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VEROT JA TULONJAKO 

Pääjohtaja Laaksosen ja päätoimittaja Ruotun keskustelu 2. 1. 1975 

Ra.imo Ruottu: Inflaatio on tällä hetkellä 
sekä Suomessa että muualla maailmassa eräs 
visaisimmista ongelmista. Se kytkeytyy varsin 
olennaisesti myös verotuskysymyksiin. Lähes 
puolet Suomen bruttokansantuotteesta kul
kee ns. julkisen sektorin eli valtion, kuntien 
ja valtion yritysten kautta erilaisten verojen, 
maksujen ja liiketoimien muodossa. Tämä 
osuus kasvaa jatkuvasti, joten julkinen valta 
voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten ta
lous Suomessa kehittyy. Tärkeimpiä vaiku
tuskeinoja on veropolitiikka. Periaatteessa ve
roista päättää eduskunta eli kansa eduskunta
puolueiden välityksellä - verohallituksen tie
tojen ja työmarkkinajärjestöjen sopimusten 
pohjalta. Miten paljon vemha!Iitus pääsee 
nykyisin vaikuttamaan veropolitiikan muo
toutumiseen? 

Ji,fikko Laaksonen: Vemhallitus on yksi 
niistä paikoista, jossa veroasioita mietitään ja 
valmistellaan. Työnjako meidän ja valtion
varainministeriön vero-osaston kesken on se 
että me hoidamme verotuksen teknillisenä 
tapahtumana ja varsinainen verolainsäädän
nön valmistelu tapahtuu vvm:n vero-osaston 
toimesta ja nimissä. Verolainsäädännön uu
distaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, el
lei sen käytännön sovellutusta ja toteutusta 
tunneta, joten me olemme kyllä mukana täs
sä valmistelutyössä ja meidän miehemme O'Vat 
jatkuvasti mukana erilaisissa työryhmissä. 
Verohallituksesta annettujen säädösten mu
kaisesti meillä on niin ikään oikeus ja jopa 
velvollisuus.kin tehdä aloitteita havaitsemi
emme epäkohtien oikaisemiseksi ja tätä aloi
teoikeuttjl me olemme pyrkin·eet ak1iivisesti 
käyttämhn. 

Ruottu: Asetan kysymyksen täsmällisem
min. Otetaan neljä instanssia: verohallitus, 
tasavallan hallitus, eduskunta ja työmarkki
najärjestöt. Mikä on näiden todellinen tär
keys järjestys, kun veroista päätetään? 

Laaksonen: Eduskunta tekee muodollisesti 
lopullisen päätöksen, mutta eiköhän tuohon 
pidä sanoa, että ensimmäisenä on hallitus ja 
työmarkkinajärjestöt yhdessä, sen jälkeen tu
levat sitten muut. Verohallitus voidaan huo
letta jättää viimeiseksi. 

Verorasituksen kasvu 

Ruottu: Verorasitus kasvaa jatkuvasti voi
makkaasti. Esim. vv. 1960-70 kansalaisten 
tulot kas'Vowat 282 %, mutta tuloveron mää
rä kasvoi 666 %. Viimeisimmät tarkat tie
dot ovat vuodelta 1973. Tällöin yksityis
ten henkilöiden veronalaiset tulot lisääntyi
vät 19 %, mutta maksetut vernt kokonaisuu
tena kasvoivat 29 %. Tulo- ja omaisuusve
ron kertymä oli peräti 36 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna. 

1974 ja 1975 kawu tulee olemaan hieman 
pienempi, kun vierotaulukkoja tarkistettiin -
ensimmäisen kerran vuoden 1966 jälkeen. 
Tarkistukset ovat kuitenkin vähäisiä verrattu
na inflaa6on ja veroprogressiion aikaansaan
noksiin. Vanhan taulukon mukaan valtion 
tulo- ja omaisuwweroa olisi tänä vuo=a ker
tynyt yli 2 mrd mk enemmän kuin viime 
vuonna, nyt niitä kerätään 'V1ain runsaat 
miljardi mk ·enemmän. Tätä kutsutaan 've
rohelpotukseksi'. 

Noudatettu veropolitiikka kiihdyttää väis
tämättä inflaatiota. Kuinka paljon tästä ve
rorasituksen kasvusta palautuu veronmaksa
jalle tulonsiirtoina ja välittömi!nä palveluksi
na ja kuinka suuri osa menee ha!Jinto- ja 
muihin menoihin? 

Laaksonen: Yhdyn totieamuksiiisi verorasi
tuksen kasvusta - näin on. Ottaen huomi
OOJl ne velvoitteet, joihin valtio on sitoutunut, 
valtio ei ole katsonut voi!vansa helpottaa vero
rasitusta enemmän. Tästä johtuu että nouda
tettu veropolitiikka varmasti ruokkii inflaa
tiota. Näkeehän sen aivan selvästi siitä miten 
työmarkkinajärjestöt suhtautuvat palkanko
rotuwaatimuksiaan asettaessaan. 

Hallintokustannukset nousevat tietysti yh
teiskunnalla aivan samoin kuin ne nousevat 
muiillakin inflaation myötä: palkat nousevat, 
kiinteistöj·en vuo'krat nousevat jne., joten hal
linto nielais:ee tietysti aika suuren osan siitä. 
Mutta kaikki loppu palaa erilaatuisina tulon
siirtoina kansalaisii!Je, sillä ei tuolle valtiopa
ralle mitään näytä jäävän. 

Nyt pidetään kovaa meteliä siitä että val
tion kassassa on rahaa. Arvostellaan sitä et
tä perustetaan investointirahasto, johon 

'
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petaan tietty määrä mi,ljoonia ja vaaditaan, 
että nämä miljoonat pitäisi jakaa kansalai
sille takaisin. Minä väitän että ne erilaisina 
palveluina palaavat sieltä kansalaisihle. Ta
saipuolisestiko vaiko hyödybtäen joitakin 
kansalaisryhmiä lienee seHainen kysymys, jo
ka aina on kiistelty. Jotkut väittävät, että 
investointirahastoon siirrettävät rahat eivät 
hyödytä tavallista kansalaista, 'Vaan menevät 
teollisuu:spontsareiHen taskuun - vasemma1-
na on tällaisia väitteitä kuulunut. 

Kunnallisvero järjestelmä 

Ruottu: Näillä väitteillä lienee osittain ka
tetta1kiin. - Tru1o- j1a omaisuus\11ero on kaksi
jakoinen: valtionvero ja kunnaLlisvero. Vuon
na 1960 valtion osuus yksityisten henkilöi
den tuloV'eroista oli n. 27 %, 1970 se oli yli 
40 %- Kunnallisveron osuus J:a:Siki samana 
aikana 73 % :sta 59,5 % :iin. Koska vain val
tionvero on progressiivinen, valtion osuus li
sääntyy, kun taas kuntien osuus supistuu jat
kuvasti ja niiden talous huonOIIlee. Kunnalli
set veroäyrit vaihtelevat tällä hetkellä 12 :sta 
22 :een penniin siten, että pienissä ja köyhissä 
kunnissa verotus on kovempaa, vaikka saadut 
palvelut ovat vähäisempiä. Samanaikaisesti 
kuntien vcelvoiitteet li.sääntY'Väit nopeasti, sa
moin velvoitteiden ·täyttämiskustannukset. 
Miten arvioisit tätä nykyistä kunnallisvero
järjestelmää, olisiko syytä muuttaa sitä jo
tenkin? 

Laaksonen: Kunnat ovat tämän inflaa.
tion kourissa kehnommassa asemassa kuin 
vaLtio, ·ko�k1a kunnanvero ei ole progressii
vinen. Valt�Olll menot kasvavat inflaation 
myötä, mutta eivät ne kasva progressii:visesti 
niin kuin tulot. Myös kuntien menot kasva
'Vat inflaation myötä, vaikka ei'Vät lisäänny 
pmgmssiivisesiti. Kunnilla ei siten ole muuta 
mahdollisuutta kuin nostaa äyrin hinitaa, niin 
kuin nyt on tapahtunut. Muistaakseni v. 1967 
Kekkonen esitti ajatuksen että kuntien vero
tulojen per asukas pitäisi olla samat. Täm
möien tilanne on esim. Norjassa, jossa val
tionapujen saaminen on sidottu kunnallisen 
veroäyrin hintaa,n - ne heilahtavat tavatito
masti alaspäin ellei 'kunnan äyri ole riittä
vän korkeaLla. Ja sidlä on aivan tasainen äy
rikiehitys. Tähän mielestäni meillä pitäisi 
myöskin päästä. 

On pahuksen väärin, että me tääillä ete:!äs
sä saamme sentään 14-15 pennillä me],koi
sen määrän kunnallisia pai1veluksia, joita sit-

ten jossain 18-20 pennin hin:taisessa kun
nassa ei saada nimeksikääa. Pitäisi päästä sii
hen, .että olisi yksi veronkitntaja, se yksinker
taistaisi muutoinkin tätä verotusta ja sen jäl
keen jaebtaisiin sitten 'tuo raha per nenä. 
Kunnat saisivat omien tehtäviensä täyttä
mistä varten per capita näin ja näin paljon 
rahaa, "härskäisivät sillä sitten parhaaksi kat
somallaan tavalla". Täimä ajatus ei tietys.ti 
koskaan mene läipi, koska etelässä on väkeä, 
etelässä on halvat äyrihinnat ja kansanedus
tajien valtaosa on näistä halvan äyrin kunnis
ta ja kansanedustajat kaitsovat, että he ovat 
velvollisia vartioimaan äänestäjiensä etuja. 

Toisaalta ,näitä köyhiä kuntiakin voisi sor
mella osoittaa. Jokainen pienikin kunta roik
kuu kynsin ja hampain itsemääräämisoikeu
dessaan ja olemassaolo-oikeutuksessaan kiin
ni. Mitkään järkevät perusteet eivät näytä te
hoavan siihen, että ne yhdistyisivät suurem
miksi kokonaisuuksiksi. Aina vain sa<notaan, 
että se on köyhyyden jakam�sta, ettJei se siitä 
parane jos kaksi köyhää yhteen menee. Mutta 
kylmaar se vähän auttaisi ja joissain tapauk
sissa paljonkin. Mutta me olemme silkä:li iha
na kansa, että meillä kuntien raja:t ovat yhtä 
pyhät :kuin valtakunna.n irajat - joskus tun
tuu että pyhemmät. 

Verouudistus ja tu.loerot 

Ruottu: Valmistellessaan �erouudistuksia 
tasavallan hallitus on esittänyt, että '�erohel
potusten' tarkoituksena on :p<!!rantaa ennen
.kaikkea pieni- ja keskituLoisten ihmisten ase
maa. Kun hallitukselta on kysytty, ketkä ovat 
keskituloisia Suomessa, on seuraubena ollut 
me1koinen hämmennys. Mutta haL!itutksen ta
holta on viralhsesti todettu, että 50.000 mk 
vuodessa ansaits.evat henkilöt kuuluvat keski
tuloisiin. Hallitus ei siis näytä tietävän, min-
1kälaisia tuloja .kansalaiset ansaitsevat. Onko 
veroihaillitus siitä tietoinen? 

Laaksonen.' En minäkään ole sen enem
pää tietoinen. Kai tuolta verotilastoista voi
si katsoa, mikä on keskimääräinen veronalai
rnen tulo. MeiHä on vuoden 1973 t�edot, las
ketaan ne sieltä ulos.1 

Ruottu: On tunnettu tosiasia, 1että Suomes
sa tuloerot ovat Euroopan suurimpia. Kaikki
en tulonsaajien ylin viidennes, eli hyvätuloi-

1 Haastattelun tarkis1tuksen yhteydes.sä Laaksonen 
liitti tähän taulukon, jonka mukaan tulonsaajien 
keskimääräinen veronalainen tulo vuonna 1973 oli 
13.013 mk - mukaanlukien 540.000 koululaista, 
eläkeläistä ym. 



sin kansanosa, saa =in puolet tka�kista tUJlois
ta ja alin viidennes aL!e 5 %- TUJloista ja tu
loeroista puhutaan kuiten:ki1n hyvin epämää
räisesti. Tä:mä johtunee nykyisin harjoitetun 
tulo- ja veropolitiikan luonteesta sekä siitä, 
että haluitaan tietoisesti ylläpitää eräitä van
hentuneita käsity,ksiä eri tulonsaaj3!ryhmien 
välisistä ja sisäisistä tuloeroista. 

Useimmiten keskituloista puhuttaessa har
hautetaan kansalaisia käyttämäillä mittaria 
kesikirrnääräistä tuloa, joka tuloeroista joh
tuen on paljon suurempi ,kuin keskivertokan
salaisen .tulo. Keskivertokansalaisen tuloja 
kuvastaa parhaiten ns. mediaani eli tulon
saaja, jota enemmän saa puolet kansalaisista 
ja jota vähemmän saa myös puolet. Seuraa
va esimerkki valaisee asiaa: Tuilonsaajien kes
kitulo v. 1973 oli 13.900 mk, jonka perus
teella tein piikalaskelman Iähtien noista tu
,loeroista. Sen mukaan keskive11tokansalainen 
(eli mediaani) sai vuonna 1973 .tuloa yhteen

sä a:lle 10.000 mk/vuosi. Tällöin muikana las
kelmassa ovat tietenkin myös eläkeläiset ja 
osapäivätyöläiset, sill.ä onhan heidänkin elet
tävä. 

Useimmat ihmiset saavait kuitenkin kaikki 
tulonsa palkkojen muodossa. Jos tarkastel
laan siis vain palkkatuloja, v. 1973 keskipal
kat oli'Vat noin 14.000 mk/vuosi, mutta kes
kivertopalkansaaja sai arvioni mukaan run
saat 10.000 mk vuodessa. HaLlituksen vero
uudistusten yhteydessä mam1ttu keskitulo 
koskee tietenkin vuotta 1975. Tänä vuonna 
arvioni mukaan keskitulo palkansaajaa koh
den tulee olemaain suuruusluokkaa 17.000 mk 
vuodessa, mutta mediaani jää alle 14.000 

markan. 
Luvut ilmaisevat siis bruttotuloja, kun niis

tä vähennetään ·verot ja lisätään tulonsiir
rot, saadaan keskivertokansalaisen käytettä
vissä olevat tulot selville. 

Nämä luvut eroavat varsin paljon julki
suudessa esitetyistä käsityksistä keskiituloisista 
kansalaisista. Eroavatko ne myös olennaisesti 
verohallituksen tiedoista? 

Laaksonen: Kuinka keskitulo voi olla niin 
pieni, kun jatkuvasti julistetaan sitä, kuinka 
raudoittajat saavat 7.000-10.000 mk/kk. 
Tosin rakennusalan miehet sanois.i.vait, ettei 
niitä miehiä ole kuin kaksisataa koko Hel
singissä. Mutta 20-30 mk tunnilta makse
taan kirvesmiehelle, ja sitten puhutaan täl
laisista keskituloista. Keitä ovat nämä ihmi
set, kun minimipalkka on 'tällä hetkellä 800 
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mk/kk ja risat päälle. En nyt mene väittä
mään, että laskelmasi on väärä, muuta ... 

Ruottu: Pikalaskelmani osoittaa vain suu
ruuslruokkaa. Miinä väitän 1kuiitenkin että 
jos keskwertopalikansaajan (mediaan,i/ tulot 
lasketaan verohallituksessa aivan ta.rkkaan 
niin vuonna 19 7 5 ·v.eronalainen vuositUJlo o� 
joka tapauksessa alle 15.000 mk eli .runsaat 
1.200 mk/kk. 

Laaksonen: Siis hämmästyttävää. No hyvä, 
me laskemme sen ,tääillä. 2 Itse kys,ymykseen 
minun täytyy sanoa, että kylilä minä olisin 
ollut v�lmis yhtymään tähän halliturksen ta
holta .Jausuttuun, että keskituloisia ovat 
50.000 mk vuodessa ansaitsevat ihmiset. Mut
ta

_ 
nyt täytyy muistaa, että kun halilitusryh

m1en puoJ,esta on näin lausuttu, niin on tar
koitettu lähinnä yhteisverotettavia awopuoli
soja eli siis :kahta ansiossa olwaa. 

Ruottu: Nyt ollaan kuitenkin pyrkimässä 
·vihdoin·km eroon tästä yhteisv;erotuksesta. 
Mutta onko verohallitus sitten tietoinen 

. ' 
1kumka suuri osa n]lkyisestä 1tulo- ja omaisuus-
veron kertymästä tulee niiltä ihmisiltä, joiden 
yhteisverotettavat tulot ovat korkeinkaan 
50.000 mk vuodessa? 

Laaksonen: Sieltä tUJlee hurrjan pa1jon. 
Olemme :ky:lJä tietoisia siitä, mutta en pysty 
sanomaan tarkkaan. Selvitän sen samalla 
kuin nuo muutkin avoimet kysymykset.3 

2 Verohallituksen laskelman mukaan keskimää
räiset veronalaiset tulot vuonna 1973 olivat eri tu
lonsaajaryhmissä ( osa-ai!katyöntekijät mukaanlu
kien): 
Palkansaajat 14.377 mk 
Maatilatalouden harjoittajat 10.103 mk 
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 21.093 mk 
Eläkeläiset 6.480 mk 
Kaikki tulonsaajat yhteensä 13.0'13 mk 
Vuonna 1974 tulonsaajien keskitulot olivat vero
hallituksen mukaan 15.2'25 mk ja vuoden 1975 en
nusteen mukaan 1 7 .500 mk. 
(Verohallitus ei laskenut tarkasti. Luvut ovat kes

kiarvoja, jotka - nykyisten tuloerojen vallitessa -
- ovat huomattavasti kankeampia kuin keskiverto
kansalaisten tulot. Toim. huom.) 

3 Tarkistuksen yhteydessä seurasi taulukko: 
Tulojen ja omaisuuden perusteella suoritettujen ve
rojen sekä veroluonteisten maksujen suhteellinen 
jakautuma tuloluokittain vuonna 1972. (Yhteisve
rotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.) 

Tuloluokka Tulovero Kunnallis- ja 
mk 1972 kirkollisvero, 

0 -23.999 
24.000-59.999 
60,000-
Yhteensä 

% sosiaaliturva-

29 
53 
18 

100 

maksut % 
49 
44 

7 
100 
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Tutkimukset puuttiuvat 

Ruottu: Tuloemt Suomessa ovat siis jatku
vasti pysyneet 'Varsin suurina huolimatta sii
tä, että hallitus. toisensa jälkeen vakuuttaa 
pyrkivänsä tuloerojen kaventamiseen. Erityi
sesti palkansaajien tuloeroista ei ole julkis
tettu yhtään täsmäHistä tutkimusta, vaikka 
,kaikki tietävät myös palkkatuloissa ernjen 
olevan suuria. Mistä johtuu se, että tuloerois
ta ei ole käytettävissä selikeitä tutkimuksia, 
vaikka niiden kaventaminen on jatkuvasti 
eräs veropolitiiJkain tärkeimpiä ,tehtäviä, jota 
julistetaan hailli tusah j elmissa. 

Laaksonen: En tiedä onko tuloerojen ka
ventaminen ollut verotuksen tärkieimpiä teh
täiviä, :tos�n niitä on pyritty kaventamaan. 
Mutta veropolitiikan ensimmäinen tehtävä 

jonka jä1keen ei tUJle mitään ja sitten 
on pitkä väli ja sitten tulevat vas,ta muut 
- on tietysti valtion fiskaalisten tarpeiden 
tyydyttäminen. Kaili muu on sekundääristä. 
Myönnän että tulojen uudelleen jakaminen 
on aika keskeinen asia, josta vähän puhutaan. 
Ihmetltelen muuren itsekin sitä, että minkä 
vuoksi palkkaeroista ja tuloeroista muutoin
kin ei ole t!ehty semmoista tutkimus1a, että 
voitaisiin sanoa, että näin täma homma on. 
Silloin kun Kettil Bruunin ja Antti EsJwlan 
kirja "Taloudellinen valta Suomessa" ilmes
tyi, niin Koivisto ja Linnamo käyttJivät pu
heenvuoroja täLlaista tutkimusta vastaan ja 
toivat ·esiin mm. juuri osa-aikatyönteikijät, 
eläkeläiset ja muut semmoiset, mutta siihen 
se sitten jäi. Olisi varmasti paikalilaain että 
tämmöinen selvitys tehtäisiin. 

Kun puhutaan ansaittujen 1tulojen jakau
tumisesta, niin kyllähän siinä tietysti pailkka
tulot painavat tavattoman paljon, sillä erään 
seikan olen ollut panevinani merkille tässä 
verottajain työssä. Kun olen katsellut vero
ilmoitusmateriaalia, olen voinut todeta, että 
yrittäjäkunnan .suuri enemmistö näyttää an
saitsevan erittäin vähän. Kun on kysymys sel
.laisista yrityksistä, joissa yrittäjä itse sijoit
taa työpanoksensa siihen ja jonkun verran 
pääomaa, niin monasti käy kyllä niin, että 
kun alan ammattimies siirtyy vapaaksi yrittä
jäksi, niin verotuksessa hän ilmoittaa vähem
män kuin mitä hän aikaisemmin oli palkan
saajana hankkinut. Joten pitkälti kai nämä 
tuloerot ovat juuri palkanansaitsijoiden tulo
eroja. 

Sanoit, et;tä ne ovat pitkään pysyineet en-

niallaain. Yhteiskunta, valtio ja kunna;t ovat 
me1koisia palkainmaksajiia ja ne ovat noudat
it:aneet tätä solidaarista pa1kkapoföiikikaa Lii
namaan ykkössopimuksesta vuodesta 1968 

lähtien. Tänä aikana valtion ja kuntien vir
kamiehistön palkoissa on tapahtunut vain so
vitut korotukset. Yksityissektorilla sen sijaan 
on tapahtunut kaikenlaista nousua. Sitä on 
siellä täytynyt tapahtua ·aika paljon, jos ker
ran ·tuloerot eivät ole solidaarisesta palkka
politiikasta huolimatta kaventuneet. Valtiolla 
muuten alkaakin tilanne olla se, että on ky
seenalaista hakeutuuko vaLtiolJ.e enää riit
tävästi johtavia virkamiehiä tulevaisuutta 
varten. Se on kys)fillys, joka kannattaa esit
tää. 

Tiedon pimittäminen aiheuttaa kateutta 

Ruottu: Nyt on jo vuosia sanottu nouda
tettavan solidaarista palkikapoJitiikkaa ja il
meisesti se valtiolla ja kunni!Ja toimii joten
kin. Sen toteuttaiminen edellyttäisi kuiten
kin tarkkoja tutkimuksia nykyisistä tuloista ja 
tuloeroista. Tällä hetkellä, kun täsmällisiä 
tietoja ei ole, kansalaisMle annetaan sekavia 
ja osittain harhauttavia ·tietoja. Tiedän kyllä 
vaikeudet, joita liittyy tuloerojen tutkimiseen. 
Muilta tullkimusten puuttuessa täydellisesti, 
tässä täytyy olla takana jotain muuta kuin 
saamattomuus tai tutkimuksen vaikeus. Ym
märtääks:eni tilann,e johtuukin enemmän sii
tä, että hallitUJkselle ja sen takana oleville 
poliittisille puolueille strategiset ammatti- tai 
tulonsaajaryhmät ovat sellaisia, joiHe tuLoero
tiedot olisivat varsin epäedullisia. Jos näin ei 
olisi, ni�n ilman muuta niistä olisi tehty jo 
monta täsmällistä tutkimusta. 

Tällainen tiedon pimittäminen aiheuttaa 
kateutta ja katteettomia vaatimuksia eri tu
lonsaajaryhmien keskuudessa. Nykyisin tosi
asiassa varsin suurituloisetkin ammattiryhmät 
esiintyvät pieni- tai keskituloisina ja tämä jo
pa vahvistetaan hallituksen edustajien pu
heenvuoroissa esittämällä mielettömiä luku
ja keskituloisista. Niiden seurauksena lähes 
kaikki palkansaajaryhmät kuvittelevat ole
vansa pahasti jäljessä tulokehityksessä. Mikä 
on seuraus täs.tä? 

Ne ryhmät joilla on jo ennestään suhteel
lisen korkeat tulot ja voimaa saada vaati
muksensa läpi, ·korottavat tulojaan jopa kak
sin- 'tai koimirukertaisesti verrattuna "soJidaa
risiin" tulosopimuksiin, joiden perusteella 



muUJt, useimmiten pienipalkkaiset, saavat li
säpenninsä. Usein tällaiset ylimääräiset koro
tukset vielä pii:Lotetaan pailk1kati.lastoissa, jot
ta muut tuLonsaajaryhmät ei:vät hermostuisi. 
Mistä anvelet johtuvan sen, etJtä tä.miä:liisiä 
tutkimuksia tulo.eroista ja tulokehityksestä ei 
tehdä, vaikka ainoastaan 'tarkat tiedot voivat 
oUa järkevän tulo- ja veropolitiikan perus
teena. 

Laaksonen: Verohallituksen osalta syynä 
on se, ·että meillä on pa!ljon tfötä ja meillä 
on tällaisia asioita varten vain kaksi tutkijaa, 
jotka ovat niin kiinni kaiikenlaisessa valmis
telutyössä, että heiltä on vaikea vaatia täm
möisiä selvityksiä. Mutta vaikka meidän ti
lastojamme niin kovasti moititaan, niin suht 
vähällä vaiivalla kaiketi olisi tietoja saatavis
sa. 

Ruottu: Tulo- ja omaisuusvero on ainoa 
progressiivinen \nerotusmuoto, jolloin vain sen 
avulla voidaan väli:ttömästi kavemaa tuloero
ja. Vuonna 1973 yksityiset henkilöt maksoi
vat tulo- ja omaisuusverosta 88, 7 % ja osa
keyhtiöt 8,9 %. Vuonna 1968 vastaavat osuu
det olivat 74,3 % ja 20,4 %, ja 50-hwun 
puolivälissä osuudet olivat suurinpiirtein yh
täsuuria. Ovatko yhtiöiden voit:ot pienenty
neet vastaavasti? 

Laaksonen: Tähän voidaan vastata ilman 
muuta ,kieltävästi - yhtiöiden voitot ,eivät 
ole näin paljon pi,enetyneet. Kehitys selit
tyy inflaation myötä lisääntyneiUä nimellis
an1sioi:Lla ja tietysti oma syynsä on myöskin 
muuttuneeUa lainsäädännöllä ja jossain mää
rin tietysti yhtiöiden voitJto-osuudellaki:n. In
flaatio on tuonut yhä enemmän nimell.isan
sioita pa1kainsaajille ja kun 'Vleroas1teikot eivät 
oLe muuttuneet, niin sieltä on kahmaistu yhä 
enemmän. 

Onko tämmöinen kehitys oiikein vaiko ei? 
Tietysti jokainen meistä mieleUään jättäisi 
verot tunteettoman, sieluttoman osakeyhtiön 
tai osuuskul1Jl1an maksettaivaiksi ja pääsisi itse 
mahdollisimman vähäLlä. Yhtiöt kuitenkin 
py!'.kisivät siirtämään maksamansa verot hin
toihin ja pitkälti onnistuisi:vat siinä. Kysy
myrksessä 1olisikin silloin välillinen verotus, me 
itse maksaisimme nuo vernt korkeampien hin
tojen muodossa. Mikäli näin tapahtuisi vain 
kotimaassa, asia olisi OK. Mutta nämä verot 
rasittaisivat yhtiöiden kilpailuasemaa, silloin 
kun ne joutuvat kilpailemaan ulospäin tai 
vasitaamaan kilpailuun jota muualta harjoi
tetaan tännepäin. Kehitys on samanlaista 
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Pohjoismaissa ja nam on asiainlaita muJSsa
kin läntisissä markkin;i.talousmaissa. 

Lisäksi yhtitöt maksavat vemluonteista 
maksua suorittaessaan sosiaaliturvamaksuja, 
jotJka tänä päivänä Tasittavat varsinkin työ
valtaista yrittäjätoimintaa enemmän kuin ai
kaisemmin. Yhtiöltä on tiietysti se raha pois, 
ma:ksa:a sen veroina vai kohonneina sosiiaali
turvamaksuina. 

V erot ja työn motivaatio 

Ruottu: Verotuksen progressiio puree yhä 
laajempia kansalaisryhmiä. Raju inflaatio ja 
progressio tukevat toisiaan ja valtiota. Suo
messa progressiosta on vasta nyt nostettu iso 
häly, kun se alkaa .koskea kipeästi yhteis
kunnan uusiin voimar}'hmittymiin, hyväpalk
kaisiin ammattitaitoisiin työntekijöihin. Siksi 
hallituskin vähitellen korjaa verotaulukoita. 

Nythän progressio saattaa viedä uurim
man osan sekä palkan korotuksesta että mah
dollisesta työpanoksen lisäyksestä. Onko ve
rohallitus harkinnut muunlaista verotusme
nettelyä, joka ei aivan niin tiukasti rankai
sisi työn motivaatiota? Ilmeisesti sekä verot
tajalle että koko kansakunnaUe olisivat tär
keitä ihmiset, jotka viitsivät tehdä töitä. 

Laaksonen: Ne olisivat pahuksen tärkeitä, 
varsinkin kun työtä näyttää olevan paljon 
tekemättä. Minusta asiaa ei ole oikein ym
märretty, kun meillä opiskelijoiden vähennys
oikeutta nostettiin 2000 mk:aan. Tällä taval
la pystytään pitämään opiskelijat hieman 
kauemmin kesällä työssä, se on tärkeä asia. 
Mutta ei se ole lähes tulkoonkaan niin tär
keä asia kuin se, entä ammaittimiehet kiel
täytyvät ylitöistä sen takia, ettei ole enää 
motivoitua ansaita enemmän. Siinä ollaan 
vakavan tosiasian edessä ja kaikki pitäisi teh
dä, jotta tästä päästäisiin eroon. Värtän, että 
ammattitaitoinen työmies herkästi kieltäytyy 
•työstä, katsoo että hänen ei kannata sitä 
tehdä, viimeistään silloin kun puolet hänen 
lisäponnistusta vaativasta foäansiostaan me
nee veroihin. 

Minä olen sitä mieltä, että ainsait.tua tu
loa ei saisi kohdella niin ankarasti verotukses
sa kuin sitä nyt kohdellaan. Toisaalta yh
teiskunta ·tarvitsee tulonsa, sillä on sitoumuk
sia, joihin se on ajettu - ne on lunastet
tava joka tapauksessa. Meidän pitäisi tule
vaisuudessa harkita, mitä me ·vaadimme ja 
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ihmisten pitäisi pysähtyä miettimään että 
kannattaako heidän ottaa maksaakseen tuon 
tai tuon epäkohdan poistaminen, joka merkit
see lisää veroja. Ennenka�kkea meidän pitäi
si päästä myöskin siihen, että me verottai-

imme muutakin .kuin tuloa. 
l\'1e verottajat tunnemme sen tus.kaantu

neisuuden,· joka .ihmisissä vallitsee tätä kor
keata tuloverotusta kohtaan. Sen takia en 
näe mitään muuta mahdollisuutta meillä 
kuin antaa verotuksen painopisteen siirtyä 
nykyistä enemmän kulutuksen puolelle. Me 
emme voi tehdä poikkeus:ta yleismaailmalli
sesta säännöstä, että tuloverolla on vissi kat
tonsa ja jos se katto puhkaistaan, yhteiskun
nasta tulee levoton ja siitä tulee työnhalu
ton. Tämä sääntö pitää paikkansa sekä slaa
veihin että germaa:neihin, niin idäs.sä ikuin 
lännessä ja ihmettelen, jos tämä suomalais
ugrilainen väki tekisi poikkeuksen. 

Sanotaan, että kaikkein köyhintä verote-

taan silloin kun kulutus.ta verotetaan, mutta 
esim. peruselintarvikkeet on vapautettu liike
vaihtovemsta a1kutuotevähennysten kautta. 
Minusta se on oikein. Onko joitain muita 
sellaisia välttämättömyyshyödykkeitä, jotka 
vielä pitäisi koettaa vapauttaa, en osaa sanoa. 
Mutta ikovin paljon hyödyikikeitä ei tietysti 
voida liikevaihtaverotuksesta vapauttaa, kos
ka luksusta ei juuri ole ja sitä käytetään 
niin hurjan vähäsen, ettei sieltä mitään kerry. 
Kenkiä, housuja, paitoja, leninkejä - niitä 
meidän on pakko verottaa ja keskitu1oisia 
palkansaajia, näin on asianlaita. Meidän pi
'täisi myös antaa jonkinlainen tunnustus sille 

juurevaUe kansanosalle, joka laukkaavasta 
inflaatiosta huolimatta jaksaa kieltäytyä ku
lutuksesta ja säästää. Kieltäytyessään nykyis
tä ankarammin verotetusta kulutuksesta se 
saisi myöskin verohuojennuksen ja tätä juu-
11evaa kansanosa:a me tarvitsemme. Ei nouse 
asunnot ja tehtaat ellei säästetä. D 

Sanskrit-tekstejä suomeksi 
Suomennokset Marja-Leena Teivonen 

Herran laulu - Bhagavadgita 

Herran laulu on kokoelma ajatuksia, jotka koskevat ihmisen 
maallista elämää ja tuonpuoleista kohtaloa. 

Bhagavadgita - hindujen raamattu - on tärkeä lukijalle, 
joka haluaa perehtyä Intian kirjallisuuteen, filosofiaan ja kult
tuuriin. 
146 s. nid. ovh 29,40 mk 

Seitsemän upanisadia 

Upanisadeihin - alunperin salaisoppia - on kiteytynyt vanha 
intialainen viisaus: elämänfilosofia ja mytologia. 

Upani5adeja on runsaasti, mutta nyt käännetyt seitsemän kuu
luvat neljäntoista vanhimman ja tärkeimmän joukkoon. 
108 s. nid. ovh 28,00 mk 

KIRJAKAUPOISTA TAI SUORAAN POSTIENNAKOLLA 

Oy Gaudeamus Ab 
p. 90 - 625 700 



Jussi Raumolin 

INFLAATION SYISTÄ JA SEURAUKSISTA 

Syksyllä 1974 järjestettiin Kriittisessä Kor
keakoulussa kolmen tilaisuuden sarja, jossa 
tarkasteltiin inflaation syitä ja seurauksia. 
Oheisena julkaistaan kaksi alustusten perus
teella tehtyä kirjoitusta, jotka lähestyvät ai
hetta varsin erilaisista näkökulmista. Jussi 
Raumolin selvittelee inflaatiota laajassa pers
pektiivissä sekä historiallisesti että erilaisissa 
yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Seppo Kyk
känen Työväen taloudellisesta tutkimuslaitok
sesta käsittelee inflaatiota ja tulopolitiikkaa. 

"He eivät kaikki kuolleet, mutta kaikki sai
vat tartunnan" kerrottiin muinoin ruton is
kiessä ja tämä sanonta sopii myös nykyiseen 
maailmaan, jossa inflaatio iskee totaalisesti 
mutta eriarvoisesti yhteiskuntaan. Saksalai
nen kirjailija Hans Fallada saavutti 1920-lu
vulla maailmanmaineen kirjallaan "Kleiner 
Mann, was nun ?'', jossa hän kuvaa inflaation 
köyhdyttämän kaulusköyhälistön kurjuutta 
katkeran luokkataistelun maailmassa. Ilmei
sesti tästä kirjasta otetaan pian uusintapai
noksia, kuten niin monesta muusta 1920-lu
vun kirjasta. 

Mikä sitten on inflaatio, tämä kaikkialla 
tiedostusvälineissä kummitteieva peikko? Tä
mä hyvin vanha ilmiö on nimellisesti hyvin 
uusi, sillä tämän vuosisadan alun tietosana
kirjat eivät tunteneet tällaista ilmaisua. Ta
vallisesti inflaatiolla tarkoitetaan nykyään ra
han arvon heikkenemistä. Mutta tuijotettaes
sa pelkästään rahaan sorrutaan helposti ns. 
monetääriseen illuusioon. 

Jos inflaation syitä aikoo syvällisesti sdvit
tää, on syytä irrottautua rahaan tuijottami
sesta, ja katsottava tarpeita ja resursseja. Nä
kisin inflaation ennen muuta syntyvän tar
peiden kasvaessa yli käytettävissä olevien re
surssien. Tämä ristiriita voi välittyä rahan
arvon huononemisena, mutta se voi vallita 
myös hintojen pysyessä melkoisen vakaana 
kuten esim. nykyään sosialistisissa valtioissa, 

Supistelma alustuksista 14. 10. ja 21. 10. 1974 

JOissa inflatorinen paine ilmenee jonotukse
na, tavaroiden loppumisena ja säästötilien 
kasvuna. Jos Suomessakin nyt siirryttäisiin 
nopeasti tiukkaan hintasäännöstelyyn, alkaisi
vat tavarat ennen pitkää loppua kaupoista. 

Erilaiset enemmän tai vähemmän vallitse
vat talousteoriat esittävät nykyään erilaisia 
syitä inflaatiolle. Uusklassiset monetaristit pu
huvat rahan liiallisesta tarjonnasta. Keynesi
läiset tarkastelevat liiallista kysyntää tai kus
tannuspainetta. Marxilaiset käsittelevät pää
omaa kasaavia monopoleja, jotka siirtävät 
kustannukset työtätekevien maksettaviksi. 
Strukturalistit näkevät, että tuotannon kehit
tymättömyys, sektorimuutokset ja pullonkau
lat synnyttävät tarjonnan niukkuutta ja toi
saalta kustannuspainetta. Ja ulkomaankaup
pateoriat kertovat, jos kertovat, kansainväli
sen rahajärjestelmän tasapainottomuuksista, 
keinottelusta, tuontikustannusten noususta ja 
ma:hdollisesti myös liiallisesta vientikysynnäs
tä inflatorisina lähteinä. 

Inflaatio, tarpeet ja raha 

Kaikki nämä näkemykset ovat nykyään 
varmasti omalta osaltaan oikeita, mutta ne 
ovat samalla yksipuolisia. Inflaatiota tulisi 
tarkastella totaalisena ja moniulotteisena yh
teiskunnallisena ilmiönä ja kytkeä se paitsi 
taloudelliseen myös psykologiseen, sosiaali
seen, poliittiseen ja ekologiseen ulottuvuu
teen. Ja historiaan, sillä nykyinen voimakas 
inflaatio ei ole ainutkertainen. Vertailulla 
pääsee aina syvempiin näkemyksiin kuin pel
kästään omaan aikaan ja hetkeen pysähty
mällä. 

Historialliset esimerkit osoittavat, että var
sinkin rappeutuvissa kulttuureissa on inflaa
tio erityisen voimakas. Niin yksityisillä kuin 
julkisilla tarpeilla on taipumus kasvaa voi
makkaasti ja vastustamattomasti. Toisaalta 
työhalu ja varsinaista tuottavaa työtä teke
vien ihmisten osuus vähenee. Verotus kiris
tyy, kun byrokratia paisuu paisumistaan. Tu
hotuhlaus kuten asevarustelu ja sirkushuvit 
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imee suunnattomasti resursseja ja luonnon
varojen rajallisuus saattaa asettaa kasvulle 
rajoja. Tässä yhteydessä on syytä puhua tar
peiden inflaatiosta eli sivilisaatioinflaatiosta. 
Rooman imperiumin rappio on erityisen hy
vä esimerkki sivilisaatioinflaatiosta ja sen tu
hoisista seurauksista. 

Täilaiselia tta:rpeiden inflaatiolla on kytken
tänsä rahaan. Jo Aristoteles huomasi, ettei 
rahan mahdollistama tarpeiden kasvu näytä 
tuntevan mitään kattoa. Rahan avulla voi
daan taloutta laajentaa, mutta metallirahan 
kaudella laajentaminen oli kaivoksien tuoton 
rajaama. Yhtäkkiset arvometallien määrän 
lisääntymiset kuten Amerikan kaivosten val
loitus renesanssin aikana saattoivat synnyttää 
voimakkaita inflaatioita. Historian ensimmäi
nen paperirahakokeilu mongolien hallitse
massa Kiinassa epäonnistui sen irtipäästämän 
rajun inflaation johdosta; paperi ei sinänsä 
perimmäisesti inflaatiota aiheuttanut, mutta 
se mahdollisti vallitsevien inflaatiorpaineiden 
voimakkaan purkautumisen. 

Länsimaista taustaa 

Länsimailla paperirahan käyttö on suhteel
lisen uusi keksintö ja ensimmäiset kokeilut 
1700-luvulla päättyivät melko nolosti. Rans
kan vallankumouksen jälkeisten suurten so
tien aikana leviteltiin kaikenlaisia papereita 
ja inflaatio oli raju. Viime vuosisata ei ol
lut sen sijaan inflatorinen. Vaikka yksityiset 
ja julkiset tarpeet kasvoivat rajusti, ne olivat 
varsin alhaisia verrattuna nykypäivään. Tuo
tanto kasvoi voimakkaasti teollisen mullistuk
sen ansiosta ja eurooppalaiset valtasivat uu
sia resursseja käyttöönsä ympäri maailmaa. 
Kultakanta sääteli kansainvälisen talouden 
tasapainoja. Aika oli hyvin poikkeuksellinen. 

Kaikki muuttui suuressa eurooppalaisessa 
sodassa, jota myös ensimmäiseksi maailman
sodaksi kutsutaan. Uuden pitkäaikaisen ja to
taalisen sodan rahoitus synnytti kaikissa so
taakäyvissä maissa suunnattoman liikakysyn
nän, joka purkautui hintoihin heti sodan jäl
keen. Inflaatio saavutti tähtitieteellisiä luke
mia vallankumoussotien Venäjällä ja poliit
tisen sekasorron, raaka-aine- ja ravintopulan 
ja sotakorvauksien vaivaamassa Saksassa. Lo
kakuussa 1923 oli Saksassa yli 10 000 ihmis
tä painamassa yötä päivää lisää rahaa ja ra
ha-asian tunti ja Karl Helffrich ehdotti jo vil
jaan ja maahan perustuvaan reaalirahaan pa-

laamista! Ulkomaisiin lainoihin perustuva va
kauttamisohjelma pelasti tilanteen sillä ker
taa, mutta tällaiset lainaoperaatiot tekivät 
kansainvälisen talouden hyvin herkäksi ja 
suuri lamakausi muistutti pian tasapainotto
muuksista. 

Viime sodan jälkeen inflaatio oli jälleen 
raju kaikissa sotaakäyneissä valtioissa, myös 
Neuvostoliitossa, jossa ensimmäisten viisivuo
tissuunnitelmien liikainvestointien ja sodan 
synnyttämä liikakysyntä alkoi tasapainottua 
vasta 1950-luvun alussa. Länsimailla Korean 
sodan aiheuttama kova kysyntä voimisti vie
lä tällöin jälleenrakennuksen ylläpitämää lii
kakysyntätilannetta. Inflaatio kuriintui vasta 
1960-luvun alussa. 

Viime vuosikymmenellä uskottiin niin län
nessä kuin idässä hyvinvoinnin tuhatvuotisen 
valtakunnan häämöttävän kasvukilpailun 
maalissa, mutta nykyään globaalisen ekologi
sen kriisin ja kasvun rajojen käydessä yhä 
selvemmin arkipäiväisesti ilmi eletään eten
kin länsimailla ja useissa Kolmannen maail
man maissa todellisessa inflaatiokurimuksessa. 

Nykyisen inflaatiokurimuksen syistä 

Nykyiselle inflaatiokurimukselle voi löytää 
syitä melkein mistä tahansa nykymaailmassa 
vallitsevasta kehitystendenssistä. Ensinnäkin 
luonnonvarojen lisääntyvä niukkuus asettaa 
rajoja kasvulle ja irtipäässeiden tarpeiden 
tyydytykselle. Vallitseva hintamekanismin vä
littämä niukkuus ei heijasta todellista geolo
gista niukkuutta, vaikka poliittiset ja yritys
stragiset tekijät ovat nostaneet raaka-aineiden 
ja energian hintoja jo huomattavasti. Hinto
jen nousu jatkuu varmasti tulevaisuudessa. 
Toisaalta ympäristönsuojelu vaatii kasvavia 
investointeja, jotka ovat periaatteessa poissa 
tuotannollisista investoinneista, vaikka joita
kin uusia teollisuudenhaaroja tästä saattaa 
syntyä. 

Toiseksi perinteelliset kasvun tekijät ehty
vät pitkälle teollistuneissa maissa. Maaseudul
ta ei enää voi siirtää työvoimaa kaupunkei
hin, mikä ennen suosi kasvua. Joillakin sek
toreilla vallitsee sen sijaan työvoimapula. So
danjälkeiset suuret teknologiset kehityslinjat 
kypsyvät, eikä ratkaisevia uutuuksia ole tul
lut tilalle. Useiden kestokulutustavaroiden ky
syntä kyllästyy ja tarpeet siirtyvät palveluk
siin. Tertiäärinen sektori paisuu, mutta ei ole 
mahdoUisuuksia sellaisiin tuottavuuden nou-



suihin kuin teollisuudessa on ollut asian laita. 
Yhdysvaltojen maksutaseen pitkällinen yli

jäämä sysäsi 1960-luvun lopulla kansainväli
sille markkinoille runsaasti dollareita, ja tä
mä vei mm. Vietnamin sodan synnyttämää 
liikakysyntää ulkomaille. Kansainvälisten ra
hamarkkinoiden tasapainottomuus on syn
nyttänyt keinottelua ja tämä on vaikeuttanut 
kansallisten talouksien hallintaa. Valuutta
kriisit, resurssipulat ja kilpailun kiristyminen 
ovat puolestaan voimistaneet uusprotektio
nismia ja maailmankaupan kasvu on hidas
tunut. 

Nykyisen niin sotilaallisen kuin taloudelli
sen innovaatiokilpailun vaatimat suurinves
toinnit vaativat suunnattomia resursseja ja 
kypsyvät vasta vuosien päästä. Suuryritykset 
siirtävät kustannuks-et hintoihin. Toisaalta 
ammattijärjestöjen voima on kasvanut jatku
vasti ja palkkoja korotetaan tämän mukai
sesti. 

Tarpeiden kasvu on päässyt valloilleen. Jul
kiset tarpeet kasvavat jatkuvasti koska on 
pysyttävä mukana kansainvälisessä kilpailus
sa, vallitsevaa teknis-taloudellista kehitystä on 
tuettava, tasa-arvoa lisättävä ja kehityksen 
seurauksia paikkailtava. Kun inflaatio yltyy, 
perustetaan inflaationtorjuntabyrokratia. Hy
vin menee, säätely lisääntyy! 

Yksityiset tarpeet kasvavat. Yleinen yhteis
kuntakehitys, sen synnyttämät kompensaatio
tarpeet, mainos ja tasa-arvon vaatimukset 
vauhdittavat kulutusta. Ennen aristokraateil
la oli yksinoikeus tuhotuhlaukseen; porvaris
to matki aristokraatteja ja nykyään työväki 
ja maalaiset matkivat porvareita. Eikä ku
lutuskilpailussa koskaan saavuteta tasa-arvoa, 
sillä alemman yhteiskuntaryhmän saavuttaes
sa ylemmän, tämä keksii uusia hienouksia 
erottuakseen alemmista. 

Hallitukset eivät uskalla ryhtyä tehokkaa
seen inflaationtorjun taan, sillä kukaan polii
tikko ei ota mielellään vastuuta työttömyy
destä. Deflaatiopolitiikan pelätään aiheutta
van myös yleistä lamaa. Tulopolitiikka ei ota 
oikein onnistuakseen, sillä työläiset näkevät 
siinä usein vain tulopoliisin. Kun verotusta 
ei uskalleta korottaa kasvavien julkisten me
nojen rahoittamiseksi ja kulutus muutenkin 
uhkaa investointeja, tulee inflaatiosta itse asi
assa ylimääräinen vero investointien rahoitta
miseksi. Niitähän ei kukaan kehitystä halua
va tohdi vastustaa. Summa summarum: tar
peet ovat voimakkaassa kasvussa, tuotannon 
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kasvu on heikkenemässä ja niukkuudet ja pu
lat arkipäiväistymässä; mitä muuta voi olla 
seurauksena kuin raju inflaatio. 

lnflaatiokurimuksen seurauksista 

Varsinkin 1950-luvulla keskusteltiin inflaa
tion mahdollisista eduista taloudellisen kehi
tyksen käynnistämisessä ja ylläpitämisessä; 
siitä katsottiin olevan apua resurssien mobili
saatiossa ja täystyöllisyyden saavuttamisessa. 
Tietystjkään tälläinen kehitystä edistävä in
flaatio ei saanut olla suuren suuri. Brasilian 
haillitus py,rikiii tälläkin hetkellä käyntämään 
hallittua inflaatiota taloudellisen kehityksen 
välineenä. 

Inflaatiolla on joka tapauksessa merki ttä
viä yhteiskunnallis-poliittisia seurauksia. En
sinnäkin se on uusi tulonjakaja. Yrittäjät ja 
palkkatyöläiset selviävät paremmin kuin kiin
teätuloiset. Virkamiehet jäävät jälkeen teol
lisuustyöläisistä, joiden palkoissa on liukuma
varaa. Ja tulopolitiikka sen kuin mutkistuu. 

Velalliset selviävät paremmin kuin velkojat 
ja erityisesti pankkitallettajat kärsivät. Mark
kinapalvelujen osuus korostuu, sillä hallitus 
rajoittaa julkisten palvelusten kasvua kysyn
nän hillitsemiseksi. Kiinteän omaisuuden hal
tijat ovat paremmassa turvassa kuin omista
mattomat. Metsien ja maan arvo korostuu. 

Toisaalta inflaatio heikentää taloudellista 
tehokkuutta. Se lisää spekulaatiota ja tuotta
mattomia investointeja. Inflaation synnyttä
mät uudet suhteelliset hinnat saattavat ohja
ta talousyksikköjen toimintaa helppoihin rat
kaisuihin tai muuten kannattamattomat yri
tykset säilyvät toimintakykyisinä. 

Vallitseva raju inflaatio lamauttaa talou
dellista kasvua, koska spekulaatio ja kulutuk
sen ja kustannusten kasvu heikentää inves
tointivaraa. Voimakas inflaatio johtaa hel
posti ulkomaankaupan tasapainottomuuteen, 
ja tämän seurauksena kysynnänrajoituksiin, 
mahdollisesti devalvaatioon ja jopa tuonti
säännöstelyyn. Nykyään selvitään lyhyellä 
tähtäimellä sillä, että kaikkialla vallitsee voi
makas inflaatio ja käyttämällä liukuvia kurs
seja. Mutta näin ikävät ongelmat itse asiassa 

vain sysätään kauemmaksi tulevaisuuteen. 
Vaikka kohtuullinen inflaatio voikin lyhy

ellä tähtäimellä suosia taloudellista kehitystä, 
pysäyttää hyperinflaatio kasvun täysin sekä 
sisäisistä että ulkoisista syistä. Hyvä esimerk
ki on 1920-luvun alun Saksa, jossa teollinen 
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kapasiteetti aluksi vahvistui merkittävästi, 
mutta lopuksi tuli täydellinen pysähdys. 

Mutta inflaatiolla on myös muita merkit
täviä vaikutuksia kuin edellä esittämäni koh
dat joiden voi katsoa lähtevän ikäänkuin pe
rinteellisen taloustieteen sisältä. Voimakas in
flaatio luo yleistä epävarmuutta ja ihmisten 
luottamus poliittisiin instituutioihin vähenee. 
Kärjistyneesti tämä ilmeni juuri 1920-luvun 
alun Saksassa: musta pörssi vahvistui, kaiken
lainen keinottelu, korruptio ja veronkiertä
minen yleistyi ja vallankumouksellinen ja 
vastavallankumouksellinen ilmapiiri tiivistyi. 

Lenin totesi aikanaan, että po•rvarillisen 
yhteiskunnan tuhoamiseksi on murskattava 
sen raha. Epäilemättä niin Venäjän vallan
kumouksen yhteydessä kuin Kiinassa ja Itä
Euroopassa 1940-luvulla voimakas inflaatio 
heikensi perinteisen järjestelmän perustoja. 
Toisaalta on selvää, että raju inflaatio radi
kalisoi työläisiä kapitalistisissa valtioissa. 

Mutta myös fasismi voi hyötyä inflaatiosta. 
Suuren eurooppalaiden sodan jälkeisen inflaa
tion kurjistama ja kommunisteja pelkäävä 
keskiluokka ajautui niin Italiassa Mussolinin 
kuin myöhemmin Saksassa Hitlerin syliin. Ja 
myös oikeistoradikaalit voivat tietoisesti käyt
tää inflaatiota poliittisenä taisteluvälineenä 
kuten Chilessä v. 1973. 

Chilessä kansanrintamahallitus teki ilmei
siä talouspoliittisia virheitä lisätessään voi
makkaasti kysyntää jo Chilen perinteisesti 
inflaatioherkässä talousrakenteessa, kun li
säksi oli odotettavissa hallituksen niin sisäis
ten kuin ulkoisten vastustajien mahdollisia 
sabotaasitoimia. Eikä hallitus suhtautunut va
kavasti .irt1paasseeseen inflaatiokierteeseen 
vasta kuin hyvin myöhään. Ja aivan liian 
myöhään. Kansanrintamahallituksen talous
tieteilijät kirjoittivat mieluummin Yhdysval
tojen imperialismista kuin vallitsevasta vaka
vasta sisäisestä inflaatiosta. Mikä onkaan 
keynesiläisen kysyntää lisäävän talouspolitii
kan kohtalo tulevassa niukkuuksien maail
massa? 

Joka tapauksessa rajusta inflaatiosta näyt
tää seuraavan ennen pitkää voimakas kes
kus johtoinen säätely joko vallankumouksen, 
vastavallankumouksen tai reformin seurauk
sena. Näin kävi myös muinaisessa Roomassa, 
jossa keisari Diocletianus pystytti totalitaari
sen valtiobyrokratian. Kiinassa mongoliher
ruutta seurasi erittäin voimakas keskusjoh
toisuus. 

V aJ1litsevissa .valtiososiialismei>ssa on inflato
riset paineet pidetty paremmin kurissa kuin 
lännessä. Säätely on helpompaa, koska suur
yritykset ja ammattijärjestöt ovat valtion ko
mennossa. Toisaalta niiden avautuessa kan
sainväliseen talouteen ne avautuvat myös 
kansainvälisiin niukkuuksiin ja inflaatioon. 
Lisäksi tarpeet pyrkivät seuraamaan läntisiä 
tarpeita. Tulevaisuus on idässäkin ristiriitai
nen. 

Nykytilanteessa tuntuu mikä tahansa kan
sainvälinen kriisi vauhdittavan inflaatiota ku
ten Lähi-Idän sotaa seurannut öljysaarto tai 
toisaalta elintarvikepula. Jo lyhytkin "kon
ventionaalisesti" käyty sota romuttaisi vallit
sevat kansantaloudet. Egypti, Israel ja Syyria 
pysyvät pystyssä nykyään vain ulkopuolisin 
kainalosauvoin. 

Joseph A. Schumpeter päätti kirjansa Ca
pitalism, Socialism and Democracy vuoden 
1949 painoksen: 

"Marx oli väärässä määritellessään, miten ka
pitalistinen yhteiskunta romahtaa; hän ei kuiten
kaan ollut väärässä ennustaessaan, että se lopulta 
romahtaa. Stagnationistit (kehityksen pysähtymi
seen uskovat taloustieteilijät) olivat väärässä mää
ritellessään syyt, joiden takia kapitalistisen tuotan
non kehitys pysähtyy; he saattavat kuitenkin olla 
oikeassa ennustaessaan, että se pysähtyy - julki
sen sektorin suosiollisella myötävaikutuksella." 

Nyt voidaan sanoa, että Schumpeter oli 
väärässä käsitellessään tapaa, millä kapitalis
tinen kehitys loppuu, mutta hän oli oikeassa 
siinä, että se loppuu - inflaation ja ekolo
gisen kriisin yhteisvaikutuksesta. 0 
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KULTTUURIKESKUS KRIITTINEN KORKEAKOULU 

Kriittisessä Korkeakoulussa järjestetään il
taisin ja viikonloppuisin luento- ja alustus
sarjoja, keskustelutilaisuuksia sekä työryhmä
työskentelyä, joissa käsitellään ihmisen, kult
tuurin ja yhteiskunnan ongelmia. 

Kaikki tilaisuudet ovat avoimia ja mak
suttomia. Ne pidetään Rudolf Steiner -kou
lulla (Lehtikuusentie 6, Helsinki 27). Arki
päivisin tilaisuudet alkavat klo 19, viikonlop
puisin klo 14. 

Tilaisuuksissa pidettyjä esitelmiä, alustuk
sia ja keskusteluja julkaistaan kuusi kertaa 
vuodessa ilmestyvässä Katsaus-lehdessä, jon
ka voi tilata maksamalla vuositilausmaksun 
22 mk ps-tilille 715 56-0. 

KEVÄÄN 1975 OHJELMA 

1. Tiedon rajat 

Ihmisen tiedon maara kasvaa huimaa 
vauhtia. Mutta minkälaista tämä tieto on? 
Mitä me tiedämme ihmisestä ja luonnosta, 
pienimmistä hiukkasista ja maailmankaik
keudesta? Mihin tietomme perustuu ja mit
kä ovat sen rajat, vai onko niitä? Näitä ky
symyksiä selvitellään Kriittisellä Korkeakou
lulla jatkuvasti. 197 5 alkaa tieteen muutos
vaihetta ja nykytilannetta käsittelevä uusi sar
ja, jossa keväällä järjestetään viisi tilaisuutta 
(sarja jatkuu syksyllä). 

3. 2. Reijo Wilenius: Ihmisen tieto ja sen 
rajat 

17. 2. K. V. Laurikainen: Tiedon rajat 
mikro kosmoksessa 

17. 3. Reima Kampman: Sivupersoonatut
kimuksen vaikutus ihmiskuvaan 

1. 4. Markku Graae: Ihmisen tutkimisen 
perusteista 

21. 4. Jussi Raumolin: Princetonin gnoszs 
- tieteellinen rationalismi kriisissä 

2. Informaatioräjähdys 

»Miltä tuntuu kun tieto kaatuu päälle?» 
Tätä tilannetta kartoitetaan symposiumissa 
lauantaina 22. 2. klo 14-18.30. Lähtökohta
na pidetään aivojemme fysiologisia edelly
tyksiä, jonka jälkeen luodaan historiallinen ja 
yhteiskunnallinen katsaus siihen, miten nykyi-

seen informaatiotulvaan on jouduttu. Sym
posiumissa tarkastellaan tilannetta myös käy
tännön ongelmana ja keskustelussa pyritään 
etsimään mahdollisuuksia tiedon tulvasta sel
viytymiseen. 

Informaation välittyminen 
Matti Bergström: Miten aivomme käsitte

levät informaation ja mitkä ovat vastaan
ottamisen rajat 

Kaarlo Nordenstreng: Informaatio yhteis
kunnallisessa kehityksessä 

Osmo A. Wiio: Informaation välittymisen 
uudet ulottuvuudet 

Kun informaatiota tulee liikaa - puheen
vuoroja aiheesta »Miltä tuntuu kun koko tie
to kaatuu päälle». 

Kauko Sipponen, Matti Louekoski, Olli 
Varho, Simopekka Nortamo, Hannu Taanila. 

Pysähtyykö kehitys inf ormaatiotulvaan? -

yleiskeskustelu. Ville Repo (pj.), Elina Simo
nen, Eino S. Repo sekä K. Nordenstreng, 
S. Nortamo, H. Taanila, 0. Varho ja 0. 

Wiio. 

3. Ihminen - kieli - yhteiskunta 

Kielellä on keskeinen merkitys kulttuurille. 
Mutta kieli heijastaa myös yhteiskunnassa ta
pahtuvaa yleistä kehitystä ja vallitsevia eroa
vuuksia eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvien ih
misten välillä. Mahdollisuudet sosiaaliseen, 
kulttuuriseen ja taloudelliseen vaikuttamiseen 
näkyvät ihmisten käyttämässä kielessä. Kie
len avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten ih
minen kokee yhteiskunnan ja mikä hänen 
asemansa siinä on. 

Ihminen-kieli-yhteiskunta -symposiumis
sa paneudutaan maanantaina 14. 4. ongelma
kenttään lyhyin alustuksin, kommenttipu
heenvuoroin ja keskusteluin. Symposiumiin 
kutsutaan eri alojen asiantuntijoita ja siihen 
toivotaan mukaan tavallisia kielenkäyttäjiä. 

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suoma
laisuuden liiton kanssa. 

Frode Strnmnes: Ajattelun kieli 
Anja Meskanen: Lapsi - kieli - ympä-

ristö 
Heikki Paunonen: Kieli ja sosiaaliryhmät 
Sakari Haapaniemi: Vaikuttamisen kieli 
Pauli Saukkonen: Kielen köyhtyminen 



KULTTUURIKESKUS 
KRIITTINEN KORKEAKOULU 

Kevät 

HELMIKUU 

Ma 3. 2. Prof. Reijo Wilenius: 
Ihmisen tieto ja sen rajat 
(Tiedon rajat) 

Ma 10. 2. Os.pääll. Pekka Kilpi: 
Korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen tavoit
teista 

Ti 11. 2. Toiminnanjohtaja Tuula Linsiö: 
R yhmäteattereiden vaikeudet 

Ma 17. 2. Prof. K. V. Laurikainen: 
Tiedon rajat mikroskosmoksessa 
(Tiedon rajat) 

Ti 18. 2. Taiteilija Harro Koskinen: 

La 22. 2. 
klo 14 

Taiteilijan vastuu 

lnformaatioräjähdys - symposium 
Informaation välittyminen 
Prof. Matti Begström: Miten aivomme käsitte
levät informaatiota ja mitkä ovat vastaanotta-
misen rajat ' 

Prof.' Kaarle Nordenstreng: Informaatio yhteis
kunnallisessa kehityksessä 
Prof. Osmo A. Wiio: Informaation välittymisen 
uudet ulottuvuudet 

• Kun.frformaatiota tulee liikaa 
Puheenvuoroja: kansliapääll. Kauko Sipponen, 
ministeri Matti Louekoski, toim.joht. Olli Var
ho, toim.pääll. Simopekka Nortamo, os.pääll. 
Hannu Taanila 

Pysähtyykö kehitys informaatiotulvaan? 
Yleiskeslmstelu: kirjallinen johtaja Ville Repo 
( pj.), toim. Elina Simonen, fil.kand. Eino S. 

Repo sekä Kaarle Nordenstreng, Simopekka 
Nortamo, Kauko Sipponen, Hannu Taanila, 
Olli Varho ja Osmo A. Wiio. 

MAALISKUU 

Ma 3. 3. 

Ti 4. 3. 

La 8.3. 
klo 16 

Su 9.3. 
klo 17 

Ma 10. 3. 

Ti 11. 3. 

Ma 17. 3. 

Ti 18. 3. 

Mitä anarkismi merkitsee käytännössä - sym
posium 
(Mukana puolueiden edustajia) 

Valtiot.tri Raimo Väyrynen: 
Taloudelliset mekanismit ja ympäristön suojelu 

Dr. B. J. C. Lievegoed (Hollanti): 
Lääketieteen kriisi - antroposofisen lääketie
teen mahdollisuudet 

B. J. Lievegoed: 
Lääketieteen kriisi II 

Kansanedustaja Erkki Tuomioja: 
öljy ja kansainvälisen talouden tulevaisuus 

Sami Santanen: 
Mitä on sosialistinen realismi 

Lääk. ja kir.tri Reima Kampman: 
Sivupersoonatutkimuksen vaikutus ihmiskuvaan 
(Tiedon rajat) 

Taidekasvatus-symposium 
Mukana mm. HuK Kirsti Karppinen (Koulu
jen luovan toiminnan yhdistys), FK Pirkko
Leena Koponen (Inkeroisten luovan ilmaisun 
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kurssi), opettaja Christina Donner (Finns folk
högskolan), dipl.ins. Martti Tuomola ( Inhimilli
sen kasvun korkeakoulu 

Ma 24. 3. Tulopolitiikka ja kasvun pysähtyminen - miten 
tulot jaetaan kun kakku ei enää kasva 
Kansliapäällikkö Keijo Liinamaa 

Ti 25. 3. VTK Jussi Raumolin: 
Herman Hesse ja 20-luvun kirjallisuuden ajan
kohtaisuus 

HUHTIKUU 

Ti 1. 4. HuK Markku Graae: 
Ihmisen tutkimisen perusteista 
(Tiedon rajat) 

Ma 7. 4. Ekologisesti tasapainoisen yhdyskunnan suun
nittelu 
Arkkit. Mikko Karjanoja, MMK Markku Hau
kioja, apul.prof. Lauri Hautamäki 

Ti 8. 4. VTK Jussi Raumolin: 
Historian vastakulttuurit - buddhalaisista sur

realisteihin 

Ma 14. 4. Ihminen - kieli - yhteiskunta 
Dos. Frode Stmmnes: Ajattelun kieli 
Yht.kand. Anja Meskanen: Lapsi - kieli -
ympäristö 

- ... 

Fil.tri Heikki Paunonen: Kieli ja sosiaali
ryhmät 
Fil.kand. Sakari Haapaniemi: Vaikuttamisen 
kieli 
Prof. Pauli Saukkonen: Kielen köyhtyminen 

Ti 15. 4. Hannu Eerikäinen: 
Ihmiskunnan tulevaisuudenkuva elokuvissa 

Ma 21. 4. VTK Jussi Raumolin: 
Princetonin gnosis - tieteellinen rationalismi 
kriisissä 
(Tiedon rajat) 

Ti 22. 4. Prof. Juha Pentikäinen: 

Su 27. 4. 
klo 14 

Uskonnolliset vastakulttuurit 

V astakulttuuripäivä 
(Suomalaiset vastakulttuurin nykyilmiöt. Eri 
ryhmien edustajia.) 

Ma 28. 4. Ruuhka-Suomi - Helsingin seutu asuin
ympäristönä 
FK Anssi Paasivirta: Elämisen laatu Helsingin 
seudulla verrattuna maan muihin alueisiin 
Dipl.ins. Ora Patoharju: Ympäristöongelmat 
ja tila Helsingin seudulla 
Arkkit. Kaj Nyman: Ongelmien ratkaisuista 

Ti 29. 4. Kauppat.kand. Antti Paasio: Rooman klubin 
( Mesarovicin) maailmanmallin ja Beckermanin 
taloustieteen vertailua 

Huom! Mahdolliset lisäykset seuraavassa Katsauksessa. 

Maanantain ja tiistain tilaisuudet alkavat klo 19. 
Kaikki tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. 

Alustuksia julkaistaan kuusi kertaa vuodessa ilmestyvässä 
Katsaus-lehdessä, jonka voi tilata maksamalla 22 mk ps-tilille 

715 56-0 . . 

Kulttuurikeskus Kriittinen Korkeakoulu 

Osoite: Rudolf'Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6, Helsinki 27 
Puhelin: 410 141 (maanantaisin ja tiistaisin klo 17-18.30) 

.. 



4. Ruuhka-Suomi - Helsingin seutu 
asuin ympäristönä 

Helsingin seudulle muuttaa jatkuvasti ih
misiä kaikkialta Suomesta. Helsingin kaupun
gin väestönkasvu on jo kääntynyt laskuun, 
paine suuntautuu naapurikuntiin. Tarjoaa
ko Helsingin seutu asukkaidensa elämälle hy
vät puitteet? Pitääkö Helsingin seudun vielä 
kasvaa ja mitä ongelmia kasvu aiheuttaa? 
Minkälaista on elämisen laatu Ruuhka-Suo
messa. Näitä kysymyksiä käsitellään sympo
siumissa maanantaina 28. 4. 

Anssi Paasivirta: Elämisen laatu Helsingin 
seudulla verrattuna maan muihin alueisiin 

Ora Patoharju: Ympäristöongelmat ja tila 
H elsin,gin seudulla 

Kaj Nyman: Ongelmien ratkaisuista 

5. Taideohjelmisto 

Helmikuussa aloitetaan teatteritaiteella, 
josta keskustelunaiheena on pienten ryhmä
teattereiden panos näyttämötaiteessa, niiden 
toimintamahdollisuudet sekä tilanne »sisältä
päin», näyttelijän silmin nähtynä. 

Sosialistista realismia esitellään kahdessa 
tilaisuudessa sekä teoreelliselta pohjalta tar
kasteltuna että konkreettisemmin, erään sosia
listista realismia toteuttavan taiteilijan alus
tuksessa taitelijan vastuusta. 

Elokuvan parissa käsitellään tieteisfilmien 
hahmottamia tulevaisuudenkuvia ja kirjalli
suudessa 20-luvun tuotannon ajankohtaisuut
ta, erityisesti Hesseä. 

T aidekasvatuksesta on maaliskuussa sym
posium, johon osallistuvat mm. uusien kokei
luprojektien edustajat. Tarkoituksena on kar
toittaa nykyistä tilannetta ja saada esiin posi
tiivisia malleja tulevaisuuden suuntaviivoiksi. 

Vastakulttuuri-teema huipentuu 27. 4. 
huhtikuisen sunnuntain happeningiin, jossa 
tapaavat ja esittäytyvät julkisesti Suomen tä
mänhetkisten ns. vastakulttuurien edustajat. 
Kaikki ovat paikalla omilla ehdoillaan, kes
kustelu, musisointi, agitointi tms. toiminnat 
ovat vapaita. Raja-aitaa »yleisön» ja »esiin
tyjien välille ei pystytetä. Lisätietoja seuraa
vassa Katsauksessa. 

11. 2. Tuula Länsiö: Ryhmäteattereiden 
vaikeudet 

18. 2. Harro Koskinen: Taiteilijan vastuu 
11. 3. Sami Santanen: Mitä on sosialistinen 

realismi 

18. 3. Taidekasvatus-symposium. Mukana 
mm. Kirsti Karppinen (Koulujen luovan toi
minnan yhdistys), Pirkko-Leena Koponen 
( Inkeroisten luovan ilmaisun kurssi), Chris
tina Donner (Finns folkhögskolan), Martti 
Tuomola (Inhimillisen kasvun korkeakoulu) 

25. 3. Jussi Raumolin: Herman Hesse ja 
20-luvun kirjallisuuden ajankohtaisuus 

8. 4. Jussi Raumolin: Historian vastakult
tuurit - buddhalaisista surrealisteihin 

15. 4. Hannu Eerikäinen: Ihmiskunnan tu
levaisuudenkuva elokuvissa 

22. 4. Juha Pentikäinen: Uskonnolliset vas
takulttuurit 

27. 4. Vastakulttuuripäivä. 
vastakulttuurin nykyilmiöt. 
edustajia. 

6. Muita tilaisuuksia 

Suomalaiset 
Eri ryhmien 

10. 2. Pekka Kilpi: Korkeakoulujen tutkin
nonuudistuksen tavoitteista 

3. 3. Mitä anarkismi merkitsee käytännössä 
- symposium (Keskustelijoina eri puoluei
den edustajia) 

4. 3. Raimo Väyrynen: Taloudelliset me
kanismit ja ympäristön suojelu 

10. 3. Erkki Tuomioja: Dljy ja kansainväli
sen talouden tulevaisuus 

24. 3. Tulopolitiikka ja kasvun pysähtymi
nen - miten tulot jaetaan kun kakku ei enää 
kasva (Keijo Liinamaa) 

7. 4. Ekologisesti tasapainoisen yhdyskun
nan suunnittelu (työryhmän raportti) Mikko 
Karjanoja, Markku Haukioja, Lauri Hauta
mäki 

29. 4. Antti Paasio: Rooman Klubin (Me
sarovicin) maailmanmallin ja Beckermanin 
taloustieteen vertailua 

Dr. B. J. C. Lievegoed (Zeist, Hollanti): 
»Lääketieteen kriisi - antroposofisen lääke
tieteen mahdollisuudet» (la 8. 3. klo 16 ja su 
9. 3. klo 17). Järjestetään yhteistyössä Ter
veydenhoidon valinnanvapaus ry:n kanssa. 
Matkakustannusten peittämiseksi pääsymaksu 
4 mk (opiskelijat 3 mk). 

Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä il
moitetaan seuraavassa Katsauksessa, joka il
mestyy maaliskuun lopulla. 



Seppo Kykkänen 

Inflaatio ja tulopolitiikka 

Maamme inflaatiokehitys johtuu viimekä
dessä maamme yhteiskuntatalouden raken
teesta, joka on tunnusomainen valtiomonopo
listiselle kapitalismille. Rakenteella tarkoitan 
tällöin talouden rahajärjestelmää ja siihen 
liittyvää Suomen Pankin harjoittamaa raha
politiikkaa ja valuuttakurssipolitiikkaa, hin
tojen määräytymis,tä eli hintapolitiikkaa, jul
kista talouspolitiikkaa sen mitä erilais.immis
sa ilmenemismuodoissa &ekä ansioiden mää
räytymistä eli työehtosopimuspolitiikkaa jne. 

Näennäisesti on tosin niin, että useissa in
flaatiokehityksen vaiheissa näyttää taloutem
me ulkopuolisilla tekijöillä olleen huomatta
va merkitys. Milloin näyttää selitys muutok
siin olleen kansainvälisen inflaatiokehityksen 
vaihtelui&Sa, milloin ja usein yhdessä edelli
sen seikan kanssa kansainvälisessä suhdanne
vaihtel ussa. Perimmäinen syy inflaatiakehi
tyksessä tapahtuneisiin muutoksiin on kuiten
kin myös tällöin ollut kapitalistisen talousjär
jestelmän valtiomonopolistisessa rakenteessa, 
sillä ilmeisestikin toisenlaisen talouden raken
teen vallitessa ko. kansainvälisten inflaatio
impulssien leviäminen maahamme olisi es
tynyt. 

Kapitalistisen talouden valtiomonopoiisti
nen rakenne ei luonnollisestikaan ole sen 
enempää 'ylhäältä annettu' kun ikuinenkaan. 
Päinvastoin kapitalismin valtiomonopolisti
nen rakenne on tietoisen päätöksenteon tulos. 
Jos kuitenkin pysähtyisimme tämän toteami
seen, ajautuisimme voluntarismiin. Kapitalis
min inflaatorinen valtiomonopolistinen ra
kenne on myös tietoisuuden ulkopuoJisten, 
tietoisuuden kanssa vuorovaikutuksessa ole
vien tekijöiden tulos. 

Viimemainitunlaisista tekijöistä perusta
vaa laatua olevana on pidettävä tuotantovä
lineiden kapitalistisen yksityisomistuksen ja 
tuotannon yhteiskunnallisen luonteen välisen 
ristiriidan kärjistymistä tiettyyn asteeseen. 
Tähän liittyi sosialismin antama haaste. Se 
ilmeni mm. kapitalistisen talousjärjestelmän 
voimakkaana kriisinä kolmekymmentäluvun 
alkupuolella. 

Tämän aiheen kannalta huomionarvoi
nen seikka näyttää edelleen olleen se, että 
kultakantaan perustuva rahajärjestelmä esti 
nopean pääoman akkumulaation hidastaes-
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saan nopeamman akkumulaation edellyttä
mien pääomantulonsaajille edullisten tulon
jaon muutosten toteutumista. Paperhl-ahajär
jestelmään siirtyminen t,eki tulonjaon muu
tosten aikaansaarnisen inflaation avuL!a akku
mulaation kuUoisiinkin tarpeisiin nähden 
joustavaimmaksi. 

lnflatorinen kapitalismin valtiomonopolis
tiinen rakenne asetti työväenluokam palkka
taistelulle uudet ehdot. Nuo ehdot olivat osal
taan paLkkataistelua lamauttavat: työväen
luokan reaalinen elintaso näytti joutuneen 
työväenluokan kontrollin ulkopuoklle. Hin
nat näyttivät voivan nousta milloin tahansa 
palkankorotuksiin liittyen itai niihin liitty
mättä. 

Vaiikka 'kapitalismin vai tiomonopolistinen 
rakenne on siis ollut omiaam ruokkimaan aja
tuksia, joiden sisältönä on o1lut sopeutumi
nen toimimaan kapitalismin valtiomonopolis
tisilla ehdoilla, ei palkkataistelu kuitenkaan 
ole laannut. Syynä tähän olivat mm. ilmeinen 
lyhyellä tähtäyksellä saavutettu kontrolli re
aalipa:lkkakehitykseen nähden, taistelu palk
katulojen jakautumasta, mahdolliJSuus pakot
taa työnantajat ajoittain sopimaan - tosin 
usein varsin epätyydyttävä1lä tavalla - re
aaliansioista indeksiehdon puitteissa jne. 

Epäilemättä on jossain määrin tiedostettu 
myös se, että palkkataistelulla on piilovai
kutuksia. Palkkapolitiikka muodostaa oman 
ehtonsa kapitalisteille ja pääasiassa kapitalis
tien ehdoilla toimivalle valtiovallalle. Palk
kataistelu on niinollen eräs väline Jrnpita
lismin valtiiomonopolistisen rakenteen muut
tamiseksi. 

Edellätodetun seikan tiedostamisen astees
ta riippumatta palkkapolitiikalla, sen sopeu
tumattomuudella kapitalismin valtiomonopo
listiseen rakenteeseen, on epäilemättä ollut 
mainittua rakennetta muuttava vaikutus yh
dessä muiden tekijöiden kanssa. Ko. raken
nemuutokset ovat ilmenneet mm. niiden il
miöiden muodossa, joita nykyään nimitämme 
tulopoiitiikaksi. 

Valtiomonopolistisen tu1opolitiikan pää
määränä on väitetty olevan inflaatiokehityk
sen hillitseminen, vieläpä sen katkaiseminen. 
Valtiomonopolistisen tulopolitiikan perim
mäinen päämäärä on kuitenkin sama kuin 
kapitalismin valtiomonopolistisen talouspoli
tiikan yleensäkin: kapitalismin säilyminen. 
Tämän päämäärän toteutumisen edellytykse
nä on, että työväestö sopeutuu mm. :tulopo-
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Kyösti Pulliainen 

Poliittisen taloustieteen käsitteistä 

Kapitalistinen yhteiskuntataloudellinen 
muodostuma on painanut painolastinsa niin 
porvarilliseen kuin marxilaiseen yhteiskunta
ja taloustieteeseen. Tieteen käsitteet raahaa
vat mukanaan kapitalismin olosuhteita, mar
xilainen ehkä enemmän kuin porvarillinen 
koska 

marxilainen analyysi ja käsitteistö on 
kehitetty olemassaolevan kapitalismin 
todellisten suhteiden paljastamiseen, ja 
porvarillinen analyysi ja käsitteistö 
puolestaan näitä peittämään. 

Niinpä marxilaisen yhteiskuntateorian kä
sitteillä on varsin pitkälle todettu vastineensa 
markkinayhteiskunnassa. Pmvarillinen yh
teiskuntatiede ei ole niin tarkkaan sidottu 
olemassaolevaan kapitalismiin: sen käsitteis
tössä vilisee mitä merkillisempiä kuanmajai
sia, joilla empiiri1siä vastineita ei ole eikä 
tule. 

Molemmat yhteiskuntatieteen haarautu
mat on kuitenkin ladattu kapitalismia niin 
täyteen, että jo tämä estää niiden avulla 
suunnittelemasta mitään todella ratkaisevalla 
tavalla markkinayhteiskunnasta poikkeavaa 
elämisen tapaa ihmisille. Markkinayhteis
kunnalla tarkoitan sellaista yhteiskuntatalou
dellista. muodostumaa, jossa ihmistä kohdel
laan tavarana: tuotannossa ihminen on vain 
työvoimaa, tuotannon tulosten käytössä vain 
ostovoimaa, ja muissa yhteyksissä väestöä. 

Niinpä joskus olisi syytä pohtia joitain pe
ruskäsitteitä. Samalla olisi syytä yrittää va
pautua typerryttävästä kapitalismin painolas
tista, ja etsiä neuvokkeja markkinayhteiskun
nasta ulospääsyyn. 

Kykkänen ... 

litiikalle ominaisiin uwmn valtiomonopolisti
sen kapitalismin ehtoihin, joista osa on työ
väestölle aikaisempia edullisempia ja niinol
len porvarillisen propagandan voimakkaasti 
esilläpitämiä, mutta joista osa on työväestön 
etujen vastaisia, ·lyhye&ti sanoen, että työväes
tö sopeutuu juoksemaan tarjottujen uusien 
sekä vanhojen porkkanoiden ja piiskojen 

Työvoimapula 

OECD ja Suomen talousneuvosto ovat mo
nien muiden muassa lausuneet julkisesti jul
ki huolestuneisuutensa Suomen kansallissen 
olemassaolon vaarantamisesta: työvoimapulan 
vuoksi. Kansan enemmistön kannalta työvoi
mapu1a toki on parempi vaihtoehto kuin työ
voiman ylitarjonta. Työvoimapula on kovin 
suhteellista ja naapureihimme verraten edul
linen työikäisen väestön osuutemme paranee 
yhä. Joskus ikimuistoisina aikoina sanottiin: 
»]akasta suuta kohti Luoja lähettää myös pa
rin käsiä». Vaikkei Luojaa enää usein muis
teta tämä pätee toki myös kääntäen: ellei 
lähetetä käsiparia ei tule myöskään suuta. 
Työvoimapula ei siis voi olla mikään per ca
pita käsite eikä millään tavalla relevantti 
millekään per capita käsitteelle paitsi siinä 
1tapaUJksessa, ·että tieteellistekninen kehitys ke
hittyisi suuntaan jossa työn tuottavuus ei li
sääntyisi ellei samalla työläisten absoluutti
nen lukumäärä kasvaisi. Tämän tapaisesta ke
hityksestä ei liene nykyisin kysymys. 

Työttömyys 

Työttömyyden käsite on liki yhtä kummal
linen. Työllisyyden ja toimeentulon kytken
nät tulisi tässä pitää mielessä. Työtömyys
ongelma, sellaisena kuin se esiintyy tällaisessa 
esim. Suomen kokoisessa rikkaasisa maassa, on 
tulon jako-ongelma, ei tuotanto-ongelma. 
Kun Suomessa on työttömyyttä, me emme 
tarvitse niitä tavaroita joita työttömät eivät 
tee - me emme edes huomaa, ettei niitä ta
varoita tehdä. Sen sijaan ne jotka ovat työt
töminä huomaavat kyllä mitä heiltä puut
tuu, heiltä puuttuu rahaa, jolla he voisivat 
ostaa niitä tavaroita, joita he välttämättä 
tarvitsevat ylläpitimikseen. 

Rikkaassa maassa työttömyys ei enää mis
sään nimessä ole tuotanto-ongelma vaan j1a
ko-ongelma. Kaikki ne tavarat, joilta väki tar
vitsee tullabeen hengissä toimeen, voidaan jo 

vauhdittamana. 
Mainittu päämäärä ei kuitenkaan toteudu. 

Työväenluokka tulee jatkamaan taisteluaan 
sille rajalle saakka, jonka ylitettyään työväen
luokka on itse pääasiallinen ehtojen asettaja. 
Ja työväenluokan asettamiin ehtoihin ei tule 
kuulumaan talouden inflatorinen raken
� - D 



valmistaa työllisten työllä. Jako-ongelma on 
tämän tuotetun tasaisempi jako, tuotettu ja
kautuisi tasaisemmin ilman työttömyyttä. Hy
vinvointi:i. voitaisiin aina lisätä panemalla 
kaikki työttömätkin töihin. On vaikea kuvi
tella sellaista yhteiskuntaa, jossa ei aina olisi 
tärkeää ja tarpeellista tekemistä: aina on jos
sain vuotava katto, upottava tie, metsään pi
laan tuva marja, lukutaidoton lapsi, vaattee
ton vanhus, aatteeton aikuinen - vaikka 
vallan mitä. 

Taloudellinen kasvu 

Taloudellisesta kasvusta ei ole tässä yh
teydessä syytä puhua sen enempää. Puhe ta
loudellisesta kasvusta sellaisenaan, numeeri
sena indikaattorina - ilman täsmällisiä kva
lifikaatioita siitä, millä sektorilla, millä alueel
la, mitä tuotteita, mistä raaka-aineista, mil
laisilla prosesseilla, kuinka paljon, millä hin
noilla, millä palkoilla, millä voitoilla, miten 
käytettynä, jaettuna jne. - on yhtä typerää 
ja mieletöntä kuin puhe taloudellisen kasvun 
lopettamisesta ja nollakas,vusta. 

Milloin työväenliikemiehet tajuavat tämän 
ja lakkaavat - suurpääoman mukana ja 
suurpääoman toiveiden mukaisesti - palvo
masta markkoja ja prosentteja? 

Käsitesekaannus 

Tämäntyyppisestä käsitesekaannuksesta ja 
kapitalistisesta hämärryksestä johtuu, että 
olemme valmiit tekemään mitä tahansa, ole
maan vaikka ilman työtä kunhan vain saam
me rahaa. Sen sijaan että tekisimme jotain 
ja vain sellaista, mikä on tarpeen, hyödyl
listä ja mielekästä. Teemme mitä tahansa 
kunhan vain saamme rahaa tyystin riippu
matta mitä rahalla sitten saadaan, tyystin 
huomaamatta, että juuri siitä mitä me teem
me riippuu se mitä rahalla saamme. 

Tällainen raha- ja markkinataloudellinen 
ajattelu on pitkälle hämärryttänyt ajatuksen 
työn ja työvoiman merkityksestä. Se on vie
raannuttanut ja se yhä kiihtyen vieraannut
taa -- kaiken kaikesta muusta. Tällaisen vie
raannuttavan ajattelun tilalle tarvitaan reaa
lista ja realistista ajattelua: keskustelua siitä 
mitä tehdään missä miten kenelle ja miksi, 
eikä ainoastaan että mitä siitä maksetaan 
minulle. 

Pieni neuvokki luokkataisteluun 

Luokkataistelun näkyvimpänä muotona 
valtiomonopoiistisessa kapitalismissa sen ajoit-
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tain tapahtuvan väliaikainen kieltäytyminen 
tekemästä työtä alhaisilla palkoilla. Tämän
tapainen yritys reaalipalkkojen ja elintason 
nostamiseksi on suoraa seurausta siitä kapita
listisen tuotantotavan ikimuistoisesta perus
ajatuksesta, että kaikki on rahassa ja vain ra
hassa mitattavissa ja mitattava, ja sitä mitä 
·ei näin voi mita:ta ei oikeastaan olekaan. Pal
kankorotusten antama etu on helposti ulos
mitattavissa hinnankorotusten avulla. Koke
musten mukaisesti se on aina jäänyt kovin 
väliaikaiseksi. 

Varmempi tapa lisätä reaalituloja - ta
valla jota on hankalampi tehdä tyhjäksi -
olisi toki se, että työläiset esimerkiksi kiel
tä ytyisivät 

tekemästä tarpeetonta tavaraa ja pal
veluksia (niin kuin loistoasuntoja, 
moottoriteitä, mainoksia, kertakäyttö
esineitä, pakkauksia, roska-a janvietet
tä)' 
tekemästä mielen ja kehon terveydelle 
vaarallista (sota-aseita, tupakkaa, muita 
huumeita, elämää liikaa helpottavia 
nytkyttimiä), 
työskentelemästä itselleen epäterveeili
sessä ympäristössä, 

- Malmistamasta heiikkolaatui:sia ja kor
jauskelvottomia tavamiita, 
muuttamasta tuotantoteknisiä proses
seja suuntiin jo�ka voimista;vat iihmi
sen ja luonnon riistoa, jne. 

Tällaiset lakot antaisivat mahdofösuuden 
ihmisten elintason nostamiseen paljon merkit
tävämmällä tavalla kuin tyhjiin kuivuvilla 
palkonkorotuksilla, jotka jättävät tuotannon 
laadullisiin puoliin puuttumisen suurpaa
oman itsensä huoleksi. Ei suurpääoma työläis
ten elämisen laadusta huolta pidä, siihen tar
vitaan työväenluokan joukkovoimaa. 

Kuitenkin tämäntyyppistä luokkataistelua 
ei nähdä. Miksei? Työläisessäkin vedotaan 
vain porvarillisen ansaitsemishalun itsetiedot
tomaan pakkovaltaan. Tämäntyyppinen 
taistelu vaatisi ihan toisenlaatuisia laadulli
sia ominaisuuksia. Pikkuporvarillisen ansait
semishalun sijaaan olisi kasvatettava solidaa
risuus työläistoveria kohtaan. Huomion kiin
nittäminen rahan lisäksi tuotannon laadulli
siin tekijöihin auttaisi myös vieraantumisen 
poistamista: vierautunut työ- ja markkina
yhteiskunta voitaisiin ajan mittaan korvata 
praxiksella. 0 



Matti Kuusela 

LAPSI, PERHE JA YHTEISKUNTA 

Lapsen kasvun ohjaaminen ja kasvuym
päristön oikea suunnittelu on tullut yhä 
vaikeammaksi. Yhteiskunnan perinteellisten 
sosiaalisten suhteiden rappeutuminen ja fyy
sisen ympäristön laadullinen muuttuminen ja 
yksipuolistuminen vaikeuttavat osaltaan suo
tuisen kasvuympäristön luomista. Suurin las
ta uhkaava vaara on kuitenkin ihmisen tie
toisuuden yksipuolistumisessa. 

Kriittisessä Korkeakoulussa järjestettiin 
syksyllä 1974 kolmen tilaisuuden sarja: »Lap
sen hoidon teoria ja käytäntö» (Helmer 
Knutar, Aila Paganus), »Miksi lapsi tarvit
see kokopäivä-äidim> (Friedrich Heimsch, 
Leena Vaismaa) sekä »Lapsi isän ja yhteis
kunnan syleilyssä» (Irina Karila, Matti Kuu
sela). Alustuksissa käsiteltiin ympäristöteki
jöiden ja inhimillisen kasvun riippuvuussuh
teita lapsen eri kehitysvaiheissa. Seuraava kir
joitus on yhteenveto eräistä alustusten ja sar
jaa valmistelleen työryhmän tärkeimmistä 
oivalluksista erään alustajan näkökannalta. 
Samaan teemaan liittyvä kirjoitus »Lapsi ja 
lapsen ympäristö» julkaistiin Katsauksessa 
n:o 4/74. 

Lapsi elää aikuisten maailmassa. Aikuiset 
säätelevät lapsen vuorokausirytmiä, ympäris
töä, leikkiä. Mihin tämä säätely perustuu? 
Koska loogisen ajattelun tai tavanomaisen 
»ymmärtämisen» avulla on varsin vaikeaa 
päästä selvyyteen siitä, mitä lapsi todella tar
vitsee ympäristöltään voidakseen oikealla ta
valla jatkaa kasvuaan, joudutaan suoraan 
käytännön kysymyksiin: onko lapsen parempi 
katsella televisiota, soittaa nokkahuilua vai 
mennä ulos leikkimään? Tällöin keskeiseksi 
kysymykseksi tulee sama ongelma, joka vallit
see myös aikuisten maailmassa: viihtyvyyden 
ja tehokkuuden ristiriita. Kummankin yksi
puolinen lisääminen johtaa lopulta molem
pien vähenemiseen: viihtyisyyden ylikoro�tus 
johtaa kyllästymiseen ja samalla työtehon 
vähenemiseen, tehokkuuden lisääminen joh
taa lopulta ylirasitukseen ja viihtyvyyden 
huonontumiseen. 

»Dynaaminen tasapaino» 

Ihannetila:nteessa viihtyvyys ja tehokkuus 
ovat tasapainossa toisiaan tukien, mutta työ
ja liike-elämässä ei tähän tyydytä, vaan py
ritään saavuttamaan tila, jota voidaan kutsua 
»dynaamiseksi tasapainoksi»: työympäristö 
muokataan sellaiseksi, että työntekijä joutuu 
ylittämään luontaisen työvauhtinsa sopeutu
akseen ympäristöönsä eli kokeakseen tämän 
ympäristön »viihtyisäksi». Esimerkiksi musii
kin ja värien avulla voidaan helposti luoda 
ympäristö, joka alitajuisesti pakottaa työnte
kijän nopeuttamaan toimintojaan yli stressi
kynnyksen. Traagista on, että työntekijät 
usein itse joko »uudenaikaisuuden» takia tai 
afäajuisesti ta:sat:akseen ,ti�an työtahdin ai
heuttamaa painetta ympäristöön nähden vaa
tivat oman 'UerveyitJensä kustannuksella »viriik
keisempää» ympäristöä, esimerkiksi taustamu
siikkia. Sisäisen ja ulkoisen ylikiihotuksen vas
tatessa toisiaan voidaan kokea tasapainon il
luusio, mikä kuitenkaan ei vähennä tällaisten 
olosuhteiden vaarallisuutta. Seuraukset ilme
nevät pääasiassa kahdella tavalla: lisääntyvä
vänä sairasteluna ja välinpitämättömyytenä 
työhön sekä »fakkiutumisena» ja henkilökoh
taisen inhimillisen vastuun kieltämisenä oman 
työn seurauksista. Merkittävää on, että sisäi
sesti koettu ympäristön valheellisuus johtaa 
koko kulttuurielämän rappeutumiseen. Säi
lyttääkseen sisäisen tasapainon illuusionsa ih
minen joutuu välttämään kaikkien perim
mäi:>ten kysymysten pohtimista ja sen sijaan 
etsimään viihdettä sammuttaakseen tietoisuu
teensa pyrkivät kiusalliset kysymykset olemas
saolon ja työnteon tarkoituksesta. 

Tavoitteisuuden ja mielihyvän ristiriita val
litsee myös lapsenkasvatuksen alueella. Kurin
alaisen kasivatuksen periaate vaihtui vuosisa
tamme puolessavälissä vapaan kasvatuksen 
periaatteeseen muuttuakseen lähinnä viimei
sen vuosikymmenen aikana näiden kahden 
synteesiksi: mielihyvän saavuttamiseen täJh
täävin kannustimin ohjataan lasta omaksu
maan elämäntapa, jonka hänelle otaksutaan 
olevan hyödyksi täyskasvuisena .. Sen sijaan, 
että tutkisimme mitä lapsi tarvitsee, yritäm-



me mahdollisimman varhain sopeuttaa häntä 
maailmaan, joka pohjimmiltaan on aikuisten 
mielikuvituksen tuotetta vanhempien, 
opettajien, tutkijoiden ja poliitikkojen odotus 
tulevaisuuden maailman tilasta. Lasta va:lmen
netaan toimimaan luonnontieteellispoliittises
s,a ideaalimaailmassa, jonka mielikuvan tule
vaa sukupolvea varten luovat henkilöt, jotka 
nykymaailmassa eivät koe voivansa elää täysi
painoista inhimillistä elämää. Nyky-yhteis
kunnassa kasvatuksen sisällön ja muodon 
määrää vallassa olevan poliittisen ideologian 
mukainen tulevaisuuteen projisoitu maail
mankuva, ei itse lapsi tämänhetkisine tarpei
neen. 

Samoin kuin »dynaamisen tasapainon» pe
riaate työelämässä on tämä tulevaisuusorien
toitunut kasV'atusihanne lähtöisin USA:sta. 
Tämän vierasperäisen pedagogiikan aiheu
tettua Suomessa vaikeuksia niin oppilaille 
kuin opettajillekin on syyksi yleensä nähty 
liian vähäinen sopeuttaminen tämän pedago
giikan · mukaiseen maaiiihnan1kuvaan. Lääk
keeksi on nähty opettajien jatkokoulutus, 
vaikeiksi koettujen teoreettisten oppiaineiden 
tuntimäärien lisäys ja lasten saattaminen 
mahdollisimman varhaisessa iässä koulu- tai 
muun laitostoiminnan piiriin. Oireellista on, 
että pedagogi1ikian joutueS1;1a ris,tiriita:an k.asva
tustilanteen kanssa, on heikkouden nähty pii
levän juuri oppilaissa ja opettajissa, ei opetus
menetelmissä. 

Tarvitaan tietoa ihmisen olemuksesta 

Lasten »laitostamisesta» aiheutuvien haitto
jen tultua viime aikoina yhä laajemmin tun
netuiksi on esikoulu- ja päivähoitoinnostusta 
vastaan herännyt voimistuva vastavaikutus. 
Ihmiskunnan historiassa on ollut kehitysvai
he, jossa elinympäristön suunnittelu ei ollut 
ongelma: vaistomaisesti toimittiin oikein - ja 
ellei, ei sitä mitenkään voitu tietää ... Vaisto
maisen toimintakyvyn katoamisen kustannuk
sella kehittynyt inhimillinen ajattelu on erääs
sä tietoisuuden kehitysvaiheessa johtanut va
kaumukseen, että on oikein pakottaa lapsi toi
mimaan siten kuin vanhemmat näkevät hy
väksi. Seuraavassa vaiheessa päädyttiin siihen 
päinvastaiseen ajatukseen, että lapsi itse ky
kenee valitsemaan sen mikä hänelle on par
haaksi. Johdonmukaisesti tulisi nyt seuraa
vassa tietoisuuden kehitysvaiheessa syntyä 
ajatus: tutkin havaintojeni ja ajatteluni avul-
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la lapsen olemusta ja hänen kehityksensä 
lainmukaisuuksia, ja näin saavuttamani tie
don pohjalta johdan lapsen kunkin kehitys
vaiheen edellyttämät toimenpiteet. Vaikka 
tätä periaatetta jo soveUetaankin lukuisissa 
Waldorf-pedagogiikkaa (Suomessa Steiner
pedagogiikka) toteuttavissa kouluissa, ollaan 
yleisesti vielä yrityksen ja erehdyksen mene
telmän asteella koulujärjestelmän ja pedago
gisten menetelmien valinnassa: lapsiin sovel
letaan vahingollista dynaamisen tasapainon 
menetelmää ja jos sitten todetaan esimerkiksi 
lapsien laitostamisesta aiheutuneen liian ne
gatiivisia seurauksia laitostamista vähenne
tään tietämättä lainkaan mistä loppujen lo
puksi oli kysymys. 

Vapautuaksemme yrityksen ja erehdyksen 
kurirnuksesta, tavoitteisuuden ja mielihyvän, 
ajattelun ja tunteen ristiriidasta, on meidän 
saatava tietoa ihmisen olemuksesta, sillä vain 
tämän tiedon pohjalta voidaan rakentaa in
himillistä kasvua tukeva ympäristö. On opit
tava tuntemaan ihmisenä olemisen salaisuut
ta: mikä on ihminen, miten ja mitä kohti 
ihminen kehittyy? Näihin kysymyksiin ei älyl
liseen askarteluun rajoittunut yliopis:totiede 
pysty vastaamaan. Emme myöskään suoraan 
lapselta kysymällä saa tietää minkälaisen ym
päristön hän tarvitsee; enintään voimme saa
da tietää mitä lapsi haluaa, sillä tarvitsemi
nen ja haluaminen voisivat olla yhtä vain 
lapsien jo eläessä juuri hänelle sopivassa ym
päristössä. 

Täysimittainen ympäristön suunnittelu on 
mahdollista vain ihmisen koko olemusta kos
kevan tiedon perustalta. Ihmisen olemusta ja 
sen lainalaisuuksia koskevan yleisen tiedon 
pohjalta kasvattaja voi luoda lapsen yksilöllis
ten ominaisuuksien ja kulloisenkin kehitys
vaiheen mukaisen fyysisen, sielullisen ja hen
kisen ympäristön. Tieteen on fyysisen maail
man tutkimukseen kehitettyjen metodien li
säksi kehitettävä metodit myös sielullisen ja 
henkisen maailman tutkimiseksi. Tiede, joka 
on vuosisatoja nähnyt tarkoituksenaan ulkoi
sen luonnon valloittamisen, on johtanut ihmi
sen umpikujaan: luonto on nousemassa ih
mistä vastaan. Pelastus voidaan löytää vain 
siitä, että tiede nyt alkaa tutkia ihmistä it
seään, sitä olentoa, joka nykyisen kaaoksen 
on saanut aikaan. Tällöin on keskityttävä sii
hen, mikä erottaa ihmisen muusta luonnosta, 
ts. on tutkiJttava ihmisen sielullishenkistä ole
musta. Tieteen piirissä on viime vuosisadalta 



22 

lähtien pyritty näkemään sielullishenkiset il
miöt vain fyysisen maailman tai materian hei
jastumina. Koko todellisuuden saavuttami
seksi on tätä yksipuolista suuntausta täyden
nettävä sillä, että kyetään näkemään fyysis
sieiullinen henkisen ilmauksena. 

Todellisen tarkoituksensa voi tiede löytää 
vain selvittäessään ongelmia, jotka tähtäävät 
inhimillisen persoonallisuuden arvon kohot
tamiseen, sillä vain tältä pohjalta on mahdol
lista palauttaa luonnon ja ihmiskehityksen 
sopusointu. Ellei tätä sopusointua saada ai
kaan, ei myöskään voida luoda ympäristöolo
suhteita, joissa kokonaisvaltainen ihmiskehitys 
lapsuudesta vanhuuteen olisi mahdollista. 

I hmiskehityksen periaatteet 

Ihmisen sisäisten halujen ja ulkoisen vält
tämättömyyden välisen ristiriidan voittami
nen työ- ja perhe-elämässä samoin kuin lap
senkasvatuksessakin on mahdollista vain siinä 
määrin kuin aletaan syvemmin ymmärtää 
ihmiskehityksen ja ihmisenä olemisen yleisiä 
periaatteita. Nykyäänhän ihmisen sielullisen 
kaksinaisuuden, vapauden ja välttämättömyy
den ongelma on pyritty ratkaisemaan ihmisen 
ulkopuolisista lähtökohdista luonnontieteen 
metodein, jotka alun perin on tarkoitettu aut
tamaan elottoman luonnon tarkastelua, mutta 
jotka ihmisen kohdalla ovat osoittautuneet 
harhaanjohtaviksi. »Arvojen» - eli henkisten 
ja sielullisten tekijöiden sisällyttämisebi tie
teen piiriin on niitä yritetty saattaa mitatta
vaan muotoon esim. ilmaisemalla ne raha
na. Jossain määrin on tämäkin lähtökohta an
toisa, mutta varsinainen uudistus voi tapah
tua vasta kun suuntaudutaan �tse ihmisen 
kokonaisolemuksen kehittämiseen ja luodaan 
tieteeillinen metodiikka tämän mukaan. On
gelma on siinä, että nykyinen koulukasvatus 
tekee kaikkensa, että ihminen unohtaisi juu
ri ne kyvyt, joiden avulla tämän uuden tie
teen harjoittaminen olisi mahdollista. Nyky
tiede perustuu yksipuolisesti älykkyyteen; uu
delta tieteeltä on täyden ihmistuntemuksen 
saavuttamiseksi vaadittava taiteellis-moraalis
ta mielenlaatua, minkä kehittyminen on mah
dollista vain ympäristössä, jossa ihminen lap
sena voi saada taiteellisia ja moraalisia virik
keitä. Tällöin ei ensisijaisena tavoitteena enää 
ole varhainen älyllinen kouliinnuttaminen, 
vaan älyn kehittäminen tapahtuu vasta sie
lullisuuden moraalisen ja taiteellisen perus
tan luomisen jälkeen. 

Moraalinen ja sosiaalinen kasvatus ei tar
koita kuluneiden puheenparsien syöttämistä 
lapsen mieleen, vaan sitä että lapsi ensim
mäisten elinvuosiensa aikana voi ympäris
töään jäljiteI!en omaksua moraalisen elämisen 
laadun. Se merkitsee, että lapsi kotonaan voi 
tuntea olemassaolonsa täysin turvatuksi. Tä
män ymmärtämiseksi on välttämätöntä tar
kastella lähemmin ihmisen ensimmäisiä elon
hetkiä. Yleensä lapsen kehityksen vaikuttavi
na tekijöinä nähdään toisaalta geneettinen 
perimä ja toisaalta ympäristön vaikutus. Tä
mä jako perustuu kuitenkin eräältä osaltaan 
dualistiseen harhaan, sillä perimä, ruumiilli
suus, ravinto ja kolm laajempi ympäröivä 
maailma yhdessä muodostavat sen kokonais
ympäris:tön, jota ihminen kehityskulkunsa ai
kana yhä enemmän valloittaa itselleen. Aluk
si ihmisen »oman» fyysisen ympäristön muo
dostaa yksi ainoa hedelmöittynyt munasolu. 
Sen jälkeen ihminen valloittaa yhä enemmän 
ainetta omakseen kunnes koko fyysinen ruu
mis on lapsen »omaa». Aikana, jolloin kas
vuvoimat vielä ovat keskittyneet fyysiseen 
kasvuun, lapsi tarvitsee ensisijaisesti turvalli
suutta, joka juuri on moraalinen elementti. 
Lapsen turvallisuuteen kuuluu, että ympäris
tössä on tiettyä pysyvyyttä ja jatkuvuutta, 
että siinä ei tapahdu järkyttäviä muutoksia, 
että lapsi voi tuntea kuuluvansa johonkin, 
että hänet täysin hyväksytään ja hänestä pi
detään huoLta. Näin lapsi saa ke&täJVän sie
lullisen perustan, jonka avulla hän myöhem
min elämässään voi kokea ja ymmärtää 
maailman moraalisen olemuksen. Tänä ai
kana on sosiaalisen perusyksikön, perheen, 
merkitys ensiarvoisen tärkeä. 

Lapsi ja yhteiskunta 

Sosiaalisen kehityksen alueella tapahtuu 
vastaavanlainen piirin laajentuminen kuin 
fyysisen kasvunkin alueella. Lapsi samaistuu 
ensin äitiinsä, ulottaa sitten sosiaalise111 piirin 
isään saakka ja vähitellen jatkuu se moni
vaiheinen samaistusalueen laajeneminen, jon
ka vaiheina entisaikoina olivat vanhempien 
jälkeen isovanhemmat, suku, heimo ja kansa. 
Tietoisuusasteen kehityttyä on nykyihmiselle 
mahdollista samaistua jo koko ihmiskuntaan, 
mutta samalla samaistumismahdoI!isuudet 
suppeampiin piireihin, kuten perheeseen, ovat 
häiriin tyneet. 

Älyllisyyden lisääntyminen elämässämme 
on johtanut perheenisien tarmon suuntautu-
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miseen yhä enemmän kohti sitä elämänaluet
ta, jolla älyllinen toiminta vallitsee, toisin sa
noen kohti työelämää. Äidin kannalta tämä 
johtaa siihen, että älyllisesti rnsittunut avio
mies vieraantuu yhä enemmän vain kotona 
puuhailevasta vaimostaan, joka ei »ymmärrä» 
hänJtä ja hänen ongelmiaan. Kun vanhem
pien välillinen kommunikaatio näin heikke
nee, on luonnollista, että myös perheenäiti 
tahtoo lähteä mukaan työlämään kilpaile
maan miesten kanssa ja »tapaamaan ihmi
siä», k!Oska mies ei .enää kykene välittämään 
hänelle ulkomaailman virikkeitä. Näin lapsi 
jää vaille kaitsijaa. Isä ja äiti uhraavat työ
panoksensa yhbeiskunnan hyväksi jolloin yh
teiskunnan puolestaan on otettava huoli lap
sesta. Näin muodostuu erityinen korvikeäi
tien ja -isien ammattikunta, jonka kautta 
yhteiskunta, jonka pitäisi olla vasta lapsen 
kehityksen viimeisimpiä emansipaatioalueita, 
joutuu liian varhain suoraan kosketukseen 
lapsen kanssa. Tämä suora kosketus on ihmis
kehityksen alkuvaiheessa vahingollinen. En
sinnäkin lapsella ei ensimmäisen seitsemän 
elinvuotensa aikana ole pysyvää kotia, ei py
syvää äitiä joka on aina tarvittaessa paikalla, 
ei isää. Lapsi kokee ympäristönsä, ei moraali
sena vaan epämoraalisena, jolloin ensimmäi
nen tärkeä tietoisuuden kasvun kehitysvaihe 
jää saavuttamatta. Kun yhteiskunta vastaa 
kasva:tuksesta on väistämätöntä, että lapsesta 
tulee ideologisten valtapyrkimysten välikap
pale; vallassa oleva poliittinen suunta pääsee 
määräämään lapsen koulutuksesta ja se luon
nollisesti tekee sen omien tavoitteittensa mu
kaan. Vain lapsen oma äiti ja isä - ja kou
lussa oma opettaja - voivat kyetä toimimaan 
puhtaasti lapsen omien kasvuedellytysten poh
jalta kasvatustehtävässään. 

Kun kehityksessään jo häiriintyneet lapset 
sitten astuvat kouluun, kohtaa heitä siellä yk
sipuolisesti älylliseen koulutukseen suuntau
tunut opetusohjelma. Kun lapset tässä sie
lullisessa kehitysvaiheessaan tarvitsisivat tai
teellista, kuvanomaista suhdetta maailmaan, 
he eivät kykene elävästi kiinnostumaan älyl
liseen erittelyyn perustuvasta opetuksesta 
vaan häiriintyvät yhä enemmän. Eivät myös
kään liian yksityiskohtaisten opetusohjelmien 
taakan alle väsyneet opettajat jaksa kiinnos
tua lapsista, vaan opetustapahtumakin jäte
tään ennalta ohjelmoitujen koneiden ja by
rokratian vastuulle. 

Varsinaisen intellektuaalisen kasvun aika 
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alkaa vasta taiteellisen vaiheen jälkeen pu
berteetissa, jolloin lapsi jo alkaa kye•tä oma
kohtaisesti ajattelemaan ja muodostamaan it
senäisesti käsitteitä. Miksi ihminen ajatte
lee? Oppiakseen ymmärtämään maailmaa ja 
muodostamaan itselleen yhtenäisen maail
mankuvan, jonka pohjalta hän sitten jär
keään käyttäen kykenee toimimaan maail
massa itsenäisesti. Teini-ikäisten nuorten tuli
si saada oppia elävää ajattelua, jonka avulla 
voi saa:da otteen maailman sisäisestä raken
teesta; nykyinen koululaitos ei kykene opet
tamaan tai osoittamaan tietä tähän elävään 
ajatteluun, vaan kannustaa ainoastaan ruti
kuivaan dogmaattiseen ja loogiseen eritte
lyyn. Tämän koulunkäynnin jälkeen ei »nor
maalilta» oppilaalta oikeastaan voisi odottaa
kaan olevan käsitystä maailman moraalisesta 
olemuksesta - hän tuntee sen vain epämo
raalisena; ei maailman taiteellisesta laadusta 
- hän tuntee sen vain epätaiteellisena; eikä 
elävä!'ltä yksilöllisestä ajattelusta, koska hän 
tuntee vain abstraktin loogisen ajattelun. 

Kouluvaiheen päätyttyä, kun ihminen tu
lee täysi-ikäiseksi, hänen pitäisi omaksumansa 
moraalis-taiteelliseen maailmankuvaan perus
·tuvan yksilöllisen ajattelunsa avulla kyetä it
senäiseen toimintaan yhteiskunnassa. Vasta 
kun kaikki nämä kolme sielun kykyä - luot
tamus maailman moraalisuuteen, taiteellisuus 
ja elävä ajattelu - on saavutettu, on ihmi
nen kypsä tekemään omakohtaisia yhteiskun
nallisia ratkaisuja. Nykyisin lapsi jo koulu
aikanaan joutuu käyttämään ratkaisuvaltaa 
asioihin, joiden käsittelyyn hänellä ei vielä 
ole edellytyksiä. Hän tottuu toimimaan »po
liittisesti» jonkin omaksumansa ideologian 
mukaan, jolloin maailmasta tulee hänelle 
pelkkä abstrakti peli, jossa älykkäimmät, 
röyhkeimmät ja ovelimmat voittavat. 

Koska terveen moraalisen mielikuvituksen 
kehitysmahdollisuudet yleensä onnistutaan 
pelkästään televisionkin avulla tuhoamaan jo 
varhaisessa vaiheessa, on tilanne vakava. Rat
kaisu voi olla siinä, että saavutetaan uusi, 
realistinen suhde ihmiselämässä vaikuttavaan 
fyysiseen, sielulliseen ja henkiseen todellisuu
teen. Tämän realismin mukaista olisi pyrki
mys seuraavien vaatimusten ymmärtämiseen 
ja - toteuttamiseen: Äidin tulee pyrkiä hoi
tamaan itse lapsensa, isän on tässä tehtävässä 
palveltava äitiä ja yhteiskunnan on suojelta
va perhettä. Tieteen on opittava ymmärtä
mään ihmistä. D 



Raimo Lindroos 

IHMINEN, AKUPUNKTIO JA TERVEYS 

Vanhan kiinalaisen määritelmän mukaan 
ihminen on taivaan ja maan välissä. Kuten 
symboliset toteamukset yleensä tälläkin tar
koitetaan samanaikaisesti useampaa eri asi
aa. Intialaistyyppinen ajatus hengen ja ai
neen (purushan ja prakritin) liitosta. Tai
vas, energisyys, tajuinen sulautuu maahan 
aineelliseen, tajuttomampaan muodos.tae� 
elimistön, joka on enemmän kuin osj,ensa 
summa. Tämän psyko-somaattisen systeemin 
sisäinen harmoonisuus riippuu ensisijaisesti 
tajunnan eheytyneisyydestä. Ajatusten, tun
teiden ja fyysisen ilmennyksen tasapainoisuus 
on eräänlainen ideaalitila, josta jokairuen 
uneksii. 

Ihmisellä on tietyissä rajoissa mahdollisuus 
vaikuttaa omaan psyko-sornaattiseen vuoro
vaikutussuhteeseensa. Hän voi halutessaan 
pyrkiä vapauttamaan itsensä kokonaisuuden 
kannalta ristiriitaisista ajatustottumuksista ja 
tunnetiloista ja vaikuttaa näin sisäeritykseen
sä, vitaalikehonsa sähkökenttiin, sen kautta 
virtaaviin energioihin ja elimistönsä rakentee
seen. Suurimpana haittana tässä on se ai
n:ellisen maailman tosiasia, että energiat pyr
kivät seuraamaan pienimmän vastuksen lin
jaa. Totutun ajatuksen toistaminen ja to
tutun tunnetilan herättäminen sujuu auto
maattisemmin, helpommin kuin uuteen tot
tuminen. 

Taivaan ja maan välillä olemisella tarkoi
tetaan myös sitä tosiasiaa, että ihminen muo
dostaa avoimen energiasysteemin. Hän on 
kaikilla olemassaolonsa tasoilla jatkuvassa 
energiavirrassa , muodostaen eräänlaisen 
energioiden solmukohdan. Ihminen, avoime
na energiansys.teemiä toisaalta vetää jatku
vasti puoleensa tajunnantilojensa mukaisia 
energioita ja liittää elimistöönsä sen kanssa 
harmonisesti värähteleviä aineosasia. Toisaal
ta hän säteilee ympäristöönsä omille taajuuk
silleen virittämiään energioita ja luovubtaa 
luonnon suureen varastoon itselleen tarpeet
tomiksi tulleita aineksia. Luonnon kemialli
set prosessit muuntavat nämä ihmisen hyl
k��rr_i:ät ainekset jälleen käyttökelpoisiksi. 
Tassa kohden törmäämme luonrnollis.esti saas
teongelmaan, jonka perimmäisenä syynä on 
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ihmisen itsekäs älyn :käyttö. Ihminen valmis
taa vain omiin tarpeisiinsa soveltuvia aine
yhdistelmiä. Luonto ei pysy mukana ja jou
dutaan tilanteeseen, jossa kahden osapuoJen 
p1ta1Sl kommunikoida kes.kenään, mutta toi
nen käyttääkin toise!Le tuntematonta salakiel
tä. 

Ihmisen energiakeho 

Ihmisen energia.kehon, vitaalikehon, bio
pla:smakehon, olemassaolo on jo tieteellinen 
tosiasia. Tästä ovat osoituksena mm. Kirlian
menetelmällä ( suurtaajuuskentässä) otetut 
�uv�t. Vitaalisen energian polariteetit (jang 
Ja Jln) näkyvät kuvissa oranssin-keltaisina 
(jang) ja sinertävinä (jin) sävyinä. Toistai
seksi ei kuitenkaan tiedetä mitä nämä tar
.koittavat. 

Kiinalaiset käyttivät jin-jang paria paitsi 
kuvaamaan energioiden ja sisäelinten laadul
Jisia ja toiminnallisia eroja myös e,ri elinten 
ja ruumimos1en s.ijainitiin liittyvistä eroista. 
Esimerkiksi Pää on jang suhteessa muuhun 
·�ehoon. Selkä on jang ja rinta jin. Iho on 
Jang ja sisäelimet jin. Tiettyä elintä vas
�aava energialin ja, meridiaani ( tsing) on 
Jang suhteessa kyseiseen elimeen, jne. 

Ihmisen energiakeho on oJ!ut esimerkiksi 
joogan piirissä tunnettu jo ties kuinka kauan. 
Akupunktiolla ja joogalla on muuten häm

�ä�tyttäviä yhtälä�syyksiä. Joissakin jooga
k!J'JOlSsa puhutaan ihmiskehon energiavirrois
ta - naadeista. Esimerkiksi Shiva samhitas
sa sanotaan: "ihmiskehossa on 14 suura naa
dia, joissa praana virtaa". Sattumalta aku
punktiossa tunnetaan 14 meridiaania, joilla 
on omia piste1tä. Joogit luettelevat kehon sel
käpuoleLla (jang) olevan Seitsemän suurta 
tshakraa eli energiakeskusta, joilla on omat 
sisäeritysrauhasvastineensa. Akupunktion 
avulla voidaan todennäköisesti näihin ener
giakeskuksiin vaikuttaa haluttuun suuntaan 
koska jokaistia ,keskusta vastaa kaksi meri� 
diaania, olisi luonnollista olettaa toisen avaa
van ja toisen sulkevan kyseisen keskuksen toi
mintoja. Esimerkiksi kurkkukeskusta (Vis
hudha Tsha�raa) vastaa kilpirauhanen, jon
k� .hormone1s.

ta tyroksiini liittyy solujen hap
piameen va1hduntaan. Todennäköisimmin 
tämän keskuksen toimintoihin liittyvä meri-



diaanipa!ri on keuhko-paksusuoli. Keuhkorne
ridiaanin osuus on selviö - paksusuoli-lirtja 
tUJlee mUJkaan esimerkiksi siten, että tämä 
linja hallitsee limakalvoja, 'joiden paksuudel
la on suora yhteys hapenottokyikyyn. 

Kurkkukeskus on ihmisen henkisei;ti Juova 
keskus ja sen vastineena pa:llea1injan alapuo
lella on fyysisesti luova ristiluukeskus, joka 
liittyy sukurauhai;iin. Tämä yhteys iilmenee 
hyvin selvästi esimerkiksi murrosiässä, jo!Join 
sukurauhasten toiminnan tuloksena tai sen 
rinnalla tapahtuu muutoksia myös kurkussa. 
Eräs käytännössä usein esille tuleva seikka 
on kilpirauhasen toimintahäiriöiden yhteys 
seksuaalisuuteen. Liekkö sitten niin että nai
set ovat emotionaalisemmin Jatautuneita, ai
nakin struumaa heillä esiintyy monin.kerroin 
useammin kui:n miehillä. 

Muilla eetteriruumiin, bioplasmakehon 
energiakieskuksilla on omat linjansa ja omat 
kokonaisuuteen liittyvät toimintansa. 

Viimeaikainen tutkin:/hs on paljastanut 
tämän energiakehon aleyan yhteydessä kos
misiin tapahtumiin. Tämä yhteys pelaa pla
neetan energiaruUJmiin väilityksellä, jossa ih
minen ui kuin ka,la vedessä. Esimerkirksi täysi
kuulla ihmisen energiakehon ,varaus on posi
tiwisimmiLlaan ja tällöin se vetää voimak
kaimmin puoleensa negatiivisia ioneja, jotka 
kuten tunnettua ovat ensiarvoisen tärkeitä 
hyvinvoinnillemme. (Jotkut eivät tällaisen 
bioplasmaattisen ylienergisyyden vallitessa 
kykene nukkumaan.) Aruringonpilkuilla on 
todettu olevan suora vaikutus ulkoilmassa 
tapahtuvien kemiallisten reaktiroiden nopeu
teen. Esimerkiksi hyvät viinivuodet seuraavat 
auringonpilkkujaksoja. Tietyt "astrologisesti 
pahat kulmat" planeettojen ja auringon vä
lillä vaikuttavat mm. radiolähetysten kuulu
vuuteen heikentävästi - miksi ne eivät vai
kuttaisi myös ihmisiin, luonnon parhaisiin 
"mittareihin". 

Erilaiset energiat 

Lienee paikallaam tarkastella myös vanhaa 
kiinalaista oppia ihmisen energioista. 

Muinainen energia on perittyä. Ihminen 
taa 1sitä :syntymässään tietyn määrän ja tuhlaa 
sen elämänsä aikana. Se ei uusiudu. Kun se 
on loppu, seuraa 1kuolema. Tämän muinaisen 
energian vähetiessä tiettyyn pistJeeseen on 'tur
ha yrittää parantaa ihmistä - siihen eivät 
•riitä pisimmät ja paksuiimmatJkaan neuiat. 
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Elämän pituus on siis ihmisestä riippuvai
nen sikäli, että hän voi käytellä tätä mui
naista energiaa säästeliäästi. Tällä tarkoite
taan lähinnä mahdollisimman 1tasapaiinoista 
ja luonnon ,kanssa sopusoinnussa eJettyä elä
mää. Esimerbksi talvella kun energioita on 
vähän ihmisen tulisi hissutehla hiljaikseen. 
Energinen kesä on ihmisen nomnaa:lia toi
minta-aikaa. Meillä tämä on käännetty pää
daeHeen. Talveltla paiskitaan töitä aina vat
sahaavan rajamaille, joskus ylikin - kesällä 
1lojutaan rannalla ·toimettomana. 

Ravitseva energia syntyy ravinnon mukai
na tuUeesta puhtaammasta energiasta ja hen
gitysi,lman energiasta näiden yhdistyessä. Tä
mä yihdistyminen tapahtuu keuhkoissa, jonne 
ravinnon mukana tullut energia kulkee ns. 
k.olmoislämpöelimen ylimmästä osasta. Tässä 
luonnollisesti törmäämme jälleen saasteongel
miin, mutta sivuutamme 1I1e ja viittaamme il
meiseen yhteyteen joogan kanssa. Kiinassa on 
olemassa hengityssairaaloiita, joissa hengitys
harjoitusten avulla vaikutetaan tämän ravit
sevan energian laatuun ja vitaalikehon ener
giavirtauksiin. 

Keuhkoista tämä ravitseva energia siirtyy 
keUJhkomeridiaaniltle ja kulkee sitä pitkin ran
teeseen, jossa sen laatu on pulssidiagnostiikan 
avulla luettavissa. 

Suojeleva energia 'syntyy ravinnon muka
na "tulleesta karkeammasta energias:ta. Sen 
värähtely on niin karkeaa, ettei se pysty kul
kemaan meridiaaneja pitkin ja kiinalaiset si
juiJttavatkiin sen "ihon ja lihan väliseen ti
laan", jossa se ottaa vastaan UJlkopuolelta 
tiulevat hyökikäykset: kylmän, kuuman, tuu
len, kuivan ja kost,ean sekä tasapainoittaa ja 
estää näiden vaikutUJksia. Jos suojeleva ener
gia on heikkoa, ihminen on altis kaikenLaisiil
le tartunta- 'YIIIl· taudeille. AikupUJnkti:ohoidos
sa nämä suojelevat energiat po�kkeuksetta 
vai�vistuvat. 

Veri syntyy kiinalaisen ,käsityksen mukaan 
siten, että energia tfötJtyy aineeseen ja muut
taa sen punaiseksi. Veri kiertää niin kauan 
kuin siinä on energiaa. Kun eoorgia poistuu 
syntyy tulppa. Aivan samoin kuin vesi läm
mön lähtiessä jäätyy. 

Veri oli ihmiskehityksen sisäeritys•vaiheessa, 
jolloin hermosto ei vielä oHut kovinkaan ke
hittynyt, suoranainen elämän neste. Energia
keskusten kautta tulleet energiat vi11tasivat 
sisäeriJtys�auhasten kautta v,ereen ja tämän 
välity;ksellä kaikkialle elimistöön. Painopis-
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teen siirty,essä enemmän hermoston kehittä
miseen venm merkitys muuttui vähemmän 
rntkaisevaksi. 

Energioiden kierto 

Energioilla on omat rytminsä - ne toj,mi
vat tiettyjen lainalaisuuksien puitteissa. Nfötä 
rytmejä pyritään käyttämään hyväksi aku
punktiossa. Puhutaan tietyistä akupunktio
laeista. 

Ensinnäkin on erotettava toisistaan ,kaksi 
energiakiertoa: pintJa:kierto ja syvä:kierto. 

Pintakierto kuvaa energioiden sirkadista 
(vuorokauden sisällä tapahtuvaa) rytmillistä 
vaihtelua. Kukin meridiaani on maksimitoi
minnassa pari tuntia vuorokaudessa. Kierrrok
sen katJsotaan alkavan yleensä keuhkolinjas
ta, joka toimii klo 03-05. Tätä seuraa pak
susuolilinj1a 05-07, vatsalinja 07-09, perna
haima 09-11, sydän 11-13, ohutsuo1li 13-
15, ra:kko 15-17, munuainen 17-19, sydän
pussi 19-21, kolmoislämpö 21-23, sappi
raklw 23-01, ja maksa 01-03. Ja sama uu
deLleen aina vuorakausittain. 

Tässä kierroksessa jokaista linjaa edeltävä 
linja on kiinafaiJsittaiin "äiti" vastaavasti ky
seinen linja itse on "poika" suhteessa tuohon 
"äitiin" ja "äiti" suhteessa sitä seuraavaan 
linjaan. Tämä on ns. äiti-poika-laki. Jos 
poika on heikko vahvistetaan äiti, jos poika 
on ylitoiminnassa rauhoitetaan äiti. 

Toinen fahän pinta:kiertoon föttyvä laki 
on ns. yö-päivä-laki joka perustuu maksimi
toimintaan ja minimitoimintaan. Esimerkiksi 
maksalinjan vahvistaminen (toiminta aika 
klo 01-03 yöllä) ilman muuta rauhoittaa 
vastaavaan aikaan päiväLlä toimivan linjan, 
joka on ohutsuoli. 

Syväkierto liittyy läheisemmin sirannuaali
seen (vuoden sisällä tapahtuvaan) rytmilli
seen vaihteluun. Tästä käytetään myös ni
mitystä elementtikierto. 

Kiinalaiset jakoivat kaiken viiteen ele
menttiin: puu, tuli, maa, metalli ja vesi. 
Nämä elementit edustivat mm. eri vuoden
aikoja. Kevättä vastasi puu ... puuerlemen
tin jin-elin on maba ja jang�eliin sappirak
ko. Esimerkiksi mielentiloista maJksa liittyy 
masennukseen. Akupunktioteorian mukaan 
ei siis ole miikään ihme, että itsemurhia teh
dään eniten keväisin, jolloin iihmiset yleensä 
ovat masentuneimmillaan. 

Ennalwltaehkäisyssä elementtikierto on 

avainasemassa. Esimerkiksi talven lähestyessä 
piitäisi munuaislimjojert ·toimia 1kunn0Ha, jot
ta vältyttäisiin kylmän aiheuttamilta sairauk
siha. Joskus tavaliisessa terapiassakin joudu
taan odottelemaan vuodenaikoja. Etenkin 
kroonisissa vioissa saattaa olla kätevintä suo
rittaa neulakuuri lähellä tietyn elementin toi
minta-aiikaa. 

Terveyden ylläpitäminen 

Terveys on elimistön ja mielen kokonais
valtainen tasapainotila. Mitään itsenäisiä sai
rauksia 1sellaisenaan ei olekaan, on vain sai
raita ihmisiä, sairaita dimistöjä. Kiinalaiset 
sanovatkin, että kaikki sairaudet voidaan pa
rantaa, mutta kaikkia ihmisiä ei. Tästä käy 
selvästi ilmi esiimerkiksi mielentilan ja tietty
jen ravintotottumusten osuus. 

Toiinen mielenkiintoinen seikka on kysymys 
koko touhun kannattavuudesta. Vanhat pyhi
myksinä pidetyt tietäjät kuuluvat oppilai],]een 
sanoneen: "Älkää parantako sairaita - älkää 
leikkikö saiirau:ksien kanssa, saatte ne muuten 
itse. Opettakaa niitä, jotka eivät vielä ole 
sairastuneet." Terveys on hyvin pitkälie ihmi
sen oma asia. Asennoituminen, jonka mukaan 
ihminen saa tehdä mitä 1lystää ja korjauttaa 
virheensä jollakulla toisella tai jonkin kemi
allisen aiineen avulla, on ajalle tyypil1linen. 
Terveys on laajempi asia kuin mitä yleensä 
ajatellaan - siihen sisältyvät myös terveet 
sosiaaliset suhteet ja terve taloudellinen ti
la. 

Akupunktiossa ei välttämättä pyritä nime
ämään saiirautta. Energiailinjojen toiminta
häiriöt paljastuvat usein kokonaisina oireyh
tyminä. Joskus saattavat samasta syystä joh
tuvat viat vaihdella. Esimerkiksi ihmisellä 
saattaa maksan toimintavajaJVuuden vuoksi 
olla tietyssä elämänsä vaiheessa migreeni, jo
ka sitten vaihtuu esimerkiksi ihottumaksi. 
Akupunktion mukaisesti hoito on kummassa
kin tapauksessa suunnilleen sama - mak
san vahvistaminen. 

Klassinen akupunktio toimi etupäässä sai
rauksien ennaltaehkäisemiseksi. Hyvä lääkäri 
auttaa jo e111I1enkuin sairaus on kehittynyt 
nupuksi, huonon on odotettava oil'eita. Van
hassa Kiinassa lääkäri sai palkkansa niiltä 
päiviltä, jotka potilaJs vietti terveenä. Potilaan 
sairastuttua lääkäri joutui omasta pussistaan 
pulittamaan hoitokulut - lisäksi luonnolli
sesti pa1kanmaksu lopetettiin. D 



Jung Jumalten häissä 

C. G. Jung: Job saa vastauksen. Ot:i.va 1974 

Tietoisuuden historia on taas kääntynyt sille puo
len akseliaan, josta nähdään rationaalisen, loogisen 
ja materialistisen tiedon illuusio. Tiede on osoit

tautunut olevansa kenen tahansa käytettävissä mi
hin tahansa tarkoituksiin. Ilotalosta on tullut suru

talo. Turha on edes käydä luettelemaan tieteelli
sen tiedon ja länsimaisen tuotanto- ja kulutus

yhte�skunnan synnyttämiä epäs,ikiöitä. Tiede on 

pettänyt meidäit ja nyt käännämme katseemme nii

hin suuntiin, jotka positivistisen tieteen orjilrta ovat 
jääneet koskemattomiksi. 

Idän uskonnot, mystiikka, magia, astrologia, my

tologia, lentävät lautaset, yliaistillinen havaitsemi

nen, henkien manaaminen villitsevät kansaa bingon 
ja loton ja toton ohella. Eikä yhteiskuntamme mie

lenmuokkauskoneisto suinkaan malta olla käyttä
mättä uutta ja jännittävääkin rahanlyöntimenetel

mää. Alkemia on myös kaupallisen massakulttuurin 
alkemiaa: tyhjästä lyödään kultaa. Tämä uusi kul
ta ei kuitenkaan ole sen parempi kuin se vanha 
kunnon kulta. Tietoisuuden ohjaamisen ja muok
kaamisen muodot ovat saaneet eksoottiset nimet: 
itse koneisto pyörii ennallaan. 

Jung on siitä sopiva opas rationaalisen Jarien 
toiselle puolelle, että hän on itse kulkenut tiet 
alitajuntaan, unien maailmaan, häiriytyneeseen ja 
vääristettyyn mieleen, idän uskontoihin ja keski
ajan länsimaiseen salatietoon. Jung ei koskaan mat

kallaan hylännyt kahta tienviittaa: harkitsevaa, jär

jellistä suhtautumista mitä mielikuvituksellisimpiin 
järjeltä salattuihin ilmiöihin, ja käytännön elävää 
kosketusta niihin ihmisiin, jotka joutuivat omalle 
järjelleen vieraiden ja sitä uhkaavien varjojen 
kanssa painiskelemaan. 

Jungin kirjoitukset ovat itse asioita kokeneen, 
ihmisen mahdollisuuksiin ja mahdottomuuksiin 
avoimesti suhtautuvan ja käytännön elämänkysy
mysten yhteydessä pysyvän henkilön järkiperäistä 

ajattelua järjenkieltävistä ilmiöistä. Hän tarjoaa 
vettä salaisuuksien lähteestä, eikä eksytä härnmen

ny.ksiin joutunutta tuntemattomien varjojen au

tioon taloon. 
Job saa vastauksen kuvaa kysymyksiä, jotka he

räävät tietoisuuden joutuessa vastakkain itseään 

voimakkaamman tuntemattoman voiman, Jumalan 

kanssa. Jung ilmentää Jobin, Jeesuksen ja Johan
neksen muodossa uskonnollisen kokemuksen kehit

tymistä, sisäisiä ristiriitoja ja mahdottomien risti
riitojen ylittämistä. 

Jobin kysymys on: miksi kaikkitietävä ja täydel-

27 

linen Jumala syöksee hänen ohjeidensa mukaan 

eläneen Jobin kärsimyksen kuiluun? Jobin kysymys 
ilmaisee uskonnollisen kokemuksen perustavanlaa
tuista ristiriitaa. Jung sanoo: "tulkoon sanoiksi 
järkytys, jonka koemme kun Jumalan hurjuus ja 
raakuus peittelemättä puhkeaa silmiemme edessä." 

Kun ihmiset muuttuvat, muuttuu Jumala; kun 

Jumala muuttuu, muuttuvat ihmiset. Jobin· kysymys 
muuttaa Jumalan. Job jää odottamaan vastausta, 

jota hänen maallisen onnensa palauttaminen ei hä
nelle vielä antanut. Jung kehittelee nerokkaasti ih
misen ja jumaluuden suhteen muutoksia. Nämä 
kiteytyvät Raamatussa Jeesuksen hahmoon, Juma

laan joka tuli ihmiseksi jotta hyvittäisi Jobin kär
simyksen ja toteuttaisi jumaluuden ja ihmisyyden 

pyhän yhteyden. Myös Johannes on uskonnollisen 
tietoisuuden kehityksessä virstanpylväs. Jung vertaa 

Johanneksen kirjeitä, joiden sanomana on Jumala 
on rakkaus, ja Johanneksen ilmestystä, jossa Juma
lan viha hävittää maailman jättäen jäljelle vain 

ihmisten rippeet. 

Jung korostaa koko ajan kirjassaan Jobin alku

peräistä kysymystä ja tarkastelee, miten myöhempi· -

uskonnollinen tietoisuus Jeesuksen ja Johanneksen 

kokemuksessa siihen vastaa. Jungin kirjaa voi suo

sitella niille, jotka haluavat nähdä, miten länsi

mainen uskonnollinen tietoisuus on yrittänyt vas

tata niihin kysymyksiin, joita nyt suunnataan idän 

uskontoihin ja mystiikkaan. Jung ori oman koke

muksensa ja tietonsa nojalla eräs niistä harvoista 

henkilöistä, jotka pystyvät pitämään silmänsä auki 

typistämättä huomiotaan vain länsimaisen kirkko

teologian kuivaan spekulaatioon. Kärsimys ja paha, 

ilo ja hyvyys eivät ole teologien monopoli, vaan 

jokaisen ihmisen tietoisuuden kehityksessä vastaan 

tulevia peruskysymyksiä. 

Jorma Eronen 
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