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PÄÄTOIMITTAJALTA

KUN PUOLUE ON HÄVINNYT KOLMET 
eduskuntavaalit peräkkäin, alkaa syntyä 
jähmeässäkin organisaatiossa liikettä. Tä-
hän tilaan on joutunut perinteinen valta-
puolue SDP.

SDP teki 2011 vaalien ”keskustat” viime 
eduskuntavaaleissa vaipuen 16 prosentin 
puolueeksi. Aina 1970-luvulta lähtien uu-
den vuosituhannen alkuun saakka SDP:n 
kannatus liikkui 25 prosentin tuntumassa. 
Paavo Lipposen viimeiset, vuoden 2003 
vaalit toivat nekin melkein neljännesosan 
äänistä SDP:lle. Sen jälkeen tahti on hiipu-
nut ja puheenjohtajia on vaihtunut.

Mutta SDP:ssä alkaa nyt näkyä sellaisia 
elon merkkejä, joita kokoomuksenkin on 
syytä huomata. Yksi näistä on tulevaisuus-
pamfletti, jonka ovat kirjoittaneet SDP:n 
kapinatrioksikin nimetty kolmikko San-
na Marin, Timo Harakka ja Nasima 
Razmyar.

Tästä kolmeosaisesta tarinasta ko-
koomusta kiinnostavin lienee Harakan 
talouteen ja työllisyyteen sekä arvoihin 
keskittyvä osuus. Seuraavassa Harakan 
kirjoituksen yksi tärkeimmistä huomiois-
ta: ”Kun puolustamme työntekijöitä, ku-
vittelemme puolustavamme arvoja, vaikka 
puolustamme etuja.”

Harakka haluaa kertoa, että SDP pitäisi 
palauttaa ahtaasta etujärjestöstä arvopuo-
lueeksi. Arvosta tärkeimmäksi hän mää-
rittelee, Antti Rinteen tavoin, vapauden. 
Kuulostaako kauhean vieraalta kokoomus-
laisten korvissa? Enpä usko.

Harakan mukaan SDP:n pitäisi ajaa roh-
keasti eurooppalaisia arvoja, puolustaa 
euroa ja EU:ta sekä myöntää uudistusten 
välttämättömyys ja markkinatalouden pa-

remmuus. Samalla hän leimaa, poliitikon 
röyhkeällä etuoikeudella, nykyisen hal-
lituksen populistiskansallismielisten ja 
ultratalousliberaalien yhteiskeitokseksi. 
Leimaamalla muut ääripäähän hän sijoit-
taa SDP:n keskelle.

KOSKA SDP ON VIIMEKSI PYRKINYT 
poliittiseen keskustaan? Jutta Urpilai-
sella oli yritystä, mutta omien sietokyky ei 
riittänyt. Kokoomusta asetelma on helpot-
tanut: SDP ei ole häärinyt kokoomuksen 
perinteisellä, ns. keskiluokkaisella alueella 
vähään aikaan. Nyt haaste on heitetty.

Kokoomusta piirittävät Juha Sipilän, 
joskin uskottavuuttaan menettänyt, yrit-
täjäkeskusta, vihreiden oikea laita sekä 
mahdollisesti uudestaan heräävä ja toimi-
henkilöistyvä SDP. Viimeksi mainitusta 
ovat vasta oraat näkyvissä, mutta juuri ne 
kannattaa porvareiden läpivalaista.

Kokoomus on aloittanut periaateohjel-
mansa uudistustyön, jonka maali on 2018 
puoluekokouksessa. Siinä työssä pitää 
unohtaa ohjelmatyöhön kohdistuva skep-
tinen asenne, että se on vain aatteellisten 
propellipäiden harrastus. Vapaus on ko-
koomuksellekin tärkeä arvo – metodit sen 
puolustamiseksi eroavat SDP:stä.
ALBERTO CLARAMUNT

OIKEA SUORA

MIHIN SUOMI MUKA TARVITSEE 
akateemisia palkansaajia? Kysymys 
herää, kun lukee puheenjohtaja Antti 
Rinteen haastattelua, jossa hän kom-
mentoi yhteiskuntasopimuksen syn-
tymistä (KL 18.2.): ”Uskon, että Lauri 
Lyly, Antti Palola ja Jyri Häkämies 
kykenevät homman ratkaisemaan.”

Johonkin unohtui Akava ja Sture 
Fjäder (kok.), joka on saamassa jat-
kokauden Akavan johdossa. Rinteen 
mallissa työmarkkinat näyttävät ole-
van palkansaajien osalta vain STTK:n 
Palolan (sd). ja SAK:n Lylyn (sd.) 

käsissä.
Kokoomuslaisille sopinee, että SDP 

unohtaisi Akavan ja keskittyy ajamaan 
vain 70-lukulaisittain ”sorrettuja tosi-
duunareita.” Yhtälössä on ongelmal-
lista se, että näiden tosiduunareiden 
määrä on vähentynyt ja vastaavasti 
akavalaisten lisääntynyt. Ja samalla 
se on vastakkainen Timo Harakan 
visiolle SDP:stä.

Insinöörien, opettajien ja lääkärei-
den työmarkkina-asema ei ole yhden-
tekevä juttu. Ilman kohtuuhintaista 
osaamista Suomi ei selviä. AC

26–31
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NUMEROT

2 500 
SUOMALAISISTA PALKAN-
saajista enemmistö kuului 
edellisvuonna 2 500–2 600 
euroa tienaavien joukkoon. 
Keskiansio oli Tilastokeskuk-
sen mukaan 3 538 euroa.

46 000 
KULUTTAJATUTKIMUSLAI-
tos laski vuonna 2014, että 
pikkulapsiperheen kohtuul-
linen arki asumisineen ja 
liikkumisineen vaatii pääkau-
punkiseudulla 3 879 euroa 
kuukaudessa eli runsaat 
46 000 euroa vuodessa.

2 600 
LAUSUNTOKIERROKSELLA 
oleva ulkomaalaislain muutos 
edellyttäisi, että puolisonsa ja 
kaksi lastaan Suomeen halua-
valla tulisi olla vähintään 2 600 
euron nettotulot kuukaudessa 
saadakseen perheensä maa-
han.

HAAVEET

Oma kotitalo
15–24-VUOTIAISTA NUORIS-
ta 48 prosenttia haaveilee 
asumisesta itse rakentamassa 
omakotitalossa, Suomalaisen 
työn liitto kertoo. Kovimmat 
rakentamishalut löytyvät Poh-
jois- ja Itä-Suomesta.

Samaan aikaan työministe-
riössä tuskaillaan sen kanssa, 
että omistusasuminen on yksi 
merkittävä este työllistymiselle. 
Omin käsin rakennettu talo 
pitää paikkakunnalla, vaikka 
työt olisivat muualla.

Tilastokeskuksen mukaan 
työttömien määrä lisääntyi 
vuonna 2014 eniten juuri alle 
25-vuotiaiden ikäryhmässä.
HENRIIKKA PULLI

MITALIKAHVIT

Paavin ja Bushin seuraan
KOKOOMUKSEN KUNNIAPUHEENJOHTAJA ILKKA 
Suominen saa ensi maanantaina ensimmäisenä suo-
malaisena Robert Schuman -mitalin työstään Suomen 
EU-jäsenyyden puolesta. Mitalin myöntää Euroopan kan-
sanpuolue EPP, ja sen ovat tätä ennen saaneet muun muas-
sa EU-komission ex-puheenjohtaja José Manuel Barroso 
ja Yhdysvaltain ex-presidentti George H. W. Bush.

Suomisen tunnustuksen perusteluissa muistutetaan, 
että hän oli ensimmäinen puoluejohtaja, joka jo 1989 eh-
dotti Suomen liittymistä EU:hun. ”On vaikea kuvitella, että 
ilman Suomisen näkemystä, sitoutumista ja verkostoitu-
mista Suomi olisi liittynyt EU:hun”, perusteluissa todetaan.

Ranskan entinen pääministeri Robert Schuman ehdot-
ti vuonna 1950, että sodan repimän Euroopan maiden on 
luotava yhteinen demokraattinen järjestelmä.
ILKKA LUUKKONEN - KUVA: SHUTTERSTOCK 

PAAVI JOHANNES PAAVALI II PALKITTIIN 2004.

ALKOHOLI

Järvet muuttuvat viinaksi

PERHE- JA PERUSPALVELUMINISTE-
ri Juha Rehula (kesk) esittää lievennyk-
siä alkoholilakiin. Ravintolat esimerkiksi 
saavat myydä drinkkejä asiakkailleen 
puoli kahden jälkeen yöllä vain ilmoit-
tamalla siitä viranomaisille. Pois jää ny-
kyasetuksen mukainen vaatimus siitä, 
että juomien lisäksi pitäisi tarjoilla myös 
”korkeatasoista viihdeohjelmaa”.

Jatkossa jos kaksi ihmistä on samaan 
aikaan ravintolassa, toinen voi ostaa 

juomat molemmille. Nykylain mukaan 
jokainen hakee juomansa itse, vaikka 
pykälää noudatetaankin harvoin.

Kokoomus vapauttaisi lakia enem-
mänkin. Puolueen mielestä pienpani-
mon pitäisi voida myydä olutta suoraan 
panimosta. 
ILKKA LUUKKONEN - KUVA: SHUTTERSTOCK 

VAAHTOA ILMAN VIIHDETTÄ.
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JÄLKI-ISTUNTO

Vihreät palaavat salonkiin
VIELÄ JOULUN ALLA VIHREÄT OLI ÄR-
häkkä oppositiopuolue, joka ei pelännyt 
populistin leimaa. Niin pientä leikkausta hal-
litus ei tehnyt, etteikö joku vihreä olisi huuta-
nut: ”Ei noin!”

Kokoomuslaisia ärsytti eritoten se, että vih-
reät meni mukaan vasemmistoliiton väliky-
symykseen valtiovarainministeri Alexander 
Stubbin (kok.) asemasta (ks. myös sivu 18).

Joulutauolta palasi maltillisempi vihreät. 
Ensimmäisellä kyselytunnilla Olli-Poika 
Parviainen (vihr.) uteli sisäministeri Pette-
ri Orpolta (kok.), miten turvapaikanhakijat 
saataisiin tekemään töitä, edes vapaaehtois-
töitä.

– Olemme joutuneet lukemaan uutisista, 
kuinka turvapaikanhakijoiden vapaaehtois-
toimintaa päiväkodeissa on vastustettu ja lu-
menluontikin oli törmätä byrokratiaan, hän 
sanoi.

Parviainen taatusti tiesi kysyessään, että 
Orpo pitää ongelmaa vähintään yhtä vakava-
na kuin kysyjä. Tämä ei joutunutkaan aiheen 
parissa edes lujille.

Viikkoa myöhemmin ääneen pääsi Sa-
tu Hassi (vihr.), joka laittoi ympäristömi-
nisteri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) vähän 
tiukemmille udellessaan Metsähallituksen 
hakkuista. Silti Hassi, jonka menneisyydes-
tä sosialistiliikkeessä porvarit ja teollisuus 
muistavat usein muistuttaa, osasi huolestua 
vain metsäteollisuutemme maineesta.

– Tällaiset siirrot voivat vaarantaa Pohjois-
Suomen hauraan metsärauhan, Hassi varoitti 
viitaten hakkuisiin retkeilyalueilla.

Tiilikaisen oli helppo kuitata kysymys tote-
amalla, että retkeilyalueiden metsiä hakataan 
huomattavasti varovaisemmin kuin tavan-
omaisia talousmetsiä.

Viime viikolla Johanna Karimäki (vihr.) 
pääsi sentään moittimaan hallitusta leikkauk-
sista. Hän viittasi vammaispalveluihin.

– Tämä on YK:n vammaisten oikeuksien 
sopimuksen vastaista. Aikooko hallitus todel-
lakin leikata kaikkein heikoimmilla olevilta 
ihmisiltä, vammaisilta lapsilta, vammaisilta 
vanhuksilta?

Kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk.) 
muistutti, että viime vaalikaudella vihreätkin 
oli mukana karsimassa kuntien tehtäviä.

– Jos emme saa taloutta kuntoon, niin 
voimme sanoa hyvästit koko hyvinvointiyh-
teiskunnalle.

Vammaiskeskustelu sytytti lampun Paavo 
Arhinmäen (vas.) päässä. Hän harmitteli, 
että kunnat leikkaavat pieneläinpäivystystä 
ja ajavat lemmikkien omistajat yksityiselle 
eläinlääkärille. Harvalla on rahaa siihen, hän 
sanoi. 

– Herää kysymys, onko tämän linjauksen 
takana se, että jatkossa köyhillä ei olisi enää 
varaa tai oikeutta pitää edes lemmikkieläimiä, 
hän kysyi.
ILKKA LUUKKONEN - KUVAT: LEHTIKUVA

JOHANNA KARIMÄKI:  
Leikkaako hallitus todellakin 
vammaisten palveluita?

PAAVO ARHINMÄKI:  
Eikä tässä vielä kaikki, mutta 
eläinlääkärienkin palveluita 
leikataan.

LAKIHANKE

Ulkoistuskielto ärsyttää kunnissa
HALLITUKSEN AIE RAJOITTAA KUN-
tien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveys-
palvelujen kokonaisulkoistuksia ja suuria 
investointeja ärsyttää kuntakenttää.

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pie-
nimäki vaikuttaa selvästi helpottuneelta, 
että kunta ehti toteuttaa omat ratkaisunsa 
ennen mahdollista määräaikaista lakia. Äh-
tärin, Alavuden, Kuortaneen ja Soinin sekä 
Pihlajalinna Oy:n perustama sosiaali- ja 
terveyspalveluyritys Kuusiolinna Terveys 
Oy aloitti toimintansa tammikuun alussa. 
Kunnat omistavat yhtiöstä 49 prosenttia, 
Pihlajalinna 51 prosenttia.

Pienimäestä alueille pitäisi antaa mahdol-
lisuus haastaa ja sparrata julkista toimijaa 
niin laadussa kuin kustannustehokkuu-
dessakin. Hän ei ymmärrä, miksi kuntien 
pitäisi vain olla ja odottaa, että sote joskus 

valmistuu. 
– Silloin on jo liian myöhäistä.
Pienimäki sanoo suoraan, että yksi syy 

kokonaisulkoistukseen oli halu säilyttää Äh-
tärissä edes soten tuomat työpaikat. Muut 
palvelut kaupungista on jo lopetettu tai siir-
retty maakuntakeskuksiin.

Hallitus perustelee lakihanketta sillä, 
että se kunnat ovat tehneet sote-valmiste-
lun aikana ratkaisuja, joiden ”tarkoitus on 
pyrkimys betonoida oman kunnan alueelle 
nykyiset sote-palvelut tai kasvtattaa oman 
kunnan palveluihin sidottuja voimavaroja”. 
Laki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.
HENRIIKKA PULLI - KUVA: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

ÄHTÄRIN ELÄINPUISTON ILVEKSILLÄ 
on ihan omat sotesopimuksensa.
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POLITIIKKAA SUOMEKSI

”Maalaisjärki”

TIETEEN VASTAKOHTA. M. NOSTETAAN ESIIN, JOS 
pitää perustella oma näkökanta, mutta perusteita ei ole ole-
massa.

Politiikassa yleinen: ”Pelkkä M. kertoo, että homo ei voi 
kasvattaa lasta”, ”M:llä voi sanoa, että viiniä ei pidä myydä 
maitokaupassa”, ”M. käteen petopolitiikassa”.

M. lähtee oletuksesta, että maalla asuvan kansalaisen 
toimiin sisältyy johdonmukaisuus, jonka voi tiivistää 
käsitteeseen järki. Vastaavan paradoksin sisältää M:n 
rinnakkaistermi kaupunkilaisjärki. Fantasiamaailmassa 
tunnetaan arkijärki, jonka käytöstä ei kuitenkaan ole löy-
detty todisteita reaalimaailmasta.

M:n synonyymeja: tunne, impulssi, vaihtoehtohoidot.
Ks. myös vanha kansa tietää, heinäntekojärki, Juma-

lanpelko, yliminä, ”mikä tunteella päätetään, se järjellä 
selitetään”.
ILKKA LUUKKONEN - KUVA: SHUTTERSTOCK 

SELONTEKO

Neljä keinoa
SUOMI PÄIVITTI KEHITYS-
politiikkansa. Kehitysministeri 
Lenita Toivakka (kok.) nosti 
eduskunnassa esiin ytimen:

1. Naiset. ”Panostamme 
siihen, että naiset voivat osal-
listua poliittiseen ja taloudelli-
seen toimintaan sekä itseään 
koskevaan päätöksentekoon.” 
Yksi keino: Kansainväliset 
rahoituslaitokset patistetaan 
huomioimaan työssään naiset.

2. Kestävä kehitys. ”Kes-
tävään kehityksen mukaiset 
investoinnit voivat toimia 
vipuna muille investoinneille.” 
Yksi keino: Suomi vahvistaa 
Finnfundin rahoitusta.

3. Demokratia. ”Tavoitteena 
ovat yhteiskunnat, joissa on 
hyvä hallinto, toimiva oikeus-
laitos, riittävät julkiset palvelut, 
vapaa kansalaisyhteiskunta ja 
todellinen sananvapaus.” Yksi 
keino: Autetaan kehitysmaita 
kehittämään verotuskykyään.

4. Kriisit: ”Joskus pieni, 
tarkkaan pohdittu panostus 
saattaa tuoda suuria myöntei-
siä tuloksia.” Ainoa keino: On 
oltava nopea.
HENRIIKKA PULLI

PUOLUSTUS

Katse länteen
SUOMALAISISTA 32,9 PRO-
senttia katsoo, että Poh-
joismaiden pitäisi yhdistää 
puolustuksensa. Pelkästään 
ruotsalaisten kanssa kimp-
paan menisi 9,2 prosenttia 
suomalaisista, selviää Reservi-
läisliiton tutkimuksesta, jossa 
kysyttiin pohjoismaisen puo-
lustusyhteistyön kehittämistä. 
Norja, Tanska ja Islanti ovat 
Naton jäseniä. Suomi ja Ruotsi 
eivät kuulu sotilasliittoihin.

Kaikki eivät näe yhteistyötä 
tarpeellisena. 32,1 prosenttia 
sanoo, että Suomen tulee yllä-
pitää täysin omaa ja itsenäistä 
puolustusta.
ARNO RYDMAN

SOTE-UUDISTUS

Onko teillä suunnitelmaa B, Juha Rehula?

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU-UUDISTUS NÄYTTÄISI OLEVAN 
taas vaarassa törmätä perustuslakiin. Onko tämä uutinen lainkaan?

Jos katsoo ajassa taaksepäin, mitä muuta kuin perustuslaillisia kompas-
tuskiviä sote-uudistuksen tielle on mahtunut. ”Missä sote-malli, siellä pian 
perustuslakiongelma”, viisastelisi Timo Soini.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on kaikkea muuta kuin helppo. Se 
täytyy poliitikkojen puolustukseksi sanoa. Tilanne näytti syksyllä kuiten-
kin jossain määrin lupaavalta. Sote-asiantuntijoiden työryhmä oli esittä-
nyt loppukesästä 9–12:ta sote-aluetta, jotka olisivat näin tarpeeksi vahvoja 
turvatakseen perustuslain edellyttämät riittävät sote-palvelut ihmisille eri 
puolilla maata.

Keskustan ajamaan maakuntamalliin tämä asiantuntijoiden näkemys ei 
kuitenkaan istunut. Hallituksessa syttyi sote-kriisi, jonka tuoksinassa syntyi 
lopulta kompromissi 18 itsehallintoalueesta ja 15 sote-alueesta.

Yle uutisoi viime viikolla, että marraskuussa sorvatussa mallissa kytee 
kuitenkin perustuslaillinen ongelma. Asia ei ole tullut uutena sitä läheltä 
seuranneille. Malli pakottaisi osan itsehallintoalueista sote-yhteistyöhön, 
jolloin törmätään siihen, kenellä on valta päättää mistäkin?

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) oli vaitonainen tiis-
taina Ylen Ykkösaamussa sote-uudistuksen seuraavista askelmerkeistä. 
Rehulan pääviesti oli, että totta kai pitää olla erilaisia vaihtoehtoja, mutta 
hallitus on sitoutunut 7.11. sorvattuun ratkaisumalliin.

Keskustan vaikuttajista niin Rehula, Anu Vehviläinen kuin Matti Vanha-
nenkin ovat viime päivinä vakuutelleet, että sovitulla tiellä edetään. Perus-
teluissa on korostunut etenkin keskustan halu pitää 18 itsehallintoalueesta 
tai maakunnasta kiinni. 15 sote-alueen kohtalosta on puhuttu vähemmän.

Rehulan mukaan mallin perustuslaillinen kohtalo ratkeaa viime kädessä 
vasta syksyllä, kun koko lakipaketti on eduskunnassa.

Isketäänkö siis taas päätä seinään, kunnes kolahtaa? Tuskinpa. Mutta ensin 
pitäisi päättää, mennäänkö sote vai maakunnat edellä.
SATU SCHAUMAN - KUVA: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER
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PAKOLAISET

Ylimääräiset kertausharjoitukset
ENSIN SISÄMINISTERI PETTERI ORPO 
(kok.) tapasi venäläisen kollegansa. Pari päi-
vää tämän jälkeen pääministeri Juha Sipilä 
(kesk.) matkusti Pietariin tapaamaan Venä-
jän pääministeri Dmitri Medvedeviä. He 
sopivat, että neuvotteluja jatketaan virka-
miesten kesken ja puhelimitse.

Ratkaisua ei löytynyt. Seuraavaksi tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistökin tapasi 
Medvedevin. Ja sen jälkeen Orpo tapasi Ve-
näjän turvallisuuspalvelun johtoa.

Aiheena on tietysti turvapaikanhakijoi-
den pääsy Suomeen. Valtiojohto on koko 
ajan korostanut, että neuvotteluja ja käy-
dään ja ratkaisuun pyritään, mutta epäsel-
väksi on jäänyt, mistä Venäjän kanssa oikein 
neuvotellaan.

Suomi toivoo, että Venäjä tekisi kuten 
ennenkin eli päästäisi rajalle vain ne, joilla 

on Schengen-viisumi. Venäjä sanoo, ettei se 
voi, koska se haluaa noudattaa Euroopan ih-
misoikeussopimusta – siis samaa sopimusta, 
josta se joulukuussa sanoutui irti säätämällä 
erityisen lain.

Samaan aikaan toisaalla: Suomen hallitus 
esittää, että puolustusvoimain komentaja 
saisi määrätä 25 000 asevelvollista välittö-
miin kertausharjoituksiin.

Muistaako joku, milloin edellisen kerran 
johtajamme ovat matkustelleet Venäjälle 
raja-alueneuvotteluihin ja Suomessa on 
järjestetty ylimääräisiä kertausharjoituksia? 
Ainakin se kerta tunnetaan, kun Helsingin 
asemalla veisattiin Jumala ompi linnamme.
ILKKA LUUKKONEN - KUVA: LEHTIKUVA/THOMAS KIENZLE

DMITRI MEDVEDEV.
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PUHEENJOHTAJAPÄIVÄT

Rautaisannos sotea
KOKOOMUKSEN PUHEENJOHTAJAPÄIVÄT JÄRJES-
tetään Hämeenlinnan kulttuuri- ja kongressikeskus 
Verkatehtaalla lauantaina 5. maaliskuuta. Tarjolla on rau-
taisannos sote- ja aluehallintouudistusasiaa.

Keskustelua pohjustamassa ovat professori Mats Brom-
mels, ministeri Lauri Tarasti sekä sote- ja aluehallinto-
uudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti. Paikalla ovat 
myös puoluejohto Alexander Stubbin luotsaamana, mi-
nisterit sekä joukko kansanedustajia. Tuore puoluesihteeri 
Janne Pesonen käy käsiksi jo kuntavaalivalmisteluihin.

Innokkaimmille voi suositella saapumista Hämeenlin-
naan jo perjantaina, jolloin kulttuurikeskus Verkatehtaan 
lavalle nousee lauluyhtye Club For Five. Yhtyeen kevät-
kiertue on näet nimetty sopivasti rakenneuudistuksia en-
teilevällä nimellä Ennen tätä hetkeä.
HENRIIKKA PULLI - KUVA: CLUB FOR FIVE

ETKOILLE CLUB FOR FIVEN TAHTIIN?

SIIRTO

Tuplavaalit 
lokakuulle
PUOLUESIHTEERIEN ENEM-
mistö esittää, että kuntavaalit 
sekä ensimmäiset maakunta-
vaalit niputettaisiin samalle 
päivälle ja ne järjestettäisiin 
huhtikuun sijaan vasta lo-
kakuussa 2017. Näin vaalien 
järjestämiseen jäisi enemmän 
aikaa. Esityksen takana ovat 
muut paitsi vihreät ja RKP.

Vuodesta 2021 kunta- ja 
maakuntavaalit järjestetään 
taas keväällä. Siirto edellyttää 
lakimuutosta, joka on hyväk-
syttävä eduskunnassa ennen 
kesälomia.
HENRIIKKA PULLI

SANOJEN TAKANA

Painostava kaasuputki

VENÄJÄ TESTAA EUROOPPAA NORD 
Stream 2 -kaasuputkella, arvioi Liettuan 
presidentti Dalia Grybauskaite. Todel-
lista tarvetta rakentaa uusi putki ei hänen 
mukaansa ole, koska Nord Stream 1 voisi 
kuljettaa nykyistä enemmän kaasua.

– Tietojemme mukaan ensimmäinen-
kin putki toimii vain puolella kapasi-
teetilla, joten kakkoselle ei ole tarvetta, 
Grybauskaite sanoo (Yle 23.2.).

Hän sanookin, että Venäjän motiivit 
ovat puhtaasti poliittisia.

Nord Stream kakkonen kulkisi ykkösen 
tapaan Venäjältä Saksaan. Presidentin 

mielestä Venäjä saisi hyvän tekosyyn tul-
la Itämerelle valvomaan rakennustöitä. 
Kun liettualaiset rakensivat sähkönsiir-
tokaapelia Ruotsiin, venäläiset häiritsivät 
töitä, hän muistuttaa.

Liettua luopuu parhaillaan venäläi-
sestä kaasusta ja siirtyy norjalaiseen. 
Gazprom on yrittänyt hankaloittaa siirty-
mävaihetta korottamalla kaasun hintaa.

– Gazprom työnnetään pikkuhiljaa 
pois maasta. Emme jatkaneet heidän 
kanssaan sopimusta, joka päättyi vuoden 
lopulla, Grybauskaite sanoo.
ILKKA LUUKKONEN - KUVA: LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

”Tämä on puhtaasti 
poliittinen projekti.”
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PUOLUEKARTTA

Väyrysen Facebook-ryhmä
”OLEN JOSKUS KUULLUT HARTAAN USKOVAISEN PU-
huvan sillä tavoin Jumalasta. Vakavasti pohtien, monisanai-
sesti selostaen, kunnioittavasti, ihailua, kiitosta ja onnea 
tulvillaan. Paavo Väyrynen, 25, tämä Keskustapuolueen uusi 
voima, puhui juuri sillä tavalla. Itsestään.”

Kerrassaan upea on toimittaja Juha Nummisen kuvaus 
nuoresta Väyrysestä Apu-lehden jutussa alkuvuonna 1972.

Väyrysen liikehdintä on sittemmin ilahduttanut maamme 
poliittista kenttää 44 vuoden ajan. Hänen tuorein hankkeensa 
on Kansalaispuolueen perustaminen.

Väyrystä on läpi uran syytetty oman edun tavoittelusta, niin 
nytkin. Kannattaa silti muis-
taa, että hän on aina osannut 
vetää juuri siitä narusta, jon-
ka päässä roikkuu tuhansia 
ja taas tuhansia kansalaisia. 
Tästä huomauttaa keskustan 
entinen puoluesihteeri Pek-
ka Perttula.

– Nytkin voi kysyä, mikä 
Väyrysen ajamien asioiden 
suosio kansakunnassa. Hän 
löytää asioita, jotka keskus-
teluttavat.

Perttula näkee kansalais-
puolueen mallissa jotain 
samaa kuin perussuomalai-
sissa, jotka toimivat erään-
laisena ”sosiaalisen median” 
puolueena. Se tarkoittaa, että 
väljän puolueorganisaation 
sisään on koottu eri asioita 
ajavia ryhmiä. On mamu-
kriitikoita, on työläisiä, on 
pakkoruotsin vastustajia.

Väyrysen tavoitteena puolestaan on johtaa Suomi irti eu-
rosta ja pitää maa Naton ulkopuolella. Molemmat teemat ve-
toavat kansalaisiin yli puoluerajojen. Väyrynen suunnittelee 
some-aikaan sopivasti, että yhteyttä puolueen kannattajiin 
pidetään sähköisten viestinten avulla.

Perttula käyttää termiä ”kansanvaltavaje”. Hän muistuttaa, 
että Suomi liittyi vuonna 1999 euroon ilman kansanäänestys-
tä, vaikka kyseessä oli niinkin jättimäinen loikka kuin mar-
kasta luopuminen.

– Jos jokin keskustelu jää käymättä, kyllä se jossain vaihees-
sa käydään.

Perttulan tulkinnan mu-
kaan perussuomalaisten 
malli ei hupenevan kanna-
tuksen aikaan enää toimi, 
koska ryhmät keskustelevat 
keskenään huonosti. Hän 
epäilee, että Väyrysen puo-
lueen kannatus riippuu ai-
nakin osittain siitä, miten 
keskustan sisällä pystytään 
käsittelemään Väyrysen nos-
tamat kysymykset.

Hän ei vielä halua ennus-
taa, mihin Väyrysen puolue-
hanke etenee.

– Alkujuonnot on pidetty, 
mutta näytelmä ei ole vielä 
alkanut.
ILKKA LUUKKONEN -  
KUVA: TIMO MÄKINEN

KANSALAISET,  
medborgare.

TILASTO

Vapaa-aika verolle!
VIISI VUOTTA SITTEN PANKKIIRI 
Björn Wahlroos kohautti – hän kohaut-
taa aina avatessaan suunsa – ehdottamalla 
vapaa-ajan verottamista. Hänen mielestään 
vapaa-aika on ainoa verottamaton hyödyke, ja 
se laiskistaa ihmistä. Ehdotus tyrmättiin, jos 
ei nyt kaikkialla, niin ainakin laajalti.

Nyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla 
päätyy samansuuntaiseen analyysiin.

– Työssä olevat tekevät todennäköisesti lii-
an vähän töitä. Tämä johtuu pohjimmiltaan 
siitä, että työntekoa verotetaan, kun taas va-
paa-aikaa subventoidaan (tuetaan) eri tavoin, 
kirjoittavat Etlan toimitusjohtaja Vesa Vih-
riälä ja tutkimusjohtaja Antti Kauhanen 
analyysissään Työn määrä.

Heidän mielestään työaikaa voidaan piden-
tää siitäkin huolimatta, että työttömyysluvut 
ovat korkeat. Yhden suositun näkemyksen 
mukaanhan työaikaa pitäisi päinvastoin ly-
hentää, jotta työttömille ”vapautuisi” työtä.

Vihriälä ja Kauhanen pitävät jälkimmäis-
tä näkemystä virheellisenä. Työn määrä ei 
lisäänny sillä, että työtä tehdään vähemmän.

He huomauttavat, että vaikka nyt piden-
nettäisiin työaikaa, pitkällä aikavälillä se voi 
jälleen lyhentyä. Edellytys on, että tuottavuus 
paranee. Tällä hetkellä elämme Suomessa 
poikkeusaikaa.

– Talous on epätasapainossa, jonka korjaa-
mista työpanoksen tason nousu auttaisi.
ILKKA LUUKKONEN

PELKÄN PERUS-
koulun käyneistä 
yli 50 prosenttia on 
kokonaan työvoi-
man ulkopuolella. 
He eivät siis kuulu 
työllisiin eivätkä 
edes työttömiin, 
vaan sijaitsevat 
työmarkkinoiden 
tavoittamattomissa. 
Suomessa tilanne 
on Pohjoismaiden 
heikoin. Peruskoulu-
pohjaisia on viides-
osa kansalaisista.
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TYÖKIERTO

Uskollisesti ja huolellisesti

KEVA ELI ENTINEN KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 
valitsi odotetusti toimitusjohtajakseen Timo Kietäväi-
sen. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Kuntaliiton varatoi-
mitusjohtajan paikalta toukokuun alussa.

Kietäväinen, 59, ennustaa, että Keva jää hänen viimei-
seksi työpaikakseen ennen eläkkeelle jäämistä, joka ta-
pahtuu noin kuuden vuoden kuluttua.

– Minulla ei ole työelämässä yhtään korkeampaa tavoi-
tetta. Tämä on se tehtävä, joka aika luontevasti päättää 
työurani.

Kevan korkein paikka on ollut tuulinen: Kietäväisestä 
tulee Kevan neljäs toimitusjohtaja vuoden 2005 jälkeen. 
Hänen työsopimuksessaan todetaan, että hänen tulee 
hoitaa tehtävät ”uskollisesti ja huolellisesti” Kevan etua 
edistäen.

Uskollisuuteen houkuttaa muun muassa 18 650 euron 

kuukausipalkka, josta tosin vähennetään auto- ja puhe-
linedut.

Kietäväisen tärkein tehtävä lähivuosina on varmistaa, 
että eläkkeenmaksajat eivät karkaa talosta sote-uudis-
tuksen yhteydessä.

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huo-
lehtii kuntien, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja 
Kelan työntekijöiden eläkkeistä. Sillä on 525 000 asia-
kasta, jotka maksavat eläkemaksuja noin miljardi euroa 
vuodessa. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen nämä 
asiakkaat jakautuvat kahtia siten, että kuntien palve-
lukseen jää 257 000 työntekijää ja maakuntahallintoon 
siirtyy 268 000.

– Tavoitteena on, että Kevan toimialaa laajennettaisiin 
koskemaan myös maakuntia, Kietäväinen sanoo.
ILKKA LUUKKONEN - KUVA: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

10

aluksi

ANP-26022016-010.indd   10 24.2.2016   13:46:34



KETJUREAKTIO

Presidentin puhe oli hyvä tai huono, mutta oliko se totta?

”TIEDÄMME NYT VARMASTI 
vain sen, että vaalikauden 
aikana tapahtuu olosuhteiden 
muutoksia, joista emme nyt tie-
dä.” Näin tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö totesi valtiopäi-
vien avajaispuheessaan. Siis 
29.4.2015.

Niinistö kritisoi tässä 
yhteydessä käytäntöä, jossa 
hallitusohjelmiin ei ole tohdittu 
koskea, vaikka olosuhteet ym-
pärillä muuttuvat. Tuoreessa 
muistissa oli edellisen hallituk-
sen talousoptimismi.

Niinistön lausetta voi mu-
tustella myös ajankohtaisen 
pakolaiskriisin näkökulmasta. 
Presidentti oli kaukaa viisas, 
vaikka totesi itsestäänselvyy-
den. Maailma ei pysy paikal-
laan, vaan muuttuu.

VUODEN 2015 VALTIOPÄIVI-
en avajaispuheessaan presi-
dentti Niinistö käsitteli kolmea 
palikkaa: taloutta, hallitus-
ohjelmien roolia sekä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa.

Vuoden 2016 puheessa 
perinteiselle ulko- ja turval-
lisuuspolitiikalle ei löytynyt 
sijaa. Taloutta käsiteltiin tuskin 
lainkaan. Niinistö keskittyi 
käytännössä vain Eurooppaa 
ravistelevaan pakolaiskriisiin.

Tämä jo itsessään alleviivasi 
sitä, kuinka maailma on muut-
tunut. Mikä tässä ja nyt on 
olennaista.

Jo vuoden 2015 puheessaan 
Niinistö viittasi tosiasioiden 
tunnustamiseen. Tänä vuonna 
puheen sisältö antoi sanoille 
vielä tanakamman selkänojan.

VIHERVASEMMISTO JOUTUI 
vuoden 2016 puheessa pet-
tymään. Presidentti Niinistö 
käsitteli pakolaisia ja kan-
sainvälisiä sopimuksia tavalla, 
josta puuttui tarjahalosmainen, 
maailmaa syleilevä humanismi.

Halonenkin istui Finlandia-
talon lehterillä kuuntelemassa 
puhetta, mutta ehti poistua 
ennen toimittajia.

Niinistön puheen kantava 
voima oli realismi. Olosuhteet 
ovat muuttuneet, Eurooppa ei 
pitkään kestä hallitsematonta 
maahantuloa, kansainvälisten 
sopimusten velvoitteita ei voida 
tässä ja nyt täyttää, pystymme 
auttamaan vain todellisessa 
hädässä olevia.

Puhe ei jättänyt ketään kyl-
mäksi. Mielipiteet jakaantuivat.

JOTAIN TÄSTÄ AJASTA KER-
too, kuinka tosiasiat tunnus-
tava, mutta ratkaisuhakuinen 
keskustelu pakolaiskriisistä on 
yhä vaikeaa.

Ääripäät etsivät selkänojaa 
omille näkemyksilleen. Niinistö 
oli rakentanut puheensa niin, 
että yksittäisen lauseen saattoi 
irrottaa helposti palvelemaan 
omia näkemyksiään.

Puhe leimattiin joko hyväksi 
tai huonoksi. Olennaisempaa 
on, oliko sen sisältö totta, vaik-
kei se kaikkia miellyttäisikään?

Ääripäiden kiihkoiluun 
kyllästynyt presidentti Niinistö 
on ryhtynyt puhumaan tolkun 
ihmisistä. Sekin on kuitenkin 
taas yksi lokero. Pärjättäisiinkö 
ilman sitäkin?
SATU SCHAUMAN - KUVAT: LEHTIKUVA

Tilaa oma palasi Nykypäivän historiaa!

HISTORIOITSIJA JARKKO 
Kemppi kahlasi läpi Nykypäivät 
60 vuoden ajalta. Syntyi teos, 
jossa kokoomuksen historia, 
kotimaan politiikka ja media 
kietoutuvat koukuttavasti 
yhteen.

MEDIA ON VALLAN VAHTI-
koira. Kun omistaja on puolue, 
räksyttäjän rooli muuttuu, vai 
muuttuuko? Kokoomuksen 
äänenkannattaja Nykypäivä 
perustettiin vuonna 1955. Lehti 
on kulkenut puolueen rinnalla 
kun kokoomus on ollut halli-
tusvastuussa, ja se on toiminut 
äänitorvena, kun puolue on 
jäänyt oppositioon. Puolueelle 
Nykypäivä on ollut vuosien 
varrella uskollinen, muttei aina 
kuuliainen.

KOKOOMUSPUOTI.FI

18,-
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Kentän voimapelaaja
JÄRJESTÖDUUNARI ISOLLA J:LLÄ. 
Väsymätön kampanjakone, jota ei hait-
taa pimeys eikä räntäsade. Sellaisena 
Helsingin Kokoomuksen toiminnanjoh-
tajan paikalta uudeksi puoluesihteeriksi 
valittu Janne Pesonen on kokoomus-
piireissä opittu tuntemaan.

Kun sitä seisoo yömyöhään torilla 
jakamassa esitteitä tai makkaraa, hyvä 
kunto ei ole pahitteeksi. Pesonen tyk-
kää urheilusta ja on harrastanut viimei-
set puoli vuotta aktiivisesti kovatehoista 
CrossFit-lihaskuntoharjoittelua.

Paljonko nousee penkistä?
– Jos joku yksittäinen tulos pitäisi 

mainita, se on varmaan 200 kilon kyyk-
ky, mistä olen ylpeä. Voin suositella kai-
kille: parempaa päänpuhdistautumista 
ei ole, kuin laittaa raskaat painot tan-
koon ja lähteä veivaamaan takakyykkyä.

Raavaan miehen äänensävyyn tulee 
kuitenkin lämpöä ja herkkyyttä kysyt-
täessä, mikä siellä torilla seisomisessa 
motivoi. Pesonen miettii tovin ja ryhtyy 
sitten puhumaan Narinkkatorin Pir-
kosta ja Liisasta. Ja niistä lukematto-
mista muista kokoomuslaisista, jotka 
jakavat turuilla ja toreilla kahvia ja esit-
teitä puhtaasta talkoohengestä.

– Mä en kehtaisi olla tekemättä vä-
hempää.

Pesosen mielestä tämän poliittisen 
liikkeen voima ei ole puoluesihteereissä 
eikä puheenjohtajissa, vaan näissä pir-
koissa ja liisoissa. Paikallisyhdistysten 
sihteereissä ja rahastonhoitajissa, jotka 
eivät tee itsestään numeroa.

– He loppujen lopuksi muuttavat tah-
don tehdä asioita operatiiviseksi kam-
panjatoiminnaksi.

SOSIAALINEN MEDIA ON TUONUT 
kampanjatyöhön lisäarvoa, muttei Peso-
sen mielestä vähentänyt tarvetta ihmis-
ten kohtaamiseen kasvotusten.

Pesosestakin tuli kokoomuslainen, 
kun kankaanpääläinen kokoomusvai-
kuttaja Osmo Olkkonen pyysi häntä 
kuntavaaliehdokkaaksi vuonna 2000. 
Olkkoseen hän oli tutustunut työsken-
nellessään toimittajana Radio Sata-Hä-
meellä, jossa Olkkonen soitteli omassa 
ohjelmassaan vanhoja levykokoelmiaan.

Olkkosesta ja tätä kautta myös kokoo-

muksesta syntyi Pesoselle hyvä kuva. 
Sillä oli iso merkitys.

– Minun on vaikea kuvitella, että on 
tehokkaampaa tapaa tänäkään päivänä 
saada ihmisiä mukaan puoluetoimin-
taan tai vaikkapa kuntavaaliehdokkaak-
si kuin henkilökohtaisesti kysymällä ja 
juttelemalla.

PESONEN ON PUHEENJOHTAJA 
Alexander Stubbin työpari puolueen 
uudistamistyössä, joka tähtää vuoteen 
2018. Pesonen näkee työkentällään kol-
me osa-aluetta. Ensimmäinen haaste 
on Stubbinkin puoluevaltuustossa esiin 
nostama ”aatteellinen korjausvelka”.

– Emme ole oikeastaan kymmeneen 
vuoteen käyneet sellaista avointa, ra-
kentavaa ja pohdiskelevaa keskustelua 
siitä, mitä kokoomuslaisuus on tänä päi-
vänä ja mitä sen pitäisi tulevaisuudessa 
olla, Pesonen näkee.

Hallitusvastuu on vaikuttanut siihen, 
että kokoomuslaisuus on julkisuudessa 
määrittynyt paljolti päivänpolitiikan 
kautta. Puoluesihteerin mielestä tähän 
on hyvä saada muutos.

– Edessä oleva periaateohjelman päi-
vittäminen tarjoaa minusta oivallisen 
tilaisuuden käydä keskustelua kokoo-
muslaisuudesta riippumatta siitä, mitä 
päivänpolitiikassa tapahtuu.

Toiseksi Pesosen mielestä toimintata-
vat on käytävä läpi lähtien perinteisistä 
telttakonsepteista tapahtumien mark-
kinointiin. Voisiko jotain tehdä uudella 
tavalla?

Kolmanneksi hän nostaa esiin tavoit-
teen tehdä kokoomuksesta ”maan joh-

tava vuorovaikutuspuolue”.
– Paitsi kokoomuksessa, monissa 

muissakin puolueissa on vähän hukat-
tu sitä halua olla aidossa vuorovaiku-
tuksessa paitsi äänestäjien myös oman, 
laajan kentän kanssa, Pesonen arvioi.

Pesonen visioi ministerien tupail-
loista, joissa kentän väki olisi nykyistä 
enemmän äänessä. Kutsuttakoon niitä 
vaikkapa kyselytunneiksi. Ministeri 
ei pitäisikään kolmen vartin puhetta, 
jonka jälkeen olisi aikaa vain parille 
kysymykselle, vaan keskittyisi kentän 
kuunteluun. Imisi kaiken mahdollisen 
oman työnsä tueksi.

– Kokoomuslainen porukka on fiksua, 
ajattelemaan kykenevää jengiä. Minkä 
takia me lähdettäis siitä, että viisaus 
asuu vain niissä muutamissa, yksittäi-
sissä kokoomuslaisissa, jotka kulloinkin 
vastuupaikoilla ovat?

JA NYT PALATAAN TAAS PIRK-
koon ja Liisaan. Sekä potentiaalisiin, 
kokoomuksen uusiin jäseniin.

– Merkittävä osa ihmisistä liittyy 
puolueeseen, koska kokee haluavansa 
vaikuttaa asioihin. Miten tämä sitten 
meillä uuden rivijäsenen kohdalla to-
teutuu? Pahoin pelkään, että se vaikut-
tamiskokemus jää kohtuullisen ohueksi.

Pesosen mielestä tekniikka mahdol-
listaa vuorovaikutteisuuden lisäämi-
seksi vaikka mitä. Puolueen jäsenistä 
voitaisiin koota vaikkapa 1 500–2 000 
hengen sähköpostipaneeliporukka, 
jonka näkemyksiä voitaisiin kuulla yh-
teiskunnan ajankohtaisissa asioissa. Oli 
sitten kyse maahanmuutosta tai ulkopo-
litiikasta.

– Tällä tavalla rivijäsenkin pystyisi 
omalla, pienellä panoksellaan kenties 
vaikuttamaan siihen, mitä puolue asi-
oista ajattelee.

Uusi puoluesihteeri kannustaa myös 
kenttää reipashenkiseen keskusteluun. 
Kokoomus jo nimensä puolesta kokoaa 
erilaisia ihmisiä yhteen.

– Minusta se on terveen poliittisen 
kansanliikkeen merkki, että uskalle-
taan keskustella asioista ja olla välillä 
eri mieltäkin. Ei pidä pelätä sellaista 
vuorovaikutteisuutta.
SATU SCHAUMAN

Janne Pesosen mielestä 
kokoomuksen onnis-
tuminen hallituksessa 
mitataan kolmessa 
tavoitteessa: työllisyy-
dessä, valtiotaloudessa 
ja kestävän ratkaisun 
löytämisessä sote-
uudistukseen.

UUSI PUOLUESIHTEERI
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KUUKAUDEN KUVA

PUHEENJOHTAJA ALEXANDER STUBB SAI  
työparikseen Janne Pesosen, joka valittiin kokoo-
muksen uudeksi puoluesihteeriksi puoluevaltuustos-
sa lauantaina 13. helmikuuta.
SATU SCHAUMAN - KUVA: KIMMO BRANDT
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Talouden käänne 
on lähellä

Todellinen kasvu lähtee Suomessa liikkeelle vasta, kun investoinnit lähtevät kas-
vuun ja leikkaaminen loppuu.

SAMI METELINEN 
GRAFIIKKA: TIMO MÄKINEN

ENTISET KRIISIMAAT IRLANTI JA ESPANJA PORS-
kuttelevat kasvutilastojen kärjessä. Suomi sen sijaan rämpii 
Euroopan häntäpäässä.

Suomen taloudellinen kriisi ei ole Euroopassa poikkeus. En-
simmäiset maat, joihin vuonna 2008 alkanut finanssikriisi is-
ki, eivät kuuluneet euroon: Romania, Latvia, Unkari ja Islanti. 
Suomi tuki IMF:n kautta näitäkin maita. Sitä tuskin kukaan 
enää edes muistaa. Niihin markkinamekanismi puri. Korot 
nousivat, lainaaminen vaikeutui, oli pakko sopeuttaa ja antaa 
palkkojen sopeutua.

Kreikan ongelmat alkoivat toukokuussa 2010. Eurojärjes-
telmä oli sitä ennen taannut halvan lainarahan. Suuri julkinen 
sektori ylläpiti pitkään velkavetoista ja julkisen sektorin vauh-
dittamaa kasvua, joten ongelmat havaittiin liian myöhään.

Samat ongelmat levisivät muihin kriisimaihin, Irlantiin, 
Portugaliin, Espanjaan ja Italiaan. Näistä Irlanti ja Espanja 
ovat päässeet hyvälle kasvu-uralle. Irlannissa vuotuisen ta-
louskasvun odotetaan nousevan tänä vuonnakin lähelle neljää 
prosenttia. Se on mahdollista, koska Irlannin talouspolitiikka 
ei ole enää supistavaa.

Pankkikriisin kustannusten vuoksi Irlannin julkinen kulu-
tus oli suurimmillaan vuonna 2010 peräti 65 prosenttia suh-
teessa bruttokansantuotteeseen. Nyt se on pudonnut noin 
35 prosenttiin ja on kasvun myötä edelleen alanevalla uralla. 
Espanjassa julkinen kulutus oli suurimmillaan 47 prosenttia 
suhteessa bkt:hen, mutta on nyt noin 41 prosenttia – ja alenee 
edelleen. Suomessa julkinen kulutus on jatkanut kasvuaan 
suhteessa bkt:hen, ja on nyt ennätykselliset 58 prosenttia suh-
teessa bkt:hen. Julkinen sektori on aivan liian suuri suhteessa 
talouden kantokykyyn nykyisellä työllisyysasteella.

Irlannissa työmarkkinat olivat alkujaankin joustavat, joten 
pankkikriisin kustannuksista toipuminen onnistui kevyillä 
uudistuksilla ja leikkaukset oli nopeasti tehty. Espanjassa 
korjausliike tapahtui kasvavan työttömyyden kautta, mutta 
samaan aikaan palkat jäädytettiin ja työajoissa sallittiin jous-
toja. Leikkaukset tehtiin ripeästi, mutta sen jälkeen alijäämää 
ei enää aktiivisesti vähennetty.

SUOMESSA FINANSSIPOLITIIKAN KIRISTÄMINEN 
alkoi kokonaisuudessaan vasta vuonna 2014 ja nyt sitä vähi-
tellen lisätään. Rakenteellisia uudistuksia ei saatu aikaiseksi. 
Suomen poliittinen reaktio kriisiin on ollut samanlainen kuin 

Kreikalla, neliraajajarrutus.
Suomi ei ole Kreikka, mutta voi ajautua samaan tilantee-

seen, jos uusi kriisi iskisi lähiaikoina. Suuri julkinen sektori, 
jota vuoden 2011 jälkeen on ylläpidetty alijäämillä, on peit-
tänyt alleen karun todellisuuden: yksityinen talous yskii 
pahasti. Illuusiota on ylläpitänyt myös se, että yksityinen ku-
lutuskysyntä ei pienentynyt. Siitä pitivät alkuun huolta palk-
kasopimukset, jotka takasivat yksityisen ostovoiman kasvun. 
Vuodesta 2012 lähtienkään yksityiset kulutusmenot eivät ole 
pudonneet. Kollektiiviset palkankorotukset ovat yksi vaaralli-
simmista illuusioita ylläpitävistä rakenteista yhteisvaluutassa 
toimivalle maalle.

Vielä vuonna 2013 julkinen kulutus kasvoi 1,1 prosenttia 
reaalisesti edelliseen vuoteen nähden. Samana vuonna jul-
kiset investoinnit kasvoivat 2,6 prosenttia. Yksityiset inves-
toinnit sen sijaan putosivat peräti 6,6 prosenttia. Tilastot 
paljastavat Suomen ongelman: se ei ole kulutuskysynnän 
puute tai julkisten menojen supistuminen, vaan investoin-
tien jatkuva voimakas väheneminen. Investointien supistu-
minen on jatkunut vuodesta 2012 eteenpäin voimakkaana. 
Valtiovarainministeriön talvikatsauksen mukaan yksityiset 
investoinnit supistuivat vielä viime vuonna 2,2 prosenttia. 
Tälle vuodelle kuitenkin ennustetaan investointeihin peräti 

KASVU & VAKAUS
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5,8 prosentin kasvua. 

SUOMALAISET YRITYKSET OVAT LYKÄNNEET INVES-
tointejaan, koska talous-, vero- ja työmarkkinapolitiikan linja 
on ollut epävarma. Osa investoinneista on yrityksille välttä-
mättömiä, ja nyt on odotettavissa, että ne oikeasti toteutui-
sivat.

Suomessa on merkkejä talouden kääntymisestä loivalle 
kasvu-uralle samaan aikaan, kun muualla maailmassa maail-
mantalouden uuden taantuman ukkospilvet alkavat kerään-
tyä taivaalle. Suomen näkökulmasta nyt on viimeinen hetki 
saada käänne positiiviseen aikaiseksi, koska maailmantalou-
den taantuman oloissa se lykkääntyisi 2020-luvulle.

Investointilama on jatkunut, koska yrityksillä ei ole ollut 
mitään positiivista odotettavaa. Sijoittajan näkökulmasta 
jatkuvat alijäämät tarkoittavat, että maa todennäköisesti 
jollain aikavälillä nostaa verotustaan, mikä pienentää tulevia 
tuotto-odotuksia. Sijoittajan näkökulmasta myös jatkuvat 
leikkaukset supistavat potentiaalista tulevaa kulutuskysyntää. 
Lisäksi sijoittaja ottaa huomioon lakkoiluun ja mahdollisesti 
nouseviin palkkoihin liittyvät riskit.

Kaikki huomio pitäisi kiinnittää investointien kasvuun, 
joka tuo mukanaan sekä kulutuskysynnän kasvun tulevien 

rahavirtojen ja työllistämismahdollisuuksien muodossa. In-
vestointeja virtaa silloin, kun on odotuksia kotimaisesta tai 
ulkomaisesta kysynnästä. Kotimaisen kysynnän kasvu edellyt-
tää työllisyyden parantumista ja ulkomaisen kysynnän paran-
tuminen kotimaisille tuotteille edellyttää hintakilpailukykyä.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen talouspoliittinen stra-
tegia on pääosin oikea. Investoiminen Suomeen on tehtävä 
kannattavaksi. Uusia tuotteita saadaan markkinoille, jos nii-
den tuottamisen kustannukset eivät ole liian suuret. Uusien 
työpaikkojen syntymisen kannalta on keskeistä, että palkat 
voivat paremmin sopeutua oikealle tasolleen. 

VEROPOLITIIKKA VOI PARHAIMMILLAAN ANTAA OI-
keanlaisia signaaleja investointeihin kannustamiseksi. Vaikka 
tuloverojen alentaminen tekee työn tekemisen kannustavam-
maksi, ainoastaan hyvin suuret alennukset saisivat aikaan 
käyttäytymismuutoksia.

Irlanti on jälleen houkutellut uusia investointeja maahan 
alhaisella 12,5 prosentin yhteisöverollaan. Suomen verotaso, 
20 prosenttia, ei ole niin kilpailukykyinen, että se houkuttelisi 
uusia investointeja. Viron yritysveromallin hyödyt ovat par-
haillaan selvitettävinä hallituksen hankkeessa. Yritysveromal-
li ei ole rahoituksen lähteiden suhteen neutraali, mutta se on 
vahvasti investointeihin kannustava. Jos se todetaan toteut-
tamiskelpoiseksi Suomeen, ratkaisut kannattaisi tehdä pian. 
Mikä tahansa investointeihin kannustava ja tulevia tuotto-
odotuksia kasvattava verouudistus yritysverotuksen puolella 
olisi tarpeellinen signaali.

Irlannin ja Espanjan esimerkin mukainen kasvun tie löytyy 
vasta, kun tiedetään, mitä tulevilta vuosilta on odotettavissa. 

Yhteiskuntasopimuksen detaljit ovat parhaillaan sovit-
tavina. On odotettavissa, että kustannuskilpailukykytoimet 
alentavat työvoimakustannuksia keskimäärin 2,5–3 prosent-
tia. Keskitetyn palkkaratkaisun jatko ja sen jälkeen siirtymi-
nen vientivetoiseen malliin tekee yritykselle sekä julkiselle 
taloudelle tulevaisuudesta ennustettavampaa. Paikalliseen 
sopimiseen sisältyvät kriisilausekkeet mahdollistavat joustot 
alaspäin palkoissa niissä yrityksissä, joita uhkaa irtisanomi-
nen. Paikallisen sopimisen ulottaminen järjestäytymättömiin 
työnantajiin helpottaa joustoja työajoista sopimisessa. Ne 
ovat askeleita oikeaan suuntaan ja luovat odotuksia laajene-
vista työmarkkinoiden joustoista tulevaisuudessa.

Yhteiskuntasopimus on liian korkealle viritetyistä odotuk-
sista huolimatta ratkaisu, joka ruokkii useammaksi vuodeksi 
monen yrityksen kohdalla positiivisempia odotuksia kuin 
Suomen taloudessa on pitkään ollut.

3 X TALOUSLUKU

1,3 % 
YKSITYINEN KULUTUS KASVOI SUO-
messa viime vuonna 1,3 prosenttia, valtio-
varainministeriö kertoo.

0,4 % 
JULKINEN KULUTUS KASVOI VALTIO-
varainministeriön mukaan viime vuonna 
0,4 prosenttia.

2,2 % 
YKSITYISET INVESTOINNIT SUPISTUI-
vat Suomessa viime vuonna 2,2 prosent-
tia.
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Brexitin jälkeen
Näin käy Suomelle, Isolle-Britannialle ja EU:lle, jos britit äänestävät eropaperit 
43 vuotta kestäneelle egoistiselle liitolle EU:n kanssa.

1 SUOMEN EU-JÄSENMAKSU 
kasvaa. Britit maksavat kokoonsa 
nähden muita maita vähemmän 

EU-jäsenmaksua. Lisäksi brittipoliitikot 
yrittävät kutistaa EU-budjettia. Brittien 
lähtö merkitsisi yli 11 miljardin euron lo-
vea EU:n rahakirstuun ja hiljentäisi sen 
kasvattamisen vastustusta.

LIBERAALI LIITTOLAINEN ON 
poissa. Suomelle Britannian lähtö olisi 
suuri menetys. Maat ovat yhdessä aja-
neet avointa markkinataloutta, vapaata 
kauppaa ja yritysmyönteistä sääntelyä.

TARJOLLA ON KAKSI RAIDETTA. 
Brexit virallistaisi EU:n kaksitahtisuu-
den. Toiset jäsenmaat tiivistävät in-
tegraatiota, toiset pyrkivät poimimaan 
itselle parhaita paloja.

2 ISON-BRITANNIAN ERO ON 
David Cameronin loppu. EU-jä-
senyyden puolesta kampanjoinut 

Iso-Britannian pääministeri ei voisi 
jatkaa virassaan. Brittien eroprosessista 
olisi neuvottelemassa todennäköisesti 
uusi konservatiivipuolueen johtaja. Ti-
lannetta mutkistaa entisestään se, että 
istuvan House of Commonsin eli edus-
kuntaa vastaavan elimen enemmistö on 

EU-jäsenyyden kannalla. Tarvittaisiin 
ehkä ennenaikaiset parlamenttivaalit 
ja uusi kansanäänestys. 

SKOTLANTI ITSENÄISTYY. SKOT-
lannin itsenäisyyspuolueen johtaja Ni-
cola Sturgeon kiirehti jo vahvistamaan, 
että Brexit merkitsisi uutta kansanää-
nestystä Skotlannin itsenäisyydestä. 65 
prosenttia skoteista on EU-jäsenyyden 
kannattajia. Skotlanti saattaisi olla pian 
oma valtionsa. Ero huonontaisi myös 
Brittien ja Irlannin välisiä suhteita, vai-
keuttaisi kauppaa ja loisi valtioiden vä-
lille ensi kertaa vuosikymmeniin EU:n 
ja unionin ulkopuolisen maan muurin 
rajamuodollisuuksineen.

BRITANNIAN BKT ON JOKO -14 TAI 
+1,6 prosenttia tai jotain siltä väliltä. 
Talousviisaat ovat vahvasti eri mieltä 
Brexitin vaikutuksista talouteen. Mark-
kinoiden myrsky jatkuisi joka tapauk-
sessa vuosia. Poliittinen epävarmuus 
heikentäisi sijoittajien luottamusta 

ja usea monikansallinen yritys lähtisi 
Britanniasta. Toisaalta halvempi punta 
parantaisi brittiyritysten kilpailukykyä. 
Eron puolesta kampanjoivat väittävät 
lopputuloksen jäävän plussan puolelle: 
Britit voisivat neuvotella USAn ja Kii-
nan kanssa kauppasuhteet, oma libe-
raali lainsäädäntö helpottaisi yritysten 
taakkaa, maahanmuuttajista koituvat 
menot supistuisivat ja maa säästäisi EU-
jäsenmaksun

KAUPANTEOLLEKIN TULEE HIN-
talappu, sillä kauppataseen alijäämä 
olisi nopeasti korjattava. Kiireellisin 
tehtävä on sopia vapaakaupasta EU-
maiden kanssa. Brittien on maksettava 
EU:lle päästäkseen yhteismarkkinoil-
le. Esimerkiksi ei-jäsen Norja on EU-
budjetin 10. suurin tukija. EU:lla on yli 
50 vapaakauppasopimusta kolmansien 
maiden kanssa. Brittien neuvottelu-
asema olisi huomattavasti unionia hei-
kompi. Esimerkiksi Sveitsin ja Kiinan 
välinen kauppasopimus on Kiinan sa-
nelupolitiikkaa. Myös brittiviljelijöil-
le koittaisivat kuivat ajat: EU maksoi 
maataloustukia brittifarmareille viime 
vuonna 4,9 miljardia puntaa. Maalla ei 
olisi yksin mahdollisuutta eikä halua yl-
läpitää yhtä mittavaa järjestelmää. 

Brexit kääntäisi EU:n voima-
suhteet vasemmalle.

YES OR NO

Kohtalon hetki 23. kesäkuuta

ISON-BRITANNIAN KANSANÄÄNESTYS JÄRJESTE-
tään 23. kesäkuuta. Kampanjointi EU-jäsenyyden 
puolesta tai vastaan alkoi välittömästi, kun päämi-
nisteri David Cameron sai neuvottelut Brysselissä 
päätökseen. Tosin brittilehtiä lukemalla saattoi 
saada kuvan, että kyseessä oli lähinnä kosmeettinen 
neuvottelutulos, ja että Britannian neuvottelemalla 
EU-erityissopimuksella on korkeintaan pääministe-
rin hipiää kirkastava vaikutus kansanäänestyksen 
tulokseen. Kuvaavaa näet on, että brittilehdistö 
keskittyi sopimuksen sisällön sijaan analysoimaan 
kokousväen lemmenleikkejä.

Kampanjointi jatkuu äänestyspäivään saakka. Täl-
lä hetkellä kyllä ja ei -leirit ovat tasoissa, mutta iso 
osa äänestäjistä ei ole vielä päättänyt kantaansa. 
Oman värinänsä keskusteluun toi Lontoon pormes-
tari Boris Johnson, joka sopimusneuvotteluiden 
jälkeen sanoi kannattavansa Brexitiä.

PÄÄMINISTERI DAVID CAMERON ON ÄÄNESTYS-
päivänä Brysselissä, samaan aikaan pidettävässä 
EU-huippukokouksessa. Suomen pääministeri Juha 
Sipilän kannattaa ottaa huippukokoukseen mukaan 
pari lisäpaitaa. 

29.2.  Verkkolähetys: Eurooppa-puhe 
klo 15, www.kokoomus.fi
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Alexander Stubb

Ulko- ja turvallisuuspoliittista asiakirjaa valmistelevat keskustelutilaisuudet  
Kokoomuksen Kansainvälisen verkoston kanssa:

22.3. Jyväskylä: Kyberturvallisuus ja tiedustelu 
klo 18 (kahvitarjoilu klo 17.30), Dynamon auditorio (Piippukatu 2-3)
MEP Henna Virkkunen ja kansanedustaja Ilkka Kanerva

23.3. Turku: Venäjän aikeet?
klo 17 Panimoravintola Koulun Historian luokka (Eerikinkatu 18)
MEP Henna Virkkunen ja kansanedustaja Ilkka Kanerva

www.kansio.fi/eurooppa

Tilaisuudet ovat maksuttomia
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EU-VIRKAMIEHET JÄÄVÄT TYÖT-
tömiksi. EU-instituutioissa työskente-
levät britit etsivät jo uusia työpaikkoja 
ja tutkivat suurennuslasin kera suku-
puitaan: löytyisikö perusteet vaihtaa 
kansalaisuus irlantilaiseksi?

3 EUROOPAN UNIONISSA PELÄ-
tään, avaako brittien päätös kan-
sanäänestysten vyöryn. EU:n 

presidentti, puolalainen Donald Tusk 
pelkää, että ero merkitsee unionin it-
semurhaa. Brittien esimerkki saisi 
kansallisen itsemääräämisoikeuden 
kertosäettä veisaavat vallanpitävät ym-
päri Euroopan vaatimaan samanlaisia 
erityisehtoja. Ranskan kansallinen rin-
tama lupasi jo Franxitin.

VOIMASUHTEET KÄÄNTYVÄT VA-
semmalle. Valtaosa EU-instituutioissa 
istuvista brittipolitiikoista edustaa kes-
kustaoikeistolaista ajattelutapaa. Brit-
tien työväenpuolueen edustajat ovat 
Manner-Euroopan vasemmistopuolu-
eisiin verrattuna vapaan markkinata-
louden kannattajia. Brexit vahvistaisi 

protektionistisia, vahvaa valtiota ja tu-
lonsiirtoja kannattavia voimia EU:n pää-
töksentekopöydissä.

YRITYSTEN NISKAAN SATAA LI-
sää säätelyä. Brittipoliitikot puolueesta 
riippumatta haluavat purkaa yritysten 
hallinnollista taakkaa. Brittien painos-
tuksesta komission direktiiviesitysten 
määrä on pudonnut viime kauteen ver-
rattuna kolmannekseen. Ranskan ja 
Saksan ajamaa talousmallia ei olisi Bre-
xitin myötä estämässä kukaan.

EDESSÄ ON VIIDEN VUODEN 
vääntö. sillä ulos-puolen voitto on vas-
ta alku itse eroprosessille. Mammutti-
mainen ja ennen kokematon työ söisi 
valtavasti EU:n resursseja ja vaatisi sa-
doittain lakimiehiä. EU-diplomaatti-
lähteen mukaan erottaminen ja uusista 
pelisäännöistä sopiminen veisivät vä-
hintään viisi vuotta. Britit itse eivät saisi 
osallistua eroa koskeviin kokouksiin ja 
äänestyksiin. Briteillä itsellään on kaksi 
vuotta aikaa luoda EU-lakien tilalle kan-
sallista sääntelyä. Kiirettä pitää. 

SEURAAVAKSI UHKAA VEROPOH-
jan harmonisointi. Britit kautta puo-
luerintaman vastustavat verotuksen 
harmonisaatiota. Ilman heitä, EU-mai-
den verotuksen yhdenmukaistaminen ja 
esimerkiksi finanssimaailman kireämpi 
verottaminen etenisivät. 

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITII-
kan jää tyhjiö. Brittien rooli unionin 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikassa on omaa luokkaansa. EU:n ja 
koko Euroopan asema kansainvälisillä 
foorumeilla haalistuisi ilman brittejä. 
Myös brittien oma asema ja valta maa-
ilmanpolitiikassa heikkenisi.
HELI SATULI - KUVA: TIMO MÄKINEN

JUTTUUN ON HAASTATELTU 
mm. British Influence -thinktankin 
tutkimusjohtaja Nicolas Kentiä, 
CEPSin tutkija Steven Blockmansia, 
Brexit-neuvottelukunnan jäsentä, 
europarlamentaarikko Henna Virk-
kusta sekä suomalaisia ja ulkomai-
sia EU-virkamiehiä. 

29.2.  Verkkolähetys: Eurooppa-puhe 
klo 15, www.kokoomus.fi
Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Alexander Stubb

Ulko- ja turvallisuuspoliittista asiakirjaa valmistelevat keskustelutilaisuudet  
Kokoomuksen Kansainvälisen verkoston kanssa:

22.3. Jyväskylä: Kyberturvallisuus ja tiedustelu 
klo 18 (kahvitarjoilu klo 17.30), Dynamon auditorio (Piippukatu 2-3)
MEP Henna Virkkunen ja kansanedustaja Ilkka Kanerva

23.3. Turku: Venäjän aikeet?
klo 17 Panimoravintola Koulun Historian luokka (Eerikinkatu 18)
MEP Henna Virkkunen ja kansanedustaja Ilkka Kanerva

www.kansio.fi/eurooppa

Tilaisuudet ovat maksuttomia
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Alussa oli sana
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Liian monet poliitikot sortuvat pitkästyttävään jorinaan, vaikka 
heidän pitäisi saada kansalaiset syttymään. Onneksi eivät kaikki. 
Nykypäivä haastatteli neljää taitavaa puhujaa.
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ILKKA LUUKKONEN 
PIIRROS: HANNU LUKKARINEN / KUVAT: LEHTIKUVA

KANSANEDUSTAJA BEN ZYSKOWICZ (KOK.) PUHUU 
eduskunnassa paljon. Hyvin harvoin hän kuitenkin lausuu 
sellaista, jonka hän olisi etukäteen kirjoittanut paperille. 

Tällä vuosikymmenellä hän on kirjoittanut puheensa etu-
käteen vain muutaman kerran. Huhtikuussa 2011 hänet valit-
tiin vaalien jälkeen ”pätkäpuhemieheksi”, jossa asemassa hän 
avasi valtiopäivät. Puhe toimitettiin etukäteen muun muassa 
tasavallan presidentille, joten siitäkin syystä hän viimeisteli 
sen etukäteen.

Pätkäpuhemiehenä hän piti joitakin kirjoitettuja puhei-
ta, mutta niiden jälkeen seuraavaa piti odottaa melkein viisi 
vuotta. Joulukuussa 2015 Zyskowicz piti kokoomuksen ryh-
mäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa, jossa vasemmis-
toliitto ja vihreät asettivat valtiovarainministeri Alexander 
Stubbin (kok.) aseman kyseenalaiseksi.

Tavallisesti Zyskowicz, 61, saa eduskunnassa puheaikaa niin 
paljon, että ryhmäpuheenvuorot jätetään muille kokoomus-
edustajille. Nyt puoluejohto halusi käyttöön puolueen parhaat 
puhevoimat, joten Zyskowicz pyydettiin apuun.

Puheesta tuli retorinen menestys. Zyskowicz nimitti Paavo 
Arhinmäkeä (vas.) ”maan johtavaksi rabulistiksi” ja kuvasi, 
miten vasemmistoliittolaiset nauttivat saadessaan ”potkia 
maassa makaavaa porvaria”. Vihreät olivat ”ulkokultaisia fa-
riseuksia”, jotka osallistuvat ”poliittisiin hirttäjäisiin”.

– Halusin polemisoida erityisesti sivistyspuolueena itseään 
pitäviä vihreitä siitä, että nämä lähtivät mukaan tähän halpa-
maiseen temppuun.

Zyskowicz valmisteli puhetta yli viikon ajan ja aloitti hyvin 
vanhanaikaisesti kirjoittamalla paperille neljä sivua raaka-
tekstiä. Avustaja Suvi Pohjonen kirjoitti luonnoksen puh-
taaksi.

Seuraavaksi Pohjonen alkoi etsiä lehdistä vanhoja haastat-
teluja, joissa vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö puolusti 
poliitikkojen oikeutta erehtyä ja vetosi inhimillisyyteen. Hän 
kävi läpi vihreiden Twitter-tilit ja poimi talteen aihetta sivun-
neet tviitit.

Zyskowicz kokosi puhetta ja asetteli sanoja järjestykseen. 
Hän viivasi huonoja yli ja laittoi tilalle parempia. Hän pudotti 
virkkeen pois, mutta toi sen kohta taas takaisin. Hän tarkisti 
sivistyssanakirjasta, muistaako hän oikein rabulisti-termin 
merkityksen.

Ryhmäpuheenvuoro pitää hioa tarkkaan, koska puhe saa 
kestää korkeintaan viisi minuuttia.

Lopulta puhe oli lähes valmis. Zyskowicz lähetti sen ensin 
eduskuntaryhmän johdolle luettavaksi ja lopuksi koko ryh-
mälle. He antoivat viimeisen silauksen.

– Kun pidin puheen salissa, en lukenut paperista, vaikka 
paperi oli mukana. Seurasin sitä silti aika orjallisesti, koska 
puhe oli jäänyt valmistellessa hyvin mieleen.

ZYSKOWICZ ”OPPI” PUHUMAAN VAIKUTTAES-
saan 18-vuotiaana kokoomusnuorten koulu-

asiain sihteerinä. Hän vietti joka viikonlopun jossain päin 
Suomea kouluttamassa kokoomusteinejä ja puhumassa po-
litiikkaa. Puhumisesta tuli nopeasti rutiinia.

– Varmaan sieltä on lähtenyt se, että en usein pidä kirjoi-
tettuja puheita.

Toinenkin syy löytyy. Zyskowicz sanoo, että jos hän joskus 
kirjoittaa puheensa, hän joutuu käyttämään siihen hyvin pal-
jon aikaa.

– Olen erittäin harras pilkunviilaaja ja kriittinen omalle 
tekstilleni.

Eduskunnan ryhmäpuheenvuorot ovat usein rakentavia ja 
maltillisia. Zyskowiczin joulukuinen ”hirttäjäispuhe” ei kuulu 
siihen sarjaan, päinvastoin, sen tarkoitus oli käydä poliittisten 
vihollisten kimppuun.

– Tämmöisille puheille on oma sijansa, hän sanoo.
Merkittävämpänä puheenaan hän pitääkin edellä mainittua 

valtiopäivien avajaispuhetta vuonna 2011. Puhe herätti laajaa 
huomiota, arvostelihan hän jyrkästi tapaa, jolla yritysjohtajat 
”vaativat itselleen ja käytännössä päättävät toinen toisilleen” 
kohtuuttomia optioita.

Zyskowiczin eduskuntauran alkuaikoina kansanedustajat 
saattoivat puhua suuressa salissa lähes rajoituksetta. Nykyisin 
yli viiden minuutin puheenvuoroja pitävät yleensä vain käsi-
teltävän asian esittelijät tai ministerit, eikä debatissa usein-
kaan saa ylittää minuutin rajaa.

Zyskowicz puhuu ”vanhoista huonoista ajoista”, jolloin hä-
nellä saattoi olla 20 sivua paperia mukana pöntössä.

– Keskustelu hyötyy siitä, että puheet eivät maistu paperilta.

PUHETAIDON OPETTAJA JUHANA TORKKI ARVOSTE-
li kymmenen vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Puhe-
valta suomalaisia poliitikkoja etäännyttävästä puhetavasta. 
Hänen mielestään poliitikkomme syyllistyvät esitelmöintiin 
ja pitkästyttävään jorinaan, kun pitäisi saada kuulijat sytty-
mään.

”Jopa valtakunnan pääpuhujat sortuvat surkeisiin suorituk-
siin”, Torkki kirjoitti.

Hän ei ole muuttanut mieltään.
– Tätä ongelmaa esiintyy yhä. Sen taustalla on usein lais-

kuus ja välinpitämättömyys.
Torkin mielestä poliitikkojen tulisi tehdä lujasti työtä pu-

heidensa eteen. Heidän vastuullaan on saada kuulija ymmär-
tämään vaikeaselkoisetkin asiat.

– Jos kuulija ei ymmärrä tai tuskastuu tai putoaa kelkasta, 
vika on aina puhujan, ei koskaan kuulijan.

KESÄKUUN KOLMANTENA PÄIVÄNÄ KELLO 15.20 
kansanedustaja Sanna Marinia (sd.) hermostutti. Yleensä 
hän ei jännitä puhumista, mutta nyt tilanne oli toinen: hän as-
tui ensimmäistä kertaa eduskunnan eteen puhujanpönttöön.

Salissa ei siinä vai-
heessa ollut 
kovin 

BEN ZYSKOWICZ LUONNOSTELI 
joulukuussa 2015 pitämänsä puheen 
käsin paperille.
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paljon edustajia, koska uudet kansanedustajat joutuvat pitä-
mään puheensa vanhojen jälkeen, mutta arvovaltainen foo-
rumi asettaa silti omat paineensa.

Puhe löytyy eduskunnan videoarkistosta. Siitä paljastuu, 
että Marin aloittaa tavallista kankeammin. Hän pääsee silti 
nopeasti kiinni vilkkaaseen puherytmiinsä.

– Minusta tuntuu, että ääni tärisi mutta ehkä se ei sitten näy, 
hän sanoo.

Marin sanoo, että puhuminen on aina ollut hänelle helppoa. 
Niissäkin tilanteissa, joissa hän on hermoillut, hän ei ole an-
tanut sen rajoittaa itseään.

– Minulla on aina ollut sellainen asenne, että jos jokin jän-
nittää, se pitää tehdä. Pitää mennä omien mukavuusalueiden 
ulkopuolelle.

30-vuotias Marin ei ole opiskellut puhetaitoa tai äänenkäyt-
töä. Hän luottaa siihen, että puhuminen itsessään opettaa pu-
humaan paremmin.

Marin kirjoittaa puheensa itse, silloin kun ylipäänsä kirjoit-
taa. Hän ei halua lukea tekstiä paperista, koska pelkää ”paperin 
makua”. Hän luottaa paljon spontaanisuu-
teen ja siihen, että tilanne ja kontakti ylei-
söön tekevät hyvän puheen.

– Juhlapuheet ovat minulle hankalia, nii-
den pitäisi olla virallisia. Ne ovat oma tai-
teen lajinsa. Parhaita hetkiä ovat puheen 
jälkeen käytävät keskustelut.

Torkki sanoo, että hyvässä puheessa on aina spontaaniuden 
tuntu. Se ei tarkoita silti samaa kuin valmistautumattomuus.

– Jotta voi olla spontaani, pitää valmistautua hyvin, tehdä 
valtavasti töitä.

Hän muistuttaa, että huippujalkapalloilija pelaa spontaa-
nisti, mutta tällä on takanaan valtava määrä harjoittelua ja 
keskittymistä. 

– Amatööri taas miettii vasta kentällä, Torkki tiivistää.
Marin sanoo, että hän haluaisi opetella tarinoiden käyttöä 

puheissa.
– Lähden usein hyvin poliittisesta näkökulmasta. Enemmän 

voisin käyttää huumoria, erityisesti pienissä tilaisuuksissa.
Erityisen paljon hän sanoo pitävänsä kahdenkeskisistä 

väittelyistä ja suorista lähetyksistä, joita ”kukaan ei pääse 
leikkaamaan”.

– Silloin olen itse vastuussa sanomisistani. Suorat väittelyt, 
joissa on vastaparit, ovat minulle luontaisia tapoja, kun saa no-
peasti reagoida toisen puheenvuoroihin.

Marin sanoo ihailevansa Erkki Tuomiojan (sd.) puheita, 
vaikka tätä ei yleisesti pidetä erityisen vetoavana puhujana. 
Marin kiinnittääkin huomiota Tuomioja puheiden sisältöön, 
joka tuo niihin mielenkiintoa. 

– Pitää olla sisältöä, koska sitä kautta tulee palo asiaan.

KUN KANSANEDUSTAJA ANTTI HÄKKÄNEN (KOK.) 
oli lapsi, hän lueskeli isä-Markun lakikirjaa. Isä hoiti maist-

raatin päällikön tehtävää ja vihki siinä ase-
massa pareja avioliittoon. Avioliittolain 
kohdalle isä oli taitellut vihkipuheitaan, 
joihin Antti tarttui innoissaan.

– Siinä pikkupoika sai lukea, miten rak-
kauden laivan ohjauspyörää käännellään.

Luettuaan useita puheita Häkkänen havaitsi, että isän 
puheet rakentuvat usein kolmeen osaan. Alussa luodaan 
tunnelmaa, keskellä kaarrellaan ja pohdiskellaan, ja lopussa 
kohotetaan. Alitajuisesti hän tuli havainneeksi saman, minkä 
filosofi Aristoteles 2 300 vuotta aiemmin: draamaan kuuluu 
kolme osaa, alku, keskikohta ja loppu. (Aristoteles totesi myös, 
että puhe koostuu kolmesta palasesta: puheen sisällöstä, pu-
hujan luonteesta ja tunteen välittymisestä.)

SANNA MARIN ON 
puhujana luonnon-
lahjakkuus.

Jotta voi olla 
spontaani, pitää tehdä 

valtavasti töitä.
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Tätä kolmijakoa Häkkänen, 31, noudattaa nyt omissa pu-
heissaan. Historian harrastajana hän aloittaa puhumisen 
historiallisella anekdootilla tai kertomalla, mitä edelliset 
hallitukset ovat käsiteltävälle asialle tehneet. Keskikohtaan 
sijoittuu pihvi eli aiheen käsittely useista näkökulmista. Lo-
puksi hän tarjoilee yhteenvedon.

Hän hahmottelee puheen rakenteen aina, vaikka ei puhui-
sikaan paperista.

– Jos puhe on sekava, ajatuksetkin ovat.
Häkkänen ei suoranaisesti harjoittele puheitaan, mutta hän 

pohtii paljon, miten asiat kannattaa selittää. Hän käyttää pal-
jon aikaa perehtymiseen ja olennaisen etsintään.

Tärkeänä apuna toimii veli, jolle Häkkänen usein soittaa ja 
testaa ajatuksiaan. Veli, myös oikeustieteilijä, osaa nopeasti 
nähdä selitysten aukkokohdat.

– Hän kysyy heti, että mihin tieteellisen näyttöön perustat 
tuon tai miten olet tämän ja tämän asian ajatellut.

Häkkänen avusti vuosina 2013–2014 silloista pääministeriä 
Jyrki Kataista (kok.). Tehtävään kuului muun muassa kir-
joittaa puheita, joita Katainen piti parhaina 
päivinä viisikin kappaletta.

Työssä oli hyötyä isän vanhoista hääpu-
heista. Lisäksi Häkkäselle kasvoi ymmärrys 
siitä, että puheen sisällön lisäksi tilaisuuden 
luonteella on valtava merkitys.

– Jyrki halusi aina etukäteen tietää, millaiseen tilanteeseen 
hän on menossa. Onko kyseessä finanssiseminaari Finlandia-
talolla vai pieni tapaaminen kahvilassa, onko yleisökysymyk-
set sallittu ja niin edelleen.

Häkkänen puhuu ani harvoin eduskunnan suuressa salis-
sa. Hän sanoo syyksi sen, että uudet kansanedustajat saavat 
puheenvuoroja vasta myöhään, kun olennaiset asiat on jo lau-
suttu ja useimmat edustajat lähteneet salista.

– Olen kokenut aika tarpeettomaksi tilastopuheiden pitä-
misen.

Lisäksi suuren salin keskustelu on suurelta osin teatteria 
tiedotusvälineille. Häkkästä turhauttaa, että monimutkaiset 
asiat pitää usein selittää liian yksinkertaisesti ja mustavalkoi-
sesti.

– Pyrin aina tuomaan jonkin hankkeen sekä hyvät että huo-
not puolet esiin. Minuutin puheenvuorossa se ei ole mahdol-
lista.

Nuoruudesta Häkkäsellä on muuten toinenkin puhemuisto. 
Hän osallistui viidentoista vanhana Snellman-säätiön semi-
naariin, jonne pääpuhujaksi oli kutsuttu valtioneuvos Harri 
Holkeri.

– Holkeri kysyi aluksi, että mistä haluatte minun puhuvan. 
Yleisö pyysi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän puhui siitä 
puoli tuntia selkeästi ja loogisesti. Se jäi mieleen.

Torkki katsoi Nykypäivän pyynnöstä Häkkäsen puheen 
Campus Seminar -tilaisuudessa Helsingissä ja Sanna Marinin 
vappupuheen Nokialla 2015. Tähän Torkki päätyi:

– Perusongelma on, että kumpikin puhu-
ja rakastaa suuria sanoja, kuten ”demokra-
tia”, ”oikeudenmukaisuus”, ”taloudellinen 
kehitys”, ja puhuu hyvin abstraktilla tasol-
la. Molemmat ovat hyvin taitavia puhujia, 
Sanna on rohkea, itseensä luottava, valovoi-

mainen, Antti rauhallinen, ihmisläheinen, kuulijoitaan kun-
nioittava – mutta missä on se konkreettinen tarina Maijasta 
tai Villestä?

MAURI PEKKARISEN (KESK.) SUVUSSA ON AINA PU-
huttu paljon. Joukossa on opettajia ja muusikkoja, on myös 
muita esiintymällä itsensä elättäviä ihmisiä. Suku on tärkeä, 
puhuminen innostaa, puhuminen on helppoa. Sukutapaami-

AINA PITÄÄ KERTOA SEKÄ 
hyvät että huonot puolet, sa-
noo Antti Häkkänen.

Holkeri kysyi aluksi, 
että mistä haluatte 

minun puhuvan.
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ALKUSANAT

Puhu selvemmin

TUNTUUKO, ETTÄ KUULIJAT EIVÄT 
kiinnostu sanoistasi? Tuntuuko, että 
he eivät ymmärrä sinua? Tuntuuko, 
että et aina itsekään ymmärrä sano-
maasi?

Jos haluaa puhua niin, että ihmi-
set varmasti ymmärtävät, kannattaa 
käyttää alkusanoja, sanoo kielen-
tutkija Ulla Vanhatalo Helsingin 
yliopistolta.

Alkusanat edustavat inhimillisen 
ymmärryksen ydintä. Ne ovat sa-
noja, joita ei voi yksinkertaisemmin 
selittää millään muilla sanoilla. 
Tutkimusten mukaan näyttää siltä, 
että kaikki ihmiset voivat ymmärtää 
alkusanat samalla tavoin.

Alkusanoja on olemassa noin 65, 
ja ne löytyvät kaikista kielistä. Alku-
sanoihin kuuluvat esimerkiksi minä, 
sinä, tietää, tahtoa, tuntea, ajatella, 
hyvä, paha, iso ja pieni.

Vanhatalo ei tarkoita, että polii-
tikkojen tulisi puhua pelkillä alku-
sanoilla. Myöskään niillä ei kannata 
yrittää kuvata konkreettisia asioita, 
kuten bussipysäkkiä. Sen sijaan 
alkusanoista voi olla hyötyä, kun 
pohtii abstrakteja asioita sekä omia 
ja toisten motiiveja.

– Alkusanoista tehdyillä kysymyk-
sillä voin selvittää, mitä minä oike-
astaan tahdon. Ja miten ajattelen, 
että se tapahtuu? Mitä minä teen? 
Tuntuuko tämä minusta hyvältä vai 
pahalta, Vanhatalo luettelee.

Modernin maailman sanat ovat 
kaukana alkusanoista. Tästä seuraa, 
että samat sanat merkitsevät eri ih-
misille eri asioita.

– Väärinkäsitykset johtuvat sa-
noista. Alkusanoja ei voi ymmärtää 
väärin, hän sanoo.

”MINÄ”
”HYVÄ”

”ISO”
”PAHA”

”TAHTOA”

sissa kaikki yrittävät löytää porinan keskeltä aukon, johon 
väliin voi tökätä oman ajatuksensa. 

Tämän voi uskoa. Haastattelutilanteessa Pekkarisen, 68, 
suu käy. Hän innostuu puhumaan lastenlapsistaan ja esitte-
lee kuvia. Saman tien hän alkaa käydä läpi vanhan kyläkoulun 
kunnostusprojektia ja lautaverhoilun uusimista, joka on mää-
rä toteuttaa talkoilla huhtikuussa.

Ei ollutkaan ihme, mihin rooliin teini-ikäinen Mauri Pek-
karinen yleensä joutui.

– Porukasta minä valikoiduin usein puheenpitäjäksi.
Hän toteaa saman, minkä lukuisat muutkin hyvät puhujat.
– Olen verrattomasti parempi puhumaan silloin, kun mi-

nulla ei ole paperia.
Pekkarinen on istunut ministerinä yli neljätuhatta päivää. 

Kiireiseen työhön nähden on hyvä suoritus, että hän kirjoitti 
puheensa itse. Tämä edellytti, että hän näki paljon vaivaa fak-
tojen kokoamiseksi.

Tällä tavoin hän toimii edelleen. Hän valmistaa useista tee-
moista erilaisia puherunkoja, joita hän saattaa tilanteen mu-
kaan varioida. Tarvittaessa puhe syntyy spontaanisti.

– Aina ei tiedä, mitä lopussa tulee sanotuksi. Joskus voi on-
nistua, joskus epäonnistuukin.

EDUSKUNTAPUHEIDEN LYHENTÄMINEN EI OLE TUO-
nut pelkästään hyvää, Pekkarinen sanoo. Hänen mielestään 
seuraus on ollut keskustelun tason lasku, koska ääneen pää-
sevät nekin, joilla ei ole annettavaa.

– Yhden minuutin ajan jokainen pystyy kiekaisemaan jotain 
siitä teemasta.

Hän sanoo, että puhemiesten pitäisi voida poimia keskus-
telijoiksi ne, joilla todella on sanottavaa. Pekkarisen mielestä 
edellinen puhemies Eero Heinäluoma (sd.) oli tässä ”mainio”.

– Halutessaan, hän lisää monimielisesti.
Puhemiehistö pohtii parhaillaan, voisiko kulttuuria muut-

taa. Helppoa se ei ole, koska edustajat ovat tottuneet siihen, 
että lähes kaikki saavat puheaikaa.

YHDEKSI PARHAISTA PUHEISTAAN PEKKARINEN 
nostaa, ehkä hieman yllättäen, Seinäjoen tangomarkkinoilla 
vuonna 2008 pitämänsä avauspuheen. Tv-yleisö mukaan lu-
kien yleisöä oli pari miljoonaa.

Poliitikolle tällainen tilanne voi olla vaikea.
– Poliitikon puhe voi olla yleisölle suurin piirtein oksennus, 

että mitä tuo tänne tulee, ei sovi ollenkaan. 
Tarkoitus oli puhua paperista, mutta koska lavalla ei ollut 

puhujanpönttöä, Pekkarinen joutui luottamaan muistiinsa. 
Näyttelijä Klaus Thomasson juonsi ministerin lavalle to-
teamalla, että arvostetuimpien ammattien listalla poliitikko 
löytyy sijalta 300 ja rapiat. Se kevensi tunnelmaa sopivasti.

Pekkarinen puhui tangon ja suomalaisten suhteesta, ja vä-
hän biotaloudestakin. Hän sanoo yrittäneensä päästä mukaan 
yleisön tunnetilaan, ja olikin hieno hetki huomata, että yritys 
onnistui.

– Sen näkee ihmisistä, sen tuntee, että kun se lähtee mene-
mään, ei tarvitse ottaa takaisin, voi edetä ja astua seuraavaan 
sanomiseen.

Eduskunnan kahvilan tarjoilija kulkee haastattelupöydän 
ohi. Kaiketi siitä Pekkarinen keksii ajatuksen, jolla voi kuvata 
hyvää puhujaa.

– Jos nyt käytetään vaikka vertausta tarjoilijaan, niin puhu-
jan täytyy muutamalla sanalla tai eleellä tehdä itsensä hyväk-
sytyksi tarjoilijaksi.
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Vientiluottovaltuudet, mrd euroa

mrd0euroa
VUONNA 2011

mrd3euroa
VUONNA 2012

mrd3euroa
VUONNA 2013

mrd7euroa
VUONNA 2014

mrd7euroa
VUONNA 2015

mrd13euroa
VUONNA 2016
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Vienti vetää,  
kunhan valtio tukee

Hallitus tuplaa vientiluottojen määrän. Valtion velassa se ei kuitenkaan näy.

ILKKA LUUKKONEN 
KUVA: SHUTTERSTOCK - GRAFIIKKA: TIMO MÄKINEN

SUOMEN VALTIO VALMISTAUTUU LAINAAMAAN 
vientiyrityksille merkittävästi enemmän rahaa kuin se tällä 
hetkellä lainaa. Hallitus esittää, että Finnveran ja sen tytäryh-
tiö Suomen Vientiluoton vientiluottojen enimmäisvaltuus ko-
rotetaan seitsemästä miljardista eurosta 13 miljardiin euroon.

Vientitakuiden enimmäismäärä nousee samalla 17 miljar-
dista eurosta 19 miljardiin.

Vientiluottoja myönnetään yrityksille, jotka vievät pää-
omatavaroita, kuten paperikoneita, laivoja tai matkapuhe-
linverkkoja. Vastaavia valtion luottoja käytetään monissa 
kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa.

Näiden luottojen määrä on lisääntynyt nopeasti. Tammi-
kuussa 2009 hallitus loi väliaikaiseksi tarkoitetun mallin, 
jonka perusteella valtio saattoi lainata yrityksille enintään 
1,2 miljardia euroa vientiluottoa.

Maaliskuussa 2009 ylärajaa nostettiin 2,5 miljardiin eu-
roon, kolme vuotta myöhemmin 3,5 miljardiin, ja kesällä 2014 
jo seitsemään miljardiin euroon. Tuolloin Valtion tarkastus-
virasto VTV kiinnitti asiaan huomiota.

– Valtion rooli viennin rahoituksessa on kasvanut huomat-
tavasti, VTV kirjoitti raportissaan.

Nyt valtio on nyt valmis melkeinpä tuplaamaan vientiluot-
tojen määrän.

– Meille on yllätys, että korotus tulee näin nopeasti, sanoo 
VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajanen.

VALTIO TUKEE VIENTIÄ SEKÄ LUOTOILLA ETTÄ TA-
kaamalla mahdolliset tappiot. Käytännössä valtio-omisteiset 
Finnvera ja Suomen Vientiluotto hankkivat rahoitusta mark-
kinoilta ja lainaavat sitä yrityksille. Toiminta on ollut kan-
nattavaa, koska yritykset maksavat takuusta, minkä lisäksi 
viennin kasvu lisää verotuloja.

Jos tarkastellaan vientiluottojen ja -takuiden kannattavuut-
ta valtiolle järjestelmän perustamisesta alkaen 1960-luvulta 
nykypäivään saakka, saldo näyttää plussaa. Voitollista toimin-
ta on ollut myös vuodesta 1999 lähtien.

Väliin mahtuu tappiollinen jakso. Neuvostoliiton romahdus 
ja Wärtsilän Meriteollisuuden kaatuminen toivat valtiolle niin 
suuret tappiot, että niiden maksaminen kesti VTV:n mukaan 
20 vuotta.

Tällä hetkellä noin viisi prosenttia viennistämme saa val-
tiolta vientiluottoa tai -takuut.

VTV ihmettelee, miksi yritykset lainaavat rahaa Finnve-
ralta, ovathan rahoitusmarkkinat kehittyneet tällä vuosi-
tuhannella merkittävästi. Selitys voi olla, että taantuma ja 
pankkikriisi ovat tehneet rahoituslaitoksista varovaisia.

Hallitus kuitenkin toteaa omassa esityksessään, että Keski-
Euroopassa rahoitusmarkkinat ovat elpyneet. Yritykset eivät 
joudu turvautumaan valtion rahoitukseen, koska ne saavat 
lainaa yksityiseltäkin.

Syynä voi myös olla, että yritykset lainaavat mieluummin 
valtiolta kuin suoraan pankeilta. VTV toteaakin, että valtion 
osallistuminen viennin rahoittamiseen tapahtuu ”kysyntäve-
toisesti”. Se tarkoittaa, että yritykset toivovat saavansa valtiol-
ta vientiluottoja ja valtio suostuu myöntämään niitä.

JOS VALTIOLLE TULEE TAPPIOITA, NE KATETAAN 
Finnveran vientitakuurahastosta ja valtiontakuurahastosta. 
Ja jos rahastojen varat loppuvat kesken, loput katetaan valtion 
budjetista. Neuvostokaupan loppuessa budjettiin jouduttiin-
kin kajoamaan.

Budjettiin on varattu 20 000 euron suuruinen määräraha 
tappioita varten. On selvää, että jos vaikkapa jokin iso metal-
lifirma kärsii kaupastaan tappiota, raha ei riitä alkuunkaan.

Määräraha voidaan maksaa ilman eduskunnan käsittelyä 
pelkällä hallituksen päätöksellä. Tähän on päädytty, jotta tap-
piot voidaan maksaa nopeasti valtion kassasta.

Merkittävää on, että määräraha voidaan ylittääkin ilman 
eduskuntakäsittelyä. Siihen riittää hallituksen päätös.

VTV kysyi raportissaan jo viime kesänä, siis kuukausia en-
nen kuin hallitus päätti esittää vientiluottojen tuplaamista, 
kuinka suuriin luottoihin valtio on valmistautunut.

– Toiminnalta puuttuu strateginen näkemys siitä, mihin asti 
toimintaa ollaan valmiita laajentamaan.

Luototusta perustellaan ”suomalaisella intressillä”. VTV 
kysyy, mitä tämä intressi tarkkaan ottaen tarkoittaa.

Vientiluottoja on myönnetty tällä hetkellä kuusi miljardia 
euroa, ja määrä voi nousta 13 miljardiin. Luotto ei näy valtion 
velassa, jota on 101 miljardia euroa.

Kiintoisaa on, että vientiluottoa voidaan myöntää myös 
sellaiselle yritykselle, joka investoi kotimaahan. Perusteena 
on se, että monet yritykset kilpailevat kansainvälisillä mark-
kinoilla.

Jos siis jokin suomalainen yritys rakentaa sellutehtaan ja 
valitsee kilpailutuksen jälkeen kattilan toimittajaksi suoma-
laisen toimittajan, tämä toimittaja voi hakea Vientiluotolta 
vientiluottoa. Syynä on, että yhtiö joutuu kilpailemaan itäval-
talaisen kattilanvalmistajan kanssa.
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Diktaattorit oven takana
SS-JOUKKOJA 
Nürnbergissa 
syyskuussa 1936.
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Diktaattorit oven takana
Eurooppalainen yhteiskuntamalli 
on tuottanut ennennäkemätöntä 
hyvää ja kelvannut malliksi myös 
muille. Historian esimerkit 
osoittavat, että itsestäänselvyys   
se ei kuitenkaan ole. 
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HEIKKI HAKALA 
KUVAT: EVERETT HISTORICAL

KOLMEN PUOLUEEN ENEMMISTÖ-
hallitus on jättänyt eronpyyntönsä ajau-
duttuaan sovittamattomiin ristiriitoihin 
suhtautumisesta uuteen radikaaliliik-
keeseen. Uuden toimintakykyisen hal-
lituksen muodostaminen osoittautuu 
pian mahdottomaksi, ja eduskuntaryh-
miä kuultuaan tasavallan presidentti 
määrää ennenaikaiset vaalit. 

Vaalitaistelu on repivin vuosikym-
meniin. Poliisi joutuu keskeyttämään 
kampanjatilaisuuksia ääriryhmien häi-
rinnän vuoksi. Helsingin keskustassa 
järjestetään mielenosoituksia, jotka 
kärjistyvät mellakoinniksi. Vaalipäivä-
nä ulkomaiset kirjeenvaihtajat kuvaavat 
Suomen ilmapiiriä erittäin jännitty-
neeksi. Useilla äänestyspaikoilla vallit-
see levoton tunnelma.

Vaalien on odotettu selkeyttävän 
poliittista tilannetta mutta toisin käy. 
Musiikkitalon valvojaisissa suurten 
puolueiden puheenjohtajat myöntävät 
tappionsa heti tulosten selvittyä. Kol-
men uuden, vastikään rekisteröidyn 
puolueen saamat edustajanpaikat ovat 
illan ehdoton uutispommi. Kaikkien 
tuntema tv-professori toteaa eduskun-
nan olevan pirstaleisempi kuin koskaan 
ennen.

Pian käy selväksi, että edellytyksiä 
enemmistöhallitukselle ei ole. Neljäs 
tunnustelukierros tuottaa vihdoin tu-
losta: Suomi saa ensimmäisen vähem-
mistöhallituksensa vuosikymmeniin. 
Jo runsaan kuukauden jälkeen se hajo-
aa mutta jatkaa toimitusministeristönä, 
kunnes seuraava hallitus astuu monen-
laisten vaiheiden jälkeen virkaansa. Se 
jää yhtä lyhytikäiseksi kuin edeltäjänsä, 
ja kolme seuraajaa kokee saman kohta-
lon. 

Yhteiskunnallisten uudistusten kii-

reellisyydestä vallitsee laaja yhteis-
ymmärrys, mutta hallituskoalitioiden 
hauraus ja eduskunnan riitaisuus hal-
vaannuttavat päätöksenteon. Mielen-
osoitukset suurimmissa kaupungeissa 
ovat keränneet yhä enemmän osanot-
tajia ja niiden yhteydessä tapahtuneista 
väkivaltaisuuksista on tullut arkipäivää. 
Radikaaliliikkeen marssit kokoavat tu-
hansia liikkeen tunnuksia kantavia osal-
listujia. 

Kuntavaalit ovat ratkaiseva käänne. 
Radikaaliliike saa murskaavan enem-
mistön Helsingin, Vantaan, Tampereen, 
Oulun ja useiden muiden kaupunkien 
valtuustopaikoista. Liikkeen jäsenmää-
rä kasvaa ennätystahtia, ja sen johto 
alkaa vaatia toimeenpanovallan vahvis-
tamista ja keskittämistä.

Hallitus eroaa radikaalien painostuk-
sen alla. Uudeksi pääministeriksi nou-
see ristiriitaisena pidetty pitkän linjan 
poliitikko, jonka on tulkittu tuntevan 
sympatiaa radikaaliliikettä kohtaan. 
Hän pyytää ja saa eduskunnalta laajat 
poikkeusvaltuudet muun muassa laki-
en ja asetusten antamiseksi tasavallan 
puolustamisen sellaista edellyttäessä. 
Radikaalit riemuitsevat. 

Ilo osoittautuu pian ennenaikaiseksi. 
Vain muutamaa päivää myöhemmin 
vahvasti aseistetut poliisit pidättävät 
kaikki radikaalien avainhenkilöt kesken 
aamuaskareidensa. Seuraavien tuntien 
aikana ympäri maata toteutetaan sato-
ja pidätyksiä. Kaduilla liikkuu panssa-
roituja miehistönkuljetusajoneuvoja. 
Illalla pääministeri ilmoittaa suorassa 
lähetyksessä, että yhteiskuntarauhan 
turvaamiseksi radikaaliliike lakkaute-
taan ja noin 600 sen toimintaan osallis-
tunutta henkilöä asetetaan syytteeseen. 
Eduskunta hajotetaan ja kaikki poliitti-
set puolueet kielletään. Ylintä lainsää-
däntö- ja toimeenpanovaltaa käyttää 
pääministeri, kunnes olot maassa ovat 
vakiintuneet.

AIDOSTI DEMOKRAATTINEN 
yhteiskuntajärjestys oli 1920- ja 
30-luvun Euroopassa ennemmin 
poikkeus kuin sääntö. Vielä vuo-
sikymmeniä myöhemminkin se 
oli ylellisyys, josta moni euroop-
palainen kansakunta saattoi vain 
haaveilla. 

Kreikkaa hallitsi sotilashallitus 
vuosina 1967–1974, Espanjassa 
diktatuuri päättyi Francisco Fran-
con kuolemaan 1975 ja Portuga-

lissa sotilasjuntta luopui vallasta 
1976. 

Josip Broz Tito hallitsi Jugo-
slaviaa ja Enver Hoxha eristäy-
tynyttä Albaniaa autoritaarisin 
ottein. Itä-Saksa, Puola, Unkari, 
Tšekkoslovakia, Romania ja 
Bulgaria olivat Neuvostoliiton 
tiukassa ohjauksessa hallittuja 
totalitaristisia kansandemokra-
tioita aina 1980-luvun lopulle 
saakka.

”HITLER, VIIMEINEN TOI-
vomme.” Kampanjajuliste 
vuodelta 1932.

KANSALLISSOSIALISTIEN 
antisemitistinen vaalijuliste 
vuodelta 1928.

PROPAGANDAJULISTE 
vuodelta 1936 kannustaa 
saksalaistyttöjä liittymään 
Hitlerjugendiin.
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Suomen historiassa 
on alkanut jakso, jota 
myöhemmin kutsutaan 
vaikenevaksi ajaksi.

EDELLÄ KUVATUT TAPAHTUMAT 
ovat tietenkin mielikuvituksen tuotet-
ta, mutta sisältävät vapaasti mukailtuja 
elementtejä Viron vaiheista 1930-luvul-
la. Maa huojui silloin diktatuurin par-
taalla. Parlamentti riigikogu oli useita 
vuosia hajotettuna ja valta keskitetty 
Konstantin Pätsin ja kenraali Johan 
Laidonerin käsiin.

Myös Latviassa oikeistojohtaja Kâr-
lis Ulmanis hallitsi vuosina 1934–40 
käytännössä diktaattorin valtuuksin. 
Liettuassa perustuslaillisesti nimitetty 
hallitus oli syrjäytetty jo vuonna 1926, 
jolloin valtaan nousi Antanas Smeto-
na.

Murrosajoille on usein ollut omi-
naista vahvan johtajuuden kaipuu. Kun 
Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliit-
to romahti, sitä edustivat liittokansleri 
Helmut Kohlin ja presidentti François 
Mitterrandin kaltaiset hahmot, jotka 
luotsasivat Eurooppaa eteenpäin EU:n 
perustana olevan Schumanin julistuk-
sen velvoittavassa hengessä.

Populistiset puolueet ja ääriliikkeet 
ovat vahvistuneet viime vuosina mo-
nessa maassa. Usein ne kyseenalaistavat 
koko poliittisen järjestelmän toimivuu-

den ja tarjoavat ongelmien ratkaisuksi 
aivan erilaista johtajuutta. Esimerkkejä 
ilmiöstä ovat Marine Le Penin johtama 
Kansallinen rintama Ranskassa, Itali-
an Lega Nord ja Unkarin Jobbik, jotka 
kaikki ovat ilmaisseet sympatiansa Vla-
dimir Putinin Venäjän yhä autoritaari-
semmaksi muuttuvaa yhteiskuntamallia 
kohtaan ja ilmeisesti myös saaneet ra-
hoitusta Venäjältä. 

Unkarissa vuonna 2010 valtaan 
noussut pääministeri Viktor Orbán 
ja hänen kansalliskonservatiivinen 
Fidesz-puolueensa ovat saaneet osak-
seen laajaa arvostelua muun muassa 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja 
lehdistönvapautta loukkaavasta lain-
säädännöstä. Samansuuntaisia askelia 
on Puolassa ottanut pääministeri Bea-
ta Szydlon tuore hallitus, jonka toimia 
Laki ja oikeus -puolueen puheenjohta-
jan Jaroslaw Kaczynskin arvellaan 
ohjailevan.

SEKÄ PUOLAN ETTÄ UNKARIN VII-
meaikainen poliittinen kehitys saattaa 
vaikuttaa lähinnä käsittämättömältä, 

kun muistaa sen va-
pauden huuman, jota 
niissä rautaesiripun re-
peydyttyä vuonna 1989 

tunnettiin. Ymmärtämistä helpottaa, jos 
luo pikaisen silmäyksen Puolan ja Unka-
rin sotienvälisen ajan poliittisiin oloihin.

Ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen Puola oli omaksunut perustuslain, 
joka rakentui parlamentaariselle de-
mokratialle ja takasi presidentille vain 
rajoitetut valtaoikeudet. Naiset olivat 
saaneet äänioikeuden, ja useat maan 
vähemmistökansallisuuksista saivat 
edustuksen parlamenttiin, sejmiin.

Toukokuussa 1926 maassa tapahtui 
vallankaappaus vapaussankarina tun-
netun marsalkka Jozef Pilsudskin 
johdolla. Pilsudski pysyi tiukasti vallan 
kahvassa kuolemaansa (1935) saakka. 
Hänen jälkeensä tosiasiallinen valta 
siirtyi joukolle häntä tukeneita up-
seereja. Marsalkan perintöä uhmaten 
everstijuntan politiikka alkoi nopeasti 
saada äärinationalistisia ja vähemmis-
tökansallisuuksien asemaa heikentäviä 
piirteitä. Puolan viimeisiä vuosia ennen 
toista maailmansotaa on usein luonneh-

PUOLUEEN LIPUN-
kantajia Nürnbergissa 
1933.
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dittu diktatuuriksi ilman diktaattoria. 
Maailmansotien välisessä Unkarissa 

demokratia jäi oikeastaan lähinnä his-
torian alaviitteeksi. Lokakuussa 1918 
juuri Habsburgien kaksoismonarkiasta 
irtautunut Unkari julistautui demo-
kraattiseksi tasavallaksi. Jo muutamaa 
kuukautta myöhemmin maassa to-
teutettiin Moskovassa käsikirjoitettu 
kommunistinen vallankaappaus. Kausi 
neuvostotasavaltana jäi kuitenkin lyhy-
eksi.

Maaliskuussa 1920 Unkarin valti-
onhoitajaksi nousi amiraali Miklós 
Horthy, joka käytti hänelle suotuja laa-
joja valtaoikeuksia häikäilemättömin 
ottein. 1930-luvun kuluessa Unkarin 
poliittinen ilmapiiri muodostui yhä 
autoritaarisemmaksi ja antoi runsaasti 
tilaa äärioikeistolaisille voimille, jot-
ka ammensivat ideoitaan fasismista ja 
kansallissosialismista ja runnoivat läpi 
jyrkän antisemitististä lainsäädäntöä.

Paluuta vuonna 1989 päättyneeseen 
kansandemokratia-aikaan puolalaiset 
ja unkarilaiset eivät enää haikaile. Sen 
sijaan 1920- ja 30-lukujen autoritaari-
suuteen moni näyttää yhä suhtautuvan 

kunniakkaana ajanjaksona, jonka opeis-
ta löytyy käyttökelpoisia vastauksia 
myös ajankohtaisiin haasteisiin. 

AJATUS DEMOKRATIAN VAARAN-
tumisesta on saattanut vaikuttaa tur-
vallisen etäiseltä. Jos kysytään sen 
vaihtoehtoja, mieleen nousevat kenties 
Saksan Adolf Hitlerin, Italian Beni-
to Mussolinin, Espanjan Francisco 
Francon tai Neuvostoliiton Josif Stali-
nin kaltaiset 1900-luvun alkupuoliskon 
diktaattorit.

Baltian tasavaltojen, Puolan ja Un-
karin esimerkit osoittavat, kuinka 
kansanvaltaista päätöksentekoa ja osal-
listumista voitiin – ja voidaan yhä – ra-
joittaa myös ilman avointa diktatuuria.

Demokratian voittokulku Euroopassa 
on tapahtunut käsi kädessä kansantalo-
uksien nopean vaurastumisen kanssa. 
Vaaleilla valitut poliitikot ovat voineet 
kohdata laskusuhdanteiden haasteet 
luottaen siihen, että suhteellisen pian 
talous kuitenkin palaa kasvu-uralle. Tä-
hän on perustunut myös pohjoismaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan rakentami-
nen. 

Arvostettu amerikkalainen politiikan 
tutkija Samuel Huntington (1927–
2008) on käsitellyt tuotannossaan 
laajasti tekijöitä, jotka ovat mahdollis-
taneet demokratian etenemisen, mutta 
pohtinut myös demokratiaan kohdistu-
via uhkia. Potentiaalisina uhkatekijöinä 
Huntington mainitsee muun muassa 
yhteiskuntaa kohtaavan talouskriisin 
tai suoranaisen taloudellisen katastro-
fin, voimakkaan sosiaalisen tai poliitti-
sen kahtiajaon sekä epädemokraattisen 
valtion poliittisen painostuksen tai jopa 

sotilaallisen hyökkäyksen.
Huntington huomauttaa, että demo-

kraattisen järjestelmän murentuminen 
voi tapahtua lumipalloefektinä, joka 
lähtee liikkeelle yhden valtion tapah-
tumista ja johtaa vastaaviin järistyk-
siin muissa maissa. Kyse olisi tavallaan 
käänteisestä kehityksestä verrattuna li-
beralismin vyöryyn Euroopan hulluna 
vuonna 1848 sekä rautaesiripun avautu-
miseen vuonna 1989. 

Myös brittiläinen journalisti Philip 
Coggan, joka on työskennellyt pitkään 
muun muassa Financial Timesissa ja 
The Economistissa, on pohdiskellut 
länsimaiseen demokratiaan kohdistuvia 
uhkia. Kansalaisten suuri enemmistö ei 
hänen mukaansa kyseenalaista demo-
kratiaa sinänsä, mutta luottamus polii-
tikkojen kykyyn tuottaa hyväksyttäviä 
ratkaisuja on merkittävästi horjunut. 
Tämä on omiaan antamaan tilaa popu-
listisille johtajille. 

Coggan kehottaa välttämään mieliku-
vaa populistien näennäisestä harmitto-
muudesta. He tietenkin ilmoittavat 
kanavoivansa kansan tahtoa, mutta 
noustuaan valtaan saattavat sen var-
jolla oikeuttaa arveluttavaa politiikkaa 
vähemmistöjen rankaisemisesta oppo-
sition lehdistönvapauden ja opposition 
toiminnan rajoittamiseen tai yksityis-
omaisuuden kansallistamiseen. Vaaleja 
ei jätetä järjestämättä, mutta ne toteu-
tetaan ilmapiirissä, joka on valjastettu 
suosimaan populistista vaihtoehtoa.

Philip Coggan muistuttaa, että 
äänioikeutta on syytä käyttää vas-
tuullisesti – ikään kuin seuraava ää-
nestyslippu olisi viimeinen. Meidän 
tulisi valita edustajiksemme henkilöitä, 

”VIELÄ MUUTAMA VUOSI SIT-
ten olimme viemässä arvojamme 
muualle, pidimme niitä aivan yli-
vertaisina, mutta nyt joudumme 
miettimään, kykenemmekö pitä-
mään niistä itsekään kiinni.”

Tasavallan presidentti  
Sauli Niinistö valtiopäivien avajai-
sissa 3.2.2016.

KATUKAUPPIAS 
myy natsipinssejä 
noin vuonna 1930.

RANSKAN ÄÄRIOIKEISTO JUHLII 
Pariisin ensimmäisen fasistisen 
mellakan vuosipäivää 1934.
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joiden uskomme kykenevän parhaiten 
edistämään yhteistä menestystä pitkäl-
lä aikavälillä. Hän kehottaa miettimään 
kahdesti ennen kuin äänestää ehdokas-
ta, joka tarjoilee näennäisen helppoja 
taikatemppuja akuuttien ongelmien 
ratkaisemiseen. 

Jos antaa äänensä tällaisille voimille, 
on syytä tiedostaa, että seuraavia vaaleja 
ei kenties enää tule, on Cogganin pysäyt-
tävä viesti.

HUNTINGTONIN JA COGGANIN 
tunnistamissa uhkatekijöissä tuntuisi 
olevan melkoisesti yhtymäkohtia nii-
hin olosuhteisiin, jotka Euroopassa 
tällä hetkellä vallitsevat, ja siihen, mitä 
maanosan lähialueilla on paraikaa ta-
pahtumassa. 

Suomella pitäisi historian näkökul-
masta olla hyvät edellytykset välttyä 
vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen va-
kautta horjuttavilta myllerryksiltä.

– Vuoden 1918 sisällissota oli täysin 
poikkeuksellinen episodi, Suomen ja 
Pohjoismaiden historian dosentti Mar-
ko Paavilainen sanoo Nykypäivälle.

Hän pitää selvänä, että sotaan ei olisi 
ajauduttu ilman systemaattista kiiho-
tusta, jolla yhteiskuntaluokkien välistä 

vastakkainasettelua tietoisesti ja kat-
teettomasti kärjistettiin. Vuonna 1906 
toteutettu eduskuntauudistus oli luonut 
Suomeen aikakauden edistyksellisim-
män kansanedustuslaitoksen, ja ennen 
helmikuun 1917 vallankumousta Ve-
näjällä elintaso Suomessa oli kasvanut 
maailmansodan ajan nopeassa tahdissa.  

– Vasemmiston agitaattorien keskei-
siä väitteitä oli, että kansa näkee nälkää, 
koska porvarikapitalistit olivat koon-
neet valtavia ruokavarastoja spekuloi-
dakseen hinnoilla. Tämä ei tietenkään 
pitänyt paikkaansa, mutta synnytti sy-
vää katkeruutta, joka johti lopulta ve-
renvuodatukseen.

Paavilainen on tutkinut pitkään 
vuoden 1918 tapahtumia ja pohtinut 
tekijöitä, joiden seurauksena laillinen 
ja demokraattinen yhteiskunta päätyi 
lyhyessä ajassa tasapainoisesta kehityk-
sestä täydellisen tuhon partaalle.

– Yksilötasolla esiin nousee paljon 
nuorten miesten toivottomuutta. Kun 
väkivallan pidäkkeet sitten murtuivat, 
vallan tunne ja illuusio oikealla asialla 
olemisesta johtivat tekoihin, joita ei olisi 
saanut tapahtua.

Näkökulma on keskeisesti esillä myös 
Paavilaisen äskettäin julkaistussa kirjas-

sa Murhatut veljet. Valter, William ja 
Ivar Thomén elämä ja kuolema (Silta-
la 2016). Paavilainen pitää keskeisenä 
yhteiskuntarauhaa uhkaavana tekijänä 
nuorten syrjäytymistä myös nyky-Suo-
messa. 

Agitaatio on siirtynyt sadassa vuodes-
sa työväentaloilta sosiaaliseen mediaan. 
Yhteiskuntarauhaa pyritään edelleen 
järkyttämään myös maamme rajojen 
ulkopuolelta. Kokonaisuutena tarkas-
tellen suomalainen yhteiskunta ja sen 
instituutiot ovat silti maailman va-
kaimpia. Tyytymättömyyttä ilmaistaan 
pikemminkin äänestämättä jättämällä 
kuin barrikadeille nousten. 

VAIKKA LIBERAALIN DEMOKRATI-
an arvoille rakentuvaan yhteiskunta-
malliin kohdistuu monenlaisia uhkia, 
se sittenkin tarjoa parhaat mahdolliset 
edellytykset muutosten hallintaan. 

Euroopassa ennen toista maail-
mansotaa koetun demokratian kriisin 
keskeinen selittäjä oli poliittisen järjes-
telmän kyvyttömyys vastata nopeatah-
tisen muutoksen mukanaan tuomiin 
haasteisiin.. Poliittisen järjestelmän 
heikkoudet on syytä tunnistaa ja tun-
nustaa. Samalla on tarpeen muistaa, 
että useimmat niistä tuskin johtuvat 
demokratiasta sinänsä, vaan niistä me-
kanismeista, joilla sitä käytännössä to-
teutetaan. 

Demokratian on sanottu olevan yh-
teiskuntajärjestelmistä huonoin lukuun 
ottamatta kaikkia muita, joita tähän 
mennessä on kokeiltu, sanoi Sir Wins-
ton Churchill aikoinaan. 

Useimmat eurooppalaiset yhtynevät 
edelleen tähän näkemykseen.

– JOS PRESIDENTTI PEHR 
Evind Svinhufvud olisi silloin 
ollut keväällä 1932 diktaattorik-
si, kuten kapinallisten piirissä 
toivottiin, hänestä olisi toden-
näköisesti sellainen tullut. Hän 
kuitenkin vetosi kaikella arvo-
vallallaan laillisen yhteiskun-
tajärjestyksen puolesta, kuten 

tiedämme, ja kapinahanke kuivui 
kokoon, sanoo Marko Paavilainen.

Myös kenraali Gustaf Manner-
heimin nimen tiedetään olleen 
esillä oikeistoaktivistien diktaat-
torispekulaatioissa. Se, missä 
määrin ajatus häntä itseään 
viehätti, saattaa jäädä ikuiseksi 
arvoitukseksi.

NATSIEN ARVOSTELIJOITA, KOMMUNISTEJA, 
pasifisteja ja muita poliittisia vankeja Sachsen-
hausenin keskitysleirillä joulukuussa 1938.

”SAKSALAISET, PUOLUSTAKAA 
itseänne, älkää ostako juutalai-
silta!” Berliini huhtikuussa 1933.
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Miehemme
Luxemburgissa

Euroopan investointipankin 
varapääjohtaja Jan Vapaavuori kuvaa 

nykyistä työtään kiehtovaksi. Kotimaan 
asiat kiinnostavat, mutta tulevaisuutta 

ei pidä pohtia liikaa.

SATU SCHAUMAN 
KUVAT: LEHTIKUVA/RONI REKOMAA JA SATU SCHAUMAN
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JAN VAPAAVUOREN MIELESTÄ GRUNDIN 
kaupunginosa antaa hyvän kuvan Luxemburgin 
historiallisuudesta.
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EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN VARAPÄÄJOHTAJA 
Jan Vapaavuori istahtaa sillan kaiteelle historiallisessa 
Grundin kaupunginosassa Luxemburgissa. Ohi vilahtaa 
lenkkeilijöitä, joista monen matka suuntautuu kapeita teitä 
rinnettä  ylös, vaikka askel selvästi painaa. Mainiot olosuhteet 
vaikkapa elintaparemontille. Mutta puhutaan siitä hetken 
päästä lisää.

Vartin ajomatkan päässä avautuu toinen todellisuus. Kor-
keuksiin kohoavia, moderneja rakennuksia ja paljon kiiltävää 
lasipintaa. Täällä sijaitsee Euroopan investointipankin pää-
konttori.

Näköalahissi vie yhdeksänteen kerroksen, jossa sijaitsee 
Jan Vapaavuoren työhuone. Se on siisti, valkoinen ja karuton. 
Työpöydällä on muutama paperipino sekä sanomalehdet Fi-
nancial Times ja New York Times. Suomalaisuudesta kertovat 
lähinnä valokuvataiteilija Jorma Purasen teokset seinällä.

Viereisessä huoneessa työskentelee Vapaavuoren sihteeri 
Charlotte Hedberg. Sama ruotsalaisnainen, joka toimi aika-
naan myös Sauli Niinistön sihteerinä tämän työskennellessä 
pankin varapääjohtajana 2003–2007.

Vapaavuoren työtä pankissa läheltä seuranneet kuvaavat 
häntä määrätietoiseksi, suoraviivaiseksi, ratkaisukeskeisek-
si ja huumorintajuiseksi. Samankaltaisia luonnehdintoja on 
kuultu ennenkin.

Suomessa on arvuuteltu Vapaavuoren halukkuutta palata 
kotimaan politiikkaan, niin sanotusti pelipaikalle.

Tässä ja nyt, työhuoneessaan Luxemburgissa istuessaan, 
hän kuvaa kuitenkin nykyistä työtään kiehtovaksi. Euroopan 
investointipankki on Vapaavuoren sanoin ”erikoinen olio”, jo-
ka toimii jännittävällä tavalla yksityisen ja julkisen sektorin 
rajapinnassa.

– Tämän pankin missio ei ole maksimoida voittoa, vaan pyr-
kiä edistämään talouskasvua, työllisyyttä ja muita EU:n yleisiä 
tavoitteita, mutta tehdä se yksityisen pankkitoiminnan par-
haita käytäntöjä noudattamalla.

Syyskuussa työnsä aloittanut Vapaavuori myöntää yllätty-
neensä, kuinka vahvasti EU:n tavoitteet, politiikka ja tämän-
hetkiset haasteet ovat kytköksissä pankin toimintaan. Hän 
uskoo, että pankilla on vielä iso rooli esimerkiksi maahan-
muuttajien kotouttamisessa.

– Saksassa meillä on jo pari hanketta vireillä, lähinnä sosiaa-
lista asuntotuotantoa liittyen maahanmuutosta syntyneeseen 
tarpeeseen.

VAPAAVUORI ON EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN 
yksi kahdeksasta varapääjohtajasta. Pankki ei ole mikään pieni 
toimija. Lainanannolla mitattuna se on kaksi kertaa isompi 
kuin Maailmanpankki. Viime vuonna pankki rahoitti inves-
tointeja kaikkiaan 84,5 miljardilla eurolla. Suomen osuus oli 
lähes 1,7 miljardia euroa.

Vapaavuoren vastuulla ovat investointihankkeet Pohjois-
maissa, Baltiassa ja Venäjällä, investointeja arvioivan pro-
jektiosaston valvonta sekä lähinnä Itä-Euroopan maihin 
suuntautuva neuvonta.

Matkusteltua tulee paljon. Haastattelua edeltävän viikonlo-
pun hän on viettänyt Suomessa. Sinne hän oli lentänyt perjan-
taina Vilnasta. Ja sinne taas torstaina Tukholmasta. Ja parin 
päivän päästä hän on lähdössä Brysseliin.

– Olen alkanut tykätä lentämisestä. Se on sellaista omaa 
aikaa, jolloin puhelimet eivät soi.

Vapaavuorelta on ilmestymässä maaliskuussa kirja Puo-
liholtiton Suomi. Hän arvioi, että lähemmäs puolet kir-

joitustyöstä on syntynyt 
lentokoneessa välillä Helsin-
ki–Amsterdam, mitä kautta 
hän Luxemburgiin useim-
miten lentää.

Vapaavuori paljastaa, että 
aloite kirjan kirjoittamisesta 
tuli kustantajalta. Keskiös-

sä on rapakuntoon ajautunut keski-ikäinen mies, joka olisi 
elintaparemontin tarpeessa. Puhutaan siis valtiosta nimeltä 
Suomi. Ja siitä, miksi näin on käynyt. 

– Paljastamatta sen enempää, kirja kumpuaa paljon niistä 
mietteistä, pohdinnoista, analyyseistä ja kokemuksista, joita 
minulla ministeriaikoina, varsinkin (Jyrki) Kataisen ja (Ale-
xander) Stubbin hallituksen elinkeinoministerinä työsken-
nellessäni oli.

Vapaavuori kertoo hakevansa vauhtia kirjassaan myös kau-
empaa, aina finanssikriisin puhkeamisesta 2008.

Hallitus vaihtui keväällä 2015 Juha Sipilän kolmen ässän 
porvarihallitukseksi. Miten tämä keski-ikäinen mies nyt voi?

– Minusta tämä hallitus on oivaltanut paremmin kuin edel-
täjänsä, kuinka syvällä suossa Suomi on. Mutta vielä ei ole teh-
ty sitä, mitä pitäisi. Ei oikeastaan vielä paljoakaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä?
Vapaavuori aloittaa siitä kuuluisasta kilpailukykyloikasta. 

Mutta sen tekeminen ei yksinään riitä. Palataan taas keski-
ikäiseen mieheen. Ruokavalioremontin lisäksi pitäisi kiinnit-
tää huomiota myös nukkumiseen ja liikkumiseen.

– Meillä on edelleen vähän sellaista rusinat pullasta -ajat-
telua. Jos keinovalikoimassa on kymmenen asiaa, poimitaan 
niistä yksi tai kaksi ja kuvitellaan, että se riittää vaikka pitäisi 
tehdä vähintään kahdeksan.

Vapaavuoren mielestä on selvää, että talouteen on saatava 
lisää dynamiikkaa. Ja tällöin puhutaan niin isoista rakenne-
uudistuksista, työmarkkinareformeista, verotuksesta kuin 
monista muistakin asioista.

– En halua ryhtyä neuvomaan hallitusta. Kyllä siellä on ylei-
sessä tiedossa, mitä suunnilleen pitäisi tehdä.

VAPAAVUOREN MIELESTÄ TÄMÄN HALLITUKSEN OH-
jelmassa on selvästi ”enemmän hyviä kuin huonoja elementte-
jä”. Mutta joukkoon mahtuu pari isoa kauneusvirhettä.

– Minun on kyllä hirveän vaikea nähdä, että koulutukseen ja 
innovaatiojärjestelmään kohdistetut isot leikkaukset millään 
logiikalla Suomea eteenpäin veisivät.

Toiseksi Vapaavuori sanoo ”jaksavansa hämmästellä”, 
kuinka kokoomus on lähtenyt mukaan maakuntahallinnon 
rakentamiseen.

Hallitusohjelma on Vapaavuoren mielestä peruselementeil-
tään kuitenkin hyvin kokoomuslainen. Puolueella olisikin nyt 
”tuhannen taalan paikka” tuoda esiin talousosaamistaan.

– Kannustaisin kokoo-
musta ottamaan suurempaa 
omistajuutta tästä (hallitus-
ohjelmasta) ja olemaan ak-
tiivinen. Ei pidä jäädä (Juha) 
Sipilän varjoon.

Vapaavuorta on luon-
nehdittu poliitikoksi, joka 
puntaroi asioita eri näkökul-
mista ja pyrkii ratkaisuissaan 
pitkäjänteisyyteen. Hallituk-

HALLITUSOHJELMA 
ansaitsee Luxem-
burgista katsottuna 
kiitokset. Sen sijaan 
maakuntahallinnon 
rakentaminen ei saa 
minkäänlaista ym-
märrystä.

”Ei pidä jäädä 
(Juha) Sipilän 
varjoon”

35

ANP-26022016-032.indd   35 24.2.2016   16:08:48



sen tempoilevaksi haukuttu politiikka saa häneltä kuitenkin 
jonkinasteisen synninpäästön.

– Jos aina pelataan varman päälle ja pähkäillään jokaista 
asiaa kaikista mahdollisista tulokulmista, voi olla, että tulee 
enemmän sellaisia lakiesityksiä, joita ei tarvitse vetää pois 
tai muuttaa. Kääntöpuoli on se, että kaikki tapahtuu kauhe-
an hitaasti, jos ollenkaan. Liialliseen kompurointiin ei tietty 
millään hallituksella ole varaa.

Sipilän hallitus ja ay-liike ovat ajautuneet vaalikauden aika-
na useaan otteeseen törmäyskurssille. Hallitusta on syytetty 
matkan varrella uhkailusta niin sanottujen pakkolakiensa 
kanssa.

– Toimintatapoja on aina helppo kritisoida. Olennaista olisi, 
että saadaan tuloksia aikaan. Se ei ole helppoa varsinkaan yh-
teiskunnassa, missä vuosikymmenten ajan on kehittynyt mal-
li, jossa työmarkkinajärjestöjen valta on erittäin laaja ja hyvin 
iso osa asioista on käytännössä päätetty heidän pöydällään.

Vapaavuoren mielestä olisi epä-älyllistä kuvitella, että tällä 
hallituksella olisi joku ideologinen missio muokata työmark-
kinajärjestelmää.

– Tämän hallituksen ideologinen missio on varmaankin pe-
lastaa Suomi. Jos se edellyttää sitä, että hypätään vahvemmin 
sellaisille tonteille, missä ei ole aiemmin oltu, niin motiivi täs-
sä on kuitenkin Suomen pelastaminen. Poliittinen järjestelmä 
on viime kädessä vastuussa kaikesta.

Vapaavuori yhtyy tulkintoihin, joiden mukaan oppositio-
asema ja ihmisten kiukustuminen hallituksen toimiin ovat 
kasvattaneet SDP:n kannatusta.

– On tietenkin ihan humpuukia kuvitella, että heillä olisi 
joku vaihtoehto, joka ihmisten mielissä nyt olisi osoittautu-

nut hallituksen vaihtoehtoa 
paremmaksi. Ei heillä mitään 
vaihtoehtoa ole. He ovat vain 
oppositiossa ja lähtökohtai-
sesti köllöttelevät siellä il-
man vastuuta tämän päivän 
tapahtumista.

VAPAAVUORI ON ISTU-
nut koko haastattelun ajan 
tukevasti tuolissaan, mutta 
julkisuudessa ja kokoomus-
piireissä spekuloidaan hänen 
tulevaisuuden suunnitelmil-
laan.

Lehtien mielipidekyselyt 
kertovat, että kannatusta ko-
koomuksen puheenjohtajak-
si löytyy. Millä mielin näitä 
gallupeja on tullut seurattua?

– Eihän sitä voi kiistää, 
ainahan se on mukavampi 
saada kannatusta kuin olla 
saamatta sitä. Mutta ei niistä 
pidä nyt tehdä liian pitkäl-
le meneviä johtopäätöksiä. 
Mittauksia tulee ja menee, 

ratkaisut tehdään kuitenkin vaaleissa ja puoluekokouksissa, 
jotka pidetään ajallaan.

Onko mahdollista, että lähtisit haastamaan istuvan puheen-
johtajan Alexander Stubbin ensi kesän puoluekokouksessa?

– Ei minulla ole mitään suunnitelmia haastaa yhtään ke-
tään. Kuten sanoin, minulla on tällä hetkellä erittäin mielen-
kiintoinen ja opettavainen työ. Politiikassa, kuten elämässä 
yleisemminkin, on tärkeää osata olla hyvä häviäjä. Kisat käy-
tiin Lahdessa kohta kaksi vuotta sitten, puoluekokous teki 
päätöksensä, halusi selkeästi erityyppistä puoluejohtajaa ja 
niiden päätösten mukaan mennään.

Tilanne, jossa istuva puheenjohtaja ei olisikaan kesällä käy-
tettävissä, ei sekään olisi Vapaavuorelle ”mikään itsestäänsel-
vyys” lähteä tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

– Jokainen kattaa pöydän tavallaan. Tämä vaalikausi on nyt 
katettu nykyisen puheenjohtajan tavalla. Asiaorientoituneen 
talouspoliitikon pitää itse päästä vaikuttamaan hallituksen 
keskeisimpiin linjauksiin. Nyt, vain vajaa vuosi vaalien jäl-
keen, tällaista tilannetta ei ole.

Sitä, voisiko Vapaavuori olla ehdolla kokoomuksen puheen-
johtajaksi vuoden 2018 puoluekokouksessa, hän ei halua pun-

taroida tässä vielä lainkaan.
– Ihminen keskittyy vää-

riin asioihin, jos ryhtyy miet-
timään, mitä tekee joskus 
kahden tai kolmen vuoden 
päästä. Uskon siihen, että 
kun hoitaa kulloisenkin työn-
sä mahdollisimman hyvin, 
silloin maksimoi omat vaih-

PANKINJOHTAJA 
pitää lentämisestä, 
koska puhelimet 
eivät silloin soi. 
Vapaavuoren kirjan 
runko syntyi sekin 
”siivillä”.

TYÖHUONE ON SIISTI, 
valkoinen ja koruton.
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toehtonsa tulevaisuudessa. Sitä mietitään sitten aina kulloi-
sessakin tilanteessa.

Vapaavuori ei niin ikään halua vielä valottaa mahdollista 
kiinnostustaan Helsingin ykköspäättäjän virkaan, joka on 
muuttumassa kaupunginjohtajasta pormestariksi. Tämä 
merkitsee sitä, että päättäjä valittaisiin jatkossa kunnanval-
tuutettujen keskuudesta.

– Neljän vuoden välein järjestetään aina (kunta)vaaleja ja 
neljän vuoden välein voi miettiä, kiinnostaako se.

Sen Vapaavuori kuitenkin tässä sanoo, ettei ole lähdössä 
vuoden 2017 kuntavaaleihin. Tullessaan investointipankkiin 
töihin hän joutui lähinnä jääviyssyistä luopumaan paikastaan 
Helsingin kaupunginvaltuustossa oltuaan siellä lähes 20 vuot-
ta.

– En ole kyllä ollenkaan innostunut tästä pormestarimal-
lista. Minusta se henkilöittää politiikkaa entisestään ja tekee 
siitä lyhytjänteisempää. Mallissa pelataan ulos ammattikau-
punginjohtajia ja rajoitetaan tulevien ykköspäättäjien joukko 
vain kulloisiinkin kaupunginvaltuutettuihin. Se on minusta 
lyhytnäköistä eikä ole järkevää.

VAPAAVUORI ON TARKASTELLUT PUOLISEN VUOTTA 
kokoomuksen tilannetta hieman etäämpää. Miten puolueella 
tällä hetkellä menee?

Vapaavuori uskoo, että tällä hetkellä yksi jos toinenkin puo-
lue ”vähän hakee paikkaansa”, kuinka tasapainoilla kiihkeä-
tempoisessa mediailmastossa ja vakavien, perustavaa laatua 
olevien talouskysymysten äärellä.

Jos miettii yhteiskunnassa vallitsevia megatrendejä, Vapaa-

vuoren mielestä kokoomuksella pitäisi olla kuitenkin ”kaikki 
edellytykset pärjätä vielä olennaisesti paremmin kuin nyt”. 
Esteitä nousta jälleen Suomen suurimmaksi puolueeksi ei 
pitäisi olla.

– Kyllä nämä markkinatalouden, globalisaation, yksilölli-
syyden, erilaisuuden kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden 
megatrendit ovat kuitenkin senkaltaisia, jotka suosivat ko-
koomusta selvästi enemmän kuin kahta muuta perinteistä 
suomalaista puoluetta, Vapaavuori näkee viitaten keskustaan 
ja SDP:hen.

Entä kokoomukseen liitetyt mielikuvat ylimielisyydestä ja 
rahapiirien myötäilystä?

– Uskon vakaasti siihen, että sillä puolueella, joka löytää rat-
kaisuja Suomen pahasti kuralla olevaan talouteen ja vie niitä 
päättäväisesti ja ryhdikkäästi eteenpäin, on kaikki edellytyk-
set saavuttaa kannatusta kaikissa kansalaispiireissä.

Vapaavuori huomauttaa, että jokaisella puolueella on omat 
imago-ongelmansa. Syytteissä rahapiirien myötäilystä hän 
näkee ”vanhan ajan luokkataistelun henkeä” ja ikävää vas-
takkainasettelua.

– Tähän täytyy sanoa, että mitä huonompiosaisesta on kysy-
mys, sitä tärkeämpää on, että taloudessa menee hyvin ja että 
rahapiirit pärjäävät.

Miten tämän saisi kansan päähän?
– Se on vaikea rasti ja politiikkahan on hyvin pitkälti tieten-

kin myös viestintää. Lähtökohta pitää olla kuitenkin se, että 
tehdään oikeita asioita ja mietitään sitten, miten ne myydään. 
Eikä niin, että mietitään ensin, minkälainen tarina myy ja yri-
tetään sitten muuttaa se jonkinlaisiksi teoiksi.

JAN VAPAAVUORELLA EI 
ole ”mitään suunnitelmia 
haastaa yhtään ketään” kesän 
puoluekokouksessa.
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Koululaitos puna mullan puristuksessa

OPPITUNTI OULUNKYLÄN 
kansakoulussa Helsingissä 
marraskuussa 1971.

lopuksi
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Tutkimus, opetus ja tiedonvälitys ovat aina olleet pääkaupungin ydintä. Vuosi-
kymmenien aikana Helsingin asemaa on yritetty haastaa, mutta tuloksetta.

SEIKKO  ESKOLA 
KUVAT: LEHTIKUVA/KARI SANTALA

HELSINKI VASTAAN MUU SUOMI 
on eräs suomalaisen politiikan jännit-
teistä. Sen otti puolueensa politiikan 
tunnukseksi Johannes Virolainen, 
kun vanhan Maalaisliiton johtajana 
vuonna 1965 junaili sille nimen Kes-
kustapuolue.

Nimenmuutos oli eräs maamme 
puoluehistorian taitavimpia vetoja. 
Supistuvan maatalouden tukemisen si-
jaan päätavoitteeksi tuli aluepolitiikka, 
muun Suomen etujen ajaminen pääkau-
punkia ja sen metropolialuetta vastaan. 
Onnistumisen osoittaa tämän päivän 
eduskunta. Kaikkialla muualla agraa-
ripuolueet ovat kutistuneet. Suomessa 
sellainen johtaa hallitusta.

Kaupunkihistoriat ovat yleensä tylsää 
luettavaa byrokratian ja paikallispolitii-
kan kiemuroista. Teos Tiedon metro-
poli. Tutkimus, opetus ja tiedonvälitys 
Helsingin historiassa 1945–2010 on 
loistava poikkeus. Entinen kuopiolai-
nen, myöhempi Helsingin kaupungin-
valtuutettu, professori Martti Häikiö 
asettaa teoksessaan pääkaupungin taita-
vasti koko maan kehityksen yhteyteen. 
Tarkastelun kohteina ovat koululaitos, 
korkeakoulut, kirjastot, museot, lehdis-
tö, radio ja televisio, siis kenttä jossa ajan 
aatteet ja tekniikka ovat mullistaneet lä-
hes kaiken.

Paljon onkin muuttunut, mutta paljon 
myös säilynyt.

Häikiö jakaa sotien jälkeisen ajan kol-
meen eri vaiheeseen. Kulttuuritaistelun, 
valistuksen ja restauraation aika käsitti 
vuodet 1944–1963. Silloin kommunistit 
ja heitä myötäilevä vasemmistoälymys-
tö kävivät kiivaaseen taisteluun eliittiä 
ja entistä järjestystä vastaan. Sen joh-
tajia erotettiin, oppikirjoja ja kirjastoja 
puhdistettiin äskeisen vihollisen kan-
nalta kielteisestä aineistosta, yleisradion 
suunta muutettiin. 

Mutta toisaalta jatkuvuus osoitti voi-
mansa, koulut ja korkeakoulut pitivät 
sitkeästi kiinni ihanteistaan. Helsingin 
yliopisto säilytti johtavan asemansa. Yk-
sityiset säätiöt ja oppikoulut kukoistivat.

SEURAAVA VAIHE OLI KESKITYK-
sen, politiikan ja viihteellistymisen ai-
ka, vuodet 1964–1983. Näinä vuosina 
keskustapuolueen Helsinki-vastainen 
aluepolitiikka ja sosiaalidemokraattien 
kaiken keskittäminen valtiolle hallitsi-
vat kehitystä mahtavan Urho Kekko-
sen siunauksella. 

Helsingin yliopisto joutui selkeän syr-
jinnän kohteeksi. Sen professorien suur-
ta arvovaltaa murennettiin tehokkaasti. 
Tiedepolitiikan valta siirrettiin Helsin-
gin professoreilta opetusministeriöön. 
Korkeakouluja perustettiin ympäri 
maata ja tieteen suuresti lisääntyneet 
varat suunnattiin niille.

Vasemmiston valtiokeskeisyys juhli 
erityisesti koulupolitiikassa. Keskeistä 
oli tiukasti valtiovallan ohjaukseen ase-
tetun peruskoulun toteuttaminen. Ta-
kana oli usko, että kaikki oppivat kaiken.

Helsinki suhtautui koulu-uudistuk-
seen vastahakoisesti. Kaupungissa oli 
niin paljon oppikouluja, että niihin pää-
sy oli kaikille mahdollista, sekä korkea-
tasoisia yksityiskouluja, jotka pelkäsivät 
joutumista poliitikkojen kontrolliin. 
Helsingin kouluviranomaiset onnis-
tuivatkin melkoisesti vastustamaan 
valtiovallan yhtenäistämispyrkimyk-
siä, vaikka uuteen järjestelmään olikin 
pakko mennä.

Kirjallisuuden kustantamisessa Hel-
sinki, WSOY ja Otava, johti edelleen. 
Kirjakauppojen asema heikkeni kun 
myyntiä siirtyi kasvaviin marketteihin. 
Viihdekulttuurin asema vahvistui.

KOLMAS VAIHE OLI MARKKINOI-
den ja digikumouksen aika 1984–2001. 
Se toi suuren muutoksen edeltäneeseen 
valtiovallalle keskittämisen politiik-
kaan. Kun sosialidemokraattiset opetus-

ministerit 1970-luvulla olivat pyrkineet 
pitämään yliopistot ja liike-elämän 
mahdollisimman tiukasti erillään, nyt 
tavoitteeksi tuli niitten yhteistyö. 

Säätelystä ja keskittämisestä siir-
ryttiin deregulaatioon, normien pur-
kamiseen, takana tietoverkkojen ja 
internetin tulo. Paras esimerkki siitä on 
Nokia-ilmiö, suomalaisyrityksen nousu 
maailman kärkeen.

Nokian nousu ei Häikiön mukaan 
perustunut maassa aikaisemmin har-
joitettuun pitkäjänteiseen teknolo-
giapolitiikkaan ja kansan korkeaan 
koulutustasoon, vaikka näin yleisesti 
väitetään. Se perustui tietoliikennealan 
digitalisaatioon ja teletoiminnan hallin-
non samanaikaiseen deregulatioon.

Mainio esimerkki edeltäneen ajan 
ylhäältä tapahtuneesta mielipiteen-
ohjauksesta oli, että pääuutiset lähe-
tettiin samaan aikaan TV1:n- ja TV2:n 
kanavilla. Vaihtoehtoja ei sallittu. Va-
semmistolaiset pitivät kokoomuslaisia 
taantumuksellisina, kun 1970-luvulla 
ehdotimme niiden lähettämistä vain 
toisella kanavalla. Sehän ohjaisi kan-
san viihteen tai mainosten pariin pois 
tärkeistä asioista! Parannusta asiaan 
saatiin, kun porvarien voimin MTV sai 
omat uutiset 1981 ja myöhemmin oman 
kanavansa.

Deregulaatio ulottui myös kouluun, 
kun helsinkiläislasten vanhemmille an-
nettiin vapauksia valita lastensa koulu ja 
perustettiin erityislukioita. Yliopistot 
saivat taloudellisen autonomian.

Nykyisen hallituksen normien pur-
kupolitiikka on osa tätä kehitystä. 
Helsingin yliopistoon kohdistuvien 
säästöpäätösten takana näyttää vilk-
kuvan myös Virolaisen Jussin haamu, 
menneiden aikojen aluepolitiikka.

MARTTI HÄIKIÖ: TIEDON METROPOLI. 
Tutkimus, opetus ja tiedonvälitys 1945-
2010. Helsingin historia vuodesta 1945, 
Osa 6. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
2015. 574 s.

Koululaitos puna mullan puristuksessa
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EUROOPAN PARLA-
mentin puhemiehen 
tehtävä on ollut tapa-

na jakaa kahteen kahden ja 
puolen vuoden pestiin. Viime 
kaudella puhemiehenä aloit-
ti puolalainen EPP:n Jerzy 
Buzek ja toisen puoliskon 
tehtävää hoiti saksalainen 
sosialidemokraatti Martin 
Schulz.

Vuoden 2014 vaalien jäl-
keen Schulz valittiin tehtä-
vään uudelleen. Ensi vuoden 
alussa parlamentin on määrä 
valita puhemiehistö loppu-
kaudeksi. Muissa poliittisis-
sa ryhmissä on alettu pohtia 
sopivia ehdokkaita siitä huo-
limatta, että todennäköisim-
min valituksi tulee jälleen 
Schulz. Mikä tekee entisestä 
kirjakauppiaasta näin kor-
vaamattoman?

Schulzilla on vähän ystäviä, 
mutta yksi varma liittolainen: komission puheenjohtaja Jean-
Claude Juncker. Vaikka liittolaiset tulevat eri puolueista, on 
intressi yhteinen. Juncker tarvitsee poliittisen tasapainon tur-
vaamiseksi sosialistiryhmän S&D:n tuen parlamentissa. Tä-
män tuen takuumiehenä toimii puhemies Schulz, jonka asema 
omassa poliittisessa ryhmässään on ylivoimainen. Jätettyään 
ryhmän puheenjohtajuuden Schulz valitutti seuraajakseen 
italialaisen Gianni Pittellan, jonka poliittista heikkoutta 
Schulz tämän selän takana muille naureskelee.

JUNCKER PITI KOMISSIONSA SALKKUJAKOA 
suunnitellessaan tarkkaan mielessä poliittisen tasapai-
non EPP:n, sosialistien ja liberaalien välillä. Lopputulos 

on toiminut hyvin. Parlamentissa kaksi suurinta ryhmää ovat 
yhdessä pienen liberaaliryhmän kanssa kyenneet pitämään 
kohtuullisesti enemmistön tärkeissä äänestyksissä.

Schulz ei häpeile uhkailla tämän rakennelman pettämisellä, 
jos puhemieheksi nousisi ensi vuonna joku muu parlamentin 
jäsen. Tästä huolimatta EPP-ryhmässä on käynnissä jo kova 
kilpailu puhemiesehdokkuudesta. Ryhmässä eivät ainakaan 

kaikki suostu tanssimaan komission puheenjohtajan pillin 
mukaan.

EPP-ryhmässä keskusteluun on noussut kolme nimeä: rans-
kalainen entinen eurooppaministeri Alain Lamassoure, ita-
lialainen entinen komission varapuheenjohtaja ja nykyinen 
parlamentin varapuhemies Antonio Tajani sekä irlantilainen 
varapuhemies Mairead McGuinness. Lamassoure tunne-
taan arvostettuna ja integraatiomyönteisenä, syvällisesti EU:n 
kehitykseen perehtyneenä poliitikkona. Tajanin valinta teol-
lisuuskomissaariksi herätti aikanaan hämmästystä: miten 
niin tyhjänpäiväinen poliitikko saattoi saada niinkin painavan 
salkun! McGuinness puolestaan on ryhmässään mahdollinen 
yllättäjä, jonka osakkeet ovat nousussa.

EPP:LLÄ ON KUITENKIN VAKAVA VALINNAN 
paikka. Sen on mietittävä tarkkaan, kannattaako par-
lamentin suurten ryhmien välien sopu vaarantaa pu-

hemiestä vaihtamalla.
Kyse ei myöskään ole pelkästään puhemiehen valinnasta. 

Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan pesti on nimit-
täin myös tulossa katkolle. Puolan entinen Donald Tusk ei ole 
tuntunut saavan tehtävästä kunnollista otetta. Tuskilla on pu-
heenjohtajan tehtävästä työntöä ja aivan selvää ei ole sekään, 
onko hän itse halukas jatkamaan. Valinta ei ole muutoinkaan 
päivänselvä, sillä viimeaikaisten kansallisten vaalien tulokse-
na keskustaoikeistolainen EPP on menettänyt enemmistönsä 
Eurooppa-neuvostossa.

Donald Tuskin paikkaa hätyyttelevät nyt sosialistit. Teh-
tävä on painoarvoltaan niin merkittävä, että Euroopan 
parlamentin puhemiehen 
postin luovuttaminen toisel-
lakin kaudella sosialisteille 
ja Schulzille voi alkaa tuntua 
houkuttelevalta. Eikä vain 
houkuttelevalta, vaan poliit-
tiselta realismilta.

Koskaan ennen ei parla-
mentin puhemiehenä ole 
koko vaalikauden ajan toi-
minut yksi ja sama henkilö. 
Nyt näyttää kuitenkin siltä, 
että Martin Schulz on valmis 
uhrautumaan ja tekemään 
poikkeuksen.
HENRIIKKA PULLI - KUVA: SHUTTERSTOCK

YKSI EX-KIRJAKAUPPIAS 
Schulzin lempiteoksista on 
Guiseppe Tomasi di Lam-
pedusan elokuvaksikin tehty 
Tiikerikissa.

PETRI LAHESMAA ON 
Brysselissä työskentelevä 
lobbari ja pitkän linjan 
kokoomuslainen. 

EUROMETKUT

Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävä on pian katkolla. EPP miettii jo kuu-
meisesti vaihtoehtoja, mutta todennäköisimmin valituksi tulee jälleen Schulz.

Onko puhemies 
Schulz ikuinen?
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Homma isolle
KOKOOMUS ON NIMENSÄ MUKAISESTI MONI-

ääninen kansanliike. Meillä on monenlaisia tekijöitä 
ja ajattelijoita. Arvojemme ytimestä löytyvät vapaus 

ja vastuu. Se tarkoittaa myös vapautta ilmaista mielipide ja 
vastuuta kunnioittaa toisten näkemyksiä sekä niiden esittäjiä.

Joskus kysytään: ovatko kaikki kokoomuslaiset jostain asi-
asta varmasti samaa mieltä. Kokoomusta tuntevalle kysymys 
on outo: meillä saa ajatella itse ja myös sanoa ajatukset ääneen. 
Eri mieltä saa olla ja paras argumentti voittakoon. Meillä ei 
ole ajatuspoliisia määrittämässä, mitä mieltä mistäkin asiasta 
kuuluu olla. Silti osaamme hakea ratkaisuja yhdessä. Osaltaan 
näistä syistä kokoomus on maailman hienoin kansanliike.

Jotta kuitenkin voimme toimia puolueena, on monien ään-
ten soitava edes jonkinlaisessa harmoniassa. Riitasointuja ei 
kukaan jaksa kuunnella – ainakaan kovin pitkään. Meidän on 
pystyttävä toimimaan yhdessä. Tässä kuussa valitsimme uu-
den kenttämestarin, puoluesihteerin, jonka tehtävä on tukea 
kokoomusperhettä siinä, että koko kenttä soi yhdessä.

PUOLUESIHTEERIN VALINTA OLI KONKREETTI-
sesti uusi tapa toimia. Valinta tehtiin yhdessä. Kokosin 
puoluehallituksen ja -valtuuston puheenjohtajistot 

pohtimaan valintaa kanssani. Pidimme puolue-elimiä in-
formoituina prosessin etenemisestä. Uudella kenttämes-
tarillamme Janne Pesosella on vahva tuki lähteä viemään 
kokoomuksen uudistustyötä eteenpäin.

Nyt on tullut aika ottaa käyttöön ja konkretisoida myös mui-
ta hyviä tekemisen tapoja. Vaikka uudistuksen määräaika on 
100-vuotisjuhla joulukuussa 2018, ei ole mitään syytä jäädä 
odottelemaan tuota päivää, vaan toimia voi heti. Saa kokeilla, 
saa onnistua, saa epäonnistua, saa yrittää uudelleen. Pidetään 
käytössä kokoomus-tekemisen ideoita, jotka toimivat. Keksi-

tään uusia ja kokeillaan ennakkoluulottomasti.
Kokoomuksen on oltava Suomen johtava vuorovaikutus-

puolue. Puolue, joka oppii ja osallistaa, keskustelee ja uskaltaa 
tehdä. Puolue, joka kykenee itsekritiikkiin niin, ettei se taivu 
sisäiseksi marinaksi vaan jatkuvaksi kehittymiseksi. Puolue, 
joka hakee ratkaisuja ja suuntaa eteenpäin vuorovaikutukses-
sa sekä omien toimijoidensa parissa että koko ympäröivän yh-
teiskunnan ja myös kansainvälisen ympäristön kanssa.

VUOSIEN MITTAAN MEILLE ON PÄÄSSYT SYNTY-
mään aatteellista korjausvelkaa. Pitkän hallitustaipa-
leen aikana emme ole pystyneet itse uudistumaan 

tarpeeksi. Tässä emme kuitenkaan saa päästää itseämme lii-
an helpolla. Meidän on kyettävä uudistumaan paitsi toimin-
tatavoiltamme, myös aatteellisesti. Miten voimme uudistaa 
Suomea, ellemme kykene uudistumaan itse? 

Siksi tänä keväänä ja lähivuosina tekemisemme ytimessä 
on ohjelmatyö. Kesän puoluekokoukseen valmistellaan uu-
det ohjelmat, asiakirjat, kolmesta tärkeästä teemasta: sivistys, 
kaupunkipolitiikka sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Esi-
merkiksi sivistysohjelman teemoista puhutaan, näkökulmia 
vaihdetaan ja ohjelmaa valmistellaan Tulevaisuusklubeil-
la ympäri Suomen. Ohjelman sisältöön voi vaikuttaa myös 
vaikkapa nettisivujen kautta, some-keskustellen tai ryhmien 
vetäjiin yhteyttä pitäen. Eli mukaan pääsee varmasti, itselle 
sopivalla tavalla. Paras lopputulos syntyy yhdessä.

Kokoomuksella on aina ollut kyky näyttää kunakin aikana 
uskottava polku, miten Suomi pärjää maailman muutoksessa. 
Me uskomme muutoksen olevan mahdollisuus. Siksi meidän 
on elettävä mukana muutoksessa, tehtävä muutosta. Se tapah-
tuu vuorovaikutuksessa, se ei tapahdu yksin. 

Koska kokoomus on jo perusolemukseltaan moniääninen ja 
olemme historiamme aikana 
olleet taitavia sovittamaan 
yhteen erilaisia näkemyksiä, 
meillä on kaikki edellytyk-
set olla johtava puolue myös 
tulevaisuudessa. Siihen tar-
vitaan koko joukkuetta. Nyt 
on aika tehdä. Puoluesihtee-
ri Pesosen sanoin: ”Homma 
isolle!”

KO LU M N I :  Alexander Stubb

KIRJOITTAJA ALE-
xander Stubb on 
kokoomuksen pu-
heenjohtaja ja valtio-
varainministeri.

Jotta kuitenkin voimme toimia puolueena, 
on monien äänten soitava edes jonkinlai-
sessa harmoniassa.

KOLUMNI
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MUUTAMAT BRYSSELISSÄ TOI-
mivat lehdet sekä suomalaiset 
maakuntalehdet julkaisivat muuta-

ma viikko sitten uutisen EU:n ulkoisen avun 
rahoituksesta. Se perustui julkaisijoiden EU-
lähteiltä saamiin tietoihin, joiden mukaan 
varsin iso osa EU:n ulkoisen avun hankkeista 
on vaikeuksissa. 

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 
EU:n suurlähettiläiden vuosittain komissiolle 
tekemässä raportoinnissa todetaan, että suuri 
osa EU:n ulkoisen avun hankkeista ei toden-
näköisesti tule saavuttamaan niille alun perin 
asetettuja tavoitteita. Rahamäärältään nämä 
vastaavat kolmannesta käytettävissä olevasta 
30 miljardin euron potista.

Kaiken kaikkiaan puolet EU:n ulkoisen 
avun hankkeista ei todennäköisesti saavuta 
alkuperäisiä tavoitteitaan tai niiden saavut-
taminen on viivästynyt.

HETI TIETOVUOTOJEN JÄLKEEN 
komissaari Neven Mimica kiirehti 
blogikirjoituksessaan puolustele-

maan, että kyseessä ovat komission sisäiseen 
käyttöön tarkoitetut arviot, eikä niiden perus-
teella voi vetää johtopäätöksiä hankkeiden 
lopputuloksesta. Raporteista on luettavissa 
ainoastaan hankkeiden tila raportointivuo-
den päättyessä ja todelliset vaikutukset näh-
dään vasta hankkeiden päätyttyä. 

Tämä pitää varmasti paikkansa. EU:n bud-
jetin valvontavaliokunnan koordinaattorina 
mieleni olisi kuitenkin levollisempi, jos näitä 
raportteja käytettäisiin siihen, että havaitaan 
hankkeissa esiintyvät ongelmat mahdolli-
simman aikaisin ja ratkaistaan ne, jolloin 
hankkeet saavuttavat tavoitteensa todennä-
köisemmin ja suunnitellussa aikataulussa. 

Myös vihreiden meppi Heidi Hautala 
suivaantui paikallislehtien artikkelista siinä 
määrin, että kirjoitti lehtiin lukijakommen-
tin, jossa hän tuomitsi avoimuuden vaatijat 
tarkoitushakuisesta ulkoisen avun musta-
maalauksesta. Hän puolusteli, etteivät suur-

lähettiläiden vuosiraportit ole tarkoitettu 
hankkeiden seurantaa tai arviointia varten.

En vain itse valitettavasti oikein keksi 
muutakaan käyttötarkoitusta niille. Tuntuu 
erikoiselta, että keskustelu aiheesta halutaan 
näin hanakasti hiljentää.

KAIKELTA EU-TOIMINNALTA VAA-
ditaan tehostamista. Ulkoinen apu ei 
voi olla tästä poikkeus. Poikkeuksel-

lista on se, että nyt julkisuuteen vuotaneet 
tiedot eivät ole avoimesti saatavilla.

Keskustelun hiljentäjät ovat kovasti koros-
taneet, että raportit ovat avoimesti saatavil-
la. Ovathan ne tosiaan tiskin alta saatavilla, 
mutta harvoille ja valituille. Kuten muilla 
rahankäytön alueilla, ulkoisen avunkin ta-
pauksessa rahankäytön tehostaminen vaatii 
ongelmakohtien löytämistä ja avointa keskus-
telua ratkaisuista. 

Keskustelu kehittämiskohteista ei tarkoita 
sitä, ettei ulkoisen avun saavutuksia arvosteta. 
EU:n ulkoisella avulla on saatu aikaan paljon 
hyvää ja niin pitää olla jatkossakin. Unionilla 
on tärkeä rooli globaalin kehityksen vauhdit-
tajana, mikä palvelee myös unionin ulkopo-
liittisia tavoitteita.

On kuitenkin selvää, että toimittaessa haas-
tavissa olosuhteissa tulee aina myös valkoi-
sia elefantteja, epäonnistuneita projekteja. 
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan osa 
kyseenalaisista hankkeista sijaitsee alueilla, 
joilla ei esiinny levottomuuksia. Silloin huo-
lellisella suunnittelulla ja seurannalla pysty-
tään väistämään suurimmat kompastuskivet.

ITSE EN KOE, ETTÄ VALKOISTEN 
elefanttien jahtaaminen on EU:n ulkoisen 
avun mustamaalaamista. Päinvastoin. Il-

man EU-kansalaisten hyväksyntää EU:n ke-
hitysprojektit ovat vaarassa. Ja kansalaiset 
eivät voi hyväksyä sitä, että emme saa täyttä 
vastinetta rahoillemme.

Meidän rahoillemme.
PETRI SARVAMAA

EI SAA JAHDATA OIKEITA 
norsuja!

PETRI SARVAMAA ON  
kokoomuksen europarlamen-
taarikko.

DIREKTIIVIMYLLY

Valkoisia elefantteja 
jahtaamassa

Salainen, salaisempi, EU:n ulkoinen apu. Jos kehitysprojekteista ei julkisteta oi-
keaa tietoa, ne ovat vaarassa. Vain avoimuus mahdollistaa hyväksynnän.

42

lopuksi

ANP-26022016-042.indd   42 24.2.2016   15:13:24



Sote-uudistus kärkeen
SUOMESSA ON JO PITKÄÄN OLTU YKSIMIELISIÄ 

yli puoluerajojen siitä, että maamme sosiaali- ja terveys-
palvelujärjestelmä kaipaa uudistamista. Tavoitekin uu-

distukselle on ollut yhteinen: sosiaali- ja terveyspalveluiden 
integraatio eli saumattomat palveluketjut sekä tehokkaampi 
hallinto.

Kaikella tällä pyritään vastaamaan väestön ikääntymisen 
myötä kasvavaan palveluiden kysyntään ja turvaamaan pal-
veluiden laatu. Mutta samalla uudistuksella pyritään myös 
hidastamaan sote-menojen kasvua ja vahvistamaan julkista 
taloutta. Mitä tulee sitten uudistuksen toteuttamistapaan, 
siitä eri toimijoilla onkin ollut matkan varrella erilaisia mie-
lipiteitä.

Viime vaalikaudella Kataisen hallitus otti tavoitteekseen 
vahvojen peruskuntien sekä niihin pohjautuvan sote-palve-
lujärjestelmän luomisen. Valitettavasti tavoitteeseen ei päästy 
muun muassa perustuslain tulkinnoista johtuen.

TÄYTYY TUNNUSTAA, ETTÄ VIELÄKIN HARMIT-
taa ettemme päässeet kunta- ja sote-uudistuksissa 
maaliin asti. Olen edelleenkin sitä mieltä, että vahvoi-

hin peruskuntiin pohjautunut malli olisi paras.

Ymmärrän, että nykyisellä Sipilän hallituksella on kovat 
paineet onnistua sote-uudistuksen toteuttamisessa ja halli-
tusta on syytä myös hankkeessa tukea. Mutta sitä en ymmärrä, 
miksi hallitus itse vaikeuttaa omaa taivaltaan ja samalla myös 
hankkeen eteenpäin viemistä, kytkemällä sote-uudistukseen 
valtion aluehallinnon uudistamisen ja maakuntahallinnon 
luomisen.

Rohkenen sanoa kokemuksen rintaäänellä, että sotessakin 
olisi haastetta ihan riittämiin, sillä se on itsessään valtavan 
kokoinen haaste. Palveluiden integraatio, kokonaisvaltainen 
rahoituksen uudistaminen, valinnanvapaus, henkilöstön ja 

kiinteistöjen siirtämiset ovat kaikki asioita, joissa riittää rat-
kottavaa.

Yritin jo viime syksynä viestittää hallitukselle, että ensisi-
jaista tulisi olla sote-uudistuksen toteuttaminen. Se on sekä 
kansalaisten että kansantalouden kannalta ykkösasia.

Sen sijaan itsehallintoalueita tai maakuntahallintoa ei tässä 
ja nyt tarvita. Aluehallintouudistus vaatisi lisäksi perusteel-
lisen valmistelun esimerkiksi parlamentaarisen komitean 
kautta.

HENKILÖKOHTAISESTI EPÄILEN, ONKO UUDEL-
le hallinnolliselle tasolle kuntien ja valtion väliin ai-
dosti tarvetta. Erityisesti minua mietityttää, mitä 

tulee tapahtumaan kunnille, joiden merkitys esimerkiksi kan-
salaisten lähipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa on 
ollut keskiössä. Ovatko ne tulevaisuudessa niitä niin sanottuja 
”vaakunakuntia”, joilla ei ole enää juurikaan tehtäviä.

Tätäkö kansalaiset todella toivovat?
Toivon hallitukselta rohkeutta asettaa sote-uudistus tär-

keysjärjestyksessä ykköseksi ja huolehtia sen maaliin viemi-
sestä. Se saattaa edellyttää myös aluehallinnon uudistamisen 
hidastamista. Tälle on perustelunsa, jotta ehdimme rauhassa 
arvioida keskushallinnon, valtion aluehallinnon, maakunta-
hallinnon ja kuntien välisen tehtäväjaon kunnolla.

Uskon, että myös kansalaisilla olisi tälle aikataululle ym-
märrystä. Hekin haluavat välttää riskejä hallinnollisten pääl-
lekkäisyyksien syntymisestä ja uuden väliportaan ylläpitoon 
menevistä veronkorotuksista.

OIKEUS SAADA LAA-
dukkaita sosiaali- ja 
terveyspalveluita 

lompakon paksuudesta tai 
postinumerosta riippumatta 
on suomalaisen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kivijalka.

Jotta tuo perusta säilyy 
myös tulevaisuudessa, täytyy 
hallituksen onnistua sote-
uudistuksessa.

Siksi sote on asetettava 
etusijalle!

H A A STA JA :  Jutta Urpilainen

KIRJOITTAJA ON 
sosiaalidemokraat-
tien kansanedustaja 
ja ex-puheenjohtaja.

JUTTA URPILAINEN 
vuorottelee palstalla 
Anni Sinnemäen 
(vihr.) sekä Li An-
derssonin (vas.) 
kanssa.

Vieläkin harmittaa ettemme päässeet  
kunta- ja sote-uudistuksissa maaliin asti.

HAASTAJA
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MAAILMA LAUTASELLA

Hyttynen  
pani jätin polvilleen

Katkarapupadan äärelle kokoontuvien brasilialaisten mielestä zikavirusta ei tässä 
enää olisi tarvittu. Olympialaisiin valmistuvalla Brasilialla on muutenkin vaikeaa.

Moqueca de 
camaroes

NÄITÄ TARVITSET: 
300 g kuorittuja katka-
rapuja, oliiviöljyä, 1 dl 
sipulia pilkottuna, 1 val-
kosipulinkynsi, 1 vihreä 
chili, 1 grillattu paprika, 
tölkki tomaattimurskaa, 
tölkki kookosmaitoa, 1 
lime, tuoretta koriante-
ria, loraus chilikastiket-
ta, suolaa ja pippuria.

TEE NÄIN: 
Kuullota sipulit öljyssä 
pehmeiksi, lisää pieniksi 
pilkotut valkosipuli, chili 
ja paprika, anna hautua 
hetki. Lisää tomaatti-
murska ja kookosmaitoa 
niin, että saat patamai-
sen seoksen, hauduta 
vartti. Lisää katkaravut 
ja kuumenna nopeasti, 
etteivät ne sitkisty. Pu-
rista limen mehu jouk-
koon, lisää korianteri ja 
mausteet. Tarjoa sellai-
senaan tai riisin kera. 

SE LASKEUTUU HUOMAAMATTA 
olalle. Ennen kuin pistoa edes tuntee, 
Aedes-sukuun kuuluvan hyttysen imu-

kärsä on lävistänyt ihon. Jos käy huono tuuri, 
hyttynen truuttaa verenkiertoon zikaviruk-
sen, joka pahimmillaan aiheuttaa aivovauri-
oita sikiöille.

Vuoden 2016 piti olla suuri vuosi Brasilialle. 
Pari vuotta sitten maa paistatteli jalkapallon 
MM-kisojen isäntänä ja nyt vuorossa on seu-
raava jättimäinen ponnistus, olympialaiset. 
Rio de Janeirossa järjestettäviin kesäkisoi-
hin on aikaa enää runsaat viisi kuukautta. Nyt 
tunnelma kuitenkin on pilalla. Ensin talous-
kasvu suli alta, ja sitten hyttynen notkautti 
Latinalaisen Amerikan jätin polvilleen, kun 
pienipäisyyttä aiheuttava mikrokefalia yh-
distettiin keltakuumehyttysen levittämään 
virukseen.

Brasiliassa pienipäisenä syntyvien lasten 
määrä kääntyi viime vuoden aikana jyrkkään 
nousuun. Lokakuun jälkeen epäiltyjen tapa-
usten määrä on kasvanut yli 4000:een, kun 
tavallisesti sairastuneita on vain runsaat sata 
vuodessa. Helmikuun alussa Maailman ter-
veysjärjestö WHO julisti zikaviruksen takia 
kansainvälisen hätätilan. Heti tämän jälkeen 
Brasilia kehotti raskaana olevia naisia jättä-
mään olympialaiset väliin. Rion riehakkaisiin 
karnevaaleihin osallistujillekin suositeltiin 
juhlien ajaksi pusulakkoa, virus kun pärjää 
myös syljessä.

Arviolta 1,5 miljoonaa brasilialaista on jo 
saanut tartunnan ja WHO:n ennusteen mu-

kaan zikavirus iskee Amerikan man-
tereella tänä vuonna jopa neljään 

miljoonaan ihmiseen.
Kamppailu zikavirusta vastaan 

on kuin Daavidin ja Goljatin mit-
telöstä. Helmikuussa presidentti 

Dilma Rousseff kutsui kaikki bra-
silialaiset barrikaadeille viruksen vas-

taiseen taisteluun. Koska hyttyset sikiävät 
seisovissa vesissä, talkoissa tyhjennettiin jopa 
kukkavaasit.

VIRUKSEN AIHEUTTAMAA HINTA-
lappua ei osaa vielä kukaan arvioida. 
Ilman sitäkin Brasilian talous on ku-

ralla. Maan talous supistui viime vuonna yli 
3,7 prosenttia ja alamäen odotetaan jatkuvan 
tänä vuonna liki yhtä voimakkaana. Inflaatio 
laukkaa ja valtiontalouden alijäämä on sy-
ventynyt jo yli yhdeksään prosenttiin brut-
tokansantuotteesta nostaen velka-asteen 70 
prosenttiin.

RION KARNEVAALEISSA 
varoitettiin pusujen vaarasta.
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Luottoluokittajien silmissä Brasilia on ros-
kalainaluokassa.

Kurja talouskierre sai alkunsa, kun maata 
johtava työväenpuolue PT yritti kompensoi-
da raaka-aineiden hinnanlaskua elvytyksellä 
eli ruokkimalla kotimaista kulutuskysyntää. 
Inflaatio lähti laukkaamaan, ja toivottu kasvu 
pysähtyi kuin seinään. Samaan aikaan realin 
voimakas heikentyminen nosti tuontitavaroi-
den hintoja. Lokakuun 2014 vaalien jälkeen 
talouspolitiikan suunta kääntyi. PT siirtyi ve-
ronkorotus- ja leikkauskannalle. Sekin yritys 
epäonnistui, ja valtiovarainministeri meni 
joulukuussa 2015 vaihtoon.

Brasilian hallitus vaikuttaa kykene-
mättömältä vastaamaan talouden nopeaa 
supistumiseen ja kohoavan velkataakan 
yhdistelmään, toteaa Suomen Brasilian 
suurlähetystö tuoreimmassa katsaukses-
saan muistuttaen samalla, ettei hallitus ole 
kyennyt kipeästi kaivattuihin rakenneuudis-
tuksiin. Uudistaa pitäisi niin maan jäykkää ve-
ropolitiikkaa kuin armotonta byrokratiaakin. 
Infra kaipaisi kohentamista ja lainsäädäntö 
yksinkertaistamista.

Olympialaisista odotetaan yhä pelastajaa. 
Mutta ensin täytyisi tappaa muutama mil-
joona hyttystä.

Sarjassa seurataan maailman menoa pai-
kallisia ruokia maistellen.
HENRIIKKA PULLI - KUVAT: SHUTTERSTOCK

VASTAA 
KYSELYYN!

Tykkäsitkö lehdestä?  
Vai voisimmeko tehdä 
jotain paremmin? Hyvät 
neuvot ovat nyt tarpeen. 

Kerro mielipiteesi uudistuneesta 
Nykypäivästä heti osoitteessa 

nykypaiva.fi 
ja voita itsellesi pala 60-vuotiaan 
Nykypäivän historiaa.
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Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Valtuuston kokous 
to 10.3.2016 klo 9.00
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous pidetään  
to 10.3.2016 klo 9.00 Ravintola Priimuksen auditorio Pruuvissa,  
Taulumäentie 45, Jyväskylä. 

Kokouksen asialista on nähtävänä kuntayhtymän ilmoitustaululla, Vii-
taniementie 1 A. Esityslista on nähtävänä myös kuntayhtymän internet-
sivuilla osoitteessa www.jao.fi/valtuusto.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 18.3.2016 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toimistossa, Viitaniementie 1 A 2.

Jari Blom
yhtymävaltuuston puheenjohtaja

LISÄMINISTERI

– SE NUKAHTAA AINA TEATTERISSA. 
– Meidän emäntä nukkui Oslossa.  
Onneksi meni Nobel-gaala videolle.

– KUULIN JUURI, ETTÄ EMME POLVEUDU 
apinoista, vaan kaloista. – Mää ole vissii 
ahvena, ku mul on podari harttia.

– PANIT SITTEN PILKULLISEN, VAIKKA 
sovittiin sinisestä. – Oli kotona sininen. 
Teslan laatikko laski p***ele öljyt rinnuksille.

BLEISERI 39,95. SOLMUKE 9,95. 
Linssittömät tyylilasit 114,95. 
#dressman

ILKKA LUUKKONEN - KUVAT: HANNE SALONEN / EDUSKUNTA

NYKYPÄIVÄ JA VERKKOUUTISET 
RUNEBERGINKATU 5 B, 7. KRS.  

00100 HELSINKI.  
Puh. 0207 488 488. 

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@nykypaiva.fi

PÄÄTOIMITTAJA: Alberto Claramunt 
TOIMITUSPÄÄLLIKÖT: Henriikka Pulli, Ilkka Ahtokivi  

ILMOITUSMYYNTI: 
Paula Kontio, puh. 045 7734 8753, 041 560 1138 

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:  
tilaukset@nykypaiva.fi tai jasenpalvelu@kokoomus.fi,  

puh. 0207 488 424 

KUSTANTAJA: Kansalliskustannus Oy.  
Runeberginkatu 5 B, 7 krs. 00100 Helsinki 

PAINOPAIKKA: Botnia Print Oy, Kokkola 

ISSN 0783‑1668
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YHDISTYSPALSTA

Nasy - Naiset yhdessä

NASY - NAISET YHDESSÄ VUOSIKO-
kous pe 18.3. klo 14 Helsingissä. Vuosiko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä sääntömuutos. Lisät. www.
nasylomat.fi ja toimisto@nasylomat.fi

NASY - NAISET YHDESSÄ JÄRJES-
tää RAY:n tuella virkistyslomia naisille ja 
pariskunnille, teemalomia sekä perhe-
lomia ja isovanhemmat ja lapsenlapset 
-lomia ympäri Suomea. Lomat tarjoavat 
mahdollisuuden virkistäytymiseen ja ter-
veyden edistämiseen ja ne myönnetään 
taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin 
perustein. Hakeminen ja lisät. www.
nasylomat.fi, toimisto@nasylomat.fi, 045 
102 7339.

Helsinki

KANSALLINEN LASTENLIITTO-
Helsingin piirijärjestön kevätkokous ma 
21.3. klo 18, Kansakoulukuja 3 A, III krs. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set kevätkokousasiat.

PUOTILAN KOKOOMUKSEN SÄÄNTÖ-
määräinen kevätkokous ma 7.3. klo 14.30 
ravintola Mantra, Laivalahdenkaari 
42,  Herttoniemenranta. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sääntöjen mää-
räämät asiat.

KANSALLISET YLIOPPILAAT SÄÄN-
tömääräinen kevätkokous ma 14.3. klo. 
18, Kokoomusopiskelijoiden toimisto, 
Kansakoulukuja 3 A III krs.

OULUNKYLÄN KANSALLISSEURAN 
kevätkokous to 17.3. klo 17.15 Oulunkylän 
seurahuone, Larin Kyöstin tie 7. Poliitti-
nen katsausklo 18 kaupunginvaltuutettu 
ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 
jäsen Matti Niiranen

KANSIO: SIVISTYSFOORUM KE 16.3. 
klo 14–17 Opetus- ja kulttuuriministeriös-
sä, kokoushuone Jukola, Meritullinkatu 
10. Puhujina opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen, kulttuurivaltuus-
kunnan pj Jan Hultin ja Kansallisen kult-
tuuriliiton pj Annika Kokko. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset 11.3. mennessä: www.
kansio.fi/kulttuuri tai Henna Aunisto 
0207 488 471. 

Uusimaa

KANSALLISEN LASTENLIITON KESKI-
Uudenmaan paikallisyhdistyksen, 
Kansallisen Lastenliiton Kirkkonummen 
paikallisyhdistyksen ja Kansallisen 
Lastenliiton Uudenmaan piirijärjestön 
kevätkokoukset ke 6.4. klo 17 Lastenlii-
ton toimisto, Kansakoulukuja 3, III krs. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat.

UUDENMAAN KOKOOMUKSEN SÄÄN-
tömääräinen kevätkokous la 2.4. klo 10 
Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5. 
Valtakirjojen tarkastus ja kahvit klo 9. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § 
määräämät asiat ja mahdollisesti luotta-
mushenkilöiden valintaa valmistelevan 
toimikunnan täydentäminen. Kokouksen 
jälkeen pidetään samassa paikassa 
yhdistysjohdon neuvottelupäivä. Piiri-
hallitus.

.ESPOONLAHDEN KOKOOMUS MUKA-
na Maalismarkkinoilla kauppakeskus 
Lippulaivan edustalla la 5.3. klo 10–14. 
Tule juttelemaan kokoomuksen teltalle 
mielenkiintoisista aiheista.

KERAVAN KOKOOMUKSEN KEVÄTKO-
kous pe 18.3. klo 18 Keravan kirjaston 
Pentinkulmasali. Kokouksen alussa 
jäsenistö keskustelee Keravan ja Keski-
Uudenmaan kuntien roolista HSL:ssä. 
Keskustelua alustaa Helsingin Seudun 
Liikenteen kuntayhtymän tj. Suvi 
Rihtniemi. Keskustelua ohjaa Keravan 
kaupunginvaltuuston jäsen Eija Man-
sikkamäki.

ESPOON KANSALLISSEURAN KES-
kustelutilaisuus Aluehallintouudistus, 
valuvatko valta ja rahat maakuntiin? 
ti 1.3. klo 18–20 kauppakeskus Sellon 
kirjaston Akseli-sali Leppävaarankatu 9. 
Alustajana ke Kari Tolvanen.

KANTA-ESPOON KOKOOMUKSEN 
liikenneilta to 31.3. klo 18–20 Espoon 
Valtuustotalo. Liikenteen valtakunnalli-
set ja metropolialueen tulevaisuuden nä-
kymät: Outi Mäkelä, ke Joukkoliikenteen 
tulevaisuus: Jonne Virtanen, ryhmäpääl-
likkö, HSL Espoon liikennesuunnittelun 
haasteet: Roni Zein, Liikennesuunnit-
telija, Espoon kaupunki Panelistit: mm. 
Lauri Helke, Onnibus Kahvitarjoilu. 

ESPOON KOKOOMUKSEN SÄÄNTÖ-
määräinen kevätkokous ti 22.3. klo 18 
Espoon valtuustotalon valtuustosali, 
Espoonkatu 5. Valtakirjojen tarkastus ja 
kahvitarjoilu valtuustosalin aula klo 17. 
Käsitellään sääntöjen 13§:n määräämät 
asiat ja muut esityslistalla mainitut 
asiat. Lisätiedot: järjestösihteeri Leena 
Hoppania puh. 040 7242 076, leena.
hoppania@kokoomus.fi.

OLARIN KOKOOMUKSEN SÄÄNTÖ-
määräinen kevätkokous ti 15.3. klo 18, 
Uudenmaan Kokoomuksen piiritoimisto, 
Itäportti 4 A, Olari. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja kuullaan poliittinen 
katsaus. Kahvitarjoilu.

KOKOOMUKSEN NURMIJÄRVEN 
Kunnallisjärjestön kevätkokous to 21.4. 
klo 18 Nurmijärven kunnantalon val-
tuustosali, Keskuskatu 2. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Poliittinen katsaus ke Kari Tolvanen. 

Varsinais-Suomi

BRAHEN KOKOOMUKSEN KEVÄTKO-
kous ma 7.3. klo 18 Cafe Art, Läntinen 
Rantakatu 5. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

KUUSJOEN KOKOOMUKSEN KEVÄT-

kokous ti 15.3. klo 18 Kuusjoen koulu. 
Puhujavieraana toiminnanjohtaja Juha 
Rantasaari.

KEMIÖNSAAREN KOKOOMUKSEN 
kevätkokous ma 14.3. klo 18 Kemiön kun-
nantalon valtuustosali. Puhujavieraana 
kunnanjohtaja Anneli Pahta. Kahvitarjoi-
lu ja arpajaiset.

VARSINAIS-SUOMEN KOKOOMUS. 
Uusien ja nuorten jäsenten verkos-
toitumisilta ti 1.3. klo 18–20 Turun 
Raatihuoneen kellari, Vanha Suurtori 3. 
Ohjelmassa vapaamuotoista keskuste-
lua, musiikkia, viiniä ja pientä suolaista. 
Paikalla mm. Turun kaupunginjohtaja 
Aleksi Randell ja kaupunginhallituksen 
pj. Olli Manni. Paikalla kansanedustajia, 
erityisavustaja ja muita kokoomustoi-
mijoita Turusta ja maakunnasta sekä 
piiritoimiston väki. 

VARSINAIS-SUOMEN KOKOOMUS KE 
23.3 klo 17–19 puolustusvaliokunnan pj. 
Ilkka Kanerva ja MEP Henna Virkkunen 
keskustelevat yleisötilaisuudessa ulko- 
ja turvallisuuspolitiikasta. Paikka ravin-
tola Koulun historian luokka, Eerikinkatu 
18. Kahvitarjoilu.

Satakunta

KOKOOMUKSEN PORIN KUNNALLIS-
järjestön hallituksen kokous ti 29.3. klo 
17 piiritoimisto.

ULVILAN KOKOOMUSNAISET JA UL-
vilan Kokoomus järjestävät yhdessä 
perinteisen Naisten päivän kakkukahvi-
tuksen ti 8.3. klo 15–17 Kauppakeskus 
Hansa. Tule tapaamaan paikallisia 
kokoomusvaikuttajia.

ULVILAN KOKOOMUSNAISTEN SÄÄN-
tömääräinen kevätkokous to 17.3. klo 18 
Kokkikaksikossa ,Peltotie 39 b. Poliitti-
nen tilannekatsaus: Satakunnan Kokoo-
muksen pj. Emilia Syväsalmi. Tarjoilun 
vuoksi ilmoittautumiset virpi.aijo@gmail.
com 9.3. mennessä

KANSIO JA SATAKUNNAN KOKOO-
mus järjestävät kuntien vaalipäälliköille 
sekä yhdistysten pj:lle, sihteereille ja 
vaalivastaaville kuntavaalien ehdokas-
hankintaa käsittelevän tilaisuuden Poris-
sa ravintola Liisanpuisto ke 30.3. klo 18. 
Lisät. ja ilm.  www.kansio.fi/kuntavaalit.

Kaakkois-Suomi

MÄNTYHARJUN KOKOOMUSLAISTEN 
maaliskuun Kuntapalaveri 7.3. klo 17 
kunnantalo, Asematie 3. Esillä mm. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, 
kunnanvaltuuston asiat ja puoluekokous. 
Ajankohtaiskatsaus kunnanhallituksen 
pj. Seppo Hujanen.

HAMINAN KOKOOMUSNAISTEN 
sääntömääräinen kevätkokous ma 7.3. 
klo 16 Raati-cafe Kanelin kabinetti, Raa-
tihuoneentori 1. Kahvitarjoilu.

LEMIN KOKOOMUKSEN KEVÄTKOKO-
us pe 18.3. klo 18, OmaSp:n kokoustila, 
Toukkalantie 1.

POHJOIS-KYMEN KOKOOMUSNAIS-
ten kevätkokous ma 21.3. klo 18 Kuusaan 
Kahvikulma, Valtakatu 38, Kuusankoski. 
Poliittinen katsaus, kunnallisjärjestön pj. 
Jouko Leppänen.

Savo-Karjala

KITEEN KOKOOMUKSEN SÄÄNTÖ-
määräinen kevätkokous to 17.3. klo 18.30 
hotelli Kiteenhovin Pajari-kabinetti. 
Hallitus.

Pohjanmaa 

TEUVAN KOKOOMUKSEN KOKO PER-
heen ulkoilupäivä Teuvalla Pappilankan-
kaan hiihtomajalla su 28.2. klo 12. Ilman 
aikaa hiihdettävä kersojen kisailu klo 
13. Tapahtumassa makkara-, mehu- ja 
kahvitarjoilu.

KOKOOMUKSEN KURIKAN KUNNAL-
lisjärjestön kevätkokous to 17.3. klo 18 
Intola. Hallitus.

Pohjois-Pohjanmaa

KOKOOMUKSEN OULUN KUNNALLIS-
järjestö. Pe 26.2. klo 17 historian 
toinen after work Oulussa Bar Beessä, 
Kirkkokatu 8. Aiheena puoluekokous ja 
aloitteet, alustamassa Anna-Liisa Lämsä 
ja Tuomas Aarni. 

KOKOOMUKSEN OULUN KUNNALLIS-
järjestö. Kevään loput after workit pe 
29.4. ja pe 27.5. klo 17. Paikat tarken-
tuvat myöhemmin. Pe 29.4. vieraana 
ke Mari-Leena Talvitie. Seuraa www.
oulunkokoomus.fi.

KOKOOMUKSEN OULUN KUNNALLIS-
järjestön sääntömääräinen kevätkokous 
to 17.3. klo 18 Oulu. Paikka tarkentuu 
myöhemmin ja ilmoitetaan kokouskut-
sussa.

POHJOIS-POHJANMAAN KOKOO-
mus. Ministeri Petteri Orpo vierailee 
Oulussa ti 15.3. Ohjelma julkaistaan 
nettisivuilla www.pohjois-pohjanmaan-
kokoomus.fi.

KEMPELEEN KOKOOMUSNAISTEN 
sääntömääräinen kevätkokous ma 14.3. 
klo 19 kahvila Kolme Tähteä, Ollilantie 4. 

Lappi

KANSIO JA LAPIN KOKOOMUS JÄR-
jestävät kuntien vaalipäälliköille sekä 
yhdistysten pj:lle, sihteereille ja vaalivas-
taaville kuntavaalien ehdokashankintaa 
käsittelevän 

TILAISUUDEN KEMISSÄ LA 19.3. KLO 
10–16. Lisät. ja ilm. www.kansio.fi/
kuntavaalit.
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1 mistä? 
KOKOOMUKSEN UUDEKSI PUOLUESIH-
teeriksi valittiin Helsingin piirin toiminnan-
johtaja Janne Pesonen. Mistä Pesonen on 
kotoisin?

a) Kauhavalta
b) Espoosta
c) Liperistä

2 paljonko? 
ARVONLISÄVEROSTA OSA JÄÄ SYYSTÄ 
tai toisesta aina keräämättä, mutta Suomi 
on maailmassa kerääjien ykköskaartia. 
Paljonko arvonlisäveroa jäi Suomessa 
edellisvuonna keräämättä?

a) 50 miljoonaa euroa
b) 1 miljardi euroa
c) 10 miljardia euroa

3 montako? 
OPPILAITOSTEN YHTEENLASKETTU 
määrä perusopetuksesta korkeakouluihin 
pienentyi edellisvuonna 145 oppilaitoksel-
la. Kuinka monta oppilaitosta Suomessa oli 
vuonna 2015?

a) 3 483
b) 5 120
c) 8 223

4 mihin? 
KIINALAINEN ENERGIAYHTIÖ KAIDI 
suunnittelee Suomeen miljardiluokan 
investointia. Mihin biodiesellaitos on 
suunniteltu rakennettavaksi?

a) Äänekoskelle
b) Kuopioon
c) Kemiin

5 milloin? 
MÜNCHENIN TURVALLISUUSKOKOUK-
sessa hyväksyttiin ensimmäinen ase-
lepohanke Syyriaan. Milloin Syyrian 
sisällissota puhkesi?

a) Tammikuussa 2011
b) Toukokuussa 2012
c) Tammikuussa 2015

6 miksi? 
PÄÄMINISTERI DAVID CAMERON YRIT-
tää vakuuttaa britit EU:ssa pysymisen 
eduista ennen kesäkuista kansanäänes-
tystä. Miksi muu Eurooppa ensisijaisesti 
haluaa pitää britit EU:ssa?

a) Puolan painoarvo nousee.
b) Lontoo on keskeinen finanssikeskus.
c) Britannian esimerkin pelätään tarttu-

van myös muihin maihin.

1) c, 2) b, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c

KUUSI KYSYMYSTÄ

HENRIIKKA PULLI

A3 297 x 420 mm

HYVÄ KOKOUSTALO – IHAN LÄHELLÄ.

Kulttuuri- ja kongressikeskus 
Verkatehdas 
Paasikiventie 2, Hämeenlinna 

www.verkatehdas.fi

KOKOUKSET JA KONGRESSIT 10–1500 HENGELLE
AMMATTITAITOINEN TAPAHTUMASUUNNITTELU
KOKOUSPAKETIT ALK. 42 €

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt: 
Myyntipäällikkö Rita Kujanpää, 040 868 2158, 
rita.kujanpaa@verkatehdas.fi
Myyntineuvottelija Katri Rissanen, 050 529 2750, 
katri.rissanen@verkatehdas.fi

lopuksi
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