattamiseen eikä rankaisemiseen. Puolisalaa tapahtuva
oppiminen harrastusten ja työn ohessa on kaikkein tehokkain tapa oppia.
Leirillä vierailisi eri järjestöjen, ammattien ja yritysten edustajia kertomassa omasta alastaan.
Nuorilla voisi olla myös ulkopuolinen mentori, joka kävisi keskustelemassa heidän kanssaan pari
kertaa kuukaudessa. Sama henkilö voisi toimia myös tukihenkilönä, kun nuori vapautuu.
Monet ongelma nuoret kärsivät jonkin tasoisista mielenterveyden ongelmista, huume ja alkoholi
riippuvuudesta. Näistä asioista puhuminen ja terapia olisivat arkea leirillä.
Työ
Leirin arkeen kuuluisi luonnollisesti työnteko. Nuoret työskentelisivät leirin keittiössä ja pesulassa
sekä työpajoissa joissa harjoitettaisiin jotain pienimuotoista teollista valmistusta, vanhojen
polkupyörien, mopojen ja pienkoneiden entisöintiä. Nuoret huolehtisivat itse leirin kunnossapidosta.
Leirillä olisi iso puutarha, jonka tuotto käytettäisiin omaan tarpeeseen. Leirillä voisi olla myös oma
kanala tai sikala.
Urheilu ja kuntoilu
Nuorten fyysisen kunnon kohentaminen ja ylläpitäminen olisi iso osa leirin elämää. Leirissä olisi
hyvin varustettu kuntosali, sisähalli, urheilu-, tennis- ja jalkapallokenttä. Psyykettä kasvattavat
itämaiset kamppailulajit sekä jooga ja meditointi kuuluisivat myös ohjelmaan.
Perinteinen rangaistuslaitos vs. työleiri
Joidenkin mielestä edellä esitetty saattaa kuulostaa enemmänkin mukavalta kesäleiriltä kuin
rangaistuslaitokselta. Tavallaan se on totta, mutta perinteinen rangaistuslaitos ei auta nuorta
kasvamaan vaan nimenomaan aiheuttaa lisää sitä mitä yritetään korjata. Vankilan perustarkoitus ei
ole kostaa tai vahingoittaa vankia. Rangaistus rikoksesta on vapauden menetys, ja leirillä tämä
rangaistus toteutuu.
On tehtävä päinvastoin kuin vankiloissa tehdään. Vankila ei luo tervettä pohjaa oppimiselle,
kasvulle ja kehitykselle vaan saa vain vastustamaan kaikkea sitä mitä yritetään opettaa. Vapaampi ja
myönteinen leiri voi sytyttää innostuksen kipinän muutokseen.
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Sokrates opetti että ihmisestä tulee oikeudenmukainen, jos häntä kohdellaan tai rangaistaan
oikeudenmukaisesti. Tällöin hän oppii tuntemaan oikeudenmukaisuuden käytännössä. Jos ihminen
tuntee ja ymmärtää oikeudenmukaisuuden, hän toimii automaattisesti oikeudenmukaisesti. Tästä
syystä Sokrates sanoi, että ihmisten pahat teot voi panna heidän tietämättömyytensä tiliin. Väite
saattaa kuulostaa naiivilta, mutta siinä on annos totuutta. Etenkin nuoret joutuvat rikolliselle polulle,
koska rikoksien tekeminen on heille kuin leikki. He tietävät tekevänsä väärin, mutta eivät tiedosta
sitä aivan samalla kypsällä tavalla kuin aikuiset.
Valtaosa nuorisorikollisista on pohjimmiltaan hyviä ihmisiä. He ovat vain hukassa. Nykyisin
lapsilla on paljon paineita jo alakoulusta lähtien. Monesti ongelmanuoret tulevat
alkoholiongelmaisista, köyhistä tai väkivaltaisista perheistä, joten he ovat lähtökohtaisesti huonossa
asemassa. Ongelmanuorilla on järjestään huono itsetunto ja itsevarmuus. Monet peittävät
epävarmuutensa väkivallan alle. Pärjäämättömyys koulussa johtaa usein nuoren liittymään jengeihin
ja sitä kautta puolivahingossa laittomalle tielle. Seura tekee äkkiä kaltaisekseen.
Suomen Kuvalehdessä kerrottiin erityisopettaja Tanja Äärelän väitöskirjasta, johon hän oli
haastatellut nuoria heidän peruskouluajoistaan. Eräs nuori totesi: ”Olisi saatana huomattu joskus ku
mä yritin, niin olis saattanut jaksaa yrittääki. Se oli ainaki minun kohalla sillai, että minusta tuntu
tosi hyvältä, ku opettaja sano että mä oon jossakin hyvä. Siinä alkaa sitten pitää itteensä ihan
huonona ihmisenä kun ei oikeen onnistu missään siellä koulussa, alkaa pitää että mä oon ihan
paska, must ei oo mihinkään, siinä sillä opettajalla on kyllä iso rooli.”
Tanja Äärelän mielestä välittäminen ja tunnustuksen antaminen ovat niitä korkeimpia asioita, mitä
oppilaalle voi koulussa antaa. Kaikki muu tulee niiden jälkeen. Samalla, kun nuoret ovat
kapinoineet opettajan valtaa vastaan, he ovat myös kaivanneet sen käyttöä. He eivät ole
pahastuneet rajojen olemassaolosta, vaan rajojen epäoikeudenmukaisesta asettamisesta ja
valvomisesta. Nuoret olisivat kaivanneet opettajilta isällisyyttä tai äidillisyyttä. He kokivat
kohtuuttomana, että heidän olisi pitänyt osata käyttäytyä koulussa aivan toisin kuin mihin he olivat
kotonaan kasvaneet.
Tietenkään tällainen leirimalli ei sovi kaikille nuorille. Väkivaltaiset nuoret ja muuten vaikeat
tapaukset pidettäisiin normaalissa vankilassa. Vaikka leiri olisi vapaa monella eri tasolla, silti siellä
olisi tarkat säännöt ja kuri. Jokaisesta sääntöjen rikkomuksesta seuraisi rangaistus. Leiriltä
karkaaminen johtaisi siirtoon vankilaan. Pienemmistä sääntöjen rikkomuksista joutuisi hetkeksi
suljetulle osastolle, jolloin leirin tapahtumiin ei voi osallistua. Väkivaltaa, kiusaamista, syrjimistä,
jengejä, vilppiä, laiskottelua, alkoholia ja huumeita ei siedetä. Leirin vapaus tulee vastuun mukana.
Kun nuoret tottuvat leirin miellyttävään ilmapiiriin, he eivät halua joutua suljetulle osastolle tai
vankilaan.
Hyöty
Leirin tarkoitus on yrittää saada nuori työn ja harrastusten kautta löytämään ja oivaltamaan oma
intohimonsa ja se, että myös ilman huumeita ja alkoholia voi olla hauskaa. Ja että on mukavaa kun
kunto nousee ja kilot tippuvat. Tuntuu hyvältä kun on terve ja voimakas olo. Myös hyvä terveys,
työ, suvaitsevaisuus, terve itsetunto ja itsevarmuus ovat tärkeitä. Ja että toisten kiusaaminen johtuu
omasta huonosta itsetunnosta, toisten auttamisesta tulee hyvä olo, jengit ovat heikkoja varten,
rikokset tuhoavat elämän ja tavallinen normaali elämä voi olla mielenkiintoista ja hyvää.
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Jos nuoria tuetaan ja heistä pidetään huolta, he haluavat helpommin samaistua normaaliin elämään
ja siten muuttaa tapansa. Kaikkein tärkeintä on että nuori itse oivaltaa nämä asiat. Vanhan sanonnan
”voit viedä hevosen veden ääreen, mutta et pakottaa sitä juomaan” mukaisesti emme voi niitä heille
väkisin opettaa. Tekemällä leiristä miellyttävän ja vapaan, luottamalla nuoriin ja antamalla heille
vastuun leirin pyörittämisestä saamme heidät janoamaan tervettä normaalia elämää.
Leirin jälkeen
Leirin jälkeinen aika on kriittistä. Ennen kotiuttamista nuorille painotettaisiin että heidän pitää jättää
vanha kaveripiiri, koska se vetäisi heidät välittömästi takaisin huonolle tielle. Ainakin isommilla
paikkakunnilla voisi toimia nuorisotukipiste, jonne leiriltä vapautuneet nuoret voisivat mennä
keskustelemaan ja hengailemaan. Näin heillä olisi toinenkin paikka minne mennä kuin vain vanhat
kaverit. Jälkihoito maksaa, mutta jos sitä ei tehdä, nuoret päätyvät takaisin vankilaan, joka maksaa
yhteiskunnalle montaa eri kautta paljon enemmän. Leirin tärkein tehtävä on opettaa nuorille hyvä
itsetunto. Jos nuorella on hyvä itsetunto, hän pystyy paljon helpommin pysymään erossa vanhoista
kavereista.
Kun tästä nuorisotyöleiri-formaatista saadaan hyviä kokemuksia, samaa voidaan alkaa soveltaa
myös muihin vankeihin. NK. tarkkailuluokkalaisille ja muille kouluikäisille ongelmanuorille voisi
kehittää oman kevyen version (ilman aitoja). He voisivat viettää leirillä kesälomansa.
Alibi-lehden mukaan Suomessa vapautuu vuosittani vankilasta noin 7000 ihmistä, joiden
sosiaalinen asema on huono ja tuen tarve suuri. Joka kolmas vapautuu asunnottomaksi ja kahdella
kolmesta on vaikea päihde ongelma. Lisäksi vangit sairastavat kuusi kertaa enemmän muuhun
väestöön verrattuna ja suurella osaa vapautuvista vangeista on mielenterveysongelmia. Ongelma
on siinä, että sekä tuki että hoito katkeavat vapautumisen yhteydessä ja tällöin myös
rangaistusaikana saadun hoidon ja kuntoutuksen hyödyt valuvat täysin hukkaan.
Ehkä leiri-malli voisi auttaa myös yllä olevaan ongelmaan. Hyvin käyttäytyvät vangit voisivat
sovittaa esim. viimeisen kolmanneksen rangaistuksestaan leirissä. Näin vangit pääsisivät ennen
kotitutumistaan mukaan ”normaaliin” työ- ja elämän rytmiin. Viisi vuotta vankilassa ja sieltä
suoraan kodittomaksi ei luo vankkaa pohjaa päästä takaisin tavallisen elämän syrjään kiinni.
Leiriä voisi tarjota myös juuri vankilasta vapautuneille henkilöille, joilla ei vielä ole työtä tai
paikkaa missä asua, sekä kodittomille, alkoholisteille, syrjäytyneille ja muille työelämästä
vieraantuneille henkilölle. Tämä olisi tietysti vapaaehtoista. Leiri voisi auttaa elämän polulta
eksyneet löytämään oman polun pään uudelleen.
Leirien ylläpito tietenkin maksaa, mutta paljon vähemmän kuin mitä rikolliset, ongelmanuoret ja
alkoholistit nyt maksavat valtiolle sosiaalikuluina ja rikoksien kautta. Opetusministeriön mukaan
jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Työ- ja
elinkeinoministeriön mukaan yksi työtön maksaa yhteiskunnalle 18 000 euroa vuodessa verrattuna
siihen että tämä olisi töissä. Pienellä vaivalla ja rahalla voisimme säästää valtavia summia ja
pelastaa monen henkilön elämän. Lakkautettu kasarmialue sopisi tähän tarkoitukseen todella
mainiosti.
Tärkeää on pitää leirikonsepti avoimena uusille ideoille ja muutokselle. Mikään konsepti ei ole
täydellinen, joten sitä pitää jatkuvasti kehittää. Nuorille pitää antaa mahdollisuus muokata leiristä
itsensä näköinen. Jos leiri tuottaa terveitä nuoria, säästö ja hyöty ovat monella tasolla valtavia. Jos
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nuori jatkaa leirin jälkeen rikoksien tekoa, niin jos ei muuta, ainakin meillä tulee olemaan fiksuja
rikollisia.
*****
19. Uskonnot
Uskonnoista ja kirkoista keskustelu herättää tunteita puolesta ja vastaan. Itse pidän Jeesuksen,
Buddhan opetuksista. Ne ovat hyviä ja maanläheisiä. Ymmärrän myös sen, että on jokaisen oma
valinta ja oikeus uskoa mihin haluaa.
Henkilökohtaisesti minua häiritsee kaikissa uskonnoissa ja kirkoissa se kuinka ne ovat kautta
aikojen kontrolloineet, riistäneet ja pelotelleet kansaa helvetin tulilla. Vielä tänäkin päivänä lähes
kaikki sodat ovat ainakin osittain uskonnon aiheuttamia. Uskontoterrorismia harjoitetaan yhä
kiihtyvällä vauhdilla. Satoja miljoonia ihmisiä on kuollut ja kärsinyt uskonsodissa. Kun siihen
päälle vielä lisätään kaikki muut kirkkojen sisällä tapahtuneet seksuaaliset hyväksikäytöt, riitelyt,
valtataistelut ja muut skandaalit, kirkoista ja uskonnoista ei jää hyvää mielikuvaa. Päinvastoin herää
kysymys niiden järkevyydestä ja hyvyydestä.
”Pidän Kristuksestanne, en pidä kristityistä, te kristityt ette ole yhtään kristuksenne kaltaisia.” Mahatma Gandhi
Ukkosen jumala
Uskonnot ovat kehittyneet ihmisen aivojen kehityksen mukana. Kun aloimme miettiä, mistä
myrskyt tulevat tai miksi viljasato on huono, meille tuli tarve keksiä niille jokin selitys. Näin
syntyivät ukkosen ja sadonkorjuun jumalat. Myöhemmin Buddha, Jeesus ja muut uskonnolliset
gurut järkeilivät että täytyy olla vain yksi Jumala, ja näin nykyiset valtauskonnot saivat alkunsa.
Uskonto antaa meille turvallisuuden tunteen siitä että elämä jatkuu. Uudet uskonnot, joita tulee
koko ajan lisää, ovat samaa taikauskoa kuin vanhat uskonnot. Ne vain sopivat paremmin tähän
päivään. Useimmiten uskontoon kasvaa perheen mukana tai se löytyy jonkun kriisin kautta. Harva
onnensa kukkuloilla oleva ihminen hakeutuu ensimmäistä kertaa uskonnon pariin. Yleensä ihmiset
hakevat uskonnosta apua hädän hetkellä tai kuolemanpelko ajaa heidät kirkkoihin. Kirkot ja new
age -gurut tietävät tämän ja siksi käyttävät tilaisuutta hyväkseen markkinoimalla pelkoa. Pelko myy
paremmin kuin seksi.
Jumalien, taivaan ja helvetin olemassaoloa ei ole todistettu millään edes puolijärkevällä tavalla.
Kaikki perustuu vanhoihin teksteihin, joilla ei ole mitään tieteellistä todistusarvoa. Ja jos Jumala ja
taivas ovat olemassa, ei ole mitään takeita siitä että ne ovat kristillisiä. Se että kristinusko on
maapallon yleisin uskonto, ei todista yhtään mitään.
Uskonnot ovat tehneet myös paljon hyvää. Jos on aidosti uskovainen, usko voi auttaa kohtaamaan
elämän haasteet. On helpompaa, kun joku itseään suurempi auttaa kantamaan osan arjen taakkaa.
Uskonnot ovat myös olleet se moraalinen liima, joka on pitänyt monet yhteiskunnat kaidalla tiellä
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viimeiset kolmetuhatta vuotta. Monissa maissa, myös Suomessa, uskonnonopetus on ollut
lähtölaukaus koululaitokselle. Monet sanovat, että ilman uskonnon vaikutusta ihmiset eivät olisi
niin sivistyneitä ja hyviä kuin mitä nyt ovat. Tämä on varmaan totta, mutta nyt olemme jo tarpeeksi
kehittyneitä voidaksemme vihdoinkin elää ilman uskontojen harhaa.
Hyvyys yhdistää, pahuus erottaa
Mitä tekevät maailman uskonnot, yhdistävätkö vai erottavatko ne meitä? Ne erottavat meitä
jakamalla meidät eri uskontoihin ja kirkkokuntiin. Kirkkojen johto taistelee vallasta ja rahasta aivan
samoin kuin muutkin yritykset ja organisaatiot. Useimmat kirkot luovat vain pelkoa. Kirkoissa sanat
hyvyys, anteeksianto ja suvaitsevaisuus ovat kuolleita sanoja.
Kirkkojen tekemä lähetys- ja avustustyö ovat kristinuskon markkinointia. Kirkot eivät mainosta
samalla lailla kuin yritykset. Ne ovat keksineet paremman keinon. Ne menevät köyhään maahan ja
perustavat lähetysaseman, jossa toimii lääkäreitä tai koulu. Siinä sivussa tuputetaan samalla
enemmän tai vähemmän suoraan myös kristinuskoa. Tämä ei ole aitoa hyvyyttä vaan uskonnon
markkinointia.
Uskonsodat
Paavit ja muiden uskontojen korkeimmat johtajat ovat erittäin harvoin suoraan tuominneet tai
painostaneet omiaan lopettamaan terroriteot toisia uskontoja kohtaan. Puheissaan paavi ja muut
uskonnolliset johtajat puhuvat ja rukoilevat yleisen maailmanrauhan puolesta, mutta miksi
esimerkiksi paavi ei painosta Afrikassa ja muualla maailmassa muslimeja tappavia kristittyjä
lopettamaan sotimisen? Uskonnolliset johtajat eivät halua painostaa omiaan, koska muslimeilla,
buddhalaisilla, hinduilla ja kristityillä on meneillään viimeinen suuri sota maapallon uskonnollisesta
herruudesta.
Historia-lehden mukaan Eurooppa oli 1000-luvulla sekaannuksen vallassa ja kirkko oli jakautunut
kahtia. Paavi Urbanus II uskoi, että pyhä sota yhdistäisi kristityt jälleen. Hänen kiivaat puheensa
saivat kristityt tarttumaan miekkaan muslimeja vastaan. Jeesus saarnasi aikanaan väkivaltaa
vastaan. Keskiaikainen kirkko hyväksyi kuitenkin ristiretket, sillä tarkoitus pyhitti keinot. Keskiajan
julma ristiretki jatkuu vielä tänäkin päivänä.
Manipuloitu Raamattu
Jos Raamattu on pyhä kirja, niin millä oikeudella ihminen voi muokata sitä? Raamattua on muuteltu
vuosisatojen kuluessa niin, että se pätee paremmin kuhunkin aikakauteen. Viime vuosien kuumia
aiheita ovat olleet naispappeus ja homoseksuaalisuus, joiden hyväksymisestä kirkon liberaalit ja
konservatiiviset tahot taistelevat. Mutta jos ne on Raamatussa kielletty, millä oikeudella kirkkojen
johto muuttaa näitä kohtia? Raamatusta on myös poistettu paljon yliluonnolliseksi luokiteltuja
asioita. Muutoksilla kirkko yrittää epätoivoisesti pysyä ajan mukana.
Historia-lehti kirjoittaa: Alun perin enkelit olivat Vanhan testamentin verenhimoisia sotureita,
pyöveleitä ja vitsauksia levittäviä kostajia. Varhainen kirkko jaotteli enkelit tiukan hierarkkisesti,
jotta oppimattoman rahvaan olisi ollut helpompi hyväksyä kirkon ylivalta. Kirkko on siis käyttänyt
jopa enkeleitä pelon aseena.
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Kuolleenmeren kääröistä ja muista vanhoista asiakirjoista käy ilmi, että Raamatusta on 4.
vuosisadalla poistettu 20 kirjettä ja 25 kirjettä on muokattu ja yhdistetty. Näissä kirjeissä kerrottiin
samanlaisista chakroista (ihmisessä olevia voimakeskuksia) joita mm. Buddhan oppi sisältää.
Poistettujen tekstien mukaan chakrat toimivat siten, että esimerkiksi jos joku henkilö päättelee
oireistaan että hänellä on jokin tietty sairaus, tuo ajatus saattaa laskeutua sydämen ja pallean alueen
chakroihin ja muuttua siellä pelon avulla syväksi tunteeksi. Sen jälkeen se manifestoituu tunteiden
kautta tämän henkilön elämässä monella eri tavalla. Tämän teorian mukaan näin saatamme itse
aiheuttaa itsellemme sairauksia ja muita negatiivisia asioita, eli juuri sitä mitä peloissamme
tunteella päivät päästään ajattelemme.
Sama toimii myös positiivisten asioiden kanssa. Oletetaan että haluamme päästä opiskelemaan
lääketieteelliseen. Niin kauan kuin ajatus on vain ajatus ilman syvää tunnetta, se ei innosta meitä
eikä lyö sitä emotionaalista turbovaihetta päälle, jonka tarvitsemme päästäksemme
tavoitteeseemme. Ei järki ja ajattelu vaan tunteet ovat se voima, joka auttaa meitä saavuttamaan
asioita ja selviämään hankaluuksista. Niin negatiiviset kuin positiiviset syvät tunteet tuntuvat
kehossamme ja manifestivoituvat elämässämme. Sillä onko chakroja oikeasti olemassa vai ei, ei ole
merkitystä. Tosiasia kuitenkin on että tunnemme tunteiden vaikutuksen helposti kehossamme,
esimerkiksi rintaa joko ahdistaa tai se on pakahtua onnentunteeseen. Monet selkäsairauksien
asiantuntijat ja lääkärit uskovat, että 80–90 % selän alueen ongelmista on psykosomaattista. Nämä
selkäsairaudet voidaan korjataan tunteiden voimalla, ei leikkauksella.
Jäänteitä kadonneista teksteistä löytyy mm. Raamatun kohdassa Matt. 6:30, jossa opetuslapset
kysyivät Jeesukselta: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?". "Koska teillä on
niin vähän uskoa", vastasi Jeesus. "Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te
voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille
mahdotonta.” Eli syvän uskon/tunteen voimalla kaikki on mahdollista.
Juuri ne kohdat joissa opetetaan että voimme itse parantaa itsemme, menestyä ja saavuttaa hyvän
elämän, on poistettu Raamatusta. Kirjeet poistettiin luultavasti siksi, että kontrolli pysyisi kirkkojen
käsissä. Kirkot haluavat meidän uskovan, että vain kirkon avulla voimme päästä kuoleman
jälkeiseen taivaaseen. Kirkko on kaikkitietävä, ihminen on heikko. Ihminen ei voi itseään tai toista
pelkällä tunteella parantaa. Mutta ehkä me ihmiset olemme kaikkitietäviä ja voimme itse
voimakkaiden tunteiden kautta vaikuttaa muiden omaan elämäämme.
Voi myös olla, että näitä kohtia on raamatusta poistettu, koska ne ovat lähes suoria kopioita
Buddhan opeista. Onkin epäilty, että Jeesus oli Intiassa ne 17 vuotta jolloin hän oli ’kateissa’. On
mahdollista että Jeesus matkusti silkkitietä Intiaan ja palasi sieltä Buddhalaisten oppien kanssa,
jotka hän muokkasi omaksi uskonnokseen. 4oo vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen Buddhalaisuus
oli jo sen verran yleistä, että ehkä sen ajan papit katsoivat parhaaksi poistaa Raamatusta valta osan
Buddhan oppeihin viittaavista kohdista, jotta Kristinusko ei sekoittuisi Buddhalaisuuteen.
Vuosisatojen saatteessa Raamattua on muokattu sopimaan aina sen ajan kirkkojen vallan välineeksi.
Mutta eikö Raamatun manipulointi ole syntiä? Eivätkö kirkot toimi Raamatun (Jumalan) sanan
vastaisesti, jos ne esimerkiksi hyväksyvät naispappeuden, jos se kerran on Raamatussa kielletty? Jos
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ihminen voi naispappeuden kohdalla toimia Raamatun sanaa vastaan, niin voiko hän seuraavaksi
lopettaa myös käskyn ”Älä varasta” tottelemisen?
Avioliitto
Uskonto on aiheuttanut myös sen, että avioliitot solmitaan ”kunnes kuolema meidät erottaa”
-kaavan mukaan. Mutta mitä jos se onkin ihmisen luonnolle vastainen tapa elää parisuhteessa?
Ongelma on myös siinä, että uskonnot ovat asettaneet ihmiset eläinten yläpuolelle, Jumalan kuviksi.
Tiede puolestaan sanoo ihmiskunnan olevan alun perin Itä-Afrikasta lähtöisin oleva kädellinen
nisäkäslaji. Jos katsomme itseämme siitä lähtökohdasta että olemme nisäkkäitä, löydämme
selityksen käyttäytymisellemme monien asioiden suhteen. Eläinkunnassa urosnisäkkäät pysyvät
perheensä parissa yleensä vain siihen asti kunnes naaras pystyy yksin tai yhdessä yhteisön kanssa
pitämään huolta jälkeläisistä. Ehkä me ihmiseläimet olemme perusolemukseltamme samanlaisia?
Henkilökohtaisesti uskon niin kaukaisiin yhteyksiin, että merenrannassa olo tuntuu niin hyvältä,
koska tunnemme jotain alkukantaista vetoa alkuperäistä kotiamme kohtaan. Tai se, että jos uidessa
jalka osuu lumpeeseen, niin valta osa meistä tuntee jonkun asteen kauhua. Meitä on metsästetty
aikoinaan veden alta käsin, ja siksi pelko nousee vieläkin pintaan.
Harva eläin on yksiavioinen. Yksiavioisuus ei useimpien eläinten kohdalla auta lajin jatkumista,
vaan päinvastoin. Lajin jatkuminen on kaiken elävän ensimmäinen ja tärkein geeneissä oleva käsky.
Apinanaaraat käyvät vierailemassa salaa muissa apinalaumoissa, jotta saavat omaan laumaansa
uusia geenejä. Näin ne varmistavat, että jos oman lauman geenit ovat huonot, ainakin osa heidän
pennuistaan selviää. Apinat tietävät luonnostaan degeneroitumisen vaarat.
On tutkittu, että lapsen syntymän jälkeen isän testosteronitaso ja älykkyysosamäärä laskevat
muutamaksi vuodeksi. Syy tähän on selitetty sillä, että kun uusi isä ”tyhmenee” ja seksuaalinen halu
laskee, niin hän pysyy helpommin perheen kanssa. Muutaman vuodenpäästä nämä vaikutukset
lakkaavat ja samalla kiinnostus paria ja perhettä kohti alkaa laskea. Tässä kohtaa moni mies tulee
rauhattomaksi.
Nyt monissa parisuhteissa eletään jatkuvien riitojen ja pahan olon keskellä. Kun ei haluta jakaa
omaisuutta sekä lasten takia riiputaan kuolleissa suhteissa. Tämä ei ole hyväksi kenellekään.
Luonnonmukaisessa parisuhdemallissa erottaisiin hyvissä väleissä, koska tiedettäisiin sen olevan
normaalia. Mahdollisuus vaihtaa kumppania vapaasti loisi paljon hyvää oloa kaikille osapuolille.
Myös lapsille tämä olisi parempi vaihtoehto kuin riitelevät vanhemmat.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäisi erota heti jos suhteessa on vähänkin vaikeuksia.
Kaikilla pareilla on joskus vaikeuksia. On aivan riittävää, jos parisuhde toimii arjessa ja puolisot
tulevat keskenään hyvin toimeen. Suhteen ei tarvitse olla sitä palavaa rakkautta jota se oli alussa.
Mutta jos suhde on jatkuvaa riitelyä (parisuhdehelvettiä) ja koko perhe voi pahoin, on aika miettiä
muutosta.
Kun suhde ei toimi, moni pariskunta päättää avioitua, tehdä lapsen tai vaikka ostaa mökin. He
toivovat alitajuisesti, että lapsi tai jokin iso hankinta korjaa suhteen tai vie ajatukset pois taustalla
häiritsevästä epäilyksestä, pitäisikö sittenkin erota. Elämä on lyhyt eikä sitä kannata tuhlata väärän
ihmisen kanssa. Jos pysyy kuolleessa suhteessa, onnellisuuden ja oman elämän tarkoituksen
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löytäminen on silloin paljon vaikeampaa. Kun on paha olo, oman polun päätä on lähes mahdotonta
nähdä.
Parisuhteen fysiologiaa
Monissa tutkimuksissa on todistettu, että rakastuminen on kemiallinen reaktio ja sen vaikutus alkaa
vähetä usein jo muutaman vuoden jälkeen. Useimmilla pareilla kemiallinen huuma on lakannut
kokonaan neljän–kuuden vuoden kuluttua. Viimeistään sen jälkeen parisuhdeongelmat nousevat
pintaan.
Huuma jota kutsumme rakastumiseksi, on vain hormonien aiheuttamaa kiihkoa. Se on aivan samaa
kiihkoa kuin eläimillä. Keväällä eläinnaaras ja uros tuntevat vastustamatonta vetoa toisiaan kohtaan.
Tämä on luonnon tapa näyttää, että nämä kaksi ovat sopivia toisilleen tuottamaan hyviä jälkeläisiä.
Sama kemia toimii myös oman sukupuolen välisissä suhteissa. Jos tarkastelet suhdettasi parhaisiin
ystäviisi, huomaat että mukana on ihastus joka saattaa olla hieman seksuaalinen. Siinä ei ole mitään
pahaa eikä tarkoita että olisit piilohomo. Monet ihmiset kauhistuvat, jos tuntevat pientäkin
seksuaalista viehätystä omaa sukupuolta tai parhaita kavereita tai vaikka omia perheenjäseniä
kohtaan. Tätä on turha pelätä tai yrittää vastustaa. Se on täysin normaalia. Anna sen olla, niin se
antaa sinun olla. Juuri näiden tunteiden vastustaminen saattaa aiheuttaa pelkotiloja ja
pakkomielteitä. Rehellinen itsetuntemus on tässä avainasemassa. Ihminen on seksuaalinen eläin.
Halu pettää puolisoaan on myös hyvä esimerkki siitä, että jos meidät olisi luotu yksiavioisiksi,
luonto ei olisi antanut meille niin vahvaa sukupuoliviettiä. Kun parisuhteen alkuhuuma laskee,
monien silmät alkavat harhailla, ja hyvää tilaisuutta käytetään helposti hyväksi.
Alun perin meillä kädellisillä nisäkkäillä, eli ihmisillä, on ollut aivan erilainen seksuaalinen elämä
kuin mitä se on ollut sitten pääuskontojen yleistymisen. Satojen tuhansien vuosien ajan seksi oli
luonnollista ja vapaata. Afrikassa on vieläkin eräs heimo, jossa naisten arvo nousee miesten silmissä
sen mukaan, mitä enemmän he ovat harjoittaneet seksiä eri miesten kanssa. Nykyinen seksuaalinen
käyttäytymisemme on kaukana siitä, mitä se voisi luonnollisesti olla.
Halusimme sitä tai ei, parisuhteet kautta maapallon ovat muuttumassa yhä lyhyemmiksi. Avoliitot,
lapsien hankkimisen lykkääminen, nopeat erot ja vapaampi seksuaalisuus ovat merkkejä tästä. Tämä
ei tarkoita, ettei saisi elää saman henkilön kanssa tai voisi rakastaa samaa henkilöä läpi elämän. On
olemassa niitä onnekkaita ihmisiä jotka löytävät sielunkumppanin, jonka kanssa haluavat olla koko
elämän. Yleensä näillä ihmisillä on heti alusta lähtien voimakas henkinen yhteys, ja he ovat myös
toistensa ystäviä eivätkä vain rakastavaisia.
Todellisten sielunkumppaneiden välisiä parisuhteita on olemassa melko vähän. Ehkä osasyy tähän
on se, että nyky-yhteiskunta ei ’salli’ meidän seurustelevan tai menevän naimisiin sellaisen henkilön
kanssa, joka olisi meille se oikea. Meidät on manipuloitu median luoman romanttisen kuvan
mukaisesti avioitumaan meille ulkomuodollisesti sopivan parin kanssa. Aito sielunkumppani on
harvoin unelmapuolison näköinen. Hän on yleensä väärännäköinen: liian nuori, liian vanha, liian
lihava, liian laiha, liian lyhyt tai liian pitkä. Missi ja kuuluisa jääkiekkoilija ovat harvoin luodut
toisilleen. Miten suhteessa voi olla aitoa kestävää rakkautta jos ihastumme toisen ulkonäköön,
varallisuuteen tai rooliin?
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Uskonnot vs. seksi ja alkoholi
Miksi uskonnot ovat nähneet tarpeelliseksi yrittää kontrolloida ihmisten alkoholinkäyttöä ja
seksuaalista käytöstä. Se saattaa johtua siitä, että kautta vuosisatojen kirkoissa on huomattu, että
ihmisen on vaikea kontrolloida joitain halujaan. Rooman valtakunnan aikaiset orgiat joissa viini
virtasi, on varmasti yksi tällainen aikakausi. Monet alkuasukaskansat eivät ole pystyneet
käsittelemään alkoholia. Liian vapaa seksi ja alkoholi ovat aina johtaneet yhteisön tai yhteiskunnan
rappioon. Uskonnot ovat vastustaneet niitä joko itsekkäistä syistä koska ihmiset kävivät vähemmän
kirkoissa tai koska ovat olleet huolissaan ihmisistä. Tämä kirkkojen kontrolli on ollut hyvä asia
monella eri aikakaudella.
Toisaalta se että kirkko, ja sitä kautta yhteiskunnat, ovat olleet homoseksuaalisuutta ja muita
vähänkin oudompia seksuaalisia haluja vastaan, on aiheuttanut miljoonia itsemurhia sekä paljon
häpeäntunnetta. Siitä ei ole kauan, kun Suomessakin vain nk. normaali seksi oli hyväksyttyä.
Erilaisista seksuaalisista haluista, kuten jopa itsetyydytyksestä seurasi välittömästi omatunnontuskia
ja pelko siitä että on epänormaali. Vielä tänäkin päivänä vähänkin voimakkaampi seksuaalinen vietti
mielletään helposti seksi riippuvaisuudeksi. Monissa maissa aivan tavallinenkin seksi on yhä tabu.
Tämä johtuu aina uskonnoista.
Mutta juuri nyt näyttää siltä, että olemme lännessä palaamassa taas kerran liian vapaan seksin,
alkoholin ja huumeiden aikakauteen. Kevyitä huumeita ollaan laillistamassa monissa maissa.
Alkoholin kulutus ja vapaa seksi ovat yleistymässä myös monissa niissä maissa, joissa ne ovat
olleet vuosisatoja tabuja ja paheksuttuja. Samoin narsismi ja epäterveellinen hedonismi ovat
yleistymässä huimaa vauhtia lähes kaikkialla. Ihmisten arvomaailma on muuttumassa väärään
suuntaan. Jos tämä suunta vahvistuu, se tulee varmuudella johtamaan suuriin ongelmiin
tulevaisuudessa. Tällä kertaa meillä ei tule olemaan kirkkoa tai mitään muutakaan tahoa
jarruttamassa tätä kehitystä.
UAD-yhteiskunnassa ihmiset voisivat vapaasti nauttia elämästä ja kaikesta mitä siihen kuuluu,
myös vapaasta seksistä. Mutta ero nykyiseen olisi siinä, että terveen arvomaailman omaavat
henkilöt eivät anna narsismin, seksin, huumeiden ja bilettämisen karata käsistä, kuten kävi
Roomassa kauan sitten.
Tutki ja tee omat päätöksesi
2000 vuotta sitten kristinusko oli vain yksi kultti muiden kulttien joukossa. Miksi se veti pisimmän
tikun kulttien kilpailussa ja nousi seuraavaksi valtauskonnoksi, ei ole täysin selvinnyt
historioitsijoille. Ehkä syy on se, että senaikaiset kristityt hyväksyivät kaikki henkilöt –
kreikkalaiset, roomalaiset, juutalaiset, naiset, orjat – kun muut sen ajan uskonnot sallivat mukaan
vain miespuolisen valtaväestön. Anttiinkin kristityt elivät vapaina vanhojen uskontojen usein
järjettömistä säännöistä ja kahleista. Kristittyjen sanoma oli myös paljon ihmisystävällisempi kuin
sen ajan muiden uskontojen sanoma. He vastustivat valtiovaltaa, ja ehkä myös uusi hämmästyttävä
idea yhdestä Jumalasta upposi kansaan?
Uskonnot vaikuttavat taustalla erittäin paljon elämäämme. On tervettä kyseenalaistaa ne. Ovatko ne
meille hyväksi, vai sitovatko ne meidät menneisyyden taikauskoon ja siten rajoittavat elämäämme.
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Vaikka uskonnot mielletään hyväksi asiaksi, on myös mahdollista, että ne ovat ohjanneet
yhteiskuntaa väärään suuntaan. Jos islam olisi maailman pääuskonto, elämämme olisi täysin
erilaista kuin nyt. Mutta myös kristinusko on rajoittanut meitä. Voi olla, että jos olisimme eläneet
luonnollisemmin, maailma olisi paljon rauhanomaisempi. Nyt kun uskontojen valta on alkanut
romuttua, meillä on vihdoinkin mahdollisuus luoda yhteiskunta, joka perustuu järjelle. Meillä on
mahdollisuus luoda maanpäällinen paratiisi!
Harva ihminen, etenkään uskovaiset, on lukenut uskontojen historiaa. Uskovaiset lukevat vain
kirjoja, jotka vahvistavat heidän omia uskomuksiaan. Lukemalla uskontojen historiaa saa hyvän
kuvan siitä, millaisesta kaaoksesta, kieroilusta ja vallanhalusta uskonnot ovat syntyneet. Ristiretket
ja uskonpuhdistus ovat vertaansa vailla olevia, täysin järjettömiä ja raakoja ajanjaksoja
historiassamme. Ne ovat molemmat rahan- ja vallanahneuden aiheuttamia. Miljoonat ihmiset
kärsivät niiden takia, ja kärsimys jatkuu. Kirkot ovat aina olleet mielivaltaisia laitoksia. Ovatko
kirkot oman harhansa vai Jumalan viestitorvia? Elämä on lyhyt, on tärkeää elää se vapaana kaikesta
harhasta.

*****
20. Tulevaisuus
Vanhemmat henkilöt päivittelivät meitä 70-luvun nuoria, että ”noista pitkätukkaisista
rokkipojanklopeista ei tule miehiä koskaan ja pulassa ollaan kun ne alkavat johtaa tätä maata”.
Kuinka oikeassa he olivatkaan. Meistä kasvoi ahneita juppeja, jotka ovat kiinnostuneita vain rahasta
ja materiasta. Mikä pahinta olemme kasvattaneet omat lapsemme vieläkin ahneemmiksi,
narsistisiksi, liikalihaviksi ja velaksi eläviksi pahoinvoiviksi uusiavuttomiksi aikuisiksi. Nyt
odotamme kauhulla kuinka sekaisin selfie-lapsenlapsemme tulevat aikuisina olemaan.
Kansannousut
Presidentti Sauli Niinistö totesi valtiopäivien 2014 avajaispuheessaan tuloeroista seuraavasti:
”Hiljattain esitetty tutkimus väitti, että maailman 85 rikkainta yksityistä ihmistä omistaa saman
verran kuin 3,5 miljardia köyhintä ihmistä. Mittakaava on sellainen, että yksi ihminen vastaa 40
miljoonaa ihmistä. Näin suurta eroa elämään ei minkään kartan mittakaava kata. Enkä usko, että
tällaista elämäneroa pitkään siedetään, kansannousuja tulee lisää. Maailma ei nyt ole alkuunkaan
valmis.” … ”Meillä Suomessa tuo kertomani mittakaava on kokonaan toinen, luterilainen
vaatimattomuus on ollut kaunistus, josta pitää kiinni.”
Niinistö varoittelee, ettei tällaista rikkaiden rikastumista tulla enää pitkään sietämään ja että
kansannousuja tulee lisää. Näin ehkä tulee käymäänkin, koska minä haluan kaiken heti ja ilmaiseksi
-mentaliteetti on leviämässä nopeasti kaikkialle maailmaan. Myös kehittyvissä maissa näkee
Internetin ja median välityksellä, miten länsimaissa eletään yltäkylläisyydessä eläkkeineen ja muine
sosiaalietuineen. Nyt koko maapallo haluaa samanlaisen elämän ja heti sittenkin.
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Mutta siinä presidentti erehtyy, että kansannousut tulevat kohdistumaan rikkaita vastaan. Ne tulevat
kohdistumaan kyvyttömiä hallituksia vastaan. Ihmiset eivät ole kurkkuaan myöten täynnä niinkään
rikkaita vaan politiikkoja.
On tosin mahdollista, että kapinoiden alettua poliitikot kääntävät kansan huomion ovelasti rikkaisiin
ja sanovat näiden olevan kaiken pahan syy; jota Presidentti Niinistökin jo puheessaan tekee. Sitten
valtiot takavarikoivat rikkaiden varat ja yritykset ja jakavat ne kansalle, jotta selviävät itse
pälkähästä. Venezuelassa näin on jo tapahtunut. Takavarikoimalla öljy- ja muita länsimaisia yhtiöitä
ja pakottamalla kodinelektroniikkaliikkeet ja hampurilaisravintolat laskemaan hintoja Venezuelan
johto on pysynyt vallassa ja kansan suosiossa. Venezuelalaiset eivät ilmeisesti ymmärrä, että
tällainen taktiikka ei kauaa toimi ja että maan johto on toiminut näin vain pysyäkseen vallassa.
Kansan saa hetkeksi hiljaiseksi jakamalla sille muiden rahoja. Venezuelan kansa joutuu maksamaan
tästä hölmöilystä kalliin hinnan. Oppositio on siellä vihdoinkin alkanut herätä havahduttuaan
nykyisen johdon hölmöilyyn.
Rikkaiden paheksunta
Niinistön puheesta näkyy selvästi negatiivisuus miljardöörejä kohtaan. Se on sitä samaa rikkaiden
piilopaheksuntaa, jota Suomi on pullollaan. Luterilainen vaatimattomuus ja rikkaiden paheksunta ei
ole aina kaunista, se saattaa myös tukehduttaa ja estää menestyksen. Jos rikkaita ei arvosteta, he
menevät muualle.
Miljardöörit eivät suinkaan ole maailman ongelmien syy. Heistä suurin osa on rehellisesti hankkinut
varansa yritystoiminnalla ja investoinneilla kuten Ikean Ingvar Kamprad tai Microsoftin Bill Gates,
Kone Oy:n Herlinin suku, St1 polttoaineasemaketjun luonut Mika Anttonen, Nokialla vaurastuneet
tai Angry Birds- ja muilla peleillä ökyrikastuneet suomalaiset. Nämä henkilötkö ovat maapallon
ongelmien syy? Eivätkö he ole miljardinsa ansainneet? He työllistävät miljoonia ihmisiä, maksavat
valtavia veroja, tekevät hyväntekeväisyyttä ja pitävät yhteiskuntaa yllä monella eri tavalla. Eikö
meidän suomalaisten pitäisi arvostaa työllä ja sijoituksilla omaisuutensa hankkineita, vai auttaako
heidän hyljeksintä Suomen jollain tavalla?
Hyväntekeväisyydestä: Noin 200 erittäin rikasta henkilöä ympäri maailman on luvannut lahjoittaa
vähintään puolet omaisuudestaan Bill Gatesin ja Warren Buffettin perustamaan Giving Pledge –
hyväntekeväisyys kampanjaan. Gates ja Buffett ovat itse lahjoittaneet kampanjaan tähän mennessä
yhteensä noin 41,6 miljardia euroa. Paljonko Presidentti Niinistö on lahjoittanut
hyväntekeväisyyteen?
Ongelmia luovat kyvyttömät hallitukset, jotka eivät kannusta eivätkä salli vapautta yrittää ja
menestyä. Myös Suomen valtion on syytä katsoa peiliin. Jos Suomessa syntyisi yrittäjyyden kautta
joka vuosi pari uutta miljardööriä, se houkuttelisi paljon ulkomaalaista pääomaa Suomeen. Köyhien
yrittäjienkö varaan presidentti Niinistö laskee Suomen tulevaisuuden?
Työvoimapula
Jotkut asiantuntijat pelkäävät, että Suomessa ei tule olemaan tarpeeksi työvoimaa tulevaisuudessa,
jotta voimme maksaa nykysukupolvien eläkkeet ja muut hyvinvointivaltion kulut. Itse veikkaan,
että Suomessa tulee olemaan työntekijöitä, mutta valitettavasti ei töitä.
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Englannissa tutkijat kävivät läpi 700 eri ammattia. He ennustavat, että noin puolet niistä tullaan
korvaamaan roboteilla. Robotit ja automatisointi kehittyvät huimaa vauhtia, ja muutaman
kymmenen vuoden päästä ne hoitavat valtaosan töistämme. Tämä takaa sen, että Suomen kaltaisissa
pienissä maissa työpaikat tulevat vähenemään entisestään.
Työt saavat ne maat, joilla on kapasiteettia ja tietotaitoa rakentaa isoja automatisoituja tehtaita.
Näitä maita ovat tietenkin Kiina sekä muut isot maat. Montako uutta merkittävää
automaattitehdaslinjaa on Suomeen tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana? Meillä ei
yksinkertaisesti ole varaa rakentaa sellaisia tehtaita.
Tämä saattaa olla se sudenkuoppa johon meidän pitää varautua eikä niinkään mahdolliseen
työvoimapulaan. Suomen on nopeasti vahvistettava niitä teollisuuden aloja jotka meillä vielä on ja
löydettävä se oma pieni osaamisen ja tekemisen rako, joka tulee auttamaan meitä selviämään
tulevaisuuden haasteista. On täysin mahdollista, että muutaman lyhyen vuoden sisällä Suomi saattaa
pahimmassa tapauksessa valua krooniseen taantumaan ja suurtyöttömyyteen. Suomesta voi tulla
uuden polven kehitysmaa, jossa nähdään nälkää ja eletään kurjuudessa.
Tulevaisuudessa kaikista mineraaleista ja raaka-aineista tulee pula, joten meidän ei nyt kannata
antaa Suomen mineraaleja lähes ilmaiseksi ulkomaalaisille yrityksille. Mineraalit ovat tallessa
peruskalliossamme, joten annetaan niiden olla siellä kunnes ne kannattaa louhia pois omin voimin.
Mineraalit ovat kuin rahaa pankissa. Luodaan yhteiskunnallisia kaivosyrityksiä ja annetaan niiden
louhia metallit. Näin yhteiskunta hyötyy kaivoksista kaikkein eniten.
Tulevaisuuden
vahvuutemme
ovat
koulutettu
ja
ahkera
kansa,
puuteollisuus,
tietotekniikkateollisuus, ympäristöosaaminen sekä puhdas luonto, vesi ja mineraalit. Mutta
tulevatko ne riittämään, etenkin jos automaatio vie osan töistä?
Koulutuksen pitää nyt keskittyä opettamaan niitä taitoja joita tarvitsemme tulevaisuudessa. On aika
uudistaa koko koulusysteemimme, poistaa kaikki turha ja keskittyä oleelliseen. UAD:n uusi
hallintomalli, koulu-uudistus ja terve arvomaailma saattavat olla se viisasten kivi jolla Suomi
saadaan hyvään kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä. Ja vaikka selviäisimme jollain
ihmekeinolla veloistamme ja vienti alkaisi vetää, silti UAD-malli loisi lisää puhtia purjeisiin. UAD
ei ole hyvä idea vain taantumaa estämään, UAD on hyvä idea piste.
Maahanmuuttopolitiikka
Ulkomaalaisia, etenkin pakolaisia koskevat, sekä muut maahanmuuttoa säätelevät kriteerit on
määriteltävä uudelleen. Muiden maiden ei pidä antaa päättää Suomen pakolais- ja
maahanmuuttopolitiikastamme. Meidän on annettava itsestämme maailmalle kuva, että vain ne
henkilöt jotka ovat valmiit tekemään töitä ja sopeutumaan maan tapoihin, ovat tervetulleita. Nyt
Suomeen pyrkii etupäässä (elintaso)pakolaisia, jotka ovat kuulleet Skandinavian maiden tavasta
huolehtia pakolaisista paremmin kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi USA:han pyrkivät sellaiset
henkilöt jotka ovat valmiita tekemään töitä elantonsa eteen, koska he tietävät että siellä ei anneta
asuntoa ja kuukausipalkkaa tyhjästä. Suomi tarvitsee jonkin verran maahanmuuttajia, mutta heidän
on oltava sellaisia, joista tulee tuottavia yhteiskunnan jäseniä.
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Rauhannobelisti, presidentti Martti Ahtisaari kirjoittaa The Elders -verkkosivuston
mielipidekirjoituksessaan kesällä 2015 näin: Syyrian kriisin vuoksi maailmassa on pahin
pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan.
Hän moittii Euroopan unionia siitä, ettei se ole reagoinut pakolaisongelmaan riittävän tehokkaasti.
Hän muistuttaa, että pelkästään tänä vuonna Pohjois-Afrikasta on tullut yli 100 000 pakolaista.
Pakolaisvirta pitää hoitaa tehokkaasti ja inhimillisesti. EU:n jäsenvaltiot pystyvät kunnioittamaan
velvollisuuksiaan pakolaisia kohtaan ja silti vastaamaan myös kansalaistensa huoleen taloudesta,
jos ne jakavat taakan ja kustannukset, Ahtisaari sanoo.
Pakolaisia on nyt enemmän kuin koskaan, ja virta vain voimistuu. Ongelma ei hoidu siten, että
pakolaiset jaetaan eri maiden kesken. Pääsy Eurooppaan, missä saa täyden ylläpidon, on
nimenomaan heidän tavoitteensa. Pohjois-Afrikan pakolaiset ovat enimmäkseen elintasopakolaisia,
jotka ovat kyllästyneet omien maidensa tyrannihallitsijoiden kyvyttömyyteen tarjota kansalle töitä.
Jos ja kun lama syvenee, pakolaisvirta tulee moninkertaistumaan. Kun pakolaiset pääsevät
Suomeen, niin muutaman kuukauden päästä he soittavat kotiin, että täällä maksetaan 500 euroa
kuukaudessa suomen kielen opiskelusta ja asunnot ja ruoka ovat ilmaisia. Se houkuttelee tänne vain
lisää tulijoita. Pakolaisen elämä Suomessa on Afrikan köyhille kuin lottovoitto.
Meidän on korjattava pakolaisongelman aiheuttaja, ei hoitaa oiretta! Tämä on samaa kuin jos Ebolavirus leviäsi Eurooppaan, mutta hoitaisimme vain sairaita, emmekä tekisi mitään viruksen
leviämisen estämiseksi. Jos viruksen lähde on jokin tietty maa Afrikassa, ongelma on hoidettava
siellä. Pakolaisongelma johtuu tyrannien, poliitikkojen tai uskontojen välisistä konflikteista ja
sodista. Kun laitamme nämä tahot kerralla ruotuun YK:n voimalla, ongelma on sillä hoidettu!
Suomi voisi myös käyttää pakolaisiin tarkoitetut miljoonat eurot pakolaisleireillä, eli lähellä
kriisialueita. Ennemmin tai myöhemmin kriisit loppuvat ja pakolaiset voidaan palauttaa takaisin
omiin maihinsa. Tätä myös valtaosa itse pakolaisista haluaa. Se että pakolaisia sijoitetaan ympäri
maailmaa ei korjaa ongelmaa. Se on kallista ja tehotonta.
On aivan turha kuvitella, että kouluttamattomat ja kieltä osaamattomat pakolaiset tai
maahanmuuttajat tulevat pelastamaan Suomen mahdolliselta työvoimapulalta. He tekevät yleensä
matalapalkkaisia töitä, jotka eivät juuri auta Suomen teollisuutta ja vientiä.
Tuet
Suomeen on vaikea houkutella ulkomailta nuoria koulutettuja henkilöitä töihin, joten omilla on
tultava toimeen. Juuri tämän takia työttömät on saatava takaisin työelämään. Monet työttömät
sanovat, että pienet palkat eivät houkuta töihin. Tässä on yksi hyvinvointiyhteiskunnan
negatiivisista puolista. Poliitikoilla ei ole ollut työttömyyteen muuta vastausta kuin työttömyystuki.
Sillä ongelma on saatu pois päiväjärjestyksestä – mutta samalla on myös tuhottu monien ihmisten
unelmat ja elämä.
Taloussanomat-lehti kirjoitti: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomistin Ralf Sundin
mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Suomessa rakennemuutoksen ja taloustilanteen
vuoksi hurjasti, huomattavasti jyrkemmin kuin työttömyys. Kun neljä vuotta sitten
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pitkäaikaistyöttömiä oli 40 000, nyt määrä on tuplaantunut 80 000:een. Nyrkkisääntö on se, että
kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen noin 50 prosenttia työttömistä syrjäytyy työvoimasta.
Tämä on hirvittävää hävikkiä kansantalouden näkökulmasta. Sund on laskenut, että menetys
maksaa yhteiskunnalle noin 2,5 miljardia euroa. Nämä numerot ja summat kuvaavat nykyistä
tilannetta. Mitä tapahtuu, jos valumme taantumaan? Millä maksamme 200 000 – 300 000
pitkäaikaistyöttömän kulut?
Voi myös kyseenalaistaa, onko yhteiskunnan velvollisuus ja tarkoitus kustantaa työttömien elämä
vuositolkulla? Eikö tukien tarkoitus ole auttaa hetkellisesti, etenkin tällaisena aikana jolloin
muihinkaan sosiaalietuisuuksiin ei riitä varoja? Pienellä eläkkeellä kituuttelevat mummot ja papat
joutuvat yhä ahtaammalle, kun valtiovalta kaventaa heidän eläkkeitään.
Työttömyys- ja muut avustukset on suunniteltava niin, että ne houkuttelevat ja suorastaan
pakottavat töihin vaikka vähän pienemmälläkin palkalla. Jos paperitehdas sulkee ovensa ja jos sen
alan töitä ei yksinkertaisesti ole, sitten on suostuttava johonkin toiseen työhön vaikka pienemmällä
palkalla. Työttömät pitää laitta töihin yhteiskunnallisiin yrityksiin, jossa he tekevät töitä
työttömyystukeaan vastaan. Tämä voi olla jotain hanttihommia kierrätyskeskuksessa jne. Näin
työtön ei pääse laiskistumaan.
Loppupelissä on myös työttömälle parempi tehdä edes jotain työtä kuin valua
pitkäaikaistyöttömäksi. Muutaman vuoden toimettomuuden jälkeen saattaa olla vaikea löytää
työmotivaatiota uudelleen, etenkin jos tarjolla olevat työt ovat hanttihommia. Monille työttömille
syrjäytyneisyydestä tulee uusi normaali olotila. He asennoituvat kitkuttelemaan loppuelämänsä
erilaisten avustusten ja tukien varassa. Tällaisella asenteella on vaikea olla innostunut ja tyytyväinen
elämäänsä. Rehellinen vaikka matalapalkkainenkin työ pitää ihmisen henkisesti kasassa. Monet
pitkäaikaistyöttömät löytävät tiensä myös lähiökapakoihin, mikä on lopun alku.
Tuet ovat monille ihmisille elinehto. Mutta me kaikki tiedämme, että osa ihmisistä käyttää
systeemiä enemmän tai vähemmän väärin hyväkseen. Tulevaisuudessa väärinkäyttö tulee vain
lisääntymään, koska avun vastaanottamisella ei enää ole samanlaista stigmaa kuin muutama
kymmenen vuotta sitten. Aiemmin purtiin hammasta eikä ylpeys antanut periksi hakea sosiaaliapua.
Tämä oli hyvä asia, koska ylpeys innoitti pitämään huolta itsestään. Nyt systeemiä lypsetään aivan
surutta. On sääli että nämä hyväksikäyttäjät eivät oivalla, että tällä toiminnallaan he vahingoittavat
kaikkein eniten itseään. Valtiovallan on korjattava tämä asia. Siitä tulevat hyötymään niin työttömät
kuin koko yhteiskunta.
Kansojen hallinta
Takaisin Presidentti Niinistön puheisiin. Helsingin Sanomat kirjoitti: Sivistystason, sananvapauden
ja ympäristötietoisuuden kuvitellaan lisääntyvän vuosi vuodelta. Todellisuudessa rationaalinen,
tieteelliseen tietoon perustuva maailmankuva on helposti särkyvä rakennelma. Hiljattain on
näkynyt merkkejä sen murenemisesta.
Moniin tutkijoihin on alkanut kohdistua niin voimakasta nettivihaa, että se on saanut heidät
varomaan puheitaan. Esimerkiksi ravintotieteilijät ja tasa-arvotutkijat ovat saaneet suoranaisia
uhkausviestejä.
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Politiikan tutkijat ovat jo pitempään puhuneet keskiajan paluusta. He tarkoittavat tilannetta, jossa
hallitukset menettävät valtaansa yksityisarmeijoille, rikollisjengeille ja klaaneille samaan tapaan
kuin Rooman vallan jälkeisessä Euroopassa.
John Rapley kuvaili vuonna 2006 Foreign Affairs -lehden artikkelissa "The New Middle Ages" (uusi
keskiaika), miten talouden kansainvälistyminen vaikeuttaa verotusta ja vie hallituksilta
mahdollisuudet johtaa kansakuntiaan keppien ja porkkanoiden avulla. Teksti on nyt
ajankohtaisempi kuin ilmestyessään. Siinä kuvattu kehitys on kiihtynyt. Verotulot pakenevat
veroparatiiseihin, tuloerot kasvavat ja rikkaat palkkaavat itselleen turvallisuusjoukkoja kaikkialla
maailmassa.
Yllä oleva skenaario kertoo juuri siitä, että hallitukset kautta maapallon tulevat menettämään
loputkin vallasta niitä jo nyt kyykyttäville tahoille. Tämä on meille paljon suurempi uhka kuin se
että kansat kyllästyvät rikkaiden rikastumiseen. Tulevaisuudessa hallitseminen tulee olemaan yhä
vaikeampaa, koska hallituksien ympärillä on liian monia eturyhmiä, jokainen vaatimassa osaansa.
Kaikki kohtuus unohtuu, kun kaikki tahot haluavat vain lisää valtaa ja rahaa. Presidentti Niinistö
Suomen hallituksen edustajana on tässä avainasemassa. Mitä hän tekee näiden kauhu skenaarioiden
estämiseksi? Ehkä hän siirtää ne seuraavalle hallitukselle tai presidentille, kuten poliitikot aina
tekevät asioiden kanssa joita eivät itse pysty korjaamaan?
Kaaos
Seuraava maailmanlaajuinen syvä lama tuo mukanaan myös yllä kuvatun kaltaisen anarkian ja
kaaoksen. Nälkäiset eivät tule enää tyytymään kohtaloonsa vaan hankkivat ruokansa väkisin. Jo nyt
USA:ssa, Ranskassa ja kaikkialla muualla missä on slummeja ja köyhiä siirtolaisia, on mellakoita
joissa tuhotaan ja ryöstetään kauppoja. Tästä voi tulla uusi normaali olotila, koska ihmiset eivät
enää suostu kärsimään nälkää jos viereisessä korttelissa on ruokaa.
Afrikkalaisia sekä muita laillisia ja laittomia siirtolaisia virtaa EU-maihin yhä kiihtyvämmällä
vauhdilla. Jos heitä ei pysty pysäyttämään nyt, tulevaisuudessa se tulee olemaan mahdottomuus kun
satoja, jopa tuhansia laivoja rantautuu samanaikaisesti pitkin Välimeren rantoja. Nämä tulijat eivät
tunne mitään lojaalisuutta tai kunnioitusta eurooppalaisia kohtaan, joten he tulevat ryöstämään
kaiken eteen tulevan. Myös terroristit, vapaustaistelijat, mafia ja muut rikollisorganisaatiot tulevat
käyttämään laman aiheuttamaa kaaosta hyväkseen. Anarkia ja vahvemman oikeus tulevat olemaan
tulevaisuuden laki.
Jos alamme jakamaan näitä pakolaisia Euroopan maiden kesken, niin se on sama kuin lähettäisi
kutsukortin kaikille afrikkalaisille. Mieti kuinka valtava elintasonparannus se on jollekin
savimajassa asuvalle henkilölle joka näkee nälkää, jos hän pääsee suomeen asumaan johonkin
valtion asuntoon ja hänelle annetaan ilmainen ruoka, sairaanhoito ja koulutus. Kun tämä henkilö
soittaa perheelleen ja kertoo kohtalostaan, niin välittömästä jokainen kynnelle kykenevä suuntaa
Välimerta kohden. Tulee paljon halvemmaksi lähettää heidät takaisin vaikka lentäen.
Poliitikot eivät kykene tätä estämään. He toimivat tyypilliseen tapaansa vasta sitten kun on liian
myöhäistä. Meidän on syytä miettiä ennakkoon selkeät säännöt, joilla voimme pysäyttää laittomat
siirtolaiset EU:n rajoilla. Siinä ei tule auttamaan kuin erittäin kovat otteet.
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Myös Suomessa tulee vallitsemaan kaaos. Suomen vaarana ovat Venäjän mafia ja jengit jotka
tulevat maahan nälkäisten massojen kanssa, etenkin jos lamasta tulee niin paha että Venäjällä
nähdään nälkää. Myös entisen itäblokin maista voi Suomeen tulla paljon siirtolaisia.
Arvojen rappio
Monissa maissa nuorisolla ovat hyvät arvot täysin hukassa. Tämä on ehkä suurin uhkamme
mahdollisen laman tuoman kaaoksen rinnalla. Jos nuoret menettävät loputkin vähät hyvät arvonsa,
olemme massiivisten vaikeuksien edessä. Aiempien sukupolvien kapinointi kuuntelemalla rokkia,
kasvattamalla pitkän tukan tai leikkimällä punkkaria oli lastenleikkiä verrattuna siihen, miten
tulevaisuuden sukupolvet tulevat kapinoimaan.
Jo nyt etenkin USA:ssa vähemmistöryhmät käyttävät tekosyynä mellakointiin ja kauppojen
ryöstelyyn jokaista poliisin aiheuttaman mustan kuolemaa. Kun näitä mellakoita seuraa, niin näkee
erittäin selkeästi, että kuolema on vain tekosyy. Etenkin mustien ja latinoiden asuinalueilla on
paljon työttömyyttä, köyhyyttä ja jengejä, joten ne ovat täynnä tuhraantuneita nuoria ja siten
otollisia alueita ongelmien syntymiseen. Tulee vielä aika, etenkin jos lama syvenee, että nämä
huligaani nuoret tulevat kehittelemään mellakointeja ja kauppojen ryöstelyjä ilman mitään syytä.
Tästä voi tulla uusi trendi ja se voi levitä kautta maapallon. Jo nyt nk. flash mobs (salama jengit)
ovat yleisiä USA:ssa. Niissä 10–20 nuorta jengillistä kävelee sisään kauppaan ja jokainen ottaa
mukaansa mitä pystyy kantamaa. Kauppojen henkilökunta on täysin avuttomia. Tulevaisuudessa
flash mobs ja muu mellakointi tulee yleistymään.
Vapaakauppa
Vapaakauppasopimukset, joita laaditaan salaa ympäri maapalloa, ovat iso uhka maailmalle. Niissä
ei ole mitään vapaata, vaan ne ja monet muutkin kauppasopimukset eivät ole mitään muuta kuin
riistosopimuksia. Valtavat kansainväliset yritykset pakottavat valtioiden avulla monet kehittyvät
maat orjuudenkaltaiseen sopimussuhteeseen. Kiina ja sen isot yritykset ovat pian orjuuttaneet koko
Afrikan. Näistä sopimuksista ei hyödy kuin Kiinan teollisuus ja Afrikan maiden eliitti. Afrikan
kansat saavat vain murusia menettäen mineraalinsa ikuisiksi ajoiksi. Kun ne on kaivettu pois,
kiinalaiset yhtiöt kokoavat tavaransa ja tyhjiksi kalutut valtiot vaipuvat yhä syvempään köyhyyteen.
Esimerkiksi Etelä-Sudan saa 95 % tuloistaan öljystä. Millä sudanilaiset ostavat ruokaa, kun
öljyvarat on pumpattu loppuun?
Kauppasopimuksiin ujutetut yritysten juridiset oikeudet ovat uhka koko demokraattiselle
systeemillemme. Guardian-lehti kirjoitti, että yritykset voivat jatkossa haastaa valtiot oikeuteen, jos
ne kärsivät investointitappioita. Vapaakauppasopimus, jota €U ja U$A ovat tekemässä, on myös
täydellinen katastrofi. Se palvelee vain isoa rahaa. Media on siitä täysin hiljaa, koska samat tahot
jotka runnovat näitä sopimuksia suljettujen ovien takana, omistavat myös median. Vapaakauppatermillä saadaan ihmiset luulemaan, että kyse on vapaasta kaupankäynnistä. Kyse on suurpääoman
ja yritysten vapaudesta orjuuttaa kokonaisia maita.
Sen jälkeen kun NAFTA (Kanadan, USA:n ja Meksikon välinen vapaakauppasopimus) tuli voimaan
vuonna 1994, USA:n maissin vienti Meksikoon on kolminkertaistunut. USA:n maissin vienti kattaa
nyt kolmasosan Meksikon markkinoista. Tämä on ajanut meksikolaiset pienviljelijät ahtaalle, sillä
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massatuonti on laskenut maissin hintaa 70 %. Tämä on tuhonnut meksikolaisen pienviljelijän
elannon. Moni viljelijä onkin joutunut lyömään rukkaset naulaan. Tällä tavalla iso raha saa
kokonaisen maan maanviljelijät polvilleen. Useissa muissa maissa soijan massaviljely on parasta
aikaa luomassa samanlaista tuhoa. Myös EU:n maataloustuet ovat täysin vääristyneitä.
Kun iso raha, poliitikot tai valtiovallat lupaavat sinulle vapautta, ne antavat sen vastakohdan eli
vankeutta. Vapaakauppasopimukset ovat jälkidemokratiaa, jossa päätökset tehdään ison rahan
ehdoilla. Suomen hallituksen ja sen teollisuuden pitää olla sen verran suoraselkäisiä, etteivät lähde
mukaan näihin sopimuksiin pelkkä rahankiilto silmissä. Tässä on kyse koko maamme
tulevaisuudesta, ei vain pelkästä kauppasopimuksesta.
Maapallon ja myös Suomen tulevaisuus näyttä erittäin synkältä. Erittäin harva poliitikko tai muu
päättäjä uskaltaa edes mainita yllä olevista kauhu skenaarioista. Presidentti Niinistölle pitää nostaa
hattua, että hän uskalsi tuoda mielipiteensä julki mahdollisista tulevista mellakoista, vaikkakin
erehtyi niiden syistä. Tämä on siinä mielessä ymmärrettävää, että harva poliitikko haluaa syyttää
ongelmista poliittista systeemiä jonka keulakuva itse on.

Osa 3

Hyve – yrittäjyyden unohdettu suurre. - Ilkka Haavisto (EVA)

Yritys- ja talouselämän arvomaailma

1. Oheistuote
Kaikki ympärillämme oleva on olemassa ainoastaan suhteessa meihin: elämä syntyy asioiden ja
tapahtumien oheistuotteena. Oikeastaan mitään ei voi saavuttaa suoraan, tai jos voi, saavutettu ei
yleensä ole aitoa ja kestävää.
Luulemme virheellisesti, että alakulo poistuu lisäämällä iloa. Mutta hyvä olo ei tule lisäämällä iloa
vaan poistamalla pahan olon. Jos lisäämme iloa pahan olon päälle, paha olo painuu taustalle vain
hetkellisesti. Vauraus ei tule lisäämällä vaurautta vaan poistamalla puutetta. Terveys ei tule
lisäämällä terveyttä vaan poistamalla tai ehkäisemällä sairautta. Meidän pitää poistaa ne tekijät,
jotka estävät haluamiemme asioiden toteutumisen. Näin saamme oheistuotteena sen mitä
haluamme.
Yhteiskuntatasolla yritämme korjata ongelmia lisäämällä lakeja ja sääntöjä. Yritämme eri keinoin
parantaa itse ongelmaa sen sijaan, että poistaisimme ne asiat jotka aiheuttavat ongelman. Jos
Suomessa tapahtuu ampuma-aserikos, saman päivän iltauutisissa poliitikot ovat vaatimassa aseiden
saannin rajoittamista. Tyypillinen poliittinen tapa korjata ongelma on kiristää lakeja, kun pitäisi
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etsiä ne asiat jotka aiheuttavat rikoksia ja korjata ne, jollin asiat voivat korjaantua luonnollisesti ja
pysyvästi.
Yritys edistää Suomen menestystä kehittämällä lisää menestystä edistäviä asioita tuo vain
hetkellisen avun. On viisaampaa poistaa epäonnistumista, eli asioita jotka estävät maatamme
menestymästä. Näitä ovat mm. elinkeinopolitiikka, puoluepolitiikka, ammattiliitot, yrittämistä
rajoittavat turhat lait ja säädökset, korkeat verot, laiskat ja epäpätevät työntekijät, hyvien
kansainvälisten myyntitykkien puute sekä yrittäjien ja yritysjohdon huono ammattitaito.
Nyt Suomen hallitus ja yritykset yrittävät yhdessä väkisin luoda menestystä yritystukien,
verohelpotusten ja muiden kikkojen avulla. Kuten historia osoittaa, niistä on harvoin mitään
kestävää hyötyä. Menestystä rajoittavien tekijöiden poistaminen luo oheistuotteena menestystä.
Menestyksen eteen ei tarvitse raataa vaan antaa sen tulla. Valtiovallan elinkeinopolitiikka ja tarve
sotkeutua liikaa liike-elämään ovat kehityksen ja menestyksen tulppia.
Parasta yritystukea on poistaa turhat lait, säännöt, maksut ja rajoitukset ja antaa yrittäjien tehdä mitä
he haluavat. ”Laissez-faire” on vapaan markkinatalouden tunnuslause, joka tarkoittaa ”antakaa
meidän tehdä”. Fraasi juontaa juurensa 1600-luvun Ranskaan. Anekdootin mukaan Ranskan
valtiovarainministeri Jean-Baptiste Colbert kysyi joukolta yrittäjiä, mitä hallitus voisi tehdä
talouselämän hyväksi. Eräs yrittäjä vastasi: ”Laissez-nous faire!”, eli antakaa meidän yrittäjien
pyörittää talouselämää vapaasti, älkää te poliitikot sekaantuko talouselämään.
Yrittäjät eivät tarvitse valtion apua. He haluavat mahdollisimman vapaat markkinat. Vapaaseen ja
terveeseen kapitalistiseen markkinatalouteen sisältyy itsessään sitä kontrolloivat mekanismit.
Hinnat, palkat, etuisuudet ja kaikki talouden asiat hoituvat automaattisesti vapaan markkinatalouden
oheistuotteena. Luonnollisesti riistokapitalismiin, työntekijöiden hyväksikäyttöön ja rikolliseen
toimintaan pitää puuttua.
Tarkoitus ei ole perustaa puhdasta laissez-faire -valtiota, koska nykyajan monimutkaisuuden takia
valtiovallan täytyy jonkin verran voida kontrolloida yritysmaailmaa. Mutta mitä vapaampaa
yrittäminen on, sen parempi. USA ja entinen Neuvostoliitto ovat tästä hyvä esimerkki. Toisessa oli
vapaa ja toisessa suljettu talouselämä. Kumman maan talous tuotti oheistuotteena enemmän hyvää
koko maailmalle?
Nyky-Suomen elinkeinopolitiikan oheistuote
Millainen oheistuote syntyy, kun maan hallitseminen on paljolti pelkkää kädenvääntöä ja
politikointia? Siitä syntyy negatiivinen oheistuote, joka hylkii menestystä ja hyvinvointia ja luo
pahaa oloa koko yhteiskunnalle.
Millaisessa maassa sinä haluaisit asua? Sellaisessa missä taistellaan vallasta, riidellään, laeilla ja
säädöksillä kielletään kaikki ja ajetaan pitkälti vain poliittisten puolueiden hyvää? Vai sellaisessa
missä kunnioitetaan hyviä arvoja ja vapautta, tuetaan ja pidetään huolta kansalaisista, ollaan rehtejä
ja rehellisiä?
Jos toteutamme UAD-mallin ja teemme asioita hyvässä sovussa ottaen huomioon kaikki osapuolet
ja kunnioitamme tärkeitä perusarvoja sekä takovat samaa rautaa, tämän oheistuotteena syntyy terve
ja toimiva yhteiskunta ja sitä kautta kestävä menestys kaikille osapuolille. Menestys voi olla näin
yksinkertaista.
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*****
2. Työ ja intohimo
Katsoin hongkongilaista tv-ohjelmaa, jossa eri teknisten alojen ammattilaiset kilpailivat keskenään
siitä, kuka on taitavin omalla alallaan. Sorvareiden piti sorvata monimutkainen metallikappale.
Heistä suorastaan loisti työtään kohtaan tuntemansa intohimo. On viehättävää katsella henkilöitä,
jotka tekevät työtään tai harrastavat intohimosta. He kuuluvat niihin harvoihin ihmisiin, jotka ovat
löytäneet oman kutsumuksensa. He eivät hakeutuneet ammatteihin, joissa pääsee helpolla tai
ansaitsee paljon rahaa, vaan tekevät sitä mikä on se heidän oma juttunsa.
Sitten on niitä ihmisiä, jotka luulevat löytäneensä sen oman juttunsa. He hakeutuvat ammatteihinsa
vääristä syistä, siksi että ne tuovat mainetta, valtaa tai rahaa eikä siksi että ne ovat sydämen valinta.
Etenkin monet luovat ammatit kuten taidemaalari, kirjailija tai muusikko mielletään boheemeiksi ja
vapaiksi ammateiksi, joilla on mukava kerskailla. Lääkärin, juristin tai muihin vastaaviin
prestiisiammatteihin taas hakeudutaan monesti vain rahan ja statuksen takia. Vääristä syistä valitut
ammatit ovat usein rooleja, joilla yritetään pönkittää omaa huonoa itsetuntoa ja näyttää että kuuluu
johonkin in-ammattiin. Roolin veto käy ajan mittaan raskaaksi. Tämän takia mm. monet artistit
palavat pohjaan. He ovat lähteneet ammattiinsa vääristä syistä.
Intohimo on erittäin tärkeä osa rikasta elämää. Se että löytää sen oman juttunsa jota tekisi vaikka
ilmaiseksi, on suuri lahja. Mutta jos näyttelemme intohimoa, emme voi löytää todellista
intohimoamme. Ainoastaan myöntämällä itsellemme rehellisesti, ettemme ole vielä löytäneet omaa
polkuamme, se voi löytää meidät. Puhdistamalla mielen kaikesta turhasta se oma juttu voi nousta
jostain mielen sokkeloista. Sitä ei voi löytää etsimällä. Se tulee oheistuotteena, kun luovumme
kaikesta turhasta tekemisestä, etsimisestä, näyttelemisestä ja päämääristä.
Oman kutsumuksensa löytäminen on vain puolet ongelmasta, koska löydös on harvoin sitä mitä
haluaisimme sen olevan. Kutsumus olla lastentarhanopettaja tai harrastaa perhosten keräilyä voisi
olla monelle ronskille miehelle kova paikka. Monet ovat kuulleet jonkin ammatin tai harrastuksen
kutsun mutta eivät halua tehdä sitä, koska se ei sovi heidän imagoonsa. Myös raha pitää helposti
jumissa. Lääkäri saattaa miettiä, että olisi sittenkin pitänyt opiskella opettajaksi tai lakimies linjaautokuskiksi. Mutta he eivät tule jättämään rahakkaita ammattejaan vaikka nääntyvät niihin. Niihin
on uhrattu liian paljon aikaa ja rahaa.
Kutsumuksemme voi myös muuttua iän mukana. Nuori saattaa haaveilla eläinten kanssa
työskentelystä. Hän käy kesäisin töissä tallilla mutta kasvaa siitä aikanaan ulos. Sitten hän löytää
seuraavan juttunsa. Samoin tapahtuu myös vanhempana. Jos kuljemme vapaasti elämän virran
mukana, eteemme saattaa tulla monia meille mieluisia uria ja harrastuksia.
Elämä on pitkä, joten ei ole ihme jos kyllästymme jopa unelma-ammattiimme samaa työtä
kymmeniä vuosia tehtyämme. Työhön pätee sama fakta kuin rakkauteen. Alussa olimme hulluna
rakkaudesta kumppaniamme kohtaan, mutta ajan myötä se muuttui tavalliseksi arkiseksi suhteeksi.
Näin käy usein myös työ kanssa. Alussa se on jännittävää, mutta muutaman vuoden päästä suurin
into häviää. Tämä on aivan normaalia. Jos työ on mielekästä ja viihdymme siinä, se on aivan
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tarpeeksi. Mikä tahansa ammatti tai harrastus voi olla se meidän juttu, vaikka emme pursuisi intoa
joka aamu töihin mennessä. Jos olemme niin onnekkaita, että pääsemme edes osan elämäämme
tekemään sitä, mikä on intohimomme, olemme erittäin menestyneitä yksilöitä.
Mitä intohimo tarkoittaa?
Sana intohimo (passion) tulee Kreikan sanasta ’kärsiä’. Se tarkoittaa voimakasta halua jotain
kohtaan. Kuten alkuperäinen sana kuvaa, niin intohimo ei aina ole pelkää iloa. Eikä se että on
löytänyt oman intohimonsa takaa että kaikki sujuu aina kuin laulaen. Intohimon takia joutuu aina
välillä hieman ”kärsimään”.
Ihmiset sekoittavat usein halut tai päämäärät intohimoon. Aito intohimo tai elämän tarkoitus nousee
selkärangasta. Siinä ei ole mukana mitään päämääriä tai pyydettä. On vai voimakas halu päästä
tekemään intohimon kohdetta.
Jollekin purjehdus saattaa olla intohimo. Myöhemmin mukaan tulee purjehduskilpailut, mikä
saattaa viedä nautinnon mennessään. Päämäärät, varusteluhulluus ja pyrkimys voittoon usein
tappavat intohimot. Harrastus tai ammatti muuttuu kilpailuksi ja puurtamiseksi.
Todellinen intohimo ei ole riippuvainen mistään ulkopuolisesta. Jos purjehdus on se meidän juttu,
niin pienempikin vene riittää sen tyydyttämiseen. Isompi vene ei välttämättä tuo lisää mitään
oleellista.
Osaltaan media pilaa intohimomme. Se tietää mistä narusta vetää, jotta se saa meidät haluamaan
aina vain uusinta uutta ja isompaa venettä. Jatkuva mainostajien pommitus saa meidät uskomaan
siihen valheeseen, että uusi vene tuo meille enemmän hyvää oloa kuin vanha veneemme. Siinä että
vaihtaa veneen isompaan tai uudempaan, ei välttämättä ole mitään vikaa, jos se tehdään oikeista
syistä.
Yhteiskunta ja intohimo
Jos yhteiskunta tukisi mahdollisuutta vaihtaa helposti uraa, työhyvinvointimme paranisi, mikä
vähentäisi loppuun palamista ja muita terveysongelmia, joita pitkät urat usein aiheuttavat. Valtaosa
terveysongelmistamme johtuu ainakin osittain työstressistä. Vastustamme työtä josta emme pidä, ja
ajan myötä vastustaminen ja stressi kaatavat kenet tahansa.
Etenkin isojen yritysten kannattaisi luoda uudelleenkoulutusohjelma, jossa työntekijät
koulutettaisiin uusiin tehtäviin yrityksen sisällä. Työntekijöiden mahdollisuus kiertää osastolta
toiselle saattaisi luoda paljon hyvää oloa.
Joidenkin mielestä saattaa käydä niin, että jos kaikki saavat tehdä sitä mitä todella haluavat,
vähemmän halutut työt jäisivät tekemättä. Mutta kaikki ihmiset eivät halua hyvin palkattua
vastuullista työtä tai olla kuuluisia taiteilijoita tai laulajia, lääkäreitä tai yrittäjiä. On ihmisiä jotka
pitävät siivoamisesta, sorvaamisesta tai kaupan kassan työstä. Joku rakastaa työskennellä
laboratoriossa, rakentaa taloja, jakaa postia, toimia yövartijana, kokkina tai kirjanpitäjänä. Kaikki
työt ovat arvokkaita. Jokainen työntekijä määrittää oman työnsä arvon. Tämän huomaa helposti
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silloin kun jäteautonkuljettajat menevät lakkoon tai kun aamun lehteä ei löydy postilaatikosta.
Vapaassa yhteiskunnassa kaikille töille löytyy oikeat tekijät.
Vuonna 2013 tehdystä laajasta gallupkyselystä kyselystä selviää, että vain 13 % ihmisistä pitää
työstään, 63 % ei pidä ja 24 % vihaa työtään. Tutkimuksessa haastateltiin 230 000 työntekijää 142
maassa. Jos näitä prosenttilukuja voisi Suomen kohdalla kohentaa uudenlaisella työkulttuurilla niin,
että useampi työntekijä pitäisi työstään, yritysten ja työntekijöiden paranisi välittömästi. Tässä on
yksi tärkeä avain Suomen uuteen nousuun.
Uusi arvopohjainen hallinto- ja koulutusmalli sallisi enemmän palkallisia vuorotteluvapaita, uran
vaihtoja ja uudelleenkouluttautumisia. Näin yhä useamman meistä olisi mahdollista löytää oman
polkunsa pää. Luonnollisesti myös tätä systeemiä voi käyttää väärin samalla lailla kuten
nykyistäkin, mutta hyvän arvomaailman omaavat ihmiset ymmärtävät, että voidakseen nauttia
sapattivuosista, vapaudesta ja uudelleenkouluttautumisesta jokaisen on tehtävä oma osuutensa
yhteiskunnan eteen. Motivoituneesta ja innolla työtään tekevästä työvoimasta kumpuaa aivan
väkisin menestyvä ja hyvinvoiva valtio.

*****
3. TYKY
Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan
terveyteen, työ- ja toimintakykyyn, hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Hyvä työkyky lisää työn
tehokkuutta ja tuottavuutta ja vähentää sairauspoissaoloja ja muita tuotannon häiriöistä yritykselle
aiheutuvia kuluja. Hyvä työkyky on työhyvinvoinnin perusta. (Lähde: Euroopan työturvallisuus- ja
työterveysviraston nettisivusto)
On hyvä että työntekijöistä ainakin yritetään pitää huolta, mutta tämä virallinen TYKY-määritelmä
on kovin yksipuolinen. Sen mukaan TYKY-toiminnan päätarkoitus ei suinkaan ole työntekijän
hyvinvoinnin vaan yrityksen tuottavuuden parantaminen. Jokainen sana seuraavassa virkkeessä
hyödyttää pelkästään yritystä. ”Hyvä työkyky lisää työn tehokkuutta ja tuottavuutta ja vähentää
sairauspoissaoloja ja muita tuotannon häiriöistä yritykselle aiheutuvia kuluja”. Tämänkaltainen
huolenpito ei tuota hyvää tulosta.
Jos TYKY-toiminta keskittyisi aidosti työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin kohentamiseen, myös
yritys menestyisi paremmin. Sillä miksi ja miten ihmisistä huolehditaan, on merkitystä. Pidetäänkö
työntekijästä huolta koska se on inhimillistä, vai vain siksi että työntekijä jaksaa tehdä paremmin
töitä? Näillä on iso ero. Sairauden näkeminen pelkkänä tuotannon häiriönä ei ole huolenpitoa. Sama
pätee myös valtioihin. Sosiaalisten etuuksien antaminen ja kansasta huolehtiminen siksi että on
pakko tai kun halutaan kalastaa ääniä tai siksi että se on terveiden arvojen mukaista, ovat täysin
erilaisia tapoja pitää kansasta huolta. Jälki on myös täysin erilaista.
Liian monissa yrityksissä ei välitetä siitä että työntekijä on masentunut tai voi muuten pahoin,
kunhan hän vain jaksaa pysyä sorvin äärellä. Työntekijöiden ongelmiin tartutaan vasta sitten kun
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työnjälki tai teho kärsii. Tämä on yksi syy miksi liian moni työntekijä uupuu kesken uransa eikä
jaksa eläkkeelle asti.
TYKY-koulutus on selvästi kiinnostunut vain tuottavuudesta eikä ihmisestä. Tästä syystä sen
tulokset ovat laihat. Se saattaa jopa aiheuttaa sitä mitä se yrittää korjata. Auttamisen täytyy olla
aitoa jotta se tuottaa tulosta. Kaikki muu puoliväkisin tehty (koska lain mukaan on pakko) ja mukahuolenpito ovat lähes turhia. Ne tuottavat useimmiten vain pinnallisen ja lyhytaikaisen tuloksen.
TYKY-toiminta ei myöskään ota ihmistä huomioon kokonaisvaltaisesti. Jotta ihminen voisi
parantua, on hoidettava koko ihmistä eikä, kuten nykyisin tehdään, pelkkiä työkykyä heikentäviä
oireita. Annetaanko jatkuvaan päänsärkyyn vain lääkkeitä jotta työntekijä pystyy tekemään työnsä?
Vai etsitäänkö päänsäryn todellinen syy, joka voi johtua myös työnulkopuolisista asioista?
Systeemin orjat
Monet asiat joita joudumme tekemään – TYKY-koulutukseen osallistuminen, kuntoilu, lääkärissä
juokseminen, lääkkeiden ja ravintolisien syönti, terapiat, stressinhoito – ovat kalenterissamme vain
siksi, että ne ovat työkuntoa ylläpitäviä toimintoja. Jos meidän ei tarvitsisi tehdä töitä, myös ne
jäisivät vähemmälle.
Maailma on ajan saatossa kehittynyt täysin järjettömäksi systeemiksi, jossa suurin osa
tekemistämme asioista on työtä tai tukee työtä ja yhteiskunnan pyörittämistä. Meillä on erittäin
vähän todellista omaa aikaa ja vapautta toteuttaa itseämme. Olemme systeemin orjia.
Vuosia sitten huomattiin, että erilliskonttorit eivät olleet työntekijöille hyväksi. Seinät kaadettiin,
mutta nyt on huomattu että myös avokonttoreissa oireillaan ja sairastellaan paljon. Ehkä konsultit
kehittävät seuraavaksi niiden välimuodon: suljetun avokonttorin. Mutta ehkä ongelmamme eivät
johdu työtilasta? Ehkä syytämme ongelmistamme taas kerran väärää asiaa. Syytämme jotain meidän
ulkopuolella olevaa, jotain joka voidaan korjata mekaanisesti, kuten vaikka lisäämällä seiniä
toimistoon. Kunpa työntekijöiden ongelmat ja sairastelu korjautuisivatkin näin yksinkertaisesti, vain
seiniä siirtämällä.
Oireilumme työssä johtuu suurelta osin siitä että emme saa tehdä työtä joka on lähellä sydäntämme.
Ihmistä ei myöskään ole luotu istumaan kahdeksaa tuntia päivässä tuijottamassa päätettä ja
pyörittelemässä papereita nipusta toiseen. On myös otettava huomioon, että ihmisen elinkaari on
paljon pitempi kuin aiemmin, joten ei ihme että kyllästymme jopa miellyttäviin ja monipuolisiin
ammatteihin. Työpahoinvointiin on aivan turha etsiä syitä avokonttoreista, loisteputkivaloista tai
epäergonomisista tuoleista. Pahoinvointimme syy on se, ettemme elä ja työskentele meille
luonnollisella tavalla. Olemme meille epämiellyttävien töiden vankeja!
Työuupumuksen syyt
Ihmisnisäkäs on kehittynyt vapaana kahden miljoonan vuoden ajan, joista viimeiset noin 200 000
vuotta jonkin tason ihmisenä. Suuren osan tästä ajasta olemme juosseet savannilla ruuan perässä ja
olleet myös itse petojen ruokaa. Noin 5 000–10 000 vuotta sitten alkanut kotieläinten hoito ja viljan
ja vihannesten viljely sai ihmisen vähitellen pysymään paikallaan. Koko historiansa ajasta ihmiset
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ovat olleet paikallaan erittäin lyhyen ajan. Ja tästä ajasta olemme istuneet pitkiä aikoja kerralla vain
noin 100 vuotta.
Nykyään istumme jatkuvasti paikoillamme: ensin autossa, bussissa tai junassa töihin
mennessämme, sitten koko päivän töissä, kotimatkalla ja myöhemmin illalla kotona joko
tietokoneen tai tv:n ääressä. Tämä on täysin luonnollisen olotilamme vastaista. Ei ihme että
sairastelemme niin henkisesti kuin fyysisesti.
Kun katsoo miten luonnossa eläimet elävät vapaudessa ja vertaa sitä ihmisten elämään etenkin
vauraassa lännessä, ei ole ihme että oireilemme työn ja jatkuvan kiireen ”vankeudessa” jota nykyyhteiskunta valitettavasti on. Ihmisen luonnollinen elämän tarkoitus on olla vapaa.
1900-luvun loppupuolelle asti melkein ammatissa kuin ammatissa piti osata tehdä monia eri
työvaiheita. Maataloudessa kaikki tehtiin pitkälti itse omin käsin. Hevoskärrypajassa yksi henkilö
teki lähes koko kärryn. Tehtaissa hitsaaja hitsasi monia eri kohtia ja peltiseppä työsti ison osan
valmistettavasta tuotteesta. Lääkäri teki kotikäyntejä ja hoiti kaikki lapsista vanhuksiin. Apteekkari
teki lääkkeet alusta loppuun. Ompelijat ompelivat lähes koko asun. Jopa konttoreissa piti osata
monia eri työvaiheita ja tehtäviä.
Koneet, liukuhihnat, automatisointi, robotit ja tietokoneet ovat tehneet työstä yksitoikkoista ja
väsyttävää. On vaikea löytää motivaatiota painaa jotain prässin poljinta päivästä, viikosta ja
vuodesta toiseen. Nyt ompelijat ompelevat 15 sm:n pätkän, hitsari ja peltiseppä istuvat linjan
ääressä ja tekevät tuotteesta yhden pienen osan, jonka tekeminen vie muutaman sekunnin.
Varakkaissa maissa kotityöt on koneellistettu tai puutarhurit, lastenhoitajat ja siivoojat hoitavat
kaiken. Monilla on myös autonkuljettaja, henkilökohtaiset assistentit ja kokit, joten ihmisten tarve
tehdä monipuolista työtä kapenee kapenemistaan vaurauden mukaan.
Kaikki yllä oleva johtaa siihen, että työmme ja elämämme tulee yksitoikkoiseksi; alamme
vastustamaan molempia niitä. Tähän päälle vielä sen fakta että vain niin harva meistä pitää
työstämme. Niin ei ole ihme että sitä vuosia tehtyämme väsymme ja sairastumme. Työn
vastustaminen imee loputkin energiamme. Tämä on asia jonka TYKY – koulutuksen pitäisi ottaa
huomioon.
Jos Rooman ajan kaleeriorjalta olisi kysynyt, oliko hän tyytyväinen työhönsä, vastaus olisi varmaan
ollut kieltävä. Hän oli kahlittuna airoon tehden tylsää työtä. Eikö monien nykyihmisten työ ole aika
lähellä puoliorjan työtä? He ovat kahlittuna johonkin työpisteeseen ja erittäin tylsään työhön. Ainoa
lohdutus kaleeriorjaan verrattuna on, että nykyään saamme palkaksi taulu terveitä ja etelänmatkoja.
Vuorotteluvapaa
Vaikka kuuluisi niihin onnekkaisiin jotka saavat tehdä unelmatyötään, uran ei pitäisi silti antaa
täyttää koko elämää. On hyvä pitää taukoja ja nauttia muistakin asioista. Jos valtiovalta haluaa pitää
ihmisistä huolta, sen pitäisi helpottaa vuorotteluvapaalle pääsyn ehtoja. Yrittäjät ja valtion
ekonomistit kauhistelevat vuorotteluvapaasta johtuvia tulojen ja valtion verojen menetyksiä. Mutta
kumpi on tärkeämpää: verotulot ja voitot vai ihmisten hyvinvointi? Valitettavasti nykypäivän
yhteiskunnassa vastaus on verotulot ja voitot.
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Taloussanomat raportoi nettisivustollaan hallituksen kaavailusta tiukentaa vuorotteluvapaata:
Vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamista pohtinut kolmikantainen työryhmä esittää, että
vuorotteluvapaalle voisi jatkossa päästä vasta kuudentoista vuoden työhistorian jälkeen eikä siltä
voisi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Myös vuorotteluvapaan sijaisen vaatimuksia tiukennettaisiin,
työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessaan. Nykyisin vuorotteluvapaalle voi päästä kymmenen
vuoden työhistorialla. Työryhmä esittää lisäksi, että vuorotteluvapaalle jäävälle asetettaisiin
yläikäraja, joka olisi toistaiseksi 60 vuotta. Vuorotteluvapaan kesto sen sijaan nousisi 100–360
kalenteripäivään.
Ministeriön mukaan vuorotteluvapaajärjestelmän bruttokustannukset vuonna 2012 olivat 152
miljoonaa euroa. Työryhmän arvion mukaan vuorotteluvapaan ehtoja tiukentamalla säästöjä
syntyisi 22–26 miljoonaa euroa vuodessa.
Tästä näkee taas hyvin, kuinka valtiolle on kaikkein tärkeintä repiä rahaa duunari selkänasta. Se ei
pysähdy miettimään terveysvaikutuksia. 26 miljoonan potentiaalinen säästö on pieni summa, jonka
poliitikot tuhlaavat muutamassa tunnissa.
Ehdotuksen mukaan vuorotteluvapaan kesto nousisi 100–360 päivään, kun nykyinen kesto on 90–
359 kalenteripäivää. Hienoa, päästäksemme vuorotteluvapaalle saamme tehdä töitä kuusi pitkää
lisävuotta. Kiitokseksi tästä saamme yhdestä kymmeneen päivää lisää vuorotteluvapaata.
Parhaimmat kiitokset valtiovallalle, että se pitää meistä näin hyvää huolta!
Mitä voimme tehdä?
Kaikkein parasta olisi, jos työnantajamme oivaltaisi että terveet työntekijät ovat arvokkaita ja
mahdollistaisi kouluttautumisen uusiin tehtäviin yrityksen sisällä. Mutta jos se ei ole mahdollista,
voimme hypätä oravanpyörästä pois. Tietenkään kaikilla ei ole taloudellista mahdollisuutta näin
tehdä, mutta pienellä suunnittelulla yllättävän monet voisivat muutaman vuoden päästä siirtyä
syrjään työelämästä. Muutamia perusohjeita: älä kuluta enemmän kuin tienaat, säästä
mahdollisimman paljon, maksa velat pois, tee joustava suunnitelma tulevaisuutta varten.
Varhaiseläke ei sovi kaikille. Monet kokevat eläkeajan kuoleman odotteluna. Etenkin jos on
uhrannut koko elämänsä työuralle, eläkeajan tyhjyys on monelle kova pala. Niin varhais- kuin
vanhuuseläkkeelle jääminen vaatii täysin uuden asenteen, jotta siitä pystyy nauttimaan.
Luonnollisesti voimme nauttia elämästämme myös normaalisti vanhuuseläkkeelle jäätyämme,
mutta se ei ole samaa kuin olla vapaa viisikymppisenä. Karvas totuus on, että monet 65-vuotiaat
ovat syystä tai toisesta liian raihnaisia nauttiakseen eläkeajastaan niin kuin olivat haaveilleet.
Myös monet yrittäjät sinnittelevät yrityksensä johdossa kuolemaansa asti. He luulevat että yritys ei
tule toimeen ilman heitä. Usein on kuitenkin niin, että yritys saattaa pärjätä jopa paremmin, jos
vanhoihin kaavoihin kalkkeutunut johto älyäisi antaa nuorten johtaa yritystä. Yrittäjällä jos kellään
on oiva mahdollisuus ottaa vähän rennommin vaikka myymällä osuuden firmasta lapsilleen tai
hyvälle työntekijälle ja työskennellä osa-aikaisesti tai konsulttina. Tietenkin kaikkein parasta on jos
löytää työn, josta pitää aidosti. Sitä voi tehdä vaikka ilmaiseksi elämän loppuun asti.
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UAD-yhteiskunnassa pidetään työntekijöistä aidosti huolta, koska aito huolenpito on sitä miten
ihmisistä pitää huolehtia. Aito huolehtiminen on inhimillinen tapa toimia. Vapaudesta valita oma
elämän- ja työnkaarensa kumpuaa hyvinvointia ja menestystä koko kansalle.

*****
4. Vire
Vireellä on monta nimeä. Se on elämän syke. Sitä voi kutsua myös energiaksi tai harmoniaksi.
Positiivista virettä kuvaavat sanat voimaa pursuava, innostunut, myönteinen, kiihkeä, optimistinen,
rakastunut ja eloisa; negatiivista virettä lannistava, lässähtänyt, flegmaattinen, vaisu, eloton, synkkä,
vihainen, ahdistava, kyllästynyt, pelottava, sekava ja passiivinen. Sanakirjan mukaan vire tarkoittaa
johonkin toimintaan, tilanteeseen tms. sopivaa varsinkin henkistä kuntoa, tilaa, valmiutta,
herkkyyttä tai intoa.
Suomen vire oli aikoinaan parempi. Huonompaan suuntaan se alkoi muuttua 1980-luvulla
taloudellisen kasvun myötä. Ennen olimme rehdimpiä ja rehellisempiä. Ihmisiin luotettiin ja toisia
autettiin pelkän auttamisen takia. Ihmisiin ei tutustuttu pelkästään hyötymismielessä. Tämä loi
hyvän ja terveen vireen. Nyt lähes kaikki toimintamme perustuu hyötyyn, itsekkyyteen, ahneuteen,
pätemiseen, rooleihin ja kilpailuun.
Jokaisella maalla, kaupungilla, yhteisöllä, perheellä ja yksilöllä on oma vireensä. Se pysyy yleensä
samana vuodesta toiseen, mutta se voi muuttua itsestään eri syistä, tai sitä voi muuttaa
määrätietoisella toiminnalla.
Yksilön vireen luovat etupäässä vanhemmat, koulu, uskonto, media ja asuinympäristö. Kuntatasolla
vireeseen vaikuttavat mm. johto, säännöt, vapaus ja koululaitos. Yrityksissä on omanlaisensa vire,
joka määräytyy pitkälti yritysjohdon mukaan. Se joko työntää pois tai vetää puoleensa ongelmia ja
menestystä.
Menestyvällä yhteisöllä ja organisaatiolla on aina hyvä vire ja yhteishenki. Esimerkki hyvän vireen
omaavista kaupungeista on tai pikemminkin oli Oulu. Sinne alkoi Nokian imussa tulla paljon
korkean teknologian luovaa kehitystä, ja sen luoma vire tarttui koko kaupunkiin. Lahdessa taas on
huono vire. Se on vanha teollisuuskaupunki, jota johdetaan samalla kaavalla vuodesta toiseen.
Lahdesta puuttuu myös yliopistokaupungin nuorten tuoma vire.
Hyvä esimerkki yrityksistä on Nokia. Sillä oli oikeanlainen vire. Se menestyi. Kaikki, jopa
ulkomaalaiset ammattilaiset, halusivat olla Nokialla töissä. Ylitöitä painettiin surutta ja kaikki
puhalsivat yhteen hiileen – kunnes jotain ratkaisevaa muuttui sen johdossa. Hyvä vire katosi ja
palavan työinnon tilalle tuli raataminen. Tästä lähti Nokian alamäki. Monilla muillakin yrityksillä
on ollut hyvä vire, mutta ovat Nokian lailla myös sen menettäneet.
Yksilön tasolla alkoholin tai huumeiden käyttö, epämiellyttävä työ, huono parisuhde,
terveysongelmat, rahahuolet tai masennus alentavat virettä. Usein emme edes itse huomaa sen
vähenemistä. Sitten kun vire on hävinnyt lähes kokonaan, ihmettelemme miksi mikään ei enää
kiinnosta.
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Näin on käynyt myös valtioille, esimerkiksi USA:lle. Etenkin 1900-luvulla USA oli maailman
ehdoton ykkönen ja veti vireellään kovaa työtä pelkäämättömiä ihmisiä puoleensa kuin mesi
mehiläisiä. Mutta demokraatit ovat 2000-lukua lähestyttäessä ammattiliittojen painostuksen alla ja
niiden avun voimalla muuttaneet maata sosialistisemmaksi. Julkisen puolen palkat, edut ja eläkkeet
ovat kasvaneet liian korkeiksi. Monille USA:n kaupungeille ja osavaltioille se on ollut liian raskas
taloudellinen taakka ja siksi monet niistä ovatkin konkurssin partaalla. Hyvissä eläkkeissä, eduissa
ja palveluissa ei ole itsessään tietenkään mitään vikaa niin kauan kuin niihin on varaa.
USA:n vire on muuttunut masentavaksi ja ahdistavaksi poliisivaltiomaiseksi vireeksi. Ihmiset eivät
enää halua menestyä omin voimin vaan valtion avustuksilla. Medialla, joka on pitkälti
demokraattien käsissä, on myös sormensa tässä pelissä. Media on muokannut kansalaisten
arvopohjaa huonompaan suuntaan. Kiinassa ja Aasiassa on juuri nyt hyvä vire ainakin
yrittäjyydessä. Aasia onkin ajamassa Euroopan ja USA:n ohi monella eri tasolla.
Juuri nyt vyönkiristys on ajankohtainen asia koko maailmassa. Monet ekonomistit ovat sitä mieltä,
että vyön kiristäminen ei auta selviämään lamasta vaan nimenomaan aiheuttaa lamaa tai pidentää
sitä. Mittavat säästöohjelmat vaikuttavat suoraan maan vireeseen. Kaikki alkavat pelätä lamaa.
Yritykset eivät investoi eivätkä kansalaiset kuluta. Kaikki alkavat odottaa parempaa aikaa, mikä
laskee maan virettä. Jotta vire ei laskisi, valtiovallan on tehtävä kevyitä säästöpäätöksi ja
toteutettava maltillista rahapolitiikkaa ja jatkettava järkeviä investointeja. Tavallaan on toimittava
juuri päinvastoin kuin muut valtiot. Ei myöskään pidä tuudittautua toiveajatukseen, että nousukausi
alkaa kohta uudelleen. On täysin mahdollista että nykyinen taantuma tulee jatkumaan jopa
vuosikymmeniä, kuten Japanissa on käynyt. Eurooppaan povataankin Japanin kaltaista
”menetettyjen vuosikymmenien” ajanjaksoa.
Poliitikkomme eivät osaa tai uskalla tehdä mitään omaperäistä ja erilaista, vaan he seuraavat
sokeasti muita maita. Myös velkaantumisen polulla olemme seuranneet muita maita, kun olisi
pitänyt tehdä juuri päinvastoin: säästää silloin, kun ajat olivat hyvät ja muut maat elivät yli
varojensa. Jos olisimme toimineet näin, meillä ei olisi nyt velkaa ja voisimme investoida ja pitää
talouden pyörimässä.
Vire toteuttaa itseään
Jos hoemme lapselle tai työntekijälle tämän olevan laiska, sellainen hänestä yleensä myös tulee.
Hän toteuttaa sitä mielikuvaa, joka hänestä on luotu. Jatkuva hokeminen ja arvostelu määrittävät
hänen viretasonsa, etenkin jos sitä tekee jokin auktoriteetti. Sama pätee myös myönteisiin asioihin.
Voimme tukea muita oikeanlaisilla myönteisillä kommenteilla. Jos viretasomme lähtee laskuun
yhdellä elämän osa-alueella, siitä tulee helposti itseään ruokkiva kierre, joka vaikuttaa koko
elämämme viretasoon.
Suomen vire
Suomi on hyvä maa. Se on lähes kaikkien mittareiden mukaan jo nyt unelmamaa. Meidän on
alettava uskoa itseemme, että voimme luoda Suomesta unelmamaan myös käytännön tasolla. Meillä
on vähän korruptiota, olemme perusolemukseltamme rehellisiä, ahkeria, tunnollisia ja
oikeudenmukaisia ihmisiä. Meillä on hyvä koululaitos ja sivistystasomme on korkea. Monet asiat
ovat todella hyvin. Tälle perustalle on helppo rakentaa jotain uutta ja kestävää.
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Koko maailma on kulkemassa yhä pitemmälle ahneuden, riiston, epäoikeudenmukaisuuden ja
pahuuden polkua. Voidaksemme nostaa Suomen vireen uudelle tasolle meidän on tehtävä lähes
kaikessa päinvastoin kuin muut maat. Kun toiset maat kilpailevat epärehellisillä keinoilla ja hinnalla
millä hyvänsä, me teemme päinvastoin. Kun toiset maat myyvät massatuotantotavaraa halvalla, me
keskitymme laatuun ja korkeaan hintaan. Kun toiset maat pakkosäästävät, me investoimme. Kun
toiset maat ovat ahneita ja riistävät, me otamme käyttöön uudet arvot. Valitsemme rehellisyyden ja
oikeudenmukaisuuden, vaikka muut tekevät päinvastoin.
Kun terveet arvot ovat johtotähtenämme, pärjäämme varmasti. Tällä vireellä tulemme vetämään
puoleemme niitä asiakkaita ja yrityksiä, joille nämä arvot ovat myös tärkeitä. Monet asiakkaat ovat
valmiit maksamaan sen pienen lisän, jonka ekologisesti, rehellisesti ja kestävän kehityksen arvoilla
valmistettu laatutuote maksaa.
Näin voimme nostaa suomalaisen työn uuteen arvoon. Voimme olla ylpeitä Suomesta, koska se on
ensimmäinen maa koko maapallolla, joka asettaa uudet elämänarvot ensimmäiseksi. Voimme olla
ylpeitä Suomesta todellisten syiden takia, eikä siksi että pärjäämme formuloissa tai että meillä on
Angry Birds. Eikä meidän tarvitse enää yrittää sinnitellä maailman tietoisuudessa Alvar Aallon tai
Sibeliuksen siivellä.
Olemme aina olleet sisukas, rehellinen ja hyvä kansa. Sodimme toisen maailmansodan ja pidimme
itsenäisyytemme ja maksoimme rehdisti sotavelkamme. Järjestimme vuoden 1952 olympialaiset, ja
olemme pärjänneet valtioiden välisessä kilpajuoksussa niin koulutuksessa, urheilussa kuin
taloudellisissa asioissa erittäin hyvin. Meillä on terveet perusarvot ja olemme perusluonteeltamme
hyviä ihmisiä. Mutta jossain vaiheessa tämä kuva on päässyt haalistumaan. Olemme kulkeneet
muiden maiden perässä ahneuden ja riistokapitalismin polkua. Sodanjälkeinen terve vire ja
arvomaailma on saanut väistyä rahan- ja tavaranahneuden tieltä.
Mutta hyvää tässä on se, että nämä arvomme ovat vieläkin jossakin sielumme sopukoissa. Ne ovat
vain peittyneet kaiken turhamaisuuden ja pinnallisen elämän alle. Halutessamme voimme löytää ne
nopeasti ja siten muuttaa maamme kohtalon.
Jos löydämme hyvät arvomme uudelleen, koko maan vire tulee muuttumaan terveempään suuntaan.
Uusi ainutlaatuinen energiamme vetää puoleensa tervettä menestymistä ja saattaa tuoda aivan
uudenlaista ennen kokematonta menestystä ja hyvää oloa.
On vaikea pukea sanoiksi, miten tämä tapahtuisi käytännössä, koska mukana on ripaus maagisuutta.
Kun syvällisellä solutasolla uskomme Suomeen maana ja itseemme yksilönä, asiat vain alkavat
puoli-itsestään loksahdella kohdalleen. Se on kuin valtava pyörä, joka pyöriessään kehittää lisää
myönteistä energiaa ja menestystä. Siitä tulee itseään toteuttava hyvän ja menestyksen energia ja
vire.
Tuleeko Suomesta tällä tavalla huippuvaltio, joka menestyy paremmin kuin muut valtiot? Voi
hyvinkin tulla. Menestystä on monenlaista. Maallisen menestyksen ei pidä olla itsetarkoitus.
Tärkeintä on, että sekä yksilöinä että maana pärjäämme omillamme ja elämme hyvää, tervettä ja
antoisaa elämää mahdollisimman vapaina ja että pääsemme toteuttamaan itseämme. Niin yksilön,
yrityksen kuin koko maan onni löytyy sen omasta sisäisestä maailmasta.
Vireen parantamisesta tai menestyksestä ei pidä erehtyä tekemään tavoitetta. Jotta ne voisivat
luonnollisesti kummuta kansasta, jokaisen henkilön, tehtaan ja valtion viraston on puhallettava
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yhteiseen hiileen. Uusien arvojen pitää kuulua arkipäiväämme ja meidän on oltava valmiita
tekemään pyyteettömästi oma osuutemme yhteiskunnan ja meidän kaikkien eteen.
Pyyteettömästi yhteisen hyvän eteen työskentelystä kumpuaa aitoa hyvää oloa ja edistystä heti
ensiaskeleista lähtien. Tavoitteet sokeuttavat ja luovat usein juuri sen vastakohdan jota yritämme
tavoittaa. Tavoitteet, kuten että sitten kun Suomi menestyy voimme olla tyytyväisiä, eivät luo hyvää
oloa. Asetamme uuden tavoitteen heti kun saavutamme yhden tavoitteen, ja siten olemme aina
pyrkimässä jonnekin ja tyytymättömiä. Voidaksemme olla tyytyväisiä meidän on oltava tyytyväisiä
siihen, miten asiamme ovat juuri kullakin hetkellä. Meidän on unohdettava päämäärät ja
keskityttävä tekemään pyyteettömästi oma osuutemme Suomen eteen tässä ja nyt. Kun toimimme
aidosti ilman tavoitteita, voimme luoda ennennäkemätöntä hyvinvointia
*****
5. Työn hinta
Uhraamme yllättävän paljon aikaa työllemme ja sen oheisasioille. Laskentatavasta ja tilastoista
riippuen Suomessa on EU:n kaikkein pisimmät tai lyhimmät työajat. Tilastokeskus väittää, että
vuosittainen työtuntimäärä on Suomessa pienin, kun STTK:n mukaan se on suurin. STTK:n
mukaan työskentelemme vuodessa 339 tuntia enemmän kuin esimerkiksi Hollannissa. Tämä vastaa
45 työpäivää.
Englantilainen vuonna 2015 tehty tutkimus osoittaa, että keskivertobritti tarkistaa sähköpostinsa
ensimmäisen kerran klo 7:45 ja työpuhelimensa illalla vielä klo 19:50. Monet heräävät jopa yöllä
tarkistamaan työsähköpostejaan. Iso osa ihmisistä myös vastaa työpuheluihin vapaa-ajallaan sekä
lomalla. Työn ja vapaa-ajan raja sumentuu uuden teknologian myötä. Teknologia pakottaa meidät
työn orjiksi lähes koko hereillä olon ajaksi.
Työelämänkaareen kuuluu paljon muitakin asioita kuin vain työaika. Periaatteessa kaikki koulutus
peruskoulun jälkeen on työhön valmistavaa koulutusta, joten se pitää laskea työhön käytettyyn
aikaan. Mitä pidemmästä tai korkeamman tason koulutuksesta on kyse, sitä suurempi osa siitä on
yleensä suoraa työhön valmistavaa koulutusta.
Työaikaan pitää laskea mukaan myös työmatkat. Jos työmatka kestää 30 minuuttia/suunta eli tunnin
päivässä, työmatkoihin kuluu vuodessa noin kymmenen täyttä vuorokautta.
Lisäkoulutus, konferenssit, messut ja muut työhön liittyvät tapahtumat, joiden takia joudumme
olemaan pois kotoa, ovat työtä. Jos koulutus tapahtuu vieraalla paikkakunnalla, hotellissa vietetty
yö on pois omasta ajasta ja täten työaikaa. Matkatyössä työaika on tietysti 24 tuntia vuorokaudessa.
Työvaatteiden, omien työkalujen, koneiden ja laitteiden hankkimiseen ja huoltamiseen kuuluva aika
on myös työhön liittyvää aikaa.
Jos käy kuntosalilla jotta jaksaa töissä, silloin ainakin osa treeniajasta ja matkasta salille menevät
työn piikkiin. Kuntoutuksessa, lääkärissä tai terapiassa käynti on työtä, jos se johtuu työstä. On
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myös hyvä miettiä, kuuluuko sekin tavallaan työaikaan, jos eläkkeellä ollessamme joudumme
vanhan työtapaturman takia juoksemaan lääkärissä ja terapiassa.
Työaikaa ovat myös kotona tietokoneella ja puhelimessa tehdyt ylityöt. Vain kahdeksan minuutin
työsähköpostien selaaminen illassa merkitsee tuntia viikossa, eli noin 50 tuntia vuodessa. Myös
kotona tapahtuva ammattikirjojen ja -lehtien ja netin selaaminen on työaikaa.
Päivätyössä ollessamme kaikki omat asiat – kaupassa käynti, ruuanlaitto, kodinhoito ja muu
vastaava toiminta – pitää hoitaa työpäivän jälkeen. Käytännössä ainoastaan nukkuminen tuntuu
olevan todellista omaa aikaa. Päiväsaika, joka olisi kaikkein parasta aikaa viettää vapaa-aikaa,
kuntoilla tai huolehtia asioista, kuluu töissä.
Jopa työn ajattelu omalla ajalla on työtä. Voimme tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan hyvin. Saatat
katsoa TV:tä, mutta jos ajattelet samalla työongelmia, elokuva sumenee. Työelämä ja vapaa-aika
sekoittuvat. Tämä vuoksi työajan määritelmä on syytä miettiä uudelleen.
Jos lasket tämän kaavan mukaan omalla kohdallasi työssä ja työnoheisasioissa viettämäsi ajan,
saatat yllättyä sen määrästä. Valtaosalla henkilöistä helposti yli puolet elämästä (elinvuosina 18–65)
kuluu työssä, työnoheisasioissa ja siihen valmistavassa koulutuksessa. Tämän päälle nukumme
yhden kolmanneksen elämästämme. Näin ollen omaa aikaa ei juurikaan ole. Voi kysyä, onko tässä
mitään järkeä. Ketä tämä palvelee?
Yhteiskunnan hyvä
Yhteiskunta ei tietenkään pyöri ilman työtä ja työntekijöitä. Mutta ehkä selviäisimme vähemmällä
työnteolla, jos kauppa ja teollisuus – eli iso raha – eivät tuputtaisi meille (monesti lähes turhaa)
tavaraa. Ehkä nykyinen työnteon määrä perustuu vain ahneitten kapitalistien juoniin? Jos
riistokapitalistit pääsisivät päättämään vapaasti, tekisimme vieläkin 10–12 tunnin työpäiviä 6–7
päivää viikossa pienellä palkalla, kuten esimerkiksi Aasiassa vieläkin tehdään.
Kauppojen hyllyjä katsoessa ihmetyttää, miksi pitää olla niin monta eri laatua saippuoita,
aamumuroja, pyykinpesuaineita, makeisia, juustoja, puhelimia. Toki uusia tuotteita pitää kehittää,
mutta ehkä olemme menossa liiallisuuksiin. Ilman median ja mainosten vaikutusta meillä ei olisi
niin voimakasta halua ostaa aina vain uusinta uutta vaikka vanha olisi vielä aivan hyvä.
Jos olisimme sen verran fiksuja, että tyytyisimme hieman vaatimattomampaan elintasoon, meidän ei
tarvitsisi tehdä läheskään niin paljon töitä. Kaikille riittäisi tavaraa vaikka vähentäisimme etenkin
puoliturhan tavaran valmistamisen puoleen. Jos työviikko olisi vaikka kolmepäiväinen, kaikille
riittäisi töitä ja kaikille jäisi paljon vapaa-aikaa. Turhasta roinasta luopuminen – eli kohtuuden
mukaan eläminen – ei välttämättä laskisi elintasoamme. Meillä vain olisi vähän vähemmän turhaa
roinaa nurkissa ja tyytyisimme samaan tietokoneeseen ja puhelimeen hieman pitempään.
Kyse on asenteesta. Kumpi elämäntapa on sinulle tärkeämpi? Uuden auto ostaminen muutaman
vuoden välein, ison hienon talon, kalliin loma-asunnon, viimeisen muodin mukaisten vaatteiden ja
helyjen, uusimman tietokoneen, älypuhelimen ja muiden vempaimien omistaminen? Vai se, että
saisit olla vapaalla enemmän, harrastaa enemmän ja tehdä haluamaasi työtä muutaman päivänä
viikossa, mutta joutuisit elämään kohtuuden rajojen sisällä?
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Ensimmäisessä vaihtoehdossa ei ole mitään vikaa, jos on varakas ja kaiken tavaran voi hankkia
ilman velkaa. Mutta kuten tiedämme, niin valtion kuin kansalaisten tasolla valtaosa
omistamistamme asioista on hankittu velaksi. Onko parempi elää velkavankeuden ahdistuksessa vai
kohtuullisesti varojen mukaan? Kumpi näistä kahdesta vaihtoehdosta on parempi tapa elää? Kumpi
tuottaa terveyttä ja todellista hyvinvointia? Kumpi tuottaa stressiä, ahdistusta, pelkoa ja sairauksia?
Olemme itse ajaneet itsemme tähän kulutushysterian hullunmyllyyn. Myös monien varakkaidenkin
henkilöiden on pakko mennä töihin, koska he elävät yli varojensa. Ei ne suuret tulot, vaan pienet
menot. Sillä saavutamme vapauden tästä hulluudesta.
Jakamalla työt ja tulot uudella terveemmällä tavalla voisimme kaikki tehdä vähemmän töitä ja olla
enemmän vapaalla. Ei tarvitsisi enää pelätä sydän kurkussa pystyykö maksamaan lainan
lyhennykset, eikä juosta viimeisten muotivillitysten perässä onnea etsien. Tämä vaatii uudenlaisen
asenteen sekä valtion että kansalaisten tasolla.
Työnteon hinta
Työnteko käy meille kalliiksi. Ohessa lista kuluista joita meillä ei olisi, jos emme olisi töissä.
- Koulutuskulut (riippuu alasta ja koulutuksen pituudesta)
- Työn hakemisesta johtuvat kulut
- Lasten päivähoitokulut
- Työmatkat (julkinen liikenne tai oman auton käyttö)
- Työvaatteet
- Työn aiheuttamien henkisten ja fyysisten terveysongelmien hoito, terapia, kuntoilu ja
lääkärikäynnit
- Lääkkeet ja lisäravinteet, joita joudumme käyttämään työn aiheuttamien kipujen, oireilun,
väsymyksen ja stressin takia.
- Itse maksetut lisäkurssit ja koulutus
- Liittomaksut ja eläkemaksut
- Työaiheisten kirjojen ja lehtien osto
- Oma tietokone, puhelin, laskin ja tietokoneohjelmat, joita käytämme myös työhön
Oman auton käyttö on yllättävän kallista, jos ottaa huomioon todelliset käyttökulut, arvon
alenemisen, vakuutuksen, renkaiden kulumisen ja huoltokulut. Monet taloudet joutuvat ostamaan
kaksi autoa, jotta molemmat vanhemmat pääsevät töihin. Auton vaihtaminen muutaman vuoden
välein johtuu monesti myös työstä.
Vuonna 2015 autoliitto teki tutkimuksen 28 000 euroa maksavan uuden auton todellisista
kustannuksista per kilometri, jos autolla ajetaan viiden vuoden ajan 20 000 km vuodessa. Bensiinin
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hinnaksi tuli 37 senttiä ja dieselin 30 senttiä. Tämän perusteella jokainen voi arvioida oman autonsa
kustannukset.
Työssä käytettäviin vaatteisiin menee paljon rahaa. Miesten puvut ja etenkin naisten vaatteet ovat
kalliita. Mukaan on laskettava myös naisten meikit, laukut, kengät, korut sekä kynsien-, kasvojenja hiustenhoito. Kaikista näistä tulee iso summa vuositasolla. Osaa vaatteista voi tietysti käyttää
myös työn ulkopuolella. Jos näitä kuluja ei voi vähentää veroissa, ne ovat 100 %:sti omasta
pussistamme pois.
Ottaen huomioon työnteolle uhraamamme todellisen ajan ja kulut on suoranainen ihme, ettemme
ole jo nousseet kapinaan. Onko mitään järkeä viettää suurin osa elämästä työn ja siihen liittyvien
asioiden ympärillä? On myös huomioitava, että kaiken työn eteen näkemämme vaivan ja uhrausten
jälkeen nettoansio on työhön liittyvien piilokulujen jälkeen yllättävän pieni.
Liian monet menettävät työn takia myös terveytensä. Vain 39 % työläisistä jaksaa töissä eläkeikään
asti. Tämä tarkoittaa, että 61 % uupuu ja/tai sairastuu matkalla! Monet niistä 39 %:sta jotka jaksavat
eläkkeelle saakka, ovat raihnaisia mutta sinnittelevät loppuun asti. Vain pieni osa työläisistä pääsee
eläkkeelle hyvässä kunnossa. Eikö tämä pitäisi julistaa kansalliseksi hätätilaksi? Olemme
huolissamme thaimaalaisten marjanpoimijoiden palkoista ja aasialaisten huonoista työoloista,
vaikka valtaosa omista työläisistämme uupuu ennen eläkeikää. Herää, Suomi!
Mikä pahinta, vain harvat onnekkaat pääsevät tekemään sitä työtä joka on heidän intohimonsa.
Ehkä pitäisi kysyä, työtäkö varten olemme tälle maapallolle syntyneet? Ehkä nykyisen mallin
mukainen työnteko onkin valtiovallan ja riistokapitalistien luoma harha, jossa työntekijät ovat vain
pelinappuloita. Ehkä on aika ajatella myös työkulttuuri täysin uudelleen?

*****
6. Ammattiliitot
Mikä on ammattiliittojen tehtävä? Se on yrittäjien vastustaminen verhottuna työntekijöiden etujen
ajamiseen. Ammattiliitot vastustavat kaikkea yrittäjyyteen liittyvää. Juuri saatu palkankorotus ei ole
koskaan tarpeeksi. Luoko ammattiliittojen välittämä kuva äveriäistä riistokapitalistityönantajista
hyvän mielialan työntekijöille? Luoko se hyvää oloa, myönteisyyttä ja yhteistyöhalua vai
vastustamista, negatiivisuutta ja huonoa oloa? Jos vuodesta toiseen haukutaan ja valitetaan kaikkien
yrittäjien riistävän työntekijöitä, ainakin osa ihmisistä alkaa uskoa tähän valheeseen.
Vaikka itsekin olen riistokapitalismia vastaan, niin puhun siitä yleisessä mielessä ja tarkoitan
lähinnä suuria kansainvälisiä ja aasialaisia yrityksiä. Suomessa yrittäjät ovat vielä toistaiseksi
partiopoikia verrattuna siihen, miten ahneita ja häikäilemättömiä maailmalla ollaan.
Ammattiliitot eivät voi koskaan myöntää jäsentensä asioiden olevan hyvin, koska niiden oma leipä
riippuu siitä että asiat ovat huonosti. Vaikka työntekijöillä olisi kuinka hyvät palkat ja edut, se ei
tule koskaan olemaan tarpeeksi. Ammattiliitot ovat niin juurtuneita omiin toimintatapoihinsa, että
ne eivät anna periksi vaatimuksissaan, vaikka se tarkoittaisi tehtaan sulkemista. Etenkin
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paperiteollisuudessa on sammunut monia lyhtyjä osittain ammattiliittojen takia. Liitot väittävät, että
paperitehtaat ovat ahneuttaan siirtäneet tehtaat muihin maihin. Ehkä ahneus on osasyy, mutta ison
paperitehtaan muutto on valtava ja kallis operaatio, jota ei hevillä tehdä niin kauan kuin tehdas
pysyy kannattavana. Mutta kun palkka- ja muut kulut nousevat liian korkeiksi, ei ole muuta
vaihtoehtoa.
On ehkä aiheellista kyseenalaistaa myös ammattiliittopomojen palkat, jotka ovat korkeammat kuin
ylilääkäreiden palkat. Liittojen jäsenet maksavat nämä jättipalkat. Eikö se ole ristiriitaista, että
liittopomot arvostelevat yrittäjien tuloja, vaikka omat tulot ovat jopa kaksin- tai kolminkertaiset
keskivertoyrittäjän palkkaan verrattuna?
Metalliliitto puhuu järkeä mutta toimii järjettömästi
Talouselämä-lehti kirjoitti: Metalliliitto älähti suomalaisten keskusteluista - "Ei järjen hiventäkään"
Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelä vaatii negatiivisen keskustelukierteen lopettamista
Suomessa. Kierre vain ruokkii itseään.
”Meidän pitää luottaa itseemme ja suomalaiseen osaamiseen. Täältä löytyy erittäin
ammattitaitoista työväkeä, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä ja infrastruktuuri. Eikä pidä unohtaa
suomalaista yhteiskuntarauhaa, joka hakee vertaistaan muualla maailmassa”, Mäkelä sanoi
Tampereella.
Metallin liittosihteeri puhui liiton Häme-Pirkanmaan aluekokouksessa. Hän uskoi, että
suomalaisella teollisuudella ja yhteiskunnalla on kaikki menestymisen mahdollisuudet, kunhan
emme itse aja itseämme nurkkaan. Tällaisessa omalla toiminnalla tapahtuvassa asioiden
heikentämisessä ei Mäkelän mukaan ole järjen hiventäkään.
”Päättäjien on tärkeä ymmärtää, että ilman menestyvää teollisuutta monilta yhteiskunnan
kehittämisponnisteluilta ja -tavoitteilta putoaa pohja pois”, Mäkelä muistutti.
Metalliliiton liittosihteeri totesi myös, että nyt ei pitäisi omin toimin ajaa alas ensimmäistäkään
yritystä, jolla on hyvät mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä kilpailussa heti kun suhdanteet
paranevat.
”Päinvastoin, nyt on panostettava osaamiseen. Tämä on paitsi valtiovallan myös runsaita
verohelpotuksia saaneiden yritysten tehtävä. Kilpailukykymme paranee osaamisen ja tuottavuuden
nousun kautta”, Mäkelä muistutti.
Kaikki ammattiliitot höpöttävät juuri niin kuin tuossa kirjoituksessa sanotaan, mutta toimivat juuri
päinvastoin. Nimenomaan ammattiliitot ylläpitävät negatiivista mielikuvaa yrittäjistä ja ovat ajaneet
Suomen teollisuuden nurkkaan. Ne ovat omalla toiminnallaan ajaneet yrityksiä maasta ja
aiheuttaneet yrityskuolemia. Nyt ne syyttävät muita tahoja teollisuuden ongelmista.
On aika uusiutua
Ammattiliitot olivat tarpeellisia 1900-luvulla, mutta nyt niiden aika alkaa olla ohi etenkin Suomen
kaltaisessa sivistysvaltiossa. Valtaosa työnantajista on rehtejä ja he tietävät että kakkua pitää jakaa
myös työntekijöille. Hyvän työvoiman talossa pysyminen on nykyisin erittäin tärkeää. Uuden
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työntekijän palkkaaminen maksaa paljon rahaa ja vaivaa. Vapaassa UAD-yhteiskunnassa palkat ja
etuisuudet löytävät oman kohtuullisen tasonsa automaattisesti. Tietenkin aina tulee olemaan
työnantajia (aivan kuten laiskoja ja huonoja työntekijöitä) jotka riistävät, mutta he ovat vähemmistö.
Suomen arvomaailmaa kohentamalla riistoyritykset vähenisivät.
Ammattiliittojen negatiivisen vaikutuksen näkee hyvin yrittäjien asenteesta. Miksi he antaisivat
hyvää hyvyyttään lisää palkkaa ja etuisuuksia työntekijöille, kun he tietävät että ammattiliitto on
kuitenkin keväällä vaatimassa lisää. Liittojen takia mitään hyvää hyvyyttään -antamista ei
yritysmaailmassa juuri tapahdu.
Suomen Kuvalehti kirjoitti: Suomen Yrittäjien johtaja Rauno Vanhanen kannattaa
minimipalkkalain säätämistä. ”Sillä varmistetaan, että kenelläkään ei teetettäisi työtä
ryöstöpalkalla. Etenkin pitkään työttöminä olleet ja osatyökykyiset hyötyisivät. Työllistyminen
helpottuisi, jos yritys voisi palkata henkilökuntaa pienemmillä kuluilla.” Vanhasen mukaan kaikille
aloille pitää olla yksi ja sama minimipalkka.
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly heittää vastaan, että ”Kunkin alan tulee määrittää omat alimmat
palkkansa. Yritystoimintaan kuuluu myös ”luova tuho”. On tuottavuusmielessäkin viisasta, että
sellaiset yritykset, jotka eivät pärjää toimintaedellytyksiensä puitteissa, korvautuvat sellaisilla jotka
pärjäävät.” Rauno Vanhasen mukaan ”luova tuho” on vienyt vuosien mittaan runsaasti
työpaikkoja, jotka eivät ole korvautuneet paremmin palkatuilla uusilla töillä.
SAK:n Lauri Lyly on valmis kaatamaan yrityksiä, joilla on vaikeuksia. Missä on työntekijöiden
”luova tuho”? Ehkä tämä Lylyn heittämä lause pitäisi voida kirjoittaa myös näin: On
tuottavuusmielessäkin viisasta, että sellaiset työntekijät, jotka eivät pärjää toimintaedellytyksiensä
puitteissa, korvautuvat sellaisilla jotka pärjäävät.”
Pitäisikö siis kaataa välittömästi kaikki sellaiset yritykset, joilla on vaikeuksia? Eikö Lyly ymmärrä,
että lähes kaikilla yrityksillä on jossain vaiheessa vaikeuksia, mutta useimmat yritykset selviävät
jopa pahoista karikoista? Lyly haluaa myös päästä mukaan neuvottelemaan yksi kerrallaan kaikkien
alojen minimipalkasta. Siitäpä todellinen sirkus syntyisi.
Suomessa ei pääse eroon työntekijästä, vaikka hän olisi kuinka huono tai laiska. Jos suhdanteet
muuttuvat ja työt vähenevät, työnantaja on jumissa työntekijöidensä kanssa. Jos tällä alueella olisi
enemmän vapautta, yrittäjät palkkaisivat paljon helpommin tilapäisiä työntekijöitä. Hyvässä
tapauksessa nämä työpaikat voisivat muuttua pysyviksi. Toinen ongelma on valtava paperityö,
jonka jokainen uusi työntekijä tuo tullessaan. Näistä syistä monet yrittäjät ponnistelevat
mieluummin niillä työntekijöillä jotka heillä on, vaikka voisivat palkata lisää. Jokainen työnantaja
haluaa lisää työntekijöitä. Kukaan ei palkkaa tai potki työntekijöitä pois vain heitä kiusatakseen.
Johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä on todennut: ”Työmarkkinat toimivat kaikissa
kilpailijamaissa vapaammilla pelisäännöillä. Emme voi pitää itseämme näin ahtaassa raossa.
Ennen pitkää realismi, huoli kilpailukyvystä ja työpaikkojen turvaamisesta pääsee voitolle.”
Kun useimmat työelämän uudet lait ja säännökset tehdään työntekijöiden ehdoilla, yrittäminen
vaikeutuu, ja sitä kautta se kostautuu takaisin koko kansalle. Meidän on vihdoinkin ymmärrettävä,
että olemme kiristäneet työantajien ruuvin liian tiukalle.
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Milloin viimeksi on tehty merkittäviä työntekijöitä velvoittavia lakeja tai sääntöjä? Valtaosa
viimeisen vuosikymmenen työtä koskevista laeista puolustaa työntekijöitä ja hankaloittaa yrittäjiä.
Työntekijöiden oikeuksien lisäksi on valtava määrä muita lakeja, sääntöjä ja byrokratiaa, jotka myös
osaltaan hankaloittavat työnantajia. Työnantajat ovat vieneet tehtaansa maihin, joissa heitä
arvostetaan ja yrittäminen on vapaampaa. Nykyinen globaalitalous on antanut pienillekin yrityksille
mahdollisuuden viedä tuotanto muualle. Trendi tulee vain kiihtymään Suomessa, jollemme katkaise
sitä mahdollisimman nopeasti. Liitot ovat tässä avainasemassa.
Sitten kun päättäjät ja kansa vihdoinkin havahtuvat siihen, että Suomessa ei enää ole oikeastaan
mitään teollisuutta ja kurjuus kolkuttelee ovelle, alkaa valtava rukoilu, että yritykset palaisivat
takaisin. Tehtaan muuttaminen takaisin on erittäin kallista, joten valtiovalta joutuu avustamaan
runsailla tuilla ja verohelpotuksilla saadakseen tehtaat takaisin Suomeen. Toivottavasti
havahdumme ennen kuin on liian myöhäistä.
Pyhä lehmä
Ammattiliitot eivät halua muuttaa tapojaan, koska ne eivät voi riskeerata sitä että niiden jäsenet
ymmärtävät, että liitot ovat iso syy Suomen teollisuuden ahdinkoon. Jos poliitikot ja ammattiliitot
jatkavat samaa vauhtia, kymmenen vuoden kuluttua lähes kaikki tehtaat ovat kiinni ja työttömät
duunarit ovat liittopomojen kanssa samassa jonossa työvoimatoimiston luukulla. Mutta onhan tässä
tietysti se hyvä puoli, että jokainen uusi työtön luo työtä 1,7 uudelle byrokraatille. Ehkä voimmekin
tätä kautta työllistää Suomen.
Ammattiliitoilla on Suomessa liikaa valtaa; ne ovat pyhiä lehmiä. Siksi niiden toimintaan ei
puututa. Mutta onneksi ihmiset alkavat herätä niiden aiheuttamiin ongelmiin. Talouselämä-lehti
lehti kirjoitti: Yleinen työttömyyskassa YTK kasvaa keskimäärin tuhannen jäsenen kuukausivauhtia.
Perinteisiä ammattiliittoja närästää jäsenmäärän vähentyminen. Syynä on sekä rakennemuutos että
jäsenten valuminen YTK:hon. YTK:ta on syytetty ammattiliittojen voiman heikentämisestä. On tullut
aika miettiä ammattiliittojen tarkoitus uudelleen ja tuoda niiden toimintamenetelmät tälle
vuosituhannelle. Ammattiliitot ja yrittäjät voisivat yhdessä takoa Suomen teollisuuden takaisin
kuntoon.
Vapaus on todistetusti aina paras ja hedelmällisin alusta toimia, oli kyse yhteiskunnasta yleensä tai
yrittämisestä. Vapaus luo hyvinvointia ja menestystä kaikille. Kommunismi on vapaan yhteiskunnan
vastakohta. Kuinka paljon menestystä ja hyvinvointia kommunismi on tuottanut? Nykyinen
sosialistinen systeemimme on kommunismin lievempi muoto. Ammattiliitot, aatteet ja politiikka
rajoittavat vapauttamme. Kun poistamme nämä menneisyyden jäänteet, aivan uudenlainen
menestyksen ja hyvinvoinnin aikakausi voi vihdoinkin alkaa. Itse asiassa ne tulevatkin varmuudella
poistumaan. Näin on käynyt kaikille aatteille. Kysymys on vain siitä, poistavatko ne nykyiset vai
tulevat sukupolvet. Se on meistä kiinni!

*****
7. Nousukausi
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1980-luvun taloudellinen nousukausi sai alkunsa USA:sta. Ronald Reaganista tuli Yhdysvaltojen
presidentti vuonna 1981, ja hän teki suuria muutoksia mm. pankkeja ja luotonantoa sääteleviin
lakeihin. Tästä alkoi nk. helpon rahan ja velan aikakausi, josta silloinen Englannin pääministeri
Thatcher ja koko Eurooppa ottivat mallia muutaman vuoden viiveellä.
Oheinen kaavio näyttää USA:n bruttokansantuotteen ja valtion velkaantumisen kasvun. Kaaviosta
selviää, että viimeisten 30 vuoden kasvu on perustunut lähinnä velkavipuun. Kaavion ymmärtää
helposti ajattelemalla sinistä viivaa (BKT) omana tulotasona ja punaista viivaa (valtionvelka)
omana velan määränä. Huomaat että velkaantuminen on noussut kuin raketti, kun taas tulot ovat
nousseet maltillisesti. Helppo rahapolitiikka lähti nousuun 1980-luvun alussa juuri kun Reagan otti
ohjakset käsiinsä.

Näyttääkö tämä sinusta järkevältä toiminnalta ja luuletko, että se voi jatkua ikuisesti? Jokainen
vähänkin talonpoikaisjärkeä käyttävä ihminen tajuaa, ettei se voi jatkua äärettömiin. Jossain
vaiheessa viivat tulevat palaamaan takaisin lähelle toisiaan. Se tarkoittaa sitä, että joko tulot
nousevat tai pääsemme veloista eroon. Luultavasti ainoa keino päästä veloista on syvä lama, jossa
velat pyyhitään pois. Mutta ne tullaan pyyhkimään pois vain valtioiden ja pankkien väliltä. PKyritysten velat sekä kansalaisten auto-, kulutus- ja asuntolainat eivät häviä minnekään. Kansa ei saa
niitä anteeksi, kansa maksaa aina!
Ennen kuin päättäjät tulevat järkiinsä, he yrittävät käyttää kaikki keinot velkakierteen
ylläpitämiseksi. He painavat rahaa, ottavat lisää lainaa ja pitävät korot alhaisina. Ja jos nämä keinot
eivät auta, seuraavaksi viedään kansalaisten eläkkeet ja säästöt. Sitten kun sekään ei auta, annetaan
korttitalon kaatua, mikä tulee tarkoittamaan täyttä kaaosta ja syvää lamaa.
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Rahan painaminen
USA:ssa painetaan rahaa järjettömiä määriä. Valtava määrää uusia dollareita on auttanut etupäässä
köyhiä sosiaalituen ja rikkaita pörssin kautta. Keskiluokan tulot ovat laskeneet. Monet asiantuntijat
sanovat, että se tulee kostautumaan vielä todella pahasti USA:lle ja sitä kautta koko maailmalle.
Keväällä 2014 myös EU:n keskuspankki vihjaili setelipainon turbovaihteen päälle laittamisesta,
samoin tekee Kiina.
Kaaviokuva Federal Reservin (Yhdysvaltain keskuspankki joka kontrolloi rahaliikennettä ja säätää
mm. korkotason) rahavarannon kehityksestä:

Monetary
Base
tarkoittaa kullakin
hetkellä saatavilla
olevan
rahan
kokonaismäärää.
Käyrässä näkyy
viime
vuosien
rahan painaminen.
Näyttääkö tämä
terveeltä
ja
hallitulta
kehitykseltä?
Huomaa käyrän
nousun kiihtyminen 1980-luvun alussa.
Velka
USA:n valtion ottama velka ensimmäisten 200 vuoden aikana vuoteen 1976 mennessä oli yksi
biljoona dollaria. Meikäläisittäin triljoona, joka on miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia, 10 12).
Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1986 velan määrä oli 2 biljoonaa. Vuonna 2000 velka oli
kasvanut 5 biljoonaan ja nyt se on yli 18 biljoonaa eli 18 tuhatta miljardia! (Vertailun vuoksi:
Suomen vuotuinen BKT on noin 200 miljardia.)
USA:n ja koko maapallon viimeisen 30 vuoden nousukausi on maksettu yhä kiihtyvällä velanotolla.
Mikä surkuhupaisinta, USA:n valtion oma kirjanpitotoimisto on varoittanut jo monesti, että tämä on
kestämätön tilanne. Obama vain kiihdyttää velanottoa.
USA:n velka on jo yli 18 biljoonaa, josta pelkästään Obaman hallituksen osuus on yli 7 biljoonaa.
Hän on käyttänyt USA:n luottokorttia häikäilemättä ja välittämättä siitä millaisen sotkun hän jättää
jälkeensä. Vaaleissa hän moitti edellisiä presidenttejä liiallisesta velanotosta ja lupasi vähentää
USA:n velkaa, mutta todellisuudessa hän on onnistunut lähes tuplaamaan velan vajaassa
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kahdeksassa vuodessa. Obama, jonka piti olla maapallon pelastaja, osoittautui samanlaiseksi
huijariksi kuin kaikki muutkin poliitikot. Mutta sen verran pitää häntä puolustaa, että
prosentuaalisesti Reagan otti vieläkin enemmän velkaa oman kahdeksan vuoden jaksonsa aikana.
Yksikään poliitikko ei uskalla lopettaa tätä järjettömyyttä, koska se olisi samaa kuin poliittinen
itsemurha. Olemme tottuneet runsaudensarven aikaan. Jos joku poliitikko uhkaa vyön
kiristämisellä, valitsemme hänen tilalleen toisen, joka lupaa hyvien aikojen jatkuvan. Loppupelissä
me äänestäjät olemme vastuussa ongelmasta, koska valitsemme johtoon henkilöitä, jotka jatkavat
kierrettä.
Suomen velka
Valtiovarainministeriön kaaviokuva Suomen valtionvelan tähänastisesta kehityksestä ja kasvun
ennusteesta:

Viiva kuvaa velan määrää prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen, pylväät velan määrää
miljardeina euroina. Kaaviosta näkee että velka alkoi vähitellen nousta 1980-luvun alussa, mutta
1990-luvun alun laman takia se ampaisi ylöspäin. Nyt asiaa pahentaa lisäksi bruttokansantuotteen
laskeminen prosentuaalisesti velkaan nähden. Tämä ei todellakaan ole hyvä asia. Se tarkoittaa
samaa kuin jos sinun velkasi nousisi huimaa vauhtia samalla kun tulosi pienenisivät. Jos lama tästä
vielä syvenee, jolloin BKT laskee myös reaalisesti eikä vain prosentuaalisesti suhteessa velkaan,
Suomi tulee saamaan lopullisen niskalaukauksen!
Näin alkoi Suomen velkaantuminen
Otteita Matti Laitisen vuonna 2011 kirjoittamasta blogista yle.fi:n sivustolla: Minua jäi
askarruttamaan miten vielä 1970 – luvun puolivälissä lähes velaton Suomen valtio, 3 %
bruttokansantuotteesta, on ajautunut nykyiseen velkakurimukseen, noin 50 % BKT:stä, ja velka yhä
kasvaa.
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Vielä 1960-luvun puolivälissä Suomen julkinen sektori oli jonkin verran pienempi kuin Euroopan
OECD-maissa keskimäärin. Julkisten menojen osuus oli runsaat 30 prosenttia
bruttokansantuotteesta.
1980-luvulle tultaessa julkisten menojen kasvuvauhti vain kiihtyi ja saavutti 45 prosentin BKTrajan vuosikymmenen puolivälissä. Vuonna 2010 julkisyhteisöjen menot ovat budjettikirjan mukaan
55,4 % BKT:stä.
Samaan aikaan sekä veroaste nousi että velkaantuminen kasvoi. Tosin laman iskiessä 1992
valtionvelkaa oli vain 20 % BKT:stä, kun nykyisin mennään jo runsaassa 50 prosentissa.
Tähän mennessä velkaisimmat ajat sattuvat 1990 – luvun puoliväliin, jolloin velkaa oli noin 70
prosenttia BKT:stä.
Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen, niin tärkeää kuin se on ollutkin, on tullut jatkuvasti
kalliimmaksi. Se rahoitettiin 1970- ja 1980-luvuilla veroastetta jatkuvasti nostamalla ja velkaa
hyvinäkin vuosina lisäämällä. Lopulta verotuksen kiristämisessä tuli pää vetävän käteen, kun
veroaste nousi 40:een suhteessa bruttokansantuotteeseen.
Kalevi Sorsan (sd.) toisen hallituksen (1977 - 1979) aikana liian korkeaksi päässyttä veroastetta
laskettiin nopeasti osana elvytyspolitiikkaa. Velanoton turvin Suomen veroaste päätyi Sorsan
seuraavien hallitusten aikana muiden läntisen Euroopan maiden tasolle 1980 - luvun alkupuolella.
Valtiovarainministeriön historiikkikirjojen mukaan suurin lisäys kulutusmenoissa tapahtui
terveydenhuollon ja opetuksen alalla. Sairausvakuutuslaki säädettiin 1963 ja 1972 voimaan
tuli kansanterveyslaki. Sinänsä tarpeellisia molemmat.
Tulonsiirtoja kasvattivat monenlaiset sosiaaliturvaan kuten eläkkeisiin, lapsilisiin,
äitiysavustuksiin, työttömyyskorvauksiin ja asumistukiin tehdyt parannukset. Lisäksi 1960-luvun
alkuvuosina luotu työeläkejärjestelmä kasvatti automaattisesti vuosi vuodelta menoja.
Ketkä sitten olivat vallassa kun hyvinvointiyhteiskuntaa kehitettiin 1960 –luvun lopulta alkaen?
Samanaikaisesti kunnille sälytettiin yhä vain uusia tehtäviä, missä on osin kuntien nykyisen
ahdingon osasyy.
Pieniä poikkeuksia lukuunottamatta vallassa olivat SDP, keskusta ja rkp. Välillä vallassa käväisivät
myös SKDL (nykyinen vasemmistoliitto) ja LKP (liberaalit). Suomen maaseudun puoluekin istui
Sorsan IV:ssä hallituksessa 1980 –luvulla.
Kokoomus pidettiin ulkopoliittisista syistä oppositiossa vuoteen 1987 saakka kunnes Harri Holkeri
nousi presidentti Mauno Koiviston tahdosta pääministeriksi.
Olisiko hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen ollut maltillisempaa, jos myös kokoomus olisi ollut
aiemmin vallan kahvassa, on kyseenalaista. Kansalle haluttiin antaa aina vain uusia ja uusia
etuisuuksia.
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Nyt tämä tie on toistaiseksi loppuun kuljettu sekä kotimaisista että kansainvälisistä syistä johtuen.
Talouden tasapainottaminen ja vanhojen etuisuuksien maltillinen vähentäminen on kuitenkin
vaikeaa. Kuka nyt sydänverellään rakentamaansa taloa haluaisi pienentää?
Kuten blogikirjoituksesta selviää, puolueet ovat yhä kiihtyvämmällä vauhdilla jakaneet etuuksia
kansalle. Poliitikot eivät ole vaivautuneet miettimään, miten se kaikki maksetaan, koska niillä
etuuksilla on ostettu ääniä. Viime vuosikymmenien sosiaalipolitiikka on tullut meille erittäin
kalliiksi. Se on yksi suurimmista syistä nykyiseen velkaantumiseemme.
Erilaista politiikkaa
Ron Paul on ollut ehdokkaana kaksissa USA:n presidentinvaaleissa. Muutamia hänen ajamiaan
asioita Wikipediasta poimittuna: Ron Paul on pientä ja rajattua perustuslaillista hallintoa sekä
laajoja yksilönvapauksia puoltava konservatiivi ja libertaristi. Hän ei ole koskaan äänestänyt
verojen korotuksen puolesta. Paul kannattaa liittovaltion veroviraston ja tuloverotuksen
lakkauttamista. Paul on kultakannan kaltaiseen vakaaseen rahaan palaamisen puolestapuhuja ja
tahtoo lakkauttaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän. Hän ajaa kaiken verottamalla rahoitetun
julkisen sosiaaliturvan ja kehitysavun alasajoa, joskaan hän ei tavoittele näiden valtion ohjelmien
lopettamista välittömästi. Paul kannattaa puolueetonta ulkopolitiikkaa ja ulkomaita koskevien
kauppasaartojen ja pakotteiden lopettamista. Paulin ehdotukset ovat lähes täysin nykyistä
hallitusmallia vastaan. Monet asiantuntijat yhtyvät hänen ajatuksiinsa.
Ron Paul on hyvä esimerkki pienen hallituskoneiston ja järkevän rahapolitiikan kannattajista
Yhdysvalloissa. Myös Euroopassa ja meillä Suomessa on poliitikkoja, joilla on uusia ideoita miten
selvitä nykyisistä ongelmista. Valitettavasti kansa ei äänestä heitä, vaan niitä henkilöitä joilla on
puolueen tuki ja vaikutusvaltaa mediassa. Media määrää myös Suomessa, ketä äänestetään.
On aika miettiä hieman tarkemmin, ketä äänestämme seuraavissa vaaleissa. On aika äänestää niitä
ehdokkaita, joilla on uusia ja terveitä ideoita. On vihdoinkin aika miettiä, miten voimme purkaa
valtavan velkataakan ilman koko yhteiskunnan kaatumista.
USA:n asiat ovat huonosti, ja Suomen asiat ovat vauhdilla menossa samaan suuntaan. Jos
velkaongelmat kaatuvat päälle Yhdysvalloissa, se vaikuttaa koko maailmaan ja sitä kautta myös
Suomeen.

*****
8. Suomi auta yrittäjää - autat itseäsi
Suomen Akilleen kantapää on oletusasetus, että työnantaja riistää työntekijää ja että työntekijöitä
pitää suojella ja auttaa. Lähes kaikki päätökset heijastavat tätä asennetta. Oletusasetus on kuin maan
DNA. On tärkeää analysoida tätä ja katsoa, viekö se meitä oikeaan vai väärään suuntaan.
Kun jossain Afrikan maassa tyrannihallitus tekee päätöksen asiasta, jossa ovat vastakkain kansan ja
hallitsijoiden hyöty, päätös tehdään aina kansaa vastaan. 1900-luvun Yhdysvalloissa päätöksiä
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tehtiin pitkälti niin, että yrittäjät hyötyivät niistä enemmän. 1900-luvun loppupuolelta lähtien
USA:n demokraattiset hallitukset ovat kääntäneet pöydän ja nyt päätöksiä tehdään enemmän
työntekijöiden etujen mukaan yrittäjiä tai rikkaita vastaan.
Poliittisen mallin suuri ongelma on jokotai-politiikka, joka on joko puolesta tai vastaan. Vallassa
olevasta puolueesta riippuen suositaan tänä vuonna kansaa ja ensi vuonna yrittäjiä. Tämä on
hölmöläisten hommaa. Maan johtaminen järkevästi on mahdotonta, jos se pitää tehdä tällaisella
asenteella.
UAD-mallissa otetaan kaikkien edut huomioon mahdollisimman tasapuolisesti. Jos asioista
päätetään järkeä käyttäen, yritysten tukeminen ei vähennä kansalaisten tukemista, ja päinvastoin.
On täysin mahdollista johtaa maata ja tehdä päätökset niin, että kaikki hyötyvät. Kun tehdään
terveitä, järkeviä päätöksiä ilman politiikan ja sidosryhmien paineita, ne ovat kaikille hyviä
päätöksiä eikä vesittyneitä kompromisseja, joita ne nyt yleensä ovat.
PK-yritysten pelastaminen
Liian moni PK-yritys lopettaa toiminnan, vaikka sillä olisi mahdollisuus jatkaa. Meidän pitää
kehittää kansallinen ohjelma, jonka avulla yritykset saadaan jatkamaan toimintaa. Pienten
perheyritysten ja maatilojen sukupolvenvaihto tai myyminen on tehty vaikeaksi. Tämä asia pitää
miettiä uudelleen niin, että uuden polven tai uusien omistajien on helppo jatkaa yrittämistä. Jos
yritys tuo elannon edes yhdelle ihmiselle, se on pelastamisen arvoinen. Valtiovalta voisi myöntää
erityisen starttirahan ja halpaa lainaa sekä muulla tavoin tukea tällaisten yritysten toiminnan
jatkamista.
Suomen Omistajanvaihdosseura kirjoitti nettisivuillaan 2014: Hintapyyntö, rahoitus ja liian
myöhäinen ajankohta ovat yleisimmät syyt, miksi yrityskauppa jää toteutumatta, kertoo tuore
tutkimus.
Suomessa tehdään vuosittain vain pari tuhatta pk-yrityskauppaa, kun niitä tulisi tehdä pelkästään
yrittäjien ikääntymisestä johtuen yli tuplasti enemmän. Ostajien mielestä kaupat jäivät tekemättä
yleensä liian korkean hinnan takia. Myyjien mielestä rahoituksen saaminen oli suurin ongelma.
On yrityksiä joiden pitää antaa kaatua, mutta esimerkiksi omistajan eläkkeelle jääminen ei saisi olla
syy yrityskuolemaan. Monesti vanhemmat henkilöt väsyvät yrittämiseen, ja se näkyy yrityksen
kannattavuudessa. Uusi nuori yrittäjä voi pelkällä innollaan saada lisää puhtia yritykseen. Vaikka
antaisi yrityksen puoli-ilmaiseksi jollekin, sen tuottama hyvä mieli on parempi kuin se, että koko
elämäntyö vaipuu historian hämyyn. Yrittäjän on yleensä myös paljon helpompaa aloittaa vaikka
tappiollisella yrityksellä kuin perustaa täysin uusi. Uusi yrittäjä voi saada myös vanhoja asiakkaita
palaamaan takaisin.
Työnantaja
Meidän on ymmärrettävä, että työnantaja tekee juuri sitä mitä sana tarkoittaa: antaa mahdollisuuden
tehdä työtä. Ilman työnantajia työntekijöillä ei ole töitä. Työnantajia on tuettava kaikin mahdollisin
tavoin.
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Olemme menettäneet tuhansia työpaikkoja, ja vauhti vain kiihtyy. Mitä tekevät poliitikot? He
pitävät hienoja puheita, mutta mitään uutta ei tapahdu. Lähes kaikki apu on pinnallista ja monesti
jopa haitallista. Yleensä apu on sitä, että otetaan yhtäältä ja annetaan toisaalle. Useimmiten tuki on
vain jokin hätäinen veronhuojennus.
Yritysten ja valtion suhde, tuet, verot, lait, määräykset ja säännöt on kaikki mietittävä uudelleen. Jos
uudistukset tehdään kokonaisvaltaisesti, voi olla että suurin apu yrityksille tulee lakien ja sääntöjen
muutoksista eikä verohuojennuksista. Emme voi enää toimia vanhan kaavan mukaan. Nyt on jo
korkea aika kokeilla uusia ideoita. Niitä löytyy – ei tarvita kuin valtiovallan tahtoa.
Yrittämisen vaikeus
Kun ihmiset arvostelevat yrittäjiä ja yritysten saamia voittoja, he unohtavat muutaman tärkeän
asian. Yrityksen perustaminen on vaikea ja kallis projekti. Yrityksen saaminen tuottavaksi vie
yleensä vuosia ja vaatii omistajilta ja johdolta kovia henkisiä, taloudellisia ja fyysisiä uhrauksia.
USA:ssa yli 80 % uusista yrityksistä kaatuu parin ensimmäisen vuoden aikana. Siellä on sanonta,
että jos yritys pysyy pystyssä seitsemän vuotta, niin sitten se tulee pysymään pystyssä pitkään. Eli
on painettava töitä seitsemän vuotta ennen kuin voi luottaa siihen, että firma pysyy pystyssä.
Unohdamme myös ne sadattuhannet yritykset, jotka kitkuttelevat kannattamattomuuden rajamailla
tai jotka ovat lyöneet ovensa kiinni. Jokaisen konkurssin takana on vuosien epätoivoinen ja raskas
taistelu yrityksen pelastamiseksi. Lukemattomat perheet ovat menettäneet talonsa ja kesämökkinsä,
monet yrittäjät epätoivoissaan myös henkensä.
Taloussanomat-lehti kirjoitti kesällä 2015: Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan lähes kaksi
kolmasosaa yrittäjistä ansaitsi alle keskipalkan vuonna 2013.
Yrittäjän veroaste on viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso,
arvioidaan tänään julkistetussa Yrittäjän tulot ja verot -selvityksessä.
Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot
sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia
tuloja, jotka olivat 46 141 euroa vuonna 2013. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,8
prosenttia ja palkansaajan 28,8 prosenttia.
En tunne tätä tutkimusta tarkasti, mutta ehkä se ei ota huomioon kaikkia etuuksia, joita monet
yrittäjät nauttivat. Mutta oli asia miten tahansa, niin kadehtimaan ei kannata ryhtyä. Sen verran
kovaa työtä yrittäminen on.
On syytä muistaa yllä mainitut asiat, kun seuraavan kerran mollaamme yrittäjiä. Kaikkein eniten
yrittäjiä haukkuvat yleensä kateelliset ihmiset, jotka eivät itse uskalla ottaa minkäänlaisia riskejä.
Jos yrittäjyydellä rikastuminen olisi helppoa, kaikki olisivat rikkaita yrittäjiä. Jos joku riskeeraa
koko elämänsä perustamalla yrityksen ja onnistuu siinä, eikö hänelle pidä myös suoda onnistumisen
hedelmät?
Hätäapu
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Meidän pitää kehittää järjestelmä, jolla voimme auttaa tilapäisesti polvillaan olevia yrityksiä. Avun
ei tarvitse välttämättä olla lainan muodossa, vaan esimerkiksi eläkkeellä olevat entiset yrittäjät
voisivat tulla tueksi ja neuvonantajiksi. Kun koko elämäntyö on kaatumassa, talot ja autot
lähtemässä alta, ihminen on shokissa kuin kauris kirkkaissa ajovaloissa. Tällöin ei pysty
ajattelemaan rationaalisesti. Kokeneiden ulkopuolisten henkilöiden henkinen apu voi tuoda paljon
selkeyttä ongelmiin. Tällä tavoin voimme ehkä pelastaa lukemattomia yrityksiä konkurssilta.
Yleensä konkurssin partaalle ajaudutaan vähitellen. Joskus konkurssi johtuu suhdanteista ja asioista,
joille ei voi juuri mitään. Mutta usein se johtuu siitä, että yrittäjä on väsynyt työhön omien
henkilökohtaisten asioiden – jatkuvan stressin, masennuksen, sairauden, avioeron,
alkoholisoitumisen tai muiden vastaavien ongelmien – takia. Väsymys voi tehdä yrittämisestä
jatkuvaa taistelua ongelmasta toiseen. Se imee mehut todella nopeasti, ja näin tuhon kierre kiihtyy.
Omaa masennusta tai työhaluttomuutta on usein itse vaikea huomata tai tunnustaa, joten ystävä tai
luottotyöntekijä voisi ottaa asian puheeksi yrittäjän kanssa. Vauhdin hiljentäminen tai
oravanpyörästä hetkeksi pois hyppääminen ja omien asioiden kuntoon laittaminen vaatii yrittäjältä
rohkeutta. Työntekijöiden, ystävien, oman perheen sekä yhteiskunnan tulisi osoittaa enemmän
empatiaa yrittäjää kohtaan. Pilkkaamme ihmisiä liian helposti, jos he yhtään näyttävät heikkouttaan.
Jos emme salli heikkoutta muille, emme salli sitä itsellemmekään. Ankarat ja tunnottomat ihmiset
ovat säälimättömiä myös itseään kohtaan.
PK-yritykset
Talouselämä-lehti kirjoitti: Suomen viennin pohja on järkyttävän kapea, havaitsivat Etlan tutkijat.
Kymmenen suurinta vientiyritystä vastaa kolmasosasta viennistä ja sata suurinta kahdesta
kolmasosasta viennistä.
Toimitusjohtaja Petri Rouvisen ja Mika Pajarisen tekemä analyysi arvioi, että Suomen teollinen
pohja murenee. Teollisuuden kansantuoteosuus on laskenut 2000-luvulla yli 25 prosentista alle 15
prosenttiin. Tehdasteollisuuden pääomakanta on supistunut rajusti.
Kehitys rapauttaa Suomen hyvinvointiyhteiskunnan pohjaa. Se on perustunut siihen, että on riittävä
määrä hyvin kannattavia yrityksiä, jotka maksavat hyviä palkkoja. Tämä on vaarassa.
Paljon puhutaan pienyritysten työllistävästä merkityksestä. Todellisuudessa 130 suurinta yritystä
työllistää yhtä paljon kuin 300 000 pienintä yritystä. ”Tämä on käsittämätön epäsuhta”, Rouvinen
sanoi.
Juuri tästä syystä on pakko luoda täysin uudenlaisia menetelmiä PK-yrittäjien auttamiseksi.
Pienyrittäjä ei uskalla palkata työntekijöitä, koska jos suhdanteet muuttuvat, palkollisista ei pääse
eroon. Jokainen uusi työntekijä tuo tullessaan valtavan määrän byrokratiaa ja lakiviidakon, joihin ei
ole aikaa tai tietotaitoa, sekä uusia veroja ja sosiaalikuluja. On paljon helpompi sinnitellä yksin kuin
palkata työntekijöitä. Jos näitä asioita voitaisiin helpottaa nopeasti, PK-yritykset voisivat työllistää
paljon enemmän. Monissa muissa yrittäjäystävällisissä maissa suhde on täysin päinvastoin:
pienyrittäjät työllistävät enemmän kuin suurteollisuus.
Yrittäjyyden tukeminen
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Me kaikki olemme kuulleet tuhansia tarinoita täysin järjettömästä byrokratiasta jota yrittäjät
kohtaavat. Suomen DNA:n toinen ongelma on nimenomaan se, että valtion virkamiesten
oletusasetus on liian usein yrittäjyyttä vastaan.
Yrittäminen pitää tehdä helpoksi ja vapaaksi. Nyt uuden yrityksen aloittaminen on jo itsessään
valtava ponnistus. Esimerkiksi monet omasta ravintolasta haaveilevat antavat periksi kuultuaan,
minkä kaiken byrokratian joutuu läpikäymään. Yrityksen aloittaminen on usein myös erittäin kallis
prosessi. Jos se olisi nopeaa, halpaa ja helppoa, useammat ihmiset kokeilisivat yrittäjyyttä, ja
ainakin osa onnistuisi siinä. Näin luotaisiin lisää työpaikkoja.
Yrittäjyyttä haittaavat valtava lakiviidakko ja säännöt. Niinkin yksinkertainen asia kuin kaavoitus
voi toimia kehityksen jarruna. Talouselämä-lehdestä: Suomen kaavoituspolitiikka toimii tehokkaana
yritystoiminnan jarruna, valittelee Keskuskauppakamari tiedotteessaan. “Toimimaton kaavoitus on
yksi yritysten toimintaa tehokkaimmin estävistä hallinnonaloista Suomessa”, sanoo tiedotteessa
kaasuntuottajayritys Woikosken hallituksen puheenjohtaja Clas Palmberg. “Kaavoitus on Suomessa
järkyttävän byrokraattista. Päällekkäisyys, ristiriitaisuus ja hitaus ovat suurimmat ongelmat.”
Tiedotteen mukaan Woikoskella on kaavoitusongelmien vuoksi jäänyt toteuttamatta useita
hankkeita, jotka olisivat mahdollistaneet kasvavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen
tarjoamisen.
“Yksittäisen virkamiehen valta kaavoituksessa on kasvanut. Ylimitoitetuilla selvitysvaatimuksilla
taas aiheutetaan lisäkustannuksia, kulutetaan voimavaroja ja venytetään kaavoituksen kestoa”,
Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista sanoo.”
Tämä on vain yksi esimerkki byrokratiasta, jota Suomi on pullollaan. Tällaiset jarrut on poistettava
välittömästi. Artikkelissa mainitaan myös, että yksittäisen virkamiehen valta kaavoituksessa on
kasvanut. Olemme kaikki kuulleet kauhukertomuksia, kuinka valtion tai kunnan virkamiehet ovat
tehneet kiusaa yrittäjille tai yksityisille henkilöille. Meillä ei ole tähän enää varaa. Lakeja ja
sääntöjä sovellettaessa on aina katsottava kokonaisuutta ja joustettava tarpeen mukaan.
Valtiovalta
Yrittäjyyttä tai maanviljelyä koskevat lait ja säännöt laaditaan komiteoissa joissa istuu henkilöitä,
jotka eivät ole itse koskaan olleet yrittäjiä tai eivät erota talikkoa hangosta. Tällaiset henkilöt eivät
voi tehdä viisaita päätöksiä, vaikka halua riittäisi kuinka paljon. Virkamiesten pitää olla valvomansa
osa-alueen ammattilaisia. Byrokraatit ajattelevat asiat aina omien suodattimiensa kautta. Yksi
heidän voimakkaimmista suodattimistaan on teoreettisuus. He eivät ymmärrä tai välitä ymmärtää,
miten heidän päätöksensä toimivat käytännössä. Käytäntö on aina eri asia kuin teoria.
Jokainen hallitus höpöttää samoja lupauksia kuinka yrittäjiä pitää auttaa, mutta tekee harvoin
käytännöllisiä, yrittäjän arkeen helposti soveltuvia päätöksiä. Meidän on vihdoinkin ymmärrettävä,
että laskut maksaa Suomen teollisuus. Sitä on autettava tai muuten loputkin yritykset katoavat
Aasiaan.
Yritykset tarvitsevat enemmän tukea nimenomaan juuri laman aikana. Kun ajat paranevat,
tukirakenteet voi purkaa. On luotava joustava yhteiskunta, jossa tuetaan aina niitä tahoja, jotka
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pitävät Suomen sillä hetkellä käynnissä. Tuen keskittäminen laman aikana työttömille ja kansalle
unohtaen yritykset tulee kostautumaan. Meidän on laitettava yhteiskunnan etu ensimmäiseksi. Juuri
nyt nimenomaan yritykset pitävät yhteiskunnan kasassa. Auttaaksemme yhteiskuntaa meidän on
autettava yrityksiä.
Yrittäjän vastuu
Myös yrittäjillä on vastuu Suomen kohtalosta. Yrittäjien pitää miettiä tarkkaan, onko eettisesti
oikein viedä yritys Viroon tai Kiinaan, etenkin jos se on saanut tukea tai verohelpotuksia
yhteiskunnalta. Onko muutosta saatu hyöty todellakin sen arvoista, että sen takia on edistämässä
Suomen vaipumista taantumaan? Emme voi enää ajatella, että ei maa yhtä yritystä kaipaa. Se
kaipaa. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtään yritystä.
Jos valtaosa suomalaisista työläisistä kävisi töissä naapurimaissa koska siellä ansaitsee paremmin,
Suomeen syntyisi työvoimapula ja monet yritykset joutuisivat lopettamaan toiminnan. Vienti- ja
verotulot vähenisivät niin paljon, että koko hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet natisisivat. Olisiko
tämä työntekijöiltä eettisesti oikeaa toimintaa? Entä jos suomalaiset pankit lainaisivat rahansa
muiden maiden yrityksille, koska saa niiltä paremman koron? Näin suomalaiset yritykset
näivettyisivät luoton puutteesta. Olisiko tämä moraalisesti oikein? Yritysten vieminen Aasiaan on
aivan samanlainen asia.
Kannattaa myös miettiä, onko eettisesti oikein että kannattava yritys jättää oman paikkakuntansa
vain siksi, että omistajat saisivat vieläkin enemmän tuloja? Onko eettisesti oikein että työntekijät,
jotka ovat olleet tärkeä osa yrityksen alkuvuosien menestystä, heitetään kylmästi sivuun?
Voi myös kysyä, onko eettisesti oikein että Suomen byrokraatit, poliitikot ja hallitus eivät tee muuta
kuin hankaloittavat yrittämistä? Onko eettisesti oikein, että ammattiliitot tekevät parhaansa
saadakseen yrittäjät mahdollisimman ahtaalle? Kansalaiset ja yritykset on kohta ajettu niin ahtaalle,
että ulkomaille muutto alkaa näyttää siltä kuin rotat jättäisivät uppoavan laivan. Tahdin kiihtyminen
tietää viimeistä naulaa Suomi-neidon arkussa.
Tietenkin eteen voi tulla tilanteita, jolloin on pakko laajentaa ulkomaille. Mutta monesti yrityksiä
siirretään muihin maihin lähinnä suurempien voittojen eikä niinkään hengissä selviämisen takia.
Joskus ahneus osuu omaan nilkkaan. Moni yrittäjä on myös katunut muuttoa. Yrittäminen ei
välttämättä ole helppoa toisessa maassa. Ja vaikka voitot ehkä kasvavat, niin tekevät myös ongelmat
ja työn määrä. Isompien markkinoiden ja voittojen perässä juokseminen tulee yleensä kovan hinnan
kanssa.
Usein yrityksen ulkomaille muuton syynä on sama ilmiö kuin kaikkien muidenkin kasvuhalujen: iso
ego. Ajattelemme että sitten kun yritykselläni on 500 työntekijää ja liikevaihto 20 miljoonaa, olen
onnellinen, kuuluisa ja kova liikemies. Kaikki kunnioittavat ja kadehtivat minua, koska olen suuri
johtaja. Iso ego on yllättävän usean yrityslaajennuksen keskeisin syy. Mutta isosta liikevaihdosta ja
kuuluisuudesta on turha hakea syvällistä tyydytystä. Niistä tulee aina kahle.
On myös muita keinoja vähentää kuluja ja nostaa tuottavuutta sen verran, että ei tarvitse lähteä
merta edemmäksi kalaan. Kannattaa yrittää neuvotella alihankkijoiden, raaka-aineiden toimittajien,
ammattiliittojen ja työntekijöiden kanssa. Kaikki tahot alkavat vihdoinkin herätä siihen raakaan
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totuuteen, että kaikkien on pakko joustaa jotta Suomi ei vaipuisi pitkään vaikeaan taantumaan.
Jokaisella asianomaisella on oma eettinen vastuu Suomen kohtalosta. Toivottavasti löydämme
sovun, jossa yrittäjät, valtiovalta, liitot ja työntekijät alkavat vihdoinkin takoa samaa rautaa.
Yrityskasvun ei pidä olla itsetarkoitus. Yritys voi kehittyä paremmaksi ja kannattavammaksi, vaikka
sen koko ei välttämättä muutu. Voidaan kehittää uusia tuotteita, tehokkaampi tuotanto tai
myyntiverkosto. Keinoja on muitakin kuin vain sokeasti kopioida muita yrityksiä muuttamalla
niiden perässä kaukomaille. Pysähdy ja käytä omaa päätäsi. Kun on selkä seinää vasten, vastauksia
putkahtaa esiin. Puhu työntekijöiden, alihankkijoiden ja ammattiliittojen kanssa ja luo jotain uutta
täällä Suomessa. Saatatte kaikki yllättyä tuloksesta, jos panette uusien ideoiden kehittämiseen
saman energian, vaivan ja rahan mitä uuden tehtaan aloittaminen kaukomailla olisi vaatinut.
Suomen kansalaiset ja yritykset ovat velkaa yhteiskunnalle siitä, että ovat saaneet koulutuksen ja
ovat voineet aloittaa yrityksen vapaassa Suomessa. Tästä vapaudesta on moni suomalainen
maksanut kovan hinnan kahdessa viime sodassa. Sotien jälkeen lukemattomat henkilöt ovat
pyyteettömästi tehneet työtä yhteiskunnan hyväksi kouluissa, valtion ja kuntien palveluksessa ja
monella muulla tasolla. Nyt kansalaiset ja yritykset nauttivat näistä kovalla työllä saavutetuista
eduista. Meillä on eettinen velka Suomelle. Nyt on meidän vuoromme pitää huolta Suomesta ja
pyrkiä jättämään se tuleville sukupolville yhtä hyvässä – ja mieluummin paremmassa – kunnossa
kuin se on nyt. Vai olemmeko niin ahneita, ettemme välitä siitä että ajamme teoillamme Suomen
tuhoon?
Äänestä kukkarollasi
Taloussanomat-lehden artikkelista: Kun kolme nuorta suomalaismiestä päätti perustaa panimon, he
tekivät sen Tallinnassa. Miksi yritys ei jäänyt Suomeen?
Syyt ovat pitkälti puhtaan taloudellisia, panimon perustajakolmikkoon kuuluva Heikki Uotila
kertoo. Verotus, yritysilmapiiri, alkoholiverot ja kaikki muu on Viron puolella yrittäjälle paljon
helpompia, Uotila sanoo.
Sori Brewingin tuotannon on määrä käynnistyä vuoden lopulla. Olut valmistetaan Virossa, ja sinne
maksetaan myös tuotannon ja suunnitteilla olevan verkkokaupan verot.
Kyllä me mielellämme olisimme tehneet tämän Suomessa. Mutta suhtautuminen alkoholiin on täällä
sellaista, että jossain vaiheessa tulee raja vastaan. Mieluummin äänestää jaloillaan ja menee
tekemään sitä sinne, missä se on järkevää.
Toivottavasti suomalaiset kuluttajat äänestävät myös lompakollaan. Ostammeko suomalaista vai
ulkomaista olutta? Ymmärrän asian myös yrittäjän kannalta, mutta jos kaikki yritykset pakenevat
Suomesta, kohta ei ole kenelläkään varaa ostaa edes halpaa virolaista olutta. Ja kuten artikkelin
yrittäjäkolmikko sanoo, heidän syynsä mennä Viroon ovat pitkälle taloudellisia. Myös suomalaisen
kuluttajan syyt juoda kotimaista olutta pitää samalla tavalla olla taloudelliset. Kun suosii
suomalaista, pelastaa Suomen panimoiden tulevaisuuden.
Taloussanomat-lehti raportoi Soneran yt-neuvotteluista: Tiedotteen mukaan työtä siirretään
edelleen Tallinnaan, missä se tehdään noin 700 euron kuukausipalkalla. Suomessa samasta työstä
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saa 2 300–2 800 euroa kuukaudessa. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 1 100 tehtävää
Soneran asiakaspalvelussa, toimituksissa, laskutuksessa ja myynnissä. Nyt alkavissa ytneuvotteluissa on Pron sopimusalavastaavan Seppo Lundgrenin mukaan viitteitä siitä, että
päätökseen saadussa rakennemuutoksessa järjesteltiin osin henkilöstöä siten, että vanhemmat ja
parempipalkkaiset karsinoitiin eri tiimeihin kuin nuoremmat, samaa työtä tekevät henkilöt. "Näissä
tapauksissa ovea näytetään vanhemmalle porukalle. Soneran toimihenkilöiden luottamusmiehet
Jussi Hartikainen ja Erkko Endén sanovat, että tosiasiallisesti työtä siirretään alihankkijoiden
tehtäväksi halvemmilla työehdoilla tai uudella työvoimalla.
Kuluttaja, äänestä kukkarollasi. Jos Sonera siirtää palveluja Tallinnaan pelkkää ahneuttaan, näytä
sille mahtisi. Meidän kansalaisten on vihdoinkin tultava järkiimme ja ymmärrettävä, että voimme
omilla teoillamme määrätä tai vaikuttaa siihen, mitä Suomessa tapahtuu aina rikollisuudesta
politiikkaan ja hallintoon ja suomalaisen tuotteen suosimiseen sekä siihen, ulkoistaako yritys
palvelunsa tai muuttaako se ulkomaille. Voimme helposti lopettaa ulkomailla tuotettujen tuotteiden
ostamisen ja siten näyttää mielipiteemme.
Monesti emme pidä tavasta jolla pankki tai puhelinyhtiö kohtelee meitä, mutta olemme liian
laiskoja vaihtamaan toiseen. Kohdatessaan vääryyttä tyypillinen suomalainen vain mesoaa sohvalla
että ”jumalauta nyt tämä riittää”, mutta ei tee käytännössä mitään vääryyden poistamiseksi.
Herranpelko on iskostunut meihin niin syvästi, ettemme uskalla nousta valtaeliittiä vastaan. Mutta
me kansalaiset voimme laittaa ahneet yrittäjät kuriin. Meidän on vihdoinkin ymmärrettävä, että
nämä asiat ovat omalla vastuullamme. Äänestä äänelläsi, käytökselläsi ja kulutuksellasi niin, että se
tuntuu ja merkitsee jotain!
Yhteenveto
Meillä tuntuu parhaillaan olevan menossa eräänlainen Suomen tuhoamiskilpailu. Niin valtiovalta,
ammattiliitot, yrittäjät kuin myös me kansalaiset yritämme kukin omalla tavallamme hankaloittaa
Suomen menestystä kuin hölmöläiset konsanaan.
Jos yritysten tuottavuus paranisi parempien lakien ja sääntöjen myötä, yrittäjät – joista Suomessa
enemmistö on vielä rehellistä – maksaisivat ilolla kohtuulliset verot ja hyvät palkat ja investoisivat
enemmän Suomeen. Samalla veroparatiisien kautta tapahtuva sekä kaikenlainen muu veronkierto
vähenisi automaattisesti. Tukemalla yrittäjiä tuemme yhteiskuntaa ja itseämme.

*****
9. Suomi-kuva
Suomi on monien mittareiden mukaan maailman paras maa teollisuudelle ja yrittäjyydelle.
Talousnobelisti Paul Krugman totesi Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa, että on vähän
mysteeri miksi Suomella menee niin huonosti ja että se voi olla vain huonoa onneakin.
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Talousnobelistin luulisi tietävän, että taloudessa ei juuri ole sellaista ilmiötä kuin huono onni.
Huono onni johtuu yleensä yrityksen tai valtiojohdon tekemättömyydestä ja osaamattomuudesta.
Valtatien läheisyyteen rakennettava uusi moottoritie voi merkitä huonoa onnea monille valtatien
varren yrittäjille. Mutta toisaalta he tietävät uuden tien tulemisesta jo vuosia ennen sen
rakentamista, joten halutessaan he voivat varautua tilanteeseen monella tavalla. Maailma ja
suhdanteet muuttuvat, ja meidän on muututtava niiden mukana.
EU:n asettamat Venäjän pakotteet ovat Suomelle huonoa onnea. Meillä ei ole mitään tekemistä itse
Ukrainan ongelman kanssa, mutta pakotteet vaikuttavat meihin. Tällainen huono onni on aika
harvinaista. Suurin syy epäonnistumisiin löytyy yleensä joko yrityksen tai maan hallituksen
johdosta. Ja tärkein pointti on, että ongelmia tulee kaikille yrityksille ja valtioille. Se miten niiden
kanssa toimitaan, erottaa jyvät akanoista.
Suomella menee huonosti, koska meitä vaivaa uskonpuute, poliittinen kaaos ja kykenemättömyys,
yrittämistä hankaloittavat turhat lait ja säännöt, korkeat verot ja tuotantokustannukset,
ammattiliittojen valta, hyvinvointiyhteiskunnan kallis ylläpito, matala itsetunto ja huono
itseluottamus, liiallinen vaatimattomuus ja ujous, hyvien myyntitykkien puute, hankala sijainti,
tuntemattomuus maailmalla, kalliin maan imago sekä se, että Suomi ei ole in-maa. Keskittymällä
näiden asioiden korjaamiseen meillä on mahdollisuus parantaa tilannetta.
Aikoinaan Nokian vedossa Suomi sai paljon hyvää mainosta, mikä toi maahan ulkomaista pääomaa
ja tietotaitoa, mutta nyt Nokia-Suomi on vaipumassa unholaan. Tällä hetkellä peliyhtiöt ovat in,
mutta ne muodostavat Suomen teollisuudesta vain pienen siivun, joka ei riitä pelastamaan Suomea.
Joulupukin nostaminen ympärivuotiseksi ilmiöksi ei myöskään auta; se on aivan turha rahareikä.
On keksittävä nopeasti uusia järkeviä keinoja!
Työpaikkojen menetys
Talouselämä-lehti uutisoi The Boston Consulting Groupin tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan
Suomi menettää jopa 42 000 valmistavan teollisuuden työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, jos maa
ei pysty parantamaan kilpailukykyään ja jos rohkeita ratkaisuja ei synny. – Suomen tulisi pyrkiä
pitämään kiinni ainakin valmistavan teollisuuden työpaikoista, jotka olisivat siirtymässä ItäEurooppaan tai muualle lähialueille. Arvioiden mukaan yhden valmistavan teollisuuden työpaikan
ympärille syntyy keskimäärin 2,2 uutta työpaikkaa erityisesti palvelusektorille, minkä vuoksi
teollisuuden työpaikat ovat tärkeitä.
Edellinen tarkoittaa että tulemme menettämään kaiken kaikkiaan noin 100 000 työpaikkaa, jos
lasketaan mukaan myös palvelusektorilta häviävät työpaikat. Tämä taas tarkoittaa, että
yrityskannattavuus laskee ja konkurssit tulevat lisääntymään, mikä tietenkin vähentää uusien
yritysten perustamista. Tämä kaikki nopeuttaa kierrettä alaspäin, ja menetettyjen työpaikkojen
määrä tulee kasvamaan yhä kiihtyvällä vauhdilla. Suomen tulevaisuus näyttää aika synkältä.
Toisessa Talouselämä-lehden artikkelissa kirjoitetaan: Teollisuuden työpaikkojen siirtyminen
Suomesta ulkomaille jatkuu edelleen, selvitti asiantuntijayritys Deloitten tutkimus.
Yrityksistä noin 60 prosenttia on siirtänyt tuotantotoimintaansa pois Suomesta. Tutkimuksen
mukaan jopa 70 prosenttia suuryrityksistä suunnittelee jatkavansa siirtoja tulevan viiden vuoden
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aikana. Lisäksi lähes puolet suurista teollisuusyrityksistä on siirtänyt tuotekehitys-, hankinta-,
asiakaspalvelu- ja myyntitoimintojaan muualle.
Pieni siivu maailmakaupasta riittää
Mistä löydämme sen oman pienen osaamisnurkan, jossa menestymme? Suomi on pieni maa, joten
emme tarvitse valtavaa ulkomaankauppaa vientikiintiömme täyttämiseksi. Vuonna 2011 Suomen
viennin kokonaisarvo oli vajaat 60 miljardia euroa, josta kymmenen suurimman yrityksen osuus oli
33 %. Metsäteollisuuden, kemianteollisuuden, metallien ja metallituotteiden sekä sähkö- ja
elektroniikkateollisuuden tuotteiden viennistä viiden suurimman yrityksen osuus oli selvästi yli
puolet (lähde Wikipedia). Maailmanlaajuisesti katsoen 60 miljardia euroa on pieni summa.
Amerikkalaisen National Pork Producers Councilin mukaan Yhdysvaltojen possunlihan
kokonaismyynti vuonna 2011 oli noin 80 miljardia euroa, eli reilusti enemmän kuin Suomen koko
vienti. Tämä kuvaa hyvin sitä kuinka pienestä summasta Suomen viennissä on kyse
maailmanlaajuisesti katsottuna.
Imagon tärkeys
Meidän on kehitettävä imago, joka myy. Monilla mailla on tuotteidensa kautta selkeä imago. Saksa
tunnetaan laatumaana. Sveitsi on pankkien, kellojen, juuston ja suklaan huippuosaamisen maa.
Japanilaisilla autoilla ja kameroilla on hyvä maine. Ranska on kuuluisa viineistään. Englannista
löytyvät Bentley ja Rolls Royce. Yksi meille kaikille tuttu brändi on Electrolux-imurit. Ne ovat
kalliita, mutta käyvät kaupaksi siitä huolimatta. Electrolux markkinoi imureitaan nimenomaan
mielikuvalla ”kun ostat kallista, saat laatua”. Electrolux saattaa olla laadukas, mutta usein
mielikuvat ovat vain mielikuvia, eli ne eivät välttämättä ole edes totta. Mutta silti ne myyvät, joten
niitä varjellaan kaikin keinoin.
Suomessa on korkeat tuotantokustannukset. Tämä pitää kääntää eduksemme korostamalla tuotteen
kalliin hinnan johtuvan siitä, että se on laatutuote. Maailma on täynnä tuotteita joilla on kalliin
maine, mutta silti ne menevät kaupaksi. Lopetetaan hinnalla kilpailu. Kilpaillaan laadulla,
toimitusvarmuudella, huollon ja takuun toimivuudella sekä suomalaisilla tuotantoarvoilla.
Suomessa on jo useita huippudesignin ja huippulaadun valmistajia. Mm. Nokia, Kone, Wärtsilä,
Outokumpu, Halti, Rukka, Aarikka, Arabia, Iittala, Marimekko, Valmet, Hackman, Fiskars, Swan,
Rapala, Planmeca, Metso, Ponsse, Vaisala, Suunto ja Polar ovat pärjänneet maailmalla erittäin
hyvin. Fiskars on tunnettu tuoteperhe kautta maapallon. Jos Fiskars ei olisi valmistanut
laatutuotteita, se tuskin olisi menestynyt niin hyvin. En tiedä yhtään suomalaista halpatuotetta, joka
olisi pärjännyt maailmalla. Yleisesti ottaen suomalaiset tuotteet ovat jo nyt hyvälaatuisia, joten
kysymys on enemmänkin imagon luomisesta kuin siitä, että on alettava valmistaa parempaa laatua.
On paljon helpompi parantaa tuotteiden imagoa kuin laatua.
Imagon luominen
Menestyminen maailmalla on kilpailua hyvästä imagosta. Yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja valtion on
yhdessä keskityttävä tähän asiaan. Kun saamme luotua korkean laadun imagon tuotteillemme,
kaikki muutkin talousalat tulevat hyötymään sen vanavedessä.
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Jos myymme laatua odottaen että se huomataan maailmalla itsestään, edessämme on pitkä tie.
Meidän on koottava voimavaramme ja tehtävä Suomen uudesta imagosta maan ykköstavoite. Tähän
on uhrattava paljon rahaa ja vaivaa.
Meidän pitää kääntää yleinen ajattelu Suomen kalleudesta positiiviseksi asiaksi: suomalaiset
tuotteet ovat kalliimpia kuin muiden maiden tuotteet, ja olemme siitä ylpeitä. Kalliimpi hinta
heijastuu tuotteen designissa, ekologisissa tuotantoarvoissa, käyttöominaisuuksissa, laadussa,
pitkässä takuussa ja kestävyydessä.
Meidän ei tarvitse keksiä mitään uutta, vaan kopioida maailman parhaiden brändien menestyksen
kaavat. Hyvässä brändissä on myös se puoli, että jos yhdelle tuotteelle saa luotua korkean laadun
mielikuvan, sen jälkeen on paljon helpompi myydä seuraava tuote edellisen imussa. Nokia on
tehnyt suuren työn tuomalla Suomi-laadun kuluttajien tietoisuuteen. Tämän saavutuksen ei pidä
antaa jäähtyä liikaa.
Pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus
Suomalaisen tuotteen tarrassa voisi lukea High Quality Made in Finland, eikä pelkkä Made in
Finland. Jos meillä on tarpeeksi rohkeutta, voisimme sanoa jopa näin: Made in Finland by High
Quality, Social and Ecological Values. Tämä on pitkä ja outo lause, mutta erilaisuudella meidät
huomataan. Lause tiivistää kaiken mitä meidän pitää tuotteistamme ja tuotantoarvoistamme
maailmalle viestittää.
Pienilläkin teoilla, kuten erilaisella made in -tarralla, voimme erottua joukosta. Mutta
uskallammeko erottua joukosta? Uskallammeko olla valtio, joka aloittaa tällaisen kansallisen
ohjelman? Uskallammeko laittaa korkeat tuotantoarvot ja laadun ensimmäisiksi?
Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen kirjoitti blogissaan: Uusien liiketoiminta-alueiden tai
-ekosysteemien pitkäjänteinen kehittäminen on uudenlainen haaste Suomen elinkeino- ja
innovaatiopolitiikalle. Siinä rakennetaan uutta liiketoimintaa kotimaisten vahvuuksien, globaalien
mahdollisuuksien sekä yritysten ja julkisen vallan tiiviin yhteistyön varaan. Ulkomailta löytyy hyviä
esimerkkejä valtioista, jotka ovat onnistuneet tällaisella politiikalla luomaan uusia kilpailukykyisiä
vientisektoreita. Mm. Chilen viinien, Taiwanin informaatioteknologian ja Tanskan tuulimyllyjen
kansainvälinen menestys luotiin yksityisen ja julkisen sektorin pitkäjänteisellä yhteistyöllä.
Samanlainen rohkea politiikka loi myös Suomen telekommunikaatioklusterin perustan 1980-luvulla.
Yhteistä näille esimerkeille on julkisen sektorin harkittu riskinotto sekä uusien liiketoimintaalueiden pitkäjänteinen kehittäminen.
Listaan voisi lisätä vielä Kolumbian menestyksekkään maapallonlaajuisen kahvin
mainoskampanjan 1970-luvulta. Myös Kalifornian rusinat, Piilaakso ja viiniteollisuus sekä Norjan
lohiteollisuus ovat tunnettuja käsitteitä maailmalla.
Suomen imagon nostaminen tulee viemään aikaa. Yksikään maa ei ole luonut uutta mielikuvaa
hyvästä laadusta vuodessa tai parissa, mutta esimerkiksi Japani, Hong Kong ja Kiina ovat siinä
pitkäjänteisellä työllä onnistuneet. Ne kaikki tuottivat ensin roinaa, mutta valmistavat nykyisin
parempaa laatua. Nyt Kiina keskittyy laadun nostamiseen, ja kohta sitä ei enää mielletä pelkkänä
roinan tuottajalta.
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Suomen mahdollisuudet lanseerata valtava maapallonlaajuinen mainoskampanja ovat tietenkin
rajalliset, mutta jostain on aloitettava. Tärkeintä on, että kaikki vähäinenkin viestintä ja toiminta
tukee tavoitetta. Lopettamalla kaiken turhan promootion säästämme miljoonia. Los Angelesissa
asuessani näin suuren määrän konsulaatin, Matkailun edistämiskeskuksen ja eri liikealojen Suomipromootiotilaisuuksia ja mainontaa, joista mielestäni valtaosa meni hukkaan.
Olemme keskittyneet liikaa markkinoimaan vain suomalaista huippudesignia, joka mielletään
taiteeksi ja muotoiluksi Nyt on keskityttävä markkinoimaan huippulaatua, oli sitten kyse paperista,
elektroniikasta, teräspulteista tai juustosta. Tästä on tehtävä kaikkien yritysten ja koko kansan asia.
Kokonaismielikuva
Meidän on luotava maailmalle suomalaisista tuotteista ja tuotantoarvoista esimerkiksi
seuraavanlainen mielikuva: ”Suomessa valmistettu tuote on erittäin hyvin suunniteltu ja valmistettu
laatutuote, jolla on pitkä takuu. Se tulee puhtaasta Suomen luonnosta, kirkasvetisten järvien
rannoilta. Se on valmistettu ilman riistoa tai lapsityövoimaa, luontoa saastuttamatta, ekologisesti
kestävän kehityksen ehdoilla. Sen valmistaa ilman korruptiota ja rikollisuutta yhdessä maailman
parhaista maista asuva erittäin hyvin koulutettu homogeeninen ja harmoninen kansa, joka on ylpeä
valmistamistaan korkean laadun tuotteista.” Tämä on se mielikuva jonka haluamme ihmisten
saavan, kun he näkevät Made in Finland by High Quality, Social and Ecological Values -tarran.
Made in Switzerland -mielikuvasta ei nouse mieleen pelkästään laadukkaat kellot vaan myös Alpit,
pankit, raha, puhdas lumi ja onnellisen näköiset lehmät käyskentelemässä puhtaanvihreällä
vuoristoniityllä. Made in India -mielikuva taas on likainen hikipaja, jossa naiset ja lapset tekevät
pitkää päivää.
Voimme luoda omanlaisemme kokonaismielikuvan Suomesta. Tarkoitus ei ole, että jokainen yritys
laittaa mainoksessa tuotteensa järven rannalle vaan että kukin yritys viestittää sille luontaisia arvoja.
Valtion ja eri yritysten mainonnasta suomalaisista tuotteista muodostuu pikkuhiljaa edellä mainitun
kaltainen kokonaismielikuva.
Ei ole sattumaa, että maailmalla isot yritykset käyttävät miljoonia imagonsa parantamiseen ja
vihreiden arvojen mainontaan. Ne ovat huomanneet, että vihreät arvot myyvät. Tulevaisuudessa
niistä tulee yhä tärkeämpiä. Mikä parasta, jo nyt Suomi mielletään hyvänä maana. Monet vihreistä
arvoista ovat jo osa hyvää imagoamme.
Millennium-palkinto
Joka toinen vuosi jaettava miljoonan euron Millennium-teknologiapalkinto pitää myös valjastaa
viennin tukemiseen. Nyt sillä palkitaan yleensä ulkomaalaisia, jotka ovat jo ennestään rikkaita ja
saavat tukea työlleen. Tässä mielessä palkintoraha menee lähes hukkaan. Järkevämpää olisi jakaa
raha Suomessa ja/tai ulkomailla toimivien muutamien PK-yritysten kesken, jotka harjoittavat
Suomen kasvua tukevaa toimintaa. Kysymykseen voi tulla myös jokin ulkomainen yritys, joka
auttaa Suomen vientiä jollain erittäin merkittävällä tavalla.
Wikipedian mukaan Millennium-teknologiapalkinnolla pyritään myös kasvattamaan Suomen
mainetta korkean teknologian maana. Miten palkinto, joka hädin tuskin ylittää uutiskynnystä edes
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siinä maassa josta voittaja tulee, tukee Suomen mainetta? Se on hyvää tarkoittava kilpailu, mutta
sen voisi valjastaa paljon tärkeämpään käyttöön. Palkintorahat olisivat monelle aloittelevalle
yritykselle suuri apu, ja samalla auttaisimme myös Suomea.
On myös outoa, että palkinnon arvo on miljoona euroa, kun muut kulut ovat noin kaksi miljoonaa.
Oli kyse teknologiasta tai vienninedistämispalkinnosta, kulut eivät saisi kasvaa liian korkeiksi.
Tässä, kuten niin monessa muussakin säätiössä, hyväntekeväisyysjärjestössä tai muissa hyvää
tarkoittavissa organisaatiossa, byrokratia kasvaa niin suureksi että se vie valtaosan varoista.
Käytäntö
On myös muita käytännön keinoja, joilla voimme edistää vientiä ja Suomi-kuvaa:
-

Tekes ja vienninedistämiskeskus voivat tukea yrityksiä tuotteiden markkinoinnissa ja
järjestää erilaisia koko maan imagon kohotuskampanjoita.

-

Finnveran on muutettava sääntöjään niin, että siitä on isompi apu yrityksille.

-

Jos voisimme tarjota Suomessa valmistetulle tuotteelle paremman takuun kuin muut
tarjoavat, koko maan imago nousisi. Pitkä takuu viestittää hyvää laatua.

-

Uusi tuotantoarvomaailma pitää iskostaa myös yritysten henkilökuntaan. Meidän kaikkien
on puhallettava yhteen hiileen. On saatava takaisin se yhteishenki ja sisu, joka vallitsi sotien
jälkeen kun maksoimme sotakorvauksia.

-

Laatukeskus Excellence Finland Oy:n julkaiseman amerikkalaisen tutkimuksen mukaan
Suomessa laatukoulutusta ja -käytäntöjä jaetaan muihin maihin verrattuna erittäin vähän
omassa verkostossa. 22 maata kattavassa tutkimuksessa Suomi jäi useimmissa kohdissa joko
aivan viimeiseksi tai kolmen viimeisen joukkoon. Tutkimuksen pääkohdat olivat laadun
strateginen merkitys organisaatiossa, laatujohtaminen, laatutyökalujen käyttö ja
laatukoulutus. Tutkimus osoittaa, että suomalaisten yritysten pitää panostaa enemmän
siihen, että koko henkilökunta ottaa hyvän laadun valvomisen omaksi asiakseen.

-

Myös yrittäjäjärjestöjen pitää tehdä oma osuutensa järjestämällä asiaa tukevaa koulutusta ja
viestintää. Yrittäjiä pitää tukea kaikin mahdollisin keinoin, esimerkiksi luomalla selkeitä
malleja joilla yrittäjät voivat välittää oikeanlaista mainontaa ja mielikuvaa maailmalle.

-

Ulkomailla ja kotimaassa pitää järjestää näyttäviä tempauksia, joissa kiteytyy Suomen uusi
suunta. Myös yritysten pitää omissa promootiotilaisuuksissaan painottaa kaikkien
suomalaisten tuotteiden laadukkuutta. Tukemalla muita tuet itseäsi.

-

USA:ssa on jo havaittavissa, että tuotantoa tuodaan takaisin kotimaahan. Tämä johtuu siitä,
että Kiinassa ja muualla Aasiassa työntekijöiden palkat ja etuisuudet ovat nousussa ja
hikipajat vähentymässä. Myös meidän on valmistauduttava tähän ja tehtävä paljon töitä sen
eteen että suomalaiset yritykset siirtävät tuotannon takaisin Suomeen, eikä Viroon tai muihin
maihin.
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Näillä keinolla voimme erottautua joukosta. Isommalle maalle tämä olisi vaikeampi tehtävä, mutta
Suomi on pieni maa. Kuten possunlihaesimerkki osoittaa, Suomen ei menestyäkseen tarvitse saada
maailmamarkkinoista edes kokonaista kinkkua, vaan pieni siivu riittää.
Suunnanmuutos
Pitääkö Suomen mennä ensin polvilleen ennen kuin ymmärrämme muuttaa suuntaa? Toivottavasti
ei. Suomen asiat ovat vielä aika hyvin. Meillä on hyvä teollisuus, joka jo valmistaa laatutuotteita.
Meidän on vain alettava rohkeasti viestittää Suomi-laatua maailmalle. Rahaa vienninedistämiseen
on jo budjetissa varattu; se on vain käytettävä oikein. Ensimmäisinä vuosina viestintään pitää uhrata
mahdollisimman paljon varoja, jotta ohjelma saa hyvän alun. Suomi-kuvan kiillottaminen ei ole
kiinni mistään muusta kuin rohkeudesta ja uskosta itseen.

*****

10. Suomalainen suosi suomalaista!
Japanilaisten ja hongkongilaisten jälkeen nyt kiinalaiset vuorostaan kopioivat surutta länsimaisia
tuotteita. Emme välitä, vaikka näitä kopioita ostamalla vaarannamme Suomen teollisuuden
tulevaisuuden. Meille on tärkeämpää saada tuotteet (monesti turha roina) muutaman euron säästöllä
kuin turvata Suomen teollisuus. Onko tämä järkevän ihmisen toimintaa?
Olemme aiheellisesti huolissamme Suomen viennin vähentymisestä ja tehtaiden sulkemisesta, mutta
jos emme itse osta suomalaisia tuotteita, miten voimme olettaa että joku muu niitä ostaisi? Kaikkein
ensimmäiseksi on saatava kotimarkkinat takaisin halpatuotteilta. Jo pelkästään tällä kohennamme
Suomen teollisuuden tilaa huomattavasti. Miksi mennä merta edemmäksi kalaan?
Lyömme itseämme kirveellä omaan nilkkaan joka kerta kun ostamme muutaman euron halvemman
tuontituotteen, vaikka vieressä olisi Made in Finland -tuote. Tosin Made in Finland -tuotteita ei enää
juuri kaupoissa ole, mikä johtuu juuri siitä että emme ole niitä edellisinä vuosina ostaneet. Joka
vuosi jokin Suomi-tuote joutuu hautaan. Muutama vuosi sitten loppui mm. miesten kauluspaitojen
ja pukujen valmistus.
Ostin halvat Kiinassa tehdyt kumisaappaat. En ole varma oliko lesti tehty ihmisen jaloille, saappaat
oli pakko heittää pois. Nokian kumisaappaita ei voita mikään. Halvan kiinalaisen vasaran varsi
taipuu ensimmäistä isompaa naulaa poistaessa. Halvan poran akku hajoaa muutamassa
kuukaudessa. Halvan repun vetoketjut ovat rikki hetken päästä. Halpa lapio on mutkalla
ensimmäinen kevään jälkeen. Halvalla kirveellä lyö vain omaan nilkkaansa. Ongelma on
asenteissamme: ostamme sitä halvinta jota on tarjolla. Kansa on koulutettava uudelleen niin, että se
ymmärtää kotimaisen tuotteen arvon. Kotimaisessa tuotteessa on pieni Suomi-lisä, mutta se on kuin
laittaisi rahaa pankkiin oman tulevaisuuden turvaksi.
Kiinalaiset tuotteet ovat monesti myös vaarallisia. Muovituotteet ovat myrkyllisiä. Itse en antaisi
lapselleni yhtäkään kiinalaista lelua. Meikeistä, tuteista ja tuttipulloista on löytynyt isoja määriä
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lyijyä ja muita myrkkyjä. Olen varma, että Suomessa valmistetut muovituotteet ovat turvallisempia
kuin Kiinassa valmistetut.
Kiinan viljelyalueista valtaosa on saastunutta. Riisi, mausteet ja muut elintarvikkeet sisältävät isoja
määriä raskasmetalleja. USA:ssa kuoli tuhansia koiria myrkyllisen kiinalaisen koiraanruuan takia.
Muistamme kaikki Kiinan maitoskandaalin, jossa maitojauheeseen oli sekoitettu myrkyllistä
teollisuuskemikaalia melamiinia, mikä aiheutti 300 000 lapsen sairastumisen.
Tietysti on olemassa myös kunnollisia halpatuotteita, ja jokaisen pitää ostaa oman rahapussinsa
paksuuden mukaan. Mutta usein se säästö, joka saadaan lastaamalla ostoskärryt täyteen halvoilla
tuontitavaroilla, tuhlataan saman tien johonkin turhaan heräteostokseen.
Suosi suomalaista, osta laatua, turvaa tulevaisuutesi -kampanja
Pienellä asennekoulutuksella Suomi voisi olla se maa, joka on kuuluisa siitä että kansalaiset ostavan
oman maansa tuotteita. Tämä olisi yksi tapa viestittää Suomi-laatua maailmalle. Esimerkiksi
Sveitsissä ihmiset alkoivat spontaanisti ostaa oman maan tuotteita, kun mediassa kirjoitettiin
viennin olevan vähentymässä. Meidän pitäisi toimia samoin myös Suomessa.
Meidän on tehtävä tästä kansallinen ohjelma. Voimme kehittää viestintäkampanjan joka näyttää
selkeästi, että jos emme osta kotimaisia tuotteita, työpaikat katoavat Aasiaan. Pelkkä Suomen lippu
tai joutsenmerkki tuotteessa ei enää riitä. Kansalle pitää tehdä selväksi, että nyt on tosi kyseessä.
Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää satojatuhansia työpaikkoja seuraavan kymmenen
vuoden aikana. Ja jos koko maapallo vajoaa lamaan, kuinka monta työpaikkaa menetämme silloin?
Meidän on varauduttava myös tähän mahdollisuuteen.
Valtiojohdon, yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen on kehitettävä yhteinen ’Suosi suomalaista-osta laatuaturvaa tulevaisuutesi’ -kampanja. Vain yhdistämällä resurssit voimme saada aikaan jotain
konkreettista. Kouluissa voisi opettaa tietoiskuilla, miksi kotimaisen tuotteen ostaminen on tärkeää.
Vapaaehtoiset eläkeläisryhmät kiertäisivät kouluissa kertomassa kotimaisista tuotteista.
Suomalaisen Työn Liitto voisi luoda tämän kampanjan ja koordinoida sen eläkejärjestöjen kanssa.
Kaupoissa kotimaiset tuotteet merkittäisiin näkyvästi hyllyssä olevalla siniristilipputarralla.
Kauppiaat voisivat myös lanseerata kampanjoita, joissa Suomi-tuotteita myytäisiin alennuksella.
Tämäntapaisia pieniä keinoja kotimaisten tuotteiden menekin edesauttamiseksi on paljon. Kyse on
kansan totuttamisesta suosimaan kotimaista.
Suosi suomalaista -kampanjaan pitää valjastaa mukaan tunnettuja urheilijoita, muusikoita,
näyttelijöitä, poliitikkoja ja muita vaikuttajia. Kampanjan henkilöt pitää valita niin, että he kattavat
koko kansan nuorista vanhuksiin asti. Etenkin nuorison suosimat muusikot pitää saada mukaan. Jos
he käyttävät jotain Suomi-tuotetta, samoin tekee myös nuoriso. Julkkikset voisivat esimerkiksi
kertoa, mitä Suomi-tuotteita he käyttävät ja miksi. Olisi myös hyvä, että he käyttäisivät näitä
tuotteita keikoillaan ja julkisuudessa samaan tapaan kuin sponsorituotteitakin käytetään.
Kampanja ei saa olla vain lattea PR-kampanja, vaan siihen pitää panostaa kunnolla. Sillä pitää olla
pituutta ja syvyyttä, jotta se puree kansaan. On lyötävä nyrkkiä pöytään. Kampanjaan pitää
paneutua samalla vimmalla kuin ruton poistamiseen. Tasavallan presidentti voisi ottaa sen omaksi
projektikseen. Omalla vaikutusvallallaan hän saisi Suomen kerman mukaan talkoisiin.
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Oma kylä
Pienillä paikkakunnilla asuvien pitää ymmärtää, että pieni kauppa ei voi myydä tuotteita samalla
hinnalla kuin isojen kaupunkien marketit. Ne eivät voi myöskään pitää isoa varastoa, mutta yleensä
ne voivat tilata tuotteita pyydettäessä. Jos emme ole valmiit maksamaan pikkupaikkakuntalisää,
myynti loppuu kokonaan. Kierre on nopea: mitä vähemmän ostamme oman kylän kaupasta, sitä
enemmän kauppias joutuu nostamaan hintaa kunnes tulee kipuraja vastaan, ja siihen loppuu sen
kaupan elo. Katso oman paikkakuntasi raittia, niin näet kuinka monta pientä liikettä on joutunut
sammuttamaan lyhtynsä, koska kyläläiset ovat halunneet säästää muutaman euron ostamalla tuotteet
isojen kaupunkien marketeista. Monesti syynä on myös kateus. Emme halua että naapurissa asuva
kauppias saa rahamme. Annamme ne mieluummin anonyymille marketille.
Ihminen on outo olio. Hän on valmis tuhoamaan oman kylänsä talouden säästääkseen muutaman
euron. Ostoksille lähikaupunkiin ajetaan koko perheen voimalla ja tullaan taskut tyhjinä takaisin,
mutta ehkä takakontissa on hieman enemmän (turhaa) roinaa kuin omalta kylältä olisi saanut. Kun
päälle lasketaan vielä ajokulut, ja yleensä kauppareissulla myös syödään ravintolassa, lopputulos on
monesti kalliimpi. Koko perheen ostosmatka lähikaupunkiin voi tietenkin olla hauska retki, mutta
olisi hyvä pysähtyä miettimään myös oman kylän tulevaisuutta. Ei tarvitse ihmetellä, miksi
seuraava polvi muuttaa kaupunkiin töiden, palveluiden ja tavaran perässä, kun oman kylän kaupat ja
palvelut ovat kadonneet.
Valtiovalta
Myös valtion ja kuntien tulisi suosia kotimaista. Jos kaikki kuorma-autot ja bussit olisivat Sisun ja
traktorit Valmetin valmistamia, sillä olisi todella suuri työllistävä vaikutus. Tietysti hinta on
kynnyskysymys. Näiden yritysten pitäisi tarjota valtiolle ja kunnille sen verran alempaa hintaa, että
ero ulkomaisiin kilpailijoihin olisi kohtuullinen. Ja vaikka valtio maksaisi Sisusta enemmän, se
säästäisi työttömyyskorvauksissa ja saisi myös enemmän verotuloja, joten tästä näkökulmasta
katsottuna kotimainen tuote saattaa pitkällä tähtäimellä olla jopa edullisempi. Usein kalliimpi tuote
on myös kestävämpi, mikä näkyy säästöinä huoltokuluissa.
Suomalaisesta tuotteesta on tehtävä arvo, josta olemme valmiit maksamaan hieman enemmän. Kun
ostamme suomalaisen yrityksen tuotteita, osallistumme omalla pienellä panoksellamme paremman
Suomen luomiseen. Kysymys kuuluu, haluammeko turvata kiinalaisen vai oman perheemme
tulevaisuuden? Suomalaisten tuotteiden ostaminen on kansalaisvelvollisuus!

Osa 4
Menestyvän ja todellisen hyvinvointi-Suomen uusi alku

Miten tästä eteenpäin?
Tässä kirjassa on maalattu kuva Suomea uhkaavista ongelmista, mutta kirja ei keskity kertomaan
pelkästään uhista vaan tarjoaa myös työkaluja, joilla selviämme tulevaisuuden haasteista. Jokainen
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vähänkään omaa järkeään käyttävä ihminen tietää, että Suomi ja koko maapallo on kestämättömällä
polulla. Vaikka jollain ihmeellä onnistuisimme välttämään pahimmat karikot, siinäkin tapauksessa
UAD-hallintomalli
on
parempi
vaihtoehto
kuin
nykyinen
aikansa
elänyt
yhteiskuntajärjestelmämme. UAD-malli auttaa Suomea pysymään kohtuuden, hyvien arvojen ja
menestyksen polulla niin hyvinä kuin huonoina aikoina.
Valtion hallintosysteemin muuttaminen saattaa tuntua lähes mahdottomalta tehtävältä. Sen ei
kuitenkaan tarvitse olla vaikea ja pitkä prosessi. Monet kuningaskunnat ovat muuttaneet
hallintomuotonsa perustuslailliseksi monarkiaksi, jossa kuningas on muodollinen päämies. Ne ovat
käyneet läpi aivan samanlaisen urakan kuin mistä tässä on kyse. EU:hun liittyminen oli myös
vastaavanlainen ponnistus.
Vaikka UAD-mallin lanseeraaminen on tietenkin iso projekti, se voisi silti sujua yllättävän nopeasti
ja kivuttomasti. Kyse ei ole epämiellyttävästä muutoksesta, vaan olemme luomassa uutta vakaata
pohjaa Suomen menestykselle. Kansa lähtisi varmasti innolla mukaan, koska UAD auttaa kaikkein
nopeimmin juuri kansalaisia. Muutoksen vaikutus näkyisi lähes välittömästi kouluissa, työpaikoilla
ja ihmisten vireessä yleensä.
UAD-mallin lanseeraaminen käytännössä
Kaikessa yksinkertaisuudessaan lanseeraus voisi edetä esimerkiksi näin: Jotta UAD-malli saadaan
kansan tietoisuuteen, on tärkeää saada mukaan joukko asiasta innostuneita kansalaisia. Henkilöitä,
jotka haluavat viedä uutta hallitusmalli-projektia eteenpäin, koska heillä on palava halu olla
luomassa uutta parempaa ja terveempää Suomea. Kourallinen myönteisiä asialle vihkiytyneitä
yhteiskunnan vaikuttajia saa enemmän aikaan kuin tuhannet valtiovallalle vihaiset ja katkerat
kansalaiset. UAD-malli ei toimi, jos se lanseerataan vihan kautta. Ei valtiovallan tai poliitikkojen
vihaaminen vaan isänmaan rakkaus on se voima, jolla uusi menestyvä Suomi nousee.
Jos netissä ja mediassa käydään tarpeeksi keskustelua UAD-mallista, niin ennemmin tai
myöhemmin jokin puolue tai politikointiin kyllästynyt kansanedustaja, ministeri tai joku muu
vaikuttaja innostuu asiasta. Tämä henkilö kokoaa vaikutusvaltaisia demokratian kehittämisestä
kiinnostuneita kansalaisia, järjestöjä, akateemikkoja, yritysmaailman ja politiikan johtohenkilöitä
sekä mediaa pohtimaan uutta hallintomallia. Nämä tahot viimeistelevät uuden mallin pääkohdat, sen
jälkeen ideaa rummutetaan mediassa. Jossain vaiheessa valtiovallan on pakko asettaa komitea
tutkimaan uuden hallintomallin luomista. Jos UAD-malli on komitean mielestä käytännössä
toteutettavissa, sen jälkeen tehdään isompi selvitys jossa mietitään kaikki yksityiskohdat
mahdollisimman pitkälle. Tämän jälkeen malli esitellään kansalle, ja aikanaan se menee
kansanäänestykseen.
Jos kansa valitsee uuden mallin, ensimmäiseksi pitää tehdä perustuslakia koskevat muutokset ja
hallintosysteemin muuttaminen ei-poliittiseksi. Tämän jälkeen voi kaikessa rauhassa muokata koko
hallinnon, lait, valtion laitokset, sosiaaliasiat, koululaitoksen, puolustusvoimat ja kaiken muunkin
valtion toiminnan uusien ideoiden ja arvojen mukaan.
Kun uusi malli otetaan virallisesti käyttöön, nykyiset kansanedustajat, ministerit ja hallituksen
virkamiehet jakavat asioiden hoidon siirtymäkauden yli. Näin takaamme, että valtiovallan toiminta
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ei häiriinny missään vaiheessa. Ne nykyiset poliitikot ja virkamiehet, jotka täyttävät uuden
hallintomallin pätevyysvaatimukset, voivat luonnollisesti hakea myös uuden virkamieshallituksen
virkoja.
Uusi, parempi tulevaisuus voisi lähteä käyntiin näin kivuttomasti. Mutta koska kyseessä on isojen
valtion instituutioiden muokkaaminen uuteen uskoon, prosessi tulee kestämään monia vuosia.
UAD-mallissa ei hätäillä, vaan asiat mietitään takkaan. Tärkeimpien päätösten tekeminen annetaan
kansalaisten tehtäväksi.
Kansanvalta = Kansantalkoot
Tärkeää on saada mukaan joukko asiasta innostuneita kansalaisia. Henkilöitä, jotka haluavat lähteä
viemään UAD-projektia eteenpäin, koska heillä on palava halu olla luomassa uutta parempaa ja
terveempää Suomea. Kourallinen myönteisiä asialle vihkiytyneitä yhteiskunnan vaikuttajia saa
enemmän aikaan kuin tuhannet valtiovallalle vihaiset ja katkerat kansalaiset. UAD-malli ei toimi,
jos se lanseerataan vihan kautta. Se toimii, kun se luodaan hyvyydellä ja maalaisjärjellä. Ei
valtiovallan tai poliitikkojen vihaaminen vaan rakkaus isänmaahan on se voima, jolla uusi
menestyvä Suomi nousee.
Eri liikealojen ja teollisuuden terävin johto ja asiantuntijat kokoontuvat jokainen omaan ryhmäänsä
miettimään miten tuleva uusi valtiovalta voi auttaa heitä menestymään. Yritysmaailma laitetaan
kuntoon isoista kansainvälisistä aloista aina pieniin aloihin asti. Lakiviidakko, säännöt, verot,
avustukset, tuet jne. kaikki mennään läpi ja laitetaan uuteen uskoon.
Koululaitos, terveydenhuolto, poliisi, puolustusvoimat, posti, lait ja kaikki valtion instituutiot
menevät myös läpi saman prosessin.
Kaikilla näillä ryhmillä on omat nettisivut joissa tavalliset kansalaiset pääsevät myös tuomaan julki
omat mielipiteensä. Näin koko suomi pääsee mukaan vaikuttamaan ja luomaan uutta systeemiä.
Tästä syntyy ennennäkemättömät kansalliset talkoot paremman Suomen eteen.
Tietenkin kun koko maan yritysmaailma ja instituutiot laitetaan uuteen uskoon, se tulee olemaan
useiden vuosien projekti. Nämä ryhmät toimivat itsenäisesti ja oman aikataulun mukaan. Aikanaan
heidän ideat annetaan hallituksen toimikunnalla joka on vastuussa kyseisestä alasta. Toimikunta
viimeistelee ehdotukset ja ne menevät hallitukselle päätettäväksi.
Näille ryhmille painotetaan, että tässä ei ole kyse siitä, että he voivat vaatia muutoksia jotka auttavat
vain heidän alaansa. Ei ole kyse vain heidän hyvästä, vaan koko maan edusta ja kaikkien hyvästä.
Ryhmille pitää jakaa tarkat ohjeet ja arvolistat joiden mukaan he arvioivat muutosehdotuksia. Näitä
arvoja ovat mm. luonnon hyvä, kestäväkehitys, verokertymä, työntekijöiden hyvä,
osakkeenomistajien hyvä, yhteiskunnan hyvä ja oman yhteisön hyvä. Eli he eivät saa tuijottaa vain
omaa hyvää, vaan heidän on luotava uusi malli, joka ottaa huomioon tasapuolisesti kaiken sen
mihin heidän alansa liittyy.
Näin saamme luotua aivan uudenlaisen vankan pohjan, jolta yritykset voivat ponnistaa. Pohjan joka
ottaa huomioon kaikki osapuolet. Tällöin on paljon suurempi mahdollisuus siihen, että kaikki
puhaltavat samaan hiileen. Näin luodaan todellinen hyvinvointiyhteiskunta ja menestystä kaikille.
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Suuntaa antava
Tässä kirjassa on esitetty vain suuntaa antava idea siitä, millainen UAD-hallitusmalli saattaisi olla.
Yksityiskohtien miettiminen tulee olemaan asiantuntijoiden ja halukkaiden kansalaisten vastuulla.
Kirjan päätarkoitus on sysäistä pallo pyörimään.
Mitä enemmän UAD-mallista pidetään meteliä netissä ja mediassa, sitä nopeammin alkaa tapahtua.
Tarvittaessa voimme perustaa puolueen tai tehdä kansalaisaloitteen asian edistämiseksi. Keinoja on
monia. Se miten UAD lähtee käyntiin, ei ole niin tärkeää kuin se että se lähtee.
Halutessasi voit lähettää tietoa UAD-mallista omalle kunnan- tai kaupunginvaltuutetullesi,
kansanedustajallesi, lääninhallitukselle ja eri ministereille. Osoitteet löydät googlaamalla. Voit
kirjoittaa esimerkiksi näin: Hyvä xx, toivon että valtiovalta asettaa asiantuntijoista ja kansalaisista
kootun komitean tutkimaan UAD-hallintomallin mahdollista lanseeraamista Suomessa. Tietoa
UAD-mallista löytyy sivustolta www.suomenystavat.org. Kunnioittavasti xx.
Apua löytyy
Jos päätämme lanseerata uuden hallintomallin, meidän ei tarvitse tehdä sitä yksin. Maailmalla on
monia demokratiaa ja vapautta edistäviä organisaatioita. Kun ne innostuvat uudesta mallistamme,
idea voi levitä kautta maapallon todella nopeasti.
Ongelmana tulee olemaan enemmänkin runsauden pula asiantuntijoista. Suomi on täynnä älykkäitä
eri alojen osaajia, jotka ovat pohtineet yhteiskunnallisia asioita koko elämänsä. Uuden
hallitusmallin kehittäminen on niin ainutlaatuista, että saisimme kaikki haluamamme kotimaiset ja
kansainväliset ammattilaiset talkoisiin mukaan.
Tuhannet koulutetut henkilöt janoavat
mahdollisuutta päästä käytännössä toteuttamaan omia ideoitaan paremman maailman hyväksi.
On tärkeää antaa asiantuntijoiden lisätä omat hyvät ideansa UAD-malliin. Tärkeää on myös, että
kaikki takovat samaa rautaa, oli valittu suunta sitten mikä tahansa. Vain aika tulee kertomaan, mitkä
asiat toimivat UAD-mallissa ja mitä asioita pitää hioa lisää. UAD-malli on joustava ja oppiva. Jos
sen annetaan kasvaa vapaana, tarvittaessa se korjaa itse suuntaa. UAD-yhteiskunta tulee kasvamaan
itsestään yhä paremmaksi ja terveemmäksi ja siten luo aina vain enemmän hyvinvointia, vapautta ja
menestystä.
Tuhon tie
Emme huomaa, että yhteiskunta käyttää meitä hyväkseen. Se ei tee sitä pahuuttaan, vaan koska
nykysysteemin oletusasetus on, että kansa on virkakoneiston palvelija, vaikka asian pitäisi olla
päinvastoin. Valitsemme johtajiksemme vuodesta toiseen samoja valheita suoltavia
ammattipoliitikkoja, jotka ajavat meidät yhä syvemmälle tuhon tielle. Taistelemme vallasta, rahasta,
raaka-aineista, sodimme, riitelemme, ahnehdimme ja tuhoamme luontoa ja eläinkuntaa.
Ymmärtäisin tämän järjettömyyden, jos eläisimme keskiajalla. Mutta että vielä tällä vuosituhannella
ja näinkin sivistyneinä jatkamme varman tuhon polulla. Olemme kuin sopulilauma, joka sokeasti
menee johtajansa perässä kallionkielekkeen yli.
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Suurin valhe, jonka päättäjät haluavat sinun uskovan on se, että kansalaiset eivät voi mitään heidän
vallalleen. Näytä, että voi! Toivon sinun omalla tavallasi tönäisevän UAD-ideaa eteenpäin. Kyse on
paljon enemmästä kuin vain Suomen kohtalosta. Se mitä sinä päätät tehdä tässä asiassa, voi
vaikuttaa koko maapallon kohtaloon. Meidän on yhdessä ainakin yritettävä saada maapallo takaisin
järjen tielle ennen kuin on liian myöhäistä. Me suomalaiset voisimme olla tämä järjen ääni!

”Voimakkaampi kuin maailman poliitikkojen voima on idea,
jonka aika on tullut.”
*****

Syntymäpäivälahja
Onko UAD-mallin mukainen hallintomalli utopiaa? Onko mahdollista luoda yhteiskunta, jossa
ihmiset pitävät aidosti huolta ympäristöstään ja yritykset ja yhteiskunta pitävät hyvää huolta
ihmisistä? Onko mahdollista, että hallituksen tehtäviä hoitaa ryhmä ammattilaisia ilman poliittisia
ongelmia. Onko mahdollista, että me kaikki voimme löytää oman intohimomme? Tekisimme työtä,
joka antaa meille muutakin kuin vain elannon? Olisimme vapaita ja elämään tyytyväisinä ilman
ahneutta ja kulutushysteriaa? Voisimmeko luoda Suomen, joka menestyy omalla polullaan? Onko
tällaisen hallintosysteemin ja yhteiskunnan rakentaminen ylipäätänsä mahdollista?
Jos joku olisi ehdottanut 1700-luvulla senaikaisille tyranneille ja kuninkaille, että perustetaan
demokratia jossa kansa päättää asioista, hänet olisi hirtetty saman tien. Ehdotus olisi kuulostanut
täysin järjettömältä ajatukselta. Mutta kuten historia osoittaa, vuonna 1776 Yhdysvallat teki juuri
niin ja kylvi demokratian siemenen. Yhdysvaltojen valitsemaa polkua pilkattiin Euroopan hoveissa,
mutta nimenomaan demokratian vapauden ansiosta Yhdysvallat on kasvanut maapallon
mahtivaltioksi.
Jos 1950-luvulla joku olisi vaatinut työntekijöille palkallisia 4-8 viikon vuosilomia,
sairauspoissaolopäiviä, äitiys- ja isyyslomia, pekkaspäiviä, ruoka- ja kahvitaukoja sekä
lomaltapaluurahoja, niin hänet olisi naurettu suohon. Kaikki – poliitikot, työnantajat ja jopa
työntekijät itse – olisivat yhteen ääneen teilanneet ajatuksen täysin mahdottomana. Mutta kuten
tiedämme, se oli täysin mahdollista.
Myös tänä päivänä maapallomme tulevaisuus on kansan käsissä. Mihin tämä järjetön
kulutushysteria, kiire, luonnon tuhoaminen, pakkokasvu, tuloerot, ison rahan valta, ahneus ja
vallanhalu johtavat? Se mitä Suomen kansa tekee nyt, on yhtä tärkeää kuin Yhdysvaltojen ja koko
maapallon kohtalo oli vuonna 1776.
Suomessa vallitsi ennen hyvä arvomaailma. Ihmiset olivat rehellisiä ja ahkeria ja pitivät toisistaan
huolta. Tällä asenteella selvisimme sodasta ja maan uudelleenrakentamisesta. Mutta jossain
vaiheessa lähdimme seuraamaan muita maita ja omaksuimme niiden epäterveet arvot. Nyt on aika
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marssia päinvastaiseen suuntaan kuin muut maat. On aika marssia oman pillimme mukaan. On aika
valjastaa Suomen hyväksi UAD-mallin arvoenergia, joka hyvyydellä taittaa ongelmat ja haasteet.
Elätkö sinä arvokasta elämää?
Pysähdy miettimään hetkeksi, elätkö sinä arvokasta elämää vai oletko vain pelinappula
yhteiskunnan pelipöydällä? Jos saisit elää arvokasta elämää, miltä se näyttäisi? Olemme niin
nykysysteemin harhan alla, että monien on vaikea pukea sanoiksi, mitä arvokas elämä heille
merkitsisi.
Suomen Kuvalehden pääkirjoituksessa Pois politiikan ja tieteen poteroista pohdittiin filosofi Pekka
Himasen ryhmän tekemää raporttia seuraavasti: Sen [raportin] mukaan Suomessa on henkinen
kestävyysvaje. Sitä pidetään suurempana yhteiskunnallisena haasteena kuin hyvinvoinnin ja
talouden kestävyysvajetta. Monimutkaisessa, maapalloistuneessa ja talousvetoisessa maailmassa ei
enää riitä vanha. Vasemmistolaisuus puolustaa saavutettua rakenteineen. Yhtä kyvytön ja
konservatiivinen on oikeistolaisuus. Liberalismi on rappeutunut raha-ahneuden ideologiaksi.
Suomella on nyt ensikertaa todellinen vaara pudota sodanjälkeisen ajan jatkuneesta kasvusta ja
kehityksestä taantuvaksi yhteiskunnaksi. Hallitus alkaa nähdä, millainen hätä uhkaa, mutta on
kyvytön radikaaliin ajatteluun äänestäjien pelossa. Siksi katsotaan tutkijoihin, mutta onko tiede
samalla tavalla vankina poteroissaan, jopa poliittisesti leimatuissa?
Raportin mukaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on välttämätöntä päivittää, koska nykyinen
järjestelmä ei enää toimi. Nykykehityksellä esimerkiksi vuoden 2030 tilanne olisi Suomessa
mahdoton, koska silloin joka kolmas yli 15-vuotias olisi eläkkeellä.
Raportin mukaan uudistus pitää tehdä niin, että kaikki kokisivat hyötyvänsä kokonaisuudesta.
Toistaiseksi uudistaminen ei ole edennyt, koska kaikki osapuolet puolustavat omia
valtaintressejään. Vaihtoehdot ovat siis politikointi tai yhdessä onnistuminen.
Sen mukaan uudistusta kaipaavat lähes kaikki hyvinvointiyhteiskunnan suuret linjat: pitäisi siirtyä
puutteiden korjaamisesta hyvinvoinnin edistämiseen, siirtyä jälkeenpäin reagoinnista ennakoivaan
toimintaan, alkaa kohdella ihmisiä subjekteina eikä objekteina, käsitellä hyvinvointia
kokonaisuutena eikä sen osina ja siirtyä kohti osallistavampaa yhteiskuntaa.
Arvokas elämä, luovuuden ja välittämisen arvojen mukaisesti, on tarpeen itsekkyyden ja
sisäänlämpiävyyden murtamiseksi. Juuttuminen saavutettuihin etuihin ja vanhoihin asemiin on
tuhomassa elinvoimamme. Uudistumista tarvitaan politiikan lisäksi yrityksiin ja elinkeinojen
harjoittamiseen globaaliyhteisössä kestävän kasvun mallin mukaisesti. Näköalaton, suvaitsematon
ja pelottava itseensä käpertyminen on nyt paljastunut.
Kuulutan Himasen kanssa samojen asioiden perään. Valitettavasti poliitikot eivät ymmärrä käsitettä
’yhdessä onnistuminen ilman politikointia’. Politikointi on politiikkojen ainoa keino toimia. Sen
muuttaminen on kuin yrittäisi tehdä sudesta kasvissyöjää.
Raportissa todetaan, että toistaiseksi uudistaminen ei ole edennyt, koska kaikki osapuolet
puolustavat omia valtaintressejään. Poliitikot, liitot, puolueet ja yritykset eivät voi luonnolleen
mitään. Siksi arvokas elämä, jossa tehdään arvokkaita asioita ja kunnioitetaan arvokkaita arvoja,
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tulee pysymään vain kaukaisena unelmana. Ainoastaan poistamalla arvokasta elämää estävät asiat
(poliittisen systeemin ja huonon arvoperustan) voi arvokas elämä kummuta luonnollisesti kansan
rinnasta.
Pääkirjoitus päättyy toiveikkaasti: Toisaalta: keskustelu on käynnistynyt. Jospa vielä kansalaiset,
tutkijat ja poliitikot kohtaavat, otetaan askel eteenpäin. Ehkä syntyy merkityksellisiä ajatuksia – ja
tekoja.
Valitettavasti mitään merkityksellisiä tekoja ei tule syntymään! Silloinen pääministeri Jyrki
Katainen, joka itse tilasi Himasen tutkimuksen, sanoi tammikuussa 2014 muutama kuukausi
tutkimuksen julkaisun jälkeen, että hallitus varautuu uuteen miljardiluokan lisäsopeutukseen:
Joudumme tekemään menoleikkauksia ja veronkorotuksia. (…) Erityisesti veronkorotukset
haittaavat talouskasvua.
Poliitikkojen ainoat työkalut ovat politikointi, menoleikkaukset ja veronkorotukset. Kaikkein
ironisinta on, että Katainen itse tunnusti veronkorotusten tulevan haittaamaan talouskasvua, kun
talouskasvu on se ainoa asia, joka voi nostaa meidät tästä suosta. Katainen oli valmis lyömään
kirveellä Suomen nilkkaan, koska ei osannut tehdä mitään muuta kuin leikata ja nostaa veroja.
Samaan aikaan ostetaan sadoilla miljoonilla käytettyjä panssareita ja ohjuksia aivan kuin sota olisi
ovella. Vai ovatko panssariostot vain Suomen hivuttamista salavihkaa Nato-kuntoon? Kuinka kauan
aiomme sietää tällaista touhua? Eikö ole aika järjestää hallitukseen ammattilaiset, jotka osaavat
hoitaa maan asioita? Eikö ole vihdoinkin aika poistaa hallinnosta puolueet ja poliitikot ja kaikki
muut arvokasta elämää estävät asiat?
Poliitikot tulevat ensimmäisinä sanomaan, ettei valtion johtaminen voi olla yksinkertaista ja
helppoa. Mutta se voi olla yksinkertaista. Puoluepolitiikallaan poliitikot tekevät hallitsemisesta
usein aivan tahallaan monimutkaista ja vaikeaa. Näin he saavat kansan luulemaan että heitä
tarvitaan hoitamaan jatkuvia kriisejä, joita he itse politikoinnillaan aiheuttavat. Maailma ilman
politiikkoja olisi paratiisi!
Vaikka poliitikoille tarjotaan uusia ideoita, he eivät uskalla toteuttaa niitä, koska pelkäävät
epäonnistumista ja äänestäjien mielipiteitä. Taloustieteilijä Paul Krugman on sanonut viisaasti:
”Poliitikot antavat maailman palaa, koska heidän uransa kärsisi, jos he myöntäisivät virheensä.”
On vakava virhe olla edes yrittämättä mitään uutta.
Valitettavasti emme voi politikoida parempaa tulevaisuutta. Valitettavasti puheiden aika on ohi – nyt
on tekojen aika. Valitettavasti kukaan ei halua muuttua, koska muutos on työlästä ja epävarmaa.
Valitettavasti me suomalaiset joudumme ajattelemaan omilla aivoilla. Valitettavasti me kaikki
joudumme kiristämään vyötä. Valitettavasti meille kaikille tulee känsiä käsiin, ennen kuin
selviämme tästä savotasta. Valitettavasti meillä on taas kerran edessä ”suo, Jussi ja kuokka -aika”.
Nyt on aika kaivaa esiin vanha kunnon sisu!
Arvoenergia
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UAD-yhteiskunta elää ja kasvaa omien arvojensa asettamien rajojen sisällä. Se kasvaa itsestään
vuosi vuodelta paremmaksi niin kauan kuin sen arvoja kunnioitetaan. Se tulee vetämään puoleensa
yhä parempia henkilöitä ja ideoita, jotka auttavat sitä kasvamaan yhä paremmaksi.
Kasvu tapahtuu itsestään aivan samalla lailla kuten Suomen nykyinen hallintokoneisto kasvaa
omalla voimallaan yhä byrokraattisemmaksi, tai kuten entinen Neuvostoliitto kasvoi yhä
ahdistavammaksi, tai kuten jonkin maan hallitus kasvaa yhä korruptoituneemmaksi. Jos valtio tai
yritys on epärehellinen, epärehelliset henkilöt tuntevat vetoa sitä kohtaan ja siten vetävät sitä aina
vain huonompaan suuntaan. Tämä on itseään toteuttava ilmiö. Arvoenergia vetää puoleensa
kaltaistaan hyvää energiaa ja luo lisää kaltaistaan energiaa.
Maan energia voi muuttua myös salaa ajan kanssa. Se voi muuttua samalla lailla kuin mitä tapahtuu
dieetissä, josta alamme lipsua. Niin kauan kuin pidämme kiinni periaatteistamme syömisen suhteen,
laihdumme. Mutta jos lipsumme niistä, alkaa yhä kiihtyvä kierre huonompaan suuntaan. Näin on
käynyt myös Suomelle. Poliitikot eivät ole tahallaan ajaneet Suomea tuhon partaalle, vaan se on
tapahtunut vähitellen. Politiikka on luonteeltaan sellaista, että se tahtoo mennä pahempaan
suuntaan.
Arvoenergia on aina yhtä voimakas. Ainoa muuttuja on arvojen laatu: ovatko ne hyviä, huonoja vai
siltä väliltä. Itsessään arvoenergia on neutraali eikä välitä, meneekö se hyvään vai huonoon
suuntaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää tuntea oman maan arvoenergia. Onko se sotiminen,
kansalaisten riisto, riitely, ahneus, valtava byrokratia, holhoaminen tai vapauden puute? Vai onko se
rauha, hyvinvointi, tasa-arvo, terve menestys, kannustus, yksilön sekä yleinen vapaus? Nämä asiat
määrittävät maan, sen suunnan ja tulevaisuuden. Jos maan arvoenergia on hyvyys, vapaus ja
kaikkien hyvinvointi, miten sellainen maa voisi olla menestymättä? Jos maan arvoenergia on
pahuus, riisto, vapauden puute ja ahneus, miten sellainen maa voisi koskaan luoda todellista
hyvinvointia? Natsi-Saksan arvoenergia oli sotiminen, ja siksi se soti yhä kiihtyvämmällä vauhdilla.
Venäjän nykyinen arvoenergia vetää puoleensa roistoja. Mitä Suomen nykyinen arvoenergia vetää
puoleensa?
On tärkeää vaalia ja ylläpitää sitä saavutettua hyvää arvoenergiaa, joka Suomella vielä on jäljellä.
Hyvät arvot ovat huonon omantunnon kanssa kansallisaarteitamme. Kansan arvomaailma määrää
enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä, mihin suuntaan Suomi tulee menemään.
Voidaksemme muuttaa Suomen suunnan meidän on nollattava ja alustettava nykyinen suunta
uudelleen samalla tavalla kuin korjaamme sekaisin menneen tietokoneen. Uutta arvomaailmaa on
mahdotonta lanseerata vanhan päälle. On aloitettava puhtaalta pöydältä.
Maailma taiteilee juuri nyt veitsen terällä. Se mihin suuntaan kallistumme, tulee ratkaisemaan
meidän kaikkien kohtalon. Jollemme pysty muuttamaan suuntaa nyt, niin muutaman vuoden päästä
on jo liian myöhäistä. Ahneuden ja pahuuden kasvu, velat, itsekkyys, valtavat pakolaisvirrat, syvä
lama, kyber-, atomi- tai biologinen terrorismi, epidemiat ja pankkien kaatuminen voivat sysäistä
meidät kuolonkierteeseen. Koska maailma on poliittisten ja uskonnollisten jännitteiden takia niin
rikkonainen, emme kykene väistämään meitä uhkaavia vaaroja.
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Maapallo on kuin keitinvedessä kelluva sammakko, joka ei huomaa veden kuumenemista. Vuosi
vuodelta muutumme ahneemmiksi, hyväksymme yhä pahemmat rikokset emmekä välitä mistään
muusta kuin materiasta. Pahuus kasvaa salakavalasti. Jonain päivänä tämä pahuudenliemi
kiehahtaa, ja me siinä mukana.
Jos voisimme aloittaa alusta…
Jos voisimme aloittaa Suomen yhteiskunnan ja hallintomallin kehittämisen tyhjältä pöydältä,
tekisimmekö siitä nykyisen kaltaisen? Jos vastaat myöntävästi, silloin voit sytyttää tällä e-kirjalla
virtuaalisen takan. Mutta jos vastauksesi on kieltävä, siinä tapauksessa UAD-malli on
varteenotettava vaihtoehto terveen, onnellisen ja samalla myös materiaalisesti menestyvän
yhteiskunnan – todellisen hyvinvointiyhteiskunnan – luomiseksi.
Jos nykyinen yhteiskuntamme ei toimi niin hyvin kuin se voisi toimia, emmekö ole sen verran
velkaa tuleville sukupolville, että ainakin yritämme luoda paremman yhteiskunnan? Nykyisen
poliittisen yhteiskuntamallin kosmeettiset muutokset eivät tule meitä pelastamaan. Eikö olisi
kaikkein jaloin teko, jos voisimme antaa lapsillemme jotain hyvää ja kestävää? Eikö jokaisen
sukupolven vastuulla ole jättää maailma hieman paremmaksi kuin millaisena sen saimme?
Kaikki hyötyvät
UAD-malli ei poista maagisesti kaikki ongelmia, mutta se on iso askel oikeaan ja terveempään
suuntaan. Sen toteuttaminen tulee viemään aikaa, aivan kuten ongelmien kasaantuminen on vienyt.
Tarkoitus ei ole myöskään, että meistä pitäisi tulla pyhimyksiä vaan että me kaikki yritämme
parhaamme itsemme, perheemme, Suomen valtion ja koko maapallon eteen. Olemme erehtyväisiä,
ja se meille sallittakoon. Mutta emme voi enää käyttää erehtyväisyyttämme tekosyynä nykyiselle
jatkuvalle tuholle. Luulemme virheellisesti, että luonnonsuojelun ansiosta maapallo on menossa
parempaan suuntaan. Mutta voidaksemme taata kaikille maapallon asukkaille yhtä hyvän elintason
kuin rikkaissa länsimaissa, tarvitsemme siihen kuuden maapallon luonnonvarat. Olemme melkoisen
hataralla tiellä.
Himasen raportin mukaan uudistus pitää tehdä niin, että kaikki kokisivat hyötyvänsä
kokonaisuudesta. UAD-malli nimenomaan palkitsee kaikki kansalaiset monella eri tasolla, ei vain
yrityksiä tai valtiovaltaa. On kyse kaikkien hyvästä. Koska suurin muutos tapahtuu ihmisten
mielissä, sen vaikutus voi näkyä erittäin nopeasti myös aivan arjen tasolla.
Millaisia olisimme, jos olisimme voineet elää vapaina tehden työtä ja asioita jotka ovat meille
tärkeitä ja joista saamme syvää tyydytystä eikä vain rahaa? Millaisia olisimme, jos olisimme eläneet
yhteiskunnassa joka tukee riskinottoa, uuden oppimista, omien kykyjen löytämistä ja kehittämistä
niin harrastuksien kuin uran suhteen? Millaisia olisimme, jos olisimme eläneet ilman jatkuvaa
kilpailua ja riistokapitalismia? Millaisia olisimme, jos olisimme eläneet maassa jossa onnea ei
mitata materialla. Maassa jossa arvot ohjaavat kansalaisten, yritysten ja hallituksen jokaista
päätöstä? Maassa jossa kohtuus, toisen auttaminen, oman osuutensa tekeminen, rehellisyys ja
ahkeruus ovat arvossa? Maassa jossa korostetaan hyvän itsetunnon ja itsevarmuuden tärkeyttä?
Olisimme aivan varmasti parempia, onnellisempia ja myös materiaalisesti menestyneempiä niin
yksilöinä kuin koko maana.
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Todellinen vallankumous ei tapahdu barrikadeilla vaan ihmisten mielissä. Ainostaan silloin kun
jokainen meistä kokee oman vallankumouksensa, tulos voi olla pysyvä. Meillä kansalaisilla on
voima ja valta. Internet on antanut meille uuden ja mahtavan työkalun vaikuttaa. Nyt kaikki on enää
halusta ja viitsimisestä kiinni.
Joskus vuosien päästä kun uusi hallintomalli on yleistynyt maailmalla, katsomme taaksepäin ja
ihmettelemme, miksi emme ymmärtäneet muuttaa poliittista mallia aikaisemmin. Poliittisen
demokratian viimeiset vuosikymmenet tulevat näyttämään yhtä järjettömiltä kuin keskiaika, jolloin
kuninkaat ja tyrannit riistivät kansaa.
Uuden luominen
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanoi uudenvuodenpuheessaan 1.1.2014: Me emme
pikkutuulessa taivu, emmekä kovassakaan viimassa taitu. Suomella on tässä muuttuvassakin
maailmassa selvät vahvuutensa. Perustuksemme on vankka – hyvin koulutettu kansa, joka luottaa
demokratiaan, oikeusvaltioon ja tasa-arvoon. Yhteiskuntamme ei ole särötön, mutta se on yhä
kestävää tekoa.
Käsillämme on nyt havahtumisen hetki. Meidän on katsottava rohkeasti eteenpäin. On tehtävä
päätöksiä. On luotava uutta, mutta on myös purettava vanhaa, pysyväksikin luultua. Luotamme
vielä toisiimme ja itseemme. Tämän luottamuksen varassa voimme tavoitella uutta.
Suomi on aina pärjännyt paineessa. Voimat on koottu ja suunnattu eteenpäin. Suomi tarvitsee
jokaista täällä syntynyttä ja tänne muuttanutta. Jokaisella on annettavaa.
Yhdyn presidentti Niinistön sanoihin. Olemme sisukas kansa, jos joudumme selkä seinää vasten.
Valitettavasti se seinä tulee pian vastaan ja on aika kaivaa sisu esille. Voisiko Suomi olla se pieni
järjen, kohtuuden ja hyvien arvojen tyyssija, joka näyttäisi esimerkkiä koko maapallolle?
On talkoiden aika sanan varsinaisessa merkityksessä. Nyt on aika koko kansan kääriä hihat ja laittaa
Suomi kuntoon. Se ei tule olemaan aina helppoa, mutta on taatusti sen arvoista. UAD-mallin
lanseerausta ei pidä tehdä hissun kissun varovasti vaan täysillä päälle -metodilla, mutta tietenkin
järki mukana. Sitä ei pidä jättää toimikuntien pöytälaatikoihin tomuttumaan.
Käsillämme on nyt havahtumisen hetki. Meidän on katsottava rohkeasti eteenpäin. On tehtävä
päätöksiä. On luotava uutta, mutta on myös purettava vanhaa, pysyväksikin luultua. On purettava
poliittinen systeemi, ei kansalaisten etuja joihin Niinistö viittaa. Nyt on päättäjien aika lunastaa
ne tuhannet kerrat jolloin on tullut sanottua, että tarvitsemme rohkeita uusia tekoja. Nyt on aika
uskaltaa. Nyt on aika ottaa itseämme yksilöinä ja yhteisöinä niskasta kiinni ja aloittaa uuden
luominen. Meillä on siihen vihdoinkin työkalu – Uusi Arvopohjainen Demokratia.
Kaksi kysymystä mietittäväksi:
Eivätkö lähes kaikki Suomea koskevat ongelmat ole poliittisia tai ison rahan aiheuttamia?
Eivätkö lähes kaikki Suomea koskevat ongelmat johdu poliitikkojen, yritysjohdon ja kansalaisten
huonoista arvoista?
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*****

Ville Virtanen, oppisopimuskokki, lukitsee pyöränsä vanhasta tottumuksesta hotellin seinustalle,
mutta hymähtää itsekseen – enää ei tarvitse. Hän pysähtyy hotellin keittiön ovelle ja antaa
katseensa kiertää keittiössä, jossa ryhmä henkilöitä iloisena ja innokkaana tekee kukin omaa
työtään. Ville tietää, että kaikki nuo henkilöt tekivät aiemmin työtä, joka ei ollut lähellä heidän
sydäntään. Uuden, täysin erilaisen koulutussysteemin ansiosta yhä useammat ihmiset löytävät
oman intohimonsa. Tämä on luonut koko maahan todellisen hyvinvoinnin ja menestyksen
aikakauden. Ville on erittäin optimistinen niin oman kuin Suomen tulevaisuuden suhteen. Kun
poliittiset ideologiat, isot egot ja rahan valta eivät ole sekoittamassa hallituksen työtä, jokaisen
kansalaisen hyvinvointi ja menestys eivät ole pelkästään mahdollista vaan arkea.
Mikä olisi Suomen kansalta parempi 100-vuotissyntymäpäivälahja Suomen valtiolle 6.12.2017
kuin lupaus uudesta, vahvasta tulevaisuudesta!
Jos ei Uusi Arvopohjainen Demokratia, niin mikä sitten?
Arvovallankumous etsii tekijöitä!
www.suomenystavat.org

