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Uusi historia  
TIEDOTE 3/2020  14.10.2020 

Valistus on ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä aiheuttamasta ala-

ikäisyyden tilasta. Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää omaa      

järkeään ilman toisten johdatusta. Itseaiheutettua tämä ala-

ikäisyys on silloin, jos sen syynä ei ole järjen puute, vaan 

päättämisen ja rohkeuden puute käyttää järkeään ilman toisen 

johdatusta. Sapere aude! (Uskalla olla viisas!) Valistuksen tun-

nuslause on siis: Käytä rohkeasti omaa järkeäsi! 

Immanuel Kant:  

Vastaus kysymykseen:  

Mitä on valistus?  
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OSA I 

1. TUHOAAKO IHMISKUNTA ITSENSÄ 

2. AIKAKAUDEN OLEMUS 
Universaalihistorian kannalta 
Maailmanhistorian kannalta 
Aatteiden vararikko 
Informaatioteknologisen vallankumouksen yhteis-
kunnalliset vaikutukset 

3. TULEVAISUUDEN GLOBAALIYHTEISKUNTA 

Eettiseen sivilisaatioon synty 

Globaaliyhteiskunnan kolme perusosaa 

Tulevaisuuden globaaliyhteiskunnan erityispiirteitä 
Ei ulkoisia vihollisia 
Virkamiesmäinen keskusvalta 
Valtioiden luonteessa tapahtuu muutos 
Eettisen kansalaisyhteiskunnan synty 
Tärkein muutos tapahtuu opetuslaitoksessa 

OSA II 

MITÄ ON TEHTÄVÄ? 

Perusperiaatteet 
Demokratia, sananvapaus ja laillisuusperiaate 
Pääteema ihmiskunnan tie  
Ideologinen rationaalisuus ja palkkaa totuudenrak-
kaudesta 

Ihmiskunnan tie -väittelysanakirja 

Eettinen yliopisto ja vallankumous opetuslaitoksessa 

Totuuskomissio pysyvänä valtioelimenä jokaiseen 
maahan 

Kansalaisten totuusfoorumi 
Päättynyt aikakausi 
Lähihistoria 
Laillisuusfoorumi 
Talousfoorumi 
Ihmisolemus 

Uudenlaiset perusyhteiskunnat ja -yhteisöt 

Ohjelma Uusi historia  
–liikkeelle  

Ohessa on luonnos ohjelman sisällysluetteloksi, jota olemme parhaillaan kirjoittamassa. 

Se painottuu nykyaikaan. Ohjelmasta tullaan mahdollisesti julkaisemaan myös pamflet-

ti, johon liitetään puolakkalainen näkemys ihmissuvun 2,5 miljoonaa vuotta jatkunee-

seen tiehen sekä siihen miten ja miksi tuo ”historia loppuu” – ja miten ei.  

Osassa II esitetyt ehdotukset ovat kaikille mielipidesuuntauksille tarkoitettuja keskus-

telualoitteita, eikä niihin osallistuminen edellytä Osassa I tai muualla esitettyjen perus-

telujen allekirjoittamista.  

Uusi  historia –tiedote ilmestyy tästä lähtien kerran kuukaudessa. Käsittelemme siinä 

ajankohtaisia aiheita ja kommentoimme joitakin meille keskeisiä maailmanpolitiikka-

uutisia. Tiedote julkaistaan Facebook-sivullamme ja Uusi historia -sivustolla. Sen voi 

myös tilata sähköpostiin osoitteesta uusihistoria@humanpath.net. 

humanpath.net | newhistory.fi| facebook.com/uusihistoria  

mailto:uusihistoria@humanpath.net
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Aatteellisen keskustelun tila 

Elämme ihmiskunnan yhtenäistymisen aika-

kautta. Se tarkoittaa, että ihmiskunnan on selviy-

tyäkseen voitettava erilaiset itsetuhoisat ha-

joamistendenssit eri yhteiskuntaelämän tasoilla. 

Mikään perinteinen aatesuuntaus ei ole pyrki-

nyt tekemään synteesiä päättyneen aikakauden 

maailmankatsomuksista – saati yhdistämään sii-

hen ihmisen syntyhistoriaa ja ihmisen ja eläinten 

eroa tutkivien tieteiden uusia, mullistavia löytöjä.  

Sosialistinen maailmanjärjestelmä ja kommu-

nistinen maailmanliike päätyivät umpikujaan ja 

täydelliseen romahdukseen viime vuosisadan 

loppupuolella. Kukaan sosialismin kannattaja ei 

50 vuotta sitten osannut ennakoida sitä. Sitä ei-

vät osaa selittää nekään, jotka tänä päivänä vas-

tustavat ”kapitalismia” ja haluavat korvata sen 

”sosialismilla”. 

Mutta kukaan sosialismin vastustaja ei myös-

kään ole osannut selittää sosialismin kaikkien 

muotojen romahdusta tieteellisesti. 

”Historian loppu” -näkemys oli läntisen demo-

kratian kannattajien piirissä aatteellispoliittinen 

johtopäätös siitä: läntinen demokratia on voitta-

nut lopullisesti, eikä sillä ole enää olemassa sisäi-

siä uhkia. EU nykymuo-

dossaan perustettiin tuon 

näkemyksen varaan; lail-

lisuusvalvonta EU:n pe-

russopimusten sovelta-

misen osalta jäi puutteel-

liseksi, sopimuksia ri-

kottiin itälaajentumisen 

yhteydessä ja EU on nyt 

pitkälti aseeton 

”epäliberaalien” jäsen-

maiden toimien edessä. 

Johtopäätökseen sisältyi 

implisiittisesti näkemys, 

jonka mukaan hävinnees-

tä suuntauksesta ei jää-

nyt jäljelle mitään myönteistä omaksuttavaa. Se, 

miksi miljoonat ihmiset aikoinaan olivat valmiit 

uhraamaan henkensä sosialismin ja kommunis-

min ihanteiden puolesta, jäi selittämättä – tai 

selitys on lattean historiaton näkemys vallanhi-

moisista johtajista yhdistettynä rasistisluontei-

seen kuvaan täysin johdateltavissa olevista kan-

sanjoukoista. 

Ihmiskunnan uhkaava itsetuho, josta demo-

kratian paheneva kriisi ja toistuvat finanssikriisit 

ovat ilmastokatastrofien ohella esimerkkejä, ovat 

osoittaneet historian loppu -näkemyksen virheel-

liseksi. 

Kukaan ”kapitalismin” kumoamista ajava ei 

ole pyrkinyt muodostamaan synteesiä, joka ottai-

si huomioon kapitalistisen talousjärjestelmän kiis-

tattomat elinkelpoiset piirteet.  

Kaikki historiallista aikaa käsittelevät teoriat ja 

filosofiat ovat joutuneet umpikujaan. 

Mikä erottaa ihmisen eläimestä? Mikä erottaa 

ihmisyhteiskunnan eläinyhteisöistä? Mistä sodat 

johtuvat? Mikä yhdistää esihistorian ja historialli-

sen ajan yhteiskunnallisen kehityksen? Myös sil-

loin kun näihin kysymyksiin etsitään vastauksia, 

joudutaan jokaisen aatesuuntauksen piirissä tar-

kastelemaan omia näkemyksiä kriittisesti niiden 

perusteita, peruskäsitteitä myöten. 

 OTE (luonnos) tulevasta  

Ohjelmastamme. 
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Läntiset demokratiat 
laillisuuskriisissä 

Perinteinen oikeusvaltio on muodostunut kansallisvaltioiden pohjalle. Maailman 

globalisoituessa yhteiskuntien kaikki osa-alueet ovat murroksen, kriisin, uudistu-

mispaineen edessä. Myös oikeusvaltioperiaatetta on kehitettävä.  

 

Ehdotuksemme totuus- ja sovintokomissiosta pysyvänä valtioelimenä jokaiseen 

oikeusvaltioon sekä kansalaisten totuusfoorumista on eräs keino niin anglosaksi-

sen kuin manner-eurooppalaisen oikeuskäytännön kehittämiseksi. Ehdotukset liit-

tyvät tiiviisti näkemykseen tulevaisuuden globaaliyhteiskunnan muodostumisesta. 

(Ks. sivu 2). 

Yhdysvallat: 

Tuomarin kuolema 

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden asema on 

ollut politiikkauutisissa esillä tuomari Ruth Bader 

Ginsburgin kuoleman vuoksi. On oikeastaan kä-

sittämätöntä, että tuomareita kutsutaan – ja ni-

mitetään – sen mukaan ovatko he ”liberaaleja” 

vai ”konservatiiveja”. Samaten se, että tuoma-

rinimityksistä käydään siinä määrin kiihkeätä ja 

rumaa poliittista kiistaa, että se nytkin alkoi vä-

littömästi kuolinuutisen tultua. 

Oikeusvaltion eräs pyhimpiä periaatteita on 

se, että tuomareiden kuuluu olla riippumattomia. 

Se tarkoittaa, että heidän toimintaansa ohjaa laki, 

ei omat (tai jonkun taustaryhmän) mielipiteet ja 

asenteet. 

Tuohon perustuu se, että korkeimman oikeu-

den tuomarin virka on elinikäinen. Hän on poliitti-

sista suhdanteista riippumaton virkamies. Po-

liittisten johtajien (eli lainsäädäntövallan) kohdal-

la asia on erilainen. Heidät valitaan nimenomaan 

mielipiteidensä ja maailmankatsomustensa vuok-

si – vapailla vaaleilla määräajoiksi. Toimeenpano-

valtaa säätelee parlamentti. 

Anglosaksinen oikeusjärjestelmä eroaa man-

nermaisesta etenkin perustuslain suhteen. Bri-

tanniassa ei sellaista ole ollenkaan ja Yhdysval-

loissa on edelleen voimassa vuonna 1787 laadittu 

perustuslaki jota on täydennetty erilaisin lisäyk-

sin. Korkeimman oikeuden tehtävänä on ”tulkita” 

perustuslakia, eli antaa ennakkopäätöksiä. Siitä 

on käytännössä muodostunut lainsäädäntätehtä-

vä.  

Yhdysvaltalaisessa keskustelussa varsin usein 

näkee kysyttävän ”mitä kansakunnan perusta-



5 

 

jaisät tarkoittivat”. Se mitä Washington ja kump-

panit mahtoivat tarkoittaa, kun on kyse vaikkapa 

vaikka teknologiajättien monopoliasemasta tai 

kansalaisten oikeudesta kantaa sellaista taistelu-

aseistusta jota ei yli 200 vuotta sitten osattu kuvi-

tellakaan, onkin todella enemmän arvailun kuin 

vakavan tuomarityön asia.  

Seuraava esimerkki kuvastaa hyvin sitä, miten 

KO jenkeissä itse asiassa toimii lainsäätäjänä: 

 

”Ajatellaanpa vaikka päätöstä Loving v. Virgi-

nia vuodelta 1967. Korkein oikeus päätti äänin 

9–0, että Virginian osavaltio rikkoi perustuslain 

14. lisäystä yhdenvertaisuudesta, kun se tuo-

mitsi yhden vuoden vankeuteen mustan nai-

sen Milfred Lovingin ja tämän valkoisen avio-

miehen Richard Lovingin. 

Lovingien rikos oli rotujenvälinen avioliitto. 

Tämän korkeimman oikeuden päätöksen jäl-

keen ihmiset saivat sanoa toisilleen ”tahdon” 

riippumatta ihonväristään.” (Hesari 21.9.2020) 

Demokratian 
mallimaa? 

”Trump on valmistellut kansaansa siihen, että 

hänen tappiotaan seuraisivat väitteet laajasta 

vaalivilpistä ja loputtomiin kestävät oikeuden-

käynnit. Jopa aseelliset yhteenotot ovat mahdolli-

sia. 

Äänestämisestä on tehty vaikeaa ja mutkikas-

ta. Viidennes äänioikeutetuista, noin 50 miljoo-

naa, oli viime vaaleissakin ilman äänioikeutta, 

koska he eivät olleet rekisteröityneet. He ovat 

äänioikeutetuista nuorimpia, köyhimpiä ja vähi-

ten koulutettuja. Äänestysprosentti nousee 

yleensä vain vähän yli 50:n. 

Kaikki tämä tapahtuu maassa, joka on aina 

pitänyt itseään demokratian mallimaana. Sitä 

titteliä se ei ansaitse.”  (Yrjö Rautio, Hesari 

9.10.2020) 

Mielivaltaiset perusarvot ja EU:n 
oikeustieteellinen umpisolmu 
EU:n perussopimuksen 2. artiklassa todetaan: 

 

”Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisar-

von kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, 

tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kun-

nioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oi-

keudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenval-

tioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on 

ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, 

suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteis-

vastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.” 

 

Sopimuksen 7. artiklan mukaan jäsenmaata 

voidaan rangaista, jos se rikkoo sopimuksen ”2. 

artiklassa tarkoitettuja arvoja”.  

Mutta ”arvot” on määritelty täysin mielivaltai-

sesti. Miten arvioidaan rikkooko joku jäsenmaa 

”suvaitsevuutta” tai ”vapautta”? Todellisuudessa 

päätös siitä, milloin ja miten näitä ”arvoja” on 

rikottu, on välttämättä poliittisista suhdanteista 

riippuvainen, ei riippumattoman oikeuslaitoksen 

sitova päätös.  

Valtioiden perustuslaeissa voidaan esittää ta-

voitteita, ihanteita ja arvoja, jotka eivät ole eksak-

teja juridisia käsitteitä. Esimerkiksi ”vapaus, vel-

jeys, tasa-arvoisuus”, joka on kirjattu Ranskan 

perustuslakiin.  

Mutta oikeusvaltioperiaate ei ole ihanne, eikä 

”arvo”, se on oikeusfilosofinen käsite joka toteu-

tuu perustuslaissa ja siihen sidotussa muussa 

lainsäädännössä.  

Olennaista on se, että kaikki viranomaistoi-

minta perustuu lakiin, että jokainen ylin valtiojoh-

taja ja virkamies on laillisuusvalvonnan alainen ja 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006643565.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006663938.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006663938.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0004.02/DOC_1&format=PDF
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että tuomioistuimet ovat riippumattomia.  

Lakiin perustuva tarkoittaa myös, että laissa 

on määritelty kunkin viranomaisen kohdalla 

syyttäjäviranomainen ja rangaistukset mikäli lakia 

rikotaan.  

Kun oikeusvaltiosta puhutaan EU:ssa 

”arvona”, se hämärtää kokonaan tuon käsitteen 

oikeusfilosofisen sisällön. Se hämärtää ennen 

kaikkea sen, että EU-viranomaisten laillisuusval-

vonnasta ei ole selkeitä pykäliä. 

Oikeusvaltioperiaatteen olennaisimmat asiat 

eivät toteudu EU:n rakenteissa ja perussopimuk-

sissa. Oikeustieteilijät ovat puolustelleet asiaa 

mm. seuraavasti: virkamiehistä muodostuvalla 

EU-komissiolla on lainsäädäntävaltaa, mikä sotii 

parlamentarismin periaatteita vastaan. EU kui-

tenkin saa legitimiteettinsä jäsenmailta jotka 

ovat oikeusvaltioita. Kaikki tärkeimmät päätökset 

on jäsenmaiden hallitusten ja parlamenttien hy-

väksyttävä. Tämä perustelu ontuu nyt, kun sel-

västikin EU:hun on hyväksytty maita joita ei voi 

kutsua oikeusvaltioiksi, ja kun oikeusvaltion mu-

rentamiseen tähtääviä toimia jäsenmaissa ei kye-

tä pysäyttämään.   

Sama ongelma itse asiassa koskee myös muita 

kansainvälisiä instituutioita, esim. Euroopan ih-

misoikeustuomioistuinta ja YK:n alaisia järjestöjä. 

EU:ssa se kuitenkin on kohtalokas ongelma, koska 

EU:n perussopimukset monilta olennaisilta osin 

menevät kansallisten perustuslakien yläpuolelle. 

EU on oikeustieteellinen sekasikiö, joka ilmen-

tää aikakauden syvää murrosta. Se on siirtymä-

kauden ilmiö, joka nykymuodossaan tuskin voi 

säilyä. Toisaalta se ei voi hajotakaan – ainakaan 

me emme sellaista toivo.  

Ehdotamme suurta kansalaiskeskustelua EU:n 

perusarvoista, oikeusvaltioperiaatteesta ja niistä 

lukuisista lainrikkomuksista joita EU – säilyäkseen 

kasassa – jatkuvasti on tehnyt ja tekee. Tätä kes-

kustelua tukemaan tarvitaan mielestämme myös 

totuus- ja sovintokomissio pysyvänä instituutiona 

niin EU:hun kuin jokaiseen jäsenmaahan.  

EU:n tulevaisuus on olla osa tulevaisuuden 

globaaliyhteiskuntaa eli eettistä sivilisaatiota (Ks. 

sivu 2). Se on pitkän tähtäimen visio jonka kautta 

EU:n kaaosta voidaan ymmärtää ja kenties hallita, 

vaikkakaan sitä, millä tavalla ja minkälaisten mut-

kien kautta se tulee muodostumaan, on tässä 

vaiheessa mahdotonta sanoa.  

 

- Heli Santavuori 

Vallan kolmijako-opin luojan, paroni Montesquieun patsas Bordeaux’ssa. KUVA: Needpix 
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EU-komission raportti oikeusvaltion 
toteutumisesta jäsenmaissa 
EU-komissio antoi 30.9.2020 ensimmäisen vuosi-

raporttinsa siitä, miten oikeusvaltioperiate toteu-

tuu jäsenmaissa. 

Komission oikeuskomissaari Věra Jourová 

(joka vastaa EU:n ”arvoista ja avoimuudesta”):  

- Raportoinnin tarkoitus on tunnistaa oikeus-

valtioperiaatteeseen liittyviä riskejä, käydä kes-

kustelua ja vahvistaa EU:n arvokulttuuria kaikissa 

jäsenmaissa. 

– Ihmisoikeudet, lehdistön vapaus ja riippuma-

ton oikeuslaitos ovat unionin peruspilareita. 

– On aika tarttua rikkomuksiin etunojassa. 

Vuosittainen raportti täyttää puutteen keskuste-

lussa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisesta. 

Siinä tartutaan ongelmiin ennakoivasti olemalla 

yhteydessä aina kyseisen valtion viranomaisiin. 

Raportti nostaa esille esimerkiksi Unkarin tuo-

mioistuimien poliittiset virkanimitykset ja toimin-

nan perustuslakituomioistuimessa, joka on parla-

mentin valitsema.  

Puolasta raportti huomioi vuonna 2015 alka-

neet oikeuslaitoksen uudistukset, jotka ovat vaa-

rantaneet tuomioistuimien riippumattomuuden.  

Vakavia ongelmia on myös Bulgarian, Romani-

an, Slovakian ja Kroatian oikeuslaitoksessa. 

Suomesta todetaan, että 84 prosenttia suoma-

laisista ja 85 prosenttia suomalaisyrityksistä pitää 

oikeuslaitoksen riippumattomuutta melko hyvänä 

tai erittäin hyvänä. Luvut ovat pysyneet vakaina.  

 

Oikeusvaltion sitominen EU-

rahoitukseen 
 

EU:n kädet ovat olleet sidottuja oikeusvaltioperi-

aaterikkomuksissa, sillä rangaistusmenettely toi-

mii yksimielisyysperiaatteella. Unkari ja Puola 

ovat molemmat niin kutsutussa artikla 7 -

rikkomusmenettelyssä, mutta ne voivat estää 

tiukemmat rangaistukset äänestämällä toistensa 

puolesta. 

Sen vuoksi komissio ja parlamentti haluavat 

sitoa EU-varojen myöntämisen periaatteiden 

noudattamiseen. Suomi kannattaa tätä linjaa.  

Mutta Unkari ja Puola pitävät EU:ta pihdeis-

sään. Maat ovat ilmoittaneet kaatavansa koko 

budjetti- ja elvytysrahastosovun, jos rahoitus lii-

tetään oikeusvaltioperiaatteiden noudattami-

seen. Niillä on siihen mahdollisuus, sillä jäsen-

maan äänioikeuden eväämiseen tarvitaan Eu-

rooppa-neuvostossa yksimielisyys ja maat suojaa-

vat toisiaan. 

 

LÄHTEET:  

Helsingin Sanomat ja Ylen verkkosivut, 30.9.2020 

Vain ihmisellä on historia—otteita Matti Puolakan 
tekstiarkistosta (Ks. Myös s. 19-20) 

Pelastuuko Euroopan unioni? - Tutkielma EU:n sys-
teemikriisistä ja Viron jäsenyysneuvotteluista—ks. 
Myös s. 9. 

Pintani alla on kohtauspaikkamme. Päivi Kaunelan 
runoja.  

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista. 
Lue lisää: humanpath.net 
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Unkarin suurlähettiläs:  

Vuosi sitten Unkarin Suomen suurlähetti-

läs György Urkuti oli kirjoittanut lähetystön Face-

book-sivulla, että ei ole olemassa yleistä näke-

mystä tai määritelmää siitä, mitä oikeusvaltio 

tarkoittaa. 

Suurlähettilään vastauksia Ylen haastattelussa: 

 

”Tukirahojen tarkoitus on estää EU:n talouske-

hityksen epätasa-arvoa, eli sillä ei ole tekemis-

tä oikeusvaltioasian kanssa.” 

”Periaate on hyvä sana, koska kyse on peri-

aatteista. Jos halutaan tehdä jotain oikeudelli-

sella tai laillisella tasolla, siihen tarvitaan mää-

ritelmiä EU:n lainsäädännössä. Jos saadaan 

yhtenäiset määritelmät, voidaan katsoa ketkä 

oikeusvaltiosääntöjä noudattavat. Siihen asti 

kyseessä on vain poliittinen väittely.” 

 

Kysymykseen siitä, mitkä ovat hyviä oikeusval-

tion periaatteita lähettiläs vastaa: 

 

”No en ole asiantuntija, mutta varmaan kaikki 

nämä asiat, jotka ovat useimmissa tapauksissa 

esillä.” (Yle-uutiset 31.7.2019) 

Oikeustieteilijä 
oikeusvaltiosta 

EU-tuomari ja Suomen vaikutusvaltaisin euroop-

paoikeuden asiantuntija Allan Rosas:  

 

– Järjestäytyneessä yhteiskunnassa sen ylim-

pien toimielinten valtasuhteet ja pelisäännöt löy-

tyvät laista, lakikirjasta. Oikeusvaltiossa myös 

kansalaisten tärkeimmät oikeudet ja velvollisuu-

det on kirjoitettu lakiin. 

 

– Ja sitten kun näitä lakeja pitää tulkita, tarvi-

taan riippumattomia tuomioistuimia ja tuomarei-

ta. Moderni yhteiskunta edellyttää jatkuvuutta, 

oikeusvarmuutta. Jos ei ole itsenäisiä tuomioistui-

mia vaan kaikki on pelkän päivänpoliittisen liikeh-

dinnän varassa, yhteiskunnasta tulee epävakaa. 

Se ei ole hyvä asia sen enempää liike-elämälle 

kuin kansalaisillekaan. 

 

– On myös tärkeätä, että esimerkiksi suoma-

laiset tuomioistuimet voivat luottaa muiden jä-

senvaltioiden tuomioistuimien riippumattomuu-

teen. Muussa tapauksessa yhteistyö niiden välillä 

kärsii. 

 

Yle uutiset 31.7.2019 

“Oikeusvaltiolle ei  
ole määritelmää” 

Oikeustiedettä Puolan ja Unkarin malliin 

Puola ja Unkari perustavat tutkimuslaitoksen 

haastamaan ”liberaalin ideologian harjoittamaa 

mielipiteiden tukahduttamista”.  

Tutkimuslaitoksella ei ole vielä nimeä, mutta 

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó luonnehti 

sitä maanantaina ”vertailevan oikeustieteen insti-

tuutiksi”. 

Szijjártón mielestä Puola ja Unkari harjoittavat 

”isänmaallista ja kristillisiin arvoihin nojaavaa” 

politiikkaa, minkä takia ”kansainvälinen liberaali 

valtavirta hyökkää jatkuvasti näitä maita vas-

taan”.  

Puola saa ylivoimaisesti eniten EU:n tukia. 

Myös Unkari on suurimpien nettosaajien joukos-

sa.  

Hesari 28.9.2020 

https://yle.fi/uutiset/3-10902521
https://yle.fi/uutiset/3-10899712
https://www.hs.fi/haku/?query=P%C3%A9ter%20Szijj%C3%A1rt%C3%B3
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006651591.html
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EU:n itälaajeneminen: 

Nykyinen keskustelu oikeusvaltioperiaatteesta 

lepää varsin huteralla pohjalla, ellei siinä yhtey-

dessä käsitellä sitä, miten EU:n itälaajeneminen 

tapahtui. Entiset neuvostotasavallat ja Neuvosto-

liiton vaikutuspiirissä olleet maat haluttiin mah-

dollisimman nopeasti yhteismarkkinoiden piiriin 

eikä oikeusvaltioperiaatteesta silloin piitattu.  

Uusi historia ry:n viime vuonna julkaisemassa 

kirjassa ”Pelastuuko Euroopan unioni – EU:n sys-

teemikriisi, aikakauden olemus ja globaaliyhteis-

kunnan muodostuminen” on julkaistu kattava 

tutkimuksemme itälaajenemisesta Viron osalta. 

Tutkimuksemme osoittaa, ettei oikeusvaltion tilaa 

tosiasiassa tutkittu ollenkaan. On ilmeistä, että 

sama käytäntö koski myös muita ehdokasmaita. 

Komission vuosittaiset maaraportit Virosta 

eivät käsitelleet lainkaan oikeusvaltion ja lailli-

suusperiaatteen kannalta tärkeimpiä asioita, vaik-

ka niiden toteutuminen oli asetettu paitsi jäse-

nyyden, niin jäsenyysneuvottelujen aloittamisen-

kin ehdoksi.  

Kansallisomaisuuden yksityistämisen yhtey-

dessä tapahtuneet laittomuudet, tuomioistuinten 

siunauksella tehdyt ryöstöt sivuutettiin koko-

naan. Virossa 1990-luvun puolivälistä lähtien ta-

pahtuneisiin ja yhä räikeämmiksi käyneisiin po-

liittisiin skandaaleihin, joita Viron lehdistö ansiok-

kaasti käsitteli, ei viitattu sanallakaan. Näissä 

skandaaleissa ryvettyivät pahasti likipitäen kaikki 

tuon ajan johtavat poliitikot – joista useat ovat 

edelleen merkittävissä asemissa joko Viron sisällä 

tai EU:ssa. Tuomioistuinlaitoksen tila kuitattiin 

muutamalla fraasilla ja harhaanjohtavilla tilasto-

tiedoilla. Tuomioiden laillisuutta ja oikeusviran-

omaisten laillisuusvalvontaa ei edes mainittu, 

saati tutkittu. 

 

”Suomen asia” 

Suomi puolustaa nyt ponnekkaasti oikeusval-

tioperiaatetta EU:ssa, mikä sinänsä on myönteis-

tä. Toisin oli itälaajenemisen yhteydessä.  

EU-parlamentin Viron-raportoijaksi 

valittu Jörn Donner suositteli neu-

vottelujen aloittamista Viron kanssa, 

mutta totesi, että ”maalla on vielä 

pitkä matka kuljettavanaan” ja että 

”jäsenyyden toteutumisen aikataulu 

on pidettävä äärimmäisen joustava-

na”.  

     Kun komissio päätti suositella EU-

jäsenyysneuvottelujen aloittamista 

Viron kanssa jo ennen muita Baltian 

maita, Donner arvosteli komission 

lausuntoa todeten, että siinä esi-

tettiin ”perusteettomia väitteitä”, 

joiden avulla Viro nostettiin 

”muiden Baltian maiden yläpuolel-

le”. Mm. suomalainen komissaari Jörn Donner Turun kirjamessuilla 2012. KUVA: Anneli Salo, CC BY-SA 3.0,  

Oikeusvaltioperiaatteesta ei 
välitetty 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33481510
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Erkki Liikanen ja euroedustajatoveri Kirsi Piha 

paheksuivat Donneria tämän vuoksi. 

Donner kertoi myöhemmin: 

 

“Sain kuulla eri yhteyksissä, ettei kriittisyyteni 

hyödyttänyt ’Suomen asiaa’ tai ’Suomen lin-

jaa’. Komission jäsen Erkki Liikanen teki tiettä-

väksi, että Viron saamiseksi mukaan 

’hyväksyttyjen’ maiden joukkoon oli käyty 

erinomaisen työläs kamppailu – –.” 

 

Viron mahdollisimman pikaisen EU-

jäsenyyden katsottiin hyödyttävän Suomea. 

”Kansallista etua” ajettiin piittaamatta laillisuus-

periaatteen loukkauksista.  

Tästä saivat kärsiä lukuisat suomalaisyritykset.  

Meidän liikeyrityksemme ja tutkimuskeskuksem-

me Saarenmaalla myös tuhottiin virolaisen tuo-

mioistuimen kafkamaisessa näytösoikeudenkäyn-

nissä.  

 

 Lyhennelmä Maaret Savolaisen yhteenvedos-

ta.  Tutkimuksemme julkaistu kirjassa 

”Pelastuuko Euroopan unioni?” , josta myös 

seuraava ote demokratian määritelmästä. 

”Suomen linja”  
ja demokratian  
määritelmä 

Ulkoministeriön korkeimpiin virkamiehiin kuulu-

va Markus Lyra esitti paljastavan demokratian 

määritelmän ollessaan haastateltavana Ylen 

TV1:n pääuutislähetyksessä 5.10.2004. Todennä-

köisesti hän tuli nopeassa haastattelutilanteessa 

ikään kuin puolivahingossa ilmaisseeksi kantansa 

paljastavan yksiselitteisesti.  

Lyran mukaan Venäjä oli demokratia ”ilman 

muuta – – siinä mielessä kuin demokratia länsi-

maissa ymmärretään”, koska demokratian mää-

ritelmäksi hänen mukaansa riitti se, että 

”vapailla vaaleilla valitaan johto”.  – Tosiasiassa 

länsimaisen käsityksen mukaan oikeusvaltio on 

vapaiden vaalien lisäksi demokraattisen valtio-

muodon välttämätön ja elimellinen osa.  

Suomen ulkoministeriön virkamiehillä on tie-

tysti oikeus mielipiteisiinsä. Mutta heillä ei voi 

olla oikeutta toteuttaa virassaan näkemystä, joka 

on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. 

Harvinainen arkistolöytö 

Vanhasuomalaisen myöntyvyyslinjan edustajana tunnetulla 

valtiomiehellä oli toinenkin puoli, kirjoittaa Kimmo Rentola 

(HS 6.10.2020). Kyseessä oli toimittaja John Scottin raportti 

keskustelusta Paasikiven kanssa huhtikuussa 1944.  Siinä hän 

Rentolan mukaan kirjoittaa:  

    ”Paasikivi piti yhden vaikuttavimmista puheista mitä muis-

tan kuulleeni. Toistaen sen mitä oli luultavasti sanonut Molo-

toville – kuvauksen siitä mihin johtaisi jos Venäjä tallaisi Suo-

men maahan, Paasikivi nousi seisomaan, heristi luisevaa, ke-

sakkoista etusormeaan ja sanoi: ’Me ammumme jokaisen ki-

ven ja puun takaa ja jatkamme ampumista viisikymmentä 

vuotta. Me emme ole tšekkejä. Me emme ole hollantilaisia. 

Me taistelemme kynsin hampain jokaisen kallion takana ja yli jokaisen järven jään. Minä en taiste-

le enää pitkään. Minä olen vanha, mutta toiset jatkavat’.” 

Eikä se piiloon jäänyt, lisää Rentola, sillä Scott oli myös neuvostotiedustelun palveluksessa.  

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006659330.html
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Maailma ja me—teesejä tilanteesta 

1. Maailmantilanteesta 
 

1. Valistunut mielipide asettunut sille kannalle, 

ettei ”historian loppu” tullutkaan, kuten yleisesti 

arveltiin parikymmentä vuotta sitten, vaan länti-

nen demokratia on kriisissä. 

Esimerkkinä Hesarin tulevaisuus-toimittajan 

Heikki Aittokosken arvio amerikkalaisen professo-

rin David Stasavagen tuoreesta kirjasta ”The De-

cline and Rise of Democracy” (Demokratian ala-

mäki ja nousu”): 

 

”Demokratian kohtalo on tämän vuosisadan 

suuria kysymyksiä, eikä kehityksen suunta ole 

mitenkään selvä. Tämä on karvas tosiasia 

etenkin meille, jotka 1990-luvulla pitivät kan-

sanvaltaisen järjestelmän voittokulkua vääjää-

mättömänä. Se oli vallitseva tunne, kun Berlii-

nin muuri oli murtunut ja Neuvostoliitto ro-

mahtanut.” 

 

Tutkimusten mukaan aidosti demokraattisten 

maiden määrä maailmassa vähenee. Kansalaisjär-

jestö Freedom Housen mukaan vuosi 2019 oli 14. 

perättäinen vuosi, jolloin ”globaali demokratia” 

on heikentynyt. Maailmassa on vain 19 ”täysin 

demokraattista” valtiota – USA ei kuulu niihin. 

Samaan aikaan tyytymättömyys edustuksellista 

demokratiaa kohtaan kasvaa myös demokraatti-

sissa valtioissa.  

 

2. Taloudessa on tapahtunut tai 

tapahtumassa ”paradigman 

muutos” 
 

Hesari tiivisti asian pääkirjoituksessaan ko-

ronapandemian alettua huhtikuussa 2020 näin: 

 

”Me elämme nyt oudossa talouden maailmas-

sa. Muutamat talouden perinteisistä toiminta-

tavoista ovat kuin peilikuvia entisestä: vel-

kaantujalle maksetaan, energian hinta on hal-

vempaa kuin ilmaista, rahaa lapetaan rahapai-

nosta ja valtion kassasta yrityksille ja kulutta-

jille ilman vastapalvelusta. Keskuspankit ime-

vät valtioiden velkaa pois, ja julkista tukea saa 

antaa yrityksille ilman EU-komission moitteita. 

 

Vaikka koronaviruspandemia muuttaa sekä 

talouden että yritysten näkymät epävakaiksi ja 

miljoonat joutuvat työttömiksi, osakkeiden hin-

nat eivät suuremmin kärsi. Ja kaiken tämän jäl-

keen deflaatio on lähempänä kuin inflaatio.” 

Valtaosa noista muutoksista – mm. matala 

korkotaso, keskuspankkien tuki valtioiden vel-

kaantumiselle, olematon inflaatio, osakkeiden 

arvonnousu irrallaan reaalitaloudesta – alkoi jo 

ennen koronakriisiä. Talouden maailma muuttui 

”oudoksi” finanssikriisin 2008 myötä. 

Syksyn 2020 tullen Hesarin pääkirjoitustoi-

mittajat myönsivät, ettei ole lainkaan varmaa, 

onko pandemiaa edeltävään ”normaaliin” aikaan 

maailmantaloudessa enää paluuta. Ja että me 

emme tiedä, mitä pandemian aikainen velkaelvy-

tys saa aikaan. Hesarin pääkirjoitus 27.9.2020: 

 

”Toistaiseksi tätä talouden murrosta pidetään 

poikkeuksena. Että kunhan pandemiasta pääs-

tään, tilanne palautuu. Näin ei ehkä käy.” 

”Mikään teoria ei anna selvää vastausta, 

milloin valtiolla on liian paljon velkaa tai mil-

loin markkinoille työnnetään liian paljon ra-

haa.” 

”On aitoa tietoutta tietää, että emme tie-

dä, mihin nopeasti kasvava velkasentrisyys 

johtaa.” 

 

Se tiedetään, että julkinen ja yksityinen vel-

kaantuminen eivät kestä korkojen nostamista 

nykyisestä nollasta tai jopa negatiivisesta tai 

markkinoille työnnetyn rahavirran ehtymistä. 

Velanhoitokulut kasvaisivat liikaa. Velkasentrisyys 

tarkoittaa siis keskuspankkien ratkaisevaa ase-

maa maailmantaloudessa. Tietymätöntä on pi-

kemminkin se, mitä siitä seuraa. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006641949.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy
https://qz.com/1192687/the-us-is-not-one-of-the-only-19-fully-democratic-countries-in-the-world/
https://qz.com/1192687/the-us-is-not-one-of-the-only-19-fully-democratic-countries-in-the-world/
https://www.cnbc.com/2020/01/28/global-dissatisfaction-with-democracy-at-a-record-high-research-says.html
https://www.cnbc.com/2020/01/28/global-dissatisfaction-with-democracy-at-a-record-high-research-says.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/26042020/art-2000006486464.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/27092020/art-2000006648924.html
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3. Laillisuusperiaate on yhä 

enemmän huomion ja keskuste-

lun kohteena 
 

 Ilmeisin esimerkki on presidentti Trump: hän 

on parhaansa mukaan tuhonnut maassaan 

uskon tuomioistuinten riippumattomuuteen, 

vaalien rehellisyyteen, vapaaseen lehdistöön 

jne. (Ks. Myös sivut 4-5) 

 Puola ja Unkari jatkavat ”epäliberaalin demo-

kratian” tiellä EU:ssa. Kaikki yritykset puuttua 

siihen ovat vesittyneet. Kysymys oikeusval-

tioperiaatteesta EU:ssa on nyt pysyvästi esillä. 

(Aiheesta lisää sivuilla 5-8.) 

 EU:n koronakriisin hoitamiseksi koottu elpy-

mispaketti koottiin tavalla, jossa EU:n perusso-

pimuksia jouduttiin taas kerran ”tulkitsemaan 

luovasti” – jopa niin räikeästi, että tasavallan 

presidentti Niinistö, jota tuskin voidaan pitää 

EU-kriittisenä, varoitti asiasta. 

 Äskeinen tietovuoto paljasti, että pankit vä-

littävät pimeää rahaa entiseen tapaan ja ra-

hastavat sillä; ilmoitusvelvollisuus viranomai-

sille on vain niiden tapa siirtää vastuunsa 

muille. 

4. Sääntöpohjainen järjestelmä 

rakoilee niin maailmanpolitiikas-

sa kuin eri maiden sisälläkin. Po-

larisaatio lisääntyy kansallisesti 

ja kansainvälisesti. 

 

 Räikein esimerkki viime vuosilta on Venäjän 

toteuttama Krimin miehitys ja sota Itä-

Ukrainassa. 

 Trump ja Pariisin ilmastosopimus, sopimus 

Iranin ydinasevalvonnasta, WHO, WTO… 

 Britannian hallitus ilmoitti äskettäin rikkovansa 

kansainvälistä lakia aikomalla muuttaa yksi-

puolisesti EU:n kanssa solmittua sopimusta 

Pohjois-Irlannista. EU:n komissio haastoi Bri-

tannian EU:n tuomioistuimeen. 

 Metsäliitto ei enää solmi työehtosopimuksia. 

 Keskustelukulttuuri on rämettynyt sosiaalises-

sa mediassa – eri tahojen ohjastamat trollit 

lietsovat ristiriitoja. 

 Poliittinen polarisaatio on kärjistynyt vaaralli-

sella tavalla eritysesti USA:ssa. 

Berliinin 

muurin 

murtumi-

sesta on 

marras-

kuussa 

kulunut 31 

vuotta. 

Graffitti-

taide ku-

koistaa 

muurin 

jäännöksil-

lä.  

KUVA: 

Pxfuel. 
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5. Monissa vallitsevissa ristirii-

doissa molemmat osapuolet ovat 

jollain tavalla oikeassa – eli nii-

hin ei ole helppoa ratkaisua 
 

 Trumpin kannattajista suuri osa on valkoisia 

duunareita, joiden työpaikat ja asuinyhteisöt 

ovat kärsineet, kun teollisia työpaikkoja on 

globalisaation vuosina siirtynyt halvemman 

työvoiman maihin. Trumpin äänestäminen on 

monille protesti USA:ssa vuosikymmeniä jat-

kunutta kehitystä vastaan, kehitystä, johon 

syyllisiä ovat yhtä hyvin demokraatit. Pankit 

pelastettiin vuoden 2008 finanssikriisin jäl-

keen Obaman kaudella. 

 EU:n elpymispaketti oli koronan aiheuttaman 

talouskriisin oloissa välttämätön. Sitä ei ehkä 

olisi ollut mahdollista saada kokoon venyttä-

mättä EU:n perussopimusten tulkintojen rajo-

ja. 

 Puolassa ja Unkarissa – ja muissa pienissä Itä-

Euroopan maissa on perusteltua tyytymättö-

myyttä EU:n läntisiä suurvaltoja kohtaan. Elin-

taso on noussut, mutta se on yhä paljon jäljes-

sä Länsi-Eurooppaa ja noista maista on tullut 

läntisen suurteollisuuden tytäryhtiötalouksia. 

 Elokapina-liikkeen turhautuneisuus ympäris-

tötoimien hitauteen on ymmärrettävää vaikka 

keinot kyseenalaisia. 
 

II Meidän tilanteesta 
 

1. Meillä ei ole kiire. Kaikki nuo kehitysprosessit 

ovat pitkäaikaisia eikä mikään niistä ratkea nope-

asti tai helposti. USA:n ongelmat eivät alkaneet 

Trumpin myötä – hän on seuraus eikä syy – eivät-

kä ne poistu presidentin mahdollisesti vaihtues-

sa. 

2. Meidän tavoitteemme kirjoittaessamme 

aineistoamme valmiiksi on oikeansuuntainen:  

 

 yleinen näkökulma kehitykseen kohti globaa-

liyhteiskuntaa. 

 ”poliittinen ohjelmamme”: laillisuusperiaate 

ja keskustelukulttuuri. 

 konkreettiset ehdotuksemme – yliopisto- ja 

opetusjärjestelmien uudistus, totuuskomissio 

ja totuusfoorumit, paikallisen poliittisen vallan 

alaiset pankit - eivät ole leimallisesti oikeisto-

laisia eivätkä vasemmistolaisia. 

 

- Pertsa Koskela 

”Taloustieteilijät olettavat, että ihmisiä motivoivat niin sanotut ”preferenssit” tai ”utiliteetit”, 

halut saada itselle aineellisia resursseja tai tavaroita. Mutta he unohtavat thymoksen, sen sie-

lun osan, joka kaipaa muilta tunnustusta joko isothymiana, tunnustamisena yhtä arvokkaaksi 

kuin muut, tai megalothymiana, tunnustamisena muita arvokkaam-

maksi. Paljolti se jokin, minkä yleensä miellämme aineellisten tarpei-

den tai halujen tyydyttämisen taloudelliseksi vaikuttimeksi, onkin itse 

asiassa thymoottista halua saada tunnustusta omasta arvokkuudes-

taan tai asemastaan.” 

- Ote kirjasta, s. 107 

Fancis Fukuyama: IDENTITEETTI 

Arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka 
Docendo 2020 
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Linjamme nyt 
 

Suuri keskustelu taloudesta; pankkitoiminnan 

luonne muuttunut it-vallankumouksen tuloksena; 

pankit eivät tiedä taseitaan, mikä on perusta spe-

kulatiivisen finanssipääoman vallalle; paikallisen 

poliittisen vallan alaiset pankit; tuettava pankke-

ja, jotka sijoittavat reaalitalouteen; maltillisia uu-

sien pankkitoiminnan muotojen kokeiluja; palk-

kaa totuudenrakkaudesta… 

 

Käynnissä on talousnäkemysten 

ja talouspolitiikan paradigman 

muutos: 
 

 Keskuspankeista tullut yhä keskeisempi kan-

santalouden toimija: ne ovat vuosia pitäneet 

ohjauskorot alhaalla ja luoneet tyhjästä uutta 

rahaa markkinoille ostamalla sijoittajilta 

(lähinnä pankeilta) valtioiden ja yritysten vel-

kakirjoja nimellisarvosta, ei siis markkina-

arvosta – sen jälkeen, kun ne ovat myöntä-

neet pankeille halpaa lainaa mainittujen vel-

kakirjojen ostoon. 

 Keskuspankit ovat kuitenkin riippumattomia 

kaikesta demokraattisesta kontrollista. Takana 

on näkemys rahapolitiikasta ”epäpoliittisena” 

virkamiehille kuuluvana asiana. 

 Keskuspankit ovat kyenneet luomaan tuhan-

sia miljardeja rahaa ostaessaan valtioiden vel-

kakirjoja sijoittajilta. Koronakriisin aikana tur-

vaudutaan elvytykseen. Eli rahaa voidaan luo-

da tarpeen vaatiessa nytkin. Mutta siitä valta-

osa ei mene tuottaviin tai edes hyödyllisiin 

sijoituksiin vaan keinotteluun, joka nostaa 

varallisuusarvojen (kiinteistöt, pörssiyritysten 

osakkeet) hintoja. 

 Moderni rahateoria ehdottaa rahan luomisen 

erottamista pankkitoiminnasta. Pankit me-

Onko talousnäkemyksemme 
riittävä? 

nettäisivät oikeuden luoda rahaa myöntäes-

sään lainaa asiakkailleen. Niille tulisi sadan 

prosentin varantovaatimus, eli ne tosiaan sai-

sivat lainata vain rahaa, joka niillä on hallus-

saan (niinhän valtaosa ihmisistä luulee niiden 

nytkin tekevän). 

 Modernin rahateorian mukaan valtio, jolla on 

oma raha, voi luoda rahaa tyhjästä ja rahoittaa 

sillä menonsa. Valtio, joka laskee liikkeelle ja 

hallitsee valuuttaansa, jota se kuluttaa ja jota 

sen kansalaiset käyttävät verojen maksuun, ei 

voi joutua maksukyvyttömäksi. Valtio ei silloin 

käytä verotusta kerätäkseen tuloja käytettä-

viksi menoihin, vaan estämään inflaatiota. 

 Valtio voi käyttää tulojaan julkisiin palveluihin, 

uusiutuvaan energiaan siirtymiseen ja työta-

kuuseen, mikä tarkoittaa kohtuupalkkaista 

Oikeudenmukaisen 

keskustelun ydin: on 

palkittava niitä, jotka 

parhaiten puolustavat 

oikeudenmukaista keskustelutapaa! 

Tämä on universaalietiikan ydin. 

Tämä on ainoa mahdollinen määri-

telmä oikeudenmukaisuudesta, joka 

soveltuu kaikkiin yhteiskuntiin, 

kaikkiin yhteiskunnallisen järjestäy-

tymisen muotoihin niin esihistorias-

sa kuin koko historiallisena aikana. 

Mitään muuta yleispätevää ei oi-

keudenmukaisuuskäsitteestä voida 

sanoa.  

- Matti Puolakka 2009 
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työtä esim. kolmannen sektorin palveluksessa 

kaikille halukkaille. 

 Nykyinen talousjärjestelmä perustuu velkaan 

ja jatkuvan talouskasvun vaatimukseen, mikä 

on haitallista luonnolle. 

 

Ohimennen: jos moderni rahateoria otettaisiin 

EU:ssa käyttöön, se merkitsisi ymmärtääkseni 

joko euron lakkauttamista ja palaamista kansalli-

siin valuuttoihin tai EU:n muuttamista virallisesti 

liittovaltioksi, tulonjakounioniksi. 

 

Kysymys 
 

Pitäisikö meidän ottaa ”virallisesti” kantaa raha-

teoriaan, talouden paradigman muutoksiin? 

”Me” tarkoittaa tässä meitä liikkeenä, jonka teh-

tävänä on julkaista Matti Puolakan filosofiaa. 

Henkilökohtaisesti otamme tietysti kantaa kai-

kenlaisiin poliittisiinkin kysymyksiin. 

Olen taipuvainen vastaamaan kieltävästi. Em-

me ota itse kantaa – muuten kuin että kannatam-

me talousfoorumin Suuren keskustelun osana 

keskustelua modernista rahateoriasta. 

Mahdollisuuksiemme mukaan siihen pitäisi 

liittää keskustelu rahan luonteesta, sen synnystä 

ihmiskunnan historiassa sekä sen mahdollisista 

yhteyksistä palkitsemisperiaatteeseen. Voimme 

ehkä jossain todeta yleisellä tasolla, että kanna-

tamme sellaisia talous- ja pankkitoiminnan malle-

ja, jotka edesauttavat meidän palkanmaksuperi-

aatteen soveltamista. 

Me emme vastusta keinottelua, jos se tapah-

tuu lakien puitteissa. Me emme vastusta uuslibe-

ralismia, jos sitä toteutetaan laillisin ja demo-

kraattisin keinoin. 

Meidän kritiikkimme kohdistuu laillisuusperi-

aatteen loukkausten ohella siihen, että spekulatii-

visen finanssipääoman ylivalta muuttaa tulonja-

koa yhä mielivaltaisemmaksi ja tulo- ja varalli-

suuserot kasvavat. Tuo ei ole kovin radikaalia nyt, 

kun IMF ja Maailmanpankki ja OECD ja Maailman 

talousfoorumikin varoittavat tuloerojen haitoista 

yhteiskuntien taloudelle ja vakaudelle. 

Meidän linjamme: olemme filosofisesti radi-

kaaleja, poliittisesti maltillisia. 

 

- Pertsa Koskela 

 

 Juha-Pekka Raeste, HS 18.9.2020; 

Otteita artikkelista. 

 

Kilpailuoikeudesta väitellyt ja hiljattain kirjan 

julkaissut Maria Wasastjerna ennustaa kilpailu-

lakien muuttuvan: ”Ennen vain euron arvo ta-

juttiin, mutta kun tiedoillamme käydään kaup-

paa ja data on se kaikkein arvokkain valuutta, 

myös yksityisyyttämme ja valinnanvapauttam-

me täytyy suojella.” 

Digitaalinen murros on johtanut siihen, että 

ennen internetin keksimistä luodut kilpailuoi-

keuden säännöt pitää tulkita uudestaan. (…) 

”Tajusin, että perinteiset säännöt kirjoi-

tettiin ennen internetin olemassaoloa, eikä sil-

loin tiedetty, että internet mullistaisi koko yh-

teiskunnan.” 

Kuluttajan yksityisyys oli muuttunut rahan 

korvikkeeksi, valuutaksi. (…) lainsäätäjät eivät 

ole ymmärtäneet nopeasti kasvavien teknolo-

giayritysten uutta liiketoimintamallia. 

[Käyttäjä-]tietoja (…) hyödyntämällä ja myy-

mällä tietoja yhtiöistä tuli maailman arvok-

kaimpia. (…)  

EU-komissio on kilpailukomissaari Margret-

he Vestagerin johdolla ryhtynyt ajamaan sitä, 

että yksi kuluttajien tärkeimmistä perusoikeuk-

sista on oikeus päättää henkilökohtaisten tieto-

jen käytöstä eikä asiaa voi jättää markkinavoi-

mien ratkaistavaksi. (…)Se voi vaatia digijättien 

hajottamista pienempiin osiin. (…) 

Digimaailmassa yritysten keskittyminen 

osoittaa, että se, mikä toimi ennen vanhaan 

tavarakaupassa, ei välttämättä toimi datatalou-

dessa. 

Yksityisyydestä on tullut ”rahaa” 

https://www.hs.fi/paivanlehti/18092020/art-2000006639562.html
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 Rysky Riiheläisen blogissa on erit-

täin pitkä ja perusteellinen kuvaus sii-

tä, miten QAnon toimii ja miksi se on 

olemassa. Seuraavaan on poimittu joi-

takin otteita kirjoituksesta: 

 

Pari vuotta hiljakseen verkon syövereissä kasva-

nut QAnon lähti rajuun kasvuun poikkeusolojen 

alkaessa pandemian myötä. Jo tämän synteetti-

sen salaliittoteorian lanseeraaminen lokakuussa 

2017 oli digitaalisen markkinoinnin taidonnäyte, 

jossa yhdistyivät huomioarvon luominen, koh-

dennettu viestintä ja kohderyhmien ymmärtämi-

nen.  

QAnonin maailmankuva lyhyesti on, että mil-

joonat valtaeliittiä (deep state, cabal) edustavat, 

lapsia teollisessa määrin hyväksikäyttäneet ja ri-

tuaalimurhanneet poliitikot, viranomaiset ja 

muut pidätetään maailmanlaajuisissa ratsioissa 

Myrskyn noustua. Trump, apunaan Putin ja Xi 

valkohattujen johtajina, puhdistaa maailman ja 

ihmiskunnalle koittaa uusi vapauden ja vaurau-

den aika. Kyseessä ei ole mikään täysin yhtenäi-

nen oppirakennelma ja ihmiset uskovat tähän 

vaihtelevassa määrin ja osin. Seuraajien määrästä 

ei voi antaa kuin arvioita, mutta sosiaalisen medi-

an pohjalta on esitetty arvioita, että Yhdysvallois-

sa kyse on miljoonista ja myös Euroopassa noin 

puolesta miljoonasta ihmisestä, jotka uskovat 

QAnoniin. Suomessakin määrä on laskettavissa 

tätä nykyä tuhansissa, ei sadoissa. 

QAnonin ytimestä löytyvät dropit, jotka ovat 

heidän uskomuksensa mukaan Trumpin lähipiiris-

sä olevan henkilön tai henkilöiden ilmoituksia 

vielä salassa pidettävistä asioista.  

QAnonissa (…) jokainen saa halutessaan olla 

mukana tulkitsemassa, mitä dropit tarkoittavat ja 

mihin ne liittyvät.  

QAnon (…) ikäänkuin pyrkii sulauttamaan it-

Salaliittoteorioiden uusi  
tuleminen — mikä QAnon? 

KUVA: Marc 

Nozell from 

Merrimack, 

New Hamp-

shire, USA. CC 

BY 2.0,  

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/qanon-groups-have-millions-members-facebook-documents-show-n1236317
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/244522
https://www.forbes.com/sites/vidhichoudhary/2020/08/10/facebook-reportedly-has-over-3-million-qanon-users-earned-12000-from-qanon-ads-over-past-30-days/
https://www.euronews.com/2020/07/30/qanon-theories-are-merging-with-european-conspiracies-report
https://www.euronews.com/2020/07/30/qanon-theories-are-merging-with-european-conspiracies-report
https://qmap.pub/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81524192
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81524192
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seensä kaikki vaihtoehtoiset maailmanselitykset. 

QAnonissa todellisuuden ymmärtäminen 

edellyttää uskomista salattuun hahmoon ja hä-

nen kykyynsä välittää tietoa vallan huipulta. Siellä 

huipulla on heidän mukaansa hyvin tarkkaan tie-

dossa, mitä tapahtuu ja miten.  

Trump on rohkaissut Q-uskovaisia retwiitta-

malla heidän viestejään ja kysyttäessä myös ke-

hunut heidän isänmaallisuuttaan.  

 

QAnon Suomessa 
 

Suomessa Q-väen julkinen tosielämän debyytti 

poliittisessa keskustelussa tapahtui 1.9.2020. Sil-

loin kokoontui eduskuntatalon eteen EU-eroa 

vaativa mielenosoitus. (…) Kahdeksasta ennalta 

julkaistusta puhujasta kaksi oli keskeistä hahmoa 

suomalaisessa Q-kentässä eli  Bono Bronck (Ari 

Alén) ja Jukka Davidsson. Eturivissä olivat “Make 

Finland Great Again Q” -banderollit.  

Myös politiikan ulkopuolella on merkittäviä 

hahmoja, jotka levittävät QAnon-viestiä seuraajil-

leen. Terveyspuolella Tuomas Kytömäki ja Samuli 

Perälä tuottavat aktiivisesti materiaalia. Henki-

semmällä puolella QAnonin teemoista puhuvat 

Jyrki Pykäri ja astrologi Seppo Tanhua. 

Suomessa kytkentä Venäjän informaatiovai-

kuttamiseen on poikkeuksellisen suora. Näkyvin 

merkki siitä on Johan Bäckmanin esiintyminen 

Totuuden etsijät YouTube-kanavalla. Hän on sitä 

kautta saavuttanut todennäköisesti ensimmäisen 

kerran urallaan Venäjän etujen edistäjänä muu-

tamaa ihmistä suuremman suomalaisyleisön, 

joka suhtautuu häneen positiivisesti.  

 

Mihin QAnonia oikeasti  

tarvitaan? 
 

Jos Biden valitaan, voi arvella, että QAnonista 

kehittyy eräänlainen vastarintaliike, joka pitää 

hänen valintaansa petoksena ja valtaansa pahan 

voittona. Ikävän helppoa on kuvitella tämän joh-

tavan myös väkivaltaisuuksiin maassa, jossa asei-

ta on helppo saada. Yhdysvaltain vapaa aseen-

kanto-oikeus perustuu ajatukseen, että kansalais-

ten on voitava puolustautua valtion tyranniaa 

vastaan. Trumpin vaalikampanja perustuu jo tällä 

hetkellä sille, että Bidenin hallinto julistetaan 

kansalaisten ja heidän vapautensa viholliseksi.  

Koska koko ajatusrakennelma perustuu Do-

nald Trumpin presidenttiydelle, muokkaavat sii-

hen liittyvät tapahtumat merkittävästi kokonai-

suutta. Marraskuun alun presidentinvaalit Yhdys-

valloissa ovat koko QAnonin olemassaolon yti-

messä. Voi hyvinkin olla, että koko systeemiä 

pidetään yllä vain sen takia.  

 

Maanpuolustusblogi 3.9.2020 

Trump levittää informaatiovirusta 
 

Ihmiset eivät enää tiedä mikä on totta, kirjoittaa 

New York Times epäilyistä että Trumpin koronavi-

rus on keksitty juttu. 

”Ei ole mikään ihme, ettei häntä [Trumpia] us-

kota. Olemme sellaisessa tilassa ettei kukaan usko 

enää mitään”, sanoi Armando Iannucci, poliittinen 

satiristi ja TV-ohjaaja.  

”Virus jota hän levittää on sellainen joka pistää 

epäilemään joka ainoaa faktatietoa”, Ianucci sa-

noi. ”Pistää epäilemään totuutta, pistää epäile-

mään uutisia. Vain pistää epäilemään, kun tosiasi-

oita kutsutaan huijaukseksi ja sanotaan ettei 

[koronavirusta] ole olemassa, kunnes se sitten 

onkin.” (New York Times 2.10.2020) 

 

QAnon tekee vihaiseksi 

 

CNN haastatteli Viktoria, entistä QAnonin kan-

nattajaa. Viktor sanoo, että mitä syvemmälle hän 

uppoutui QAnoniin, sitä vihaisemmaksi hän tuli.  

”Olin räjähtämispisteessä … se myrkyttää joka-

päiväisen elämän niin pitkälle, ettei terveitä ih-

missuhteita enää pysty solmimaan. Salaliittoteo-

ria astuu persoonallisuutesi tilalle. Se on kuin loi-

nen päälläsi. (CNN 7.10.2020) 

 

https://seura.fi/asiat/tutkivat/miksi-salkkarit-tahden-terveyssivusto-levittaa-korona-huuhaata/
https://www.youtube.com/watch?v=szlzvAleMQo
https://www.youtube.com/watch?v=szlzvAleMQo
https://www.youtube.com/watch?v=GxXiVk54npo
https://www.astro.fi/kulta-aika/blogi/id/20435/varahtelyt-korkealla-syyskuussa
https://www.inquirer.com/opinion/commentary/qanon-freedom-for-the-children-rallies-conspiracy-theory-trump-20200823.html
http://uusimaanpuolustus.blogspot.com/2020/09/qanon-taydellinen-salaliittoteoria.html
https://www.nytimes.com/2020/10/02/us/politics/trump-virus-trust.html?
https://edition.cnn.com/2020/10/07/tech/qanon-europe-cult-intl/index.html
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Salaliittoteoriat leviävät... 
 

Salaliittoteoriat leviävät myös Australiassa ja Uu-

dessa-Seelannissa, eivätkä ne enää ole vain margi-

naali-ilmiöitä. Timen haastattelema bisneskonsultti 

Matthew Schlapfer Perthistä kertoo, että hän on 

viime aikoina joutunut riitoihin noin kymmenen 

ihmisen kanssa väsyttyään siihen, että salaliitto-

teoriat täyttivät hänen Facebook-seinänsä. 

Monet näistä posteista käsittelivät QAnonia. 

Toiset vastustivat rokotuksia tai väittivät että Covid

-19 on huijausta. Jotkut Schalpferin entisistä tutta-

vista – joiden joukossa kaksi exää, kolme entistä 

kollegaa ja useita yliopistokavereita – alkoivat pos-

tailla Trumpia tukevia juttuja.  

”He olivat täysin nielleet nämä jutut, että 

Trump pelastaa meidät kaikki syvältä valtiolta ja 

että liberaaleilla eliiteillä on pedofiliarinki”, hän 

sanoo.  (Time 30.9.2020) 

 

Ihmiset kaipaavat kokonaisval-

taista maailmanselitystä 
 

Salaliittoteoriat menestyvät, koska maailma on 

monimutkainen ja ihmiset haluavat luoda siihen 

järkeä, sanoo Brooke Binkowski, faktantarkistussi-

vusto Snopes.comin entinen päätoimittaja.  

”Salaliitoteoriat tarjoavat siistin pakkauksen 

johon kaikki nämä tapahtumat mahtuvat”, hän 

sanoo.  (Time 3.8.2018) 

 

Tieto-opillinen neuvo 
 

“Jos kuulet väitteen, ja vaikka se sopisi maailman-

kuvaasi ja kuulostaisi houkuttelevalta, mieti tark-

kaan onko siinä mieltä”, sanoo Michael Wood, 

psykologi ja luennoitsija Winchesterin yliopistos-

sa, joka on erikoistunut salaliittojen psykologiaan. 

”On helppoa olla kriittinen sellaisia asioita 

kohtaan joista jo olet eri mieltä – konsti on siinä 

että oppii olemaan kriittinen sellaisia asioita koh-

taan jotka vahvistavat omia uskomuksiasi.” (Time 

3.8.2018)  

 

Silakkaliikkeen Facebook-

keskustelusta 

 

”QAnon on aivan uudenlainen ilmiö eli katto-

salaliittoteoria. Sen alle sopivat kaikki aiemmin 

erillään olleet salaliittoteoriat, ja yhteen uskova 

pääsee "havaittuja" yhteyksiä seuraamalla niihin 

kaikkiin muihin ja teorioiden koukuttavuus ja us-

kovien verkottuvuus on aivan uudella tasolla ne-

tin myötä.” 

*** 

”Anti-vaxx -salaliittoteorioiden levittäminen 

on vaarallista - sillä konkreettisesti vaarannetaan 

ihmishenkiä. Se ei ole pelkästään mikään mielipi-

deasia. Hyvin organisoitujen salaliittoteorioiden 

tarkoitus on murentaa ihmisten uskoa yhteiskun-

tarakenteisiin, instituutioihin, tieteeseen, koulu-

tukseen ja auktoriteetteihin. Tästä hyötyy esimer-

kiksi äärioikeisto.” 

*** 

”Joo ongelmahan on myös pitkälti se että en-

sin ihmisille on tarjoiltu tämä ajatus että media 

on 100% valetta. Samoin tiede on vedetty tähän 

samaan mukaan, eli tieteentutkimus on pitkälle 

vääristeltyä tämän eliitin rahoituksella. (…)

Kunnon salaliittoteorioissahan on murusia totuu-

desta, näiden murusten ympärille voi sitten ra-

kennella ihan mitä tahansa.” 

 

*** 

”Mä oonkin ihmetellyt, että mikä hiton QAnon 

vilahtelee joidenkin hippituttujen teksteissä. Oon 

järkyttyneenä seurannut miten ihmiset, joita oon 

pitäny rauhaa rakastavina ja ihmisarvoa kunni-

oittavina jakaa jotain aivan ihme tuubaa esim. 

jenkkien mielenosoituksiin liittyen. Todellakin nyt 

on menty aika kauas kristallien vaikutuksesta ja 

rokottamisen vastustamisesta (joka sekin jo sinäl-

lään on aikamoista). ” 

KUVA: Skepti-

calScience, CC 

BY-SA 4.0,  

https://time.com/5894139/qanon-australia-new-zealand-conspiracy-theory/
https://time.com/5356851/what-is-qanon/
https://time.com/5356851/what-is-qanon/
https://time.com/5356851/what-is-qanon/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87836999
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87836999
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Otteita kirjasta ”Vain ihmisellä 
on historia” 

Olennaisinta: puolakkalaisuus on tieteellinen 

maailmankatsomus. Alusta loppuun. Minkä ta-

hansa kriteerin perusteella. On ja on aina ol-

lut ja tulee aina olemaan. 
Matti Puolakka  3.11.2018 

Väittelysanakirjan idea 
 

Kun maailmankatsomuksellista keskustelua orga-

nisoidaan mahdollisimman laajasti, ei tavoitteena 

voi olla tieteellinen konsensus tai puolueeton 

tarkastelutapa (kuten akateemisessa tutkimuk-

sessa), eikä yhteinen toiminta (kuten poliittisessa 

keskustelussa).  

Tarkoituksena voi olla vain erimielisyyksien 

avoin selvittäminen ja kunnioittaminen. Erilaiset 

näkemykset tuodaan siis julki pelkistetyssä muo-

dossa mahdollisimman laajasti kaikkien ulottuvil-

le. (s. 243) 

 

Totuudenrakkauden metodi 
 

Jokaisen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallis-

tujan tulisi kysyä itseltään ennen kaikkea muuta: 

vaikuttaako ”statuksenkipeys” kenties huomaa-

matta mielipiteisiini? Itsetuntemus on tällä taval-

la tärkein ajattelutapa, oikea metodien metodi. 

Itsekriittisyyttä on kuitenkin kahdenlaista. Toi-

saalta sellaista, joka kumpuaa "halusta menes-

tyä", saada statusta ja valtaa, ja toisaalta sellais-

ta, jossa motiivina on halu olla rehellinen kans-

saihmisiään kohtaan.  

On hyvä, jos ihminen huomaa itse jonkin teke-

mänsä virheen. Vaikeampaa on huomata omia 

 

Matti Puolakka:  

Vain ihmisellä on historia  

— Ajatuksia ihmiseltä joka määritteli ihmisen 

 

Julkaisija: Uusi historia ry 

Saatavilla kaikista nettikirjakaupoista. Ovh 25 e 

 

Kirjan esittelyä ja lisää otteita kirjasta löydät täältä:  

humanpath.net 
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virheitään – tai tekemiään vääryyksiä – 

silloin, kun muut niistä huomauttavat. 

Vasta tällöin ihminen joutuu varsinaises-

ti kokemaan katharsiksen, sielullisen 

puhdistumisen, rakentamaan itsetunto-

aan nöyrtymisen varaan. 

Uskon, että 21. vuosisadalla sekä yli-

opisto- että kouluopetuksessa tullaan 

kasvavassa määrin huomioimaan se, että 

paras metodi on ihmisyyden opiskelemi-

nen, siis oikeudentajun harjoittelu. Sil-

loin omakohtainen osallistuminen väitte-

lyyn ideologisista eli maailmankatsomuk-

sellisista kysymyksistä on tärkein opinto-

menetelmä.  

Kutsumme tätä myös totuudenrak-

kauden metodiksi. (s. 320) 

 

Historianfilosofiasta 
 

Mikä on suurin vaara tällä hetkellä ih-

miskunnan olemassaololle? Se, että his-

torianfilosofiaa arvostetaan niin vähän. 

(s. 302) 

 

Mistä johtuu, että historianfilosofia -

termi on niin huonossa huudossa? Lyhyt 

vastaus: se johtuu toisaalta sosialismin 

kaatumisesta ja toisaalta siitä, että tuon 

kaatumisen syvimpiä syitä ei uskalleta, 

osata, tahdota selittää. Marxilaiseen pro-

jektiin, ja sikäli yleensä kulttuuritietoisuuteen, 

liittyi 1900-luvulla keskeisesti käsitys, että histori-

alla olisi jokin etenemissuunta, sisäänrakennettu 

päämäärä. Sosialismin kaaduttua siitä luovuttiin. 

Kuten aina, yleinen mielipide on jyrkissäkin kään-

teissään sokea: aikaisemmin kovasti kannatetuis-

ta asenteista ja kannanotoista luovutaan ajattele-

mattomasti, epäanalyyttisesti. (s. 303) 

 

Aristoteles näki oikein historian 

lopun 
 

Aristoteles tarkoitti poliksella sellaista yhteiskun-

tamuotoa, jossa ihmisten välinen kanssakäymi-

nen on itsetarkoitus, päämäärä sinänsä. Kaikkien 

polista aikaisempien järjestäytymismuotojen tar-

koituksena on ollut ulkoisen luonnon hyödyntä-

minen tai yleensä ulkomaailmaa vastaan suojau-

tuminen. Ulkomaailmaan luen tässä ajatuskulus-

sa paitsi tuntemattomat ihmiset, ihmisryhmät, 

heimot, valtiot tai kansakunnat, niin myös 

”väärän” uskonnon, ”väärän” opin, ”väärän” su-

kupuolen tai ”väärän” sukupuolisen suuntautumi-

sen tms. edustajat. 

Aristoteles näki oikein historian lopun. Sitä 

hän ei tietenkään voinut käsittää, että poliksen 

mainittu perusidea voi toteutua vasta kun ihmis-

laji yhtenäistyy, kun ihmislaji järjestäytyy oman 

itsetuntemuksensa perusteella yhtenäiseksi ko-

konaisuudeksi. (s. 306) 

Matti Puolakka harjoittamassa Taijjita Ruotsin laivalla. 

KUVA: Uusi historia ry. 


