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DEMOKRATIA VAATII KORKEAA TIETOISUUDEN TASOA 

Demokraitia toimii ama ihmisen hyväksi, 

jos sitä toteutetaan o.iikein. Tällainen usko 

tuntuu olevan y�einen, kritiikittä omaksuttu. 

Se johtaa helposti huolettomuuteen siitä, 

millaisia me ihmiset olemme demokratian to

teutta jina, millaisin asentein me toimimme. 

Vain oikeat pelisäännöt ovat tärkeitä. 

Mitä demokratian oikean toteutumisen pi

täisi tarkoittaa nykyisessä ti:lanteessa? Monet 

ovat valmiita jakamaan huolen siitä, ettei de

mokraattinen päätöksen tetko <kykene sellaisiin 

vaikeisiin ratkaisuihin, joita kehityksen ohjaa

minen edellyttäisi. OvatJko siis pelin säännöt 

väärät vai eikö niitä kyetä noudattamaan? 

Mikään järjestelmä ei sinänsä ole arvo. 

Järjestelmään ei ilman muuta sisälly mitään 

moraalia, jo.ka auttaisi ihmisiä hyvän toteut

tamisessa. Toteutua!kseen demokratia vaatii 

kansalta ja sen johtajilta riittävää moraalista 

tasoa. Vain muotona demokratia ei voi säilyä:. 

On olemassa ilmeinen vaara, että nykyinen 

sukupolvi kokee demo.kratian liian itsestään 

selvänä asiana. Taakse jääneinä vauraina ai

koina oli helppo unohtaa, miten vaativa hal

Iitsemistapa demokratia on: Ei tarvittu kiel

täymyiksiä eikä vaikeita vailintoja. Päätöksiksi 

riitti toiveiden asentaminen jonkinlaiseen jo

noon. Näiden aikojen perintönä ollaan tilan

teessa, jossa demokratia toteutuu pikemmin

.kin jou:kkotunteiden ·kuin harkiten ja vastuul

lisesti asetettujen :tavoitteiden pohjalta. 

Hallitsemattomat tunteet ovat vaarallisia. 

Joukkotunteet .eivät ole yksilöllisiä vaaratto

mampia, pikemminkin päin vastoin. Siksi 

<tunteiden pohjalta toteutuvaa demokratiaa 

on syytä pelätä samaiHa tavoin kuin vaihtele

vien mielialojen varassa toimivaa itsevaltais

ta ihaili tsi jaa. 

Näyttää siltä, että kaikki yksilöissä •toteu

tuvat tunne-elämän väärisitymät voivat toteu

tua myös joukkojen ja organisaatioiden taSOJl

la. Esimerkkejä pakkomiel<teisistä tai vaikka-

pa vainoharhaisista yhteisöistä on historiasta 

helppo löytää. Ei myösikään puhe luonnevi

kaisesta demokratiasta ole pelkkää sanaleik

kiä. Samoin kuin yksilöiden kohdalla tämä 

mel'kitsee lähinnä sirtä, että järjestelmältä 

puuttuu pitkäjännitJueinen, ailahtelevia tun

tei•ta hallitseva tietoinen tahto. 

Puhuessaan moraalifilosofiasta Kriittisen 

Ko11kea:koulun moraali- ja yhteiskunta-sarjan 

avausitilaisuudessa professoTi Juhani Pietari

nen totesi Spinozan ajaitusren pohjalta, että 

politiikan tehtävänä on pyrkiä lisäämään ih

misten tietoisuutta. Demokratian tot:eutumis

ta ajatellen tämä on eTiittäin tärkeä ja ajan

kohtainen periaate. Kansanvalta voi johtaa 

hyvään tulokseen vain, jos valtaa !käyttävä 

kansa toimii riitJtävän tietoisuuden varassa. 

Tämä tarkoi1ttaa sitä, että on o1emassa vaih

voja pyrkimyksiä näihdä yli het;kellisten ja 

ryhmäkohtaisten pyyteiden sekä, mikä todel
ila on yhteinen hyvä. 

Pyrkiikö tämän päivän suomalainen poli

tiikka 1kansalaisten tietoisuuden:tason kohotta

miseen? Myönteiseen vastaukseen tuskin löy

tyy perus·teita. Va:l!i.tseva pyrkimys on sitoa 

mahdollisimman monet ihmiset varhaislap

suudesta eläikeikään mahdollisimman kiinteäs

ti ja ·ehdottomasti omaan poliittiseen ryh

määnsä . .Sitoutumisen suosiminen on rajoit

tamassa vapaaita keskuste!lua ja i·tsenäistä mie

lipiteen muodostusta jopa kulttuurin kentäs

sä. Tunteisiin vetoava mainonta on täysin hy

väksytty poliittisen vaikuttamisen väline. 

Tietoisuus on aina yksilöllistä. Vain yksilö 

ajattelee, ei kosikaan joukko. Ihmisten ko

.koaminen •kaikessa yhdessä toimiviksi saman

mielisiksi jouko.iiksi on vaarallista, ajattelua 

sa;mmuttavaa toimintaa. 

Demokratian säilyminen edellyttää, että 

yksilölliselle ajattelulle tehdään tilaa. 

Antti-Veikko Perheentupa 



4 

Seppo Leppänen 

INFLAATIOKEHITYS JA SEN SYYT 

Inflaatio eli hintojen nousu nopeutui mark
kinatalousmaissa 1960-luvun loppupuoliskol
la. Muutaman rauhallisen vuoden jälkeen 
inflaatiovauhti hypähti vuosina 1973-1975 
eri maissa noin 2--4-kertaiseksi 1960-luvun 
tasoon verrattuna. Vaikka inflaatio onkin em. 
vuosista lähtien hidastunut selvästi, on se 
tänä vuonna OECD-maissa edelleenkin lähes 
kaksinkertainen 1960-luvun tilanteeseen ver
rattuna. 

Inflaatio on kansainvälinen ilmiö. Vaikka 
jotkut maat ovatkin pystyneet pitämään hin
tatasonsa suhteellisen vakaana - esimerkkei
nä mainittakoon Sveitsi ja Saksan Liittota
savalta - on samansuuntainen kehitys ollut 
havaittavissa kaikissa markkinatalousmaissa. 
Inflaatiovauhdissa on toisaalta suuria eroja 
eri maiden väli1lä. Esimerudksi vuonna 1978 
Sveitsissä kuluttajahintojen nousun arvioi
daan olevan noin 1 %, kun taas Islannissa 
vastaava luku on 40 %. 

Kansainvälinen inflaatio ja sen syyt 

Kansainvälisessä taloudellisessa ympäris
tössä tapahtuneet rakenteelliset muutokset 
ovat olleet keskeisiä inflaatioalttiutta lisää
viä tekijöitä. Ensimmäisenä voidaan mainita 
monikansallisten yritysten toiminnan laajene
minen ja niiden harjoittama monopolistinen 
hinnoittelu. Toiseksi, kauppa.ryhmittymien 
synty, kansainvälisen työnjaon laajeneminen 
ja syveneminen, ulkomaankaupan laajenemi
nen sekä tämän seurauksena tapahtunut kan
santalouksien kasvanut avoimmuus on lisän
nyt kunkin maan riippuvuutta muiden mai
den inflaatiokehi tyksestä. 

Kolmamtena tekijänä voidaan mainita kan
sainvälisen likviditeetin voimakas lisäys, jota 
on tukenut kansainvälisten pääomamarkki-
1noiden laajentuminen. Rahamäärän ylen
määräinen lisäys on luonut edellytykset in
flaation etenemiselle. Neljäntenä tekijänä on 
raaka-ainemonopolien, kuten OPEC-maiden, 
syntyminen, mikä on johtanut raaka-aineiden 
tarjonnan säätelyyn sekä hintojen nousuun. 
Lopuksi kiinteiden valuuttakurssien järjes-

Alustu� Kriittisessä Korkeakoulussa 3. 10. 19i8. 

telmän romuttuminen, kurssikeinottelu ja 
epävarmuus valuuttojen arvon kehittymisestä 
on pakottanut yrittäjät panemaan tuotteiden 
hintoihin valuuttakurssilisää. 

Ylivoimaisesti tärkein kansainvälinen mak· 
suväline on Yhdysvaltojen dollari. Dollari
määrän voimakas kasvu 1960- ja 1970-luku
jen vaihteessa lisäsi kansainvälistä likvidi
teettiä ja tätä kautta inflaatiota. Joskus on 
ironisesti sanottu, että Yhdysvallat rahoitti
vat sodan köyhyyttä ja vietnamilaisia vastaan 
setelimyllyä pyörittämällä. Molemmat sodat 
hävittiin ja samalla romutettiin kansainväli
nen valuuttajärjestelmä. Dollarivirta Eu
rooppaan ja Japaniin horjutti luottamusta 
dollarin arvoon ja lopetti kiinteisiin valuutta
kursseihin perustuvan järjestelmän edellä esi
tetyin seurauksin. 

Keskeinen inflaatiota aiheuttanut tekijä 
1970-luvun alkupuoliskolla on öljyn ja mui
den raaka-ainehintojen jyrkkä nousu, joka 
lisäsi teollisuustuotteiden tuotantokustannuk
sia ja hintoja. Raaka-aineiden suhteelliset 
hinnat olivat olleet laskevia 1950-luvun alku
puoliskol ta lähtien. Taustatekijänä tälle on 
ollut kansainvälisen tulonjakotaistelun voi
mistuminen. 

Vuosina 1972-1973 maailmassa vallitsi 
kysyntäinflaatio, jota rahamäärän kasvu edes
auttoi. Tavaroiden kysyntä ylitti tarjotun ta
varamäärän, jolloin seurauksena oli hintojen 
nousu. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä. 
Tuotantoa ei voitu laajentaa ilman investoin
titoimintaa, mikä puolestaan vaatii pitempi
aikaista valmistelu- ja rakennustyötä. Ky
syntäinflaation sekä raaka-aineiden hintojen 
nousun seurauksena tapahtuneen kustannus
inflaation johdosta työntekijät vaativat palk
kakompensaatiota hintojen nousun vuoksi. 
Tämä nosti edelleen tuotantokustannuksia ja 
johti kustannusinflaatiovaiheeseen vuosma 
1975-1978. 

Vuosina 1974-1975 harjoitettiin useissa 
maissa erittäin kovaa inflaation torjunta
politiikkaa. Raha- ja finanssipolitiikan avulla 
painettiin kysyntää alas luomalla tietoisesti 
työttömyyttä. Työttömyyden kasvu vähensi 
työntekijöiden palkankorotuksia ja muita 



kustannusten nousuja, mikä hidasti hintojen 
nousua. 

Lähivuosina kansainvälinen inflaatio jat
kunee arvioiden mukaan noin 7 % vuodessa, 
eli huomattavasti nopeampana kuin 1960-
luvulla. Inflaatiota lisäävät rakenteelliset te
kijät ovat edelleen voimassa. Samoin tulon
jakotaistelu raaka-aineiden omistajien ja 
raaka-aineköyhien maiden välillä jatkuu, 
mikä pitää infdaatiopaineet voimassa. Eri 
maissa palkankorotusvaatimukset ovat huo
mattavat. Työntekijät eivät luonnollisestikaan 
luovu osuudestaan tuotannon kasvuun. 

Suomen inflaatio 1970-luvulla 

Kansainvälinen inflaatio siirtyy Suomeen 
ennen kaikkea vienti- ja tuontihintojen vä
lityksellä. öljyn ja muiden ulkomailta tuota
vien raaka-aineiden hintojen nousu lfaää! 
tuotantokustannuksia Suomessa sekä pakot
taa yrittäjät nostamaan hintojaan. Suomen 
vientituotteiden, erityisesti puun jalosteiden 
hintojen nousu lisää vientiteollisuuden voit
toja sekä johtaa kotimaiseen kysyntäinflaatio
kehitykseen (tähän palataan myöhemmin). 
Myös suuri ulkomaisen velan otto lisää ra
hoituksen tarjontaa kotimaassa ja voi johtaa 
inflaatiovauhdin kasvuun. 

Vuosien 1972-1974 kysyntäinflaatio 

Vuoden 1972 lopussa maamme hintakilpai
lukyky oli erittäin hyvä. Yritykset eivät erino
maisen likviditeettitilanteen vallitessa tämän 
vuoksi välittäneet suurestikaan kustannusten 
hillinnästä. Maksettiin mitä joku pyysi ja vä
hän enemmänkin. Kilpailukyky oli noussut 
vuoden 1967 suuren devalvaation, tätä seu
ranneeen vakautuskauden sekä vuosina 1971 
-1972 suoritettujen ns. piilodevalvaatioiden 
seurauksena. Edelleen on muistettava, että 
vuosina 1972-1973 Suomen rahapolitiikka 
oli eri:ntäin löysä, !koska rahapolitiikan avulla 
haluttiin kaikilla keinoin tukea taloudellista 
kasvua. Suomen Pankki salli runsaan ulko
maisen velanoton, johon liittyi myös suotuisa 
kotimainen talletuskehitys. Nämä tekijät ai
heuttivat yhdessä sen, että luotonsaanti oli 
helppoa. 

Rahamarkkinoiden löysyys näkyi ensimmäi
senä asuntojen, tonttimaan ja metsäomaisuu
den hintojen jyrkkänä nousuna, mikä loi 
odotukset inflaation jatkumisesta. Yritysten 
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hinnoittelu, palkansaajien vaatimukset ja jul
kisen vallan toimet perustuivat siihen, että 
inflaatio tulee jatkumaan. 

Rahoitustekijöiden liikkeelle sysäämän in
flaatiokehityksen rinnalle tuli vuosina 1973 
ja 1974 puunjalosteiden maailmanmarkkina
hintojen voimakkaan nousun aiheuttama uusi 
inflaatiosysäys. Kun vientituotteiden hintojen 
nousu lisäsi vientiteollisuuden voittoja, metsä
tulot kasvoivat jyrkästi ja vientivoittoja saa
neilla aloilla myös palkkaliukumat olivat suu
ret. Tulopoliittiset sopimukset osoittautuivat 
em. aloilla arvottamiksi, mikä herätti katke
ruutta sekä lisäsi kompensaatiovaatimuksia 
liukumista osattomiksi jääneillä aloilla. In
flaation hillitsemiseksi olisi Suomen markan 
arvoa pitänyt nostaa, eli markka olisi pitänyt 
revalvoida, sekä leikata vientivoittoja vienti
maksujen avulla, jolloin olisi estetty voitto
jen inflatorinen leviäminen muuhun kansan
talouteen. 

Ajautuminen kustannuskriisiin 
vuosina 1975-1976 

Nopea voittokehitys johti vuosina 1974-
1975 yritysten investointien voimakkaaseen 
kasvuun sekä liikakapasiteetin luomiseen, joka 
nyt laman olosuhteissa makaa huomattavassa 
osin käyttämättömänä. Vuonna 1975 kansain
välinen kysyntä romahti, koska inflaatiokehi
tys pyrittiin suurissa maissa saamaan nopeasti 
hallintaan. Suomen vientikysyntä laski keski
määräistä enemmän, koska päävientituottei
den hinnat olivat kivunneet korkealle. Jos 
hinnat nousevat, kysyntä yleensä laskee. Suo
men viennin rakenne on myös sellainen, että 
vientikysyntä heilahtelee voimakkaammin 
kuin ostajamaiden tulonmuodostus. 

Vientikysynnän alentumisesta huolimatta 
kotimainen kysyntä säilyi vielä vuonna 197 5 
suhteellisen korkeana. Palkkakustannukset 
jatikoivat nousuaan erityisesti aikaisempina 
vuosina palkkaliukumista osattomiksi jää
neillä aloilla. Tuloveroprogression kasvu söi 
nimellispalkkojen korotukset. Palkankorotuk
set mitoitettiin etukäteen korkeiksi, mikä 
edelleen lisäsi kustannuspainetta. Yritysten 
hintakilpailukyky aleni voimakkaasti, voitot 
supistuivat ja tulonjako muuttui palkkojen 
hyväksi. Vuonna 1975 kuluttajahinnat nou
sivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 18 

%. 
Vuonna 1976 olivat inflaatiopaineet työ-
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Erkki Tilvis 

ERÄS EHDOTUSINFLAATIONJA 
TYÖTTÖMYYD EN TORJUMISEKSI 

Ha:Uituksen budjebtiehdotuis ensi vuodelle 
(1979) on va1rnisitunut. Se on 16 % suurem

pi kU1iin tämän vuoden budjetti. Joidenkin 
mi•elestä silfä on iinf.Laa:tiota ·edistävä vaikutus. 

Alustus KKK:ssa 3. 10. 1978 

Leppänen ... 

markkinoilla jo huomattavasti vähentyneet, 
mutta valtiontalouden onneton toiminta oli 
ratkaisevin tekijä inflaatiokehityksessä. Vero
ja ja julkisia maksuja korotettiin voimak
kaasti niin, että kansantalouden veroaste nou
si 4 prosenttiyksikköä. Inflaation lisäksi vero
asteen nousu syvensi lamaa ja lisäsi työttö
myyttä. 

Kustannuspainetta vuosina 1976-1978 
nosti myös se, että voimakkaan investointi
toiminnan seurauksena oli rakennettu run
saasti uutta tuotantokoneistoa. Juuri kun se 
oli saatu rakennetuksi, kysyntä supistui jyr
kästi. Korot, kuoletukset ja palkkakustan
nukset oli maksettava supistuneesta tulon
muodostuksesta. Kustannukset tuotettua ta
varaa kohti nousivat, kun tuotantokoneiston 
käyttöaste oli alhainen. 

Kivulias sopeutus vuosina 1977-1978 

Vuodet 1977-1978 olivat vaikeaa sopeu
tusaikaa. Vuodesta 1975 lähtien rahapolitiik
kaa oli kiristetty asteittain varsin voimak
kaasti. Samoin finanssipolitiikka vuonna 
1976 oli erittäin kireää. Kysyntä kotimaassa 
laski jyrkästi, minkä seurauksena työttömyys 
on noussUJt vuoden 1976 loppupuolesta läih
tien voimakkaasti. 

Suuri maksutasealijäämä on muuttunut 
maksutaseen ylijäämäksi samoin kuin hinto
jen nousu on vuoden 1976 puolivälistä läh
tien supistunut jyrkästi. Vuonna 1978 kulut
tajahintojen arvioidaan olevan noin 7.5 % 
korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi on 
vuosina 1977-1978 Suomen markka deval
voitu kolme ·kertaa sekä parannettu kilpailu-

Se ei si.iis selvästi 'taiiiste1e inf.Jaatiora vastaan. 
Miksi ei? Sihi, että Suomi, niinku:in melkein 
kaikki läntisen mark!kinualousalueen maat, on 
joutunut inHaiatiiokie11teeseen. Mitä tämä sa
nonta 'inflaiaitiOikierteeseen' ·käytännössä mer
kitsee? Sitä, ettei Suomen velkaantunut vai-

kykyä maJ.tiUisilla tulopoliittisilla sopimuksil
la. Kilpailukykyä on myös parannettu vähen
itämällä •työvoimaa ja soveltamalla lyhennet
tyä työviik1koa. 

Vuosina 1976-1978 inflaatio on Suomessa 
saatu alapuolelle kilpailijamaiden tason, 
mutta hinta on työttömyyden lisääntymisen 
muodossa ollut kova. Mielestäni liian kova. 

Lähivuosien hintakehitys 

Elpyminen lamasta on ollut melko kivulias
ta. Korkea työttömyys jatkunee maassamme 
useita vuosia. Tuotantokoneiston käyttöaste 
on vuoden 1979 alussa vielä alhainen, minkä 
vuoksi investointitoiminta tuskin lähtee liik
keelle. Yritysten hintakilpailukyky on hyvä, 
samoin kuin rahoitusmarkkinat ovat suhteelli
sen keveät. Kansantaloudessa alkaa tällä het
kellä olla liikaa likviditeettiä. Kun tälle ra
halle ei löydetä tuottavia reaalitaloudellisia 
kohteita - investoinnit koneisiin ja raken
nuksiin eivät näytä kannattavilta - käyte
tään raha keinotteluun. Asuntojen hinnat 
saattavat nousta. Samoin löysää rahaa käy
tetään metsä- ja tonttimaan hankintoihin, jol
loin niiden hinnat nousevat. 

Kannattavilla vientialoilla palkkaliukumat 
saattavat olla huomattavia, jotka lisäävät 
edelleen muilta aloilta tulevaa kompensaatio
painetta. Lähivuosina maassamme palkkapo
litiikka lienee kuitenkin melko maltillista. 
Tältä taholta on tuskin tulossa suuria in
flaatiosysäyksiä. Vuosina 1979-1981 maam
me inflaatiokehitys tullee olemaan kansainvä
listä :keSkitasoa, eli noin 7 % vuodessa. In
flaatio ei ole lähivuosina tärkein ongelmam
me. Ylivoimaisesti vaikein teihtävämme on 
työttömyyden alentaminen. Se vaatii kaikki 
ponnistelumme. 0 



uiotailows eiiikä sen ylivelkaantunu:t taJouselämä 
ylimalkaan oi1kein tule toimeen i1man inflaa
uion jaVklllil1isrta. Miten 1tähän pisteeseen on 

tuLtu? 
!inflaation käyittö ja si:ihen turvautuminen 

on kuin jonkin pi1ristävän huumeen, kuin esi
me1•bk:si morfiinin O<äyttö: Kun sitä ensin ko
keilee, se virkiistää ja ·an<taia voiman ja rohkeu
den tunteen ja sen ihouku:tuk,s·et ja lupaukset 
ovat vahvat ja moninai\5et. 

InHa:atio aluilrni hou:kwttelee ja narra,a, myö
hemmin pakottJaia. melik1ein kako talouselämän 
eriräänlaiseen UJhtkaipel-i:in: taloussuunnitte-
1 uun, joka penIBtuu vellkaipääoman jatkuvaan 
hankkimiseen ja uskoon inflaation jatkumi
ses�a. Se paikotba:a rurvautumaan yhä lisääm
tyvässä määnin irnHaatioon. Useat maat lui
suvait tällöin niin syvä:lle V1a�eu'bi1in, että nii
den ylivdkaantunu:t vien!Jirteollisuus ei pysrty 
kilpaiilema!an maailman vientirmwk:kinoilla. 
Seurauksirua ovat pakkolomau1tuikset, työ·ttö
myys, l1aJkkoilut ja rauh:a1Jtomuudet kuten 
Suiomessra. Suomen koko tehdasteoHisuuden 
kookimääräinen ve]ikaantuimiaste oli Teolli
suuden 'keskusliiiton antamien tietojen mu
k<tan 22. 9. 1978 läihes 80 %, tarkemmin sa
nottuna 78,6 %. Kuinka Suomen teollisuu
den ·kävi·si, jos inflaatio yht'äkkiä loppuisi, ei
kä enää ottaisi1kaan osaa vdkojen hoitoon? 
Huonosti. Irn�aatiion ja:tikumisesta on ilmei
sesti tulluit Suomen teollisuudelle elinehto. 

Väii•tetään: lnif1laaitiotJa on aina ollut ja tu
lee aina olemaan. Se .kuuluu ilänsimaiseen 
markkinatalo'l!lteen ja demokraitiaan. Ei siitä 
voi eikä sitä pi1däkään 'lopettaa. 

Väitän Viastaan: foflaia1Jio on ta:louselämän 
sairaus, valiiteJttaiva sairaus. Ei sitä ·tee oikeu
tetuiksi se, että se on yleinen sairaus. Vaikka 
siitä ei voisikaan Iopentaia, voi sen mahtia hei
kerntää j·a sen valitettaVliia seurauksia vähen
tää taistelemalla sitä vastaan. 

Väiitän edeHeen: Jokainen maa, jolla on 
riittäväs;ti henkistä ja momalisita voimaa, voi 
vapautJtaa i1tsensä inifil1aation pakkopaidasta, 
jopa käyttää kansai1rwälistä inflaatiota oman 
ua:louselämänsä kohentamiseen. 

Miksi väi1tän, että inHaaitio on talouselämän 
sairauis? 

Siksi •että talouselämä on silloin terve, jos 
se luo yhteis1kunna:lle lisää käyttöarvoja ja uu
si·a kä)"ttöairvoja i1lman, että se samanaikaises
ti sillä a�heuittaa meMty!.ksiä tai kärsimyksiä 
tai mO'lempia jdtleik1in yhiteiskul1'taportaalleen. 

Käyotöarvojen suimma ·kasvaa va.in tuOltta-
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valla työllä, joiko herl'kiseHä 1tai aineelliseUa. 
Näiden käybtöaiivojen vaihtaessa omistajaa 
arvojen määrä ei yleensä muutu tai muut
tuu va11sin vähän. Täiten, jos käyttöaivot vaih
tavat onristajaia ja jos y;aihdannassa näistä 
omistajista toinen omistaja menettää, niin sil
loin toinen '"astaaivasti hyotyy. Inflaatiossa 
tapaihtuu juuri näin. Siinä pal1kansaajat ja 
piensäästäjät menetJtävät hintojen kohotessa 
ennen palkkojen nousua ja ·inflaation syödes
sä piensäästäjien säästöt, jotka eirvät ole rea
lrpääom<tan kiinnitettyjä, ja, koska inflaatio 
ei sinänsä luo uusia arvoja, niin joidenkin 
on pak!ko hyötyä inIIaatiasta. Ketkä hyöty
vät? Yleensä realiipääomien omistajait, joilla 
lisä1bi on velikaa, voivat hyötyä. Nykyaikana 
näitä edunsaajia ova:t lähinnä länsimaiden 
velkaa111tuneet valti01taloudet ja niiden vel
kaantunut tailouse!lä:mä ylima�kaan, mutta en
nen kai>kf.kea vapaa kan·sailf!välrnen suurpää
oma, joka voi pwhairten sijo�ttaa realipää
oman ostonsa siihen pa:iik!kaan ja sii>hen het
keen, mikä kulloinlkiin antaa parhaan tulok
sen. 

Näin ollen infla:aitio on talouselämän sai
raus, jossa S·Y)"ttömäit, nimiititäin pafäansaa jat, 
joutuvat kestäimään ·tämän sairauden jokapäi
väiset ki·vut ja tuskat, jatkuvat hintojen ja 
maJksurjen korntuxset ja jossa sairauskulut jää
vät loppujen lopuiksi näiden sy)"ttömien pal
kansaajien ja pirkkusäästäjien maksettaviksi. 
Ei ihme, että inf.laia:tion jatkuminen aiheurt
taa kaitkeruUJllta, pa!J.kkarintamien kiristymistä, 
työtaisteJluja ja va1tioval1taan kohdistuvaa ar
vostelua. Mutta - inflaa1tio jatkuu ja rikkai
den ja köyhien välinen tailoudellinen kuilu 
syvenee yhä. 

Miksi inflaatiota ei lopeteta? 

Miksi sillten in:Haaitiota ei oleellisesti vä
hennetä tai kokonaan lopeteta? 

Kosk,a maailman raihataloudessa ei yleensä 
toteudu mikään, mfkä soitii suurpääoman etu
ja vastaan. Irrlilaatio on suurpääoman ehkä 
edullisin ja vaivatJtomin ansaitsemistapa, jo

.t en infla<ttion o}eeJfönen vähe!l!tämi1nen .tai lo
pettaminen sotisi suurpääoman etuja vastaan 
ja siksi se ei tapahdu. On hyvin vähän toden
näköistä, että ihmislkunta olisi jo nyt niin kyp
sä, että tälllai·nen inflaation oleellinen vähen
täminen aina!kaan :lähitulevairsuudessa arkaan
saatairsiin neuvottelujen avulla. 

Sen tähden, ihmiskunnan henkistä kypsy-
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mistä odotdtaessa, pitäisi, edes teoriassa, löy
tää ja osoittaa tie, jota seuraten jokainen 
kansa, niiin pieni kuin suurikin, jolla on riit
tävästi henki•stä ja morraalista voimaa, voisi, 
jos niin haluaa, omien henkisten, moraalisten 
ja aineellisten voimiensa avulla irtautua kan
sainvälisestä inflaatiosta ilman, että inflaation 
jaitkumista puolustavien voimien suuri mahti 
pystyisi sitä estämään, voisi irtautua alenta
matta minkään yhteiskuntaportaansa elinta
soa ja kuitenkin voisi selviytyä kansainvälises
sä myyntikilpailU\ssa pa-remmin kuin ympäril
lä olevackitpakmnppa:ni:t ;-jotka eivä;t halua 
irtautua inf.laatiosta. 

Jos yksi maa pystyisi täten, .teoreettista rat
kaisua noudaittaen ja ratkaisulle sopi•vat käy
tännön soveHutukset etsien irtautumaan kan
sainvälisestä inflaatiosta, niin se antaisi muil
le maile uskoa mahdolisuuteen ylima:l1kaan ir
tautua infäaatiosta ja maa toisensa jälkeen al
kaisi seurata sen esimerkkiä. 

Rfltkaisumallini 

Tällaista rarkaisumaHia inflaatiosta irtautu
miseiksi olen ehdottanut kirjoituksessani Ka
navassa 6/1976: Kansainvälinen inflaatio Suo
men hyödyttäjäksi. 

Tiivistettynä tämän ratkaisumallin sisältö 
oli seuraava: 

Kaikkiin valuuttoiihin nähden vallitsee to
dellisuudessa kaiksikurssijärjestelmä. Niin 
myös Suomen markkaan nähden. On näky
vä, päivittäin muihin va:luuttoiihin nähden 
noteerattu viiraUinen markka, ja toinen, mar
kan .11ealiseen todelliseen kotimaiseen ostoky
kyyn perustuy;a nä:kymä1tön markka, eli ly
hyesl!i kotimainen markka. 

Suomen irroi1ttaminen 1kansainvälises•tä in
flaatiosta edeHyttää, että Suomen kaikki kus
tctnnusteikijät, niin kotimaiset kuin ulkomai
smkin, voidaan pitää markoissamme maini>t
tuina :inuul!tuma:t?tomiina määrätyn sovitun 
ajan. t1:illä tähäJU voidaan päästä? Perus
edellytyksenä on, eutä kaikki kotimaiset kus
tannustekijät, kuten hinnat, palkat, verot ym. 
voidaan sopimusbeitse pitää muuttumattomi
na koko sopianusajctn. Ellei tähän pystytä kes
kinäisen kateuden, epäluuloisuuden ja risti
riitaisuuden vuOlksi, ei täitä ra:tkaisumallia voi 
käyttää. Jos taasen tähän pystytään, jää jäl
jeHe kysymys, millä u1komaiset kustannuste
ki jä:t voidaan pitää markoissamme mitattui
na muubtumattomina määrätyn sopimusajan, 

eli millä voidaan esitää inflaaition aiheuttama 
ulkomaan rahassa mita1Jtu tuonnin kallistu
minen. Ei millään. Mutta näiden ulkomais
ten menojen kasvun vaikutus voidaa:n lmmo
ta, •kompensoida. Miten? Siten, että valtio 
maksaa tuonnin hinnasta inflaation aiheutta
man hinnannous'U'n osan. Mistä valtio saa ra
hat tähän tuonnin hinnannousun kompensoi
miseen? Viennistä? Miten? Viennin tällöin 
sa:amasta ylimääräisestä voitosta. Mistä yli
määräi.sestä voitosta? Jos viennin tarvitsee 
maik1saa ulkomaisista kustannustekijöistä vain 
ensimmäisen vuoden alkuperäinen hinta ja 
jos 1työmamkikiina järjestöjen ja va1tiovallan 
•keskinäisillä sopimuU<siHa !hinnat, palkat, 
vudkra:t, verot yms. pidetään toi·sena vuote
·na samoina kuin ensimmäisenä vuotena ja 
jos lisäksi v�ennin voitto yms. pidetään sama
na kuin ensimmäisenä vuotena, ovat viennin 
kaikki kustannuste'kijät toisena vuotena sa
mait kuin ensimmäisenä vuotena mk :i&sa mi-
1tattuina. Koska kuitenkin inflaatio on jatku
nut viennin osllajama:is&a ja virallinen mark
ka on seurannut sitä, saa vienti sa:masta vienti
ta:va:ramäärästä bruttotuottona nyt enemmän 
malksua ma:rkikoina kuin ensimmäisenä vuo
tena, saman verran enemmän, •kuin mitä in
fliaatio on vuoden a:ikana jatkunut. 

Jos siis esim. vienti ensimmäisenä vuorena 
sai bruttol!uottona 1 000 mi.lj. mk ja jos inflaa 
tio on jaillkunut esim. 8 % :n vuosivauhtia, 
saisi vienti toisena V'UOnna samasta vienti
määrästä kuin ensimmäisenä vuotena brutto
tuottona 1 080 milj. i:nflaation toisen vuo
den aikana huonontamia markkoja. Jos in
flaation olisi annettu toisena vuotena kallis
taa myös !kotimaassa hintoja, palkkoja, vero
ja ym. tuotantOlkustannuksia eE jos inflaation 
olisi annetltu huonontaa myös kotimaista 
mal1kkaa, olisivat myös kotimaiset tuotanto
kustannukset nousseet vuoden aiikana 8 %, 
joten >toisen vuoden koko bruttotuotto 1 080 
mi!lj. mk olisi kulunut kokonaan inflaation 
kOihottamien tuotantokustannusten ma:ksuun. 
Joten mi.tään ylimääräistä voittoa ei olisi jää
nyt. Mutta nyt, kun •ka�k:ki viennin tuotanto
kust;annukset itoisen vuoden aikana oli pidet
ty - sopimuksilla ja kompensaatioilla - sa
moina kuin ensimmäisenä vuotena, riittää 
tuot;antdkusitannusten maksamiseen toisena 
vuotena sama markkamäärä kuin ensimmäi
senä vuotena eli 1 000 milj. mk, joten vien
nin ei tarv�tsekaan käyttää koko brnttotuot
toa 1 080 mi:lj. markkaa tuotantokustannus-



ten maksamiseen, vaan 80 milj. mk jää käyt
.famättä. Toisinsanoen siitä, että viennin 
kaikki tuotanto1kusita:nm11kset on pystytty pitä
mään toisena vuotena samoina kuin ensim
mäisenä vuotena, on nyt v.i:enti toisena vuote
na saanut lahjana 80 milj. mk:n ylimääräisen 
voiton. Tästä ylimääräisestä voitosta makse
taan sitten toisena vuotena koko välttämät
tömän ja toivotun tuonnin, ja siis myös vien
nin ulkoma:isten kustannustekijöiden, inflaa· 
tiosta johtuva hinnannousu. 

Näin on saa:tu kuanotitua kansainvälisen in
flaation aiheu;ttama hinnanousun vaikutus 
tuonnin ja viennin kohda:Ha ja täten pystyt
ty pitämään markan kotimainen realinen os
tOlkyky toisena vuotena samana kuin ensim
mäisenä vuotena, eli kotimainen markka on 
saatu irroi·bettua kam;ainvälisestä inflaatiosta. 

Tästä menetelmästä, jossa viennin ylimää
räisellä voitolla ·kompensoidaan inflaatiosta 
johtuva tuonrnin hinnannousu, olen •käyttänyt 
nimitystä vienti-tuonrti- järjestelmä. 

Jos edeHeen oletetaan, että kansainvälinen 
inflaatio jatkuu vielä kolmantena vuotena 
yhtä voirnaOOkaana kuin toisena vuotena oli 
8 % :n vuosivauhtia, ja jos oletetaan, että 
·kotimainen ma;rklka pidetään vielä tämän 
kolmannenkin vuoden aikana irroitettuna 
kansainvälisestä inflaaitiosta samoin kuin toi
sen vuoden aikana, niin kolmannen vuoden 
lopussa vienrtiteoolisuus voi myydä tuotteensa 
16 % halvemmalla ·kuin ki1pailijamaiden 
vien:titeo!l.isuus, jos inflaa:ti:o on saanut jatkua 
kilpaili j·amai:ssa tavalliseen tapaan. 

Miten vähentää työttömyyttä? 

Mutta tämän hetken polttavin ja kiireisin 
ratkaisua vaativa probleema on .työttömyys. 

Työttömyyttä voidaan vähentää, jos maan 
vientiteoHisuudien kilpailukykyä vientimarkki
noilla voidaan oleellisesti lisätä. Tämän mu
kaisesti esitän seuraaivassa ratkaisumallin, jo
ta käyttäen voitaisiin ehkä nopeastikin vä
hentää työttömyyttä. 

Ehdotan seuraavaa: 
Ilman, että markan virallisia noteerauksia 

muutetaan, nostetaan markan kotimainen 
realinen ostokyky eli revalvoidaan kotimainen 
markka sovittuna määräpäivänä ja kellonlyö
mänä yhdellä kertaa esimerkiksi 30 %. 

Miitenkä tämä tapahtuisi? 
Alennettaisiin kaålkiki koti:maiset maksut, 

saatavat ja vastattaviat tuona hetkenä 30 %. 
Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kaikki 
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pa!lkait, hinnait, eläikikeet, verot, sakot, kaikki 
vel1kasitoumulkset, kUJten mank,kamääräisert ti
lit, lainat, vekselit, kotimaiset obligatiot jne. 
lei:kaittaisiin vevalivoinrtihetkenä 30 % pienem
miiksi. Jotta keincmelua ja o toryntäystä ei 
syntyisi, laskettaisiin revalvointipäivänä liik
keelle uudet rahat, setelit ja kovat raihat, jot
ka selvästi po.ik!keaisivat ulkonäöltään nyky
ään käytössä dlevista rahoista, ja kai:kiHe 
myytäivänä oJ.eviilLe ta:rviikkeille ja palveluksil
le mellki:ttäisiin ka'ksi hintaa, hinta vanhassa 
raihassa ja hinta uudessa rahassa siten, että 
uusi hinta olisi 70 % varllha:sta hinnasta eli 
että kotimaassa 1 vanha markka oljsi 0,70 
uutta ma.r.kkaa. 

Kaikelle siHe ostetJbavaHe tai myytävälle, 
jonka hinrta ennen tätä reva:lvaa:tiota on mää
räytynyt kysynnän ja tarjonnan lain mukaan, 
se määräytyisi revalvoinnin jälkeenkin sa
moin. Tämä vaihe revalvoinnissa aiheuttaisi 
todennä:köisesti kemotJ!!eluyrityksiä. 

Koska vi:ralli.sta markkaa ei revalvoi.taisi, 
alisi kaisissa uliko�aluutoissa 1 vanha markka 

= 1 uusi markika. Määrättäisiin päivä, jon
ka jä:Lkeen vanha marklka ei enää olisi voj
massa. Si]hen mennessä kaikki ostot voisi suo
ritJtaa kummaHa raihalla hyvänsä ja siihen 
mennessä vanhat markat olisi vaihdetJtava uu
siin. Ensimmäinen v.ienti revalvoimispäi:vänä 
tai sen jäLkeen pan'kikilkirjoihin ja vastaaviin 
olisi 30 % :in lei'kkausvienti. Sen jälkeen kaik
ki vienni1t U<,irjoi!hin suori:tettaisiin vain uusis
sa markoissa. 

Tällaisella kotimaisen markan revalvoinnil
la ei olisi inflaitoorisita vaikutusta, mutta se 
ei myookään lopettaisi inflaatiota, vaan in
flaatio jallkuisi kuten ennenkin. Näin ollein 
inflaatio mak·sa:isi edelleenkin, kaikkien velal
listen toivomusten mukaisesti, osan heidän 
velkojensa koroista ja kuoletuksista. 

Jos Suomi haluaisi päästä kokonaan va
paaksi inflaatiosta, pääsisi se siihen ottamalla 
tässä nyt es]tetyin kotimaisen revalvoinnin li
säksi käyttöön silloin täHöin tapahtuvan vi
rallisen markan revalvoinnin, joka vastaisi 
kansainvälisen inflaation siihen astista edis
tymistä ja kurrnoaisi tä:uen sen· vaikutuksen 
marklkaan, tai - obtamalla käyttöön edellä 
lyhykäisesti selostamami vienti-tuonti-järjestd
mä:n. 

Kotimaisen markan rnvalvoinnin positiivi
sia seurauksia: 

1. Suurin ja tärkein etu olisi se, että korti-

jatkuu sivulle 27 
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Juhani Tenhunen 

PEHMEÄ ENERGIA-SYMPOSIUM 

Jatkona kevään pehmeän teknologian sym
posiumille KKK, Pehmeän teknologian seura 
ja Suomen ympäristönsuojelujärjestöjen ener
giaviikkotoimikunta järjestivät 15. 10. yhteis
pohjoismaisen energiaviikon jatkeeksi Peh
meä energia-symposiumin. Pehmeä energia
tuotantohan on vuoden puhutuimpia teemoja 
kiitos Amory B. Lovinsin teoksen "Soft Ener
gy Paths", jonka Olli Tammilehto arvosteli 
Katsauksessa 2/78. Ohessa dipl.ins. Juhani 
Tenhusen poimintoja symposiumista. 

Energiatuotannon etiikka 

Dos. Pekka Suominen Jyväskylän yliopiston 
fysiikan laitokselta totesi ydinvoimayhtiöiden 
tiedotusmoraalin olevan maassamme varsin 
alhaisen. Yksinkertaisin fysikaalisin laskuin 
voidaan osoittaa jopa 100.000-kertaisia eroja 
IVO:n ja TVO:n jätJteenkäsittelyraportin ja 
todellisen vaarallisuuden välillä ( alfasäteily
jen vertailu 600 vuoden kuluttua: käytetty 
polttoaine ei ole suinkaan 10, kuten Insinööri
uutisten 36/78 ( 8. 9.) sivulla 9 oleva kuva 
antaa osoittaa, vaan miljoona kertaa vaaral
lisempaa! Ydinjätteen jälleenkäsittely ei rat
kaise mitään - päinvastoin: käsitellystä jät
teestähän voidaan valmistaa ydinpommeja 
tai hyötää '1isää plutoniurmia. Toinen todella 
myrkylEnen 'transuraani on a:merikium, jOll:a 
on varastoitava 10.000 vuotta siinä osassa 
ydinjätettä, josta plutonium on poistettu. 

Lauhdeydinvoimaloiden energiatehosta 
menee vain kolmannes käyttöömme; loppu 
2/3 lämmittää meriä (pahentaen kelirikkoa 
ja lisäten roskakaloja). Kun vuonna 1965 
meriin johdettiin voimalaenergiaa vain 1 
TWh, vastaava määrä on vuonna 1985 ar
violta 50 TWh! Jos tätä meren lämmityste
hon nos�oa ei oteta huomioon energiasuunnit
teissa, energiankulutuksemme ei kasva juuri 
lainkaan. Edullisempaa olisi käyttää diesel
generaattorei ta, joiden tuottama hukkalämpö 
voi helposti lämmittää veden. Energiayhtiöil
lämme onkin syytä asennemuutokseen: itsen
sä takia kasvajista olisi tuatava palvelulaitok
s1a. 

Maat.metsät. yo Timo Assmuth luetteli 
energiatuotannon eettisiä arviointi perusteita: 
1) käytetäänkö uusiutuvia vai uusiutumat
tomia energiavaroja (jatkuvaa vai lyhytnä
köistä) 
2) kansojen riistävyys (vaikutus koko maa
pallolla) 
3) jaetaanko energiavarat oikeudenmukai
sesti 
4) onko ener giatuotanto pieni- vai suuri
muotoista (riippuu yhteiskunnallisesta tilan
teesta ja yhteiskuntarakenteesta; pienen hal
linta on helpompaa, kun taas suuret yksiköt 
ovat usein kannattavampia) 
5) puhtaus (ydinvoimalla haittoina ympä
ristövaikutukset, pehmeillä maisemakuvan 
huononeminen) 
6) käytettävän teknologian laatu (pehmeä
kova) . 

Pitkän tähtäyksen energiasuunnittelu 

Kauppa- ja teollisuusministeriön energia
osaston erikoistutkija, teko.tri Seppo Hannus 
esitteli "Energiatalouden kehitysnäkymät vuo
teen 2000" -selvitysitä (Kauppa- ja teollisuus
ministeriö, energiaosasto, sarja B: 9, 1978). 
Keskeisimmät energian kysyntään vaikuttavat 
tekijät ovat bruttokansantuotteen kasvu ja 
energian säästäminen, jolla tarkoitetaan ta
loudellisestikin kannattavaa energian käytön 
vähentämistä vaikuttamatta energiaa käyttä
vään toimintaan (esim. rakennusten läm
pöeristystä ja jätelämmön talteenottoa). 
Suomi on nykyisin varsin riippuvainen ulko
maisista energialähteistä, varsinkin öljystä, 
jonka saanti tulee vaikeutumaan. Kivihiiliva
rat eivät lopu vielä tällä vuosisadalla. Maa
kaasun käyttöä voidaan jossain määrin li
sätä. 

Kotimaisista energialähteistä suurin poten
tiaali on vesivoimalla ( rakentamiskelpoista 
jäljellä vajaat 6 TWh/a). Turvetta ja puuta 
voidaan tuottaa sen verran kuin niitä pysty
tään käyttämään. Rakennusten tarvitsemasta 
lämpöenergiasta voidaan nykytietämyksellä 
kattaa n. 50 % auringonsäteilyllä. Jos pien
aurinkotaloja rakennettaisiin tästä lähin 



25.000/a ja niiden keskimääräinen aurinko
energian käyttö olisi 7 MWh/a, niiden ener
giankulutus olisi vuonna 2000 3,85 TWh eli 
n. 1 % kokonaisenergiankulutuksesta tai 
13 % nykyisestä energiankulutuksesta 60 
TWh/a. Tuulen käyttö sähköenergiantuotan
nossa edellyttää tasaisia tuuliolosuhteita. 
Energiametsistä saatavalle puuhakkeelle löy
tyy sopivia käyttömuotoja. Mitä hitaammin 
energiankulutus kasvaa, sitä hitaammin kas
vanee myös muiden energialähteiden (aurin
ko, tuuli jne.) osuus. 

Kaukonäköisessä energiatuotan tovaih to-
ehdossa on otettava huomioon energian käy
tettävyys. Niinpä öljyä olisi käytettävä vain 
välttämättömimpään, maakaasun tuonti
kiintiötä olisi nostettava, teollisuuden tulisi 
lisätä jätteittensä käyttöä, auringon säteilyn 
hyväksikäyttöä voitaisiin tehostaa ja raken
nusten eristystä parantaa. Tällöin öljyn osuus 
olisi vuonna 2000 n. 20 %, uusien energia
lähteiden aina 4 % (koko Suomi käyttäisi 
aurinkotaloja), hiilen ja ydinvoiman molem
pien 10 % - kotimaisten energialähteiden 
osuus olisi siis 50 %. Uusien teknologioiden 
kehittelyn ongelmina ovat kehittelytyön hi
taus ja kalleus: jos tarkastelu ulottuisi vuo
teen 2030 asti, tilanne olisi toinen. Vuosi 2000 
on niin lähellä, että pienetkin muutokset 
edellyttävät voimallisia toimia. 

Dipl.ins. Martti Tuomola pitää yksipuolisia 
energiakäsitteitä nykyisen energiakriisin syy
nä. Energia on luonnonvoimien (esim. säh
kön ja lämmön) vastaavuuden mitta. Eri 
energiamuotojen laatueroja kuvastakoot esi
merkit: eri energialajeilla lämmitettyyn 20 
min kiehutettuun ja 17°C :een jäähdytettyyn 
tislattuun veteen asetetut vehnänjyvät kasva
vat eri tavoin. Itävän vehnänjyvän massa vä
henee suljetussa systeemissä suhteessa kuun 
vaföeisiin. Biodynaamisessa 'Vi,ljelyssä käyitet
tävien kaltaisten energioiden vapauttaminen 
luovalla toiminnalla avaisi näköaloja ja laa
jentaisi energiakäsityksiämme. 

Arkkit.yo Ville Komsi katsoo nyky-yhteis
kunnassa vallalla olevan tuhlauksen johtu
van yleensä väärästä hinnoittelusta, rajakus
tannusten aliarvostuksesta: tuotantoa lisätään 
ottamatta tuotteiden hinnoissa huomioon ym
päristövaikutuksia ja yhteiskunnalle aiheutu
via kustannuksia ( tutkimustarve, keskittymi
sen vaatima rakennemuutos, poliisivaltion yl
läpito ym. maksaa, mutta ei näy ydinvoima
yhtiöiden tileissä). Laskutapa, jossa tulevat 
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jätehuoltokustannukset voidaan redusoida 
nykyarvohinnaksi, jossa 100 vuoden takaiset 
asiat eivät tunnu missään, perustuu ajatte
luun, että tämänhetkisellä toiminnalla voi
daan saada jatkuvaa tuloa hamaan ikuisuu
teen asti. Rajallisessa maailmassa ei voida 
arvioida rahan poibvan pan!kin tuottavi'lla 
si:joitu!ksilla seurnaivat 500.000 vuotta, vaikka 
voimmekin a:jateJ.la twl'evaisuuden jä:tehuolto
ikustannu�ten olevan jo maiksetut sillä säästöl
lä, jon1ka 'tänää:n panemme pankikiin. 

Valtaosa tuhlauksesta on rakenteellista: 
Suomihan on rakennettu uudestaan parissa
kymmenessä vuodessa! Huono suunnittelu- ja 
ja päätöksentekojärjestelmä aiheuttaa raken
teellista tuhlausta eli kansantalouden voima
varojen, energian ja luonnonvarojen käyt
töä tarvittavaa enemmän tietyn hyvinvoinnin 
saavuttamiseen, samoin yksityisten etujen mu
kaiset koko yhteiskunnan kannalta talou
dellisesti vähemmän järkevät päätökset. 

Nykyisellä teknisten ratkaisujen ja vetoo
musten esittämislinjalle säästetystä energiasta 
säästynyt raha voi jäädä jonnekin lojumaan 
aiheuttaen syvenevää lamaa ja työttömyyttä 
tai se voidaan käyttää lisäämässä tuotantoa ja 
kulutusta jossain muualla. Vapautuva kysyn
tä voitaisiin käyttää myös luontoa rasittamat
tomaan ja luonnonvaroja säästävään talous
kasvuun: palvelusten lisäämiseen ja teknii
kan kehittämiseen siten, että samalla luon
nonvarojen ja energian kulutuksella saadaan 
enemmän tai parempia hyödykkeitä. Yhteis
kunnan ohjauksella olisi myös mahdollista 
snrtaa säästetyt luonnonvarat pois koko 
maasta velkana maailman nälkäisille. 

Per Kågeson on teoksessaan "Slöseriets 
politiska ekonomi" (Tuhlaukseen perustuva 
kansantalous) todennut, että öljykriisin 1973 
-74 aikana olisi seuraavana öljyn kulutuksen 
vähentämistoimenpiteenä ollut käyttöveden 
lämmityskielto: lapsiperheiden jääminen il
man lämmintä vettä ei haittaa talouselämää 
kuten energian käytön rajoittaminen tar
peettomassa ylellisyystuotannossa. Vuosina 
1947-70 2/3 Ruotsin energiakulutuksen kas
vusta ohjautui rakennemuutokseen ja vain 
1/3 kouriintuntuvaan elintason nousuun! 
Ei ole oikein, että työvoiman käyttöä ran
gaistaan verotuksella - yrityksiä pitäisi ran
gaista verolla energiankäytöstä ja niukkojen 
luonnonvarojen kulutuksesta talouskasvun 
uudelleen suuntaamiseksi kestävään talous
-järjestelmään. Voidaan vain kysyä, onko 
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tämä mahdollista nykyisten talouden peli
sääntöjen puitteissa. 

Fil.tri Taisto Raunemaa Helsingin yliopis
ton fysiikan laitokselta arvioi "Energiatalou
den kehitysnäkymät vuoteen 2000"-selvitystä 
lopusta lähtien: selvitys käsittelee ympäristö
vaikutuk:>ia kahdella sivulla ja päättyy totea
mukseen, ettei ympäristövaikutuksia voida 
juuri ennakoida pitkän aikavälin selvitykses
sä. Elinympäristön ja eliöiden säilyminen ei 
siten kuulu tämän näkymämallin perusteki
jöihin; mieleen tulee kotitalous, joka tukeh
t:uu jätehuollon puuvruessa. Pitkän täihtäyksen 
energiasuunnittelun pohjana tulisi olla ihmi
nen, ravinnon saannin ja elinolosuhteiden 
turvaaminen kaikille tasapuolisesti. 

Selvityksen perusvirheet ovat: 
1) tarkastelukohteena on vain energian suur
tuotantoon tähtäävä toiminta; energiatuotan
non pienimuotoistamista ei käsitellä 
2) teollisuuskasvu oletetaan väl ttämättömäk
si (teollisuuden osuus kansantulosta kasvaa 
yli 50 %:n), samoin talouskasvu (2-4 %/a) 
3) tarkastelun ohjenuoriin kuuluu elinkeino
rakenteen muuttumattomuus (suurin on 
1 % :n luokkaa); tästä aiheutuvia säästöjä 
ei ole kuitenkaan otettu huomioon 
4) teoksen lähteet ovat länsimaisia, vaikka 
energiaa ostetaan maahamme pääasiassa so
sialistisista maista 
5) esim. öljyn kohdalla ei käsitellä kaksihin
tajärjestelmän (kehitysmaat myyvät toisilleen 
halvemmalla kuin teollisuusmaille) mahdol
lisuutta ja sen vaikutuksia 
6) teollisuustuotantotalouden kasvaessa yhä 
lisääntyvää pitkälle kehitettyjen tuotteiden 
sisältämää energiamäärää ei tarkastella ja 
7) ympäristövaikutusten poissulken:inen 
(esim. 1000 MW :n sähkö tehon tuottamisesta 
pääsee vuosittain öljystä 33 000, kivihiilestä 
21 000, turpeesta 4 300 ja maakaasusta 30 t 
rikkiä ja vastaavasti 98 % puhdistuksella 
250, 5000, 4900 ja n. 0 t lentotuhkaa ilmaan 
käyttökertoimen ollessa 70 % ja tuotetun 
energiamäärän 6 TWh/ a) . 

1000 MW :n sähkötehon tuotantoketjuissa 
tapahtu� vuodessa öljyllä 47, kivihiilellä 975, 
luonnonkaasulla 25 ja ydinvoimalla (säteily
riski tarkastelun ulkopuolella) 39 onnetto
muustapausta - näistä ulkomailla vastaa
vasti 87, 99, 85 ja 44 % ! Onko oikein siir
tää päästä- ja onnettomuusrasitteet ulko
maille? 

Nyky-Suomessa työvoima maksaa energiaa 

enemmän; energiavaltaiseen tuotantoon siir
tyminen lisää työttömyyttä. Energiatalouden 
tasapainoinen kehitys edellyttää investointeja 
työvaltaiseen, työtä antavaan ja energian 
käyttöä vähentävään tuotantoon. 

Pienimuotoinen vesi- ja tuulivoima 

Vuodesta 1970 Suomessa asunut arkkitehti 
George W oolston totesi suurten vesivoimaloi
den ja patojen rakentamisen häiritsevän 
luontoa ja paikallisia asukkaita. Viralliset 
laskelmat vesivoiman käyttöpotentiaalista 
unohtavat usein pienvesivoimalaitokset, jotka 
entisissä myllyputouksissa antaisivat 250 
k W :n luokkaa olevan sähkötehon. Pienvesi
voima voi palvella esim. koti- ja käsityöpaja
teollisuutta maaseudulla. 

Pienvesivoiman käyttö ei välttämättä edel
lytä patojen rakentamista. Kätevintä on yh
distää vesivoirmatuotanto !kalanviljelyyn ja 
lämpöpumppulämmitykseen. Pienvesivoima
lat voidaan myös yhdistää taatun energia
määrän tuottamiseksi ja laitteistotarpeen vä
hentämiseksi. 

Dipl.ins. Lauri Lundbom totesi tuulivoi
man soveltuvan harvaan asutuille alueille te
hontarpeen ollessa alle 10 k W eli viestiliiken
teessä ja merenkulussa (suuremmilla tehoilla 
ongelmana huoltoväli, kilpailijana aurinko
kenno), vapaa-ajan asunnoissa (peruslämpö 
ja taloussähkö) sekä asuintaloissa ja puu
tarhoissa (lämpöpumpun kanssa). Tuulimit
tausten ( 10 min 10 m 'korkeudessa) avulla 
saadut keskimääräiset tuulennopeudet ovat 
Suomessa s1samaassa 3 ... 4, rannikoilla, 
suurilla sisävesistöillä ja korkeilla maastokoh
dilla 4 ... 5 ja saaristossa 5 ... 7 m/s. Suu
rimman energiasisällön antava mitoitustuu
lennopeus on 1,25 ... 1,70 kertaa keskimää
räinen tuulen nopeus roottorin sijoituskorkeu
della ja rakenteellinen nopeus, jonka pohjal
ta lujuuslaskut tehdään, on n. 50 m/s. Tuuli
roottorit voivat oHa yksi- tai monilapaisia, 
v.aaka-akselisia taikka pystyakselisi:a (Savo
nius- ja Darri:eus-roottonit). 

Generaattoreina voivat olla varauskäy
tössä ajoneuvojen laturit tai säätäjän vaativat 
oikosulkukone tai kestomagneettitähtikone 
ja lämmityskäytössä vesijarru tai pyörrevirta
generaattori (sijoitus rajoitettu) taikka oiko
sulkukone. Myrskysuojaukseen kuuluvat epä
symmetrinen ripustus, ilmajarru, lapakulma
säätö ja pysäytysmahdollisuus. Energian va-



rastointikustannukset ovat 2 ... 5 m3 :n vesi
varaajalla 3000 ... 5000 mk, akustolla 300 ... 
400 mk/k Wh. Lisäksi tarvitaan tyynelle sääl
le polttomoottorigeneraattori ( 1000-3000 
mk) tai esim. jätteitä ja roska puuta polttava 
varalämmi tys järjestelmä. Vies•tiliikenteessä 
kapasiteetti on n. 14 ja asuintaloissa 2 ... 5 
vuorokautta. Vaihtovirtasähkön tarve on mi
nimoitava. Tuulivoimalaitoksen tuotos on 10 
. .. 50 % nimellistehosta. 

Pekka Suominen totesi 2 k W :n tuuligene
raattorin olevan nykyisin 5000 .. . 10.000 
mk :n hintaluokassa ja säästävän vuodessa 
8 000 mk. Verkkoliitännän suhteen on usein 
ongelmana tuuligeneraattorisähköstä mak
settava alhainen hinta - voimayhtiö saattaa 
ma;ksaa ·vain puolet myymänsä sähkön hin
nasta pientuottajalle. 

Öljyä korvaavat polttoaineet 

Dipl.ins. Markku Jantunen Valtion teknilli
sen tutkimuskeskuksen poltto- ja voiteluaine
laboratoriosta totesi tärkeimmän öljyntuon
timaamme Neuvostoliiton muuttunevan 
1980-luvulla öljyn viejästä tuojaksi ja öljyn 
hinnan todennäköisesti nousevan. Tällöin lie
nee järkevää korvata öljyä kotimaisten polt
toaineiden (turve, puu, erilaiset jätteet) ja 
kotimaisista raaka-aineista tuotettujen ener
giajalosteiden (turve- ja puupuristeet, koksi, 
polttokaasut, metanoli jne.) avulla. 

Sähköä 60 MW ja kaukolämpöä 125 MW 
tuottava jyrsinturvelämpövoimala on raskas
öljykäyttöistä edullisempi, samoin 30 MW 
turvealuelämpökeskus on öljykäyttöisen kans
sa kilpailukykyinen. Palaturve on nykyhin
noilla kilpailukykyinen kevyen polttoöljyn 
kanssa alle 500 k W lämpökeskuksissa; maa
tiloilla kannattaa metsistä kerätä halkoa ja 
haketta. Ainakin pienturvekattiloissa voi
daan polttaa myös olkia, kuoria ja jätepuuta. 
Kotimaisia polttoaineita käyttäen voitaisiin 
vuosittain korvata 7 miljoonaa öljytonnia eli 
kolmannes polttoaineiden kokonaiskulutuk
sesta; oljen energialla voitaisiin lämmittää n. 
200.000 asuntoa (kaikki maatila-asunnot). 
Nykyinen käyttöaste on kotimaisilla poltto
ainevaroilla hieman yli 50 %. Nopeakasvui
sia lehtipuita voitaisiin kasvattaa polttoturve
soiden pohjilla, matalaturpeisilla ym. poltto
turvetuotantoon soveltumattomilla soilla 
sekä paketti- ym. joutopelloilla ja kosteikko
pajuja vesistöjen varsilla (yht. n. 10.000 
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km2). Myös yhdyskunta jäte saattaa tulla ky
symykseen öljyn korvaajana. 

Kiinteää polttoainetta liian pienellä ilma
määrällä poltettaessa saadaan generaattori
kaasua ( 4 ... 6 MJ /m3), epäsuoralla lämmi
tyksellä, happipoltolla tai vesihöyryn kanssa 
kuumentaen saadaan keskilämpöarvoista polt
tokaasua (11 ... 12 MJ/m3) ja näistä voi
daan valmistaa syntees�kaasua, tekomaakaa
sun ja metanolin lähtöainetta, tai ne voidaan 
polttaa sellaisinaan. Palaturpeesta saatava 
kaasu soveltuu käytettäväksi varsinkin paikal
lisissa dieselmoottoreissa. Moottoriajoneuvo
liikenteessä bensiinin ja dieselöljyn korvaa
jaksi soveltunevat tulevaisuudessa jyrsinturve
metanoli ja kenties myös biomassaetanoli, 
Metanolin käytön ongelmina ovat polttoaine
säiliön tilavuuden yli kaksinkertaistuminen 
puhdasta metanolia käytettäessä haluttaessa 
sama 1käy.tJtösuihde, ikylmäkäynni tys (leimaih
duspiste 12°C, voidaan käyttää sähkökäyn
nistystä tai keveitä hiilivetyjä) ja bensiini
metanoliseoksilla jopa alle 1 % vesimäärän 
aiheuttama polttoaineiden erottuminen, pie
nillä metanolilisäyksillä polttoaineseoksen kie
huminen ennen polttoainepumppua ja nor
maalipol ttoaine järjestelmillä syövyttävyys. 
Etuina ovat korkea oktaaniluku ( 87,4 ... 94), 
suorituskyvyn paraneminen ja jopa 50 % ale
nemat typpioksidipäästöissä. Metanolin kil
pailukykyisyys edellyttää öljyn hinnan nousua 
n. 50 % nykyisestä. 

Kaukana tU!l.eva:isuudessa on vedyn käyttö 
öljyä korvaavana polttoaineena yhdessä au
rinko- ( erillislämmitys) ja ydinenergian ( säh
kön tuotanto) kanssa ja nestemäisenä lento
koneissa. 

Turve- ja biomassatuotantoon on syytä 
käyttää soita, jotka jo ovat ihmistoimin me
nettäneet luonnontilansa. Turpeen hinnasta 
on puolet investointi- ja puolet työkustan
nuksia. Matalaturpeisia ojitettuja soita kan
nattaa metsittää. Heikosti maatunut pinta
turve käytetään kasvuturpeena. 

Aurinkolämmitys suoraan ja lämpöpumpulla 

Dipl.ins. Timo Kalema VTT:n LVI-tek
niikan laboratoriosta katsoo aurinkoenergian 
soveltuvan parhaiten rakennusten ja käyttö
veden lämmitykseen. Puolet Etelä- ja Keski
Suomessa käyttöveden lämmitykseen pienta
loissa tarvittavasta energiasta (n. 5 MWh/a) 
voitaneen saada 6 m2:n aurinkoenergian ke-
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rääjällä ja 500 1 varaajalla; jos laitteiston 
hankintahinta on 10 000 mk, saatava energia 
maksaa 20 vuoden kuoletusajalla n. 38 p/ 
kWh, kun lämmityssähkön hinta on n. 20 p/ 
k Wh. Ruotsissa CJaotetaan paljon aurinko
keskuslämmitykseltä. Pientaloissa, joiden läm
mitystarve on n. 20 MWh/a, noin kolmannes 
lämpöenergiasta voidaan saada auringosta 50 
m2:n kerääjällä ja 1 m3:n vesivaraajalla. On 
myös mahdollista käyttää ilmakiertoista ke
rääjää ja rakennuksen alapuolista kivivaraa
jaa: tarvittava raitis ilma voidaan ottaa ke
rääjästä ja varaajalla voidaan lämmittää 
käyttövesi. 

Auringon energian hintavertailuissa tulisi 
vertailla keskimääräisiä energian hintoja lait
teistojen käyttöaikana. Tällä hetkellä pääs
tään parhaisiin tuloksiin eristämällä ja tiivis
tämällä rakennukset hyvin ja käyttäen luon
ta1Sla säteilyenergian hyväksikäyttätapoja 
(ikkunat etelään, lämmitystehon säätö tar
vetta vastaavaksi jne.). Aurinkoenergian ke
d.ys ja varaus on syytä toteuttaa riittävän yk
sinkertaisin ja pienin laittein. 

Dipl.ins. Ralf Wiksten VTT:n LVI-teknii
kan laboratoriosta kertoi lämpöpumpun käyt
tökokemuksista Keikyällä sijaitsevassa pienta
lossa. Maaperässä kiertävästä veden ja alko
holin seoksesta lämpö johdetaan lämpöpum
pun höyrystimen ja lämmönvaihtimen kaut
ta lauhduttimeen, jonka kaksoisvaipassa kier
tävä lämmitysverkoston vesi lämmittää edel
leen 320 1 vesivaraajan käyttöveden. Pumpun 
väliaineen höyrystymislämpötila on -4°C ja 
kompressorin höyrystinteho 6, 7 k W. Kokeil
lulla lämpöpumpulla on saavutettu lämpö
kertoimia 2,4 ... 2,7 eli 59 ... 64 % ener
giansäästöjä verrattuna suoraan sähköläm
mitykseen. Maaperässä ei ole todettu pysy
viä lämpötilamuutoksia. Tällä hetkellä läm
pöpumppu on oleellisesti aktiivista ai:rink�
energian keräysjärjestelmää edullisempi. 
Teknistä kehittelyä tarvitaan kuitenkin edel
leen ( vastavirtaperiaate, lämmitys järjestel
män lämmitys lämpöpumpulla ja käyttö
veden erikseen jälkilämmittimellä); sähkön 
nykyhinnoilla päästään Pekka Suomisen. �u
kaan hintoihin 5 p/kWh, mutta edulhsmta 
olisi käyttää yhdessä dieselgeneraattoria ja 
lämpöpumppua (ei energiahä:'iötä, .�aks.a
vat itsensä 3 . . . 4 vuodessa), jotka lamm1t
tävät meitä 7 kertaa ydinsähköä taloudelli-

semmin ! Dieselgeneraattorihan toimii myös 
kotimaisilla energiajalosteilla. 

M atalaener giatalot 

George Woolston määritteli matalaenergia
talon taloksi, joka on rakennettu energiaa 
säästäen uusiutuvi:n energialä:htein ja raaka
ainein. Tällainen talo saattaa olla aurinko
talo (auringon säteily lämmittää ilman ja 
käyttöveden), ekotalo (lisänä luonnollinen 
veden ja jätteiden kierrätys), autonominen 
(täysin oman energian ja puutarhan avulla 
suurelta osin myös ruoan varassa) tai autark
kinen eli taloudellisesti omavarainen (talossa 
on mahdollista täyttää kaikki asukkaiden fyy
fiset tarpeet). Samat periaatteet voidaan to
teuttaa myös mahdollisissa vaihtoehtoyhdys
kunnissa. Aurinkotaloilla voidaan vähentää 
tai eliminoida kalliiden ja saastuttavien fos
siilisten polttoaineiden käyttöä ja ekotaloilla 
lisäksi maaperää ja vesistöjä saastuttavien jät
teiden kalliita keräilyverkostoja ja käsittely
laitoksia. Autonomisissa ja autarkkisissa ta
loissa asuvien oletetaan haluavan säädellä 
omia asuinolosuhteitaan ja tuottaa oma ruo
kansa; niitä voidaan myös rakentaa lähes mi
hin tahansa. 

Matalaenergiatalojen tulisi olla ympäristö
ja ihmisystävällisten yhteiskuntien malleja. 
Niissä asujien olisi oltava luonnon luotseja 
eikä loisia. Matalaenergiatalo tarjoaisi aina
kin osittaisen vaihtoehdon vieroittavalle 
työlle ja työttömyydelle. Yksi elävä ja toimiva 
koetalo tuo esiHe ekologisen elämäntavan pal
jon tehokkaammin kuin mikään teoreettinen 
tutkimus. 

Pehmeän tai kovan energiatien valinta riip
puu suuresti energian hinnasta ja asenteista; 
joka tapauksessa aurinko paistaa, tuuli tui
vertaa ja me lämmitämme itse ympiiristöäm
me. Gunnar Rothin mielestä myös kaupun
geissa olisi mahdollista siirtyä laajamittaiseen 
tuuli- ja aurinkoenergian käyttöön: aurinko
panelit voidaan kiinnittää myös kivitalojen 
seiniin. Nerokkaimmat energiansäästöratkai
sut ovat usein yksinkertaisimpia ja halvimpia. 

Korjaus Kaitsau1kseen 3/78 s. 22: biokaasun läm
pöarvo on n. 25 MJ/m3 eikä 2,5 GJ/p13. 
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Re&"o Wilenius 

SNELLMAN JA YLIOPISTON PELASTAMINEN 

Ajattelun kehitys kulkee osittain aaltoliik
keen tavoin. Jonkin ajattelijan työ saattaa 
pitkäksi aikaa painua pinnan alle ja sitten 
jälleen kohota esiin. 

Näin näyttää tapahtuneen Suomessa Snell
manin filosofialle. Olen yrittänyt kirjassani 
Snellmanin linja - henkisen kasvun filosofia 
( 1978) arvioida Snellmanin ajattelun uutta 
ajankohtaisuutta. Otan seuraavassa esimer
kinomaisesti esille vain erään hänen ajatte
lunsa alueen, yliopistofilosofian, joka on tosi
asiassa syvällinen tutkinnonuudistuksen kri
tiikki. 

Snellman näkee yksilön henkisen kasvun 
"järkee� ja vapauteen" jatkuvana tapahtu
m�na, J�nka eräs ratkaiseva vaihe on yli
op1sto-op1skelu. Sitä valaisee hänen tutkiel
mansa "Om det akademiska studium". Se 
ilmestyi hänen filosofisesti luovana kautenaan 
Tukholmassa v. 1840. Kirjoitukseen, jonka 
taustalla on hänen riitaantumisensa yliopis
ton vanhoillisen professorikunnan kanssa si
sältyy myös hänen näkemyksensä koulukas
vatuksen päämäärästä. 

Kasvatuksen päämääräksi Snellman esittää 
ihmisen henkisen kasvun tiedon ja toiminnan 
alalla. "Miten akateemiset opinnot - tiet
tyn� osana �hr:iisen kasvatusta tietämiseen ja 
eett1se.��-

t01�mtaa� � muodostetaan, riip
puu s11ta, miten yle1sest1 käsitetään tiedon ja 
eettisen toiminnan luonne." 

Hän aloittaa ankaralla akateemisten opin
tojen kritiikillä. Niiden antama vaikutelma 
on masentava. Sama hengetön läksyjen luku, 
mikä alkoi koulussa, jatkuu yliopistossa. Pe
ruskysymykset sivuutetaan. "Kuinka moni . . .  
muodostaa yliopistossa tutkimukseen ja opis
keluun perustuvan vakaumuksen, jonka puo
lesta hän on valmis taistelemaan elämässä? 
Päinvastoin - useimmiten se kipinä, joka 
nuoressa yliopistoon tulleessa hehkuu haluna 
tietoon ja innostuksena oikeaan, sammuu en
nen opintojen päättymistä." Myös lopputut
kinnon suorittaneet ovat yhdeksässä tapauk
sessa kymmenestä kykenemättömiä arvioi
maan oman tieteenalansa vallitsevaa tilaa tai 

Alustus Turun KKK:ssa 6.11.1978 

selvittämään jo�akin ajankohtaista yhteis
kunnallista kysymystä, jota hänen tieteen· 
alansa voisi valaista. Tämä kritiikki näyttää 
edelleen hämmästyttävän osuvalta. 

Snellman lähtee tiedon, tietämisen käsit
teestä. Siinä on hänen mukaansa kaksi puol
ta: tieto on samalla kertaa ajattelevan sub
jektin vapaata (luovaa) toimintaa ja tämän 
toiminnan edellytystä, tietämistä annettuna 
sisältönä, traditiona. "Tietäminen on siksi 
subjektin oivallusta tradition järjelliseen si
sältöön." 

Sivistymisen ensimmäinen vaihe on itse
tietoisuuden saavuttaminen, itsensä käsittämi
nen luovaksi subjektiksi. Se tapahtuu koulu
kasvatuksen avulla, eikä se ole mahdollinen 
ilman ympäröivän yhteiskunnan tukea. Tämä 
(subjektiivisen) itsetietoisuuden taso on yk
silön sivistymisessä kuitenkin vielä riittämä
tön, "koska tietämiseen ja sivistykseen kuu
luu, että subjekti tajuaa ja tunnustaa tämän 
riippuvuutensa kasvatuksesta ja traditiosta." 
Sellaisen sivistymisen tason - jossa yksilö ta
juaa juurtumisensa sivistysympäristöön -
saavuttaminen on yliopisto-opintojen tehtävä· 
vasta siten yksilöstä tulee eettinen persoona.

' 

Siten Snellman tekee olennaisen eron kas
vun ja kasvatuksen kahden vaiheen, itsensä 
löytämisen ja tradition totuuden löytämisen 
välillä. Hän tarkentaa edellistä, koulun teh
tävää sanomalla, että se On oppilaan sielun
kykyjen kehittämistä, mikä johtaa "omaan 
ajatteluun ja tahdon itsemääräykseen" (tili 
sjelftanke och sjelfbestämning), "tietoisuuteen 
itsestä ajattelevana ja tahtovana olentona". 
Tämä herännyt itsetietoisuus on siirtymä
vaihe koulusta yliopistoon. (Nykyisin tämä it
setietoisuuden herääminen ja siihen liittyvä 
kapina perinnettä vastaan näyttää tapahtu
van aikaisemmin, siirryttäessä ·perusasteelta 
lukioon.) Silloin täytyy alkaa sen, mitä Snell
man sanoo "sovitukseksi itsetietoisuuden ja 
tradition välillä." 

· 

Yliopisto on samalla kertaa kasvatuslaitos 
ja tieteiden edistämisen laitos. Nämä kaksi 
tarkoitusta yhtyvät luovassa tietämisessä. 
"Koska tietämiseen kuuluu myös subjektin 
vapaa toiminta, on todellinen tietäminen aina 
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Sven Krohn 

IDENTTISYYSONGELMAN KAHDET KASVOT 

On ehkä kaksi päänäkökohtaa, joista käsin 
ennenkaikkea tulee tarkastella ihmisen ident
tisyysongelmaa. Toisaalta on olemassa maail
mankatsomuksellinen eli filosofinen kysymys, 
perimmäinen kysymys, joka koskee ihmisku
vaa, käsitystämme siitä kuka ihminen ole
mukseltaan on, mikä on hänen asemansa ym
päröivässä todellisuudessa ja mikä hänessä ta-

Tiivistelmä alustuksesta KK - Turku 7. 3. 78 

Wilenius ... 

luovaa (produktivt) ." Kun koko elämän tu
lee olla kasvua tietämiseen ja eettisyyteen, 
on yliopisto tässä kasvussa vaihe, jossa saa
vutetaan luottamus tietämisen ja eettisen 
rriaailman todellisuuteen. Se muodostaa jat
kuvan kasvun uuden lähtökohdan. 

Snellman sanoo jyrkästi: Opiskeli ja, joka 
ei ole opinnoissaan py<nkinyt omaan oivaHu'k
seen ja vakaumukseen, ei ole koskaan opis
kellut. Hän on jäänyt koululaiseksi. Ja vaikka 
hänellä yliopiston jälkeen saattaa olla korkea 
käsitys itsestään, hän tosiasiassa ajelehtii aja
tuksettomasti maailmassa eikä kelpaa vas
tuulliseen yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Snellman käsittelee myös väitettä, että yli
opiston tehtävä "virkamiesten ammattikoulu
na" pakottaa tiedon ulkoaoppimiseen, kou
lumaisuuteen. Opettajista tulee silloin pelk
kiä tutkinnonpitäjiä. (Nykyinen korkeakou
lujen tutkinnonuudistus on helposti tähän 
johtamassa.) Opettaja ei saisi valmistaa op
pilaita vain tutkintoihin. Tutkinnotkin edel
lyttävät omakohtaista tieteiden ymmärtämis
tä, ja opettajien tulee siksi luennoida tiedet
tä, tiet�ellistä ajattelua, ei oppikursseja. 

Snellman huomauttaa myös siitä, että opis
kelijatoverit ovat erittäin merkittävä tekijä 
opiS1kelijan kehityksessä, ennen muuta aat
teellisessa suuntautumisessa. Nuori, joka oi
kean opetuksen kautta on tullut omaan elä
vään oivallukseen ja vakaumukseen, "palaa 
halusta uudistaa ja onnellistaa koko ihmis
kunta" ja vaikuttaa silloin voimakkaasti opis
kelijatovereihinsa. Tästä Snellmanilla var
masti oli omakohtaisia kokemuksia. 

Lopuksi Snellman käsittelee vielä vapautta 

junnallisena ja tietoisena olentona on pysy
vää, jatkuvassa muutosprosessissa muuttu
matonta. Toisaalta on kysymys joka koskee 
yksilöllisen ihmisen kotiutumista ja suunnis
tautumista ympäristöönsä, tämä ymmärret
tynä suppeammassa tai väljemmässä merki
tyksessä, toisin sanoen missä määrin hän tun
tee kuuluvansa siihen ympäristöön, jossa hä
nen elämänsä kuluu, eli minkä hän siinä tun
tee omakseen. 

ja itsetietoisuutta toiminnan alueella, eettistä 
kasvatusta yliopistossa. Opiskelija voidaan 
johtaa todelliseen eettisyyteen vain siten, että 
hänelle jätetään suurin mahdollinen vapaus 
itse ratkaista tekojensa oikeus ja vääryys. Sillä 
yhtä vähän kuin oikea ( det rätta) koskaan 
voi riippua mielivallasta, on oikea pelkästään 
lain pakottamassa toiminnassa. Kun ihminen 
on tullut itsenäisyyteen tietämisessä, hän vaa
tii itsenäisyyttä myös toiminnassa. Tässäkin 
on kuljettava - kuten tietämisessä - "epäi
lyn syntiinlankeemuksen" kautta. 

Snellman huomauttaa akateemiseen va
pauteen sisältyvän "kortin ja lasin sivistyk
sen" vaarasta. Tämä liittyy lähinnä sellai
seen opiskeluun, joka tähtää vain jonkin tut
kinnon suorittamiseen. Sopusoinnussa yksilön 
itsemääräämisoikeuden kanssa on vain sellai
nen kuri ja järjestys, jonka muodostamiseen 
opiskelija itse voi osallistua. Snellman puo
lustaa siten varsin pitkälle vapautta ja demo
kratiaa yliopistossa, vaikka "mies ja ääni" 
-periaate kaikissa yliopiston asioissa oli hä
nelle varmasti vieras. 

Snellman sanoo pyrkineensä vain lyhyesti 
osoittamaan "oleellisempia kohtia, joista riip
puu yliopiston pelastuminen sen nykyisestä 
koulumaisesta tilasta". Hän ei halua esittää 
mitään uutta ihanneyliopistoa vaan osoittaa 
aitoon hegeliläiseen tapaan "järjellisen ole
massaolevassa". Yliopisto on rappeutunut to
todellisesta tarkoituksestaan, joka voidaan 
vielä elvyttää. "Siksi on jo paljon voitettu, 
jos edes muutamat yliopiston opettajat pyr
kivät vastustamaan yliopiston alentamista 
pelkäksi kouluksi ja puhaltamaan akatee
misiin opintoihin elävää henkeä." D 



Identtisyysongelma liittyy filosofismaail
mankatsomukselliseen kysymykseen nimeno
maan sinä probleemana, joka koskee ihmisen 
itsetajunnan todellisuusperustaa. Onko ole
massa jokin varsinainen minä eli itse, joka 
ankarassa ns. ontologisessa merkityksessä on 
sama 'Vanhuudessa :kuin lapsuudessa huoli
matta empiirisen minän Iäpikäymistä monis
ta metamorfoseista, muunnoksista, joka il
maistaan lauseilla: "Nyt olen minä tai on 
hän aivan 1oinen i.hrninen kuin silloin jos
kus". Ja jyirkimmihlään esiintyvät vastakoh
dat silloin, ·kun toisaalta ulskotaan ja pai
notetaan, että ihminen varsinaisena minä
nä eli itsenä (Selbst, self) on toimiva ja 
tiedostava subjekti, sielu, jonka keho elimis
tönä vä:littää häneHe ulkokohtaisen maail
man tapaihtumia ja palvelee hänen toi
minta-, ilmaisu- ja kommunikaatiovälinee
nään, ja kun toisaalta sanotaan ja uskotaan 
että hän ei ole mitään muuta kuin suljetun 
kemiallis-fysikaalisen järjestelmän eräs vaihe 
ja siten elimistönä eräänlaatuinen kone tai 
ehkä ei mitään muuta kuin tietynlainen pa
lamistapahtuma. Ja tämä jälkimmäinen ih
miskuva merkitsee itseasiassa, ettei hänessä 
ole mitään, joka ankarassa ontologisessa mer
kityksessä muodostaisi hänen identtisyytensä 
hänen jatkuvasti samana pysyvänä itsenä. 

Voisi ajatella, että filosofisella ihmisku
valla ja sillä käytännöllisellä identtisyyprob
leemalla, joka koskee ihmisen kuuluvuutta 
elinympäristöönsä ja viihtyvyyttä siinä, ei ole 
mitään liittymäkohtaa, mutta tämä on ereh
dys. Vaikka myös teirmiä "identtisyys" tarkas
teltaessa identtisyyden ongelmaa näistä kah
desta näkökulmasta käsin käytetään kahdes
sa eri merkityksessä - edellinen merkitys 
on "samana oleminen" jälkimmäinen "sa
mastuminen" - osoittaa perusteellisempi pa
neutuminen ongelmiin, että i'hmiskuva:lla on 
ohjaava ja suuntaa luO'Va merkitys kaikessa, 
mikä liittyy elinyimpäiristöön sopeutumiseen 
ja siihen suunnistautumiseen, ts. integroitu
miseen eli siis ihmisen ma;hdollisuuteen sa
mastua elvnympäristönsä kanssa. Siten ihmis
kuva, joka epäinhimillistää ihmisen, johtaa, 
usein tiedottomana tau\9tekijänä, ihmissuhtei
den, yhteiskunnan ja ·lopulta koko kulttuu
rin epäinhimilli&tymiseen. 

Mielekkyys kriisi 

Koko tämä ongelmavyyhti on meidän ai
kanamme liitetty kysymykseen, elämmekö 
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kulttuurikriisissä, tai t01sm ilmaistuna, onko 
juuri nyt kyseessä mielekkyyskriisi ja ihmisen 
tavallista tuntuvampi vieraantuminen itses
tään, toisista ihmi•sistä ja ns. ideologioista selkä 
yhteiskunnasta, jossa hän elää. 

Eduard Spranges näkee kuttuurikriisiin 
johtavassa tapahtumasarjassa kolme vaihet
ta.1 Ensimmäinen, ns. Lustverlust, merkitsee 
mielihyvän ja tyydytyksen tunteen katoa, li
sääntyvää epäviihtyvyyttä ja tyytymättömyyt
tä. Toinen vaihe "fonktionellie Störungen'', 
toiminnollisia häiriöitä yksilöiden ja ryhmien 
välisissä sosiaalisissa suhteissa, yksilöiden koh
dalla väkivallan lisääntymistä, sielullisia lu
histumisia eli neurooseja ja itsemurhia, kol
lektiivien kohdalla kärjistyviä nstm1toja, 
joukikoLiikeihdirn:tää ja viihaa sekä väkivaltai
suuksiin pääittyviä mielenosoituksia, kaipinoita 
ja tuhoisia sotia. 

Kolmas vaihe on kuitenkin hälyyttävin. 
Se on "Sinnverlust'', mielekkyyden kato, mikä 
sisältää sen, ettei elämässä enää koeta mi
tään tarkoitusta. Ihminen tuntee menettä
neensä kaiken arvonsa ja merkityksensä sekä 
seuraavansa itseään ja muita pelkkänä sivul
lisena. Kun tällainen mieliala ja asenne pel
kästään älylliseltä tasolta, jollaisena se ken
ties alussa esiintyy vain tietyn kärkijoukon 
edustamana, siirtyy laajoihin kansankerrok
siin värittäen läpeensä myös niiden emotii
visen ja voluptiivisen, tajuisen ja tajuttoman, 
sielunelämän alkavat kulttuurin kuolinkellot 
soida ja sen tuhon ainoana vaihtoehtona on 
vain sen täydellinen uudistuminen. 

Spranger näkee länsimaisen kulttuurin jo 
saapuneen kriittiseen pisteeseen, jossa hänen 
kolmivaiheinen kaavansa alkaa toteutua. Tä
män kulttuurin erikoispiirre, sen voima ja 
heikkous, on sen huippuunsa viedyssä kone
tekniikassa ja teollistumisessa. Vaikka tämän 
teollistumisen yllättävät kielteiset sivuvaiku
tukset, kuten uudet tuhoaseet jotka synnyttä
vät pelon ilmapiirin ja saasteongelma asetta
vat kulttuurimme vaikeiden koetusten eteen, 
on sittenkin suurin kulttuuriamme uhkaava 
vaara henkistä laatua. Teknistymisen ja teol
listumisen merkityksen yliarvioiminen, mikä 
merkitsee kulttuurin yksipuolistumista on si
nään vaarallista. Vaara muodostuu uhkaa
vaksi, kun tämä yksipuolistuminen johtaa 
vääristyneeseen ihmiskuvaan ja tämä puo
lestaan siihen, mitä Spranger nimittää insi
nööriajattelun ulottamiseksi ihmissuhteiden ja 
yhteiskunnallisten, siis tässäkin ihmisten vä
listen suhteiden ja laitosten suunnitteluun. 
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Vieraantuminen 

Mutta mitä Spranger tällä tarkoittaa? Voi
daan nähdä, että kyseessä on lisääntyvä tai
pumus käyttää konemallia sekä ihmistä kuva
tessa että yhteiskuntaa rakentaessa. Tämä tuo 
mieleen eräitä jo ennen Sprangeria suoritet
tuja yhteiskunta- ja kulttuurianalyysejä, jotka 
näyttävät vahvistavan hänen näkemyksiään. 
"Nuori Marx" puhuu Taloudellisfilosofisessa 
käsikirjoituksessaan 1840 (julkaistu vasta 
1932) ihmisen vieraantumisesta hänelle laji
tyypillisesti luovana olentona kuuluvasta työs
tä ja sen tuloksista, mikä tapahtuu teollistu
neessa yhteiskunnassa kapitalistisen tuotan
torakenteen vallitessa. Samalla Marx pai
nottaa, että ihminen itse seurauksena tästä 
sekä työläisenä, joka tuntee esineellistyvänsä 
kulutustavaraksi, että kapitalistina, joka 
muuttuu "rahamyllyn" osaksi, vieraantuu it
sestään ja myös epäinhimmilliseksi muodos
tuneesta yhteiskunnasta. Sosiologi ja filosofi 
Max W eber puolestaan näkee yhteiskun
nan muuttumisen koneiston kaltaiseksi, jossa 
jokainen yksilö mekaanisesti eli automaatti
sesti ja toistuvasti suorittaa käskynomaisia 
liikkeitä, väistämättömänä tulevaisuudenku
vana. Tässä virasto, toimisto ja tehdas ovat 
rakenteeltaan samankaltaisia, ja ns. byrokra
tismi täydentää kuvaa tuotantolaitoksesta ko
neena. Ero Marxin ja Weberin välillä on mm. 
siinä, ettei jälkimmäinen näe vallankumouk
sessa ulospääsyä tästä kehityksestä. 

Meidän aikanamme eksistentialismi, eräs 
tämän vuosisadan johtavia filosofosia koulu
kuntia, on lisännyt piirteitä vieraantumisil
miön ja siten ihmisen identtisyyskadon selvit
telyyn. Eksistentialismissa puhutaan ihmisen 
kodittomuudesta ja epäaitoudesta vieraantu
misilmiön yhteydessä ja nähdään siinä pakoi
lua omasta ydinolemuksesta, pakoilua, joka 
liittyy lajityypilliseen taipumukseen etsiä tur
vaa esineellistymisestä ts. etsiä turvaa ja suo
jaa samastumisesta jokamieheen (Das Man) 
ja samalla menettää kosketuksensa omaan 
metafyysiseen eli ontologiseen itseen. 

Elämän tarkoitus? 

Syvimmin on mielestäni tältä pohjalta kä
sitellyt ongelmaa wieniläinen psykiatri ja fi
losofi Viktor Frank!, joka näkee ihmisen pe
rusominaisuutena sen, että hän vaatii elä
mältään mieltä, eli että hänen elämällään 

pitää olla jokin tarkoitus.2 Mutta Frank! 
antaessaan iluniselle "Sinnsuoher" -määreen 
haluaa perustaa väitteensä kokemusperäiseen 
materiaaliin. Juuri se, että nykyhetken ihmi
nen niin suuressa määrin konemallin joh
dosta on menettänyt kosketuksen elämänsä 
tarkoitukseen ja mieleen, tulee näkyviin ns. 
noogeenisissa neu:rooseissa, härriötiloissa, jon
ka perusta ei ole löydettävissä esim. torjutussa 
seksuaalisuudessa (Freud) eikä huonom
muuskomplekseissa (Adler) vaan maailman
katsomuksellisessa umpikujassa. Edelleen tä
mä elämän kokeminen tarkoituksettomana 
ja mielettömänä tulee ilmi ns. vakuumkoke
muksessa, äärimmäisesssä epätoivossa, jota 
voidaan verrata suistumiseen tyhjään. 

Esittäisin omana johtopäätöksenäni edel
läesitettyyn nojautuen, että käytännöllinen 
kysymys oman identtisyytensä löytämisestä to
della on sidoksissa aitoon ihmiskäsitykseen tai 
-kuvaan sekä että itsestäänvieraantumis- ja 
yhteiskunnastavieraaantumisilmiö meidän ai
kanamme huomattavalta osalta liittyy kone
mallin vallitsevaan asemaan ihmisen ja hänen 
yhteiskuntansa ymmärtämisessä ja siksi myös 
vääristyneeseen todellisuuskuvaan. Se skien
tistinen filosofia, joka tässä on muuttunut 
laajojen ihmisryhmien ajatustottumukseksi, 
on typistetyn kokemuskentän mitattavien 
esiintymien pohjalta suoritettu aksiomaatti
nen rakennelma, joka yleistettynä todellisuus
käsityksenä sivuuttaa meille annetussa koke
musken tässä perustavimman tosiasian, että 
ihminen aidossa merkityksessä on tiedostava 
ja toimiva, valitseva ja valinnoissaan siveel
lisiä velvoiitU'ksia tajuava ja vastuunalaisuu
tensa tiedostava olento. Eikä tätä ihmisen 
perustilannetta voi eikä saa poistaa todelli
suuskuvasta vaan sen mahdollisuuden ehtoja 
ihmisen identtisenä pysyvässä ydinolemuk
sessa on tarkastettava ja tutkittava ja siltä 
pohja! ta rakennettava uusi metafysiikka ja 
ja uusi ihmiskuva, joka tosin saattaa nojautua 
vuosituhansien perinteisiin.3 

Mutta käytännössä tämä ihmisen itsensä 
ymmärtäminen todellisena ja vaikuttavana 
subjektina di, jos niin tahdotaan, sieluna 
vasta silloin on toteutunut, kun hän saattaa 
lähestyä toista ihmistä ystävänä ja lähimmäi
senä. Lähimmäisrakkaus koettuna, elettynä ja 
toteutettuna - ensin ainakin yhdessä ihmis
suhteessa - on siten vasta lopullinen tae vie
raantumisilmiön ja vakuumkokemuksen tor-

Jatkuu sivulle 30 
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Osmo Koskelainen 

INDIVIDUALISTIT, UUDISTAJAT, MAAN HILJAISET JA 
ÄÄNETTÖMÄT UURASTAJAT 

Osallistuin talvella 1970 kahteen Kriittisen 
Ko11keaikouilun järjestämään anarkismi-kes
kusteluun. TuoHoin tapasin varsin eriJwislaa
tuisen ja harvinaisen ihmisen, moosespartai
sen Suomen individuaali-anarkisti1yhmän joh
tajan, Veikiko Leväaihon. Alustuksessaan hän 
tarkasteli mahdollisuuksiaan irtautua yhteis
kunnan jäsenyydestä itsenäiseksi, vapaamuo-
1toisesti sopimuks·ia tekeväksi yksilöksi. Levä
aho ei tunnuS'tanu1t periaatteita, perinteitä, 
velvoittei•ta, utopioita tai vasta-utopioita. Hän 
koki niin tutut ku�n oudotikin toverit yksilöä 
kahlehtiv]na. Va:ltiovaltaan hän suhtautui eri
tyisen 'k1;rsaasti: Keskuudessamme on jo�ta
kin, jonka kakevail: olevansa vain yhteiskun
nan "numero!ituja va;raosia". Kansalaisena 
eläminen on joiHe'kin vain jaitkuva:n pakkovaI
lan alaisuudessa kärsimistä. 

Leväaho osoitti määräitietoisella esiintymi
sel:lään, eibtä joillekin ilirnisiUe kaikkinainen 
solidaarisuuden osoålltaiminen on pelHää rie
saa. Muistan eriityisesti illan, jolloin olin kut
sunut hänet vieraalkseni. Ehtimi·seen Leväaiho 
jaksoå miettiä sitä, mitä valtion olisi suotava 
hänelle, jos hän i·rtaUJtuisi Suomen kansalai
suudesta vapaan yksilön elämään. 

Erinomaisen haivainnal'lisesti, henkeä hau:k
komalla ja askeleita ottaen hän selvitteli pe
rnskysymykset. Hänen täytyy saada hengittää, 
syödä ja juoda, liikkua ja olla varma siitä, 
ettei hänen henkeään uhata. Tässä kaikki, 
mutta toisaalta härutä ei saa velvoittaa mihin
kään. Jos hä:n haluaa sitoutua muiden kanssa 
johonkin, hän tekee tä:tä vairten sopimuksen 
kussaikin tilanteessa erikseen. Näin hän on va
paUltunut voimista, jotka pitävät häntä '"tiu
kassa aila:maisuudessa sosiaailipaPtikkelina". 

Minua jäivät pi:tikäksi ajaksi askarrutta
maan Leväaihon kaipaaman elämän yksinker
taisuus. Häntä eivät huoleta menneet, eivät
kä tulevat. Nykyisyys riittää. Eivät askarruta 
läheiset eiväitikä vieraat. Omassa itsessä on 
tarpeeksi. 

Hän ali ehikä kärjistetty esimerkki suoma-

Lyhennelmä artikkelista, joka tänä syksynä on 
i1lmestynyt Oulun ylioplliton So>iologian la·i-toksen 
julkaisussa "EriJaiset toverit". 

laisista, jotka kansainvälisen tutkimuksen mu
kaan pitävä:t minää melko aktiivisena, mutta 
vähävoimaisena, velvoHisuutta voimakkaana, 
muivta paissiivisena ja vapaaita tahtoa myön
teisesti arvostettuna. Leväaho ,kokee minänsä 
voimaittomuuden ja haluaisi nostaa sen toi
minta-asbetta. Hän 'kokee velvollisuuksien 
raskau:den, mutta taihtoisi tehdä ne entistä 
mitättömämmiksi. Hä:n toivoo vapaan tah
don arvostu'ksen nousua. 

Leväaiho ei ko!kenut mitään yhtei kunnal
lisia ongelmia poLttaiviil�si. Hä:n ei missään yh
teydessä edes viitannrut muihin kuin omiin, 
vapautta koskeviin vaikeuksiinsa. Leväaiho 
koki ]tsensä hyvin meiikiityikseUiseksi ja muun 
maa·ilman rtoulhut iläihes me11kityksevtömiksi. 
Asiaa voi haivainnollistaia viereisen sivun Jrna
violla. 

Henkilökohtaisten kokemusten vaikutus 

Professori Toivo A. Pihikanen sanoi anar
kismi-�eskustelu:jen yhteydessä, että jotkut ih

miset olltavat lapsuudessa ja nuoruudessa ko
kemansa oi:keudenilouikkauikset, vääryydet, kie
roudet ja ilkeydet niin rasikaa:sti, että he nä
kevät ainoana pelasituiksenaan vetäytymisen 
"aibstrnktiseen aUJtismiin", täydelliseen yksi
näisyyteen. Pdkästään lapsuuden ja nuoruu
den vääryydenlkoikiemulksia korostava näkemys 
on kui�tenkrn tu11han rajoittunut ja erheelli
nen. 

Esimerkiiksii natsi-Saiksasta paenneet, äärim
mäistä sortoa kokeneet iihmiset oliva:t suhtau
tuneet kolkemiinsa oilkeudenloukkatuksiin yh

deksält!ä eri tava:lila. Jobkut olivat ryhtyneet 
tekemään vastasuunnitelmia ja harjoittaneet 
suoraa toimirntaa soiritajia vastaan. Eräät oli
vait tuilleet mmtlla tavoin viihamielisiksi, juo
rntelleet tai etsineet syntipuikikeja omien tove
reititensa keskuudesta. Oli niitä, jotka uskoi
vat maanalaisiin lii1kkeisiin, emigran:vtijärjes
töihin 1tai tilapäisiin viha:npUJrkauksiin. Jois
sakin säälimättömärt: teot heijastuivat voimis
tuneena ryhmätunteena. Näiden toj.minnallis
ten ja ryhmäsiiteitä voimistaneiden reaktioj
den lisäksi esiintyi koko jOl.Ukko varsin toisen
laisia su:htauitumisia. 
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Yksilö kokee 
omat mahdolli
suutensa: 

Suuriksi 

P�eniiksi 

JotkUJt näkivät pa:rhaaiksi noudattaa käski
jföttensä määräyksiä pienimpiä piirtoja myö
ten välttääkseen ranga:istubia ja turhautu
mia. Jotkut, moninaisten sopeUJtumisyritysten 
jä1keen, nä:kivät hyödyttömäksi yrittää enää 
miltään. He muUJttivat elämänkatsomustaan ja 
tulivat lopulta jonkirtlaisiksi kohtaloonusko
jiksi. Toiset yksinkertaisesti menettivät toi
vonsa ja alistuivat. Eräillä tilanne heijastui 
tavoitteiden madaltumisena, eräät taas taan
tuivat ja uupuivat niin, että kokivat vain hil
litöntä halua nukkua. Loput tutkituista pake
nivat pä:irväUIIlien ja mieliikuvitu'ksen maail
maan. 

Oman turvallisuudensa puolustaminen 

Natsien vainoaimi1en 1ke$kuudessa ilmeni tä
ten vastahyokkäyksiä, tiilaillteen uude1leentul
kintaa, kounprorrnrissihaluikkuunta, ja erifaisia 
pakoja ka:tastrofaa:lisesta ti1ailJteesta. Nämä 
ka�kJki ovat pudlustusrtapoja, joiilila yksilö yrit
tää etsiä suojaa turrvallisuuitreensa kohdistuvaa 
uihika:a vastaan. Epä:mieJ!:lyttävän asiain tor
junta, taantlllillinen, mi,elikuviitusmaaillmaan 
hieittäytyminen, alistuminen ja vetäytyminen 
ovat nekin inrhimhllisiä ja ymmärrettäviä suh
taUJtumiisia, mutta niillä on eräiltä epäilyttäviä 
seuTausvai·kurtuksia. 

Nämä palkotaV1at tarjoavat vihamielisille 
tuntei1'1emme 1keinotelkoisen ulookäytävän. Nii
den aivuHa rvältityy ·kdhtaaimasta urJikapuolisen 
maai1man ongelmia ja !ristiriitoja. Tählainen 
pakeilleminen aiheutitaa rbsäangelmia erityi
sesti silloiin 1lmn mielilkurviitll!SIIl!aaiilma tuottaa 
färnisel1'le pysyvästi enemmin iloa kuin todeHi
suus. 

Torjunita, päiväunet ja eristäytyminen saat-

Yksilö kokee yhteiskunnan ongelmat: 

Pieniksi 

fo divid urali•stiit 
kuten es:irm. 
V ei'kko LeväaJho 

Maan hiljaiset 
esim. ns. hi1ljai
set enemmistöt 

Suuriksi 

Omaan vai:kutulkseensa 
u\9kovat uudistajat 
1kuten esim. Anbti Esko
la ja Te1'ho Pur<siaånen 

Äänettömät uUJrastajat 
esim. vaikeulkrsissa 
elä<vien väihemrnistöryh
mien hi1lja:iset auttajat 

tavat himmentää yksilön ·todeHisuustajun lo
pu1'ta niin, 1että hän menettää perusteellisesti 
kyvyn arvioida itseään suhteessa ympäristöön 
ja sen ongelmiin. On myös mahdollista, että 
i1hmisestä rkehiiutyy vähiueHen yksilö, joHe kaik
ki marjat ovat !happamia •tai yiksilö, joka kaik
kia:]lla yimpäirillään näik1ee syntiipuikkeja onnet
tomaan elämäänsä. 

Natsien ja1oista paenneiden tkestkuudessa oli 
iildi·vidua:listeja, omaan vai1kutu1kseensa usko
neita uudisitajia, äänettömiä uurastajia ja it
sensä rvähä:iseksi kakieneita ihi;ljaisia. Jotkut 
ohva<t muulntaI1eet suhtautumistaan inhoitta
viin va:�lanpiitäjiin aina 1thlanteen mUJkaisesti. 
Lehner ja Kube sanovat yksi:lön erilaisia sovit
tJauturrnistapoja 'koslmvassa kirjassaan: "Yksilö, 
jolla on hieman jousitavuutta ongelmia koh
datessaan on yleensä kykenevämpi ikäsittele
mään turhautumia ja ristiriiitoja kuin henki-
1ö, jdka yrittää ratkaista lkai1k:ki ongelmansa 
yhden ainokaisen läihestymistarvan perusteel
la". Tämä maininta liittyy tärkeään menett•e
lytarpoja ·koskevaan kysymykseen. Kysymys on 
ja�kuvasti ajankohtainen. Se on erityisen vi
sainen cratkaistavaiksi siMo�n kun pwhumme 
olennaisten yhteiskunnallisten ristiriitojen tai 
kehitysmaaongelman rntkaåsemisesta. 

Joustavuus 

Ylleisesti ·voi 1kuitienlkin 1todeta, ellta JOusta
va ongelmiin suih:tauruminen on ilmeisen pai
ka1laan sihloiin, 1kun ei o1e !kysymys suorastaan 
elämästä j1a kuolemasta tai olennaisista yh
tei�kunna:Uisista ongelmista. Vähäpätöisem
missä ongelmissa ei ole pahiitteeksi, jos pon
nisteluj'en lomassa väilillä retsiimme hyvitystä, 
herä:tämrrne ihuotiota, samastumme ihantei-



siimme, :heijastamme itseämrrne toisaalle, tor
jll!ITime, 'taannumme, vetäydymme ,tai piipah
daanme miel�kuvien pairiin. Tämä on sitä, jo
ta sanomme jcikaipäiväiselksi elämäksi. Erilai
sia suihtautumistapoja vi·ljelemäL!ä vaS>tustam
me kytHäst;mNstä, rkunhan emme vain pysäh
dy jahonlkin pisteeseen. Keskeisissä yhteiskun
nallisissa ·ristiriidoissa !tilanne on kuitenkin 
huomattavasti monitahoisempi. 

Aloitin anarkisti V eil�ko Leväahosta. Hän 
on vaJlinmut vetäytymisen. Yksilönä hän on 
saattanut tehdä oilkean ratkaisun, mUJtta yh-
1tei,skUJnnallisiin ongelmiin nähden hän on va-
1linnut yhden ainoan ratikaisurtavan, joka ei 
tuota mitään. 

Maan hiljaiset 

Maain hiljaiset ova:t ongelmiin nähden sa
manlaisia lkuin Leväaihdkin, mutta he eiväit 
pidä ääntä iitsestään. Hiljaisia enemmistöjä 
ovat Suomessa tutikimuisten mUJkaan esimer
'bksi ne, jot<ka pitävät lkehitysmaaongelmaa 
yksityisasianaan ja ne, jonka mielessään hau
tovat ·SBLkäsaunan anitaimista pitkätUJkkaisille 
miehille. 

Hiljaisiin enemmistöi:hin kuuiluva!t myös ne, 
jotka vaieten seurailevat teollisuus- ja asutus
keskussaas�een r1eviämistä vesiin, maaperään 
ja ilmaan eivätlkä sano ja .tee mirtään; kilpai
luyhteiskunnassa ei monikaan välitä asioista, 
jo�ka ;koskevat rnei1tä kaikkia. 

Vähemmistöt ovat yleensä hiljaisia vähem
mistöjä. Ne ovat usein rryihimiä, joilla on muo
dofönen, muttei tosiasiallista olemassaolon oi
keutta yhteiskunnassa. 

Kansallisista vähemmistöryhimistä puhu
taan si11loin, lkun maassa on rryhmiä, jotka kie
leLtään, ulkonäöltään tai elintavoiltaan poik
keavat väestön enemmistöstä. Suomessakin on 
oma rotuongelma:nsa. 

Elokuun 1 päivänä 1970 maassamme astui 
voimaan rotusyrjinnän 1kie1ltävä laki. Tämä la
ki oli kui:tenikin vain osititaisdemokraattinen 
uudistus siksi, että se takaa syrjityille joukon 
yksilöllisiä o�keuiksia; se takaa muodollisen 
suojan panente:IUJa, pi:1kkaa ja häpäisyä vas
taan ja sallii osallistua yleisiin rientoihin ja 
työhön siinä missä muunkin. 

Pahiten syrjityn musta:laiS>Väestön sosiaalis
ta asemaa ja oikeuksia ei syrjinnän kieltävä 
la•ki ainaikaan suoranaisesti paranna juuri 
lainkaan. 

Kielteisiin sulhtautumisiin voitaneen sakon-

21 

ja vall'kilanuhailla kyHä vaikuttaa. Viime kä
dessä asia on 'kuitenkin kiinni siitä, kuinka 
tehokikaasti uudesta .laista tiedotetaan ja kuin
ka valppaasti ja vilpittömästi viranomaiset, 
työnantajat ja vallkoJainen enemmistö sisäis
tää lain hengen. Piilorirkollisia on aina olemas
sa ja :heLpointa on piiloteHa asioissa, jotka 
ova:t asenteita ja suhtautumisia. 

Siedämme, emme hyväksy 

Kauko Kämäräinen on tutkimuksessaan 
tarkaste1lult moni:puolisesti ja mielenkiintoi
sesti erilaisten suomalaisten vähemmistöjen 
asemaa. Tutikirrnuiksessa vilisevät niin vakoili
ja:t, raippioalkoholistit, homoseksua:listit, avion
rikkojait, pitkätu�aiset •k uin mustalaisetkin. 
Kämäräinen toteaa, etJtä me puhumme pal
jon hyväJksymisestä, vaikrka .tarkoitaimme vain 
sietämistä. Hyvä:k&yminen on toisen tasaveroi
sena pitämistä. Sieitäminen merkitsee, että 
enemmistö suvaitsee vähemmistön tahol1ta 
vain sellaista käyttäytymistä, joka ei uhkaa 
enemmistön etuja. 

Olin vuoden 1970 erää:nä toukokuun ilta
na keskustelijana Pohjois-Suomen mustalais
ten järjestärrnässä tilaisuudessa. Yliopp�laskun
nan rnvintolaihuoneisto oli 1tupa:ten täynnä 
mustalaismie1hiä, naisia, nuoria ja lapsia. Oli 
alustus, 1kres'kustelu, mustalaistytön haikea!ta 
Iaulua lemmestä ja 1kuunneltiin levyltä mus
talaisten esitJtämiä iskelmiä. Musta:laismiehet 
pitivä:t puhetta, jykevät naishaihmot vartioi
vat keskioluen kulutusta, nuoret harrastivat 
seksuaalisia esileikkeijä ja laipset ihmettelivät 
silmät suurina ujostellen. Monet puheenvuo
rot vaa:tiva:t mustafaisten 1tasavertai•sta hyväik-
symistä. 

· 

Tuossa tiHassa saattoi se1keästi tajuta syr
jimisen olemassaolon, sietämisen muodot ja 
hyväiksymisen oikeutetun toivon. Emmanuel 
Lindgren ja hänen heimovdjensä elvyttivät 
samassa rtilaisuu:dessa eloon sammahtaneen 
mustalaisyhdistytksen johtokunnan. Vähem
mistöryhmän äänettömistä tuili tuona iltana 
omaain vaikutukseensa uskovia uudistajia. D 
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Hannu Laaksonen 

RUNOJA ROOMASSA KEVÄÄLLÄ 1977 

3. 

Menestyvien ihmisten tungoksesta 
löydän itseni kuin pienen narrin 
joka on puettu emäntänsä mieliksi. 
Minä sopeuden ollakseni mukana 
ties mitä tuttavuutta tarvitaan 
siinä pienessä kaupungissa, 
tässä suuressa maailmassa, 
missä jokainen tungeksii lähelle 
parhaitten juomien pöytää. 

Jos lasia puristaen jäisin seisomaan 
ja kysymään itseltäni kuinka 
kävelisin täältä pois. 
Loppu on kipua. 

4. 

Nuo kehräävät kissat 
kaatuneilla marmoripylväillä 
pelkäävät suurten kollien 
teräviä kynsiä rauniosokkeloissa, 
peltipurkkien ja filmipakkausten keskellä. 
Sulavat, nuollut kissat 
kuuratulla, vahatulla lattialla: 
voivat musertaa kohteliaasti 
hymyillen heikon rinnaltaan 
tyylihuonekaluilta istumasta. 

6. 

Sininen hämärä, kirkossa 
tuikkii pieni lyhty 
Madonnan ja lapsen edessä. 
Haluaisin rukoilla. 
Asuuko Jumala tabernaakkelissa 
maailman kauneimman kupolin alla? 
Polvistun kiiltävälle marmorille 
ja jättiläismäiset, ankarat vanhukset 
käskevät minua nöyrtymään. 
Ihmisen muotoinen jumala 
asui suuressa puoliympyrässä 
mutta joku siirsi hänet galleriaan 
leimasi viidellä numerolla. 

' 

Jos istuisin ruoholle aurinkoon. 

8. 

Aamuun on avattu ikkunaluukut 
kaarikäytävissä kuvitellut ratsut 
ja nauraen kosteista varjoista kujan 
pieni tyttö aurinkoa juoksee. 
Pyykkinsä levittää tuuleen vaimo 

työpajan kalkkeeseen kuivumaan. 
Miltä maistuisi capuccino 
idus-päivänä, maaliskuussa? 
Salve! Caesar, me tervehdimme, 
kaums on kuolinpäiväsi aamu! 

11. 

Kolmekymmentäseitsemän-porttinen Rooma 
joka uskoi vain insinööreihin ja aseisiin. 
He rakensivat riemukaaria sotapäälliköille 
ja vierekkäin temppelin ja pörssin. 
Heidän satamiinsa purjehtivat maailman laivat. 
Sitä kutsutaan kunniaksi, vaikka 
amfiteattereissa tappoivat toisiaan 
siihen koulutetut, hyvin syötetyt miehet. 

16. 

Olen nähnyt paavin, tavannut kuningattaren, 
kuunnellut Niilin viisautta sekä 
pohjoisia pihkaa vuotavia metsiä. 
Kat�ellut vuorilta jokilaaksoihin, 
talvisen meren rannalla kävellyt. 
Olen syönyt kahdeksan maan leipää. 
Monta kirjaa olen lukenut, 
nauranut toisten kanssa 
kosketeltu, koskettanut �Ien. 
Mutta en tiedä miksi 
on kipua löytää sanat 
ja kertoa yksinkertaisesti 
mitä on nähnyt. 

17. 

Ei ole runoa Euroopasta 
tänä steriilinä aikakautena. 
Joka askeleella Pariisissa 
siv!styksen pääkaupungis�a, 
voi nähdä miksi etsimme 
kansoja ajassa, paikassa etäisessä. 

Niinkuin he jotka rakensivat 
nämä kauniit linnat ja kartanot 
kesyjen metsiköitten väliin. 
Avatkaamme sivistyneesti lehti 
ja lukekaamme junan penkillä 
miten ihmiset ammutaan kaduille 
jossain barbaa6maassa. 

Aitini ei kääri leipää 
sanomalehteen, 
hänestä se on sottaista. 



SILMÄYKSIÄ 

Suomalaista kuvai!maisua tutkimassa 

Katsauksessa 3/75 T1,omssan yliopiston nykyinen 
psykologian professori Frode Str0mnes kertoi ajat
telun kielestä. Hänen tutkimu1ksiinsa lii1ttyvien ha
vaintojen pohjaLta on suoritettu eräs osatubkimus, 
jossa vertai.!tiin 1suomalai1sten ja skandinaavisten 
tv-näytelmien kuvaiJmaisua. Työryhmä julkisti mar
raSikuun alussa välia!iikatietoja havainnoistaan. 

Minkälaisin ihnaisukeinoi1n suomalaiset ja s'kan
dinaavi.set 1tv-ohjelmien tek1ijät etsivät omaa ylei
söään? 

Miten i'lmaisukeinojen vallinta ilmai'See omaa 
kul.t·tuuria? 

MiHainen kuva 1tJodefösuudesta näillä keinoilla 
rakennetaan? 

Näitä kysymyksiä on lähtenyt selvittelemään työ
ryhmä, johon kuuluvat prof. Frode Strnmnes, oh
jaajat Martti Jännes ja Heikki Takkinen, studio
ohjaaja Jarkko Uosukainen ja toimittaja Erkki 
Hiltunen. TUJtikimuksen ensimmäistä vaihetta on 
rahoittanut SUJomen .El.okuvasäätiö ja sitä on teh
ty Yleisradion Ammattiopiston tifoissa ja välineil
lä. 

Viri0ke •tubkiimukseen saatiin kokeellisesta kielen
tutkimuksesta. Pmf. Strnmnesin tutkimus viittaa 
siihen, että suomen kieli ja �ndoeurooppalaisiin 
!kieliin kuuluva ruotsin kielii antavat kuulijalle eri 
tavalla rake111tuneita kuvia todellisuudesta. Hän on 
edelleen osoittanu•t, että suomenkielinen ja ruotsin
kieli1nen myös havainnoivat eri ·tavoin samaa ta
pahtumaa. - N�t työryhmä on lähtenyt selvittä
mään, millaisfa mlielilkuvia todellisuudesta suoma
lainen ja skandinaavinen kuvakieli rakentaa. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on tutkit
tu sel-larsia pohjoismai0sia •tv-näytelmiä, joista on 
tehty oma versio vähintään kolmessa maassa eli 
joi.Jla on etsitty ens]sijaisesti omaa yleisöä. Tv-esi
tysten ·tekijöiden äidinkielen tuli olla kielialueen 
mukainen. Närin tutkimusmateriaaliksi valilkoitui 
•kolme näytelmäpa1.1ia, Molieren "TaPtuffe" ja 
Tsehavin "Vanja-eno" suomalaisina ja norjalai
sina versioina sekä Ibsenin "Nukkekoti" suomalai
sena ja ruotsalaisena versiona. 

Tutkimusmateriaa:Li osoi.ttautui erittäin antoisak
si ja vertailu monia tutbmuskohteita avaavaksi. 
TaloudeL!is]sta syistä tuok]muksen tavoite on rajau
tunut kapeaksi ja työn ensimmäisessä vaiheessa on 
kesbtybty seHaisten ilmaisukeinojen ver·tailuun, joi
den tutkimisesta on hyii<tyä myös psykologisel-le tut
kimukseltle. Työryhmän analysoimaa materiaalia 
käytetään prof. Strnmnesin aloittamassa, Norjan 
Akatemian rahoittamassa ·suomenkielisten ja ruot
sinkielisten koehenkilöiden katsojatut-kimuksessa. 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen analyysi saa
daan vasta ensi vuoden puolella, mutta jo käsin 
lasketut keskeiset tilastotiedot kertovat mielenkiin-
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to1S1sta eroista suomalaisessa ja skandinaavisessa 
tv-ilmaisussa: 

1. Suomallainen tv-toteutus on selvästi henkulöi
hin kesk•ittyvää. Nähtävissä oleva avaruudellinen 
todellisuus, jossa he1�ki.lö.t rtoimivat, on kuvattu 
vi]tteeJ.lisernmin kuin skandinavisissa versioissa. 
Ympäri·stö on vain henkilöiden välttämätön taus
ta. Suomailamen ilmaisu on myös enemmän tun
teeseen vetoavaa. 

2. Skandinaavisessa esityksessä toimitaan selvästi 
silmäHe hahmottuvassa avaruudellisessa todellisuu
dessa. Ympäristö ja to]minta ovat vahvasti sidok
sissa toisiinsa. Kuva antaa enemmän tiietoa ym
päristfotä kuin suomailainen esitys. 

Edellä esitetyt välibtleet perustuvat seuraavaan ti
lastolliseen vertailuUJn: 

1. Suomalaiset itelcijät käyttävät enemmän t11v11-
tä lähi1kuvia ja vähemmän Jaajoja koko- ja yleis
kuvia 1kuin skandinaavit. 

2. Skandinaavi1t käyttävät huomabtavasti enem
män kuvan kolmatta ulottuvuutta, syvyyttä luovia 
'keinoja kuin suomalaiset: 
--< Kuvattavan kohteen ja taustan väliset etäisyy

det ovat seJ.västi suuremmat skandinaavisessa 
es]tyksessä 
Samoin kohteen ja etualan väliset etäisyydet 
Mi.ttakaavalli&ta yhteyttä ka:tsojaan luovaa pe
rus·tasoa ([attiap·intaa) esiidutyy skandinaavisessa 
esityksessä paljon enemmän 

3. Kun esittyksissä otetUJt askeleet mi1tabtiin lii
kesuunnitttain, iali skandinaavisessa eslity:ksessä 
enemmän syvyyssuunrtaisia liikkelitä. Sama tulos 
saatiin, valikka suurten kuvokokojen '1i1ikemäärät 
suhteutebtiin näiden kuvako�ojen kestoon. Tästä 
voi pääteillä, että pibk�t Jiikkeet kuuluvat olennai
sesti skandinaavicSeen iLmaisuun ja ovat eräs syy 
suu11ben kuvalkokojen käyttöön. 

Näitä tietoja on mielenkiintoista verrata kielen
tubkimu1ksen antamiin eroihin. Kokeellisessa työs
sään prof. .Strnmnes 'osoitbti, että suomen kielen il
maisemia avaruudellis·ia suhteita voitiin kuvata 
kak1siulotteiseU.a kuvaföse�la esityksellä, kun taas 
motsin kielen liLmai-semien avaruudellisten suhtei
den kuvalliseen esi.utämiseen oli pakko käyttää kol
mea avaruudellista ulobtuvuubta. 

,Strnmnesin tutk]mUJS osoi.ati, että liike on kes
keinen tekijä .indoeurooppalaista kieltä käyttävän 
mielikuvarnaai·Lmassa. Työryhmän tutkimus osoit
taa, ebtä kolmiulottei&ta avaruutta ilmaisevalla lii1k
keellä on skandinaavisessa esi.tyksessä selvästi tär
keämpi 1sija kuin vastaavassa suomalaisessa esityk
sessä . .Skandinaavinen esi.tys antaa silmäHe enem
män tietoa kuin suomalainen esitys, monet koh
taukset to.mrisivait melkein ilman ääntä. SuomaJai
nen es·itys taas rakentuu enemmän replikoinnin 
yrnpäri1He kuin skandinaavinen esitys. Tämä sopii 
hyvin yhteen lliiviiden kuvakokojen käytön kanssa 
ja on kailken kaiikkiaan täPkeä havainto kul1ttuuril
lisen vertailun kannalta. 

Edel.Jä esitetyt väliaikatiedot asebtunevat prof. 
Strnmnesin analyysissa laajempiin, mm. psykologi
sen <tutkimuksen yhteyksiin. Kuitenkin jo nyt työ
ryhmä on vakuuttunut siitä, että vertaileva elo
.kuva- ja tv-ilmaisun tutkiinms voi antaa erittäin 
arvokasta tietoa esim. oman kulttuurimme raken
nepiirtcistä. 

E.H. 
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Mitäpä, jos Liinamaa ... 

Kaksisataatuhantinen työttömyys on työllistänyt 
hallituksen laatimaan elvytyspaketin toisensa jäl
keen. Pyritään järjestämään työpaikkoja, koulutta
maan uudelleen, suolletaan rahaa vähänkin työ
paikkoja lupaaviin hankkeisiin. 

Kaikki tämä on tietysti tärkeätä. 
Itse olen viime aikoina puuhannut jonkin ver

ran kansamme menneitten aikojen ja sitä myöten 
myös kansanperinteen parissa. Tässä puuhassa on 
huomannut, miten joku eläkeikäinen nainen Tam
pereella osaa ainutkertaisella tavalla sommitella 
himmeleitä. Tai Raumalla iäkäs ja vaivoin enää 
liikkumaan kykenevä täti sommittelee hiuksista ai
nutkertaisia koruja. Turussa taltioimme vanhan 
nyörinpunojamestarin sormien näppäryyttä silkki
punosten syntyessä. 

Jokainen näistä käsityön taitajista on hiljaisena 
ja surullisena todennut, ettei ole ketään, jolle tai
tonsa opettaisi. Noiden näppärien käsien työn jäl
keä silmätessään on hiljalleen mielessä kehkeytynyt 
ajatus, että eikö tässäkin olisi aivan erinomainen 
työllistämiskohde. Työllistämiskurssien tapaan, kor
vausta vastaan, vanhat käsityömestarit voisivat 
opettaa muutamalle nuorelle tietonsa ja taitonsa. 
Työvoimaministeriö voisi yhteistyössä vaikkapa Mu
seoviraston kanssa listata kaikki ne iäkkäät mesta
rit, joiden tietämys on vaarassa mennä maan ra
koon. 

Näin vanha ammattitaito pelastettaisiin seuraa
ville sukupolville ja muutamalle kymmenelle järjes
tyisi varma ammatti. Mitäpä, jos kansliapäällikkö 
Keijo Liinamaa ottaisi asian junaillakseen? 

OJ 

Sairaanhoito muiden ongelmien roskakori 

Tämän syksyn sairaalapäivillä osastopäällikkö 
Leif Sonkin totesi sairaalatoiminnan kehittämisen 
painopisteistä puhuessaan: 

"Sairaanhoitojärjestelmä joutuu monessa asiassa 
toimimaan yhteiskunnan muiden sektorien ratkaise
mattomien ongelmien roskakorina. Kuinka paljon 
mahtavatkaan asuntopolitiikan, perhepolitiikan, 
liikennepolitiikan ja sosiaalipolitiikan ratkaisemat
tomat ongelmat tai virhepäätökset aiheuttaa tä
nään ja huomenna sairaanhoidon kysyntää? On jo 
koettanut aika, jolloin sairaanhoidon tulee vaatia 
muilta yhteiskuntasektoreilta, että ne ratkaisisivat 
omaan vastuualueeseensa kuuluvia ongelmia myös 
terveyden ja sairauden näkökulmista. Ruotsissa 
tarkistetaan parast'aikaa sairaanhoitolakia ja tämän 
työn yhteydessä on tuotu esiin ehdotus, että ter
veydenhuolto saisi valtuudet puuttua kaikkien 
muiden sektorien aiheuttamiin ongelmiin ja vaatia 
niihin korjauksia,. Lähivuosina tulee yhä tär
keämmäksi oppia tekemään todellista ennaltaeh
käisevää työtä, niin lääketieteellistä, sosiaalista kuin 
kasva tuksellistakin." 

KIRJOJA 

Johdatusta astroteologiaan 

Onni Määttänen: Tähtitaivaan ihmemaailma, 60 s., 

Kirjatoimi 1976 

Tämän kirjoittajalle Onni Määttäsen pienen kir
jasen tarkoitus jäi hieman epäselväksi; hänen ensi
sijainen päämääränsä lienee ollut vakuuttaa lu
kijalle tähtitaivaan olevan osoitus Luojan suuruu
desta, sillä itse aiheen esittely jäi melko hataraksi. 
Kirjoittaja tyytyi lähinnä esittelemään hieman täh
titieteen historiaa ja meidän omaa aurinkokun
taamme. Radioastronomia - tähtitieteen toinen 
päähaara - jäi pelkän radioteleskoopin kuvan 
varaan. 

Kirjan kuvitus kylläkin on kaunista. 
Käsittelipä kirjanen myös kysymystä elämän 

esiintymisestä muualla maailmankaikkeudessa. Kir
joittaja ei esitä argumentteja pro ja contra vaan 
eräiden tiedemiesten kaunopuheisia lausuntoja pro. 
Raamatusta ei tosin löydy suoraa vastausta, mutta 
eräiden sen kohtien hän uskoo tukevan omaa nä
kemystään, jota akateemikko G. H. von Wright 
ehkä luonnehtisi intentionaaliseksi selittämiseksi: 
" ... johdonmukaiselta tuntuisi päätellä, että J u

mala yleensä on luonut kiertotähdet asuttaviksi." 
(s. 51) 

Määttänen antoi itse asiassa hyvin mielenkiin
toisen selityksen sille, ettemme ole saaneet yhteyttä 
muihin maailmoihin: niiden asukkaat ovat synnit
tömiä eivätkä halua olla tekemisissä synnin saas
tuttaman Maan kanssa. Useimmat ihmiset nimit
täin näyttävät aJi•tajuisesti uskovan näin olevan, mi
kä osa!Ltaan sel�tJtänee "Kolmannen asteen yhtey
den " - elokuvana kolmannen Juakan plagiaaitin 
- saamaa yleisömenestystä. 

* 

En olisi ryhtynyt repostelemaan tätä omalla ta-
vallaan viehkeätä kirjasta, ellei prof. Birger Wiik 
olisi auktoriteetillaan sen esipuheessa kirjoittanut: 
"En ole Onni Määttäsen kirjasta löytänyt ainutta

kaan virhettä, se on täysin ajanmukainen." Itse 
nimittäin löysin yhdellä läpiluvulla, tähtitieteen 
approbaturin tiedoin, mm. seuraavia virheitä: Au
ringonpilkut ovat fotosfäärissä olevia erisuuria tum
mia läiskiä (S. 22, itse asiassa auringonpilkutkin 
ovat hyvin kirkkaita, mutta vielä kirkkaampaa taus
taansa vasten ne näyttävät tummilta.) Kuu kuin 
iso avaruudessa leijuva pallopeili (s. 25, kuu hei
jastaa saamastaan valosta vajaan kymmeneksen, ja 
jo Galileo osoitti, että jos Kuu olisi tasainen peili
pinta, sitä ei näkyisi.) 

Prof. Wiik on ansioitunut geologi, jonka kuu
kivitutkimukse.t ovat saaneet suuren yleisön usko
maan hänet päiteväksi myös tähtitieteessä. Kunnioi
tan prof. Wiikin ikriistiilli$tä vakaumusta, mutta mie
lestäni sen ei tulisi antaa hänen unohtaa vel
vollisuuttaan. tehdä selvä ero tieteen maailmanku
van ja omien yksityisten näkemysten välille. 

Va11sinkin nuorempia tieteenharrastajia on kiu
sannUJt se, että 1kris>tilfaen vakaumuksen omaavat 
tutkijat antavat ymmärtää - tai pyritään anta
maan kuva - että heidän oman alansa ammatti-



pätevyys auktoritatiivisena käy myös ns. maailman
kat;;omuksellisiin kysymyksi.in. En ota tässä kantaa 
siihen, ovatko tieteellinen ja kristillinen maailman
kuva toistensa kanssa ristiriidassa - osaksi sen 
takia, että molemmista on useita poikkeavia ver
sioita. En myöskään siihen, tuleeko noudattaa tie
teellisen vai uskonnollisen yhteisön normeja näi
den joutuessa keskenään ristiriitaan. 

Mutta käsittääkseni tiedemiehen roolin velvoi
tuksista luopuminen samalila antaen kuvaa, että 
niissä pysyisi, tuSkin on sen enempää tieteellisen 
kuin kristillisen etiikankaan mukaista. 

Markku af Heurlin 

Sankari vastoin tahtoaan 

Yashar Kemal: Maa rautaa, taivas kuparia. Suo
mentanut Eva Siikarla. 254 sivua. Tammi 1978. 

Turkkilaisen nykykirjailijan Yashar Kemalin 
teoksia on suomennettu jo melkoinen määrä pitkin 
70-lukua. Se on ymmärrettävää, onhan Kemal pu
hutteleva kirjailija, joka saa lukijan helposti kai
paa'11aan lisää. Suomalaista Kemalissa kiinnostanee 
alati kiehtovan e!<soottisuuden lisäksi luonnonsuoje
lullisuus. Turkin kamara, kasvit ja sää korostuvat 
usein paitsi kuvaukselliseksi rehevyydeksi, myös 
subjekteiksi, joilla on omaa sanottavaa, luonnon 
puheenvuoroksi. 

A1aa rautaa, taivas kuparia sijoittuu nykyaikaan, 
eteläiseen Turkkiin, pieneen kylään. Kyläläiset ovat 
vuosittain käyneet töissä vuorten takana rikkaan 
agan puuvillapelloilla. Viime vuonna kylän oman
voitonpyyteinen hengellinen johtaja, muhtar, on 
hoitanut asian niin huonosti, että kyläläiset ovat 
myöhästynee! ja työnansiot jääneet kovin vähiin. 
Romaanin toiminnallisia teemoja ovatkin agan vel
komisyritykset luotolla myydystä ruuasta, muhtarin 
pyrkimykset palauttaa arvovaltansa sekä ennen 
muuta muhtarin kamppailu Tasbasia vastaan. Hän 
on muhtaria jyrkimmin arvostellut kyläläinen, jota 
ruvetaan pitämään pyhimyksenä. Siitä ei ole Tas
basille kuin harmia. Tapahtumissa kohtaavat ky
läläisten profaani islamilaisuus, viranomaisten lah
jottavuus ja lahjattomuus sekä kuuluisuuden kirous, 
joka on tuhota Tasbasin. 

Vuonna 1922 syntynyt Kemal on itsekin joutu
nut kokemaan kuvaamiaan kuu!usteluja ja kidutuk
sia sekä toisaalta palvovaa kansan suosiota. Parhail
laan hänellä on v. 1971 langetettu vankilatuomio 
odottamassa, mutta kansainvälisen huomion vuoksi 
sitä ei ole tohdittu panna täytäntöön. Kemalin mer
kitystä Turkin kirjallisuudelle on hankala arvioida 
vielä kun mies on yhä parhaissa luomisvoimissaan. 
Kansanperinteen käyttö on runsasta, mutta huomat
tavasti vapaammin sovellettuna kuin vaikkapa 
Lönnrothilla. 'l'vfaa rautaa, taivas kuparia" on 
puuvillatrilogian toinen osa, edellinen oli 'Puuvilla
tie'. Kemalilta on suomennettu myös romaanit 
'Haukkani l'vfemed', 'Ohdakkeet palavat', 'Ararat
vuoren legenda' sekä 'Tuhannen härän vuori'. 

Kiinnostavaa on huomata semmoinen kustannus
poliittinen ilmiö, että kustantaja on Turkin kirjalli
suudessa leimautunut Kemaliin, muu turkkilainen 
proosa on jäänyt vähiin. Niin käy herkästi. Vähän 
oudommista kirjallisuusmaista julkaistaan etupääs
sä vain varman nimen (en to:.i väitä että huo-

25 

non) teoksia. Toinen esimerkki on Romania ja 
Stancu, kolr:ias Is!asti ja Laxness. Tur'.,ista soisi 
suomennettavan satiirikkojen Aziz Nesinin ja Er
ciiment Ekrem Talun novelleja. Runoutta Tur
kista on julkai�tu Nazim Hikmetin 'Punainen ome
na', ja tulossa on valikoima 'Puut kasvavat vielä'. 
Puolisen vuosisataa sitten suomennettiin Halide 
Edibin romaani 'Liekkipaita', joka kuvaa Atatiir'.,in 
kansallisvallankumousta. 

Eva Siikarlan suomennos on miellyttävä ja suju
valukuinen. Sen sijaan ärsyttää tapa muokkailla 
uudelleen joitakin oikeinkirjoitusseikkoja nimissä. 
Turkin kielessä käytetään latinalaista kirjaimistoa 
kuten suomessakin. Hankalasti ääntyvät kohdat 
voisi selittää joko alaviittein tahi erillisessä koh
dassa. 

Hannu Niklander 

Kirjavihjeitä 

Pekka Kuusi: Miten jatkamme Paasikiven-Kek
kosen linjaa. 227 s. WSOY 1977. 
- Suomalaisen hyvinvointisosialidemokratian pää
arkkitehdin ulkopoliittinen kehityskuva 1964-
76. Vaikka teos pa:inobtuu ulkopoli<tiikkaan, niin 
Kuusi eriHelee myös rehellisesti "roomanklubilais
ten" ja sosialistien näkemyseroja. Marxilaisen suun
ni'lelmatalouden malli ·on verraten kaukana elw
logismin tasapainomaUista. ·Silti Kuuselle on an
nettava tunnustus: hän on !harvoja suomalaisen 
vasemmiston edustajia, jotka ylipäätään askartele
vat globaalien kysymy0sten parissa. (MN) 

Viljo Rasita: Tilastolliset menetelmät historiantut
kimuksessa, 196 s. Otava 1977. 
- Tuskin mikään tiede selviytyy enää käyttämät
tä tLlastotiedettä aputieteenään. Historia:kin on 
1970-'luvulla siirtymässä pikkuhiljaa A TK-aikakau
teen. Rasilan perusteoksen •käyttökelpoisuutta lisää 
historiantutkimukselle ominainen esimerkistä. 
(MN) 

Pavel Kohoitt: Hirttäjätär (suom. Kirsti Siraste). 
334 s. Kirjayhtymä 1978. 
- Tänä vuonna 50 vuo<tta täyttänyt Pavel Kohout 
kuuluu "Prahan kevään" miehiin, jonka Tfokko
slovakian nykyj.ohto päästi tänä syksynä �kokeeksi' 
matkustelemaan vuoden passilla uLkomailla. Hirt
täjättären afossa telcijä ·kui1tenkin painokikaasti to
teaa: "Tämän teoksen henkilöt, tapahtumat ja pai
kat ovat, herra paravkoon, .täysin sepi·tettyjä. His
torialliset tiedot ja kirjallisuudesta lainatu·t katkel
mat taas ovat, luojan kiitos, ehdottoman toden
peräiset". Kohout ottaa rajusti kantaa kuoleman
tuomioihin ja samalla mm. siihen, miten ns. kun
non kansalaisi·sta voi tulla mm. hirttäjiä. (OJ) 

Billy Hayes - William Hoffer: Keskiyön pikajuna 
(-suom. Matti Kannosto). 260 s. Kirjayhtymä 1978. 

- Mm. Aleksander Solzenitsyn on osoittanut, mi
tä vankiilakuvauksen välityksellä voimme oppia ky
seisestä yhteiskunnassa. Nuori amerikkalainen opis
·kelija BiHy Hayes joutui pidätetyksi hasiksen sala
kuljetukse3ta ja tutustumaan siten Turkin vanki-
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laoloihin. Kirjan pohjalta on tehty elakuva, mut
ta kiirja on svlti ehdo.ttomasti luettava. (OJ) 

]. Raymond Ylitalo: Salasanomia Helsingistä Was
hingtoniin. A1uistelmia ja dokumentteja vuosilta 
1946-48. (Suomentanut ja toimiHanut Lauri Toi
viainen). 384 s. Otava 1978. 
- Joka kevta, kun "vaaran vuosista" puhutaan, 
on syytä harmi:teHa, että Paas�kiven arkistot pysy
vät yhä :sinetöi.tyinä. Kekkonen puolestaan totesi 
Paavo Kähkö'län tv-.ahjdmassa puheet "vaaran 
vuosista" hö:lynpölyksi. Oli miten oli, joka tapauik
sessa jokainen d:akurnenttiteos noilta ajoilta antaa 
lisävalaistusta. "KaikiHe suomalaii·sille se(teos) on 
me11ki:ttävä :kuvaus päivistä, joina luobiin Suomen 
nykyusen aseman perwsta, ja siutä kuinka maamme 
tilanteen ymmärsivät sitä läheltä seuranneet länsi
va:l:tain :edu·stajat" esittelee kustantaja ja mikäpäs, 
ettei olisi. (OJ) 

Jorma Lindfors - Jukka Rislakki: CIA. Selvitys 
Yhdysvaltain tiedustelupalvelun toimista maailmal
la ja Suomessa. Esipuhe Philip Agee. 430 s. Love 
k:irjat 1978. 
- "Tiedustelupa!lvdUJt on nähtävä kansainväli,sen 
politiikan toimijoina, joiden :toimintaperiaatteet ja 
motiivit eräissä :tapawksissa saattavat poi'.keta var
sin jyrkästi ·kyseessä olevien valtioiden ju'lki:lausu
tuista motiiveista ja periaatteista." Näin toteavat 
tekijät saatesanoissaan ja itästä näkökulmas·ta pie
nen maan kansallaisben olisi syytä katsella valp
paasti ·kaikkiin suuntiun. iNyt lähinnä vain CIA on 
ho Paha Susi, joillka tBkojen esittely suomeksi yk
si·ssä kansissa on ·kiBltämäJbtä mielenkiintoista. Nuo
ri•l1la sini&i'lmäisillä toimittajiil'la on oHut ehkä liian
kin iso haukkapala se1v.i!ttäessään vakoilua Moosek
sesta 1970--luvUlHe, lu•kilijaikin joutuu syventymään 
Iähdekri:ti·i·�kiin ja erittelemään ·tekijöiden tarkoi
tuspePiä. (OJ) 

Kari Uusitalo: Hei rillumarei! Suomalaisen eloku
van mimmiteollisuusvuodet 1949-1955. 496 s. Suo
men Blokuvasäätiö 1978. 
- On jännä verrata, miten eri tahot suhtautuvat 
viihteeseen, tässä tapauksessa ns. rillumarei-eloku
viin. MuistettaJkoon, että marraskuisessa Kirja-Var
kaus ry:n Severi-savotassa arvostettiin Esa Pakari
sen työtä viihdetaitJeiilijana ja mm. Peter von Bagh 
nos·ti kunniaan elokuvan Rovaniemen markkinoil
la. (OJ) 

Pentti Lainela - Heikki Korpinen: Tasavallan 
vahtimestari. 40 vuotta kansanedustajain kaitsija
na. 2:64 s. WeiJin+Göös 1978. 
- Pentti Lainelan, edu;skunnan ylivahtimestarin 
eli ylivirastomestarin, kuten hänen tittelinsä ollimai
sesti pari viimei·stä vuotta mainittiin, on muistel
miensa vuoksi tu11han hävyttömästi kutsuttu jopa 
eduskunnan 'miehkkiivaloksi'. Muistan, miten Lai
nela aikoinaan minullekin Mtesi eduskunnassa ole
van kaikessa Suomen p.ienoiskuvan, varkaita ja 
huorintekLjöitä myöten. Tämäkin toteamus tulee 
hänen mui.stelmissaan .todistetuksi. Ennen kaikkea 
mui:stelmat tälilaisenaankin on kaikille politiikasta 
kiinnostuneille mieilenkiintoinen käytännön oppi
kirja. Silti on kuitenkin sy)'tä harmitella, että Uu
den Suomen poliittinen tJoimi:ttaja Heikki Korpi
nen on tainnut tehdä ensimmäistä kirjaansa. Lai-

nelan tietopääomas.ta oliså varmuudella saanut toi
senlaisenkin teoksen aikai:seksi - vai onko kll';tan
taja painottanUJt ivalomaisuutJta? (OJ) 

Jorma ja Leena-Maija Palo: Selli 21. Vilho Huo
visen elämä. 303 s. WSOY 1978. 
- Neurologian apulaisprofessori Jorma Palo puo
l·isoineen ovat koonneet pisimpään vankiloi'5samme 
istuneen Vilho Huov,isen eläJmänvaiheista 'rikosro
maanin'. Se on eräs näikökulma rikoksentekijään ja 
vankilaan, jonka pitäisi opa9.taa kaidalle ,tielle. Jos 
tämä teos ä1'sybtää keskusteluun, mi:elenkiintoista 
olisi tuo keskustelukin dokumentoida kirja1,si. ( OJ 

Kulttuuritilasto 1977. Tilastoke9kuksen tilastollisia 
tiedonantoja n:o 60, 197 8. 
- Vihdoink,in alkaa hahmobtua yksissä kansissa ti
lastotietous taiteesta, tiedonvälityksestä, vapaa
ajasta, urheilusta ja nuorisotoiminnasta. Kun al
luun on pää>ty, niin ilmeisesti a�kaa myöten tie
dot tulevat katuttaaLtaan myös ajan tasalle ja kat
tavat vielä puutJtuvat populaarikuhtuurinkin alu
eet. Joka tapauk�essa kuuluu perusteoksitin, kun 
:ke�kusteJ.laan massakäy�täytymise>tä. (OJ) 

Antti Vahtera: Ydinenergian uhkapeli. 291 s. 
WSOY 1978. 
- Tasktutieto-k:akoisena k!irja on tiivis ja kriitti
nen yhteenveto ydinenergiasta ja energiapolitii,kas
tamme. Vahtera ei säästä l<etään: "Ydinenergia
politiik'kamme yleislinjojen hahmotitumisessa voi
daan kuitenkin pitää rabkalisevana presidentti Kek
kosen hen:ki'1ök!ohtai:sta pano>ta. Kai·kesta päätellen 
häin on 1tä.Jlöin toiminuit tavalfa, jota tulevaisuuden 
historioitsijat eiväit ainakaan lue hänelle ansioksi". 
Y.Ifättävää huomata, että vain yksi lehtemme ydin
energiaa ikäsittelev.i stä numeroista (Katsaus 3/1977) 
on osunut tekijän si1lmi.in, joUoin häneltä on jäänyt 
huomaamaitJta mm .  kauppa- ja teollisuusministerin 
kannanotot. (OJ) 

Yrjö Suomalaisen musiikkipakinoita. Toimittanut 
ja kuvittanut Kani 1SuomaiJainen. 192 s. Otava 1978. 

- Saimme odottaa 14 vuotJta tämän ·käsibrjoituk
sen julkistamista. Nyt pakinoita lukiessaan silti saat
taa vieläkin kuulla riv.ien •taikaa tutun radioäänen, 
jdka tietori,kkaana ja :taitavasti opasti monia mu
siikin maai,]maan. (OJ) 

Tapio Rautavaara: En päivääkään vaihtaisi pois. 
Ki·rjoittaja Juha Numminen. 208 s. Kirjayhtymä 
1978. 
- Ainei»ton suhteen on suo!'Utettu i1lmeisesti an
kara karninta, mutta ttu!oksena onkin sitten korut
tomasti, karusti puhu�televa :teos olympiavoittajas
ta, maailman.mestar-ista, lau1ajasta ja reissumiehes
tä, joka tietää mistä puhuu. (OJ) 

Juha Numminen: Johtaja Suomessa. 401 s. Kirja
yhtymä 1978. 
- Päätoimittajana ehtii näJköjään tehdä kirjoja ei-
1kä tämä suinkaan ole J. Nummisen emimmäinen 
itallouselämäimrne johitohen1kiilöitä esittelevä 'opas'. 
Numminen ei suinkaan o'1e huono haastattelija ja 
sivu.määräk:in jo osoi,utaa, miten paljon neljästätois-
1ta miehestä ja yhdestä nai.sesta on sanaa irronnut. 
(OJ) 



Tiivis .. , 
mainen revalvointi ei alentaisi minkään 
yhteiskuntaportaan elintasoa, joten mi
tään palkkakompensaatioita ei tarvitsisi 
maksaa ja näin saavutettu etu säilyisi. 

2. Ulkovaluuttamääräiset velat eivät kas
vaisi, ku:tein devalvoinnin tapa:h:tuessa, ja 
'kotimaiset Smk�määräiset velat vähenisi
vät kansainväEsessä raihas.sa mita:ttuina, 
mu1Jta säi·lyttäisivät kotimaassa real,iar
vonsa. 

3. Vi,e111ti•teollisuus voisi tarjota tuotteensa 
kaupaksi ja myydä huomattavasti hal
vemmalla hinnaL!a 1'evalvoimispäivän jäl
keen, kuin ennen revalvointi,a. 

4. Lisääntyvien tilausten ansiosta vientiteol
lisuus voisi peruuttaa pakikolomautukset, 
ehkäpä rtarjota työpaikkoja muillekin 
työrtömilile, joten työttömyys vähenisi. 

5. Edellisestä johtuen kotimarkkinoiden os
tovoima alkaisi kasvaa. Tämä lisäisi ko
timarkkina:teoUisuuden tarjoamia työ
paikikoja. 

6. Ulkomaisen paaoman investoinnit maa
han todennäköisesti lisääntyisiväit, koska 
maan työvoima ja raaka-aineet olisivat 
halpoja kansainvälisessä rahassa mitat-
1tuina. Tämä lisäisi työtilaisuuksia ja ulko
v.aluuttavaran:toa. 

7. Maahan suuntautuva turismi lisääntyisi, 
koska maa olisi halpa mabka�lumaa. Ul
kovaluuJ!Jtavaranto lisääntyisi. 

8. Kauippa;tase paranisi. 
9. Lomanvietto kotimaassa lisääntyisi, kos

ka ulkomaanmatkat kallistuisivat uuteen 
maPk!kamääräiseen ;:-alkkatasoon nähden. 

10. KaiJkki verouebtavat pääsisivät palkka
leikikauksen ansiosta edullisernpaan vero
luokkaan, joten heidän reaalinen vero
tuksema lievenisi. 

11. Yrrtteliäisyys lisääntyisi kaikilla tuotan
non alo1lla (kun suomalaisten tavaroiden 
hinnat ulkomailla tulisivat kilpailukykyi
semmriksi) . 

12. Rea:linen kansa:ntuilo •kasvaisi ja mahdol
lisuus kansan e1lintason kohottamiseen 
saattaisi tulla kysymykseen. 

Negatiivisia semauksia: 
Mahdollisuudet ulkomaanmatkoihin vähe

nisivät. 
Tämä kotimaisen markan revalvointi muis

tuttaisi lähinnä v. 1963 toimeenpantua mar
ka:n arvon 100-1kertaista muutosta ja sen tuo
teuttaminen olisi ehkä vaikeusasteeltaan suu
rin piirtein samaa luokkaa. 0 

KESKUSTELUA 

Funktionaalinen vallanjako 
orastaa hallintoteorioissa 
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Vieraantumista, tunnetta vaikutusmahdollisuuk
sien puutteesta, pidetään eräänä aikamme tärkeim
mistä ongelmista. V.ieraantumisen katsotaan nykyi
sin vallanneen myös korkean tason virkamiehistön 
ja yritysten johdon. Yhtä tärkeäksi sosiaaliseksi te
kijäksi on osoittautunu1t tahto osa:llistua, myötävai
kuttaa. Suomessa itämä rnyötävaikuttamisen tah
doni1lmaus on viimeksi kirjattu lakina yritysdemo
kratiasta. 

Vieraantumi.sen voiJttamiseksi ja osallistumistah
don .tyydyttämiseksi on nähty kolme tapaa. Valtaa 
voiJdaan hajauttamaHa se alueellisesti tuoda lähem
mäJksi ihmisiä (lääninha.Jlinnon kehittäminen tai 
maakuntaitsehallinto), lähidemokratian avulla voi
daan luoda vaikutusmahdollisuuksia lähimpään 
eLinympäristöön (.työpaikkademokratia ja kunnan
osaihallinto) ja kolmantena .tienä on vallan funktio
naalinen jako. 

Kaihdesta ensiksi mainitusta 'tavasta on jonkin 
verran kokemuks1a sekä ulkomailta että kotimaas
ta. Vallan furtktionaa'lisesta jaosta ei tiettävästi ole 
käytännön kokemusta missään julkishallinnossa. 
Sen eräänlaista "osaoivaltamista" on kurtenkin jo 
nähtävissä ikomiJteamietinnöissä, juhlapuheissa ja ar
tikkeleissa. .Seuraavassa on tarkoitus tarkastella 
erästä ·keskeistä komiteamietintöä ( Aikuiskoulutus
komitea) ja mielenki>intoista artikkelia (.Sven Hern
ber.g) funktionaalisen vallanjaon kannalta sekä hie
man pohtia sen •käytännön toteutuksen edellytyk
siä. 

Aikuiskoulutuskomitea 

Koko Suomen aikuiskoulutusjärjestelmä on va
Jinkauhassa. Aikuiskoulutuskomitea on jättänyt 
·kaksi osamietintöä. Valtioneuvosto on vahvistanut 
aikuiskoulutuksen periaabteet, täydennyskoulutus
toimikunta istuu ja on istunut, opintovapaakomitea 
on jättänyt mietintörrsä, acansanopistojen asemaa 
pohtimaan nimitetään komutea jne. Kaikki omaha 
osaltaan rnojaavat työssään aikuiskoulutuskomiitean 
ta.voiteasetteluun. 

Aikuiskoulu tuskom�tea näki aikuiskoulu tuksella 
ko:menlaisia tavoi.ttei•ta: 

- tuotantoon vaikutetaan lisäämällä työntekijöi
den ammattitaitoa 
oikeudenmukainen yhteiskunta (demokratia) 
edistyy kansalaisten yhteiskunnallisten val
miuksien lisääntyessä 

- kulttuuri kehittyy ihmisten persoonallisuuk
sien kasvaessa 

Aikuiskoulutuskomitea jäsensi :ihmisen osallistu
misen kolmeen alueeseen ( 1) •tuotantoon, ( 2) yh
tei.skunnalliseen toimintaan ja (3) kulttum1iin. Ko
mitea ei pohtinut eri osallistumisalueiden tyyppi
piir.teitä, vaan 'luetteli ne kuten Joukahainen luet-
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telee tietojaan (Hämehes' on Hälläpyörä) peräk
käin ikäänkuin ne olisivat vain sanoja ilman sisäl
töä. 

Komitea 011 hyvin kulttuurivihamielinen ja tä
mä on näkynyt komitean työn pohjalta tehdyissä 
myöhemmissä raitkaisuissa. Niissä ihmisen osallistu
mi.sen kehi.ttämistyö rajataan lähe5 yksinomaan 
vain ammattlitaitoon. Suurimpana syynä tähän lie
nee kulttuurin käsittäminen vain elämälle vieraa
na korkeakulttuurina. Tästä enemmän kirjoituksen 
loppupuolella. 

Normin asettamisesta 

Aikuiskoulutuskomitea ei nähnyt ihmisen elämän 
osallistumisalueilla laadullisia eroja. Työterveyslai
toksen tutkimusjohtaja dos. Sven Hernberg on Suo
men Lääkärilehdessä 12/78 <tutkinut terveydellisen 
normin asettamista. Tässä artikkeJ. issa jo nähdään 
osallistumisalueilla periaatteellisia (laadullisia) ero
ja. 

Artikkelissa todetaan, että normin asettamisessa 
ensimmäisenä päävaiheena on as·iantuntijavaihe. 
.Siinä asiantuntijat tieteen pelisääntöjen mukaan 
tutkivat käsiteltävää ilmiötä ottaen huomioon kaik
ki tarvittavat tieteenalat. 

Toisena päävaiheena erotetaan yhteiskunnallisen 
(poliittisen) päätöksenteon vaihe. Sliinä asetetaan 

normi tahdotulle tasolle. 
Kahden pää vaiheen periaatteellista eroa selventä

köön esimerkki ydinvoimalasta: asiantuntijat voivat 
laskea riski todennäköisyyksiä, näiden seurauksia, 
taloudellisia vaikutuksia, vaihtoehtoisia tekniikoita 
jne. Päätöksenteossa puolestaan kysytään, että ha
luammeko ottaa nämä riskit, seuraukset jne. En
simmäinen vaihe on empi<irinen, toinen normatii
vinen. 

Kun a;iantuntijat ovat tutkineet ja päätöksente
kijät päättäneet, vaikuttaa normi si<tten tuotanto
elämän toimintaan, joka parhaansa mukaan yrit
tää sopeutua asetettuihin normeihin. 

Hernberg erottaa siten kolme periaatteellisesti 
toisistaan eroavaa aluetta, joiden eroja hän jonkin 
verran luonnehtii. Hän myös esittää joukon esi
merkkejä siitä, mitä seurauksia on ollut, kun pää
töksenteossa ei ole otettu huomioon päävaiheiden 
laadullisia eroja. Yksi näistä: poliittinen tahto oli 
suuri kieltää vaaralliseksi todettu aine. Se kiellet
·tiin. Asiantuntijavaihetta ei oltu käyty läpi ja näin 
·tuotantolaitos joutui ottamaan käyttöön vielä vaa
rallisemman aineen - ko. tuote oli mahdollista 
tuottaa vain kahdella vaihtoehtoisella tekniikalla. 

Osallistumisalueiden luonteista 

Talouselämä eli tuotantoelämä käsittää hyödyk
keiden tuotannon, jakelun ja kulutuksen. Tämän 
alueen laatuna pidetään yleensä joko tasa-arvoi
suutta (sosialismin eräät muodot) tai kilpailua 
(kapitalismi). Kumpikaan niistä ei näe alueen pe
rusluonnetta, jota pari kirjallisuudesta otettua esi
merkkiä valaisee. 

Robinson Crusoe asuj yksinäisellä saarella, mutta 
hän ei tullut toimeen omillaan, vaan tarvitsi lai
vanhylystä pelastamiaan aseita ja työkaluja. Api
nain Tarzanin elämän tärkein vaihe oli, kun hän 
löysi vanhempiensa löytämän majan ja sen tarvik-

keet. Hurjimmissakin mielikuvituskertomuksissa on 
todettu, että ihminen tarvit>ee toisten ihmisten 
työn tuloksia. Näin tuotantoelämän perus·luonne 
on keskinäinen riippuvuus, veljeys, solidaarisuus. 

Talouselämän pe1us1uonteeseen kuuluu koko 
maapallon laajuinen keskinäinen riippuvuus. Tä
män lienee viimeaikaiset maailmantalouden tapah
tumat osoittaneet. Sekä yri•tystalouden, kansanta
louden että kansainvälisen talouden teorianmuo
dostus ei kuitenkaan ole tätä obtanut huomioon ja 
ne näin omalta osaltaan vaikeuttavat talouselämän 
muotoutumista oman luonteensa mukaisebi. 

Poliittis-oikeu.dellinen elämä puolestaan käsiHe
lee ihmisten välisiä suhteita ·sekä virallisina lakei
na että ehkä lausumattominakin käyttäytymistä 
sääteJ.evinä normeina. Ramkan vallankumouksesta 
lähtien on tämän a!lueen luonne ymmärretty. Se 
on •tasa-arvoisuus. Koska nykyaikana vallitsee 
eräänlainen mystifioitunut tasa-arvouskonto, ei tä
mä tarvinne tarkempaa erbttelyä. 

Hengenelämä on laajempi käsite kulttuul'ille. 
Tämän ailueen merkitys koko ihmisen elämälle sel
vinnee parhai:ten ajattelemalla esimerkiks·i käsitet
tä maanviljelyskulttuuri - mi·ten se määrittää ta
louselämän, ja poliittå.s-oikeudeUisen elämän. Hen
genelämän alueeseen kuuluvat ihmisen henkiset toi
minnot, j•oi.Jila hän •lähestyy eri tilanteita työssään 
(talouselämä), ihmissuhteissaan ( polii.ttis-oikeudel
linen elämä) ja itsessään (hengenelämä). 

Hernberg näki tämän alueen •toiminnan tärkeä
nä, aikuiskoulutuskornitea puolestaan todellisuutta 
koskettamaHa, taloudellisia re>ursseja vaativana 
harrasteluna. Tämä kannanotto heijastuu pitkälle 
Suomen tulevaisuuteen ja ko>ka tuotantoelämä 
nähdään 'lähes ainoana kehittämisen arvoisena elä
mänalueena ei tulevai•suudessa ole ri·ittävästi hen
kisiä resunseja ratkomaan tuotantoelämän ja po
llivttis-oikeudellisen elämän ongelmia. Näin tehty 
koulutuspäätös ratkaisevasti vaikeuttaa tulevaa toi
mintaa ja Hernbergin edustama labtoskin voinee 
kirjata lisää epäonnistuneita normeja. 

Suomessa Reijo Wi•lenius (jonka terminologiaa 
elämänalueista on käytetty) on ollut .tähän asti lä
hes ainoita akateemisen maailman edustajia, jot
ka ovat tähdentäneet hengenelämän merkity>tä. 

Luonnehdittaessa hengenelämää yhdellä sanalla, 
on tämä sana vapaus. Tieteellisessä tutkimuksessa 
tulos saa riippua vain si1itä, mihin havainnot viit
taavat, kasvaituksessa on kyse manip.ulaatiosta, jos 
persoonallisuutta yrlitetään valaa valmiiseen muot
tiin; jos ajattelu on sidottu ennal•ta määrättyyn 
ratkaisuun, ei uutta luovasti voi•da lähestyä ongel
mia jne. TotuudelLisuus ja rehellisyys kuuluvat 
myös hengenelämään. 

Hengenelämän ja aineen ke>kinäisistä suhteista 
on kiistelty paljon. Vaikka henkiset toiminnot ei
vät olekaan r·i·ippumabtomia siitä aineellisesta pe
rustasta, jossa ne tapahtuvat, käy hengenelämän 
ensisijaisuus selväksi, kun oivaltaa ajattelun intui
tliivisen luonteen. Empirian i»äksi mainittu Galileo 
Galilei intui·tiivisesti oivalsi erään luonnonlain. Va
kuuttuakseen ·illl!tui1tionsa .todellisuudesta hän meni 
Pisan kaltevaan torniin pudottamaan palloja. 

Tieteen alue hengenelämässä on unohtanut in
tuitiivisen perustansa ja jähmettynyt erilaisten ha
vaintojen mi•Haamiseen ja näiden käsittelyyn ma
temaattisesti. Tästä syystä ei kovinkaan paljoa odo
•teta tieteellisiä läpimurtoja edes tieteellisessä maail-



massa. Mittaaminen ja laskeminen eivät koskaan 
tavoita laadullis.ia er.oja. 

Käytännön toteutuksesta 

Wilenius on todennut, että kysymyksessä ei ole 
näiden elämänalueiden erottaminen toisistaan, vaan 
että .tärkeätä on tiedostaa niiden ominaislaadut ja 
löytää kullekin alueelle kuuluvat ·sosiaaliset mene
telmät. 

Edellä on jo vjitattu erääseen vaikeuteen käy
täntöön soveltamisessa. Ai1kuiskoulutuskomitea pu
ki tämän epäluulon ihmisen kykyyn omalla ajatte
luHaan jäsentää .tekemi·sensä järkevästi yhtei·sÖn te
kemiseen kulttuurivihamielisyyteensä. Tiede tekee 
saman kiinnittämällä päähuomionsa menetelmien 
ja mittaamisen kehittämiseen. Poföttis-oikeudeHi
sessa elämässä tämä Ulmenee keskittämisen ja kon
trollin vaatimuksina. Ellei yhteiskunta luota ihmi
seen, ei se pysty koskaan kehittymään °ihmisarvoa 
vastaavaksi. 

Toinen vaikeus on, etJtä olemme tottuneet usko
maan •tehtyjen päätösten s.1nänsä takaavan toteu
tuksen. Eräs psykiatl'i B. C. J. Lievegoedin kes
keisiä oivalluksia kui·tenkin oli, että kaikki ihmi
sen .kyvyt vaativat .toteutuakseen jatkuvaa harjoit
telua. Paraskin konserttipianisti harjoittelee jatku
vasti. Sama koskee ihmisen kykyä ajatella (hen
genelämä), kykyä sosiaaliseen kamsakäymiseen (po
•föttis-oikeudellinen elämä) ja ·kykyyn tehdä työtä 
(talouselämä) . 

Ihmisen hyvinV'ointiin kuuluu konkreettisena 
henkinen, sosiaal•inen ja aineellinen elämä. Kulla
kin alueella on oma perusluonteensa. Yhteiskunnal
lista hyvinvointia ei koskaan voida saavuttaa vain 
aineellisen tai poliittis-oikeudellisen elämän alueen 
muutoksiHa. Todelli,sen hyvinvoinnin edellytyksenä 
on kolmijä>ennyksen toteutuminen ja tämä toteutu
minen ei ole .ti.Ja, vaan 1tie, jota pitkin voidaan kul
kea. Sen emimmäiset "osaoivallukset" ovat jo työn
tymässä esiin yleisessä kulttuurissa. 

Seppo Matinvesi 

T eknokraa ttis-polii ttisen eliitin 
vallan hajauttaminen 

Reijo Wilenius kiinnitti kirjoituksessaan "Yhteis
kunnan kehittämisen vaihtoehtoja" (Katsaus 3/ 
1978) huomion oikeisiin näkökohtiin pohtiessaan, 
miten teknoraattis-poliiittiselle johtoryhmälle kes
kittynyt valta voitllisijn hajauttaa. Olen hänen 
kanssaan kaikin kohdin täsmälleen samaa mieltä, ja 
haluan vain eräillä Lisillä keskustelua jatkaa. 

Wileniuksen mukaan keinoja ovat vallan alueel
linen hajauttaminen, työpaikkademokratia ja val
lan funktionaalinen jäsentäminen. Viimeksi mai
ni!Jtu tarkoittaa Steineriiin viitaten sitä, että pää
töksenteon tulee tapahtua erilaisin lähtökohdin yh
teiskuntaelämän eri aloilla: hengenelämässä perus
aate on vapaus, poliittis-oikeudellisessa elämässä ta
sa-arvoisuus ja talouselämässä solidaarisuus. Edelli
sestä ·Seuraa, että nämä kolme vanhaa aatetta so
veltuvat nyky-yhteiskunnassa vain omalle alueel-
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·leen. Tasa-arvoisuus ja solidaarisuus eivät luon
nostaan kuulu hengenelämään (vaikka niitä on 
kyllä väkinäisesti yritetty sinne sovittaa), vapaus 
ja ·solidaarisuus eivät sovi poföttis-oikeudelliseen 
elämään (vaan ovat jopa moraalisia rikoksia), ja 
vapaus ja tasa-arvoisuus eivät kelpaa suunnitelmal
lisen talouselämän johtaviksi aatteiksi. 

Vallan keskittymistä voidaan osaltaan estää, jos 
edellisen mukai·sesti hengenelämä jätetään sanan
mukaisesti vapaaksi. Mutta vapaa hengenelämä 
saattaa kuitenkin jäädä vain eristetyksi sarakkeek
si, jolla ei ·ole merkiity.stä muille elämänaloille, jos 
teknokraatti0set ja poliittiset johtajat toteuttavat 
hengenelämän poföttis-oikeudelli.sta puolta eli hal
lintoa sillä tavalla tasa-arvoisesti ja hengenelämän 
taloudellista puolta sillä tavalla solidaarisesti, että 
yhteiskuntaa uudistavat hengenelämän �nnovaatiot 
eivät ·saa levi.täkseen rii.ttävää ulkoista tukea. On
gelmana ovat siis näiden yhteiskuntaelämän eri 
a.Iojen keskinäiset suhteet. Tähänastinen hierarkia 
on ol!tut suunnilleen ·se, että viimeisen sanan on sa
nonut talouselämä, eli rahakirstun vartijat ovat 
ratkai.sseet, millin raha käytetään. Jos raha on yh
teiskunnassa isäntä eikä renki, ei solidaarisuus vielä 
riitä takaamaan ke�kittyneen vallan hajauttamista. 

Henkeä edustava hengenelämä ja materiaa edus
tava talouselämä ovat varsinaiset vastapoolit. Hal
linto on näitä koordinoiva apuala, jolla ei ole itseis
arvoa. Kun puhutaan yhteiskunnan kehittämisen 
vaihtoehdoista ja vallan keski1ttymisen ongelmasta, 
on tärkein asia mie'lestän.i pohtia hengenelämän ja 
talouselämän suhdetta. Näiden valtasuhteet tulisi 
kääntää juuri päinvastaisiksi. Tavoitteeksi tulisi 
asettaa nykyisen talouselämän hallitseman primitii
visen materialistisen yhteiskunnan muuttaminen 
hengenelärnän haH�tsemaksi yhteiskunnaksi, jossa 
.loputonta •taloudeUi-sta ·kasvua ja kilpailua edellyt
tävä aineellisen edun tavoittelu ei ole pääasia. 
Käytännössä se rneiikiitsee sitä, että vapaan hen
genelämän piirissä määri-tellään cihmisten yksilöHi
sen ja sosiaalisen henkisen hyvinvoinnin tavoitteet 
ja ehdot, joilta .talouselämän sille alistettuna tulee 
palvella. (Yksi henhlsen hyvinV'oinnin ehto on tie
tysti se, että on riittävä aineellinen toimeentulo, 
mutta useat hyv·invoinnin asenteelliset ehdot eivät 
sinänsä mitään.) Vaikka on tietenkin olennainen 
asia, mitä hengenelämäJ.lä taPkoitetaan, niin mää
rittelemättäkin voidaan joka ·tapauksessa sanoa, 
että tämä merkitsisi todeHista vallan hajauttamis
ta, ja siihen vallassa olijat eivät suostu. Teknokraat
tiset ja poliiittiset johtajat näpertelevät lyhytnäköi
sesti vain kunkin ·hetken aineellisten ongelmien 
parissa ja karttavat tå'llaisia idealistisia "ikuisuus
kysymyksiä", ja se on juuri heidän suurin vir
heensä. He toimi·vat kehityksen jarruina, ja se on 
yksi syy, miksi valta on hajautettava. 

Wilenius viittaa kirjoituksessaan G. H. von 
wr.ightiin, joka puhuessaan tietokoneen aiheutta
masta toisesta teollisesta vallankumouksesta odottaa 
teknokraattis-poli•ittisen eliitin ja tavallisen ihmisen 
välisen konfliktin pohjalta uutta ohjelmanjulistus
ta. Ohjelmanjulistuksena voisi olla yhteiskunnan 
kaikkia toimintoja hallitseva vapaa hengenelämä. 
Se on entistä tärkeämpi julistus siinä tapauksessa, 
että tietokone aiheuttaa pysyvää työttömyyttä ja 
runsaan vapaa-ajan käytön ongelmia. Mielekkäitä 
•tulevaisuuden vaihtoehtoja vapaa-ajan vietossa ovat 
toisaalta juuri hengenelämä, jota automaattisen tie-
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donvälityksen kehuttämisellä voidaan vireyttää, ja 
toisaalta ainee'ilisella puolella ympärivuoti·sen oma
varaiskasvinviljelyn mahdollistava pientaloasumi
nen. Ihmiset olisi siis kai.ken kaikkiaan vapautet
tava nyky.isestä sivistyksellisestä, hallinnollisesta, lii
kenteellisestä ja ravutsemuksellisesta syöutöjärjestel
mfö;tä mahdollisimman hajautettuun, autonomi
seen, yksinkertaiseen, haavoittumattomaan, yksilön 
kannalta halluttavis.sa olevaan luonnonmukaiseen 
järjestelmään. 

Pauli Saukkonen 

Luontaistuotteiden myynti 

Mietinnössä "Lääkkeenomaiset luonnontuotteet" 
ehdotetaan, että nämä tuotteet, joita yleisö nyt 
ostaa ns. luontaistuotekaupoista tai ruokatavara
kaupoista, siirrettäisiin apteekkeihin. 

Mietinnössä ei esitetä oikeastaan mitään varsi
naisia syitä tehdyn ehdotuksen tueksi, so. ei osoiteta 
vaurioita taikka vaaroja, joihin nykyinen käytäntö 
olisi johtanut tai voisi johtaa ja joilta valtion pi
täisi suojella kansalaisiaan. Sellaisen suojelijan roo
lin omaksuminen tässä asiassa saattaisikin vaikuttaa 
vähän tekopyhältä, kun valtio ei tee juuri mitään 
suojellakseen yleisöä paljon suuremmilta tervey
dellisiltä vaaroilta, joita esim. tupakan ja alkoholin 
käyttö aiheuttavat. Lisäksi on syytä muistaa, että 
tavallisten ruokatarvikkeidenkin kohtuullista run
saampi käyttö on terveydelle vaarallista. Ainoa syy, 
jonka mietinnöstä ehkä voi lukea, on, että koska 
niin paljon jo on säädelty ja säännöstelty, niin 
tämäkin asia pitäisi säädellä. 

Toisin sanoen, pohjimmainen syy on jätetty sa
nomatta. Tärkeimpiä asioitahan ei julkisissa pa
pereissa yleensä saateta sanalliseen asuun. Tällöin 
on tavallisesti kysymyksessä ihmisten manipuloimi
nen. Mikä siis näyttäisi olevan syy tässä tapauk
sessa? Siihen päästään parhaiten kiinni kysymällä, 
mitä luontaistuote- tai ruokatavarakaupoista ostet
tavien luontaistuotteiden käyttö sosiaalisesti ilmai
see. 

Kysymyksessä, muun ohella, epäilemättä on 
eräänlainen protesti. Se osoittaa syvenevää petty
mystä ja epäluottamusta terveydenhuollon virallisia 
instituutioita kohtaan. Ostaessaan luonnonlääkkeitä 
luontaistuote- tai ruokatavarakaupasta ihminen 
joka kerta, samalla kun hän täydentää ravitsemus
taan, horjuttaa virallista uskoa virallisiin järjes
telyihin. Protesti lie tärkeä osa näiden tuotteiden 
vaikutusta. 

Järjestelmä kokee tämän vaatimattoman protes
tin uhkaksi itselleen. Sitä ei haluta sietää. Katso
taan, että kansalaiset tehdessään itse päätelmiä ja 
ottaessaan sillä tavoin itse vastuuta omasta ter
veydenhoidostaan menevät virallistettujen elimien 
ja palveluiden toimialueelle. Päätäntävalta omaa 
terveydenhoitoa koskevissa asioissa on periaat
teessa otettu ihmisiltä pois. 

Mutta ihmisten tulee saada protestoida. Puettiin 
pyrkimykset estää protesti millaisiin syihin ta
hansa, sellaisia pyrkimyksiä täytyy vastustaa. Tämä 
protesti sitäpaitsi on hyvänlaatuinen. 

Luontaistuotteiden ostajat enimmäkseen ovat 
maan hiljaisia. Ne jotka hoitavat terveyttään luon-

taistuotteilla, ovat itse ottaneet vastuun itsestään 
ja omasta terveydestään. He eivät tahdo olla vi
rallisten instanssien rasituksena ja ovat sikäli erino
maisia positiivisia poikkeuksia enimmästä osasta vi
rallisen terveydenhoidon potilaita. Yleensä he myös 
ottavat itse selvää asioista ja muodostavat käsityk
sen siitä, mitä he tahtovat. 

Luontaistuotekauppojen vaihtoehdon avoinna 
pitäminen on tärkeätä. Nämä tuotteet ovat monelle 
eräänlainen ideologia. Luontaistuotieiden käyttö voi 
tietysti olla osa millaista elämäntyyliä - huonom
paa tai parempaa - tahansa. Mutta en usko 
olevani väärässä otaksuessani, että päätös siirtyä 
käyttämään luontaistuotteita on yleensä osoitus 
siirtymisestä huonommasta parempaan. 

Ihmisen terveys riippuu enemmän ravitsemuk
sesta kuin lääkkeistä. Luontaistuotteet ovat ra
vitsemuksen täydennystä, vain poikkeustapauksissa 
lääkkeitä. Ihmisiltä itseltänsä pitäisi kysyä, mistä 
he haluavat nämä tuotteet ostaa, ei määrätä sitä 
ylhäältä. Ruokatavara- tai luontaistuotekauppa on 
miellyttävämpi paikka kuin apteekki. Suuri kauppa 
on valintamyymälä. Saa itse perehtyä tavaroihin 
ja ottaa hyllystä, minkä tuotteen haluaa. Myyjä 
ei valitse sitä ostajan puolesta, ja valinnassa on 
aina ongelmansa. 

Apteekkitavaroita koskevien säännösten muutta
minen luonnonlääkkeiden vuoksi ei ole tarpeen. 
Sikäli kun viranomaiset katsovat erityiset luontais
tuotteet lääkkeiksi, niitä voidaan myydä apteekeissa 
niinkuin tähänkin asti. Toinen asia on, pitäisikö 
määrätä, että apteekkien tulee ryhtyä myymään 
myös ns. homeopaattisia ja antroposofisia lääkkeitä. 

Oiva Ketonen 

Krohn ... 

jumiselle ja samalla uuden, ihmisystävälli
semmän kulttuurin mahdollisuudelle. 
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JOULUKUU 

9. 12. lauantai klo 14 Steiner-koulu 
Kasvatussymposium yhteistyössä Kasvatuksen liiton 
kanssa aiheena: 
MIKSI OPETTAJA AHDISTUU? 

- opettajan työn kehittämisestä 
Professori Reijo Wilenius: Tilaisuuden avaussanat 
Puheenjohtaja Voitto Ranne (OAJ): Alustus semi
naarin teemasta 
Opettaja Tapani Seppälä: Havaintoja opettajan. 
työkentältä 
Suunnittelija Marjukka Koskinen (Opetusministe
riö): :Miten opettaja voi säilyttää mielentervey
tensä? 
Osastopäällikkö Paavo Ruuhijärvi (Kouluhallitus, 
kouluosasto): Mitä voitaisiin tehdä opettajan ase
man hyväksi? 
Kahvitauko 
Paneeli ja yleiJ'Skeskustelu, johon osallistuvat alusta
jat ja koulukuraattori sekä paikalla oleva yleisö. 

11. 12. maanantai klo 19 Steiner-koulu 
HISTORIALLINEN KOMPROMISSI 

Uusi 

SUOMALAISENA MAHDOLLISUUTENA 
Työvoimaminist. An•o Aalto 

31 

Kommentit: prof. Osmo Apunen ja tutk.siht. Ka
levi Suomela 

12. 12. tiistai klo 19 Säätytalo 
SUOMENLINNAN ENTISÖINTI 
Arkk.tekn.lis. Reijo Lahtinen: Esimerkki kokonais
suunnTttelusta 
Projektiryhmä: Maisemasuunnittelu 
LUK Sa

.
uvo f.Ienttonen: Maisema ja ekologia 

Arkk. Risto Iivonen: Vallien restauroinnista 

13. 12. keskiviikko klo 19 Töölön kirjasto 
Kauden kirja: YDINENERGIAN UHKAPELI 
Tormittaja Antti Vahtera 
Kommentti: tekn.tri Anders Palmgren 

18. 12. maanantai klo 19 Steiner-koulu 
ITÄMAINEN AJATTELU JA SEN MERKITYS 
LÄNSIMAISSA 
Puheenvuoroja ja paneeli: 
Reht. Vesa Nikunen, hypnologi Leo Hilden, toim. 
Veikko Leväaho, toim. Juha Olavinen, tied.siht. 
Taavi Kassila 

19. 12. tiistai klo 19 Steiner-koulu 
SYNTYMÄN TAUSTAA 
Heidi Hautala: Lapsi ennen syntymää 
Dl Martti Tuomola: Pre-eksistenssikäsite Platonilla 

Toim. Jan Tinbergen 

kan . ··1· sa1uva Jnen 

järjestys 
Tämä Rooman klubille annettu 
kolmas raportti jatkaa siitä, mi
hin YK lopetti: ihmiskunnan 
yhteisiä etuja ei voida turvata, 
epäoikeudenmukaisuuksia kor
jata ja maailmanrauhaa säilyttää 
pelkillä taloudellisilla järjeste
lyillä, vaan tarvitaan muutoksia 
myös poliittisilla, sosiaalisilla ja 
kulttuurin alueilla. Kirja käsitte-

lee uuden kansainvälisen jär
jestyksen lähtökohtia ja pää
ongelma-alueita sekä ennen 
kaikkea niitä toimenpide-ehdo
tuksia, joilla tähän tavoitteeseen 
pyritään. 
217 s. ovh. nid. 49,-
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Katsauksen aihepiirit ulottuvat kaikiiL1e elämän alueille, mutita erityi
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perusteita, mm. seuraaviUa .alueilla: 
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