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Gonzojournalisti ja queerkirjailija Harald Olausen on toiminut 
professori Timo Airaksisen suomalaiset arvot kriisissä kirja- ja 
tutkimusprojektin kirjallisena agenttina ja tuottajana vuosina 
2019-2022. Hän on kirjoittanut itse projektiin kuuluvana sekä 
kuusi queerkirjaa että kuusi esseekirjaa. Kokoomusesseet on 
sarjan päätösteos. Kirjassa kysytään mikä kokoomusta vaivaa? 
Kokoomuksen valheelliset lupaukset ja politiikan markkinointi 
ilman, että kerrotaan mitä se todellisuudessa on, muistuttaa 
sekä äärioikeiston suosimaa yhdysvaltalaista uutiskana Foxia, 
jossa kissakin vääntyy tarvittaessa, vaikka miksi, että myös 
Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n peiteorganisaation, 
InfoRos-nimisen uutistoimiston toimintaa niin että totuuden 
selville saaminen on katsojan omalla vastuulla, mikä on tarkoi-
tuskin. Kokoomusesseet tutkivat näitä kysymyksiä selvittele-
mällä kokoomuslaisen talouspolitiikan sanomisten ja tekemis-
ten välistä ristiriitaa, ja miten valheen saa käärittyä sellaisek-
si namuksi, että sen voi syöttää ilman huonoa omaatuntoa 
sokeritautiselle, jolle tietää sen olevan myrkkyä. Vaikka kokoo-
muksella meneekin nyt lujaa ja se kaunistelee galluppien 
kärjessä, jokin mättää myös puolueen sisällä ja pahasti, siitä 
kertovat kokoomuksesta aina silloin tällöin julkisuuteen tihku-
vat sisäpiirin ilkeät juorut päättömästä sekoilusta ja toistensa 
sättimisestä sekä kiduttavis-ta ristipistoista kulisseissa. 

Millainen todellisuus irvistää 
Petteri Orpon johtaman kokoo-
muksen takapihalla? Mikä on 
totuus kokoomuksesta? Kulttuuriklubi
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Kiitos Suomen tietokirjailijoille tätä kirjaa var-
ten myöntämästä apurahasta.
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Varoitus 
kapitalismin 

keskittymisestä
Me emme ole vielä nähneet kapitalismin keskittymisen huip-
pua, vaikka niin luulemme. Silloin kun se osuu kohdalle, on 
enää mahdotonta kääntää suuntaan muualle, vaikka niin toi-
voisi ja haluaisi, sillä muutos on niin täydellinen ja itsensä 
sisään sulkea, ettemme voi jo tapahtuneelle mitään. Joidenkin 
asiantuntijoiden mukaan kyseessä on silloin ihmiskuntaa va-
kavamimmin uhkaavan kriisin eli ahneuden keskittymisestä 
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vahvojen käsiin. Maailma on muuttumassa hyvin valvotuksi 
kauppapaikaksi, jossa ihmisen rooli on vain kuluttaa ja ku-
luttaa ja vielä kerran kuluttaa itsensä kehdosta hautaan. Ylen 
Areenasta tuli tammikuussa 2022 kaksiosainen ohjelma Ama-
zonin vallasta. Amerikkalaisen unelman toteuttanut yhtiön 
perustaja on tehnyt yhtiöstään pelottavalla tavalla valtion 
valtiossa ja isoveljen, joka valvoo tavallisten ihmisten elämää 
niin, että senaattori Elisabeth Warren vaati omassa demokraat-
tipuolueen presidentin esivaalikampanjassaan suuryhtiöiden 
kilpailun rajoittamista ja pilkkomista uskaltamatta mainita 
nimeltä Amazonia, joka olisi todennäköisesti kostanut tavalla 
tai toisella vasemman linjan demokraattina yhdessä senaattori 
Bernie Sandersin kanssa tunnetulle Warrenille. 

Moni yhteiskunnallista vääryyttä ja sortoa kokeva yllät-
tyy, kun huomaa, ettei spektaakkeliyhteiskunnan ympärillä 
olekaan kaikista puheista ja vakuutteluista huolimatta hyvää 
tarkoittavia rakenteita, joiden avulla kaikkien yhteinen onni 
toteutuisi tasapuolisesti. Ihminen on kuitenkin sellainen, joka 
ei tyydy saamaansa vaan janoaa aina uutta, lisää ja enemmän, 
ja jos mahdollista, muiden selkänahasta revittynä. Viime ai-
koina räikeimmät yhteiskunnan tekopyhyyttä ylläpitävä ah-
neudenesimerkit ovat Hesburgerin ja Coffee Housen hurskas-
telemat anteeksipyynnöt työntekijöidensä, lähinnä nuorten, 
heikosti koulutettujen ja ulkomaalaistaustaisten, huonosta 
kohtelusta. Vääryyden tekeminen oli platonilaisittain ajatel-
tuna yksi tietämättömyyden muoto. Platonin kuuluisimmassa 
teoksessa, Valtiossa, kehitettiin ajatus ”jalosta valheesta”, min-
kä avulla yritettiin uskotella syvällistä petosta, jolla kansalaiset 
saatiin välittämään toisistaan ja uskomaan tyhjiin lupauksiin, 
ja niiden mukana aina automaattisesti mukana seuraavaan 
yhteenkuuluvuuteen. Avainkäsitys on jäljittely eli ”mimesis”. 

Hippias Minor. Pienempi kahdesta Platon-korpuksen 
Hippias -dialogista käsittelee valehtelua, virheiden tekemistä 
ja väärin tekemistä ideana selvittää, millainen olisi hyvä ihmi-
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nen. Hyvä ihminen on tietenkin se, joka valehtelee taitavam-
min niin, että saa muut uskomaan sanoihinsa ja tekemään 
mitä niillä haluaa ja ajattelee pragmaattinen nykyihminen, 
vaikka asiasta ei ääneen liikoja puhuta, että illuusio hyvyydes-
tä säilyisi. Silloin kyseeseen tulee myös hurskastelu, mikä on 
peittänyt alleen räikeimmän nykyongelman: valheen ylivoi-
man. Esimerkiksi tästä suuria voittoja köyhien avulla tahkoa-
vat alimiehitetyt puppuruokapaikat maksavat alan huonointa 
palkkaa työntekijöilleen. Kaikki tämä on mahdollista, koska 
kännykkäsukupolvi on tottunut lyhyisiin, mainosmaisiin 
tekstiviesteihin, eivät kuuluu ammattiliittoihin eivätkä ole 
uskaltaneet aiemmin toimia oman elämäntilanteensa paran-
tamisen puolesta. 

Marxin puhuma työn ja pääoman välinen ristiriita sekä 
kurjistuminen eivät ole hävinneet mihinkään, ja työnanta-
jat saavat voittonsa edelleenkin työntekijällä teettämästään 
työstä. Maailmassa ei olisi niin suuria ongelmia kuin nyt, 
jos joku ottaisi tosissaan sen, mitä Platonin veli, Glaukon, 
esittää Valtion toisen kirjan alussa erään maailmanhistorian 
ensimmäisistä oikeudenmukaisuusteorioista: ”Sanotaan että 
vääryyden tekeminen on luonnostaan hyvää ja vääryyden 
kärsiminen pahaa, mutta että sen kärsimisen tuottama paha 
on kuitenkin suurempi kuin sen tekemisen tuottama hyvä.” 
Niinpä kun ihmiset sekä puolin että toisin sekä tekevät, että 
kärsivät vääryyttä ja saavat maistaa kumpaakin Glaukonin 
mukaan, silloin ne heistä, jotka eivät kykene välttämään jäl-
kimmäistä ja saavuttamaan edellistä, katsovat edulliseksi sopia 
keskenään, että eivät tee toisilleen vääryyttä ja eivät myöskään 
joudu siitä kärsimään. ja näin he ovat ryhtyneet säätämään 
lakeja ja tekemään keskinäisiä sopimuksia, ja lain määräyksiä 
he ovat ruvenneet nimittämään laillisuudeksi ja oikeudenmu-
kaisuudeksi. Siksi me haluamme uskoa satuja ja siksi niitä 
meille myös syötetään.

Yhtäältä sanotaan toista ja toisaalta tehdään päinvastoin 
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tieten tahtoen pitkää nenää petoksen hyväuskoiselle uhrille 
näyttäen. Vallankumouksesta ei ole tietenkään kyse vaan sen 
vastakohdasta, vanhan vallan ja valheen takertumisesta kynsin 
ja hampain muutosta haluavan ja mielessään epäröivän ihmi-
sen mieliin. Ovelassa valheessa aseet käännetään vastustajiin 
päin sen omilla sanoilla, ja sanoille luodaan hämäämismielessä 
toinen todellisuus. Usein se sana, jota käytetään, tarkoittaa 
päinvastaista, kuin mitä luottavainen kuulija tai lukija sen 
olettaa hyväuskoisuudessaan olevan. Kysymys on tietenkin 
huijaamisesta ja petoksesta. Siksi vastustan tässä kirjassa täl-
laisen mahdollistavaa ns. kontekstuaalista lukutapaa, jota 
kokoomushistorioitsijat Vasa Vares etupäässä, tuntuvat käyt-
täneen väärin tehdessään joko tahallisesti vääriä tai ylimal-
kaisia huomioita tosiasioista, joiden perusteella ei voi tehdä 
johtopäätöksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla.

Konteksti ”pyhäinkirjoituksiksi” luokiteltua tekstejä lu-
kiessa vaikuttaa nousseen itsetarkoitukseksi, ja on tuottanut 
joko tahallisia tai tahattomia tulkintavirheitä, kuten kokoo-
mustaustaiselle toimittaja Tuomo Yli-Huttulalle näyttää ta-
pahtuneen artikkeleissaan ja kirjoissaan puolueestaan, missä 
hän trivialisoi kokoomuksen pahan ytimen pinnalliseksi ja 
turhanpäiväiseksi juorupalstavalheellisuudeksi ilmeisen tar-
koituksella, häivyttääkseen puolueen todellisen olemuksen ja 
tarkoituksen johtaakseen meitä harhaan siitä, mistä todella on 
kysymys. Se on hyvä pitää muistissa. Tämän x (ummehtunut 
arkkikonservatismi) verbaalisen ikuisuusongelman sijaan kä-
sittelemme tässä kirjassa enemminkin muuttuvia ongelmia 
x1 (valheen voima), x2 (valheen typeryys) sekä x3 (valheen 
paljastumisen ilo), koska haluamme saada valheen seasta sel-
ville edes jonkinlaisen totuuden, ja emme siksi tuijota kokoo-
musmaailmaa historiallisen rekonstruktion, vaan rationaalisen 
rekonstruktion tarjoamin eväin suoraan tähdäten tekstien 
filosofiseen ja normatiiviseen ydinsisältöön, jotta voisimme 
ymmärtää ja puhua sitä samaa kieltä, mitä kokoomuskin mu-
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misee piilosanomassaan meiltä salaa ja meitä huijatakseen. 
Kokoomusretoriikkaa ja politiikka eivät ole tänään ymmär-

rettävästi kirjaimellisesti sellaista, kuin ne olivat sata vuotta 
sitten, siitä huolimatta, että henkinen pohja on sama, kyseessä 
ei ole samanlainen yhteiskunnallinen tila eikä enää siitä johtu-
vat ongelmat. Mutta valheellinen retoriikka ja vallanhalu eivät 
ole muuttunut mihinkään. Se mitä kokoomuslaiset yrittävät 
lukijalleen totuutena syöttää, ei ole mitään muuta kuin pii-
losanomana järjestyssääntö olevaisen muuttumattomuuden 
välttämättömästä pakosta. Tällaisessa uskottavaksi naamioi-
dussa propagandassa on se vika, ettei se vaikuta valheelta eikä 
siihen uskova edes itse oikein ymmärrä sen alkuperää ja to-
dellista luonnetta. Ihmisten kokema epävarmuus muutoksen 
pyörteissä saa ihmisen kaipaamaan vanhaa järjestystä, missä 
kaikki on hyvin yhden vahvan käden ohjaamana, tyyliin ylei-
sen petoksen aikoina totuuden kertomisesta tulee vallanku-
mouksellinen teko. 
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Se satu, joka 
meidän halutaan 

uskovan
Kokoomus on satusetien kerho, jossa paras tarina voittaa 
aina todellisuuden tylsät faktat, vain jos se palvelee vallassa 
olevaa kokoomusmytologiaa puolueesta ajan tarpeita silmällä 
pitäen. Ennen sotia ilme oli tunkkainen ja tiukkailmeinen ää-
rioikeistoon osaksi laskettu kypäräpappipuolue, sotien jälkeen 
kokoomus etsi itseään vanhakantaisen ryssä- ja kommunis-
minvihan keskellä kriisistä kriisiin, kunnes Rihtniemi alkoi 
seurata ns. Mustan internationaalin eli maailman oikeistopuo-
lueiden menestyksekkäitä tapoja piilottaa musta sisimpänsä 
löysiin vaalilupauksiin ja taivaanrannanmaalailuun onnelli-
sesta (toisilleen vastakohtaisten intressipiirien- ja luokkien) 
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yhdessäolosta ja avunannosta. Tällainen retoriikka ei varsi-
naisesti valehtele. se vain jättää kertomatta sen, kuka lopulta 
ja mitenkä laskun kaikesta tästä maksaa. Ei ainakaan rikkaat. 

Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) sanoi jokaisen 
eliittiryhmän luovan aina uuden sosiaalis-poliittisen myto-
logian, jonka avulla tilanne pysyy hallinnassa ja jonka avulla 
eliitti pystyy ylistämään itse tuottamiensa hallinnollisten pal-
velujensa arvoa rahvaan silmissä, saaden sillä tavalla omien 
etujensa kaikkinaisen lisääntymisen näyttämään itsestään 
selvältä. Tässä on myös kokoomuksen menestyksen, ja me-
nestyksellisen vallankäytön salainen resepti. Kokoomus osaa 
kertoa kauniita satuja, jotka uskomme täysillä vailla epäilyn 
häivää. Mutta kaikki konservatiivit eivät omaa malttia päästä 
lihan kimppuun heti kun eläin on edes kunnolla kaadettu. 
Esimerkiksi Donald Trump aloitti heti vallassaolonsa ensim-
mäisenä päivänä sodan kaikkein heikommassa olevia vastaan 
valtavilla julkisen sektorin budjettileikkauksilla, jossa heitet-
tiin ulos tuhansia työntekijöitä ja vietiin tärkeitä palveluja 
köyhiltä. Kokoomus sentään antaa hieman aikaa uhrille.

Entinen vasemmistolainen poliitikko ja taloustoimittaja 
Esko Seppänen puhuu suoria sanoja kirjansa Mistä Suomi 
vaikenee? (INTO 2016) ensimmäisessä luvussa Kun raha pu-
huu, Suomi vaikenee: ”Valta on rahaa silloin, kun kansakunta 
pidetään liikkeessä rahan tavoittelun perässä. Siinä villissä ja 
vapaassa menossa raha ei hankaa rikkaiden sielua. Raha on 
valtaa finanssikapitalismissa, joka on samaa kasvotonta kapita-
lismia niin Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Kiinassa kuin kaikissa 
muissakin koko systeemin kriisille alistuneissa maissa. Mark-
kinavoimien diktatuurissa markkinoiden vapautta rajoittavat 
viidakon lait. Valtataistelu on kamppailua siitä, kuka on yh-
teiskunnan subjekti, kenen tekeminen on tärkeää, kuka mak-
saa. Valta valitsee, ketä haastatellaan, kuka on asiantuntija, 
kuka totteluttaa ketä.” Seppäsen paras oivallus on väite vallasta 
hallitsevan eliitin kykynä esittää oma etunsa yleisenä etuna.
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Seppänen ymmärtää oikeistolaisen valheen alkaneen vuo-
den 1918 traagisista tapahtumista. Kaikki tuo mitä Seppänen 
edellä luetteli ei olisi ollut mahdollista, ellei valkoinen Suomi 
olisi voittanut ja ottanut hallintamenetelmäkseen valkoisen 
valheen, johon koko maa käärittiin, mutta vain hetkeksi – 
onneksi, sillä poliittinen keskusta ja maltillinen vasemmisto 
löysivät toisensa ja kykenivät luomaan kokoomuksen johta-
malla kovan linjan äärioikealle voimakkaan vastavoiman ja 
yhteiskunnallisen uudistuslinjan punamullasta. Maa ei muut-
tunutkaan porvarien uhittelun mukaisesti yhdeksi suureksi 
vankileiriksi, eikä vasemmistoa onnistuttu lyömään lopullises-
ti maahan lukuisista yrityksistä huolimatta. Juuri tämä hier-
tää kokoomusta vieläkin. Kaikki oli hetken käden ulottuvilla, 
täydellinen valta, kunnia ja raha. Mutta sitten Saksan keisari 
meni häviämään ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän kei-
sari hävisi maansa päänsä ja kruununsa lisäksi. 

Se satu, jonka kokoomus haluaa meidän uskovan, on se 
Seppäsen jo mainitsema tarina hallitsevan eliitin edusta muka 
myös yleisenä etuna – temppu on sama kaikkialla maailmas-
sa. Siihen he tarvitsevat ovelia poliittisia varkauksia, kuten 
Naomi Klein kirjoittaa oikeistolaisen ja ay-vastaisen kommen-
taattorin, Charles Krauthammarin sanoneen, kun Trump oli 
huijannut muutamia ay-johtajia kehumaan itseään – ne ovat 
hyvä tapa yrittää viedä ääniä demokraateilta. Oikeisto tarvit-
see ääniä perinteiseltä vasemmistolta päästäkseen turvaamaan 
eliitin tarpeet räikeillä valheilla. Sitä ovat leikkausten peruste-
luina käytetyt väitteet näkymättömästä kädestä eli rikkaiden 
veronalennuksista hyödyttämässä myös köyhiä sekä valheel-
linen väite velan turmiollisuudesta. Siksi kokoomukselle on 
tärkeä selittää omassa maksettujen marakattien historiassaan 
oma tarinansa parhain päin. Hyvä esimerkki tästä on kokoo-
muksen alkutaipale vertailemalla puolueen omaa näkemystä 
yleiseen historialliseen näkemykseen.

Kokoomus on mainostanut itseään alusta lähtien lail-
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lisuuspuolueeksi, mutta oli muninut pahasti vuoden 1918 
traagisten tapahtumien jälkeen ja näyttänyt, ettei lailla ole 
mitään merkitystä silloin, kun sen rikkominen palvelee par-
haiten oikeiston etuja. Esimerkkejä on paljon. Professori 
Seppo Hentilä kirjoittaa kuninkaanvaalin loukanneen mm. 
eduskunnan joulukuun 6. päivänä 1917 antamaa Suomen 
itsenäisyysjulistusta, jonka mukaan Suomi oli riippumaton 
tasavalta ja eduskunta valtiovallan korkein haltija. Vuoden 
1919 Tynkäeduskunnan hajotuksen jälkeiset istunnot olivat 
oikeusoppineiden mielestä laittomia. Professori Jukka Kekko-
sen mukaan Suomen oikeusperinteessä ja oikeuskulttuurissa 
vallinnut legalistinen traditio murtui vuoden 1918 traagisten 
tapahtumien jälkiselvittelyssä. Kokoomus puhuu toista mutta 
vaikuttaa noudattavansa Eric Hobsbawm termiä ”keksityis-
tä traditioista”, yrittäessään sepittää itselleen ja tekemisilleen 
mahdollisimman kunniakasta historiaa samalla puhdistaen 
häpeäpilkut historian hämärään.

”Nopealla tahdilla tuotetut massiiviset vapaussodan his-
toriat, muu vapaussotakirjallisuus ja punaista terroria doku-
mentoineet muistitietokeräykset loivat perustan sisällissodan 
muistamisen valkoiselle hegemonialle. Voittajat ottivat täy-
dellisesti haltuunsa myös muistamisen julkisen tilan. Valta-
kunnallista ja paikallista julkisuutta hallitsivat sankarivaina-
jien hautajaiset, sodan alkamisen ja päättymisen muistojuhlat 
ja monet merkkipäivät”, kirjoittaa professori Seppo Hentilä 
kirjassaan Pitkät varjot – muistamisen historia ja politiikka. 
Hentilä jatkaa, että sen lisäksi että punaisilta riistettiin oikeus 
muistaa julkisesti kuolleita omaisiaan, estettiin heidän mah-
dollisuutensa saada valkoiset murhamiehet teoistaan vastuu-
seen. Valkoisen terrorin tekijöistä kuitenkin vain muutama 
joutui teoistaan vastuuseen. Valtionhoitaja P.E. Svinhufvud 
määräsi 7.joulukuuta 1918, miltei viimeisenä virkatoimenaan 
ennen kuin joutui jättämään paikkansa seuraavaa:

”Henkilöt, jotka maan laillista järjestystä vastaan nostetun 
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kapinan kukistamisen tarkoituksessa tai estääkseen kapinan 
levenemistä taikka palauttaakseen järjestystä ovat teoissaan 
menneet yli sen, mitä mainittujen tarkoitusten saavuttami-
seksi olisi ollut tarpeen, jätettäköön syytteeseen panematta ja 
rankaisematta.” Oli täysin selvää, etteivät valkoiset välittäneet 
laillisuudesta tai hyvistä tavoista, kun kyseessä oli kosto. Poliisi 
ja syyttäjät eivät edistäneet valitusten tutkimista. Vain muuta-
man kerran punaisten omaiset onnistuivat viemään Hentilän 
mukaan asiansa oikeuteen asti, mutta Svinhufvudin armah-
dusasetuksen nojalla syytteet kumoutuivat kerta toisensa jäl-
keen. Punaisista tuli lähes lainsuojattomia hylkiöitä. Punaisten 
tappioista joutuivat pahiten kärsimään sodassa kaatuneiden, 
ammuttujen ja vankileireillä menehtyneiden omaiset ja lesket 
sekä lapset. Esko Seppänen ymmärtää taustalla vaikuttavan 
kansainvälispoliittisen tilanteen. 

Hänen mukaansa Suomen kohtalonkysymys on ollut Tuk-
holma-Moskova-Berliini: ”Kun Suomi on vuorollaan näiden 
maiden historiallisen myrskyn silmään joutunut, se on saanut 
kaiken toivon omasta täysvaltaisuudestaan heittää. Suomalai-
set eivät ole rakastaneet Ruotsin tai Venäjän valtaa, mutta tri-
angelin kolmas osapuoli Saksa on ollut sata vuotta Suomen -ja 
varsinkin kuningasmielisen kokoomuksen – salarakas.” Siinä 
hyvä motiivi kokoomuksen kuningasseikkailulle ja eräs seli-
tysmalli myös sille, miksi Suomi oli niin Saksa-riippuvainen, 
ja kenen toimesta, 1900-luvun alkuvuosikymmenet puoluees-
sa, jota johtivat vanhat saksalaismieliset yliopistoprofessorit. 
Osoittaakseen nöyrää alamaismieltä Saksalle, eduskunta sääti 
9.7.1918 lain, joka salli vähintään kolmen vuoden tuomion 
saaneiden vankien lähettämisen Saksaan työleireille.

Vuosi 1918 on sekä merkittävä Suomen että kokoomuksen 
historiassa. Ilmassa haisee väkevästi teurastettujen punaisten 
veri ja suuri epäoikeudenmukaisuus. Erityisen ilkeää oli kir-
joittelu punaisten puolella taistelleita naisia – susinarttuja – 
kohtaan. Erään kiihkeän kirjoituksen mukaan suomalaisen 
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rodun puhtaana säilyminen vaati näiden naisten poistamista 
Suomesta, sillä heistä voisi kirjoittajan mukaan polveutua ro-
dullisesti huonontava sekasuku. Hentilä kirjoitti vapaussodan 
muistamisen valkoisen hegemonian jyränneen alleen punais-
ten mahdollisuudet surra julkisesti kuolleita läheisiään. Ko-
koomus perustettiin virallisesti näissä tunnelmissa joulukuun 
4. päivänä 1918 Vanhalla Ylioppilastalolla. Kokoonkutsujat 
olivat professori Hugo Suolahti, tohtori Ernst Nevanlinna, 
ylitirehtööri Kyösti Haataja ja tohtori K. R. Brotherus. Pai-
kalla oli yli kuusisataa ihmistä ympäri Suomea.

Maaliskuun 1919 tuloksena maahan tuli kolme ryhmää, 
oikeisto, keskusta ja vasemmisto. Aktivistit yrittivät saada 
valtionhoitajana toiminutta Mannerheimia ja kokoomusta 
vallankaappauksen taakse turhaan, kun kokoomuksen kär-
kinimet Paasikivi ja Ingman vastustivat ajatusta. Porvarilli-
nen puoluekenttä oli jakaantunut neljään osaan, ja siksi oli 
melkein mahdotonta saada aikaan porvarillisia enemmistö-
hallituksia, olivathan sosiaalidemokraatit saaneet odotusten 
vastaisesti peräti 80 paikkaa eduskuntaan. Ingman onnistui ja 
on myös siksi yksi kokoomuksen merkittävimmistä miehistä. 
Hän oli pappi ja kuului pohjalaiseen pappissukuun. Häntä 
pidettiin myös politiikan pahana lintuna saadessaan hajanaiset 
porvarit yhteistyöhön. Ingman on kokoomuksen legendaari-
sin hahmo ja ensimmäiseksi Suomen valtiomieheksi kutsuttu 
Paasikiven läheinen ystävä ja Ståhlbergin sekä Mannerheimin 
luottohenkilö. Tämä on se tarina Ingmanista, jonka Ingma-
nista kirjan (Vanhasuomalainen Lauri Ingman ja hänen po-
liittinen toimintansa WSOY 1996) kirjoittanut Vesa Vares 
haluaa meidän uskovan paljon muun uskomattoman lisäksi. 

Kokoomuslaiset asettuvat mielellään muistellessaan Ing-
mania ja puolueen loistonpäiviä sekä kahta kertaa asettumi-
sesta Saksan johdettavaksi ”puolueen joutuneen kantamaan 
historian taakkaa aina 1980-luvulle”, mutta puolustuksen 
saaneen puheenvuoron viime vuosina. Näin kirjoitti Ing-
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man-tutkija Vares, joka on samaa mieltä eikä välitä edes esi-
puheessaan piilotella katsoa maailmaa Valkoisen Suomen sil-
mälasien lävitse puolustaessaan maailmankuvaansa: ”Samaan 
suuntaan vaikuttaa, että oikeistolaisiin arvoihin usein liitetty 
isänmaallis-kansallinen henki on tuntunut jättävän 1970-lu-
vun ”hurraaisänmaattomuuden” – Kari Suomalaisen osuvaa 
termiä lainatakseni – taakseen. Asiantila on suorastaan saanut 
muutaman älykön – joissa on yhdistynyt oman maailman-
pelastussanoman vararikon turhautuma, halu pelastautua 
”edistyksen” puolelle konkurssista huolimatta sekä poliitti-
sesti joustava ja pinnallinen historiantuntemus – valittamaan 
”militarismin” ja ”nationalismin” uutta nousua.”

On vaikea uskoa, että tämä soopa on kirjoitettu vuonna 
1996, jolloin kokoomus mainosti itseään moderniksi oikeis-
topuolueeksi, sillä sen henki haisee läpeensä kokoomuksen 
sisällä olevalle ummehtuneelle arkkikonservatismille, ja osoit-
taa ettei puolueen ylimielinen oikeistolaisuus ole muuttunut 
mihinkään sadassa vuodessa. Kirjoitus on samanlaista uhoa ja 
herkkähipiäisyyttä osoittava, kuin aikoinaan professori L.A. 
Puntilan epäeettiset vähättelyt valkoisen-Suomen vääryyksistä 
punaisia niistä syyllistäessä. Siinä on myös samaa henkeä yri-
tyksenä pelastaa jotain sellaista kadotettua mielikuvaa, mitä 
ei ole ollutkaan olemassa, kuin Helsingin yliopiston yleisen 
historian professorin, Arvi Korhosen ”henkisessä asevelvolli-
suudessa”, pelastaa Suomi Neuvostoliiton punahegemonialta 
ja kyseenalaistaa valkoisen Suomen tärkein mielikuva vuoden 
1918 traagisista tapahtumista muka vapaussotana venäläisistä, 
vaikka Väinö Linnakin oli todennut jääkärimyytistä läpinäky-
vyydessään kainotekoisena ja jälkiviisaana: ”Eivät kai jääkärit 
vuonna 1915 Saksaan lähteneet kukistaakseen Suomessa ka-
pinan vaan tehdäkseen itse sellaisen.”

Kivenä kengässä onkin taas oikeistolaisen historiakirjoi-
tuksen päävihollinen, professori Heikki Ylikankaan kirja Tie 
Tampereelle, joka yhtenä ensimmäisistä sekä Juhani Paasivir-
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ran Suomi vuonna 1918-kirjan että Jaakko Paavolaisen Po-
liittiset väkivaltaisuudet Suomessa 1918-kirjan ohella uskalsi 
lyödä lusikkansa lähes täysin oikeistolaisen historiannäkemyk-
sen monopolisoimaan miinakenttään: ”Esimerkiksi Heikki 
Ylikankaan Tie Tampereelle-kirjasta virinneessä keskustelusta 
päätellen julkisuus ei ole edes huomannut, että niin sanottu 
”valkoinen myytti” kaatui jo lähes 30 vuotta sitten. Edelleen 
tuntuu jatkuvan sankarillinen hyökkäys jo kauan sitten kaa-
dettu vihollista vastaan ja itse asiassa sen valtavirran pönkit-
täminen, joka on ollut päällimmäisenä jo vuosikymmeniä. 
Siinä on irrotettu vuoden 1918 ilmiöt niitä ennen kaikkea 
selittävistä tekijöistä – vuodesta 1917 ja kevään 1918 PUNAI-
SESTA VALLANKAAPPAUKSESTA. Kaava on jokseenkin 
sama kuin jatkosotakeskustelun itseruoskinnassa, joka sysäsi 
kokonaan syrjään suurimman selittävän yksittäisen tekijän – 
talvisodan.”

Kirjoitus on hävytöntä historian tahallista väärää tulkin-
taa ja valkoisen voittajan raateluhampaiden väläyttelyä vuo-
sisadan jälkeenkin hävinneille punaisille, väittämällä vuoden 
1918 traagisia tapahtumia punaiseksi vallankaappausyrityk-
seksi. Mutta se on linjassa juuri sen sadun kanssa oikeistosta, 
jonka kokoomus haluaa meidän vielä tänäänkin uskovan hei-
dän hyvistä tarkoituksistaan maan pelastajina ja turvallisuu-
den takaajina, ja etenkin uskostaan niiden pyhittävän kaiken 
muun, myös keinot, ettemme luulisi heidän olleen yksityisen 
pahan asialla yleisen pahan sijasta. Sehän sotisi kokoomuksen 
omaa käsitystä itsestään vastaan. Vares puhuu historiallisen 
kokoomuskaanonin tapaan eikä edes halua ymmärtää sen 
olevan valheellista propagandaa, ei tutkittua tietoa. Kirjassa 
Suomen itsenäisyys ja poliittiset perinteet. kokoomuspuolu-
een 20-vuotisjuhlajulkaisu (Kansallisen kokoomuspuolueen 
Uudenmaan piiritoimikunta – Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran kirjapaino 1939) puhutaan ihan samoin äänenpai-
noin Yrjö Leiwon artikkelissa Kansallinen kokoomuspuolue 
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9.XII 1918 – 9 XII. 1938: ”Omien kansalaisten kapina uhkasi 
maamme vapauden synnyinhetkellä kaataa kumoon itse yh-
teiskuntaelämämme perusteet.”

On olemassa silti yksi kokoomushistorian kaanonin ylis-
tyslaulu ylitse muihin, minkä rinnalla isolla rahalla maksetut 
kokoomusmarakatit Vesa Vares ja hänen toimittajamaailman-
sa alter ego Tuomo Yli-Huttula kalpenevat kilvan lähes ”mau-
nojokipiimäisen” mestarisuorituksen edessä, kun kokoomus 
on pannut ison vaihteen päälle ja siinä menossa ei pysy ku-
kaan. Oman kilpensä kiillottamisen maailmanmestaruuden 
ansaitsee kahden entisen kokoomusnuorten pomon ja myö-
hemmin puolueen puheenjohtajan, Jussi Saukkosen ja Juha 
Rihtniemen toimittaja Jaakko Korjuksella kirjoittama kolmen 
nimiin laitettu juhlateos Kokoomus eilen ja tänään (Kansal-
linen kokoomus 1968), esikuvanaan Valkoisen Suomen yh-
den tuotteliaimman historiakaanonin ylläpitäjän, professori 
Mauno Jokipiin tapa ottaa lähihistoria haltuunsa tahallisen 
vilpillisellä todistelulla ja ongelmien maton alle lakaisulla 
muuttaakseen häpeän ja syyllisyyden partiopoikamaiseksi 
uhrautuvaisuudeksi ja viattomuudeksi.

Silvennoinen, Tikka ja Roselius muistuttavat juuri Mau-
no Jokipiin syyllistyneen tähän kirjassaan Panttipataljoona. 
Jokipiin mukaan Rintamamiesliitto suhtautui ss-vapaaeh-
toisliikkeeseen ”myönteisesti” mutta ”tämä yhdistys ei ollut 
poliittinen”. Kirjoittajien mukaan vähättely hipoi vilpillisyyt-
tä: ”Rintamamiesliitto oli perustamisestaan saakka pitänyt 
asialistallaan nimenomaan taistelua kommunistien ”uskon-
toamme uhittelevaa, valtio- ja maanpetoksellista toimintaa” 
vastaan, niin muistikulttuurin kuin työmarkkinapolitiikankin 
areenoilla. Sen aktivistit olivat syyllistyneet eduskunnan va-
rapuhemiehen sieppaukseen ja pahoinpitelyyn. Liittoa pidet-
tiin niin poliittisena, että kenraali Aarne Sihvo oli sotaväen 
komentajana kieltänyt aktiiviupseereita kuulumasta liittoon. 
Sen joukoista oli noussut riittävästi kumouksellisia radikaaleja 
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toisen maailmansodan aikakauden vakavimman maanpetok-
sellisen hankkeen, Vapaan Suomen liikkeen, riveihin. Mitä 
yhdistyksen olisi vielä pitänyt tehdä ollakseen Jokipiinkin 
mielestä poliittinen?”

Silvennoinen, Tikka ja Roselius paljastavat tässä Valkoisen 
Suomen tavan selittää itselleen parhaiten päin asiat kuin asiat 
tosiasioista sen kummemmin välittämättä. Tätä samaa eliitin 
rikoksia peittelevää yhtä suurta valheiden orkesteria johtivat 
ja johtavat edelleenkin kokoomuslaiset. Siksi kaikkiin heidän 
itsestään kirjoittamaansa pitää suhtautua kriittisen varauksel-
lisesti ja lukea tekstejä vastapäivään, uskoen vain sen minkä he 
kieltävät, ja olla taas uskomatta sellaista, minkä he myöntävät 
tai väittävät olevan kuten he sen sanovat olevan, sillä sitä se 
ei ole 100 prosentin varmuudella, kuten jo Kokoomus eilen 
ja tänään-juhlajulkaisun ensimmäisestä kappaleesta selviää. 
Kirja on yhtä tyhjän kanssa vain mielipidekirja – sen kummal-
lisempi ei ole, vaikka yrittääkin teeskennellä olevansa - samaan 
aikaan ilmestynyt Tampereen yliopiston historian dosentti 
Pirkko Romminkaan kokoomushistorian I-osa Linjan synty 
vuosina 1918-1938.

Puolue oli joutunut paitsioon Kekkoslandiassa ”ulkopo-
liittisista syistä”. Taustalla vaikutti porvaripuolueiden keski-
näinen nokittelu paremmuusjärjestyksestä. Kokoomukselle 
tuli kiire selittää menneisyyttään julkisuudessa omien etujen-
sa mukaisesti, sillä 1960-luvun radikalismi oli tuonut 1966 
eduskuntaan vasemmistoenemmistön ja nuorten myötä Suo-
meen maailman moraalisena äänenä uusvasemmistolaisen 
radikalismin, joka söi ammatikseen kokoomuksen tapaisia 
ummehtuneen arkkikonservatismin mädättämiä vanhan 
valheen keltaisilla hampailla hymyileviä paperitiikereitä 
hyvin tuloksin. Kokoomuksen imago oli vanha ja väsynyt. 
Vasemmistohegemonia jylläsi. Ja vaikka kirjan kirjoittajiksi 
on merkitty kolme edellä mainittua henkilöä, oli kirjan syn-
tyyn ja sen nykykokoomuslaiseen tulkintaan kokoomuksen 
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menneiden aikojen vihasta vapisseen kypäräpappipuolueen 
syntylistan vaimentamisesta poliittisen korrektiuden nimissä 
vaikuttanut ja vallankahvaan Kekkoslandiassa normalisoinnin 
ja puolueen imagon uudistamien mielessä pyrkinyt silloinen 
puoluesihteeri Harri Holkeri.

Ensimmäinen suuri ongelma kirjassa näkyy siinä, ettei 
kirjassa uskalleta käsitellä lainkaan vuoden 1918 puolueen 
perustamiseen liittyviä ja sitä seuranneita hajaannuksen ja 
poliittisten virheiden sekä tappioiden aikaa. Kirja alkaa laa-
jalla yleisluontoisella katsaukselta kokoomuksen suurimmaksi 
päänsäryksi osoittautuneesta suositusta punamultayhteistyös-
tä maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien välillä, joka alkoi heti 
Kyösti Kallion tultu presidentiksi vuonna 1937, kun Uk-
ko-Pekka saatiin kengitetyksi demareiden tavoitteiden mu-
kaisesti takaisin Luumäelle kotiseutumuseoon oikeistolaisen 
pahan ja kiusantekemisestä valtakunnan ykkösnimenä. A.K. 
Cajanderin hallitus oli vahva ja parlamentaarisesti luja, ja ne 
olivat myös hyviä syitä, miksi kokoomus säikähti. Hallituk-
sen niihin aikoihin poikkeuksellisen pitkän, kahden ja puolen 
vuoden, vallassaolon ajan ei siksi tehty yhtään välikysymystä 
opposition johtavan puolueen kokoomuksen toimesta. 

Kokoomus oli vielä tuolloin patamusta ja vanhoillisten 
vahvoissa käsissä. Vuoden 1939 puoluekokouksessa vilahtavat 
puolueen oikean siiven kyseenalaista kunniaa nauttineet ni-
met, kuten eversti Paavo Talvela ja aikaisempi pahamaineisen 
salaisen poliisin päällikkö Esko Riekki sekä varatuomari Antti 
Tulenheimo ja professori Edwin Linkomies. Viimeisissä rauh-
anajan vaaleissa kokoomus kasvatti ääniosuuttaan 13 prosent-
tiin, ja paikkamääränsä viidellä 25 kansanedustajaan, mikä 
oli kovin vähäistä verrattuna maan kahteen johtavaan puo-
lueeseen, sosiaalidemokraatteihin ja maalaisliittoon. Kumma 
kyllä kirjassa ei pohdita lainkaan suuntaan tai toiseen vaali-
menestyksen syitä, silloista poliittista tilaa tai puolueen sisäisiä 
jännitteitä, vaan niistä vaiettiin visusti. Ei tarvinnut. Suomi 
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oli vahvasti valkoisuudessaan kokoomuslaisten instituutioi-
den kuristusotteessa. Koko yhteiskuntaelämä oli jäykistetty 
vuoden 1918 traagisten tapahtumien jälkeisenä seurauksena 
valkoisen sankarimytologian näyttämöksi ja se riitti itseensä 
tyytyväiselle kokoomukselle.

Mutta se ei ole totta. Oikea syy on yrittää olankohauksella 
sivuuttaa oikeat ongelmat ja asioista puhuminen niiden oi-
keilla nimillä. Jaakko Korjus tunnustaakin sen suoraan esipu-
heessaan: ”Ajoittain hyvinkin kiihkeä, värikäs ja dramaattinen 
poliittinen taistelu tarjoaa runsaasti kiinnostavaa materiaalia, 
mutta se on kenties myös kuluttanut niin paljon yhtä hy-
vin henkisiä kuin aineellisia voimavaroja, että puolueet ovat 
siirtäneet historiankirjoituksensa pääasiallisesti huomispäivän 
tehtäväksi.” Kokoomus siis valitsi näin mieluummin histo-
riansa kipukohtien vaikenemisella kiistanalaisen historioitsija 
L.A. Puntilan menetelmän ”tuhoamalla” poliittista historiaa, 
kuin olisi jättänyt sen vihollisen uustulkinnan riepoteltavaksi 
silloin kun se pelkäsi, ja jotta sitä ei voida käyttää sitä itseään 
vastaan, kun se pyrkii todellisen luonteensa naamioimalla 
keräämään tavallisten ihmisten ääniä, vaikka toimiikin hei-
dän etuaan vastaan, on aina toiminut, ja tulee yhtä varmasti 
eliitin puolueena tulevaisuudessakin toimimaan – asia, joka 
ei koskaan muutu. 

Juuri siksi juhlakirja on naamioitu ja kirjoitettu propagan-
dahengessä. Kyseessä ei ole Korjuksen mukaan historia, ”vaan 
pikemminkin kolmen toiminnassa mukana olleen kirjoittajan 
yhteistyön tuloksena syntynyt katsaus”. Katsaus kirja onkin, 
kokoomuslaiseen historiannäkemykseen omista hyvistä ai-
keistaan – ei juuri paljon muuta tannerilaisena oikeistososiaa-
lidemokraattina tunnetun toimittaja Lasse Lehtisen Kekkosta 
irvailevien ja tannerilaisia ylistävien melko heppoisten tekelei-
den tapaan, vailla juurikaan mitään totuusarvoa - täynnä mie-
lipiteitä ja omaa tulkintaa omista tekemisistään. Myös Vesa 
Vares ja Ari Uino vilauttavat kirjassaan Suomalaiskansallinen 
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kokoomus – kansallisen kokoomuspuolueen historia 1929-
1944 (Edita 2007) tuon ajan poliittista ilmapiiriä ja sen vää-
ristynyttä nykykokoomuslaista itsetulkintaa. Kirjassa sentään 
uskalletaan kysyä miten konservatiivinen oikeistopuolue luovi 
läpi 1930-luvun, ja miten se kipuili eurooppalaisen oikeiston 
tavoin vallanhalussaan oman sisäisen äärioikeistonsa vilautel-
lessa namuna sen silmien edessä sotilassaappaiden tahditta-
man diktatuurin herkullista houkutusta. Vai uskalletaanko?

Näin ainakin odottaisi. Mutta Vares ei yllätä tulkitsemal-
la tapahtumia kirjan ensimmäisessä ja tärkeimmässä luvussa 
Kokoomus ja demokratian kriisi 1929-1939. Jo yhteisessä esi-
puheessaan Vares ja Uino paljastavat, etteivät aio ottaa todesta 
kokoomuksen mustan sielun tutkimusta, sitä kaikkein tär-
keintä, missä otettaisiin härkää sarvista ja selvitettäisiin perin 
juurin kokoomuksen ratkaisevan tärkeä rooli suomalaisessa 
äärioikeistossa vuosina 1918-1938. Sitä on tutkittu liian vä-
hän, jos lainkaan ja se olisi Orpon I-hallituksen yksi tärkeim-
mistä historiaprojekteista, sillä Vares ja Uino eivät edes halua 
selvittää kysymystä, vaan yrittävät piilottaa sen akateemisen 
vähättelyyn: ”Lähihistoriamme  ilmiöitä on hieman liiankin 
helppo ”lukea väärin” tai ainakin valikoivasti – ottamalla myö-
hempien aikojen arvot mittapuuksi, poimimalla esille vain 
radikaaleimmat ilmiöt ja pelkistämällä monisyiset kehitysku-
lut yksinkertaistaviin kysymyksiin, kuten ”oliko kokoomus 
äärioikeistoa vai ei”, ”oliko joku henkilö natsimielinen tai ei”, 
tai olettamalla, että kehityksen suunta nykypäivään on ollut 
mahdollinen.”

Tulikohan kirjottajille heti alusta lähtien työtapaturma, 
sillä jo kirjan esipuheesta lähtien lukija ymmärtää, että koko 
kirjan tehtävä on samanlainen epäilyn hämärän laskeminen 
kaiken ikävän ja ongelmaisen ylle, mikä saattaisi kokoomuk-
sen hyvät aikeet todellisten historiallisten faktojen valossa 
– ei mitä puhuttiin kaukoviisaasti julkisesti tulevaisuuden 
selittely varten, vaan mitä tehtiin julkisuudelta piilossa ku-
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lisseissa – kuin mitä kaikki muutkin kokoomuslaisten itse 
omasta puolueestaan kirjoittamat satuilut ovat olleet. Vares 
antaa kokoomuksen äärioikeistolaiselle politiikalle, joka sai 
vaaleista vaaleihin syvien kansaosien tuomion, synninpäästön 
keksimällä erääksi tekosyyksi puolueessa valinneelle äärioike-
istolaisuudelle kokoomuksen tunteman ”vasemmistopelon”:” 
Etenkin 1920- 1930-luvuista vallitsee edelleenkin stereo-
tyyppinen kuva oikeistolaisen vitivalkoisuuden kulta-aikana. 
Myös lapuanliikkeen vastapooli, äärivasemmisto mielletään 
nykyajan vasemmiston kaltaiseksi, jolloin se asettuu pelkäs-
tään uhrin asemaan.”

Vares käyttää hyökkäys on paras-puolustus-taktiikkaa 
ampuen itseään vain jalkaan. Tällaisen totuuden vääristelyn 
jälkeen hänen kirjoituksiinsa suhtautuu entistä varaukselli-
semmin. Tämä on jo tutuksi tullut kokoomuslainen tapa kier-
tää itse ongelmaa. Se vähätellään, unohdetaan ja kielletään, 
jos se tulee vielä joskus jostain vahingossa esille. Kokoomus 
on kovan luokan konservatiivipuolue, jolla on ollut, ja tulee 
aina myös olemaan, puolueessaan voimakas, sen politiikkaa 
rahoittajien muodossa ohjaava äärioikeisto, jota kutsutaan 
myös puolueen oikeiksi omistajiksi tai todellisiksi johtajaksi 
– niiksi kasvottomiksi Roope Ankoiksi, joilla on rahaa millä 
hallita ja harhauttaa hyväuskoisia. Heitä eivät demokratian 
kotkotukset tai historian vääryyksien korjausvaatimukset ole 
koskaan aiemminkaan sen kummemmin haitanneet. 

Taloudellinen- ja institutionaalinen valta on heidän käsis-
sään siihen asti, kunnes jokin riittävän tehokas vastavoima 
- kuten ilmastokriisi – voittaa ne, mikä on sekä epätodennä-
köistä että pelkkää toiveunta, koska länsimainen demokratia 
on heikko ja kansa altis mielenmuokkaukselle. Siksi nämä 
”kertomattomat kertomukset” ovat tärkeä osa kokoomusmy-
tologiaa. Niin saadaan aikaan se satu, jonka meidän halutaan 
uskovan – kokoomusmytologian sankaritarina valkoisesta 
vapaudesta.     
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Ole porvari!
Kokoomuksella oli 1970-luvun alussa nuorille suunnattu nä-
kyvä Ole Porvari!-kampanja. Porvarit olivat hälytysvalmiudes-
sa taas jälleen kerran maasta nousseen punaisen vaaran edessä. 
Mutta kokoomus ei ollut politiikassa niin sivustakatsoja, kuin 
monen porvarin suulla olemme saaneet kuulla 1970-luvun 
alussa keskellä nuorisoradikalismin kiihkeintä vaihetta, sillä 
kokoomuksella oli takanaan valkoisen Suomen perintönä 
hallitsevat kansalliset instituutiot ja maakunnalliset mediat. 
Pelätyissä kouluneuvostoissakin kokoomus oli yksi suurista 
eikä puolueen menestys ylioppilasmaailmassakaan ollut huo-
no. Siitä huolimatta kokoomus maalaili sosialismin peikkoa 
julkisissa puheissaan ja varoitteli maan luisumisesta punamul-
lan käsiin, ihan kuten se oli tehnyt 1937 Kyösti Kallion tul-
lessa presidentiksi ja nimittäessä A.K. Kajanderin hallituksen 
punamultayhteistyön nimellä kulkevan sosiaalidemokraattien 
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ja maalaisliiton yhteistyö valtakunnan politiikassa.
Miksi kokoomus jankutti asiasta, jota ei ollut ja ampui ty-

killä hyttystä? Maahan oli oikeistolaisten, ei vasemmistolaisten 
käsissä, kuten kokoomus propagandassaan väitti tyypilliseen 
tapaansa, hyökkäys on paras puolustus ja käännä vika eduk-
sesi-taktiikkaa hyväksikäyttäen, sillä poliittinen valta on ihan 
eri asia kuin taloudellinen valta, mikä on aina maassa ollut, 
ja tulee yhtä varmasti aina olemaan, kokoomusta lähellä ole-
vien piirien rautaisessa otteessa. Miksi sitten kokoomus antaa 
ymmärtää muuta tai vaikenee silloin, kun asioista puhutaan 
ja vastauksia kaivataan? Vastausta tähän pitää hakea itsenäi-
syytemme alusta, kun kokoomus perustettiin vuonna 1918 
ja saman vuoden traagisten tapahtumien jälkeisestä valkoisen 
Suomen sankarimytologiasta, mikä näkyy vielä tänäänkin 
porvarien röyhkeydestä puolustaa ahneuden ideologiaa sekä 
hyvästä itsetunnosta, kuten toimittaja Jaakko Korjus toimit-
tamasta Porvarin käsikirjasta (Kustannuskilta 1973) näkyy.

”Jokainen porvari on omistaja jo pelkästään sen vuoksi, 
että on porvari. Porvarin tärkein omaisuus on hänen hen-
kinen omaisuutensa, porvarillisuutensa. Tätä omaisuutta ei 
porvarilta voida missään olosuhteissa viedä. Sen säilyminen ja 
kasvattaminen riippuu pelkästään porvarista itsestään. Porvari 
haluaa kartuttaa sekä henkistä että aineellista omaisuuttaan. 
Porvari katsoo, että hänellä on niihin kumpaankin oikeus 
silloin, kun hän toimii oikein. Kartuttaessaan henkistä ja ai-
neellista omaisuuttaan, porvari toimii samalla yhteiskunnan 
kaikkien yksilöiden hyväksi. Porvarin henkinen ja aineellinen 
hyvinvointi on myös yhteiskunnan muiden yksilöiden hyvin-
voinnin edistämistä.”

Kirjan ilmeisen paha henki totuuden vääristelynä välittyy 
rivien välistä. Kirja on valkoisen Suomen hengenperillisten 
tapa muistuttaa nykypolvia isien arvokkaasta perinnöstä maan 
johdossa säilyttää ”yksityisomistukseen pohjautuva yhteiskun-
tajärjestelmä”. Väite on kokoomuslaiseen tapaan onttoa pro-
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pagandaa tarkoituksena syyllistää vasemmistoa sen ajamasta 
taloudellisesta tasa-arvosta, sillä ei vasemmisto ole uhkaamas-
sa yksityisomaisuutta vaan pyrkii rajoittamaan sitä ahneutta, 
mikä yrittää vahvemman voimalla viedä heikommilta kaiken 
mahdollisen. Niinpä kirja keskittyy mollaamaan vasemmistoa 
väittämällä vasemmistopropagandassa porvarin olevan aina 
paha: ”Porvari syö ja porvari mässää. Tällainen propaganda 
perustuu näköharhaan, mutta sen viesti on mennyt usein tois-
tettuna usein perille.” Porvarillisen ideologian hengettömyys 
näkyy käytännön ja aatteen välisenä ristiriitana, kun mitään 
varsinaista aatetta ei ole. On vain omaisuus ja valta-asemat, 
joita puolustamaan kokoomus ja sen aatteeksi nimeämät ta-
voitteet on tehty.

Kirjassa itsensä kolmeen kiertävä porvari suojelee itseään 
ja omaksumaansa käsitystä ja totuutta itsestään herkkähipiäi-
sesti syyllistämällä muita omista virheistään: ”Poroporvari ja 
pikkuporvari ovat oikealta tieltä poikenneita porvareita: ah-
daskatseisia, usein vain aineellista etua tavoittelevia, henkisesti 
mahoja ihmisiä. Kertomalla poroporvarien ja pikkuporvarien 
aikaansaannoksista sosialistinen propaganda siivittää sosia-
lismin levitystyötä. Poroporvarit ja pikkuporvarit ovat näin 
sosialismin levitystyön kannalta suorastaan välttämättömiä.” 
Oikea porvari vieroksuu Korjuksen mukaan poroporvarilli-
suutta ja pikkuporvarillisuutta ja kieltää niiden porvarillisuu-
den: ”Mutta porvari ei kiistä poroporvarien ja pikkuporvarin 
oikeutusta salliessaan mahdollisuuden myös vääriin valintoi-
hin.”

Porvarillinen ideologia ei siis sanan varsinaisessa mielessä 
ole ideologiaa, vaan enemmänkin vapauden vaatteisiin kää-
rittyä vahvemman lain suojaamista demokratiassa ääntään 
nostavia ja vaatimuksia esittäviä vastaan yhteisen kakun jaka-
misesta tasapuolisemmin. Sitä porvari ei siedä. Hän puolus-
taa omaa vapauttaan olla rikas ja haluaan turvata rikkautensa 
tarvittaessa, vaikka väkivalalla, jos tilanne niin vaati. Siihen 
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hänellä on historiassa omasta mielestään oikeutuksensa. Por-
varillinen aate on niiden etujen puolustamista, joilla on niitä 
vastaan, joilla ei ole. Siksi se ei ole aate vaan ahneus aatteen, 
järjestyksen, lain, instituutioiden ja viime kädessä jumalan 
nimeen vannoen perustettu ohjesääntö, joka muuttuu tar-
vittaessa mihin suuntaan tahansa. Käytäntö osoittaa, ettei se 
vierasta mitään mahdollisuutta turvata oman ryhmänsä edut, 
vaikka vallankumouksien keskellä.

Kokoomuksen politiikan sillisalaattimaisuudesta, mut-
ta samalla tavalla myös ideologisesta liike-elämäyhteydestä, 
saa hyvän kuvan, kun vertailee kokoomuslaisten ehdokkai-
den vaalilupauksia esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa. Ne 
ovat yleispyöreitä eivätkä lupaa varsinaisesti mitään. Yksi asia 
toistuu jatkuvasti: se on aina verojen tai maksujen alentami-
nen, kuten liike-elämäkin toivoo poliitikoilta vaaleissa kuin 
vaaleissa. Ehdokkaat eivät kerro millä budjettiin syntyvä vaje 
korvataan. Kyse on siis tahallisesta äänestäjien sumuttamises-
ta. Kerrotaan tavoite, mutta ei miten siihen päästään. Tere 
Sammallahti, joka pitää Päivän byrokraatti-blogia, on yksi 
tyyppiesimerkki tällaisesta hengettömästä, ja tällä tavalla va-
lehtelevasta kokoomuslaisesta nykypoliitikosta, joka esiintyy 
somessa esittämässä omia joskus hyvinkin kyseenalaisia kä-
sityksiään politiikasta ja moraalista. Sammallahti lupasi ajaa 
Espoossa politiikkaa, jonka seurauksena kunnan veroaste 
pitkällä tähtäimellä laskee ja edistää rakentamista ja kaavoit-
tamista rajoittavat sääntelyn purkamista (mikä ei ole kunnal-
lisvaltuustojen tehtävä ja herättää epäilyn siitä, kenelle hän 
oikein puhuu). 

Viimeinen lupaus on hellyttävää äänestäjien kosiskelua, 
mikä voi tulkita niin, että hän lupasi, ettei aja vain oman 
asuinalueensa kokoomuslaisten etua, vaan edistää päätök-
senteossa kaikkien kokoomuslaisten asiaa, parasta puolueen 
etukäteen päättämää etua ajatellen. ja koska vaalimainoksen 
tekstiä lukiessamme ymmärrämme hänen puhuvan liike-elä-
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män intressien puolesta, voimme myös olettaa, että hän ajaa 
muiden espoolaisten kokoomuslaisten kanssa ensin liike-elä-
män etua ja vasta sitten muiden espoolaisten kokoomuslaisten 
etua. Onni onnettomuudessa on kuitenkin se, että ne sattu-
vat olemaan yhtenäiset. Korjus kirjoittaa porvarin haluavan 
olla porvari: ”Siksi porvari puolustaa oikeuttaan olla porvari. 
Porvari on valmis tarjoamaan samalla myös muille mahdol-
lisuuden olla porvari. Porvari ei kuitenkaan vaadi, että myös 
kaikkien muiden tulee olla porvareita. Porvari antaa ihmisille 
mahdollisuuden valita myös toisin.” 

Väite on tietenkin täyttä puppua, sillä juuri vasemmisto 
haluaa nataa kaikille mahdollisuuden olla porvareita, kun rik-
kailta otetaan ja köyhille annetaan tulojen tasaamiseksi demo-
kraattiseksi. On Korjuksen väitteessä toinenkin epätosi väite: 
valinnanvapaus – yksi kokoomusmantran pyhistä hokemista. 
Kokoomus ei kerro, että valinnanvapaus on eri asia rikkaalle 
ja köyhälle. Rikas saa valita rikkautensa, köyhä ei köyhyyttään: 
”Porvari puolustaa vapautta valintaan ja vaihtoehtoihin. Sel-
lainen on meidän aikamme porvari.” Tässä omituisessa itsensä 
itseensä sulkevassa epä-älyllisessä väittelyssä ei ole kysymys 
mistään muusta kuin eväänsä syöneen puolueen ahdingosta ja 
propagandan tyhjyydestä, ja juuri siksi se on kiinnostava syy 
tutkia, millainen puolueen propaganda on ollut niinä päivi-
nä, kun se on ollut vallassa ja se on muovannut yhteiskuntaa 
omannäköisekseen. 

Oikeastaan edellä olleen tekstin kummallisuus kertoo kah-
desta asiasta. Kokoomuksen altavastaajanasemasta yhteiskun-
nallisilla pelikentillä sekä tavasta käyttää lyhyitä mainosmaisia 
tekstejä vakuuttaakseen yleisön sanomansa oikeellisuudesta 
ja iskevyydestä. Kokoomus on pohjimmiltaan kuin iso kau-
pallinen yhtiö, joka käyttää markkinaviestintää isolla rahalla 
saadakseen sanomansa perille äänestäjille. Sen puolesta puhuu 
se, etteivät tekstit varsinaisesti sisällä mitään älyllistä pohdin-
taa vaan ovat täynnä kyllästymiseen asti yksinkertaistamisia ja 
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toistoa, joilla mainosviesti pyritään saamaan perille nopeasti 
ja tehokkaasti. Kokoomuksen väitteet on helppo ampua alas 
yksityiskohtaisesti. Niille ei tunnu löytyvän todellisuudesta 
vastapareja, mutta ne ovat lajissaan ”mainosmaisen” vakuut-
tavia, ihan kuten hieman isommassa kuviossa kokoomuksen 
yhdysvaltalaisen veljespuolueen, republikaanien marttyyriksi 
julistaman Trumpin kansan kahtia jakanut syrjivä vihasano-
ma demokraateista ja liberaaleista tuhoamassa amerikkalai-
suuden. 

Ihan samaa eri sanoilla ja yhteyksissä tarkoittavat väitteet 
porvarin oikeudesta etuiluunsa ja etuoikeuksiinsa silloin, kun 
hän toimii oikein – kokoomus unohtaa vain kerto kuka sään-
nöt luo, ja kenen ehdoilla niitä toteutetaan. Adam Smithin 
”näkymättömän käden väärinkäyttönä” kokoomus toistaa 
jatkuvasti epätodeksi todettua valhemantraa porvarin omai-
suuden edistävän myös muiden hyvinvointia, mutta unohtaa 
kertoa, että juuri tätä taistelua vastaan porvarillinen ideolo-
gia on keskittänyt kaikki voimansa, joista valheisiin perustu-
va porvarillinen propagandakoneisto ei ole vähäisin tai vailla 
vaikutusvaltaa. Mainontaan perustuva kokoomusviestintä 
perustuu sekä sosialismilla ja kollektivoimisella pelotteluun 
että mielikuviin moraalisesti oikein toimivien hyvin ja ai-
kaansaavien osaajien puolueesta. Puolue tarjoaa poliittiseksi 
samaistuskohteeksi vastustamatonta sinivalkoista karkkia. 

Erityisesti sosialismin- ja venäjäpelottelussa, puolueen 
kahdessa lempilapsessa, näkyy mainosmainen liioittelu, joka 
tehtävänä on vahvistaa luomalla pelon ilmapiiriä puolueen 
uskottavuutta kriisienhallintaan ja turvallisuuteen liittyvissä 
tärkeissä, mutta ihmistenmielissä melko abstrakteissa asiako-
konaisuuksissa. Kokoomuslaisessa vaalipropagandassa kaikki 
esitetyt mainosmaiset väitteet maailmasta parempana paik-
kana elää, jos äänestää kokoomusta, on parasta A-luokkaa ja 
voittamatonta, vaikka fiksu äänestäjä toki tietää, ettei se voi 
olla totta. Silti viesti menee perille vuosi vuoden jälkeen ja 
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kokoomus kalasta ääniä samoilla tunnekoukuilla.
Kokoomus osaa käyttää hyväkseen myös ns. negatiivista 

propagandaa eli sensuuria, kun se ei kerro ihan kaikkea tai 
jättää tahallaan kertomatta jonkin väitteeseen oleellisesti kuu-
luvan asian, joka olisi sen esittämälle totuudelle vahingollinen 
tai paljastaisi sen, mihin esitys oikeasti johtaa. 

Tästä hyvä esimerkki on kokoomuksen ontto väite 1950-lu-
vulla kansankapitalismista. Tavoitteena väitteen mukaan oli, 
että kaikki tulisivat omistajiksi. Mutta miten se olisi mahdol-
lista? Siitä kokoomus ei kertonut muuta kuin tavoitteen, ei 
miten siihen päässään tai mitä se edellyttää; kokoomus teki 
samaan aikaan kulisseissä kuitenkin hartiavoimien töitä päin-
vastoin, edistämällä rikkaiden rikastumista ja köyhien köyhty-
mistä, ja erityisesti kaikkensa, jotta kansalaisten mahdollisuus 
parantaa omaa alhaista asemaa koulutus- ja työmarkkinoilla 
ei olisi tuettu, ja vastusti verotuksen avulla tehtyä taloudel-
lisen tasa-arvon toteutumista ja valtionyhtiöitä, eli kaikkea 
kansankapitalismin todellisia ehtoja toteutua. Mitä tällaisen 
puolueen kanssa tekee, kun totuus on sille näinkin suhteellista 
ja sanat eivätkä teot kohtaa edes alkumetreillä keskenään? Se 
on monen muunkin puolueen ongelma, mutta kokoomuk-
selle se on tavaramerkki. 

Manipulatiivinen kokoomus on juuri siksi oveluudessaan 
kova pähkinä purtavaksi. Kokoomuksen äänestäjät tietävät, 
etteivät vaalimainokset ole tarkoitettu muuta kuin sinival-
koiseksi suojaväriksi puolueelle, joka markkinoi rivien välistä 
onnistuneiden bisnesten ja ihmisten rikasta elämäntapaa sekä 
sen ihannekuvaa äänestäjilleen, jotka haluavat samaistua hy-
vin menestyneen puolueen vanavedessä puoluetta edustavaan 
yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja sivistykselliseen eliittiin. 
Joskus kauan sitten kokoomuslaiset olivat vielä yhtenäinen 
luokka. Briteissä vanhoilliset kokoomuslaiset näyttivät samoil-
ta. Väitettiin miesten pitävän sukukalleuksiaankin oikeassa 
puntissa ja kampausta vasemmassa, mistä heidät tunnisti. Ny-
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kyjään kokoomuslainen voi olla kuka tahansa, mutta hänet 
erottaa muista siitä, että hän haluaa ennen kaikkea olla porvari 
- sana, joka ennen edusti miljoonien mielessä pikkusieluisuut-
ta, typeryyttä ja pohjatonta ahneutta. 

Suomen Kuvalehti julkaisi uudelleen kokoomustoimitta-
ja Tuomo Yli-Huttulan Kanava-lehden numerossa 7/2021 
julkaistun jutun, missä Yli-Huttula kirjoitti kokoomuksen 
hakevan paikkaansa muuttuneella puoluekentällä ja vilkuilee 
eri suuntiin.  Yli-Huttula on oikeassa monessa kuten siinä, 
että kokoomus on muuttunut pikkuhiljaa 1970-luvun kon-
sensushenkisestä ja arvoliberaalista puolueesta takaisin jyrkän 
oikeistolaiseksi ja syrjiväksi konservatiivipuolueeksi. Yli-Hut-
tula kirjoittaa puolueen hakevan uutta kannattajakuntaa tu-
levaisuuteen kurkottavalla aateretoriikalla – todellisuudessa 
kyseessä on tarkasti puolueen ydinryhmässä mainostoimisto-
jen ja galluppien tuella laskettu oikeistolaisen retoriikan en-
simmäinen koepallo yleisöön, ja siitä saadusta myönteisestä 
vastaanotosta sekä persuylivoiman katkaisusta innostuneena 
uudenlaisen, äärioikeistoa kosivan retoriikan lähtökäsky. 

Yli-Huttulan kirjoitukissa on paljastuksiakin, kun hän 
väittää Orpon tehneen kulisseissa Rinteelle tarjouksen, joka ei 
olisi paljoa eronnut siitä, mihin Sdp ja keskusta lopulta päätyi-
vät uutta hallitusta muodostettaessa. Se, mitä hän ei sano, että 
kokoomus oli päättänyt jo jäädä hallituksen ulkopuolelle per-
suvaaran takia ja että Orpon ehdotus oli vain hämäystä, jota 
käytettiin juuri tällä tavalla medioissa yrittäen peittää operaa-
tion todellisia jälkiä äänestäjien silmissä haittaamassa seuraavia 
vaaleja, joihin Orpo todellisuudessa keskittyy, sillä toiste hän 
ei aikonut lähteä paalupaikalta häviämään kisaa pääministerin 
paikasta. Yli-Huttula osuu asian ytimeen väittäessään aatteel-
lisen sydämensä keskustaoikeistosta enemmän oikealle siirty-
neen kokoomuksen tähtäävään seuraavissa eduskuntavaaleissa 
pääministeripuolueeksi: ”Kesän 2021 kuntavaaleissa se säilytti 
suurimman puolueen aseman 21,4 prosentin kannatuksella. 
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Kakkoseksi jäänyt nykyinen pääministeripuolue Sdp joutui 
tyytymään 17,7 prosentin kannatukseen. Alkusyksyn gallupit 
ovat vielä vahvistaneet kokoomuslaisten itseluottamusta.”

Tammikuun aluevaalin jälkeen asetelma ei ole käytännössä 
muuttunut mihinkään. Yli-Huttula on oikeassa kokoomuk-
sen taktiikan ja retoriikan suhteen; se on perinteistä kovan 
kypäräpappipuolueen köyhät kyykkyyn ja köyhäinhoitopoli-
tiikka korostavaa tavallisia ihmisiä nöyryyttävää ja erityisesti 
köyhiä alistavaa retoriikka niittämällä kannatusta leimaamalla 
Sanna Marinin johtama hallitus vasemmistolaiseksi, mitä se ei 
ole kahden keskustaoikeistolaisen puolueen, kepun ja rkp:n 
läsnäololla, ja vaikutuksella mm. metsä- ja aluepolitiikan 
painotuksiin selkeästi perinteisen oikeistolaisesti. Yli-Hut-
tula väittää hallituksen sisäisten kahakoiden vahvistaneen 
kokoomusta, mikä on naurettava väite, sillä juuri kiistat ja 
niiden hyvä jälkihoito ovat avittaneet hallitusta, ja erityisesti 
sen suosituimmaksi johtohahmoksi noussutta Sanna Marinia, 
joka nähdään riitojen jälkeen vahvistuneena ja Niinistön vas-
tavoimana osaavana poliitikkona.

Marin, joka nuoresta iästään ja vähäisestä poliittisesta koke-
muksestaan huolimatta, on pystynyt hoitamaan pääministerin 
tehtäviä mallikkaasti ja tuomaan takaisin sille kadotetulle kan-
sanosalle äänen, jolle Lipposen ja hänen puolueeseen sisään 
työntämän epämääräisen maisterijengin johdolla aloitettu, 
kokoomuksen kanssa ja kokoomuksen johdolla, kokoomuk-
sesta joskus oikealle vienyt poliittinen linjaus, jota vastaan 
SDP:ssä Antti Rinne ja Sanna Marin hänen hengenheimo-
laisenaan silloisena nuorisopoliitikkona kävi vallankaappauk-
seen oikeistodemareiden sätkynukkena toiminutta SDP:n pu-
heenjohtajaa ja valtiovarainministeriä, kansankoulunopettaja 
Jutta Urpilaista vastaan. Kokoomuslaisesta demarikaipuusta 
Yli-Huttula mainitsee kirjassaan Puolivallaton puolue (Ota-
va 2006) sivulauseen tasolla, vaikka se saattaa olla koko kir-
jan tärkein kohta ja kuin eräänlainen vetoomus poliittiselta 
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kartalta kadonneille aatteettomille oikeistodemareille tarttua 
taas aseisiin yhteisrintamassa oikeistolaistuneen kokoomuksen 
rinnalla.

 Osoite on selvä. Kokoomus tarvitsee demareita taiste-
lussa porvarivallasta. Yli-Huttulan mukaan kokoomuksessa 
muistellaan vieläkin kaiholla Paavo Lipposen sateenkaari-
hallituksen aikoja vuosina 1995-2003. Lipponen palautti 
tannerilaisen tavan toimia ja ymmärtää taloutta SDP:ssä ja 
se oli kokoomuksen mieleen. Varmasti oli. Silloinhan dema-
rit olivat Lipposen johdolla rähmällään kokoomuksen päin, 
tehden liki kaiken kokoomuslaisten pyytämän ja aiheuttaen 
toimillaan puolueen nykyiset ongelmat mm. kannatuksen al-
haisen matelemisen sekä duunarien joukkopaon persuihin. 
Miten demareiden kanssa hallitusyhteistyö lopulta sujui esi-
merkiksi talouspoliittisissa kysymyksissä, selviää lukemalla 
entisen Kalevan päätoimittaja Risto Uimosen Iiro Viinanen: 
Henkilökuva (Minerva 2010) -kirjasta sekä entisen Lipposen 
talouspoliittisen neuvonantaja, valtiotieteen tohtori Pentti 
Puoskarin Laman varjo ja sateenkari, (Edita 2002) -kirjasta. 

Yli-Huttula väittää ”riippumattomana politiikan toimit-
tajana” seuranneensa tiiviisti suomalaista politiikkaa vuoden 
1998 alusta lähtien. Kenelle Tuomo Yli-Huttulan kirjat ja 
Suomen Kuvalehdessä ollut juttu on tehty? Kirjat vaikuttavat 
tehdyn kokoomuslaisille eduskunta- ja ministeriavustajille, 
mikä on kuin herrahissi kokoomuslaisessa maailmassa puo-
lueen merkittäviin tehtäviin. Se mistä Yli-Huttula ei puhu, ja 
mistä tämä kirja kertoo, on kokoomuksen oikea ydin, mikä 
löytyy Eteläranta 10 työnantajaliittojen päämajasta. Tai ko-
koomuksen taustalla vaikuttavasta oikeistolaisesta konserva-
tismista – mitä tässä kutsutaan sen oikealla nimellä ”ummeh-
tunut arkkikonservatismi”, mikä oli pitkään koko puolueelle, 
ja varsinkin sen yhdelle ideologiselle oppi-isälle, entiselle pää-
ministerille ja arkkipiispalle, Lauri Ingmanille sekä omantun-
non että kunnian kysymys.
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Mitä tässä oikein 
jahtaamme? 

Jaakko Korjuksen Porvarin kirja on surkuhupaisa pikkupor-
varillisuuden ja poroporovallisuuden ylistyslaulu, vaikka se 
yrittää olla jotain ihan muuta. Kuuskytlukulaiset pistivät 
maailman mullin mallin rahojaan suojelevan porvarin pään-
menoksi, ja kaupan päälle suosittu Jack Brel nauratti Porva-
rit-kappaleellaan miljoonia porvarilliseen pysähtyneisyyteen, 
ja maailmankuvan ehdottomaan epäoikeudenmukaisuuteen 
kyllästyneet muutosta parempaan halunneet tavalliset ihmi-
set. Porvari ei ole kiinnostunut paljon muusta kuin itsestään 
ja omaisuudestaan. Sen maku on mauton, sivistys ja sen kult-
tuuri olematon. Omistajana se syttyy eloon ja tunnustaa vas-
tuunsa – itselleen, kellepäs muulle. Porvareilla on Korjuksen 
mukaan oma porvarikielensä – se muistuttaa hieman Trum-
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pin ”feikkiuutisia” kohtaan tuntemaa inhoa ja totuudenjäl-
keistä tarinointia.

”Se merkitsee, että porvarit keskustelevat ideologiastaan 
ja ohjelmastaan sekä yleensäkin porvarismista omilla ehdoil-
laan: käsitteillä, jotka he itse määrittelevät. Porvarit eivät siis 
omaksu keskustelunsa perustaksi vasemmiston muokkaamaa 
ja porvarillisuudelle negatiivista käsitteistöä. Porvarit halua-
vat siirtää porvarillisuuden porvarillisen käsitteistön politiikan 
yleiskielen käsitteistöksi. Tässä porvareilla on tärkeä ja laaja 
tehtäväkenttä.” Korjuksen lapsellisella uholla on kaikunsa. 
Näin porvarit olivat tehneet Suomessa aina 1960-luvulle 
saakka ja määritelleet mistä sai puhua ja miten. kaikki poik-
keamat juhlavasta isänmaallisesta kaanonista tuomittiin va-
semmistolaisiksi ja vahingollisiksi. Olemassaolonsa oikeutusta 
historiasta hakevat porvarit pitivät suomalaista historiankir-
joitusta otteissaan aina 1980-luvulle saakka valkoisen Suomen 
legendan hallitessa tarinointia.

Porvarin käsikirjan mukaan kokoomuslainen ideologia 
perustuu yksilökeskeiseen yhteiskuntajärjestykseen. Ihmisten 
erilaisuus on heille arvokasta, mutta sitä he eivät kerro, että 
he haluavat ylläpitää sitä jakamalla ihmiset eri kasteihin, lo-
keroimalla heidät ja pitämällä heidät sekä sosiaalisesti että ta-
loudellisesti eriarvoisina. Kauniiden sanojen erilaisuus takana 
on vain epämääräinen heitto erilaisuuden takaavan itsenäisen 
ajattelun ja toiminnan. Kokoomus haluaa turvata kaikille – 
myös rikkaille – yhtäläiset perusoikeudet, mutta ei muuta. 
He eivät halua tarjota ihmisille yhtäläiset ihmisoikeudet, 
taloudellisen ja sosiaalisen tasa-arvon tai demokratian, joka 
perustuisi yksilöiden tarpeiden täyttämiseen ja autonomiseen 
itsehallintoon. Yksilökeskeisyys tarkoittaa heille oman totuu-
den tuputtamista tiedon kustannuksella. Tieto taas vapautta 
erilaisista arvojärjestelmistä.

Jahtaamme tässä kirjassa totuus-valhe-akselilla ummehtu-
neen arkkikonservatismin epätosia väitteitä ja kykyä mytolo-
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gisoida omat tarinansa kollektiiviseen muistiin kokoomuk-
sen tavassa ylläpitää ja jatkaa valkoisen Suomen parempien 
ihmisten yli-ihmismyyttiä. Eräänlainen ohjenuora voisi tässä 
metsästyksessä olla ranskalaisfilosofi Alain Badiou, joka väit-
tää kirjassa Apostoli Paavali: Universalismin perustaja. (Gau-
deamus 2011) filosofialla olevan täysi työ repiessään sanoja 
irti niiden huoraavasta käytöstä. Jo Platon sai nähdä suur-
ta vaivaa pitäessään pintansa sanan oikeus suhteen sofistien 
rettelöivää ja ailahtelevaista sanan käyttöä vastaan. Tällainen 
umpinainen uskonnollinen ahdasmielisyys pyrkii yhdenmu-
kaistamaan ”varmuudella” ja tasapäistämään ihmiset saman 
muotin mukaan, jotta heitä olisi helpompi kontrolloida ja 
käskeä tiukan paikan tullen. Normaali ei todistanut Badioun 
mielestä mitään, poikkeus todistaa kaiken: se ei ainoastaan 
vahvista sääntöä, vaan sääntö elää pelkästään poikkeuksesta. 

Poikkeuksessa todellisen elämän voima rikkoo toistumi-
seen jähmettyneen mekaniikan kuoren. Badioun totuuskäsi-
tyksen lähtökohtia on, että minkä tahansa olemassaolon voi 
koska tahansa lävistää ja muuttaa jokin tapahtuma, joka kos-
kee kaikkia. Kyse ei ole ymmärtämisestä, vaan uskollisuudesta 
totuudelle ja tuolle olemisen lävistävälle tapahtumalle. Totuus 
voidaan saavuttaa vain maailman ja historian vastakarvaisella 
kohtaamisella, koska manipuloidut ja pelästytyt ihmiset se-
koittivat tekopyhästi politiikan ja typerän uskonnollisuuden. 
Intellektuaalinen vastavallankumous moraalisen terrorismin 
muodossa tyrkytti länsimaisen kapitalismin alhaisuuksia uni-
versaalina mallina. Aristoteles piikitteli näitä oman aikansa 
humpuukimaakareita eli sofisteja sanomalla, että niiden, jotka 
halusivat olla sofisteja, oli välttämätöntä tutkia epärelevantteja 
argumentteja; se oli hänestä hyödyllistä siksi, että tällainen 
kyky sai heidät näyttämään viisailta, ja se oli nimenomaan 
heidän tavoitteensa. 

Ei olla viisas tai puhua viisaita vaan yrittää näyttää siltä 
ja olla päästämättä suustaan liikaa omia sanoja paljastamatta 
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samalla omaa pohjatonta typeryyttään ihan kuten Erasmus 
Rotterdamilainen kirjoitti halveksivaan sävyyn julkisesta 
palvonnasta, joka kohotti julmimmankin tyrannin jumal-
ten tasolle. Hänestä mikään ei voinut olla typerämpää kuin 
tällainen meno, eikä siihen yksi Demokritos riittänyt hänen 
mielestään sen naurettavuuden osoittamiseksi. Yksi syy maa-
ilman sekavuuteen ja valheen rajattomaan määrään ja hallit-
sevaan asemaan ihmisten ohjailussa liittyy sanoihin. Koska ei 
ole Aristoteleen mukaan mahdollista tuoda keskusteluun itse 
asioita, vaan käytämme sanoja symbolisesti asioiden sijasta, 
oletamme tämän vuoksi, että se, mikä koskee sanoja, koskee 
myös asioita. 

Tilanne ei kuitenkaan hänen mielestään samanlainen, sil-
lä sanojen ja ilmaisujen määrä oli rajallinen, mutta asioiden 
määrä on rajaton, joten saman ilmaisun ja yhden sanan oli siis 
välttämättä merkittävä useampaa. Maailma on sanojen vanki 
ja sitä selittävät osaavat ammattimaisesti harhauttaa muita ih-
misiä juuri sanoilla. Samalla tavalla myös argumenttien yhtey-
dessä sanojen voimasta tietämättömät tekevät virhepäätelmiä 
sekä itse keskustellessaan että muita kuunnellessaan, kuten ka-
toliseen kirkkoon pettynyt pappi Jean Meslier (1678-1733), 
joka oli yksi ensimmäisiä tähän ristiriitaan kyllästyneistä 
jumalan miehistä ja ateismia levittäneistä ranskalaisista. Kir-
jassaan Testamentti hän aloitti syytössarjan kirkko kohtaan, 
joka hänen mielestään petti tavallisia ihmisiä epärehellisten 
pappien aiheuttaessa ihmisille vain surkeutta. Vanhan testa-
mentin järjenvastaisuuksien oli hänen mielestään mahdollista 
vain ”mielettömille (hulluille)”. Hieman samaa on poliitikko-
jen puheissa ja erityisesti vaalilupauksissa.

Immanuel Kant puhui ajan venyvyydestä. Einstein suhteel-
lisuudesta. Moderni aivotutkimus on kuuluisimman esimerk-
kinsä, Henri Bergsonin johdolla jo 1920-luvulta osoittanut, 
että tajuntamme ulottuu oikeastaan, joskaan ei tosiasiallisesti, 
yhtä laajalle kuin elämä. Elämä on tämän näkemyksen mu-
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kaan vapautta, joka työntyy välttämättömyyteen muovaten 
sitä omaksi hyödykseen – ajatus on siis mahdollisimman kau-
kana kristillisestä näkemyksestä jumalan tahdon ja valvovan 
silmän alla tapahtuvaa ennalta määrittelemätöntä olemisesta 
ja tekemistä. Kristinusko oli Meslierille moraalisesti turmel-
tunutta, degeneroitunutta ja älyllisesti naurettavaa, sillä hän 
tajusi valheen levittämisen ammattilaisena yhtenä ensimmäis-
ten joukossa, että oli olemassa näennäisiä päätelmiä ja kumoa-
misia, jotka eivät kuitenkaan olleet todellisia. 

Aristoteles kiteytti tämän teeskentelijän (poliitikon?) psy-
kologiseksi ihmiskuvaksi, koska hänen mielestään oli ihmisiä, 
joiden mielestä kannatti pikemminkin näyttää viisaalta (tässä 
kohden länsimaisen kulttuurin läpitunkema, jokainen - niin 
minä kuin sinäkin - pinnallinen ihminen tuntee viiltävän pis-
toksen sydämessään syyllisyyttään potien mutta ei voi muuta 
kuin joko tuhahtaa tuohtuneena itsepuolustukseksi tai hävetä 
hetken hiljaa sisimmissään) kuin olla varsinaisesti viisas siltä 
näyttämättä (sofistiikka oli hänestä vain näennäistä viisautta 
ja sofisti näennäisellä viisaudella rahastava), on selvää, että 
heidän mielestään täytyy myös pikemmin näyttää siltä, että 
toteuttaa viisaan tehtävää, kuin toteuttaa sitä ilman, että näyt-
tää sitä tekevän - ihan kuten kokoomuslaiset.

Juuri niin tekeekin ja vieläpä upealla älyllisellä tavalla yh-
den elämänmittaisella tutkimusretkellään jumalan parissa 
entinen katolinen nunna Karen Armstrong, joka jatkaa Mes-
lierin aloittamaa projektia tiiliskivikirjassaan Jumalan historia 
(Ajatus-kirjat 2007) sanoista ”minä en usko jumalaan”, miten 
ne ovat merkinneet hieman eri asioita historian eri vaiheissa. 
Ateisteiksi kutsutut ihmiset ovat kieltäneet vuosien saatossa 
kulloinkin aivan tietynlaisen käsityksen jumaluudesta. Sik-
si hän kysyykin aiheellisesti ja hieman pirullisesti, onko siis 
nykyisten ateistien hylkäämä ”jumala” patriarkkojen jumala, 
profeettojen jumala, filosofien jumala, mystikkojen jumala 
vai 1700-luvun deistien jumala? Historiasta tiedämme sen, 
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että ajan saatossa sekä juutalaiset että kristityt ja muslimit 
ovat kunnioittaneet kaikkia näitä jumalhahmoja Raamatun 
ja Koraanin jumalana.

Ummehtunut arkkikonservatismi lähtee siitä samasta 
Augustinuksen ajatuksesta, että jumala on määrännyt edeltä 
käsin muutamat henkilöt pelastukseen ja toiset kadotukseen. 
Mutta se johtaa meidät Edvard Westermarckin mukaan va-
paan tahdon ja moraalisen vastuun ongelmaan, sillä kun ih-
misen koko käyttäytymisen määrää hänen toimiaan hallitseva 
ulkonainen voima, jumala tai kaikkivaltias kohtalo, ei häntä 
ilmeisesti voida pitää itseään vastuullisena mistään teoistaan. 
Augustinuksen käsitys perisynnistä saa kyytiä Westermarckin 
kynästä, sillä hänen mielestään se ei voi tyydyttää alkeellisim-
piakaan vaatimuksia. Aatamin teko, johon tämä antoi johdat-
taa itsensä, ei ollut luonteeltaan moraaliton vaan ainoastaan 
koettelemukseksi annetun käskyn rikkominen.

Alain de Botton muistuttaa uskontojen olevan keksitty 
kahden eri tarpeen tyydyttämistä varten – tarpeiden, jotka 
ovat nykyäänkin läsnä, ja joita maallinen yhteiskunta ei ole 
osannut ratkaista erityisen hyvin: ”Ensinnäkin meillä on tarve 
elää sopusointuisissa yhteisöissä, jotka hillitsevät luontaista 
itsekkyyttämme. Toiseksi meillä on tarve elää sen tosiasian 
kanssa, että olemme alttiita kokemaan hirvittäviä tuskia koh-
datessamme sellaisia asioita kuten ammatillinen epäonnis-
tuminen, hankalat ihmissuhteet, rakkaiden poismeno sekä 
oma rappeutumisemme ja vääjäämätön kuolema.” Tavallisen 
kärsivän ja toivonsa elämänsä kolhuissa menettäneen surkean 
ihmisen kannalta on kuitenkin vahinko, että usein eristäyty-
nyttä eliittiä edustavat jyrkät sormenheristelyt tulevat sielun 
järkkymättömältä mustalta puolelta, missä ei tunneta armoa, 
sääliä tai rakkautta heikompia tai erilaisia kanssaihmisiä koh-
taan, vaikka niin sanoin yritetään todistella – se voi olla kohta-
lokasta ihmiskunnan kannalta juuri nyt kun roikumme kaikki 
kuilun partaalla.
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Me emme elä vain 
työtä varten

Uskontojen epäonneksi nykyaikainen tiedonvälitys on tehnyt 
melkein mahdottomaksi uskoa hyvää tarkoittavaan jumalaan. 
Uskonnot ovat silti tärkeä osa elämää ja kuolemaa. Ihmiset 
eivät pääse niistä koskaan kokonaan eroon ehkä siksi, että 
ihmisiä on aina kiehtonut salaperäinen, arvoituksellinen ja 
ei-näkyvä, meistä itsestämme riippumaton todellisuus, oli 
sitä olemassa tai ei. Politiikkaa voi hyvällä syyllä nykyisin 
verrata sen sisältämän magiikan ja uskomusmaailman takia 
entisaikojen kristinuskon mahtiasemaan niin yhteiskunnan, 
kuin yksityisen ihmisenkin elämän eräänä tärkeänä perustana. 
Tässä kirjassa kuvattava ummehtunut arkkikonservatismi on 
suoraan sukua ja perillinen kristinuskon mahtiasemaa määri-
telleelle umpinaiselle uskonnolliselle ahdasmielisyydelle, joka 
pyrki omana aikanaan myös yhdenmukaistamaan varmuu-
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della ja tasapäistämään ihmiset saman muotin mukaan, jotta 
heitä olisi helpompi kontrolloida ja käskeä. 

Kokoomus edustaa Suomessa historiallisesti valkoisen 
Suomen yhä vieläkin ihmisten mielissä ja maan instituutios-
sa jäykkänä hallitsevaa ummehtunutta arkkikonservatismia 
matkalla avaramielisestä järkeilystä kohti umpimielistä to-
sikkomaisuutta. Puolue osaa ostaa parhaimmilta mainostoi-
mistoilta suurella rahalla myös parhaat vaalikampanjat, jotka 
ovat tuoneet sille 1980-luvulta lähtien lukuisia voittoja, mo-
nia pääministereitä ja yhden presidentin. Mutta tänään he 
ovat oman aikamme humpuukimaakareita eli sofisteja tar-
joamalla valmista maailmankuvaa sisältäviä epärelevantteja 
argumentteja. Tällainen kyky saa heidät näyttämään viisailta, 
ja se on heidän tavoitteensa suuren yleisön silmissä samalla, 
kun heidän tehtävänsä on piilottaa suurelta yleisöltä omat 
oikeat tarkoitusperänsä niin menneessä, nykyisessä kuin tu-
levaisuudessakin.

Porvarin käsikirjassa vuodelta 1973 muistutetaan kokoo-
muksen tähtäävän isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen 
ylläpitämiseen ja vahvistamiseen ja kunnioittaa suomalaista 
yhteiskuntaa rakentavia arvoja kuten yksilönvapautta sekä 
uskonnollisuutta ja siveellistä vakaumusta. Kieli on vanhaa 
mutta vaikka enää näistä itseään moderniksi keskustaoikeisto-
laiseksi puolueeksi ”mahdollisuuksien tasa-arvossaan” kutsuva 
puolue ei käytä ja edes puhu niistä, vaikuttavat nämä arvot 
muuten kovin lattean ja yksipuolisen omaisuutta ja sitä hal-
linnoivien puolesta puhuvassa retoriikassaan.  Kokoomus jos 
kuka, tietä hyvin, miten mätää peliä kaikki on, ja miten kaikki 
– myös ”totuudet” – on halvalla ostettavissa, kun sen aika tu-
lee. Politiikka – ja erityisesti edustuksellinen demokratia - on 
perimältään temppuilua ja pelaamista vallasta. 

Siksi siinä vallitsee myös kaikki arvot ja keinot salliva kaik-
ki hyvät tarkoitukset mädättävä jesuiittamoraali. Jokaisen 
politiikkaa seuraavan peruskysymyksiin tulisi kuulua: Mitä 
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ja mihin oikein uskon, kun uskon ja ketä siis uskon? Poli-
tiikka on uskomista, missä on kyse myös itse uskon lisäksi 
kuulumisesta johonkin ryhmään ja altruismi, toisten hyväksi 
ja puolesta toimiminen, sekä hyväksytyksi tuleminen toisten 
silmissä. Porvarin kirja on tehty hämäämään lukijansa yhteis-
kuntaradikaalilla aikakaudella, jolloin jokainen puolue halusi 
omia radikalismiin. Niinpä kirjassa annetaan ymmärtää ko-
koomuksen olevan parempi avain muutokseen kuin kilpaili-
jansa: ” Pyrkiessään tekemään hyviä päätöksiä, porvarillinen 
puolue muistaa ennen muuta entiset huonot päätöksensä, 
Niin menetellessään porvarillinen puolue osoittaa kehitysky-
kynsä ja kasvuvoimansa.”

Kyse on kuitenkin vain ajan hengen mukaisesti kauniilta 
kuulostamaan tarkoitetuilta sanoilta vailla todellisuudenpoh-
jaa käytännössä puolueessa, jonka edustamissa ammateissa 
vilahtelevat edelleenkin vanhan eliitin tutut johtavat amma-
tit varatuomarit, lääkärit, opettajat, pankinjohtajat, poliisit, 
professorit. Porvarin käsikirjan tärkein tehtävä on vakuuttaa 
äänestäjä Juha Rihtniemen sanoin siitä, ettei puolue ole enää 
sama kuin perustamisensa aikana. Tekstiä pitää kuitenkin lu-
kea niin, että puolueen kasvot pitää pestä ja ihmisiä ja heidän 
puheitaan vaihtaa johdossa, mutta mikään puolueen ytimes-
sä ei muutu poliittisen, taloudellisen ja sivistyksellisen eliitin 
etujärjestönä. Kokoomus paljastaa viimeistään silloin korttin-
sa kenen puolesta puhuu, kun aletaan puhua työstä. Kokoo-
mukselle työ on kaikki kaikessa ja se olisi halukas sitomaan 
työntekijän sosiaaliturvan ja terveyskysymyksen siihen, miten 
tuottava ihminen on elämänsä aikana.

Oscar Wilde kirjoitti Ihmissielu sosialismi -esseessään 
(Nastamuumio 2001) yhteisölliseen arvoyhteyteen päästävän 
vain yksilöllisyyttä rohkaisemalla. Wilde yritti rohkaista va-
semmistoa näkemään asian päinvastoin: sosialismi oli hänestä 
kannatettavaa juuri siksi, että se tarjosi parhaan kasvualustan 
hedonistiselle individualismille, ei suinkaan siksi, että se joten-
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kin muka olisi estänyt ja ehkäisisi sitä. Modernismi ja massat 
on näennäisestä vapaudestaan huolimatta koukutettu ovelas-
ti kaikkialta pursuvana kulutusfasismin koukkuun kehdosta 
hautaan, eikä vasemmisto ole tehnyt juuri mitään lupaavan 
alun jälkeen synnyttääkseen tälle roistomaisuudelle riittävän 
vastuksen omaavan vastavoiman saati, että olisi pitänyt kai-
ken heikoimmissa asemissa olevien puolta, ja edes hiljaisella 
liekillä toivoa paremmasta huomisesta. Toinen vasemmiston 
käsittämätön virhe on vapauden ja oman oppi-isänsä Marxin 
väärinymmärtäminen. 

Pääoman toisen painoksen loppusanoissa Marx kirjoitti, 
ettei kirjoita ruokareseptejä tulevaisuutta varten. Marx, jota 
enää harva nykyvasemmistolainen siteeraa missään, saati ym-
märtää - on jopa sellaisia kuten vasemmistoeuroparlamen-
taarikko Silvia Modig, joka ylpeilee typerän uhmakkaasti 
julkisuudessa sillä, ettei tiedä kuka Marx oli ja on, tai Marxin 
toistuvista varoituksista yrittää pakottaa todellisuus vastaa-
maan kulloistakin poliittista ihanteellisuutta, joilla ei ole pe-
rustaa niissä todellisissa voimissa, jotka historiaa hallitsevat. 
Pitää muistaa myös se, ettei Marx ollut marxisti niin hassulta 
kuin se kuulostaakin. Engelsille hän oli kuitenkin sanonut, 
että kaikki mitä hän tietää on se, ettei hän itse ole marxisti. 
Tässä on nielemistä vasemmistolle. Tosin he eivät välitä il-
meisesti enää. Osa heistä ei edes tiedä Modigin tapaan edes 
kuka Marx oikeastaan oli. Kuten ei ilmeisesti oikein kukaan 
muukaan. Suurin osa vasemmistolaisista ei edes ymmärrä, 
mistä hän puhui. Vielä suurempi osa vasemmistosta, kuten 
konservatiivinen ja konsensushenkinen ay-liike, toimivat täy-
sin hänen periaatteitaan vastaan. 

Vasemmiston itsetuntemuksen ja ei-vasemmistolaisen poli-
tiikan teko puute on mannaa porvareille. Kysymys kuuluukin: 
onko nykyvasemmisto enää tästä näkökulmasta vasemmistoa? 
Vasemmisto ei ole ymmärtänyt, että siinä yhteiskunnassa, 
mistä Marx haaveili, ihmiset pystyivät toteuttamaan itseään 
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nimenomaan yksilöinä. Joskus vasemmiston johtajien puheita 
kuunnellessa hiipii mielen kamala ajatus. Siksikö heidän on 
helppo pettää aatteensa, kun he eivät siitä ole alun perinkään 
olleet kiinnostuneita henkilökohtaista kunnianhimoaan lu-
kuun ottamatta muuta, kuin harhauttamismielessä ujuttau-
tuessaan sisälle väen ja älyn vähyydestä kroonisesti kärsivään 
1900-luvun suuren tarinan omistaneen ja nyt jo vanhuuttaan 
kellastuneisiin paperitiikereihin ihan kuin he haaveilisivat sa-
laa itseisarvona libertanistisesta vapaudentavoittelusta, minkä 
mukaan vapaus on erityisen edun tavoittamisen välttämätön 
edellytys, mutta ei yhteinen etu.

Se pelottava paha, mikä nykyvasemmistoa vaanii ympäril-
lään, on jotakuinkin kaikkialle lonkeronsa levittänyt nimetön 
byrokratiakäärme, joka syö elääkseen demokratiaa suoltaen 
ulos suustaan hämäämismielessä vain pelkkää tarkoituksetto-
muutta, ja lisää typeriä käsittämättömyyksiä muutenkin ruuh-
kaiseen käsittämättömien typeryyksien maailmaan. Ja näitäkö 
muka pitäisi vielä äänestää? Ja kun tänään tiedämme monen 
sadan vuoden kokemuksella, ettei niin työväenluokka tule 
koskaan tekemään rakastaessaan liikaa kahleitaan ja johtavat 
asemiaan ja etujaan, paradoksaalista kyllä, sen tekevät Elina 
Valtosen (entinen Lepomäki) ja Juhana Vartiaisen tapaiset 
sivistyneet ja maltilliset neokonservatiivit, talous kärkenään 
uudistaen talouden vapautta kahlitsevia vanhoja rakenteita ta-
valla, joka itsessään synnyttää taas uuden todellisuuden, johon 
vasemmistolla on vielä vaikeampi löytää ymmärryksen polku-
ja, saati sitten sen sisällä oikeutusta omalle olemassaololleen, 
kun vasemmistosta on tullut ajan myötä antaessaan periksi 
periaatteistaan vain vallitsevan olotilan puolestapuhuja. 

Ehkä myös siksi, etteivät he ymmärrä Marxin ajatuksia luo-
kista, valtiosta ja ideologiasta, mitkä eivät ole relevantteja, jos 
ei ymmärrä niiden kaikkien olevan suunniteltu auttamaan sen 
käsityksen toteuttamisessa, joka Marxilla oli vapaudesta. Juuri 
siksihän Marx kaukaa viisaasti tyrmäsi Lassallen valtiososialis-
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min. Marx oli tarkkanäköinen ja analyyttinen kapitalistisen 
tuotantotavan analyytikkona, joka uusia uria avaten analysoi 
kapitalismin kehitystä globaalilla tasolla kuvaten samalla por-
varillista yhteiskuntaa paremmin kuin kukaan muu. Tällainen 
Marx ei käsittänyt kapitalismia ja yksityisomistuksen järjes-
telmää muuttumattomina, ihmisluontoon kuuluvina asioina. 
Marx ei ole tullut takaisin kuten tekijät tuolloin arvioivat, 
mutta Marxia on alettu tarkastella nykypäivän valossa selvä-
järkisenä ennustajana.

Entisellä vasemmistolaisella, nykyisin kokoomuksen yh-
dellä suurimmista rahoittajista Björn Wahlroosilla eli Nallella 
on kirjansa Talouden kymmenen turhaa käskyä (Otava 2015) 
etusivulla tiivistettynä toinen vasemmiston suuri ongelma, 
koulutususko Paul Simonin sanoin: ”Kun muistelen kaikkea 
lukiossa oppimaani roskaa, on ihme, että osaan ajatella ollen-
kaan. Myöhemmin Wahlroos kirjansa kappaleessa Mitä rahal-
la ei voi ostaa? viittaa hienovaraisesti ekonomistina vasemmis-
tolaisen tasauspolitiikan loppumisesta kääntämällä päälaelleen 
vasemmiston koko 1900-luvulla hellimän ”riistämisuhriutu-
misen” tematiikan samaan aikaan, kun koko maailma odotti 
henkeään pidätellen kapitalismin romahdusta ja sosialismin 
nousua maailman uudeksi johtavaksi aatteeksi. 

Näinhän ei sitten tapahtunutkaan kuten tiedämme. Riis-
tämisessä, mikä sanana on jo hupaisa 140 miljoonaa Luxem-
burgin veroparatiisiin verottajalta piilottaneelta riistäjältä, ja 
läpinäkyvän tekopyhää, sillä millä muulla keinoin kuin riis-
tämällä toisia hän olisi saanut kokoon moisen hurjan sum-
man? Nallesta riistämisestä on kysymys siitä, että käydään 
toisen taskulla oman sijasta. Kyllä hän tietää, sillä muiden 
taskuistahan hän on nuokin rahat kerännyt. Nallen syyttely 
on myös osa vasemmiston kriisiä. Miksei kukaan vastaa hänen 
huutoonsa selkokielellä ja sano ahneen ja hävyttömän miehen 
yrittävän paskanpuhumisella peitellä omaa roistomaisuuttaan 
tahallisesti vääristelemällä ja yksinkertaistamalla asioita, joista 
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puhuu muunneltua totuutta? Siksi ettei kukaan enää uskalla 
eikä osaa. 

Marxin analyysi yhteiskunnasta on Nallesta epätäydelli-
nen ja aikaansa sidottu samaan aikaan kun 1800-luvun libe-
ralistien perilliset keskittyivät todistelemaan yhtä valheellisiin 
argumentteihin vedoten Adam Smithin alkuperäisen merki-
tyksen vastaisesti, että vapaat markkinat automaattisesti etsiy-
tyisivät tasapainoon. Siitä mistä Nalle ja kokoomuslaiset ovat 
hiljaa – ne siis, jotka heistä tuntevat talousteoriaa – on se, että 
Marxille ratkaisevaa ei ollut omistussuhteiden kollektivisointi, 
vaan se, että työ olisi lakannut olemasta rikkauden päämäärä 
ja työaika sen mittari. Vasta sitten Marxin mukaan olisi saat-
tanut hyvässä lykyssä kehittyä rikas ja vapaa ihminen. Mik-
sei tästä puhu kukaan mitään, vaikka juuri tämä oli Marxin 
lopullinen päämäärä eikä se, mistä vasemmisto on puhunut 
työstä ja sen tekemisestä. 

Kokoomukselle riittää sosialismilla pelottelu, mutta itse 
asiaa se ei osaa käsitellä tai perustella mitä se oikein vastustaa, 
koska se ajaa vain yksityiskapitalismin etua, vaikka se muuta 
yrittääkin vaalien välillä väittää mainoksissaan. Marx oli sel-
västi aikaansa edellä, mitä ymmärrykseen vapaasti toimivasta 
ihmisestä yhteiskunnassa tuli. Marxin vapaa ihminen teki 
mitä halusi vailla pakkoa, ihan kuten 2020-luvun ihminen 
länsimaissakin on alkanut tehdä ja samalla nauttia yhä enem-
män Wilden kehotuksen mukaisesti. Marx oli reilusti aikaansa 
edellä ja näki pitkälle tähän päivään. Tänään Marxin ajatukset 
näyttävät järkeviltä. Tänään Marxin ajatuksista suuri osa on jo 
totta yksityisen ihmisen vapautena tehdä ja olla mitä haluaa, 
asioita, joita vastustamaan historian roskatynnyreistä ovat aina 
aika ajoin nousseet Björn Wahlroosin, tai persujen tapaiset 
antihumanistiset konservatiiviset voimat, jotka eivät mitään 
muuta pelkää kuin ihmisen vapautta, sillä siinä ei ole sijaa 
valmiille ajatuksille ja sillä rahastamiselle. 

Ruotsalainen radikaaleista yhteiskunnallisista mielipiteis-
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tään tunnetuksi tullut professori Gunnar Adler-Karlsson 
pohdiskeli 70-luvun lopulla työllisyydestä kirjassaan Ajatuk-
sia työllisyydestä (Kustannuskiila 1984). Jos työ on supistu-
massa vähempään kuin seitsemänteen osaan ihmisen eliniästä, 
meidän on harkittava monta asiaa uudelleen. Me emme voi 
enää elää vain tehdäksemme työtä. Meidän on vihdoinkin 
muutettava lauseemme sanajärjestystä ja opittava tekemään 
työtä, hetken aikaa, todella elääksemme, hän kirjoitti. Yhteis-
kuntamoraali, joka on väheksynyt kaikkia muita elämäntoi-
mintoja, paitsi kaavamaista työntekoa on pakko hylätä. Kir-
joittaja lähtee siitä, että perinteisillä keinoilla täystyöllisyyden 
toteuttaminen tai toteutuminen on nyt teollisuusrobottien ja 
mikrotietokoneiden aikana utopistinen tehtävä. Sen vuoksi 
on ruvettava tulevassa suunnittelutyössä arvioimaan uudelleen 
työn ja vapaa-ajan välisiä suhteita, hän kirjoittaa. 

Meidän on lisättävä taiteen, kulttuurin, kirjallisuuden 
leikin, rakkauden ja kaiken muun tyhjentymätöntä elämän-
sisältöä tarjoavan arvostusta. Kirjoittaja väittää, että kulttuu-
rimme on antanut väärän vastauksen klassiseen kysymykseen: 
Elämmekö tehdäksemme työtä vai teemmekö työtä elääksem-
me? Mitä voisimme tehdä, jotta raataminen ja haasteellinen 
toiminta jakautuisivat oikeudenmukaisemmin, hän kysyy ja 
kolkuttelee kenen tahansa omaatuntoa todetessaan, että tek-
nisen tuotantonäkökohtien kannalta paras ihmisaines löytää 
itselleen töitä vastaisuudessakin, mutta jatkuvasti kasvava 
ihmisjoukko karkotetaan työmarkkinoilta kyvyttömyyden, 
vähätuottoisuuden ja teknisen tietämättömyyden johdosta. 
Lopuksi Gunnar Adler-Karlsson ehdottaa, että vapaa-aikaa 
ryhdyttäisiin kehittämään ihmisten keskeisimmäksi elämän-
sisällöksi. 

Ihan samalla tavalla ajatteli Marx kommunistisesta yhteis-
kunnasta, jossa kenellekään ei ole mitään yksinomaista toi-
mintakehää, vaan kukin voi täydellistyä mille alalle tahansa, 
yhteiskunta säätelee yleistä tuotantoa ja juuri sen kautta luo 
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mahdollisuuden tehdä tänään tätä, huomenna tuota, aamu-
päivällä metsästää, iltapäivällä kalastaa, illalla hoitaa karjaa ja 
ruokailun jälkeen kritisoida aivan kuten itse haluaa ilman, että 
olisi aina metsästäjä, paimen tai kriitikko. Juuri näinhän on 
tänään jo käynyt ja kehitys etenee yhä enemmin Adler-Karls-
sonin ja Marxin toivomaan suuntaan ilman vallankumouksia: 
ihminen vapauttaa itse itseään pala palalta ilman vasemmis-
toa, joten pitää kysyä: mihin muuhun enää tarvitsemme va-
semmistoa kuin aatteelliseen museointiin ja hallinnoimiseen? 
Mutta ei vasemmiston aika ole ohitse, sillä me tarvitsemme 
tänään kipeämmin kuin koskaan aiemmin voimakasta ja osaa-
vaa vasemmistoa kokoomuksen vastavoimaksi jarruttamaan 
kokoomuksen halua muuttaa koko yhteiskunta ja sen arvot 
osaksi yksityiskapitalismia ja sen kovia arvoja, joista saimme 
kuulla viime eduskuntavaalit ratkaisseen ja ”Vasemmistohal-
lituksen (+vappusatasella)” valtaan nostaneessa vanhustenhoi-
tokriisisissä.
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Miksi kukaan ei 
vastusta?

Valkoisen Suomen perinnöistä vaikuttavin on vasemmiston 
hajanaisuus ja voimattomuus, mikä näkyy siinä, että vasem-
mistolaisesti ajattelevat ihmiset eivät äänestä vasemmistoa, 
koska sillä on huono imago ja huonot johtajat. Moni muu-
kin kuin Tommi Uschanov on kysynyt jo 1980-luvun lopulta 
mikä vasemmistoa vaivaa? Uschanov on kirjoittanut aiheesta 
kirjan Mikä vasemmistoa vaivaa (Teos 2008), joka on yhä 
edelleen tänään aiheesta parhain ja analyyttisin kirja ja an-
saitsee siksi tulla esitellyksi kysymyksellä, miten vasemmisto 
omaksi turmiokseen, joka tahallisesti tai tyhmyyttään ymmär-
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tää aatteensa ja tehtävänsä vapauttaa ihmiset - ei orjuuttaa, 
täysin väärin. Juuri se on myös yksi syy siihen, miksi kokoo-
mus menestyy. Kun lukee Uschanovin kirjaa, tulee myötähä-
peän tunne ja ymmärtää, miten säälittäviä vasemmistolaiset 
ovat - ja syykin on selvää: he eivät ymmärrä kääntää kylmiä 
tosiasioita edukseen, vaan anelevat armoa niiden edessä. 

He eivät tunne kapitalismin historiaa sen enempää kuin 
sosialisminkaan ja päätyvät näin aina samoihin houkuttele-
viin umpikujiin. Heillä ei ole kuvaa tulevaisuuden maailmas-
ta, joka ihmisten mielestä olisi tavoittelemisen arvoinen sen 
enempää kuin nykymaailma. Uschanovin loistava ja haastava 
pamfletti on tänään vastenmielisesti ruotsidemokraattien ta-
paan demokratiaa uhkailevan ja vapautta vastaan öykkäröivän 
persuvaaran uhatessa vieläkin ajankohtaisempi, kuin ilmesty-
misvuonnaan siksi, että valistuksen arvojen ja humanismin ih-
miskuvan puolustajana tunnettu vasemmisto petti kannatta-
jansa viimeistään ylimielisessä voitonhuumassaan lopullisesti 
1980- ja 1990-luvuilla ampumalla itseään jalkaan ja tekemällä 
periaatteidensa vastaista politiikkaa unohtamalla tärkeimmän 
tehtävänsä: vapauttaa orjuuksiensa kanssa kamppaileva ihmi-
nen kahleistaan ja luoda vastavoima orjuuttamaan pyrkiville 
aatteille. 

On vaikeaa vastustaa, kun itse on tukemassa ja luomassa 
lisää orjuuttavia vankiloita ihmisten vapauden tielle. Vasem-
misto on Uschanovin mukaan heikoimmillaan uskoessaan 
olevansa vahvimmillaan. Erno Paasilinnan sanoin, minun 
järkeeni ei mahdu tällainen vasemmistolaisuus. Ei myöskään 
Uschanovin tapaisten älykköjen, jotka etsivät turhaan itselleen 
liberaalia poliittista kotia. Muuten ongelma jäisi pöyhimättä. 
Perusongelma on itsessään vasemmistossa. Se on muuttunut 
ei vasemmistolaiseksi yhteiskuntasopuiluksi - ei enää radikaa-
liksi uudistajaksi. Mutta ei halua myöntää sitä. Sanat ja teot 
ovat karanneet kauaksi toisistaan. Monet etevät ajattelivat, 
myös Marx, ovat yrittäneet varoittaa tästä ongelmasta hyvissä 
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ajoin etukäteen kenenkään kuuntelematta. Vasemmistolla oli-
si tässä paikka näpäyttää Nallea mutta kukaan ei tee mitään. 

Nalle ei huomaa todistelevansa Marxin tapaan kapitalis-
min sitä vaihetta, mikä ilman säätelyä ja valvontaa muuttuu 
hallitsemattomaksi ja sekä ihmiselle että luonnolle vaarallisek-
si suurkapitalismiksi, mikä hyödyttää vain harvoja ja orjuut-
taa miljoonia syösten lopulta koko maailman epätasapainoon. 
Marx olisi nauranut tälle ajattelulle, sillä hän piti naurettavana 
ajatusta, että se, miten ihmiset tulevat elämään tulevaisuu-
den vapautuneessa yhteisössä, olisi jotenkin ennustettavissa. 
Sen sijaan Marx kirjoitti, että se, haluavatko ihmiset ryhtyä 
toimeen, ja jos niin milloin ja millaiseen ja millä keinoin, on 
heidän itsensä päätettävissä. Hän ei kokenut olevansa pätevä 
antamaan heille tässä minkäänlaisia neuvoja. Vielä yksi vää-
rinymmärrys mitä vasemmisto on tehnyt omaksi ja aatteensa 
tuhoksi se kumma väite omaisuuden kollektivoimisesta. 

Tässä on Uschanovin kirjan punainen lanka vasemmis-
ton petoksesta omaa aatettaan ja edustamansa vähäväkisen 
kansaosan vapaushaaveita vastaan. Vasemmisto on unohta-
nut kuka ja miksi se oli kerran sellainen, kun se oli ja ke-
nen puolesta. Utopistinen sosialismi pyrki Marxin linjauksia 
noudatellen mahdollisimman tehokkaasti eroon pakosta, 
orjamaisuuksista ja ennen kaikkea työstä, kuten Gunnar Ad-
ler-Karlssonkin. Päivänpoliittinen sosialismi meni jo 1900-lu-
vun alussa raadannan kulttiin: ”Sosialismi tarkoittaa paljon 
työtä”, sanoi Saksan tuleva presidentti Friedrich Ebert. So-
sialistisen yhteiskunnan ihannekuvaksi vapauden sijasta tuli 
Leninin valtio ja vallankumous - kirjassaan hahmottelema ku-
rin, työn ja touhun täyttämä yhteiskuntatehdas.  Uschanov 
lähestyy aihettaan kunnon tutkijan tavoin vertailemalla keske-
nään ristiriitaisia lähteitä, osin siksi että Uschanov on tutkinut 
tarkkaan lähes kaiken mitä asiasta on aiemmin kirjoitettu. 

Kokoomuksella on ollut helppoa siitä lähtien, kun va-
semmisto alkoi sekoilla politiikassaan ja tehdä porvarillista 
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politiikkaa miellyttääkseen keskiluokkaa hävittäen samalla 
lähes kokonaan oman kannatuksensa. Uschanovin kirjaa pi-
demmälle lukiessa huomaa, että vasemmistoa vaivaa yleinen 
ymmärryksen ja älyn puute. Jo se, ettei vasemmisto ole lain-
kaan kiinnostunut eri mieltä olemisen tärkeydestä ymmär-
tämällä, että argumentti on kuin eliö, jolla on sekä karkea 
anatominen rakenne, että hienovaraisempi ja hieman piilossa 
oleva oma todellisuutensa, joka luo omaa todellisuuttaan, on 
vakava oire siitä, että älyllisen laiskasti ympäröivään maail-
maan suhtautuva vasemmisto kärsii poliittisesta anemiasta. 
Uschanovin pamfletti ei ratkaise ongelmia, mutta tuo niitä 
uudessa valossa uudelleen esiin pohdittavammaksi ja palvelee 
myös vasemmiston uudistumista, kun he eivät siihen itse joko 
kykene tai halua - ehkä molempia yhtä aikaa. 

Silti on olemassa monia maailman epäoikeudenmukaisesta 
menosta huolestuneita suomalaisia, jotka suomalaisissa arvo- 
ja asennemittauksissa vuodesta toiseen kannattavat enimmäk-
seen niitä asioita, joita vasemmisto ilmoittaa haluavansa ajaa. 
Mutta koska vasemmisto ei ole uskottava eikä saa sanomaansa 
perille selkeänä viestinä sitä haluaville, eivät he myöskään, 
paradoksaalisesti kyllä, saa kunnioitusta ja tarvitsemiaan ää-
niä siltä ryhmältä, jota he haluaisivat auttaa, ja joka heidän 
apuaan oman vapautensa edistämiseksi tarvitsisi. Uschanov 
kysyy kirjassaan, miksi vasemmisto, yksilön ulkoisista pa-
koista vapautumisen ja inhimillisen kukoistuksen puolesta 
puhuva aatesuunta, tuntuu itse koostuvan aivan liiaksi ihmi-
sistä, joiden kanssa ei mielellään edes olisi missään tekemisis-
sä. Näin on ollut paljolti kiitos demareiden. Mutta nyt pitää 
hieman olla eri mieltä. Aika ja politiikanteko on muuttumassa 
ja vasemmisto on saanut sympatiapisteitä.

Vasemmisto on ryhdistäytynyt ja on mukana edelleenkin 
kisailemassa ihmisten sydämistä. Sanna Marinin hallitus ei 
maksattanut entisten demarivetoisten tapaan kaikkien yl-
lätykseksi edellisten vuosien kriisejä köyhillä, mikä on ihan 
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uutta Suomessa, jossa demarit on aiemmin mielletty muusta 
maailmasta poiketen talouspolitiikassaan porvareita myötäile-
vän oikeistolaisiksi. Ehkä vasemmisto ei ole vielä menettänyt 
peliä? ”Kun yhteiskunnan rahoilla elävä huumeilla aivonsa 
tuhonnut työtön raksamies kertoo äänestävänsä Kokoomusta, 
tietää, että jonkun on pahasti oltava vialla demareiden vies-
tissä.” Kirjoitin näin ensimmäisessä poliittisessa reportaasikir-
jassani Timo Nevarannan uni poliittisesta pelastajasta (Kult-
tuuriklubi 2012) kymmenen vuotta sitten. Siinä pohdittiin 
demareiden ongelmia paikallisesta kotkalaisesta näkökulmasta 
ja sivuttiin kokoomusta. 

Tämä kirja on tavallaan tuon kirjan jatko-osa ja keskit-
tyy selvittämään kokoomusmytologian seasta mikä puoluetta 
tänään vaivaa, ja miten valkoisen Suomen sankarisatuilu on 
muovannut maamme henkisestä ilmapiiristä ja instituutioista 
salakavalasti tietämättä kokoomuksen valtaa uusintavan aseen. 
Kokoomus valmistautui kesäkuun 2022 puoluekokouksessa 
Kalajoella Petteri Orpo kärkenään ottamaan vallan käsiinsä 
kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen. Näin ei tarvitsisi olla, 
jos ihmiset äänestäisivät omaa viiteryhmäänsä ja kokoomuk-
sesta puhuttaisiin mainosteksteistä poiketen rehellisesti. Sik-
si tämä kirja on kirjoitettu: varoitukseksi. Aloitamme herra 
Säntillisestä.
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Herra Säntillinen
Tunnetusti fiksu radiojuontaja Kalle Haatainen epäili vih-
reiden verkkolehti Verdessä toimittaja Esko Kariston jutussa 
28.3.2022 Petteri Orpon ulostulon saattaneen olla haitallinen 
kokoomukselle: “Veikkaisin, että Orpo teki vakavan virhear-
vion tämän (ei sinänsä niin yllättävän) kannanoton ja sen 
ajoituksen suhteen. Yhteisöllisyystutkimuksista tiedetään, että 
konfliktien aika on suurimman yhteisöllisyyden, altruismin 
ja tasa-arvoisuuden aikaa”, hän kirjoitti. Kariston mukaan 
hallituspuolueiden edustajat ovat muun muassa Twitterissä 
vastanneet Orpolle, että hallituksen keinot työllisyyden nos-
tamiseksi ovat todistetusti tehonneet paremmin kuin edellisen 
hallituksen: ”Orpon linjauksia hallituspuolueissa kuvataan 
kylmääväksi sekä haluksi ottaa köyhimmiltä ja antaa niille, 
joilla menee ennestäänkin paremmin. Orpon retoriikan ar-
vellaan myös rakentavan juopaa kansakunnan sisälle. Vanha 
sanonta ”köyhät kyykkyyn” toistuu usein keskustelussa.” 
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Haatainen ja Karisto ovat väärässä tuijotellessaan Orpon 
sanomisia ja tekemisiä viherpunaisten silmälasien läpi. Orpo 
tietää, mitä hän on tekemässä maalaillessaan piruja seinille. 
Hän ei ole keräämässä puolueeseensa nuivasti syystäkin suh-
tautuvien köyhien ääniä – eikä häntä pieni vastatuuli provos-
oinnin vastalahjana hetkauta suuntaa toiseen - muuta kuin 
helppojen tapausten, jotka ovat mainonnan uhreja. Orpo 
tarvitsee näkyvän vihollisen, kuten ”Vasemmistohallituksen”, 
jota hän viesteissään takoo alituiseen päin muuria. Orpon pu-
heet ovat taktisia ja ne on tarkoitettu oikeistolaisen mielen-
laadun omaaville potentiaalisille äänestäjille ja mahdollisille 
tuleville hallituskumppaneille, kuten jo samasta konservatis-
min ideologisesta puusta veistetyille persuille ja kristillisde-
mokraateille. Nykyjään konservatiiveilla on huono habitus 
markkinafundamentalismin lipunkantajana. Käytännössä se 
merkitsee ison rahan äänenkannattajana toimimista vasta-
vallankumouksena tavallisen ihmisen vaatimuksia parempaa 
elämää vastaan.

Kun poliittista historiaa katsoo hieman taaksepäin vaikka-
pa itsenäisyyden ajan alusta tähän päivään vertailemalla ko-
koomuksen vaalimainoksia nykyisiin, huomaa niiden sävyn 
olevan kuin samasta väribaletista sekoitettuja. Se mikä tekee 
Orposta ylivoimaisen muiden porvarien rintaman kärjessä 
on se, että kokoomuksen johtaja on samalla Suomen johtava 
porvari, joka heijastaa puolueen kulloisiakin näkyviä arvoja, 
vaikka sillä ei ole mitään tekemistä puolueen todellisen ole-
muksen ja kulissientakaisten kasvojen kanssa. Demokratiassa 
pelataan demokratia-nimistä peliä niillä ehdoilla, mitkä on 
etukäteen annettu eikä niistä sovi poiketa valtaan mielivän 
puolueen. Ja koska ajat ovat muuttuneet, kokoomuksenkin 
on pitänyt muuttua. Ennen ei olisi ollut mahdollista, että 
johtavan oikeistopuolueen puheenjohtaja kehuu julkisesti 
Suomessa tuotettua homofilmiä, toisin silloin valtiovarain-
ministerinä vain sen menestystä ulkomailla. 
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Siitä miten ja miksi kokoomus on muuttunut lisää, ker-
too tämä kirja, kuten myös siitä, mikä kokoomusta kaiken 
vaalihumun keskellä oikein vaivaa? Kokoomus on samaan 
hengenvetoon kasvojenpesun kanssa käpertynyt yhä syvem-
mälle vanhaan klassiseen aateperintöönsä, arkkikonservatis-
miin. Orpolla on kova työ pitää puolueen oikeistosiipi hiljaa 
haittaamasta huolella vuosikymmenien saatossa rakennettua 
sallivaa keskustaoikeistolaisen puolueen liberaaleja kasvoja. 
Orpo on onnistunut mahdottomassa tehtävässä. Heikkoher-
moisempi puoluejohtaja olisi pillastunut jo silloin, kun Orpo 
kaappasi vallan taitavasti Alexander Stubbilta ja pani järjestyk-
seen nenille hyppimään pyrkineen Helsingin pormestarin ja 
puolueen entisen voimahahmon – jopa Niinistön seuraajaksi 
veikkaillun, Jan Vapaavuoren soteasioissa. Orpo tietää, ettei 
pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa siksi hän pelaa varman 
päälle. 

Tämä on hänen tilaisuutensa nousta ehkä maan pitkäaikai-
simmaksi pääministeriksi Paavo Lipposen rinnalle kahdeksi 
vaalikaudeksi, jos kaikki menee nappiin. Tällä hetkellä puo-
li vuotta ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja näyttää siltä, 
että menee kovalla kohinalla. Mutta istuva pääministeri on 
suosittu, samoin vasemmistoliiton johtaja, opetusministeri 
Li Andersson. Kokoomuksen varjobudjetti syksyllä 2021 ei 
ollut suosittu. Kokoomus olisi jatkanut samanlaista tavallisten 
ihmisten kurittamista, kuin epäsuositun edellisen porvarihal-
lituksen aikaan ja jos vasemmisto osaa käyttää sitä vaaliasee-
naan, Orpon tie saattaa olla jopa tukossa. Se ei vielä haittaa 
Orpoa. Palataanpa siihen hetkeen, kun Ylen aluevaalien vaali-
valvojaiset Ylen Pasilan toimitalossa alkoivat ja puoluejohtajia 
lappaa peräkanaa sisään ovesta jännittynein ilmein. 

Yksi jota ei jännitä selvästikään on galluppien kärjessä 
loppusyksystä pysytelleen kokoomuksen puheenjohtaja, ja 
mitä todennäköisimmin seuraavan hallituksen pääministeri, 
Petteri Orpo, joka tietää alhaisen äänestysprosentin suosivan 
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puoluetta entisestään, sillä vanha politiikan tutkijoiden julki-
lausuma totuus on se, etteivät heikosti koulutetut ja alempien 
tuloryhmien jäsenet ole kiinnostuneita omien asioidensa hoi-
dosta samalla tavalla, kuin eliitti ja hyvinvoivan keskiluokan 
ylimmät kerrokset, sillä he jos jotkut tietävät vaaleissa olevan 
kysymys ihan muusta kuin mistä julkisuudessa puhutaan – 
siitä että saadaan estettyä uudistukset ja vesitettyä aikeet saada 
kaikille mahdollisimman hyvät elinolosuhteet.

Orpoa hymyilyttää. Sanoilla ja sillä kuka ne ja miten esit-
tää, on valtaa ihmisten mielissä, vaikka kova hallitseminen 
julkisuuden kulissien takana ei ideologioita ja lupauksia sen 
enempää kysele. Jotain on kokoomuksessa muuttunut paris-
sa kymmenessä vuodessa peruuttamattomasti. puolueen ei 
tarvitsee enää vaikuttaa inhimilliseltä, vaan se voi puhua ja 
puuhastella mitä haluaa eli varjella, ettei rikkaiden kukkarosta 
rahoiteta köyhempien palveluita ja tasoiteta demokraattisesti 
elintasoeroja. Kaukana ovat puolueen entisen puheenjohtajan, 
Ilkka Suomisen, esittämät ajatukset luokattomasta yhteiskun-
nasta ja työn sekä pääoman vastakkainasettelun purkamisesta. 
Kukaan ei enää muista tätä retoriikkaa eikä halua muistaakaan 
rahan ja kilpailun nimeen vannovassa puolueessa. Eikä ku-
kaan yhteiskunnassa ole enää kiinnostunut siitä, kuka naruja 
kulissien takana vetelee, kunhan näennäinen vapaus ja huo-
lettomuus ovat valalla ja pehmeän despotian mukainen kont-
rolliyhteiskunta ei liikoja julkisuudessa kiristele hampaitaan.

Ranskalaisfilosofi Gilles Deleuze (1925-1995) katsoi, että 
olemme siirtymässä Foucault’n hahmottelemasta ja analysoi-
masta, 1800- ja 1900- luvuilla kukoistaneesta kuriyhteiskun-
nasta kontrolliyhteiskuntaan: ”Tätä siirtymää luonnehtivat 
esimerkiksi muutokset kuriyhteiskunnan normalisoinnista 
jatkuvaan kilpailuun ja “myyristä käärmeisiin”: tehdasmalliin 
perustuvasta paikkasidonnaisesta tuotannosta uuden kapita-
lismin markkinoihin, joissa informaatio- ja valuuttavirtojen 
liike muodostaa talouden ja siihen sosiaalistamisen “paikat-
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toman” ytimen. Täten kontrolli on lyhytkestoista ja nopeasti 
muuttuvaa mutta samalla jatkuvaa ja rajoittamatonta, kun 
taas kuriyhteiskuntaa määritti pitkäkestoinen epäjatkuvuus 
ja institutionaalisuus. Kuriyhteiskunnassa ihmiset siirtyivät 
yhdestä suljetusta ja uudelleen aloitettavasta normalisoinnin 
tilasta toiseen – koulusta armeijaan, tehtaasta sairaalaan tai 
vaikkapa vankilaan – mutta kontrolliyhteiskunnassa tilat 
avautuvat kontrollimekanismien jatkuvan muokkauksen alai-
siksi. (Ks. Deleuze 1995, 174–182.).” 

Näin kirjoittivat Vastarinta nykyisyydelle – näkökulmia 
Gilles Deleuzen ajatteluun (Eetos 2004) kirjan toimittajat 
Teemu Taira & Pasi väliaho. Kirjan keskeistä Deleuzen ajat-
telussa on se, että erityisesti median kanavoimia informaa-
tioverkostoja voidaan pitää suoraan ihmisten ruumiisiin ja 
aivoihin tunkeutuvana kontrollimekanismina, välittömän 
kommunikaation jatkuvana kontrollina. Nyt puhutaan mo-
niarvoisuudesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta, mitkä eivät 
tutkitusti tarkoita mitään muuta, kuin vaalien alla yleisölle 
suunnattua tyhjänpäiväistä sanahelinää, sillä eihän se heitä ja 
heidän lapsiaan koske: kokoomuslaiset ovat maan taloudellis-
ta eliittiä ja heille on tärkeä pitää hajurakoa alempiin tuloryh-
miin myös koulutuskysymyksissä. Kokoomus oli ennen sotia 
taloudellisen ja sivistyksellisen eliitin etuja ajava oikeistolainen 
ja konservatiivinen puolue. 

Pilapiirtäjä Kari kuvasi kokoomusta isoksi lihavaksi pa-
piksi, jolla oli kypärä päässä. Kuvaus oli osuva. Puolueen 
ehkä tunnetuin puheenjohtaja oli Lauri Ingman, myöhempi 
arkkipiispa. Pappien tiedettiin äänestävän ennen sotia lähes 
kokonaan koti, uskonto- ja isänmaalinjaa surutta julistanutta 
kokoomusta. Vielä 2000-luvulla tutkimukset osoittivat lähes 
puolen papeista äänestävän puoluetta. Sotien jälkeen puolue 
alkoi esiintyä vastavoimana sosialismille korostamalla klassista 
talousliberalismia, yksilönvapautta ja kansankapitalismia. Ko-
koomuksen juuret löytyvät suomenkielisestä fennomaniasta ja 
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konservatismista, joka kannatti valtion ohjausta ja sosiaalisia 
uudistuksia liberalismin sijaan. Suomalaisen puolueen pe-
rustaja Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen oli saanut vaikutteita sekä 
suomalaisen Snellmanin että saksalaisen Hegelin sosiaalirefor-
miajattelusta. Jutun juttu on siinä, että vaikka kokoomuslaiset 
itse väittävät vanhasuomalaisten johtajien siirryttyä syrjään 
sosiaaliliberaalin suuntauksen ottaneen puolueen valtaansa, 
se ei pidä ihan paikkansa enää. 

Edelleenkin vanha kypäräpappi kurkistaa klassisen libe-
ralismin ja vasemmiston uhkaa väläytellen puolueessa, tä-
nään vielä vahvempana ja ehkä jo huomenna sen valtalinjana 
Orpon väistyttyä ”linnarauhana” puolueen oikeistosiiven ja 
sosiaaliliberaalien kesken yhden pääministerikauden jälkeen. 
Kokoomukselle pehmeiden kasvojen vilauttaminen aina vaa-
lien alla on elintärkeä taktinen temppu ollut oikeistolaiselta ja 
konservatiiviselta talouden ja sivistyselämän eliittiä tukeneel-
ta ajalta, koska jo silloin kannatus ja jäsenistö tulivat näiden 
eliittien ulkopuolelta. Kaikki kokoomuksen puheenjohtajat 
tietävät tämän enemmän kuin hyvin. Se on yksi puolueen 
elinehdoista kurottautua hieman yli oman viiteryhmänsä ja 
puhua läpi päänsä suunsa suuremmalla saadakseen kannatusta 
myös niissä piireissä, joiden etua puolue ei suoranaisesti aja. 
Silloin kyse on ääntenkalastelusta. 

Orpo on siinä onnistunut enemmän kuin hyvin ja on siksi 
luottavainen ja tyytyväinen. Häneen luotetaan kokoomuk-
sessa, onhan hän herra Säntillinen. Kunnon poroporvarin 
perikuva, joka osaa ja uskaltaa enemmän kuin monet muut. 
Kokoomus on pärjännyt nykypäivänä hyvin juuri siksi. Jo-
kaiset vaalit ovat puolueen näkyvyyden ja kilpailuasetelman 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Siksi kysymys aluevaaleissa 
on yhtä tekninen taktikointi kuin aina kokoomuksella, se 
on kenraaliharjoituksesta seuraavan vuoden eduskuntavaa-
leja varten maan johtavana yleispuolueena, jota äänestävät 
kaikki ihmisryhmät. Kokoomusta kiinnostavat valta ja maan 
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ykköspuolueen asema. Suomi on muuttunut jähmettyneestä 
talonpoikien ja työläisten feodaalijärjestelmää muistattaneesta 
valtiokapitalistisesta vaihtoehdottomuudeksi pieneksi inno-
vatiivisten teknologiayritysten hyvin osaamistaan maailmalla 
myyväksi eurooppalaiseksi jättiläiseksi, missä ay-liikekään ei 
ole enää muilla kuin isoilla vientialoilla haittana, sillä järjes-
täytymisaste on tippunut dramaattisesti huippuvuosien 80 
prosentista alle puolueen. 

Jollain aloilla ja etenkin nuorten keskuudessa SAK:lla ei 
ole enää minkäänlaista sananvaltaa. Kokoomus oli jo pitkään 
uneksinut tästä päivästä maan ykköspuolueena vailla rasitetta 
niskassaan vain rikkaiden ja etuoikeutetun eliitin puolueena. 
Kokoomuksella on hyvin pullat uunissa Suomen historiasta 
katsottuna, mutta myös historiallisena herhiläisenä kamppai-
lu vallasta oman äärioikeistonsa kanssa – ensin IKL ja sitten 
puolueesta POP – perustuslaillinen kansanpuolue. Kokoomus 
oli 1930-luvulla maan kolmanneksi suurin puolue, lukuun 
ottamatta 1933 ja 1939 eduskuntavaaleja, jolloin kokoomus 
sai lähes yhtä paljon kuin IKL–Isänmaallinen kansanliike ja 
jäi ruotsalaista kansanpuoluetta pienemmäksi eduskuntaryh-
mäksi. Aina siitä lähtien kun se vaihtoi taktiikkaa 1950-luvul-
la maalaisliiton syyttäessä, ettei puolue voinut ajaa tehokkaasti 
maaseudun asiaa, koska pääosa puolueen kannattajista tuli 
muista elinkeinoryhmistä. 

Puolueen tuleva puheenjohtaja, Juha Rihtniemi vastasi 
tähän haasteeseen Oikeassa vaihtoehdossa (Tampereen kir-
japaino 1970): ”Tutkimus osoittaa, että kokoomus on varsin 
pitkälle yleispuolue. Jokainen vuorineuvos ja työläinen on 
puolueeseen tervetullut. Puolueen äänestäjäkunnan rakenne 
asettaa kokoomuksen politiikalle suuria vaatimuksia. Jokaises-
sa käytännön asiassa on puolueen sisällä jo tehtävä sovittelu-
ratkaisu.” Rihtniemen puhe on tietenkin täyttä ja tyypillistä 
ääntenkalastelupuppua, ja on tarkoitettu enemmän hämää-
mään puolueen todellisia tarkoitusperiä kuin avaamaan jotain 
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uutta. Vuorineuvokset ja työläiset voivat olla rinta rinnan yh-
dessä suurkapitalismin edustajien puolueessa, mutta puolueen 
harjoittama politiikka ei muutu siitä työläisiä tukevaksi eikä 
eturistiriita omistajien ja työntekijöiden, köyhien ja rikkaiden 
kesken katoa mihinkään siitä, että asia painetaan villaisella 
äänenkalastelun ajaksi. 

Tuolloin vielä naurettiin kokoomuksen toiveille muuttua 
yleispuolueeksi ja yhtenä päivänä olla maan suurin puolue. 
Ei enää. Nousu alkoi vuoden 1970 ”shokkivaaleista”, jolloin 
kokoomus nousi maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja 
Rihtniemi sai ensimmäistä kertaa yrittää hallitusneuvotteli-
jana. Rihtniemi ei kuitenkaan onnistunut. Aika ei ollut vielä 
kokoomuksen. Hän kirjoitti Oikeassa vaihtoehdossa” syyn ol-
leen demareiden ja kepun. Nyt maa alkaa olla pikkuhiljaa ko-
koomuslaisempi kuin, mitä puolue uskalsi edes hurjimmissa 
unelmissaan 1970-luvulla Pentti Sillantauksen ja Pentti Pou-
kan puheissa ja kirjoitukissa kuvitella. Vasemmiston heikko 
ja sen poliitikot muutamaa harvaa poikkeuksetta lukuun ot-
tamatta keskinkertaisia. Vuodesta toiseen kokoomus keikkuu 
joko galluppien ykkösenä tai kakkosena. Puolueella on hyvä 
imago ja sitä vahvistaa puolueen riveistä nousseen arvostetun 
presidentin suuri kansansuosio. 

Kokoomuksesta on tullut se pienin paha ja yleispuolue, 
johon pragmaattisesti politiikkaan suhtatuvat liikkuvat ää-
nestäjät luottavat. Rihtniemi kehui jo vuonna 1959 kokoo-
muksen perustajien olleen kaukonäköisiä luomalla perustan 
yleispuolueelle: ”Yleispuolueen aseman vahvistuminen tapah-
tuu, niin kuin on nähty, yhteiskuntarakenteen muutoksen 
seurauksena. Yhä selvemmin ymmärretään myös äänestäjien 
keskuudessa rakenteeltaan monipuolisen puolueen merkitys 
oikeudenmukaisten ratkaisujen toteuttajana.” Jälleen Rihtnie-
mi puhui tieten tahtoen suurta yleisöä silmällä pitäen täyttä 
silmänlumeeksi tarkoitettua kokoomuspuppua. Puoluetta ei 
perustettu yleispuolueeksi vaan etupuolueeksi yhteiskunnan 
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eliitille puolustaakseen heidän saavutettuja etujaan. 
Yleä myöten yhä selvemmin porvarillisesti ajattelevien si-

toutumattomien virkamiesten Suomelta. 
Kokoomuksella menee tänään hyvin. Sen äänestäjät ovat 

uskollisia puolueelle ja sen edustama keskustaoikeistolainen 
arvomaailma edustaa suomalaisten enemmistön omaksumaa 
arvomaailmaa. Orpo tietää tämän eikä hänen tarvitse tehdä 
muuta kuin esiintyä jämäkästi yhteiskuntarauhan ja laillisuu-
den puolestapuhujana. Aluevaalit olivat yksi porras matkalla 
kohti kokoomusjohtoista hallitusta pääministerinään Petteri 
Orpo, jonka koiralenkillä tapahtunut jalkaonnettomuus vaali-
en jälkeen nousi hetkessä valtakunnan ykkösuutiseksi. Kaikki 
tietävät, että tässä menee maan seuraava pääministeri, joka 
pelastaa veronmaksajien suureksi huojennukseksi piikkiin 
elävän vasemmistohallituksen käsistä ylivelkaantuneen maan. 

Palataan Aluevaalien tulosiltaan, ja siihen, kun puolue-
johtajat peräkanaa astuvat Ylen Pasilan lähetystaloon kom-
mentoimaan vaalimenestystään. Juuri kun Orpo astelee stu-
dioon sisään ensimmäiset ennusteet tulevat ruutuun ja Orpon 
muutenkin iloiseen olemukseen tulee rentoa huolettomuuden 
vaikutelmaa ja hymy nousee puolueensa vaikeuksien kaut-
ta voittoon vieneen puheenjohtajan naamalle. Orpo ei yllä-
tykseksi myöskään kompuroinut tai ryhtynyt monen häm-
mästykseksi kostotoimiin puolueen oikeiston hallitsemassa 
Helsingissä taannoisessa profilointiyrityksessä Atte Kalevan 
johdolla, osin siksi että Orpolla on kipuna takaraivossa vähät-
televä suhtautuminen urheilupiirien rakastamaa kaulatonta 
Hjallista kohtaan, kun kieltämällä Hjallikselta mitättömän 
urheiluministerin pestin hävisi viime eduskuntavaaleissa rat-
kaisevasti yhden paikan, jolla silloinen SDP:n puheenjohtaja 
Antti Rinne julistautui vaalien voittajaksi ja seuraavaksi pää-
ministeriksi. 

Sen jälkeen Orpo on vahvistanut otettaan sekä johtamas-
taan puolueesta että julkisuudesta, jossa hänen imagonsa on 
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vahvistunut päättäväisyydellä ja osaamisella huolimatta tur-
kulaisuudesta. Monet ovat huomanneet Orpon puheenjoh-
tajakaudellaan viilanneen esiintymistään enemmän sovitte-
levaan ja rakentavaan valtiomiesluokkaan, piilottamalla mm. 
puheissaan aiemmin vahvasti rivien välistä kuuluneen töksäh-
televän varsinaissuomalaisen intonaation. Orpo on selvästikin 
oppinut läksynsä imagokonsulteilta; tulevat eduskuntavaalit 
ratkaisee, se miltä medioiden kautta kansaan heijastettuna 
vaikuttaa se henkilö, joka on ehdolla pääministeriksi – ei 
se millainen hän on, mitä hän puhuu, tai mitä hän oikeasti 
vaalilupausten lomassa kaikesta ajattelee ja millaiseksi hänen 
maan johdollaan aikoo muuttaa. Orpo tietää, että voitto ja 
pääministerinpalli on lähellä. 

Mitä hän leikkaa heti valtaan päästyään? Lista on pitkä ja 
sitä miettiessä tulevaa pääministeriä hymyilyttää. Suomessa 
poliittinen johtaja voi tehdä mitä haluaa, kunhan vain on 
luotettava. Ja hän on, Herra Säntillinen, joka on matkalla 
kohti onnentäyttymystä anarkistiboheemiradikaali ja Anton 
Rimbaudin rakkaan, Paul Verlainen 22-vuotiaana raapusta-
ma runo yhteiskunnan tukirenkaasta, pikkuporvarista nimeltä 
Herra Säntillinen hengessä: ”Hän on vakavamielinen: isä ja 
kaupungin viskaali. Hänen irtokauluksensa peittää korvat. 
Hänen silmänsä loputtomiin uniin ummistuvat, huoletto-
masti, ja kevät hänen tohveleissaan kiiluu. Miten vaikuttaa 
häneen kultatähti ja pyökkimetsä, jonka varjoissa lintu laulaa, 
miten vaikuttaa häneen taivas, vehreät niityt ja mykkä nurmi? 
Herra Säntillinen naittaisi tyttärensä herra Macinille, joka on 
nuori ja vauras. Herra Säntillinen on maltillinen, hän tun-
tee kasvit ja hänellä on outokumpu. ja riimien väsääjiä, noita 
heittiöitä ja lurjuksia, takkutukkaisia parrakkaita vetelyksiä 
hän kammoaa enemmän kuin nuhaa, ja hänen tohveleissaan 
kevät kiiluu.”

Herra Säntillinen ei voisi olla Petteri Orpon matelevaan 
turkulaistukiryhmään kuuluva plösö ja suustaan sekavan mie-
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lensä sekoittamana sammakoita heittelevä Herra Hese, vaikka 
hän onkin yksi monista näkyvistä kokoomuksen takapiruis-
ta ummehtuneessa arkkikonservatismissaan puolustaa rahan 
mielivaltaa vaaleilla valittua kansanvaltaa vastaan, ja ne oikeat 
itseensä tyytyväiset hikisen pulleat ahneen porvarin kasvot ra-
hoittajana, sillä hän on liian intohimoisesti ja näkyvästi juuri 
sellainen niskassa hengittävä riistoporvari, jota kuvaa kokoo-
mus yrittää koko ajan kovalla työllä karistaa kannoiltaan taval-
lisia äänestäjiä sumuttaakseen. Petteri Orpo on varovainen ja 
hillitty julkisuudessa pitämään itsensä ja puolueensa kuosissa; 
ei tule puhua ohi suunsa ja antaa sellaisten ymmärtää liikaa, 
joille asiat eivät kuulu eli äänestäjien. Orpo on sliipattu ja 
todistettavasti oikein tyypillinen porvarin perustyypin, kam-
reerisieluisen pikkunipottajan perikuva. 

Hänestä Suomi saa hyvän pääministerin, koska hän on luo-
tettava, sulavakäytöksinen, kohtelias, sanavalmis ja tomera. 
Siksi Orpon ei tarvitse vastata Christer Lindholmin kirjassaan 
Totuudenjälkeisen talouspolitiikka – Thatcherista Trumpiin 
esittämään haasteeseen kansallinen etu vastaan kansalaisen 
etu. Lindholm muistuttaa ikävän tosiasian olevan, että juuri 
vakiintuneiden puolueiden epäonnistumiset erityisesti ta-
louspolitiikan saralla avanneen tien kansallismielisen popu-
lismin voittokululle. Asia on ikävä mutta se palvelee myös 
kokoomusta, jonka aate on raha, valta ja eliitin oikeuksien 
suojeleminen. Kokoomuksen ajatukset eivät aina ole kauka-
na äärioikeistosta. Molemmat liikkuvat samoilla kaukaloilla 
aterioimassa sulassa sovussa. Kokoomukselle on hyödyksi ää-
rioikeiston kapinointi vasemmistolaisia arvoja, kuten veljeys, 
vapaus ja tasa-arvoa sekä liberaalia yhteiskuntakoneistoa vas-
taan vahvistettaessa oikeistohegemoniaa. 

Se näyttäytyy silloin itse paremmassa valossa asiansa osaa-
vana ja luotettavana valkoisen Suomen perillisenä sinivalkoi-
sena puolueena, väliin aika rajultakin näyttäviin ja kuulosta-
viin persuihin verrattuna. Peliä ei ole vielä menetetty. Kirjan 
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loppusanoissa Lindholm kehottaa ottamaan tulevaisuuden 
takaisin: ”Meidän on hylättävä markkinafundamentalismi ja 
palattava valistuksen ihanteisiin. Vaikka valistus on historian-
sa aikana syyllistynyt moniin ylilyönteihin, kuten luonnon 
kannalta tuhoisaksi osoittautuneeseen sokeaan edistysuskoon, 
se on kuitenkin tuottanut ihmiskunnan historian suurimman 
ja tärkeimmän oivalluksen: nimittäin sen, ettei meidän tarvit-
se hyväksyä eriarvoista ja epäoikeudenmukaista yhteiskunta-
järjestystä, koska voimme järkemme sekä tieteen ja tekniikan 
tarjoamien työkalujen avulla muokata sitä paremmaksi. On 
tullut aika ottaa tulevaisuus takaisin – myös niille, jotka eivät 
sitä kykene omin voimin ottamaan!” 

Deleuze olisi hämillään huomatessaan tuijottavansa suo-
raan päin kasvoja sitä pienisieluista pikkuporvaria, joka on 
ollut vuodesta 1789 vapaan, ja kahleistaan irti, sillä Deleuzen 
kantavana voimana oli sekä kapitalismin kritiikki että ny-
ky-yhteiskunnan orastavien ja ominaisten piirteiden tunnis-
taminen. Kieli on Orpolle kuin keppi, ei porkkana tai avain 
mahdottomiin maailmoihin, vaan lukko, jolla sulkea ovet. 
Orpon suustaan ulos suoltama kokoomuskieli on statusta ja 
käskemistä, muiden selässä kohti omaa onneaan ratsastamista. 
Deleuzen mukaan meiltä ei puutu kommunikaatio, sitä on 
jopa liikkaa, meiltä puuttuu vastarinta nykyisyydelle. Vasta-
rinta ei tarkoita Deleuzelle vain näkyviä nuorisojuhlia val-
lankumouksellisuuden nimissä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti 
ajatuskokeiluja ja uusia avauksia uusissa yhteyksissä. Deleuzen 
mukaan epäajanmukaisuus on yksi ajattelun ennakkoehdois-
ta. Epäajanmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ajatte-
lu olisi olennaisesti sidoksissa omaan aikaansa. Tätä vastaan 
asettuu Orpon pikkuporvarillinen ja näköalaton pragmatis-
mi, joka sopivalla tuulella paljastaa haisevansa vanhalle tutulle 
ummehtuneelle arkkikonservatismille, juuri sille ovelalle ja 
osin näkymättömälle myrkylle, mikä maailmaa on kautta sen 
historian ovelasti hallinnut, ja mikä edelleenkin vaikuttaa.



70

Miksi kokoomusta 
pitäisi äänestää?

Tunnetun teorian mukaan hyvät aikeet johtavat pahaan. Joh-
tavatko pahat aikeet sitten hyvään? Sitä voisi kokeilla äänes-
tämällä kokoomusta. Yhteinen hyvä on pahasta, hyvä kuuluu 
yksille, ei kaikille-ajattelu on vaarallista yltiöindividualismia ja 
narsismia, joka ei ota huomioon ihmisen vastuuta toisistaan ja 
paikkaa maailmassa. Taustalla vaikuttaa John Rawlsin, jonka 
mukaan ihmisen hyvän määräsi hänen kannaltaan rationaa-
linen suunnitelma. Hän mukaili Roycen ajatusta siitä, että 
ihminen voitiin määritellä suunnitelman mukaisesti eletyksi 
ihmiselämäksi. Roycen mukaan ihminen määritteli, kuka hän 
oli, kuka hän on, kun hän kuvaa tavoitteensa ja aikomuksensa 
elämässä. Orpo on hyvien kirjoissa eikä hänellä ole outokum-
pua, ei edes vähäistä. Eikä sillä ole mitään merkitystä, että 
edellisessä porvarihallituksessa tavallisia äänestäjiä kuritettiin 
rikkaita suosimalla ja köyhiä kyykyttävällä politiikalla oikein 
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kunnolla, kuin selkäsaunalla isän kädestä piiskalla viimeis-
tellen. Orpo nousee pääministeriksi siitä huolimatta tai sen 
ansiosta. 

Orpo on olevinaan järkyttynyt demokratiaa vaarantavasta 
alhaisesta äänestysprosentista, mutta jos ne hieman yli kak-
sikymmentä prosenttia, jotka jättivät äänestämättä näissä 
vaaleissa, olisivat äänestäneet, kokoomus ei olisi ollut ensim-
mäinen vaan neljäs 15 prosentin äänisaalilla edellään dema-
rit, persut ja kepu, takanaan hengittämässä vasemmistoliitto. 
Orpolla ei silti ole mitään hätää. Kansa kokee kokoomuk-
sen uskottavaksi vaihtoehdoksi ja mielikuvapoliittisella kik-
kailulla puolue onnistuu milloin vakuuttamaan sinivihreän 
Kai Mykkäsen johdolla olevansa ympäristöpuolue, milloin 
sairaanhoitaja Sari Sarkomaan ohjauksessa puolustavansa 
sairaanhoitajia, mikä pitääkin verbaalisessa mielessä paikkan-
sa sillä kokoomuksella on vankka kannatus sairaanhoitajien 
keskuudessa, mutta ei kukkarossa maassa, jossa sairaanhoita-
jien verojen jälkeen käteen jäävä määrä on lähes kaksi tuhatta 
euroa pienempi kuin pohjoismaisten sisariensa. 

Professori Timo Airaksinen väittää Markiisi de Saden ta-
pauksessa paheellisuuden olleen taiteellinen projekti, jonka 
tarkoitus oli muovata ihmisen elämä narsistiseksi. Sama ele-
mentti paljastuu markkinoiden hallitsemasta kapitalismista ja 
sen nimeen vannovasta liike-elämän poliittisena suojuksena 
toimivasta kokoomuksesta. Petteri Orpossa ei ole mitään, 
millä häntä voisi verrata Markiisi de Sadeen. Vai onko? On 
toki paljonkin perinteisen köyhiä ja osattomia syyllistävän 
retoriikkansa takia, mikä on sekä mautonta, valheellista että 
kuvottavaa ja totuudenvastaista herjaamista sekä vahvempien 
yllyttämistä koulukiusaamiseen heikompiaan vastaan sadistis-
ta nautintoa tuottavana tietona vastarinnan vähäisyydestä ja 
heikkoudesta, ihan kuin 1700-luvun ylimielinen englantilai-
sylimystö istuisi suut muikeina ratsailla kettujahdissa.  

Samalla tavalla Markiisi de Saden mielistrategia oli turvau-
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tua luonnottomien ilmaisumuotojen rikkauteen ja lopulta sa-
maan ristiriitaisuuteen kuin Orpolla, jolla se ilmenee lievem-
pänä totuusharhoina ja selitysryppäinä, joista otamme selvää 
lisää hieman myöhemmin monin kuvaavin esimerkein. Mar-
kiisi de Sade sekä vihasi että palvoi yhteiskunnassa vallitsevaa 
epäoikeudenmukaisuutta. Hän kielsi etiikan lait, mutta lupasi 
ystävyyttä ja rakkautta vapautuneille sankareilleen. Niinhän 
Orpokin tekee yrittäessään liehitellä äänestäjiä, erityisesti 
oman potentiaalisen tukiryhmänsä ulkopuolelta. Pahuuteen 
houkuttelu ja pahuuden houkutus on aina viime kädessä hy-
vyyden kieltämistä ja siten myös inhimillisyyden kieltämistä 
loppupeleissä, kun maailmassa on vastaan näkymätön voima 
markkinat vastaan yksilöistä koostuvat ihmismassat, jotka 
ovat vasten tahtoaan osattomia omaan elämäänsä. 

Se ei huoleta Orpo ja kokoomusta, joka osaa hyvän ja 
osuvan vaalimainnon harhauttaakseen äänestäjän ajatukset 
seikkailemaan kaiken epäoleellisen parissa. Kokoomus pelaa 
omassa luokassaan jo siksikin, että se on korkeasti koulutet-
tujen ja osaavien puolueena vaihtoehto ammattikoulutus- ja 
ay-taustaisille demareille. Punavihreät toimivat hyvänä jänik-
senä oikeistolaisen uhon nostattamisena vaaleissa kuin vaa-
leissa hyväosaisten keskuudessa. Muuten ei punavihreydestä 
ole kokoomukselle mitään haittaa. Punavihreän blogin nuo-
rekas ja missinnäköinen Sanna Marin on Orpolle erityisen 
vaarallinen vastustaja siksi, että demarit eivät hautautuneet-
kaan ennusteista huolimatta Sak:n mappi Ö:hön tappelemaan 
keskenään, vaan syövät samalla lautasella kuin kokoomuslaiset 
taistelussa ratkaisevista keskiluokkaista äänestäjistä vanhan 
Punaisen Suomen alueella, missä vaalit ratkaistaan, eli Po-
ri-Tampere-Imatra-akselilla. 

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on toiminut 
valtiovarainministerinä ja puolueensa puheenjohtajana. Voit-
taessaan vaalit hän saa kansalta vahvan mandaatin suojella sitä 
itseään vastaan vapauden valita nimissä. Kokoomus ei siedä 
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häviäjiä varsinkaan puoluejohdossa. Puoluejohtajan tulee olla 
kuin puolueensakin, koko ajan parasta A-laatua paalupaikalla 
varmistelemassa asemiaan. Ihan näin ei ole aina ollut. Vasta 
1990-luvulla kokoomus nousi itseoikeutettuun kuninkuus-
luokkaan vasemmiston riidellessä keskenään, ja mahtavan 
Sak:n määritellessä mikä on hyvää ja oikeaa politiikkaa, joita 
sen edustajina eduskunnassa suosiota jatkuvasti valtiopuolu-
eina menettäneet vasemmistopuolueet käyttivät. Toisin kuin 
aikoinaan vasemmistopuolueilla, kun kokoomuksen puheen-
johtaja on alkanut sakata julkisuudessa ja gallupit kääntyneet 
edes hetkeksi, kenkää on tullut alta aikayksikön ja puolue 
palannut gallupeissa kuoppaisen matkan jälkeen takaisin lä-
helle mestaruusluokkaan kärkkymään himoittua ykkössijaa. 

Vasemmistopuolueissa vanhat ukot hallitsivat julkisuus-
kuvaa aina 1990-luvun puoliväliin saakka. Mutta toisin ko-
koomuksessa epäonnistuneet puoluejohtajat on aina siirretty 
yläviistoon takavasemmalle vähin äänin; Ville Itälä Brysseliin 
poliittisten dinosaurusten hautausmaalle, Pertti Salolainen 
Lontooseen suurlähettilääksi ja Alexander Stubb. Mutta sano-
taan nyt ihan selvästi, että se piiloteltu ydinosaaminen, mitä 
kokoomuksella, on pitää vallan ohjaksia käsissään niin, ettei 
mikään koskaan muutu kovista puheista huolimatta; yhteis-
kunta on eriarvoinen ja sortava ja sitä ylläpitävän ideologian 
ja ihmisten puolue kokoomus, minkä voima perustuu siihen, 
ettei muutosta parempaan tapahdu. Kaikki muu on kosme-
tiikkaa sen totuuden edessä, että kokoomus on vanhoillinen 
säilyttäjäpuolue, jolle taloudellisen, sosiaalisen ja sivistyksel-
lisen epätasa-arvon säilyminen yhteiskunnassa on elintärkeää 
ja yksi elinehto, väittivätpä he vaalikiimassa suuren yleisön 
sumuttamiseksi mitä muuta tahansa. 

Kokoomuksen aika ei ollut kypsä vielä 1970, jolloin maata 
hallitsivat kepun ja demareiden riitainen mutta vahva halli-
tuskoalitio ja kokoomuksen ulkopoliittisista syistä hallituksen 
ulkopuolella pitänyt yksinvaltias presidentti, Urho Kekkonen. 
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Pettynyt Rihtniemi sanoikin, että demokratiassa jokin puolue 
voidaan pitää vallan ytimen ulkopuolella vain jonkin aikaa, 
mutta kun se kasvaa, muuttuvat suhteet. Rihtniemi yritti jo 
tuolloin saada vasemmiston yhteistyön rinnalle rakentavan 
porvarillisen voiman, kuten hän sitä itse kutsui onnistumat-
ta siinä Kekkosen valvoessa politiikan maalia. Kokoomus on 
aina edustanut vahvemman vapautta ja vanhaa arkkikon-
servatiivista maailmaa. Kun puolue perustettiin joulukuun 
9.päivänä 1918 se ei ollut demokratian puolella, vaan asettui 
tukemaan monarkian rakentamista Suomeen. 

Kun kokoomus puhuu vapaudesta, se ei tarkoita sillä Rans-
kan Suuren Vallankumouksen vuoden 1789 vapautta, joka 
oli kaikkien tasa-arvon ja veljeyden vapautena alku sille libe-
raalille vapaudelle, joka länsimaisissa yhteiskunnissa päällisin 
puolin nykyisin on. Kokoomukselle yhden vapaus on toiselta 
pois. Sitä ei kerrota suurelle massalle, joka maksaa harvojen 
vapauden. Tässä on kokoomuslaisuuden historiallinen ydin eli 
temppu ja miten se tehdään. Se on juuri se kokoomuslainen 
vapauden määritelmä, mutta siitä ei puhuta julkisuudessa, 
sillä se paljastaisi suurelle ja tietämättömälle massalle, juuri 
niille, joiden äänet tarvitaan varmistamaan kokoomuksen 
vapauden voitto, mikä on kokoomuslaisen vapauden hinta 
tavallisille ihmisille, joilta se vapaus on pois. Vähemmän tur-
vaa, vähemmän veroja mutta myös vähemmän palveluita. ja 
ne, jotka pärjäävät, saavat hyvää palvelua yksityissektorilla, 
ne, jotka eivät, joutuvat tyytymään takkuaviin julkisiin pal-
veluihin. 

Kokoomuksen sanoman sanomattomuus on mennyt hyvin 
perille aikana, joka ei välitä suurista totuuksista ja kertomuk-
sista, ja jolle kaikki on vain ohutta pintaa, ei muuta. Juuri 
tämän varaan puolue laskeekin ja suuntaa vaalikampanjansa. 
On aina helppo väittää asioiden olevan jotain muuta kuin 
ne ovat, koska ne näyttävät ihan muulta kuin mitä ovat en-
sisilmäykseltä. Vasta asioiden tarkempi tutkistelu monelta 
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eri kantilta tuo oikeaan valoon asioiden ja ideoiden oikean 
ytimen. Kokoomus on pään sisältä kuin television suositun 
kartanosarja Downton Abbeyn vanhakantainen ja tarkoin 
ennalta määrätty pienoismaailma. Maailma on järjestyksessä 
jumalasta kuninkaan kautta lääninherroihin, jotka omistavat 
ja hallitsevat maat ja niissä asuvat ihmiset. Tässä maailmassa 
mitään ei tapahdu ilman heidän lupaansa eikä sen maailman 
henki, sisäinen järjestys, alamaismentaliteetti ja nöyristely 
isompien edessä muutu paljoakaan siitä huolimatta, että ih-
miset vanhenevat ja aika rientää. 

Se mikä muuttuu, on uudet isännät ja orjat sekä orjuutta-
misen tavat. Rikkaat tarvitsevat köyhiä enemmän kuin köyhät 
rikkaita, sillä ilman köyhiä ei olisi rikkaita. Downton Abbeyn 
vapaus on elää orjana tajuamatta sitä itse ja siitä sen kum-
memmin välittämättä ja kärsimättä. Kokoomuksen vapaus on 
hieman samanlaista mutta nykyaikaisen ovelaa, suostuttele-
vaa ja pehmeää. Downton Abbeyn vapaudesta sille on jäänyt 
alentuva suhtautuminen muihin. Siksi kokoomus pitää visusti 
suunsa supussa hyväosaisten kapinasta ja levittää tyytymättö-
myyttä helposti huijattaville äänestäjille linjaerimielisyyksien 
kulkevan edelleenkin ideologisessa mielessä siinä, hallitseeko 
maata edelleenkin Orpon sanoin ”vasemmistohallitus” vai 
kokoomuksen, ja kokoomuksen vahvistuneen oikeistosiiven, 
toivomusten mukaan Ruotsin mallin mukainen uusi oikeisto-
koalitio kokoomus + persut + kristillisdemokraatit. 

Heti sotien jälkeen ilmassa oli samanlaista vasemmistolais-
ten uudistusten vastustamista kuin tänään. Puolueessa valtaa 
pitäneet oikeistolaiset konservatiivit katsoivat tarkkaan laskien 
markkoja, eivät ihmistä tai heidän tarpeitaan, Churchillin 
johtamien Englannin konservatiivien tapaan, jotka monen 
yllätykseksi hävisivät juuri siksi vaalit heti sodan jälkeen laa-
joja uudistuksia ihmiselle luvanneelle työväenpuolueelle, joka 
alkoi murtaa rikkaan eliitin johtamaa luokkayhteiskuntaa pala 
palalta. Suomessa heti sodan jälkeen oli valalla vahva vasem-
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mistosuuntaus. Kokoomus oli asettanut talouspolitiikkansa 
tärkeimmäksi tavoitteeksi budjettikurin eikä uskonut, että 
maalla olisi varaa hyvinvointivaltion kaltaisiin kokeiluihin. 

Nyt taas puolueen sisällä ovat vahvistuneet sekä oikeis-
tolaisen konservatiiviset ajattelut että kovan talouskuurin 
vaatimukset samaan aikaan, kun puolue on hiljaa hivuttau-
tunut monissa äänenpainoissaan lähemmäksi äärioikeistoa ja 
puolueen sisällä äärioikeisto on saanut kasvonsa mm. kansan-
edustajien Heikki Wessman ja Wille Rydman. Kokoomuksen 
yleispuoluelinjan luonut Juha Rihtniemi olisi ylpeä siitä lähes 
neljänkymmen vuoden pitkästä matkasta, millä kokoomus 
on saatu suuren yleisön silmissä näyttämään kaikkien etua 
ajavalta yleispuolueelta, vaikkei asia ole käytännössä niin – 
usein jopa tahallisen räikeästi päinvastoin. Kokoomus on pro-
filoitunut rikkaimpien etujen ajajana ja hyväosaisten kapinan 
promoottorina köyhää ja sairasta muuta Suomea vastaan. 

Rihtniemi tiesi aloittaessaan kampanjan kokoomuksen 
nostamisesta suureksi puolueeksi sen vievän aikaa mutta ajan 
myötä kannattavan, kun jaksoi vain kärsivällisesti puhua tois-
ta mitä teki ja odottaa ajan kanssa kello katsomatta tulok-
sia: ”Kehityksen pyörä pyörii hitaasti varsinkin siellä, missä 
vaikuttavat edelleen jo kauan puolueen toimintaa johtaneet 
henkilöt, mutta se pyörii samalla varmasti ja pysähtymättä. 
Seurauksena saattaa olla myös tilapäisiä paikallisia tappioita, 
mutta lopputuloksena on kokoomuksen aseman vahvistumi-
nen ja sen merkityksen kasvaminen yleispuolueena.” Orpo 
tietää tämän. Televisioruuduissa ei voi olla huomaamatta 
hänen omahyväistä ilmettään, mikä ei lupaa hyvää Suomen 
köyhille, osattomille ja haja-asutusalueilla asuville äänestäjille, 
jotka laskun kokoomuksen vaalivoitosta viime kädessä aina 
maksavat. 

Orpo miettii tyytyväisenä mielessään, mitä se olisi tällä ker-
taa puolueen suuria vaalirahoittajia, ja ennen kaikkea niitä 
tulevia miellyttääkseen? Ehkä vakuutussuoja romutettaisiin 
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Finanssialan toivomalla tavalla vakuutuksenottajan tappioksi 
ja kansainvälisten suuryhtiöiden voittojen turvaamiseksi ve-
roparatiisiin? Ehkä Yleä näivetettäisiin lisää uutisia- ja alue-
ohjelmia toimittavaksi torsoksi yksityisten mediatalojen ja 
keputaustaisen, ja kepun suurimman yksittäisen rahoittajan, 
Hesarin pääomistajan ja Koneen suuromistaja, Antti Herlinin 
toivomuksesta? Ehkä loput VR:stä ja Finnairista sekä Nes-
teestä myytäisiin kokoomusta lähellä oleville suursijoittajil-
le? Ehkä peruskoulusta tehtäisiin maksullinen, lähiopetus ja 
opettajat karsittaisiin ammattikoulutuksen tavoin minimiin? 

Ehkä loputkin Alkosta yksityistettäisiin ja lopulta yleiset 
tiet myytäisiin yksityisille sijoittajayhtiöille Fortumin sähkö-
verkon myymisen tapaan valehtelemalla, ettei se vaikuttaisi 
kuluttajiin millään tavalla. Kokoomuksen talouspoliittinen 
linja on selvä: ei mitään köyhille. Sitä todisti heti aluevaa-
lien jälkeen julkisuudessa Marinin hallitusta moittinut en-
tinen kokoomusvaltiovarainministeri Iiro Viinanen. Hänen 
mukaansa vain säästäminen ja menojen leikkaus on oikeaa 
ja tervettä talouspolitiikkaa. Viinanen olisi karsinut valtion 
tulo- ja menoarviosta vanhaan tyyliin köyhiltä ja tavallisilta 
ihmisiltä pari miljardia ”helposti”, kuten hän sanoi. Hallitus-
ta hän moitti siitä, ettei hallitus karsinut lainkaan menojaan 
äänestäjien pelossa. Viinanen oli myös suivaantunut työttö-
myyden hoitoon ja ihmetteli, miksei meillä ”muka” löydy 
tekijöitä 270 000 työttömästä löytää 60 000 avoinna oleviin 
työpaikkoihin. 

Juuri tässä asioiden valheellisessa yksinkertaistamisessa ja 
viestin takomisessa äänestäjien takaraivoon kokoomus on aina 
ollut ja tulee yhä olemaan hyvin taitava. Ihan kaikki työttömät 
eivät halua muuttaa asuinpaikkaa tai ottaa vastaan osa-aikaista 
työtä, joita suurin osa vapaina olevista työpaikoista on. Vel-
ka on pahasta, yksityinen on tehokasta ja omistaminen on 
pyhä asia. Kaikki muut teemat palvelevat näitä kolmea pe-
rusperiaatetta. Se on oikeistolaisuutta. Mantra on tuttua ja 
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sitä perinteistä kokoomuslaista jurnuttamista, mitä on pidetty 
yllä välillä kovalla, välillä hiljaisella, liekeillä muistutuksena 
kokoomuksen entisten aikojen kovuudesta talouspolitiikan 
hoidossa, missä ei otettu huomioon kaikkien palasten vaikut-
tavan tavalla tai toisella toisiinsa, ihan kuin palkoista pihtaa-
malla ja kulutuskysyntää vähentämällä palveluja ja tavaroita 
myyvät yritykset tulisivat toimeen ilman vakaita oloja, luot-
tamusta markkinoilla ja hyviä työntekijöitä – niitä kasvun 
tärkeitä edellytyksiä. 

Omituinen väittämä ja ristiriitainen ajatusmalli. Sama pro-
pagandistinen mantra paistaa läpi kokoomuksen syrjäytetyn 
puheenjohtajan, Alexander Stubbin yhdessä Karo Hämäläisen 
kanssa kirjoittamassa kirjassa Alex (20017). Siitä huolimatta, 
että Stubbia monotettiin kunnolla kalossilla takalistoon, hän 
muistaa vielä hyvin ulkoa kokoomusmantran, ja toistaa sitä 
useassa kohdassa kirjassaan, ikään kuin samalla sekä oikeis-
tolaisen politiikan oikeutuksena että vasemmistolaisen poli-
tiikan mahdottomuutena. Vasemmistoon hän liittää vanhan 
kunnon paasikiveläisen kokoomuslaisen tavoin byrokratian, 
tehottomuuden, velaksi elämisen ja ymmärtämättömyyden 
taloudenhoitoon mutta tulee samalla paljastaneeksi, mikä on 
kokoomuksen kokonaistaloutta kurittava raaka peruslähtö-
kohta, säästää köyhien ihmisten palveluista ja yhteiskunnan 
turvaverkoista ensin, pysäyttää yhteiskunnan rattaat sen ra-
jamailla, ja katsoa tulevatko siellä olevat toimeen tekemättä 
asian eteen mitään. 

Kumma, ettei hän huomaa kyseessä olevan pahemman luo-
kan yhteiskuntakiusaamisen. Jos ihmiset jättää yksin ilman 
vettä kuumaan autiomaahan vailla mahdollisuuttakaan edes 
pelastautua, mikähän mahtaa olla lopputulos? Stubb on su-
permenestyjä ja tunnustanut olleensa nuorena jääkiekkoilijan 
koulukisaaja. Kummallista on se, että Stubb väittää, ettei kas-
vu hoida hommia, sillä juuri siihenhän kokoomuksen kovat 
talouspoliittiset perustelut nojaavat uusien työpaikkojen ja 
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verokertymän lisäämisen muodossa: ”Tulen sinänsä toimeen 
Antti Rinteen kanssa, mutta eihän meillä mitään yhteistä ole. 
Ratkaisumme hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi ovat 
kuin yö ja päivä. Rinne uskoo, että tämä on vain suhdannetta, 
että kyllä hommat hoituvat, kun saadaan kasvua aikaiseksi. 
Ei hoidu. Ongelmamme on rakenteellinen. Emme voi enää 
elvyttää velaksi. On tehtävä vaikeita päätöksiä.” 

Eräs Markiisi de Saden etiikanvastaisen ajattelun pääperi-
aatteista on sama kuin kokoomuksella ja kapitalismilla: epäin-
himillisyys ja täydellinen empatian puute vähäosaisia ja kärsi-
viä kohtaan. Professori Timo Airaksinen muistutti de Sadella 
lähtökohdan olleen, ettei persoonalla ollut identiteettiä: ”Silti 
vain muutamat valitut yksilöt – tulevaisuuden Nietzschet – 
ovat aitoja antipersoonia. Koska he eivät ole individuoituja, 
heidät identifioidaan yksikäsitteisesti heidän hirmutarinoi-
densa, filosofointinsa ja näyttämäsuoritustensa perusteella. 
Kaikki muut ovat pelkkiä objekteja - massaa, joka otetaan 
tai jätetään; verta, hikeä ja kyyneleitä tuottavia koneita. Tällä 
tavalla eettinen ihanne jaetusta inhimillisestä arvokkuudesta 
on perin pohjin valheellinen. Saden logiikka on humanismin 
vastaista.” 

Kuulostaako tutulta? De Saden etiikanvastaisuus kuvaa 
paheellisen suunnitelman tai luonnottoman elämäntyylin 
mukaisen elämän periaatteet. Perussäännöt vaativat valit-
semaan päämäärät, jotka ovat julmia ja pettäviä. Deleuzen 
mukaan taas perheeseen ankkuroituvat oidipaaliset suhteet 
ovat kapitalistisen yhteiskunnan primaarisia halun rajoitta-
jia Kapitalismi oli skitsofreniaa, joka korostaa sosiaalisen ja 
poliittisen keskeisyyttä kaikessa olemisessa ja etsii mahdolli-
suuksia löytää kapitalismille vaihtoehtoisia tuotannon tapoja. 
Deleuze kirjoitti myös kriittisestä vapaudesta. Se ei tarkoita 
ihmisen kykyä kokoomuksen väittämällä toteuttaa esteettö-
mästi henkilökohtaisia intressejään, vaan kykyä muuttua ja 
tulla joksikin toiseksi.
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Orpo ei tietenkään 
paljasta mitään

Tasan vuosi ennen eduskuntavaaleja vappuaattona 2022 Pet-
teri Orpo hymyilee itsevarmasti sekä Ylen radio I:sen että 
televisiokanavan yhteislähetyksessä nähtävässä ja kuultavassa 
Ykkösaamussa toimittaja Seija Vaaherkummun vieraana 
vastaamassa kysymykseen, miksi kokoomus nauttii poikke-
uksellista gallupsuosiota suomalaisten keskuudessa. Orpon 
tehtävä on olla paljastamatta mitään Vaaherkummun yrit-
täessä saada hänet puhumaan edes hitunen totta ja paljastaa, 
millaisia suunnitelmia kokoomuksella on sen jälkeen Suomen 
suhteen, jos puolue voittaa vaalit. Juuri siksi Orpo ei paljasta 
mitään. Se ei olisi edullista puolueelle, joka aikoo puuttua 
edellisen porvarihallituksen tavoin ihmisten arkeen ankaralla 
kädellä karsimalla kaikille tarkoitettuja hyvinvointipalveluita 
miljardikaupalla ja mädättää demokratiaa tempuillaan. Oh-
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jelman aluksi Orpo on tekopyhä väittäessään kokoomuksen 
gallupsuosion olevan luonnollista siksi, että taustalla on pit-
käjänteinen työ, mitä kokoomus on muka tehnyt Suomen ja 
suomalaisten puolesta. 

Vaaherkumpua hymyilyttää hieman. Hänen ilmeestään 
näkee, ettei asia ole ihan niin. Orpon vastaus on tyypillistä 
poliittista jargonia eikä tarkoita mitään. Se on juuri kokoo-
musta parhaimmillaan. Sanotaan paljon mutta ei tarkoiteta 
mitään. Tuntuu kuin Orpo pelaisi aikaa vasten taktikoiden 
julkisissa esiintymissään. Orpo ja Vaaherkumpu tietävät syyn 
olevan muualla kuin kokoomuksen hyvyydessä tai osaami-
sessa. Nato-keskustelu on satanut maan ainoan natomielisen 
puolueen laariin. Mutta kuinka kauan? Sitä Orpo ja kokoo-
mus jännittävät sillä SDP:llä on valttikorttinaan fiksu ja mis-
sinnäköinen puheenjohtajansa – nyt myös koronan ja Naton 
karaisema kriisijohtaja - Sanna Marin, eikä Orpon haukkuma 
”vasemmistohallitus” ole lainkaan epäsuosittu tavallisten ih-
misten keskuudessa. Päinvastoin. Monen yllätykseksi hallitus 
ei maksattanut koronaa ja Venäjä-kriisistä aiheutuneita meno-
ja tavallisilla ihmisillä ja köyhillä, vaan otti lainaa kepulaisen 
valtiovarainministerin johdolla. 

Ja se on jo jotain maassa, missä ihmiset ovat kaksi kertaa 
historiassa, ensin Nuijasodassa ja sitten vuoden 1918 traa-
gisissa tapahtumissa, hiljennetty nöyrän alamaisiksi ja hiljai-
siksi esivallan edessä silloin, kun heillä on maksatettu maan 
rikkaiden ja mahtavien hyvinvointi. Orpo tietää hyvin miksi 
kokoomus on gallupsuosikki. Silti hän väittää naama peruslu-
kemilla Vaaherkummulle suosion johtuvan muusta. Puolueen 
menestys johtuu hänen mielestään siitä, että kokoomus on 
viimeisen kolmen vuoden aikana uudistanut oppositiopoli-
tiikkaansa. Vaaherkumpu kuuntelee Orpon selitystä epäus-
koisen näköisenä mutta ei vielä ala hiillostamaan Orpoa, joka 
viittaa omahyväisesti verettömään vallankumoukseen, missä 
syrjäytettiin istuva puheenjohtaja Alexander Stubb ja nos-
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tettiin kapinallisjoukkojen voimin Orpo puheenjohtajaksi: 
”Olemme kirkastaneet viestiämme ja voittaneet pikkuhiljaa 
suomalaisten luottamus.” 

Orpo ei puhu aivan totta. Se on kokoomuksen tapa tehdä 
politiikkaa. Orpo tarkoittaa uudistuneella tavalla tehdä poli-
tiikkaa sen markkinoimista äänestäjille, ei sisällön muuttumis-
ta. Kokoomuksen politiikka on sitä vanhaa tuttua valkoisen 
Suomen köyhät kyykyyn-politiikkaa, mitä se on harjoittanut 
perustamisestaan lähtien. Esimerkiksi syksyllä 2021 kokoo-
muksen esittämän varjobudjetin leikkauslista on tuttua tekstiä 
ja hyvä osoitus siitä, kenen etuja kokoomus ajaa politiikassa. 
Kokoomus säästää tavallisille ja köyhille tarkoitetuissa menois-
sa riisumalla hyvinvointiyhteiskunnan palveluja niiltä, joilla jo 
muutenkin on vaikea tulla toimeen. Suurin on työttömyyden 
aikaisen eläkekertymän lopettamisen vaikutus julkiseen talo-
uteen, noin- 400 milj. euroa. Asumistukea kiristämällä saisi 
350 miljoonan euron säästöt. Ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan porrastus toisi 199 miljoonan säästöt. 

Ansiosidonnaisen keston lyhentäminen 100 päivällä pa-
lauttaisi omavastuupäivien määrän seitsemään päivään. 
Poistamalla ansiosidonnaisen lisäpäivät saisi 169 miljoonan 
euron säästöt. Ansiosidonnaisen työssäoloehdon nostami-
nen kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen toisi 97 miljoo-
nan euron säästöt. Työttömyysturvan palauttaminen vuoden 
2019 tasolle toisi 66 miljoonan euron säästöt. Kokoomuksen 
leikkauslista on karmaisevaa luettavaa tavallisille ja köyhille 
ihmisille. Kokoomus maksattaisi koronakriisin aiheuttaman 
lisälainanoton tuttuun tapaansa ilman silmänräpäytystäkään 
yksinomaan maan vähätuloisilla ja köyhillä. Kokoomukselle 
pyhiin yritystukiin tai hyvätuloisten veroihin ei koskettaisi. 
Kokoomus esitti myös tulojen lisäyksiä yhteensä 874 miljoo-
nan euron edestä. Tulojen vähentämistä puolue esittää yhteen-
sä noin 1,4 miljardin euron edestä. 

Ne suosivat lähes yksinomaan keski- ja hyvätuloisia. 
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Kokoomus keventäisi ansiotuloverotusta korottamalla työ-
tulovähennyksen 2 026 euroon (- 794 milj. euroa), paran-
tamalla kotitalousvähennystä pysyvästi (327 milj. euroa) ja 
toteuttamalla yritysten laajan ja pysyvän tki-verovähennyksen 
(100 milj. euroa). Kokoomus nostaisi kotitalousvähennyk-
sen enimmäismäärän 5 000 euroon ja korvausprosentin 60 
prosenttiin. 100 euron omavastuun se poistaisi kokonaan. 
Kokoomus tietää, etteivät tavalliset ihmiset ja köyhät ratkaise 
vaaleja tai äänestä niin aktiivisesti kuin muut ryhmät, ja yleen-
sä harvoin heitä. Kokoomuksen gallupsuosio 26 prosenttia 
kielii liikkuvien äänestäjien ryhmittymisestä puolueen taakse. 
Kokoomus tarvitsee juuri tämän ryhmän äänet varmistaak-
seen voittonsa kevään 2023 eduskuntavaaleissa päästäkseen 
pääministeripuolueeksi.

Laskentatavasta riippuen liikkuvien äänestäjien mielikuva-
kikkailulle altis alempi tulotasoryhmä, 1-2 prosenttia, voi olla 
juuri se vaalit ratkaiseva äänestäjäryhmä, jota kokoomuskin 
tarvitsee. Kokoomus kokeili kepillä jäätä syksyllä esitellessään 
varjobudjettinsa ja pääsi omaksikin hämmästyksekseen paalu-
paikalle 22 prosentin kynnykselle. Loput neljä prosenttia on 
saatu ylimäärisenä natointoilusta. Orpo tietee hyvin sen ja 
siksi valitutti itsensä eduskunnan puolustusvaliokunnan näky-
välle paikalle puheenjohtajaksi siksi aikaan, kun jäsenyydestä 
käydään väittelyä ja neuvotteluja. Vaaherkummun haastatte-
lussa istuva Orpo ei silti nuolaise ennen kuin tipahtaa. Voitto 
ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Ylen ajankohtaislähetykset ja 
uutiset ovat politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostuneiden 
äänestäjien keskuudessa tärkeitä lähteitä, joita katsomalla ja 
kuuntelemalla päivitetään poliittiset kannanotot ja se, kuka 
on kukin politiikan nousu - ja laskupörssissä. 

Orpo tietää hyvin tämän istuessaan siistiksi puleerattu-
na sinivalkoisessa pukukokonaisuudessaan Vaaherkummun 
edessä tentittävänä. Nyt on tärkeä olla asiallinen ja silotella 
kokoomuksen politiikan huonoja vaikutuksia tavallisiin suo-
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malaisiin ja suomalaiseen kulutuskysyntään, kulkea keskitietä 
ainakin puheissa ja vakuuttaa muuta kuin mitä tekee. Teot 
ovat sitten muuta, kunhan vain Orpo kampeaisi esiintymisil-
lään itsensä uskottavaan pääministeriluokkaan. Orpo tietää 
demareiden hengittävän vaarallisesti niskaan johdossaan huip-
pusuosittu puheenjohtajansa. Vaaleihin on vain vuosi aikaa 
ja osa gallupsuosiosta sulaa vaalien lähestyessä luonnollisesti 
pois. Kokoomuksen voitto tai häviö demareista on tiukoilla, 
ja tulee riippumaan vain jo edellä mainitusta 1-2 prosentista. 

Tässä sodassa kaikki keinot ovat sallittuja, sillä kokoomuk-
selle voitto on elintärkeä. Sen tavallista ihmistä kuristavalla 
talouspolitiikalla ei ole mitään vaikutusta oppositiosta kat-
sottuna. Äänestäjät unohtavat nopeasti kokoomuksen lem-
pimantran velkarahan vaarallisuudesta, ja oppivat vaatimaan 
liikoja Yhdysvaltojen malliin, missä kukaan ei ole ollut vuosi-
kymmeniin vakavasti kiinnostunut valtion huimasta ja koko 
ajan kovaa vauhtia kasvavasta velasta, jos kokoomus ei pääse 
suitsemaan rikkailta köyhille suunnattuja tulonsiirtoja ennen, 
kuin on liian myöhäistä ja tavalliset ihmiset sekä köyhät tajua-
vat jokaisella äänellä olevan todellista vaikutusta päivittäisen 
kukkaronsa suuruuteen. Juuri siksi Orpo on paljon vartija 
porvarileirissä. Orpolla on pelissä muutakin. Jos hän ei nyt 
voita vaaleja, hän ei enää saa jatkoa puheenjohtajana puolu-
eessaan. Orpo kertoo olevansa iloinen siitä, että kokoomus on 
saanut gallupeissa niin suuret kannatusluvut ja suomalaiset 
arvioivat heitä positiivisesti. 

Mutta arvioisivatko suomalaiset heitä toisella tavalla, jos 
he tietäisivät millaisista ajatuksista ja teoista puolue on ra-
kennettu? Kokoomuksen esittämä vuoden 2022 varjobudjet-
ti kertoo suoraa kieltä, ettei puolue ole kauniista sanoistaan 
ja aina vaalien alla äänestäjille esitettävistä vakuutteluistaan 
huolimatta muuttanut perussanomaansa ylemmän luokan 
ja eliitin puolueesta mihinkään, vaan sen perussanoma on 
edelleenkin puolustaa rikkaiden etuoikeuksia köyhiä vastaan 
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kaikin mahdollisin keinoin ihan kuin sata vuotta sitten vuon-
na 1918, kun suomalainen porvari otti senkkaa suomalaisen 
työläisen nenästä veret pirskottaen Saksan keisarin suosiol-
lisella avustuksella. Voitettuaan ylivoimallaan hajanaisen ta-
vallisen kansan, ylempi ja hallitseva luokka ei osoittanut edes 
alkeellista sääliä tai empatiaa koston- ja murhanhimossaan 
hävinneitä kohtaan, vaan yritti nujertaa koko työväenluokan, 
ja viedä vieläpä köyhiltä sen vähäisenkin mikä heillä vielä oli 
jäljellä aina siihen asti, kun valkoinen Suomi lakkasi olemasta 
välinrauhansopimukseen 1944. 

Kuulostaako tutulta? Näin ei olisi saanut Suomessa pu-
hua itsenäisyyden alkukymmenet rangaistuksen uhalla po-
varien vapaussodaksi ja myöhemmin sosiaalidemokraattien 
sovinnollisesti kansalaissodasta kutsumasta selkkauksesta ja 
sen seurauksista – sitä pidettiin tuomittavana ja vaarallisena 
vasemmistopropagandana siitä huolimatta, että se ”de facto” 
oli totta, ja se selittää edelleenkin sen, miksi kokoomus keh-
taa yrittää maksattaa rikkaita suosimalla kaiken mahdollisen 
yhteiskunnassa köyhillä vahvistaen 1920-luvulta niskaansa 
saamaansa yhteiskuntakiusaajaluonnetta. Sama peli kulisseis-
sa jatkuu edelleenkin. Orpo ei sanallakaan hiisku tästä sillä se 
veisi puolueen voittoon tarvitsemat ratkaisevat äänet, ne 1-2 
prosenttia liikkuvien äänestäjien köyhien osaston marginaa-
liäänet – ne tietämättömät äänestäjäparat, joita on helpoin 
kusettaa kauniilla sanoilla äänestämään vastoin heidän omia 
etujaan. 

Siksi Orpo ei halua ärsyttää ketään, mutta ei myöskään 
vastaa tarkasti Vaaherkummun kysymykseen, miten Suomi 
muuttuisi kokoomuksen johdolla. Orpo tyytyy väistämään 
kysymyksen latteasti vastaamalla uskovansa, että suomalaisten 
luottamus saadaan hyvällä työllä, hyvällä ohjelmalla ja hyvällä 
viestillä. Orpon sanat ovat selkeästi jo varovaisuudessaan tark-
kaan harkittuja vaalipuheita. Puolue on tunnettu kovasta vaa-
likiristä, jossa viesti on tärkein – siis se miten se on puettu ja 
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millaisin sävyin se esitetään, ei siis itse sisältö. Kokoomuksen 
oikea sanoma löytyy varjobudjetista; sen mukaan Suomi olisi 
ankea paikka tavallisille ihmisille, köyhille ja marginaalissa 
eläville juuri niille, joiden äänet ratkaisisivat vaalit kuin vaalit, 
jos he sitä osaisivat ja uskaltaisivat käyttää omaksi hyödykseen. 
Sen Orpo tietää, mutta ei halua siitä juuri siksi puhuttavan. 
Vaaherkumpu ei anna periksi vaan tivaa kiusaantuneen oloi-
selta Orpolta vastausta esittämäänsä kysymykseen. 

Mikä olisi se tärkein asia, minkä kokoomus haluaisi muut-
taa? Vastaus on odotettu natomielisyyden aallonharjalla rat-
sastavan puolueen ja sillä profiloimaan uutena eduskunnan 
puolustusvaliokunnan natopuheenjohtajuudella ratsastavan 
Orpon suusta: turvallisuus. Vaaherkumpua hymyilyttää Or-
pon pisteiden keräysyritys ja hän huomauttaa asian olevan 
tämän hallituksen asian. Orpo on jäänyt kiinni kiusallisesti 
taas kerran mielikuvakikkailusta. Juuri tällä tavalla kokoomus 
tekee politiikkansa ja viestittää siitä, toistamalla omaa mant-
raansa omasta luotettavuudestaan ja kaikkivoipaisuudestaan 
äänestäjille. Kaikkihan me tiedämme puolueen olevan ”isän-
maallinen” ja turvallinen kenraalien puolue, minkä olkapäätä 
vasten voimme maailmanmurheiden painaessa laittaa hyvin 
mielin huolista rasittuneen päämme. Seuraavaksi Orpo pääsee 
itse asiaan. 

Ja sieltähän se köyhät kyykkyyn-ohjelma tulikin heti vapun 
kunniaksi puolueelta, joka väitti vielä 2000-luvun alussa vas-
takkainasettelujen ajan olevan ohitse. Orpo vakavoituu ennen 
kuin lataa kokoomuksen perusmantran, sen meille kaikille tu-
tun velalla elämisen vaarallisuuden pöytään: velaksi eläminen 
on kokoomuksesta pahasta. Orpon mukaan kaikki ongelmat 
Suomessa ratkaistaan nykyisin lisävelanotolla. Sen tilalle täy-
tyy hänen mielestään tuoda kestävään talouden kasvuun ja 
suomalaiseen työn kasvattamiseen perustuva ohjelma, koska 
hänen mielestään vain sitä kautta voimme ratkoa Suomen 
ongelmat. Suurin muutos, minkä kokoomus haluaa tehdä, 
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on laittaa talous kuntoon. Väite on kummallinen ja ontto. 
Taloushan on kunnossa. Velanotto on satsausta koko yhteis-
kunnan parhaaksi, myös tulevaisuuteen, Orpon vastaväitteistä 
huolimatta. Pyörät täytyy pitää pyörimässä koko maassa. Suo-
mi toimii lähes normaalisti, kiitos hallituksen kulutuskysyntää 
ylläpitävän talouspolitiikan. 

Kokoomus haluaisi tehdä toisin, Mutta miten? Pois vel-
kavetoisesta taloudesta takaisin työhön ja talouskasvuun 
uskovaan linjaan. Nämä ovat kokoomuksen vaalimantran 
madonluvut ”vasemmistohallituksen” velka-Suomelle. Hyviä 
vaalilauseita, mutta toteutuessaan kylmä suihku kokonaistalo-
udelle, kuten olisi ollut yli 2,6 miljardin leikkaukset sisältänyt 
kokoomuksen varjobudjetti 2022. Ei siis mitään uutta kokoo-
musrintamalta. Pitäisikö meidän tavallisten ihmisten äänestää 
tällaista puoluetta, joka veisi meiltä meidän etujamme ja jät-
täisi rikkaat sekä hyvätuloisen eliitin nauttimaan saavutetuista 
eduistaan? Miten kokoomus osaa selittää mustan valkoiseksi. 
Se tulee tässä. Kun Vaaherkumpu kysyy yleisökysymyksenä, 
miten puolue pitää vähävaraisten ostovoimasta huolta, Orpo 
lainaa vastauksessaan Ranskan uudelleen valittua suurpää-
oman edustajana tunnettua entistä pankkiiria, Emmanuel 
Macronia, jonka mukaan pitää huoli siitä, ettei kukaan jää 
tien varteen. 

Ranskalainen tasavaltalaisretoriikka sisältää aina yhden 
kauniin viittauksen tasa-arvoon, vaikka sen eteen ei tehtäisi 
töitä. Tien varteen ei tarvitse jättää, sillä useammat eivät ole 
päässeet ojistaan kömpimään edes tielle, tai jos on, niin usein 
niihin vääriin, jotka eivät johda mihinkään siksi, että pää-
teillä on Macronin tapaisten etuilijoiden toimesta ruuhkaa. 
Suomessa väite Orpon suusta on kuitenkin vähintäänkin eris-
kummallinen eikä oikein istu niihin lukuihin, joita köyhien 
ostovoiman väheneminen kokoomuksen vuoden 2022 varjo-
budjetin seurauksena olisi ollut: ”Kaikista pitää huolehtia. Pe-
rusturvan tulee olla hyvä. Mutta kokoomuksen tärkein lääke 
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vähäosaisuutta ja vähävaraisuutta vastaan on se, että jokainen, 
joka on työikäinen ja työkykyinen on töissä.” 

Kokoomukselle sopii köyhien auttaminen, jos ihminen on 
töissä. Mutta silloinhan ihminen auttaa itseään eikä se ole 
sosiaaliturvaa. 

Samaan asiaan kiinnitti huomionsa myös helsinkiläinen 
demarikansanedustaja Erkki Tuomioja vappupuheessaan 
2022. Tuomiojan mielestä kokoomus hyökkää Suomen sosi-
aaliturvaa ja hyvinvointimallia vastaan: ”Aikana, jolloin työl-
lisyysaste on noussut ennätyksellisen korkealle, ja kun oikeisto 
samanaikaisesti esittelee mittavia leikkausohjelmia heikom-
massa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvaan, jää jäljelle 
vaikutelma, että tavoitteena on Arbeit macht Frei -hengessä 
tehdä työstä paitsi paras myös ainoa sosiaaliturvan muoto.” 
Kokoomus on siis viesteissään ovela. Se antaa suuren yleisön 
ymmärtää sen ymmärtävän heidän ongelmiaan. Todellisuu-
dessa se viestii omille kannattajilleen ylemmissä tuloryhmissä 
pitävänsä huolen siitä, ettei heiltä valu ankaramman verotuk-
sen nimissä tulonsiirtoja tavallisten ihmisten ja köyhempien 
auttamiseksi. 

Esimerkiksi tästä, kun Orpo sanoo kokoomuksen haluvan 
työllisyysasteen nousevan, Vaaherkumpu muistuttaa sen ole-
van jo nyt ennätyksellisen korkean. Mutta se ei riitä Orpolle. 
Kokoomus haluaa liittää sosiaaliturvan työelämälähtöiseksi. 
Se on heidän mielestään parasta sosiaaliturvaa siksi, että se ei 
maksa veronmaksajille mitään. Sitä hän ei kerro, että kaikkia 
ei koskaan voi työllistää. On paljon vanhuksia, vammaisia, 
sairaita ja syrjäkylillä lähes tiettömien taipaleiden takana asu-
via, joita ei voi koskaan työllistää. Kuka vastaa heidän sosiaa-
liturvastaan ja estää köyhyysloukussa elämisen? Ei ainakaan 
kokoomus. Kun hän puhuu työn ja työpaikkojen välisestä 
”kohtaanto”-ongelmasta, että Suomessa on avoinna yli sata-
tuhatta työpaikkaa samalla, kun työttömiä on yli 250.000, 
hän ei ole taaskaan ole kokoomuslaisille tyypilliseen köyhiä 
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syyllistävään tapaan rehellinen. 
Suuri osa avoimista työpaikoista on ruuhka-Suomessa 

osa-aikaisia minimipalkkapaikkoja, jotka työllistävät nuoria. 
Varsinainen valhe, mitä Orpo piilottelee, on kuitenkin se, 
että kokoomus haluaisi lakkauttaa tätä ongelmaa ratkomaan 
perustetun viraston varjobudjetissaan 2022 ”tarpeettomana”. 
Orpo huijaa väittäessään tarkoituksellisesti väärin kokoomuk-
sen lempilapsen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan leik-
kauksen muka kannustavan töihin. Näinhän asia ei tietenkään 
ole. On vaikea kannustaa töihin, jos niitä ei ole tai on tarjolla 
olevaan työhön sopimaton joko ikänsä, asuinpaikkansa tai 
koulutuksensa takia. Työttömyysturvan leikkaukset olisivat 
selvää tulonsiirtoa rikkaiden hyväksi köyhiä lisää köyhdyttä-
mällä, se ei muutu siitä mihinkään, väittää Orpo mitä väittää. 

Jos kaikki, mitä Orpo ja kokoomus väittää, perustuu täl-
laiseen tahalliseen väärän tiedon levittämiseen ja suoranaisiin 
valheisiin, millaisen pääministerin me hänestä saisimme ja 
millainen puolue hallitsisi meitä seuraavat neljä vuotta, jos 
Orpo onnistuisi kevään 2023 vaaleissa sokeroimaan köyhät 
kyykyyn-linjansa velkamantraa toitottamalla suuren yleisön 
alitajuntaan ja kokoomuksen nousukiito kestää vaalipäivään 
saakka? Kauhistuttaa ajatellakin. Mutta vielä ei kannata antaa 
periksi. On vuosi aikaa ja sinä aikana saattaa tapahtua vie-
lä paljon. Tälle tarvitaan vastavoima, josta kirjoittaa Naomi 
Klein kirjassaan Ei riitä - vastaisku shokkipolitiikalle (INTO 
2018): ”Vastarintaan tähtäävä työ on syntynyt ymmärrykses-
tä, että pelkkä ein sanominen huonoille ajatuksille ja päät-
täjille ei riitä. Tiukan ein rinnalle tarvitaan myös rohkea ja 
eteenpäin suuntaava kyllä - kyllin uskottava ja innostava nä-
kymä, jotta ihmiset ovat joukoittain valmiita taistelemaan sen 
toteutumisen puolesta riippumatta siitä, millaisia pelottelu- ja 
shokkitaktiikoita heidän tielleen asetetaan.” Kyllä on Kleinin 
mukaan soihtu, joka valaisee tietämme tulevissa myrskyissä ja 
auttaa meitä säilyttämään oikean kurssin.
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Mukavapauden 
voitto

Kokoomus on yrittänyt omia itselleen sanat ”yksilöllisyys” ja 
”vapaus”, joista se on saanut hyvät verbaaliset työvälineet pii-
lottaa todelliset tarkoituksensa. Näin tekee myös parhaiden 
kokoomusperinteiden mukaan Elina Valtonen (ent. Lepomä-
ki) kirjassaan Vapauden voitto (Otava 2018). Kirja on kuin 
uskovaisille suunnattu samanaikainen ennustus ja evankeliu-
mi kirjallisessa muodossa valtiokapitalismista vapaasta maasta, 
missä ei muka ”kaveripolitikoida” ja ole muka ”erioikeuksia”: 
”Politiikassa tavoitellaan perässähiihdon maailmanmestaruut-
ta, vaikka tarvittaisiin vapauden voitto. Se tarkoittaa jokaiselle 
taustasta riippumatta mahdollisuutta rakentaa parempaa huo-
mista. Ihmisten on saatava onnistua ja epäonnistua.” Kirja 
on tarjoavinaan kokonaisvaltaisen vision, jota toteuttamalla 
lukijoille avautuisi tilaa muka päätöksentekoon, uuden yrit-
tämiseen ja onnen tavoitteluun. Julkisen vallan olisi kirjoitta-
jan mukaan toimittava puolestamme eikä toisinpäin - Suomi 
olkoon tuhansien vaihtoehtojen maa – eli tarina siitä, miten 
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rikastumme. 
Näinkin ovelasti voidaan köyhille perustella, miksi valin-

nanvapauden nimissä sekä heille suunnatuista ilmaisista pal-
veluista tulee luopua, että tulevaisuuden onni on tarkoitettu 
vain niille, jotka tekevät työtä. Tämän lapsellisen huijauksen 
taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että kaikki olisivat ostettavissa 
olevia periaatteettomia ja nautinnonhaluisia yksilöitä, kun 
yksityiskapitalismi tekee tarjouksen, josta ei kannata eikä voi 
luopua. Nuoruuden idealisoima Valtonen yrittää vaikuttaa 
rennolta ja mukavalta modernilta porvarilta, joka tekee sa-
moja asioita kuin kaikki ikäisensä. Kielikin taipuu tarvittaessa 
yhtä rennoksi kuin hän ja hänen kuvittelemansa nälkäisten 
voittajien aika, kun hän kehuu pitäneensä ”Köpiksestä” gra-
duaan tehdessään parikymppisenä enemmän kuin Tukhol-
masta. Vahvistaakseen boheemisuuttaan, hän kertoo vieneen-
sä asiakkaitaan ja kollegoitaan tunnettuun huumehörhöjen 
kansoittamaan Christianian-vapaakaupunkiin.

Ihan aluksi Valtonen tekee selväksi olevansa ihmelapsi, jol-
le kaikki onnistuu ja valkenee jo varhain. Hän on neljä vuotta 
takana kokemusta olleena jo valmis investointipankkiiri, joka 
omiensanojensa mukaan ”saattoi tehdä täysin inhimillisiä 
10-11 tunnin työpäiviä”. Hän teki sellaisia työpäiviä, ettei 
näyttöruutuja voinut jättää hetkeksikään. Maailman kalleinta 
kahvia myyvän Starbucksin myyjät kiersivät kärryillä aamu- ja 
iltapäivisin hänen työpaikallaan. Siitä hän ei paljoa puhu, että 
oli Lontoossa menestyneen miehensä mukana, joten taloudel-
linen puoli oli turvattu. Suomeen palatessaan hänestä tulee 
epämääräisen kansainvälisen kapitalismin myyntitoimiston 
maineen saaneeseen Liberaan tutkimusjohtajaksi. Libera on 
tullut tunnetuksi lähinnä työntekijöiden itsensä julkisuuteen 
myymisestä, ja myöhemmistä hyvistä sijoittumisistaan poli-
tiikan ja hallinnon portaiden yläpäähän.

Sitä hän ei kerro saiko hän palkkaa. Libera on enemminkin 
hyvin tehdyt kotisivut ja omaa osaamista markkinoiva kon-
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sulttitoimisto, jossa kaikki jäsenet ovat omia yrittäjiä – kokoo-
muslainen tulevaisuuden yrittäjämalli kaikille työntekijöille, 
kuin Liberan työntekijöitä. Liberan toimintakaan ei vakuuta. 
Se koostuu julkaisu- ja tiedotustoiminnasta, tutkimuksesta ja 
tapahtumien järjestämisestä. Kansanedustaja Valtosen mai-
nostetaan Liberan sivuilla työskennelleen aikaisemmin 11 
vuotta rahoitusalalla eri Pohjoismaissa ja Lontoossa:” Hän on 
tietotekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri 
kansantaloustieteestä. Valtonen on ollut Liberan hallituksen 
puheenjohtaja 2015-2021.”Kirjansa alussa Valtonen paljastaa 
millainen on hänen tulevaisuutensa Suomi, kun hän arvoste-
lee Sipilän porvarihallituksen kokoomusta siitä, että puolue 
tuhlasi poliittisia paukkuja perhevapaauudistukseen: 

”Yritystukiin ei kajottu, työmarkkinoihin ei uskallettu kos-
kea, ansiosidonnaista ei uudistettu, vaan lisättiin byrokratiaa 
aktiivimallin muodossa, solidaarisuusvero säilytettiin, veroja 
kiristettiin ja otettiin taas kolmella miljardilla velkaa. Sittem-
min perhevapausuudistuskin on kaatunut.” 

Vuonna 2011 varapaikalle eduskunnasta jäänyt Valtonen 
nousi kesken kauden eduskuntaan, mutta harmittelee kir-
jassaan varapaikalle jäämistä, koska hänellä olisi ollut paljon 
annettavaa kokoomukselle ja politiikalle jo silloin. Libera 
mainostaa olevansa puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itse-
näinen ajatuspaja – mitä se ei tietenkään ole vaan kokoo-
muksen piilotettu yhdistetty lobbaus- ja rekrytointiagentuuri, 
joka tukee ja edistää ”yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, 
vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa”. Libera ei kerro 
enempää, miten se edistää vapautta. parasta vapauden edistä-
mistä olisi taata kaikille ihmisille vapaus valita elämänsä, läh-
tökohtansa ja paikkansa maailmassa. Parasta yksilönvapautta 
olisi tasavertaisuus ja tasa-arvo niin sosiaalinen, kulttuurinen 
kuin taloudellinenkin. Vapaassa yhteiskunnassa ei ole esteitä 
vapaudelle. Tukeeko Libera tällaista? Ei sinnepäinkään. Se tu-
kee yrittäjien, markkinoiden ja eliitin vapautta vailla vastuuta 
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muista ja ympäröivästä yhteiskunnasta, ihan kuin se itse eläisi 
pää pensaassa. 

Mistä tämä tyhjänpäiväinen ja perusteeton jankutus ”va-
paudesta” kertoo? Ainakin siitä, ettei sitä ole eikä se ole tämän 
jankutuksen tavoite. Kyse on avoimen valtakirjan antamisesta 
yhden vapaudelle muiden vapautta vastaan harvainvallassa, 
jossa vapaus keskittyy muutamalle suuren enemmistön jäädes-
sä vailla vapautta. Kumma ettei kukaan ole puuttunut tähän 
retoriseen valheeseen. Retoriikan pitäisi olla näet kyky havai-
ta kunkin asian yhteydessä vakuuttava ja sen sisään kätketyt 
piiloviestit. Jo se kuka puhuu kenen toimesta paljastaa mistä 
on kysymys. Libera on ison rahan maksettu marakatti, ja sen 
poliittisessa nousussa olevat nuoret ajattelijat yritystoiminnan 
vapauden, eivätkä missään nimessä ihmisten puolestapuhujia. 
Tämän kohtaaminen on armotonta niille tavallisille ihmisille, 
jotka joutuvat kohtaamaan nykymenon nurjat puolet omissa 
nahoissaan. Miljoonaoptioilla- ja omaisuuksilla varustettuna 
on helpompi sopeutua rajuihinkin rakennemuutoksiin kuin 
pätkätyöläisen laihalla tilipussilla, kuten professori Markku 
Kuisma toteaa Rosvoparonien paluu -kirjassaan.

Valtonen ja Libera lobbaavat etuoikeuksiin perustuvan 
eliitin maailman puolesta yrittäen jymäyttää tyhmempiään 
naamioimalla sen vapauden houkuttelevaan kaapuun. Miten 
heihin pitäisi suhtautua? Samoin kysyi Kuisma kaikkialta tul-
viviin tietoihin uudenlaisen superrikkaiden kastin synnystä 
– juuri siitä minkä puolestapuhujina Libera ja Valtonen teat-
teriaan vetävät – synnystä ja jyrkästä luokkaerojen kasvusta? 
Kuisma tunnustaa taloudellisen toimeliaisuuden tuottavan 
hyvinvointia laajemminkin, mutta muistuttaa ”rosvoparo-
nien” aikoinaan luoneen omaisuuksiaan epäilyttävillä keinoil-
la: ”Kyynikot väittävätkin, että ainoa tahraton tai laillinen 
tapa tulla rikkaaksi on periä omaisuus. mutta se tunnetusti 
onnistuu vain oikeaan perheeseen syntyneelle ja silloinkin il-
man omia ansioita.” Näillekö me ”vapaudestamme” tuotam-
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me lisää heidän tarvitsemaansa ”vapautta”? Kyllä jos uskomme 
Valtosen ja Liberan väitteitä.

Vapaus-sanan holtiton käyttö paljastaa lisäksi sen epäilyt-
täväksi kuvitelmaksi kaikkien ”vapautena” tehdä sitä, mitä 
luulevat haluavansa. Tokkopa he haluavat vapautta kaikille, 
sehän olisi anarkiaa, jota he juuri vastustavat. Sen sijaa he ovat 
synnyttämässä uudelleen Platonin jo aikoinaan kuvaamaan 
”oligarkkisen” tyypin, joka syntyi silkasta itsekkyydestä ja ah-
neudesta, jolloin vain rahaa ja ylellisyyttä arvostettiin samalla, 
kun rikkaiden ja köyhien välinen kuilu laajeni. Vapaassa yh-
teiskunnassa toimii lockelainen ajatus vallasta, missä hallitus-
vallan oikeutus nojaa yksinomaan vain kansan enemmistön 
luottamukseen. John Locke katsoi, että jos enemmistö katsoo 
hallitusvallan pettäneen heidän luottamuksensa, sen ei tarvitse 
pitää hallitusvallan edustajia enää sopimuspuolena, jota koh-
taan sillä olisi mitään velvoitteita. Säätiö ei edistä liberaalia 
ajattelua, vaan talousliberalismia, joka on yhtiöiden vapautta 
kansalaisten ja valtioiden kustannuksella yrittämällä saada 
yhtiöiden toiminta, niin riisutuksi ulkopuolisesta- erityisesti 
lainsäädännöllä kahlitusta kontrollista, kuin mahdollista. 

Libera ja Valtonen eivät poikkea muista konservatiiveista 
halussaan lisätä ihmisten välistä epätasa-arvoa vähentämällä 
verotusta niiltä, joilla on niiden tappioksi, jopilla ei ole. Se 
on koko konservatiivisen politiikan yksi perussääntö eikä se 
koskaan poistu mihinkään, vaikka aatteiden nimet ja sisällöt 
kuinka uudistettaisiin ajan henkeä vastaavaksi, kuten kokoo-
mus jatkuvasti menestyksellä on tehnyt. Liberan taustalla on 
samanlaista laeista piittaamattomuutta, kun kyseessä on oma 
etu, kuin koko ajan kasvavissa suuren luokan talousrikoksissa. 
Liberan perustaja on Suomen Sokerin entinen kokoomus-
lainen pääjohtaja Gustav von Hetzen, joka oli ensimmäinen 
tuomittu uuden sisäpiirikauppalain mukaan vuonna 1999, 
jolloin hän toimi Instrumentariumin hallintoneuvoston pu-
heenjohtajana. Hän sai sisäpiiritiedon luvattomasta hyväksi-
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käytöstä 5 333 euron sakot. 
12.4.2018 Blogit  Liberan entinen pomo Mikko Kiesiläi-

nen paljastaa rajussa hyökkäyksessään Suomi-Venäjä-seuraa 
kohtaan, ettei Libera ole muuta, kuin vanhan valkoisen Suo-
men perillinen, mitä tulee suuryhtiöiden omistajien etujen 
ajamisessa ja vanhassa ”ryssävihassa” otsikolla Suomi-Venä-
jä-seura on edelleen poliittisessa suojeluksessa. Valtonen pal-
jastaa lisää todellisesta poliittisesta ajattelustaan kehumalla 
tutuneensa kesäkuussa 2017 silloin jo 93-vuotiaaseen kokoo-
muksen oikeistolaidan entiseen suureen nimeen, ja tavan-
neensa tätä sen jälkeen säännöllisesti. Valtonen yrittää pestä 
äärioikeiston leimaa niin itsestään kuin Rainiosta kirjoitta-
malla, että heitä kutsuttiin tuolloin äärioikeistoksi: ”Mikä oli 
tuolloin vielä jyrkempi haukkumasana kuin tänään. Sana on 
neuvostoajan peruja, ja sen tarkoitus oli lähinnä viedä vastus-
tajan uskottavuus.” Väite on yhtä valheellinen ja typerä kuin 
koko Valtosen 694-sivuinen tiiliskivikirjakin, johon hän on 
liittänyt uskomattoman pitkän 30-sivuisen lähdeluettelon, 
mikä vaikuttaa hänen kahden gradunsa lähdeluettelolta, kos-
ka näissä piireissä tärkeintä on näyttää fiksulta, ei olla sitä. 

Seuraavaksi tulee se (eläköön se suuri ero!), mikä erottaa 
hänet ja hänen ennalta tarkkaan määrätyn ”tietää kaiken 
hinnan, mutta ei minkään arvoa”-maailman vapautta täysillä 
keuhkoihinsa vetelevästä vastaan hangoittelijasta sekä tylsien 
totuuksien vastustajasta. Hän sortuu kuvailemaan Chris-
tianiaa ulkokohtaisesti kliseiden tasolla kouluainemaisesti 
aikana ”Köpiksessä”, joka oli hänestä upeaa:” Christiania oli 
osoitus minulle ja joillekin muillekin kaavoihin kangistuneille 
ihmisille siitä, että sivistysvaltiossa voi olla jotain niin täysin 
holtitonta ja kreisiä ilman että koko yhteiskunta menee se-
kaisin”. Holtitonta ja kreisiä ovat vapaakaupungin sosiaaliset 
ongelmat ja valtava huumemyynti. Lopuksi hän kuvailee va-
paakaupungin maanhinnannousua ja miten ”Köpiksen” po-
liisilla oli täysi työ pitää huumeturistit ja ”ideologiset hipit” 
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erossa toisistaan. Se ei tunnu lainkaan huolettavan häntä, että 
koko ”Köpis” olis sekaisin juuri tästä syytä.

Tyyli on huikean byrokraattista ja etäännyttävän virallista, 
ihan kuin hänen suomenkielenopettajansa olisi kirjoittanut 
koko kirjan yrittäen väistellä virheiden pelossa elävää ja aitoa 
ilmaisua. Kauppakorkeakoulun suomen tunnilla tällaisesta 
aineesta saa 10+ mutta kirjaan kirjoitettuna se osoittaa vain 
kirjoittajan hyvän maun ja syvällisen kielen tuntemuksen ja 
ajattelun puutteellisuutta, kun esimerkiksi Valtonen kirjoit-
taa, että hänellä on useita tanskalaisia ja ruotsalaisia ystäviä, 
joiden kanssa ”hän koki inhimillisellä tasolla paljon enemmän 
yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksiakin”: ”Olkoonkin, että tans-
kalaisille ystävilleni Suomi ei ole mikään Skandinavian maa 
(kuten ei olekaan), vaan jännittävä kynnysmatto sivistyksen 
ja metsäläisyyden välillä.”

Lähemmin tarkasteltuna kirjassa on kyseessä porvarillisen 
vapauden julistus, mikä on ihan toista kuin yleisinhimillinen 
ja humanistinen vapaus, kotka pohjautuvat tasa-arvolle ja vel-
jeydelle. Porvarillinen vapaus on aina jonkin vapautta toiselta 
ja toisesta, mikä rajoittaa enemmän kuin vapauttaa muuttaen 
sanan vapaus itsensä väärinymmärtämisen loputtomaksi van-
kilaksi. Valtosen vapaus on yksilöllistä ja vahvemman vapautta 
yhteiskunnassa, jota turhat käskyt ja määräykset eivät orjuuta 
vaan antavat vapaan ja villin yksilöllisyyden kukkia. Mutta 
se, mistä hän ei hiisku sanaakaan on, että ainoa vapaus ja 
tasa-arvo, mikä tuottaa onnellisuutta, ovat mahdollisimmat 
vähät erot toteuttaa itseään eli taloudellista tasa-arvoa. Siitä 
kirja ei puhu mitään, sillä juuri se vapaus halutaan ymmärtää 
kokoomuksessa väärin puhumalla ”mahdollisuuksien tasa-ar-
vosta” tarkoittamatta sillä taloudellista vapautta olla ja elää 
kuten rikkaimmat. 

Puolueen nouseva tähti Elina Valtonen edustaa kokoo-
muksessa esiintyvää tyypillistä rikkaiden oikeaa vapautta 
vastaan köyhille markkinoitavaa ”mukavapautta”, jonka he 



98

itse kalliisti maksavat, ja joka on jokaiselle kokoomuslaiselle 
elintärkeä arvo. Elina Valtonen on tärkeä puolueelleen kokoo-
mukselle, melkein yhtä tärkeä kuin kokoomuspuolue on kun-
nianhimoiselle ja kovassa nousukiidossa poliittisessa pörssissä 
olevalle Valtoselle itselleen nousta pari askelmaa lähemmäs 
unelmiensa täyttymystä jossain johtavassa poliittisessa virassa, 
joko kotimaassa tai ulkomailla, yhden tai kahden kiihkeän 
poliittisen vaalikauden ministeripostin jälkeen. Valtosella 
on siihen paremmat kuin hyvät mahdollisuudet seuraavien 
eduskuntavaalien jälkeen. Näin uskotaan yleisesti. Näin uskoo 
myös omiin kykyihinsä ja näyttöihinsä luottava Valtonen itse. 
Mutta onko näin? Onko Valtonen sittenkin vain pintatärsky 
ja kyynisen nihilismin julkisuuteen nostamista uusista poliit-
tisista broilereista, jotka on myyty kansalle ilman, että hänen 
todellista sisintään on tarkemmin analysoitu? 

Valtonen on oleellinen osa kokoomuksen hymyilevää ja 
hyvin käyttäytyvää politiikkakoneistoa ja sen tarkoin varjele-
maa julkisuuskuvaa. Hänestä pitävät kaikki ja hän pitää kai-
kista varoen kuitenkaan sortumatta entisen puheenjohtajan 
ja lyhyen aikaan pätkäpääministerinä toimineen Alexander 
Stubbin tavoin miellyttämästä liikaa rahvasta ja kuluttamalla 
itseään liikoja julkisuudessa. Elina Valtonen on ihan eri maata 
ja hän tietää sen sekä sen, että hänestä puhutaan jo nyt poliit-
tisissa kabineteissa ”ehkä” yhtenä mahdollisena puheenjohtaja 
Orpon seuraajana, kuten myös mahdollisena pääministerinä, 
ja ”ehkä” joskus myös presidenttiehdokkaana – mutta fik-
suna pitää suunsa supussa asiasta eikä ole tietävinäänkään, 
mitä hänestä puhutaan ja hänen mahdollisuuksistaan. Mutta 
ei häntä ei turhaan nostettu näkyvään asemaan puolueen va-
rapuheenjohtajaksi, joka pääsee parhaimpaan katsoja-aikaan 
uutis- ja ajankohtaislähetyksiin kommentoimaan maailman 
tapahtumia. 

Kun sössöttävästä ja sammaltavasta Juhana Vartiaisesta, 
joka ei ollutkaan kokoomuslaisten suureksi ihmeeksi, päässyt 
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kokonaan eroon pitkän demaripuolueaikansa ummehtuneista 
ajatuksista, päästiin vihdoin monen helsinkiläisen kokoomus-
laisen onneksi valtakunnan politiikassa sopivasti eroon Kirisi 
Pihan pormestarikieltäytymisen jälkeen, Valtoselle lankesi 
yksin puolueen talouspoliittisen asiantuntijan rooli julkisuu-
dessa, siitä huolimatta että talous edellä kulkeva puolue asiassa 
kuin asiassa on täynnä ekonomeja, pankkiireja, analyytikkoja 
ja sekä taloudesta että talouspolitiikasta hyvin perillä olevia 
Eteläranta 10:n ja keskuskauppakamarin miehiä ja naisia yhtä 
valmiina ja osaavina kuin Valtonen kertomaan kuin liukuhih-
nalta, millainen kokoomuslainen huomisen Suomi näyttää 
alhaisen verotuksen ja korkean yritys-ystävällisyyden pohjoi-
sena mallimaana. 

Kaikki tämä on mahdollista sen jälkeen, kun kokoomus 
on seuraavien vaalien jälkeen pääministeripuolueena päässyt 
määrittelemään sen reunaehdot, ja suunnitelman aivot ja äiti 
Elina Valtonen itse istutettu pääministerin avuksi valtioneu-
voston kansliaan salkuttomaksi ministeriksi määrittelemään 
yli vaalikauden ulottuvia tulevaisuuden kokoomustalouspo-
litikan suuntaviivoja, mihin kuuluvat tietenkin loppujen val-
tionyhtiöiden myynti, tie -ja rautatieverkon yksityistäminen 
, rajut menoleikkaukset, veroasteen lasku hyvätuloisilla ja 
verohelpotusten lisääminen jne. Salkuttomana ministeri Val-
tosen voi keskittyä visioimaan sitä kokoomuslaista Suomea, 
jossa olisi paluuta ajatuksen tasolla 1930-luvun isänmaalliseen 
suomalaisuuteen ja varakkuutta korostaneisiin yhteiskuntara-
kenteisiin ja eriarvoistaviin palveluihin, kuten yksityiskoulu-
jen nostaminen erääksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi sitten, 
kun kokoomus vaalien jälkeen julkistaa ”lisäleikkauslistansa” 
hurjien korona- ja Ukrainansodan tuhlailuvuosien, jolloin 
maan talous palaa säätöliekille perinteisten menokehysten 
muodossa budjettiriihessä. 

Edellisen kerran, kun kokoomuksella oli kiireisen päämi-
nisterin apulaisena salkuton ministeri, oli se Harri Holkerin 
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sinipunahallituksen (1987-1991) aikaan Ilkka Kanerva, joka 
tuohon aikaan edusti Elina Valtosen tavoin edustaa kokoo-
muksessa nuorta jatkuvuutta huolimatta siitä, että oli ollut 
mukana politiikassa jo 1970-luvulta lähtien näkyvissä asemis-
sa. Kokoomuksen valtti on aina ollut sen huippupoliitikko-
ja ja -virkamiehiä tuottaja nuorisoliitto – KNL, Kokoomus 
osaa ja uskaltaa käyttää nuoria keihäänkärkenään ja he ovat, 
toisin kuin esimerkiksi demareille, jo 25-vuotiaana akateemi-
sen lopputukinnon saavuttaneita, ja jossain huipputehtävissä 
ansioituneita yhteiskuntavaikuttamisen konkareita tai yritys-
maailmassa kannuksensa hankkineita. Valtonen on kahden 
muun nuoren ja nuorekkaan tulevaisuudenlupauksen, Antti 
Häkkäsen ja Kai Mykkäsen joukossa, muttei enää yksin. 

Kokoomukselle on kasvanut nuorten nälkäisten miesten 
joukko odottamaan Alexander Stubb ja Jyrki Katainen-ihmet-
tä nousta kolmikymppisinä puolueen ja valtakunnan huippu-
tehtäviin. Saalinjaolle ovat pyrkimässä myös puolueen oikeaa 
laitaa edustava uusmaalainen kansanedustaja Heikki Wess-
man. Kokoomus osaa imagoasiat muita puolueita paremmin, 
koska on enemmän markkinointi- ja pr-firma kuin mikään 
ideologinen konstruktio. Kokoomuksen johto on trimmattu 
hyvin koulutettu, osaava ja nuorekas voittamaan ja hurmaa-
maan kansaa äänestysuurnilla vakuuttavuuden ja jatkuvuu-
den nimissä. Kokoomuksen taktiikka on sumuttaa äänestäjää 
mahdollisimman paljon ja esittää omat valheensa käärittynä 
kultapaperiin, ettei niistä paljastu se, että kokoomuslainen 
vapauden politiikka tarkoittaa yksipuolisesti vain rikkaita – 
siitä kertoo puolueen sisällä aika ajoin kiihtyvä vimma säästää 
köyhille tarkoitetuista palveluista ja etuisuuksista. 

Kokoomus valmistuu ottamaan taas kerran seuraavissa 
eduskuntavaaleissa keväällä 2023 uutta virtaa saaneena ky-
kypuolueena isänmaallisin sinivalkovärein ruiskukka symbo-
linaan maan haltuunsa ja johdettavakseen vanhoin reseptein 
köyhiä kurittamalla ja rikkaita suosimalla, onhan puolue 
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leimallisesti epäempaattisin ja maan hyvinvoivia edustavana 
parhaimmalla itsetunnolla varustettu. Kokoomuksella on 
mahdollisuutensa juuri nyt. Siihen tehtävään tarvitaan juu-
ri Elina Valtosen kaltaisia viehättäviä asiantuntijoita ja tule-
vaisuudenlupauksia. Kokoomuksella kaikki on tyköistuvaa, 
puvut, ilmeet, ajatukset ja jopa vaaliautojen huolella viikatut 
pellavaiset pöytäliinat.

Kokoomus ei ole köyhien mauton massabrändi, kuten 
IKEA tai Hennes&Mauritz vaan asetta parempi, kuin So-
koksen vanhan ajan tavaratalot Porissa ja Kouvolassa hieman 
paremman virkamiesnaisten, ne 50.000, jotka aina nykyisin 
liikkuvina äänestäjinä, ja herkästi romanttiseen poliittisen es-
tetismiin hairahtaneina, ratkaisevat vaalit kuin vaalit vanhan 
punaisen Suomen eli teollisuus-Suomen akselilla Pori-Tam-
pere-Imatra. Valtosta on markkinoitu uuden ajan osaajana, 
älykkäänä ja monipuolisesti sivistyneenä sekä avarana tule-
vaisuuden poliitikkona. Mutta kun hänen tekstejään lukee 
alkaa ihmetellä ketkä? Kokoomuslaiset, kokoomustaustaiset 
mediat ja toimittajat, ja erityisesti hän itse omassa kirjassaan, 
joka paljastaa paljon aitoon vanhaan arkkikonservatiiviseen 
tapaan enemmin totuutta vääristelevää ja tavallisen ihmisen 
vapautta kuristavaa, kuin hän haluaisi. 

Hämmästyttävää, että tällaista kirjoitetaan ja sitä vielä ylis-
tetään (no ainakin kokoomuspiireissä). Kirjahan ei ole muuta 
kuin joukko jostain muualta lainattuja ajatuksia. Ne, jotka 
jaksavat lukea yli 700-sivuisen kouluaineen tapaisen melko 
keskinkertaisen kirjoitelman Vapauden voitto (Otava 2018) 
itsekehuineen yllättyvät. Kirja on yllättävän ohut sisällisesti ja 
lähes tyystin mekaanista maailmankuvaa esittäessään mieliku-
vitukseton ja vastenmielisen opettajamainen. Elina Valtonen 
on kirjan sankari, joka tietää parhaiten omiin kokemuksiin-
sa ja havaintoihinsa nojautuen, mikä on parasta Suomelle ja 
maailmalle. Ja vaikka hän jokaisen poliittisia kirjoja tehtaile-
van poliitikon tapaan yrittää vakuuttaa lukijoilleen olevan-
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sa ihan tavallinen suomalainen ja tulevansa ihan tavallisista 
lähtökohdista, kirja kertoo jostain ihan muusta. Mutta sen, 
ettei kultalusikka suussa tarkoita aina samaa kuin viisain ja 
älykkäin. 

Valtosen kirja on kaikkea muuta. Se on sekä puuduttava 
että oppikirjamaisen tylsä lukukokemus, ja on sitä samaa ko-
koomuspropagandaa, jota olemme saaneet lukea yli sata vuot-
ta kokoomuskirjoista, ja jota edustaa edelleenkin (vaikka on 
jo tehnyt eläköitymislupauksen yleisön pyynnöstä ties monta 
kertaa) kyllästymiseen asti tunkkaisen arkkikonservatismin ri-
tarina kokoomuslaisen mediapalvelun, Verkkouutisten oma 
livetähti Ben Z. tekopyhästi, jakaen omia poliittisia tarkoi-
tuksiaan varten maailman susiin ja lampaisiin tekopyhästi 
moralisoivalla retoriikallaan, joka synnyttää kuvan kahtia ja-
kautuneesta ja kamppailun vallassa olleesta maailmasta vailla 
muita vaihtoehtoja selviytyä, kuin Z:n edustama vanhan ajan 
tiukan kurin ja kontrolli maailma. Valtosen kirjan sanoma 
on täysin sama, vaikka se yrittää näyttä olevan jotain muuta. 

Kokoomuksen linja ei ole muuttunut sadassa vuodes-
sa mihinkään siitä huolimatta, että Valtosenkin kirjaa on 
markkinoitu uuden ajan eräänä mahdollisena avauspuheen-
vuorona. Kokoomuksen valheelliset lupaukset ja politiikan 
markkinointi ilman, että kerrotaan mitä se todellisuudessa 
on, muistuttaa sekä äärioikeiston suosimaa yhdysvaltalaista 
uutiskana Foxia, jossa kissakin vääntyy tarvittaessa, vaikka 
miksi, että myös Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n 
peiteorganisaation InfoRos-nimisen uutistoimiston toimin-
taa niin, että ”oikean” totuuden selville saaminen on katsojan 
omalla vastuulla, mikä on tarkoituskin. Valtonen tekee saman 
kirjassaan ja saa käärittyä sellaiseksi namuksi, että sen voi syöt-
tää ilman huonoa omaatuntoa sokeritautiselle, jolle tietää sen 
olevan myrkkyä. Hänestä puolue saa todelliset tarkoituksensa 
sekä puolueelle käskyt antavat taustajoukot hyvin salaavan 
johtajan, juuri sellaisen, jota puolue tarvitseekin.
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Alex The 1. versus 
hallitseva 

kokoomus-
ruhtinas

Ihmeellinen, omalla loistokkuudellaan ikiliikkujaksi muuttu-
nut, Alexander Stubb oli, ja on sitä edelleenkin, vaikea tapaus 
kokoomukselle, sillä ongelma piili siinä, että juuri hänenlais-
taan puolue muodostui, ja hänenlaisiaan se tarvitsee, mutta ei 
Stubbin kaltaista ylivertaisen itsekästä ja osaavaa duracell-pu-
pua, joka teki mitä teki, ja onnistuikin aina siihen asti, kunnes 
Elina Valtosen korviin kuiskutti joku puolueen todellisista 
omistajista vuorineuvos Gustav von Hertzenin pihajuhlissa 
ja ehdotti kunnianhimoiselle poliittiselle untuvikolle sekä 
kovalle tyrkylle diiliä lähteä haastamaan puolueen sisäpiirissä 
epäsuosituksi tullut pääministeri Stubb puheenjohtajavaalissa 
palkkiona varapuheenjohtajuus. Valtonen suostui miljoonaan 
taalaan paikkaan samalla hetkellä silmääkään räpäyttämättä. 
Alexander Stubbista tai hänen näköisestään poliittisesta tuot-
teesta kertoo Stubbin yhdessä Karo Hämäläisen kanssa kir-
joittama kirja Alex (Otava 2017). 

Kiinnostavaa ylimakeassa itsekehumarinadissa on vain 
Stubbin kompleksinen suhde hallitsevaan kokoomusruhtinaa-
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seen, tai mitä hän uskaltaa teloittajastaan, istuvasta kokoo-
musruhtinaasta sanoa tai olla sanomatta. Kirjan takakannen 
teksti ”Kaikki elämäni pointit, so far” kertoo kirjan tyylin ja 
totuuskäsityksen olevan Alexin omaelämänkerta Alexin omaa 
pohjatonta kunnianhimoa liikoja säästelemättä tai menestys-
tä kainostelematta ujojen ja hiljaisten pohjoisten ihmisten 
maassa, missä ei muuta niin inhota kuin omakehua ja suuria 
luuloja itsestään – varsinkin jos ne toteutuvat kuten Alexin 
kohdalla. Siinä on myös Alexiinkin traagisuus ja kirjan vie-
hätys. On hauskaa lukea jonkun niin estoitta itseään kehu-
van, ja itsestään liikoja luulevan kirjoittamaksi superlatiiveilla 
mainostettua ”huipputekstiä”, että sitä alkaa kaivata heti lisää 
alansa harvinaisuutena kirjan luettuaan, tässä turhaan nöyris-
televien ja itsetunnottomien suomalaiskateuden hallitsemassa 
maassa. 

Kiitoslista kirjan aluksi on pitkä ja siitä selviää, ketkä ko-
koomuslaiset ovat hänen ystäviään. Stubb on luettanut teks-
tiluonnoksen heillä ja ilmoittaa olevansa erityisen kiitollinen 
kaikille niille, jotka jaksoivat lukea luonnoksia kirjan eri vai-
heissa. Mutta kuulostaa toki kohtuuttomalta, että hän on vai-
vannut ystäviään vaatien heitä lukemaan luonnos luonnoksen 
perään omia tulkintojaan poliittisesta tuotteesta nimeltään 
Alexander Stubb, sillä tuskin he ovat saaneet vaikuttaa kirjan 
pääsanomaan puhdistaa leikkimällä nöyrää ylimielisyyteen 
ja itsekkyyteen syyllistynyt entinen huippupoliitikko täysin 
omien töppäysten aiheuttamasta julkisesta häpeästä ja pot-
kuista persuksiinsa tuuliselta pääministerin paikalta. Meno ja 
tyyli Alexin ensimmäisissä – tämä ei jää tähän menestyksen 
ollessa sitä luokkaa kuin ensimmäisten, suoraan tieto-Finlan-
dia-ehdokkaaksi – on vauhdikasta. Kerrotaan ihan kaikki ja ei 
oikeasti kuitenkaan mitään, ainakaan yllätyksellistä. 

Siksi muistelmat eivät vaikuta aidolta, vaan kuvitellulta ja 
kuvitettua Stubbin sukujuurien - Karjalan ruotsinkielisten ta-
paan herkistelemällä asioita, joita ei ehkä tapahtunutkaan, tai 
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jos tapahtui, tapahtui hieman eri tavalla - hengessä. Mutta se 
ei monia haittaa, sillä Alexissa ”Hänen Erinomaisuudessaan” 
on suomalaiskansalliseen tapaan harvinaista vetovoimaa ja 
glamouria muihin poliitikkoihin - jopa kokoomuspoliitikkoi-
hin verrattuna. Se oli yksi syy miksi hallitseva kokoomusruhti-
nas Sauli The 1. käänsi presidentillisessä aitiossaan peukut alas 
merkiksi Stubbin epäsuosiosta merkiksi jahdin alkamisesta, 
sillä Stubb tiputettiin juoksupoikien toimesta nimenomaan 
suuremman pomon toiveesta silkasta kateudesta. Sauli The 
1. ei voinut sietää ajatusta seuraajastaan hymyilemässä pep-
sodent-hymyä 24/h ja vaikuttaen silti aidolta, kiinnostavalta 
ja mukavalta puhumassa täydellisesti kuutta eri kieltä aina 
pieniin nyansseihin ja murresanoihin saakka kuin professori, 
mikä hänestä lopulta tulikin, kun Sauli The1. takelteli harmil-
lisesti itse pressitilaisuuksissa englanniksi ja ruotsiksi viimeksi 
Kalle Kustaa-kunkun luona toukokuussa 2022 virallisen vie-
railun yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. 

Stubb teki saman ylioptimistisille egomaanikoille ja mega-
lomaanikoille yhteisen tyypillisen virheen kirjassaan nimeä-
mällä ”leikillisesti” 13. kappaleensa Stubb I:seksi, kuin antoi 
voitonhuumassaan muiden ymmärtää olevansa heitä parempi 
ja vielä nauttivansa siitä, että sai sen osoittaa todeksi puolue-
liitin laiskanpulskeille suomenhevosille pienillä sivuhuomau-
tuksilla, katseilla, rykimisillä ja äänensävyillä – kaikilla niillä 
kansainvälisillä nonverbaalisilla kommunikointimenetelmillä, 
jotka ovat suurelle osalle suomalaisista täysin tuntemattomia, 
ja siksi he kulkevat kuin sokeat luottaen vain kirjoitettuun 
sanaan. Kappaleensa alussa hän väittää kokoomuksen (yllätys)
puheenjohtajaksi tulonsa olleen poliittisen uransa pelottavin 
hetki. Se on totta mutta vain muiden silmissä, sillä kokoo-
muksen todelliset omistajat kauhistuivat Stubbin (erehdys)
valintaa enemmin ja aloittivat jo Stubbin kiitospuheen jälkeen 
hiomaan Stubbin potkuprosessin temppujen tulevia tyylipis-
teitä.
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Stubb yrittää liikaa miellyttää itsestään suurella vaivalla 
hevoshampaistaan huolimatta luomaansa menestyjänkuvaa 
todennäköisesti surkeaksi, mutta ei kaiketi muiden huomaa-
maksi, kompensaatioksi omista henkilökohtaisista puutteis-
taan, jotka eivät voi olla pieniä, sillä kaikilla suurmiehillä 
on isoja luurankoja kaapeissaan, joista lievä adhd-tyyppinen 
ylivilkkaus ja moraalisesti venyvä suhtautuminen valheisiin, 
suurenteluun ja väärien todistusten seurauksiin muille kuin 
itselle, on hänelle mahdollisesti aiheuttanut niistä hetkistä 
lähtien, kun hän enkelinnäköisenä namupoikana vaaleiden 
kiharoiden koristamana lipui Venetsiassa isänsä, veljensä ja 
äitinsä, joka oli hyvin kaunis lady-tyyppinen koristus, kans-
sa läpi Grande Ganalen ja huomaisi tummien silmäparien 
nuolevan kuumuudessa hänen jäntevää kroppaansa kaulasta 
nivusiin, paljon päänvaivaa kysymyksellä; jos en tee niin kuin 
haluan, onko mahdollista että tilaisuus menee ohi?

Stubbin kaltaisen monineron ja Herra Täydellisyyden erin-
omaisuuden paras puoli ei ole maltti eikä itsensä hillitseminen. 
Hänessä on liiaksi vaaleatukkaisen rasavillin maireaa hymyä 
ymmärtävän äidille vastauksena Toscanan ilta-auringon alla 
ollakseen kylmän protestanttisen Pohjolan välinpitämätön 
mihinkään minkä näkee, kuulee, haistaa, kuvittelee ja unek-
sii olevan lähellä häntä toteutumassa olevaa elämäänsä juuri 
sellaisena, kuin kukaan ei olisi uskonut sen olevan – vähiten 
hän itse pakkasiltojen hikisissä pukukopeissa jääkaukaloiden 
umpitylsässä ja epäeroottisessa, haudanvakavassa, tumpeloita 
ja taliaivoisia kiristelijöitä pullollaan olevassa  ympäristössä. 
Hän tietää hyvin kävelevänsä unissaan ja olevansa vain het-
kellisesti huipulla menestyksessä kiinni roikkuva ”sattuma-
pääministeri”. Hänestä ei pitänyt tulla kokoomuksen puheen-
johtajaa eikä pääministeriä. Hänestä ei pitänyt tulla mitään. 
Mutta sitten hän keksi kokoomuksen ja kokoomus tarvitsi 
häntä vastaten hänen pyyntöönsä päästä menestymään kyky-
puolueen pitopöydissä.
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Sisimmissään hän on siis järkevä ja tietää, ettei muutama 
vuosi sitten Lahdessa 14. kesäkuuta - yhtä ällistynyt yleisö 
hänen valinnastaan kuin hän itsekin - hurrannut oikeasti 
hänelle vaan inhosi sisimmissään häntä – syvästi, ja halusi 
tehdä kaikkensa päästäkseen hänestä, vaikka kuinka kunniat-
tomilla keinoilla jotenkuten kunniallisesti eroon – kunhan 
vain pääsisi eroon ja mahdollisimman nopeasti. Hän kertoo 
ensimmäisen tunteen olleen yksinäisyys. Se on täyttä pup-
pua ja ongelman sokeroimista, kun tarkkaan katsoo videoil-
ta hänen ylitsepursuavaa himoaan. Hän pysyy juuri ja juuri 
housuissaan, niin innoissaan hän on taas jälleen kerran Herra 
Täydellisyys omasta erinomaisuudestaan – juuri se syy miksi 
häntä inhottiin ns. ”omiensa” joukossa. 

Hallitseva kokoomusruhtinas on taas kuin vanheneva ku-
ningas Lear. Sauli The1 on kuin talvisodan Suomen hevonen 
pakkasyönä puskemassa kaikin voimin lumihangessa puu-
kuormaa yksin kaikista esteistä ja vaaratilanteista huolimatta 
turvallisesti kotiin valittamatta tai muita vaivaamatta, sillä 
hän suomalaiskansalliseen tapaan tietää jokaisella olevan tässä 
maassa oma ikävä ja itsestä riippumaton taakka kannettava-
naan. Stubb taas leijaili ärsyttävän keveästi muutaman metrin 
todellisuuden yläpuolella ja hymyilee liikaa. Se teki hänet jo 
kummalliseksi ja epäluotettavaksi maassa, jossa hymyilevät 
vain hullut ja humalaiset. Näillä koordinaateilla molemmat 
The1:set törmäsivät toisiinsa jo ensimmäisellä tapaamiskerral-
la, mikä oli molemmille yhtä, ja koko ajan vain pahenevaa, 
helvettiä. He luulivat joutuvansa kestämään sitä yhdessä pit-
kään. Oli varmasti suurempi helpotus Stubbille päästä eroon 
jatkuvasta päivittäisestä keskinäisestä naamanvääntelystä ja 
teeskentelystä kuin Sauli The1:selle.

Sauli Niinistön ”itse kirjoittama” kirja Viiden vuoden 
yksinäisyys (Teos 2005) vaikuttaa aidolta ja rehelliseltä, kun 
sitä vertaa Stubbin-Hämäläisen vastaavaan tekeleeseen. Tässä 
Stubbin ja Niinistön tärkeä ero myös suuren yleisön silmissä 
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ja miksi kokoomus halusi päästä eroon Stubbista, ja ei haluaisi 
päässä koskaan eroon maan suosituimmaksi politiikoksi tul-
leesta Niinistöstä. Niinistön elämän ihmeelliset sattumukset 
ja selviytyminen vaikeuksien kautta voittoon vetoavat samo-
jen ongelmien kanssa kamppaileviin pragmaattisiin suoma-
laisiin, joita ei vieläkään saa noin vaan äänestämään ruotsin-
kielisiä ehdokkaita. Niinistö aloittaa kirjansa muistuttamalla, 
että hänet valittiin eduskuntaan vasta kolmannella yrittämällä 
vuonna 1987, mikä oli pienoinen ihme, sillä Salosta ei ollut 
koskaan ennen porvaria valittu eduskuntaan. Stubb kikkai-
lee mielikuvilla ja suurilla mainoksilla ja saa ensimmäisissä 
vaaleissaan europarlamenttiin satojatuhansia ääniä. Kaikki 
näyttää olevan hänelle helppoa. Tässä tärkein The1:sten ero 
mentaalitasolla pohjalla. 

Suomeksi sanottuna Stubb vaikuttaa kusipäiseltä ja itse-
rakkaalta paskiaiselta. Niinistön ujossa suomalaisessa pidät-
täytyvyydessä on taas charmia ja aitoutta – siltä ne ainakin 
tavallisen katsojan silmissä vaikuttavat olevan kuin eripariset 
sukat. Kokoomus oli 1980-luvulla tervetullut kykypuolueeksi 
mainostettuna selkeä vaihtoehto kaupunkilaiselle liberaalilla 
keskiluokalle vasemmistoliberaalisen reformipolitiikan ko-
ettua haaksirikon Sorsan johtamien sosiaalidemokraattien 
ja keskustapuolueen riitelevien hallitusten jäljiltä. Kokoo-
muksesta kertoo jotain se, että ennen rkp:hen liittyneet es-
poolaiset rikkaiden lapset liittyivät noista ajoista kokoomuk-
seen. Kokoomuksessa Stubbia pidettiin omituisena lintuna, 
rkp-läisenä homona, kunnes Stubb paljasti Iltalehden eräässä 
haastattelussa olleensa lapsena koulukiusaaja ja pelanneensa 
jääkiekkoa. Se vakuutti kokoomuspiirit Stubbista omana poi-
kanaan ja antoi peliaikaa hänelle.

Niinistö on kuin kala vedessä Stubbin jälkeisen kokoo-
muksen kanssa. Hän ei varsinaisesti puutu puolueen sano-
misiin tai tekemisiin. Varsinaissuomalaisena hänellä on suora 
mentaalinen yhteys toiseen varsinaissuomalaiseen, Orpoon. 
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He osaavat kommunikoida hiljaisesti keskenään ilman säröjä 
tai epätietoisuutta mitä kumpainenkin ajattelee asioista. Sauli 
The1. toimii kuin englantilainen monarkia takaamalla kaikille 
osapuolille vapauden toimia omien etujensa mukaan ilman, 
että yksikään loukkaisi muiden oikeuksia – juuri päinvastoin 
mitä Stubb teki – ja vapauksia. Niinistö ei kyseenalaista mi-
tään, vaan kulkee ihmisten lävitse kuin sähkövirta kansallisen 
koodiston mukaisesti sinivalkoisena näkymättömänä voimana 
suomalaiseen sieluun samalla tavalla jäljen jättäen, kuin ai-
koinaan sortovuosina jokaisen kodin seinällä ollut Eetu Iston 
maalaus, missä kaksipäinen kotka yritti varastaa Suomi-neidin 
kädestä Suomen lakikirjaa – eikä se ole vähäistä.

Millainen on kulissien takana Niinistön rooli kokoomuk-
sen ohjailussa ja kokoomuksen kanssa politikassa kokoomus-
laisten periaatteiden ajamisessa? Siitä kertoo toimittaja Tuomo 
Yli-Huttulan kirja Presidentti ja porvarivalta – ristiriitoja ja 
yhteistoimintaa tasavallan sisäpiirissä (Otava 2018). Kirja 
on harvinaisen tarkka katsaus kokoomuksen sisäisiin suhtei-
siin pääroolissa itse presidentti. Kiinnostavaa kirjassa on se, 
että Yli-Huttula tyytyy muutamalla sanalla vetämään maton 
Stubbin alta väittämällä Stubbin sanoneen, ettei kokoomuk-
sen puheenjohtajuus ollut häntä varten. Sen Stubb ymmärsi 
vasta saatuaan tehtävästä kenkää. Lausunto ei ole niin viaton 
ja yliolkainen kuin miltä se ensilukemalta tuntuu. Stubb on 
niellyt katkeran kalkin ja esittää tyylilleen uskollisesti coolia, 
vaikka sisällä roihuaa tuli. Ei kukaan -vähiten Stubbin kal-
tainen kilpailuhenkinen menestyjä – ota iskuja huvikseen ja 
kestä nöyryytystä tipahtaa korkealta ja kovaa tyhjän päälle 
muiden irvistellessä vieressä vahingoniloisesti. 

Alexander Stubbille varattiin Jan Vapaavuoren toimesta 
entisen II valtiovarainministeri Arja Alhon kohtalo ja mah-
dollisuus kirjoittaa siitä jälkikäteen ”haaleat muistelmat. 
Politiikan raadollisesta luonteesta puhua julkisesti toista ja 
tehdä muuta myös kokoomuksen osalta Yli-Huttula kertoo 
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osuvasti Niinistön presidenttikampanjan aikaisesta ”työväen 
presidentti”- sloganista, jonka idea lainattiin Ruotisista, oli-
han Reinfeldtin ”nya moderaterna”-veljespuolue julistautunut 
”uudeksi työväenpuolueeksi” jo vuonna 2005. Yli-Huttulaa 
pidetään kokoomuksen tarkoin varjellun piilohomo- ja lesbo-
joukon tärkeänä tukijana ja suojelijana. Yli-Huttulan tapaan 
heistä kukaan ei ole tullut kaapista ulos kahdesta syystä; he 
kuuluvat muutenkin kokoomuksen sisäisessä taistelussa val-
lasta sylkykupin asemaan joutuneeseen koko ajan kutistuvaan 
liberaalisiipeen. 

Kaapista ulostulon jälkeen heillä ei olisi asiaa enää lähelle-
kään valtaa, sillä puolueen oikeisto matkalla valtaan on ottanut 
viime vuosina kovat aseet käyttöön taistelussa liberaalisiipeä 
vastaan, kuten kävi taannoisessa likaiseksi yltyneessä Helsin-
gin pormestarikisassa Stubbin kuin ilmoitusasiasana kisaan il-
moittanutta Kirsi Pihaa vastaan. Tähän siipeen lasketaan kuu-
luvaksi huippupolitikoista entinen puolueen puheenjohtaja 
Alexander Stubb, vaikutusvaltainen meppi Sirpa Pietikäinen, 
ja mm. joukko entisiä kokoomusnuorten johtohenkilöitä. 
Miksi heistä ei puhuta eivätkä he puhu tai tule ulos kaapista? 
Koska kokoomus on pohjimmiltaan edelleenkin yhtä jäykän 
arvokonservatiivinen kuin sen jäsenistön valtaosakin.

Yli-Huttula keskittyy kuvaamaan kirjassaan sitä, miten 
Niinistö käyttää sekä valtaansa että vaikutusvaltaansa. Sitä 
vasten tuntuu turhalta kirjan alussa kappaleessa Miesten jän-
nitteet, listamaisesti luetella kokoomuksen puheenjohtajat 
Harri Holkerista Niinistön seuraajiin. Tarinat ovat tuttuakin 
tutumpaa poliittista lähihistoriaa, jonka mitä todennäköisesti 
kirjaa lukevat politiikasta ja erityisesti kokoomuksesta kiin-
nostuneet lukijat varmasti tiesivät jo hyvin etukäteen. kappale 
tuntuu yhdeltä pitkältä selitykseltä – ja ei niin todelta, ottaen 
huomioon Yli-Huttulan kuuluvan kokoomuslaiseen kermaan 
ja tuntevan hyvin Niinistön – Stubbia kohtaan, jonka kah-
den vuoden ajan kestäneellä puheenjohtajakaudella Stubb ja 
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Niinistö ajautuivat keskenään konflikteihin. Yli-Huttula kir-
joittaa karuimman vaiheen olleen vuoden verran ”yhteistyö” 
Stubbin ollessa pääministeri.

Tässä vaiheessa pitää lukijan muistaa, että Tuomo Yli-Hut-
tula kuuluu kokoomuksen sisäpiirin, ja on itsekin poliittinen 
toimija kuuluen puolueen liberaaliin siipeen, sen sukupuoli-
vähemmistöjen oikeuksia ajavaan sateenkariryhmään, ja on 
toiminut jo nuoresta lähtien korkeissa puolueen luottamus-
tehtävissä mm. ministerin erityisavustajana. Kaikki mitä ja 
mistä hän kirjoittaa, on hyvin harkittua totuuden tulkintaa 
omien arvojen ja arvostelmien läpi hieman samaan tapaan 
kuin kokoomuslaiset ”maksetut marakatit” historiantutkijat 
Vesa Vares johtotähtenään, vaikka hän yrittääkin esipuheessa 
väittää, ettei kirja ole tilaustyö vaan journalistinen työ. Kirjaa 
hän on omien sanojensa mukaan kypsytellyt pitkään Puolival-
lattoman puolueen -kirjan jälkeen. Hälytyskellot soivat lisää, 
kun hän kertoo haastatelleensa kirjaansa varten yli 70 ihmistä: 
”Kaikki keskeiset kokoomusvaikuttajat ja muiden puolueiden 
ykköskaartin vaikuttajat ovat avanneet sanaisen arkkunsa yh-
teistyöstä kokoomuksen ja Niinistön kanssa.” 

Ja sitten vielä se pakollinen eliitin keskinäisen kehun ker-
hon nuolenta kirsikkana kakun päälle, mikä viiltää kirjalta 
uskottavuutta heti alkuunsa: ”Arvostan suomalaisia poliittisia 
vaikuttajia heidän rohkeasta avoimuudestaan ja tapahtumien 
kriittisestä läpikäymisestä.” Onkohan näin? Hänhän tuntee 
heidät ja he tuntevat poikkeuksetta hänet. Silloin puhutaan 
muusta kuin totuudesta; siitä, mitä halutaankin kuulla. Ja se 
juuri on vaarallista silloin kun ollaan etsimässä puuttuvaa lan-
kaa pelissä nimeltä totuus, joka on vaikea taitolaji politiikassa 
ja mediamaailmassa varsinkin, jos ammatikseen syöttää val-
heita maailman olevaisesta luonteesta, kuten Yli-Huttula on 
aiemmissa töissään toimittajana tehnyt, ja nyt aivan erityisesti 
Finanssialan ry:n viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtajana. Ai-
heellisista epäilyistä huolimatta kirja on kiinnostaa luettavaa 
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juuri siksi, että se kertoo tarinaa Niinistöstä kulisien takaisena 
vallankäyttäjänä, josta ei muualla kuule. 

Otetaan kirja siis kokoomuslaisen sisäpiirin keskinäisten 
nokittelujen juorukirjana päätähtenä istuva kokoomuspre-
sidentti. Meitä ei kiinnosta papukaijamaiset viestinviejät, 
varsinkaan kun niitä ei voi enää nykyaikana ampua. Jätetään 
Yli-Huttula ja hänen liberaalimotiivinsa puolustella ystäviään 
Sirpa Pietikäistä ja Saara-Sofia Sireniä kovan luokan oikeisto-
kokoomuslaisten huoleksi ja keskitytään kysymykseen, mikä 
on kokoomuksen tulevaisuus ilman sen menestysreseptin 
kehittänyttä Niinistöä? Ajatelkaa nyt itse eihän se voi olla 
kehuttava. Orpostako muka seuraava presidentti? Jätkähän 
näyttää juuri siltä mitä oikeasti onkin eli salavittumaiselta 
nipottajalta, joka kelpaa kytäksi lastentarhaan toisen saman-
laisen niiskuttajan, Timo Heinosen apulaisseriffiksi, mutta ei 
pääkaupungin kanatarhan vartijaksi. Siinä ero, kiitos, Niinis-
töön se suuri. Kaarinan haudassa makaavat kunnalliskodin 
asukitkin nauravat moiselle ajatukselle. 

Kokoomus on kusessa. Niinistö teurasti ainoan varteeno-
tettavan, ja suuren yleisön suosikin, jolla olisi saattanut olla 
mahdollisuuksia pärjätä Eteläranta 10:n ja Olli Rehnin ja 
kaupunkilaisnuorten, nyt jo alkuperäisestä säihkeestään hie-
man himmenneen sateenkaarivihreän, Pekka Haaviston välis-
sä kamppailussa seuraavaksi presidentiksi, Alex The1:sen, ja 
veti samalla maton pitkäksi aikaa tulevaisuuden menestyvän 
kokoomuksen alta. Miksi? Se ilmenee Yli-Huttulan kirjasta 
mutta hieman eri lailla kuin odottaisi, sillä Yli-Huttulan kir-
jan yksi suurimmista puutteista on iänikuinen kokoomuskaa-
nonin toitotusyritys puolueen liberaalisiiven hätähuutona sen 
olemassaolon puolesta. Kumma väittämä on se, ettei suurta 
osaa kokoomusvaikuttajista voi kanavoida mihinkään – ei ns. 
sosiaalireformisteihin tai markkinaliberalisteihin ja konserva-
tiiveihin – puolueen sisällä vellovaan aatteelliseen ryhmitty-
mään. 
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Mielenkiintoista on myös Yli-Huttulan kiistanalainen väite 
Niinistöstä pragmaatikkona, jota eivät puolue ja aate ole sen 
erityisemmin kiinnostaneet. Se ei tietenkään pidä paikkaansa 
vaan kuuluu osana ovelaa niinistöläistä ”työväen president-
ti”-habitusta. Mutta jos se pitää, pitäisi meidän huolestua sillä 
silloinhan Niinistö näyttäytyisi sinä pikkumaisena kamree-
risieluna, josta häntä varoitteli poliittisen pilajournalismin 
grand old man, nyt jo edesmennyt Aarne ”Loka”-Laitinen 
Niinistön toimiessa eduskunnan puhemiehenä ja pihdatessaan 
eduskunnan saunan vessapapereista. Niinistö joutui taistele-
maan kyynärpäät verillä kulisseissa saadakseen uuden perus-
tuslain lähes täysin valtaoikeuksista kuohitun presidentin roo-
liin edes hivenen järkevää tekemistä säilyttääkseen maailman 
silmissä kasvonsa ettei olisi jakanut Euroopan kruununpäiden 
kohtalon juhlien koristeena ja avajaisten nauhanleikkaajana  
– sen hän löysi itse kehittämästään ”tasavallan presidentin 
utvasta – ulko -ja turvallisuuspoliittisesta valiokunnasta, jon-
ka kautta hän kaappasi ensin EU-asiat, ja sitten lähes koko 
kansainvälisen politiikan heikkojen hallitusten nenän edestä. 

Temppu mikä ei onnistunut esimerkiksi Martti Ahtisaa-
relta, mikä kertoo sekä itsestään Niinistöstä että poliittisesta 
apparaatistamme nimeltään Marinin hallitus omaa paljastavaa 
kieltään siitä, kuka lopulta vie ja kuka vikisee. Sekin tulee vah-
vistetuksi Yli-Huttulan kirjassa jo alkumetreillä, että kokoo-
mus on nykyisin jotain muuta kuin puolue ja aate ja niiden 
tuloksena jotain sellaista, millä heillä on omasta mielestään 
oikeus sanella itselleen vastakkaisten luokkien ja sosiaaliryh-
mien elämän reunaehdot omista lähtökohdistaan. Autoritaa-
risuudenkaipuinen kokoomus ei ole koskaan ollutkaan muuta 
kuin yhden totuuden ja yhden käskijän puolue, koska sillä on 
ollut niin kiire hallitsemaan ja sen tärkein tehtävä on – huo-
limatta päinvastaisista Yli-Huttulan väitteistä – toimia Juha 
Vikatmaan väitettä hieman modernisoiden – suomalaisen 
finanssikapitalismin poliittisen siipenä. Ei se mitään, olkoot 
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mitä on, mutta puhuisivat edes joskus totta – tai sinnepäin!
Sen sijaan Yli-Huttula suoltaa lisää kokoomusjohdon 

suurelle yleisölle suunnattua mantraa: ”Kokoomus on julis-
tautunut sinivihreäksi oikeistopuolueeksi, MustRead-verkko-
julkaisun johtava politiikan asiantuntija Erkka Railo on analy-
soinut, että uusi periaateohjelma vie kokoomusta pari piirua 
oikeistoliberaaliin ja tulevaisuusorientoituneeseen suuntaan. 
Konservatiivisuus ei näy ohjelmassa enää nimeksikään. Peri-
aateohjelmassa on myös vahva ympäristöpoliittinen ulottu-
vuus.” Onpa rajua totuudenpeukalointia ja kokoomuspropa-
gandaa. Eläinsuojeluyhdistys Animalia kysyi kokoomukselta 
suoraan puoluekokouksen alla, suojelevathan he turkistarho-
jen eläimiä - mitäs luulette? Pelkkä julistautuminen joksikin 
ei riitä todistamaan jonkun olevan yhtään mitään. Se, ettei 
konservatiivisuus näy äänestäjille houkuttimeksi viilatussa 
epärehellisessä ohjelmassa nimesikään, ei tarkoita sitä, että se 
olisi puolueesta mihinkään hävinnyt. Se että Kai Mykkänen 
on sinivihreä, ei taas vielä tee puolueesta ympäristöystävällistä. 
Tarvitaan tekoja.

Olemme kirjan alussa vasta sivulla 23, kun alkaa jo puu-
duttaa Yli-Huttulan esipuheessaan ”journalistiseksi teke-
leeksi” mainostama rivien välistä pursuava kokoomuspropa-
ganda, joka ei ole enää edes piilopropagandaa, vaan täyden 
tykityksen informaatiosotaa suoraan kokoomuslaisesta (pa-
han) ytimestä sillä historiallisesti raskaalla perinteellä, mitä 
puolue on pahimmillaan kantanut itsessään yrittäessään 
vuoden 1918 traagisista tapahtumista lähtien, pesemällä 
mustaa valkoiseksi itsessään, koska aina löytyy näitä ”vesa-
vareksia” ja ”tuomoylihuttuloita”, joilla ovat tittelit, asemat 
ja näkemykset kunnossa valmiina heiluttamaan kokoomus-
lippua kodinperintönsä, ja sieltä imemänsä ummehtuneen 
arkkikonservatismin nimissä. Jyrkillä pyyhki-luvun alussa 
kokoomuslaisuus paljastuu juuri siksi mitä se onkin, näyt-
tämistä Velipekka Nummikosken kehuista Jyrki Kataises-
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ta:” Konservatiivisuus koki Jyrkin kotoisaksi, koska hän oli 
muun muassa metsästäjä.”

Nummikoski tekee kokoomuksen kannalta järkyttävän 
kardinaalivirheen, ihan kuin ei muistaisi Juha Vikatmaan 
puolueelle vahingollisia paljastuksia puolueen oikeista omis-
tajista. Sana ”konservatiivisuus” on itsensä ”sinivihreäksi oi-
keistopuolueeksi” julistamassa puolueessa kielletty sana, eikä 
sitä saisi tai tulisi käyttää, ainakaan vaalien alla, jolloin koko 
puolueen nuorista eläkeläisiin tehtävä on yrittää varastaa hy-
vinvoivasta poliittisesta keskustasta mielikuvakikkailulla, ne 
tarvittavat 1-3 prosenttia puolueen perinteisten kannattajien 
ulkopuolella liikkuvilta liberaaleilta äänestäjiltä, jotka mene-
vät hyvin tehtyjen ja vaikuttavien vaalimainosten valheellis-
ten lupausten halpaan – sitä kutsutaan ”puolueen kuuluisaksi 
loppukiriksi”, vaikka sen oikea nimi olisi kuusinumeroinen 
summa, minkä he alansa parhaille mainostoimistoille ovat vel-
kaa ostetuista jakarandatuoleista Arkadianmäeltä isolla rahalla 
demokratiaa halventaen.

Milloin sitten Niinistö kaappasi itselleen ja puolustusvoi-
mien komentajalle ulkopoliittisen vallan ja alkoi nähdä ai-
toon valkoisen Suomen henkeen verisiä ja militaristisia märkiä 
päiväunia? Kirjan mukaan se tapahtui matkalla tapaamaan 
Yhdysvaltojen presidentti Barack Obamaa Tukholmassa 4, 
syyskuuta 2013.  Ehkä hän silloin sai jonkinlaisen ilmoituk-
sen valitusta roolistaan suomalaisten muinaisjumalilta – ehkä 
jopa jyrinästään tutulta Ukko ylijumalalta. Pysähtyi hetkeksi, 
katsoi ylös ja näki kummallisen valon ympäröimänä vanhan 
Väinämöisen sanomassa hänelle kaikkien suomalaisten yhdel-
lä suulla ”Sauli. Sinun on vietävä kansasi Natoon tai muu-
ten hukka sinut ja kokoomuspuolueen perii”. Näin Niinistö 
lopulta ymmärsi Väinämöisenkin olevan kokoomuslainen ja 
Suomen kansan kohtalon olevan sama kuin kokoomuksen. 
Tuomo Yli-Huttula on varmasti ollut telepaattiskristillisessä 
isänmaasuhteessa kepulaislestadiolaiskotikonnuillaan Oulus-
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sa Niinistöön, sillä hän kirjoittaa silloin Niinistön ottaneen 
tasavallan presidenttinä aseman Suomen ulkopoliittisena joh-
tajana.

Kirjan lopussa imelyyttä todistaa luvun ”Miltä kokoomus 
näyttää” tilatut kehut poliittisilta kilpakumppaneilta, kuten 
SDP:ssä pahoin tyrineeltä entiseltä puheenjohtajalta Eero Hei-
näluomalta, jonka mukaan kokoomus on viimeisen kolmen-
kymmenen vuoden aikana jättänyt jälkensä lähes kaikkeen. Se 
pitää paikkansa mm. siksi, että demarit ovat olleet mauttomia 
ja liian munattomia uskaltaakseen olla miellyttämästä kokoo-
musta ja antamassa periksi periaatteistaan niin, että puolue 
alkoi 2000-luvulla erehdyttävästi muistuttaa kokoomusta, 
jopa niin, että puolueen oma potentiaalinen äänestäjäkunta 
”rasvanahkaduunarit” jättivät äänestämättä demareita. Tämä 
jos mikä on ”poliittista itsesuomettumista”. Demarit luulivat 
Heinäluoman, ja tämän vielä onnettomamman seuraajan, 
kokkolalaisen kansakoulunopettaja Jutta Urpilaisen, johdol-
la Suomen keskiluokkaistuneen ja työn ja pääoman välisen 
ikuisen kitkan poistuneen – osin kokoomuspropagandan viet-
teleminä – niin, että oli aika siirtyä poliittiseen keskustaan.

Väitteen Niinistön pesäerosta puolueeseen täytyy olla vit-
si, sillä Niinistöhän on päinvastoin, kiertänyt koko puolueen 
samalla ovelalla tavalla itsensä ympärille kuin koko kansankin 
ajamalla nimenomaan kokoomuslaista politiikkaa niin ulko- 
ja turvallisuudessakin, mutta myös siinä ”juhokustipaasikivi-
läisyydessä” – mihin kuuluu myös kiukuttelu, mitä hän on 
sekä kokoomus- että valtionjohtajana osoittanut. Kokoomuk-
sella on kuitenkin paha ongelma. Äänestäjät ovat ihmeissään. 
Ei kukaan halua nähdä Orpoa maan johdossa – ehkä yhden 
kauden pääministerinä, onhan se vikinöillään paikkansa an-
sainnut, kun on kiusannut vasemmistoa ja pitänyt persuihin 
säällistä hajurakoa. Niinistöstä on tullut jumala, jonka nimeen 
viimeistään nyt Pohjois-Korean galluplukuihin yltänyt kan-
san yksimielisyys vannoo, huutaen miestä jatkamaan hyvää 
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työtä metsälaiskansan Daavidina isoa pahaa karhu-Goljatia 
vastaan, varsinkin nyt kun Venäjä on suljettu kansainvälisiltä 
urheilukentiltä ja Suomi voittaa leikiten muut pilipalimaat 
jääkiekossa. 

Mutta onko itse kokoomuksella ja kokoomuslaisuudella 
tulevaisuutta? Mitä tähän sanovat nykykokoomuksen tule-
vaisuudenomistajat? Entä miksi Niinistö teki kuin teki presi-
denttinä luoden itsestään Sauli The1:sen? Niinistönkin aika 
alkaa olla ohitse. Marin ja persut hengittävät niskaan samalla 
kun kokoomuksen menestyksen aikoinaan luonutta vanhaa 
kaartia alkaa kaatua kuin heinää korkean ikänsä takia. Jopa 
kohta 50-vuotta eduskunnassa istunut yhden miehen show-
sirkus, Zysse on uhannut jättää politiikan, vaikka kukaan ei 
usko sitä. Yli-Huttula herkistyy omista kauniista sanoistaan 
päättäessään kirjansa eräänlaiseen itseään toistavaan kokoo-
musprofetiaan maan pelastamisessa: ” 

”Juho Kusti Paasikivi osoitti omalla presidenttikaudellaan 
vääräksi, että pataluhaksi toisen poliitikon haukkuva polii-
tikko on sopimaton presidentiksi. Sauli Niinistö on pystynyt 
reilun kuuden presidenttivuoden aikana myös todistamaan 
Paasikiven väitteen vääräksi. Lakimiehestä, tiukasta talouspo-
liitikosta ja pankinjohtajasta voi tulla uskottava ja arvostettu 
presidentti. Siihen ei tarvita kuningasta. Siihen riittää ihan 
Juho Kusti tai Sauli.” Tämä on juuri sitä kokoomusjargo-
nia, jota sekä puolue että Niinistö itse haluavat mieluiten 
kuulla. Mutta mikä mahtaa olla totuus? Sitä emme saa kos-
kaan valitettavasti tietää. Entinen opettajani professori Jukka 
Paastela (1946-2022) oli oman alansa ja aikansa etevämpi 
politiikan tutkijoita. Paastela sanoi joskus politiikan olevan 
valheen synonyymi valheelle ja ja petokselle, joita pidettiin 
hänen mielestään edelleenkin turhaan politiikkaan yleisesti 
kuuluvina ilmiöinä. 

Kirjassaan Valhe ja politiikka (Gaudeamus 1995) Paastela 
kirjoittaa, että pysyäkseen pystyssä valta edellyttää, että sen 
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kohteet hyväksyvät sen jonkinasteisesti, ts. vallan on oltava 
legitiimiä. Tällöin vallanpitäjiä totellaan ja kulloistakin val-
tajärjestelmää tuetaan; ei siksi, että välttämättä tunnettaisiin 
erityistä rakkautta vallanpitäjiä tai valtajärjestelmiä kohtaan 
vaan – varsinkin demokratioissa – siksi, että vaihtoehtoja 
pidetään olemassa olevaa olotilaa huonompina tai niitä ei 
lainkaan tunneta. Kirjasta on tehnyt arvion filosofiseen 
niin&näin-lehteen (4/95) Petri Koikkalainen, jonka kirjoit-
taa poliittisen puheen ja totuuden välisestä suhteesta, mikä 
vaikuttaa luonnostaan vaikeasti määriteltävältä: 

”Hyväksyttävänä tai ainakin ymmärrettävänä pidetään 
esimerkiksi sitä, että vaalilupaukset toteutuvat harvoin ai-
nakaan siinä muodossa kuin ne on annettu, tai että valtio-
varainministerit “valheellisesti” kieltävät tulevat devalvaatiot 
suojellakseen maidensa valuuttoja. Vaikka poliitikoilta jopa 
odotetaan tietynlaista joustavuutta totuuden suhteen, ollaan 
politiikka ja erityisesti poliitikot kuitenkin valmiita tuomit-
semaan valheellisiksi, vastuuttomiksi ja moraalittomiksi, ku-
ten viimeaikainen julkisuus sekä monet mielipidetiedustelut 
näyttäisivät osoittavan. Ääritapauksissa politiikkaa voidaan 
pitää salaisen suunnitelman täytäntöönpanona, jonka jul-
kiset ilmenemismuodot ovat pelkkää harhaanjohtamista ja 
teatteria. Tämäkin näkökulma on sikäli ymmärrettävä, että 
“valheelliset” poliittisen elämän muodot voivat joissakin ta-
pauksissa rappeuttaa poliittisen järjestelmän ja tehdä ihmis-
ten elämän sietämättömäksi.”

Koikkalaisen mukaan valheen ja valehtelemisen proble-
matiikkaa sisältää paljon sellaisia elementtejä, jotka yleisesti 
tunnustetaan myös politiikan alueelle kuuluviksi. Tämä on 
hänestä lähtökohtana Jukka Paastelan Valhe ja politiikka 
-kirjassa. Valheen käsite sisältyy totuuteen ja epätotuuteen 
näiden termien tietoteoreettisessa merkityksessä, mutta po-
liittisesta näkökulmasta tarkasteltuna kiinnostavampia ovat 
valheeseen liittyvät moraaliset arvostelmat sanojen ja teko-



119

jen hyveellisyydestä tai paheellisuudesta: ”Totuus ja hyve, 
yhtä hyvin kuin valhe ja pahe, kuuluvat keskeisesti myös 
poliittisen argumentaation sisäiseen käsitteistöön. Paastelan 
mukaan politiikka on ilmiö, johon valhe kuuluu “välttä-
mättömänä osana”: (s. 14); politiikan moraalifilosofiassa “ei 
voida lähteä siitä, että vain hyveellinen on hyväksyttävää” (s. 
22). Valheen tutkiminen näyttäisi siis tarjoavan tien politii-
kan ymmärtämiseen. Jos politiikan alueella esitetyt puheet, 
lupaukset ja suunnitelmat käsitetään epävarmaan tulevai-
suuteen suuntautuviksi vaikuttamisyrityksiksi, osoittautuu 
valheen määritteleminen kuitenkin hankalaksi.”

Koikkalainen kysyy arvostelussaan tärkeän kysymyksen: 
voiko tulevaisuudessa mahdollisesti vallitsevia asiaintiloja 
koskevia väitteitä yleensäkään tulkita valheeksi sanan pai-
navimmassa merkityksessä? Lisäksi hänestä on otettava 
huomioon, että vallitsevat institutionaaliset ja poliittisen 
kulttuurin erityispiirteet — jotka itsessään ovat poliittisen 
toiminnan tuloksia — määrittelevät sen, mikä missäkin 
tilanteessa voidaan lukea paheelliseksi tai valheelliseksi.  
Koikkalainen (Klassiset poliittiset ajattelijat-kirjan toinen 
toimittaja ja John Stuart Millistä itse tutkielman kirjaan 
kirjoittanut tutkija) on hyvin jyvällä. Paastelan mukaan po-
litiikka yhtäältä luo moraalia ja toisaalta toimii moraalin 
puitteissa. Tämä rajaus mahdollistaa myös Koikkalaisen mie-
lestä sellaiset “holistiset” arviot, joiden mukaan kokonaiset 
poliittiset järjestelmät voivat perustua valheellisuuteen.

Paastela kirjoittaa, että jos politiikassa turvaudutaan 
valheeseen, se voi olla hyveellistä vain, jos sillä edistetään 
oikeudenmukaisuutta, ts. toteutetaan hyvettä suhteessa mui-
hin eikä pelkästään suhteessa omaan itseen. Tässä mielessä 
Koikkalaisen mukaan kirja ei varsinaisesti tarjoa mitään uut-
ta; tekojen hyveellisyyttä tai paheellisuutta on tarkasteltava 
yhteisöjen tai instituutioiden muodostamissa viitekehyksis-
sä, joihin yleensä liittyy jonkinlaisia lojaalisuuden siteitä: 
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”Tämä ajatus johtaa kuitenkin helposti kysymykseen siitä, 
mikä todella on se instituutio tai yhteisö, jossa toteutuva tai 
toteutumatta jäävä oikeudenmukaisuus viime kädessä tekee 
teoista hyveellisiä tai paheellisia. Tämä on myös kysymys, 
minkä kokoomuslaiset sivuuttavat täysin.” Se ei ehkä tarjoa 
mitään uutta, mutta kirjan tärkein arvo onkin sen olemassa-
olon oikeutuksena muistutus siitä, että moraaliarvot toimi-
vat siinä “viimekätisenä perustana moraalisen oikeellisuuden 
suhteen”, vaikka yksittäiset moraalijärjestelmät saattaisivat-
kin olla erityispiirteiltään toisistaan poikkeavia. 

Kaikki on hegemoniaa, kuten legendaarinen ”vastaan-
hangoittelija” ja toisinajattelija Hannu Taanila sanoi ylikir-
jastonhoitaja Kai Ekholmin haastattelussa Kansalliskirjastos-
sa 5.2.2015 (https://sananvapauteen.fi/henkilokuva/437): 
”Hannu Taanila ei innostu käsitteistä ’sensuuri’ ja ’sananva-
paus’. Hänen mukaansa kaikki noudattaa vallitsevaa grams-
cilaista hegemoniaa (Antonio Gramsci, 1891– 1937, edusti 
kriittistä marxilaisuutta ja korosti hallitsevan hegemonian 
analysointia ja paljastamista). Kun Tuomas Anhava pyysi 
Taanilaa kirjoittamaan arvion Eino Kauppisen Haanpää-elä-
mäkerrasta, Uudessa Suomessa päätettiin, ettei Taanilan ni-
meä arvostelussa mainita. Taanila ei pidä tätä sensuurina, 
vaan hegemoniana. Ekholm kysyy Taanilalta mitä se he-
gemonia on? Kaupallista hapatusta: ”Ei se ole kaupallista. 
Sinä voit pukea sen (hegemonian) kaupalliseen muotoon 
tai ilmaista sitä kaupallisin termein. Mitä eroa on klassi-
sella Tiedonantajalla ja tämän päivän Helsingin Sanomilla? 
Funktionaalisesti ei mitään eroa. Sen sijaan tämän päivän 
Tiedonantaja on paljon vapaampi lehti. Siellä esiintyy esi-
merkiksi Sixten Korkman isolla jutulla. Mielestäni tässä on 
kysymys hegemoniasta, ja lähde SIITÄ liikkeelle. (Taanilan 
mukaan siis käsillä olevaa sananvapauden ja sensuurin his-
toriaa ei kannata sellaisenaan kirjoittaa…ellei ota hegemo-
niakäsitystä mukaan.)”
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Hengetön 
paraati-isän-
maallisuus

Taanilan kritiikki osuus oikeaan. Ekholmin mukaan Taanilan 
toinen laki lausuu, että jos meillä on kaksi ihmistä tai ihmi-
siä, joilla on erilaiset dispositiot, niin ne hyljeksivät toisiansa. 
Taanilan toisen lain hylkimisestä paljastuu myös valkoisen 
Suomen perillisenä maan moraalin mädättänyt ja eri mieltä 
hiljentänyt porvarillinen konsensushenki, mikä mitätöi kritii-
kin ja keskustelun voiman uudistettaessa vanhaa. Siksi kaikki 
turvallinen on vain vanhan toistamista. Tai niin meille us-
kotellaan. Taanilan mukaan esimerkiksi Helsingin Sanomien 
nykyinen toimitus on täysin pantu kasaan Taanilan toisen lain 
mukaisesti. Siellä ei ole yhtään dissidenttiä: ”Katso nykyistä 
Yleisradiota, sinne tulee vain sellaisia typeriä, kokoomuslaisia, 
sivistymättömiä nulikoita. Ne vetävät toisiaan puoleensa. Tie-
deyhteisössä tämä on aivan hirvittävää. Ensimmäistä ja toista 
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luontoa koskevilla lailla on se ero, että ensimmäisen luon-
non lain objektit eivät ole tietoisia siitä laista. Eivätkä ne voi 
muuttaa sitä lakia. Mutta toisen luonnon objektit eli ihmiset 
voivat olla tietoisia siitä ja ne voivat sen muuttaa - tehdä sen 
lain pätemättömäksi.”

Kokoomuksen kristillistä hengettömyyttä ja paraati-isän-
maallisuutta pilkattiin jo sen perustamisen aikaan raukkamai-
seksi pienten kiusaamiseksi ja politiikantekoa pahanlaatui-
seksi jääviysongelmaksi, koska puolueen taustalla vaikuttivat 
oikeat johtajat, rahamaailma ja suuryritykset sekä suuromis-
tajat käyttivät poliittista puoluetta bulvaanina vailla mitään 
varsinaista ideologiaa tai kansanliikettä, vain edistääkseen 
omien voittojensa maksimointia isänmaallis-uskonnolliseen 
hurmokseen käärittynä, tyyliin tarpeen tullen aina voitot yk-
sityistetään ja tappiot sosialisoidaan. Näin tehtiin samalla, kun 
kokoomuslaisten tarkasti valvoma ja johtama valtio pitää yhti-
öiden varallisuuden korkeana tarkan markan politiikalla, jolla 
on jo paljon rahaa ja yritysten kilpailukyvyn korkeana valvo-
malla, etteivät palkat karkaa taivaisiin ja työn tuottavuus laske 
alle sen, minkä yritys on laskenut takaavan sille voittonsa. 

Idea on hyvä. Laitetaan pukki kaalimaan vartijaksi, jolloin 
virheistä voi syyttää muita kuin itseään, ja voitot valuvat sil-
ti niiden taskuun, jotka ovat voimakkaimpia ja ovelampia. 
Peli on likaista ja katalaa kulissien takana toimimista. Samat 
omistajat ja yhtiöt, jotka määräävät hinnat, palkat ja voitot, 
ovat niitä, joille niistä on eniten hyötyä. Tästä tuli kokoo-
muspuolueen tuleva tunnusmerkki huijaaminen oman edun 
tavoittelun nimissä niin, ettei se näytä siltä. Saman kaavan 
mukaan puolue on toiminut jo yli sata vuotta ilman, että asiaa 
on tutkittu tarkemmin tästä näkökulmasta. Ummehtunut ää-
rioikeistolaisuus eri sävyin varustetuilla nimikilvillä puettuna 
sinivalkoisiin isänmaallisiin väreihin, on ollut toimiva metodi 
erityisesti jyrkistä mielipiteistään ja väkivaltaisuudestaan tun-
netulla Etelä-Pohjanmaalla. 
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Tälle epäpyhälle manipuloinnille keksittiin aikoinaan sopi-
va pilkkanimikin vihollisten keskuudessa vasemmalla ja sille 
tuli lihavasta arkkipiispa Lauri Ingmanista hyvä mannekiini 
ahneelle ja toisten pöydissä syövälle poroporvarille, jota kypä-
räpappipuolueen imago käytännössä kansan suussa kulkevina 
poliittisina vitseinä tarkoitti. Kokoomus ei ole vielä tänään-
kään, huolimatta monista yrityksistä, päässyt täysin eroon täs-
tä jo lähes sadan vuoden takaisesta imagohaaksirikostaan. Yksi 
porvarillisen hegemonian keskeinen tunnusmerkki on yrittää 
vähätellä ristiriitoja ja yhteiskunnallisten riistomekanismien ja 
ongelmien voimaa. Tärkeä menetelmä on ollut yrittää kieltää 
yhteiskunnan luokkaluonne. Sitä on pidetty liian marxilaisena 
ja siis kapinallisena ilmiönä sopuilevassa nyky-yhteiskunnassa. 
Mutta vanha maailma ei ole muuttunut todelliselta luonteel-
taan juuri mihinkään. 

Se on aina eri ryhmien välisen pahan ja hyvän välinen 
taistelukenttä. Toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa on 
sotinut sivistyneesti keskenään piilossa rautaesiripun takana. 
Neuvostoliiton romahtaminen ja sen kaoottiset seuraukset 
saivat aikaan KGB:n vallankaappauksen Putinin johdossa 
tunnetuin järkyttävin seurauksin. Liberaalin yhteiskunnan 
voittokulku ja pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on syn-
nyttänyt illuusion ikuisesta rauhasta ja ristiriitojen, jos ei nyt 
häviämisestä niin ainakin vähentymisestä ja mahdollisuudesta 
rauhallisin neuvotteluin ratkaista ne kaikkien yhteiseksi hy-
väksi. Näin ei kuitenkaan ole käytännössä. Reformimarginaa-
lin jatkuvasti kasvaessa työntekijöillä on ollut vähemmän syitä 
olla eri mieltä omistajien kanssa. Eri intressiryhmät tappelevat 
edelleenkin verissä päin paikasta auringon alla. 

Poliittisesti soveliaaksi keskustelukulttuuriksi kutsuttu va-
rovaisuuslinja on tuottanut myös paljon hämmennystä, kun 
ongelmista ja asioista ei saisi enää puhua niiden oikeilla ni-
millä. Yksi tällainen on yhteiskuntien luokkaluonne omistajat 
vastaan työläiset. Historian väitettiin loppuneen ja vastakkain-
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asettelun ajan olevan ohi heti Neuvostoliiton romahdettua, 
mutta toisin kävi. Ruotsin huhtikuisten rotumellakoiden 
aikaan ruotsalaiset poliitikot ensimmäistä kertaa puhuivat 
maastaan luokkayhteiskuntana. Paasikiven sanoin, viisaus 
alkaa tosiasioiden tunnustamisesta. Suomessa on yritetty 
häivyttää antagonistiset yhteiskunnalliset ristiriidat konsen-
sus-Suomen maton alle korostamalla sitä hyvin vointia, mitä 
tunnustamalla molempien osapuolen legitiimit intressit on 
saatu aikaan. 

Milloin joku itseään viisaana pitävä tärkeyshenkilö uskaltaa 
alkaa puhua Suomen vuoden 1918 selkkauksesta luokkaso-
tana, kahden toisilleen vastakkaisen luokan ylikuumenneen 
kiihotuksen epäsuhtainen- ja vireinen antikliimaksi, missä 
turpaan ja kunnolla, annettiin Nuijasodan tyyliin niille, jotka 
oli ajettu puun ja kuoren väliin kovassa kamppailussa onnet-
toman elämän ja hirveän kuoleman välillä? Tokkopa koskaan, 
koska sana luokkasota on terminä demonisoitu äärivasem-
miston kustantamien kirjojen kanssa historian unohduksen 
roskakoriin. Mutta ei luokkataistelu-sanan sanomisessa ja 
ymmärtämisessä tarvitse olla äkkiväärä äärikommunisti, tai 
kulttuurimarxisti, kuten kokoomus on vuodesta 1918 lähtien 
yrittänyt väittää porvarillisen hegemonia turvin.

 Sen sijaan se, ettei vuoden 1918 selkkauksesta saa vie-
läkään puhua oikealla nimellä – luokkasota – kertoo karua 
kieltään oikeistolaisen hegemonian sisään luikertelemisesta 
vuosisadan saatossa koko kansakunnan verenkiertoon ja ajat-
televan sisuksemme vähäisten rippeiden mädännäisyydestä. 
Jos ja kun Ukrainan sodan jälkeen vahvasti siilipuolustukseen 
ryhmittyneiden etupiiriblokkien taloudet yskivät, aletaan taas 
puhua yhteiskuntaluokista uudelleen. Kun nyt sopuilun, ka-
veeraamisen mallimaassa, Ruotsissakin on ensi kertaa, sitten 
Olof Palmen parhaiden vappupuheiden sitten 1960-luvun, 
uskallettu puhua kantaväestön ja siirtolaistaustaisten maa-
hanmuuttajien välisten konfliktien ja mellakoiden yhteydessä 
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luokkayhteiskunnasta, olisi syytä Suomessa palata pikkuhiljaa 
poliittisen korrektiuden Kalevala-osastolta takaisin Nuijaso-
dan maisemiin. 

Suomi on huomaamattaan muuttunut 2000-luvulta läh-
tien kokoomuslaiseksi. Vai onko? Ei taida olla. Se on ollutkin 
kokoomuksen yksi tärkeä tavoite. Mikään poliittinen voima 
ei ole kyennyt sitä vastustamaan sen jälkeen, kun vasemmisto 
kutistui 1980-luvun jälkeisten pörhistelynsä lilliputtimaiseksi 
kvartaaliksi. Alempi kesiluokka sinnittelee Lidlin ostokassien 
kanssa kiirehtiessään töistä kotiin katsomaan Salattuja elämiä 
mainostelevisiosta. Tämä ryhmä ei ole äänestysuskollinen, jos 
nyt yleensä äänestää. Sen sijaan hyvän imagon omaava kokoo-
mus on hyvinvoivan keskiluokan ja menestyneiden nuorten 
yleispuolue, jolla menee aina lujaa. Kun kokoomusta äänes-
tää, tietää saavansa parempaa ja pääsevänsä itseään parempaan 
seuraan. Tämä on kokoomuksen viesti. Kokoomusosaa tehdä 
itsensä äänestäjien tykö ja uudistua koko ajan sekä kasvoiltaan 
että ohjelmiltaan. 

Kokoomus on pop, in ja jees, ja erityisen sopiva tälle pin-
nalliselle ja tekopyhälle ”valistuneen itsekkyyden jälkeiselle 
raa´an individualismin ja ajalle totuudenjälkeiseen ilmas-
toon”. Miksi on näin? Miten tähän päädyttiin? Eikö kukaan 
pane hanttiin? Kukaan ei muista kysyä millainen on kolikon 
toinen puoli? Kun kokoomus on ujuttautunut hiljaa paraatio-
vesta sisään hallintoon koko itsenäisyytemme ajan, kukaan ei 
enää kysele, miksi Olympiakomitean puheenjohtaja ja kaksi 
varapuheenjohtajaa ovat näkyviä kokoomuslaisia ja jäsenistä-
kin suuri osa? Tai miksi Olympiakomitean puheenjohtajan 
Jan Vapaavuoren jäätyä kiinni jälleen kerran ikävästi valeh-
telusta, Ylen televisiouutiset eivät tehneet siitä juttua. Vapaa-
vuori säästyi valtamedioiden jahdilta ja sai pitää paikkansa, 
vaikka hänen olisi pitänyt erota. Vapaavuori onnistui vyöryt-
tämään syyn muiden niskaan ja lupasi kokouksia, selvityksiä 
– tyypillistä harhautustekniikkaa. 
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Tämä ei olisi mahdollista, jos kokoomus ei hallitsisi Yleä 
ja urheilumaailmaa lähes yksinoikeudella. Kokoomuksesta 
on tullut selittelijöiden puolue. Sillä on liian paljon mene-
tettävää, jos se ei pysy vallankahvassa. Nykypäivän bisnes-
maailmaa edellyttää hyviä suhteita politiikkaan ja sitä kautta 
koko yhteiskuntaan. Se sopii kokoomukselle, joka ei ole enää 
vain ilmiö ja mahdollisesti satunnainen äänestysratkaisu. Se 
on osa ilmaa, jota hengitämme. Ketkä ovat tämän poliittisen 
ilmiön takana? Millaiset ihmiset? Kovasti melua itsestään ja 
osaamisestaan pitävät itsetietoiset ja eteenpäin pyrkivät hy-
vinvointi-ihmiset. Mutta kaikkihan sen tietävät, että sellaisen, 
jonka pitää tuhlata paljon sanoja, periaatteella – puhuu pal-
jon, sanoo vähän - vakuuttaakseen muut omista aikeistaan ja 
asiansa oikeutuksensa, on mitä todennäköisintä, että tällainen 
ihminen käyttää hyväkseen ihmisten hyväuskoisuutta, eikä 
tallaisia, jotka paljon puhuvat, kannata uskoa, sillä he myös 
valehtelevat välillä, ja joskus paljonkin, jos se on heille edullis-
ta ja tarpeellista, saadakseen oman asiansa esille, myydäkseen 
sen totuutena kuulijoilleen ja hyötyäkseen siitä myöhemmin. 

Erityisen varoivainen pitää olla, jos kyseessä on poliitikko, 
sillä maailmanhistoriassa ja tarinoissa on tullut todistetuksi 
varkaillakin olevan kunnianhimon alkeet, jotka poliitikoilta 
usein puuttuvat tyystin. Kokoomuslaiset ovat oma erityinen 
ihmislajinsa, jotka luulevat itsestään liikoja ja pitävät itseään 
muita parempina. Heillä on omat kapakkansa Helsingin 
keskustassa ja heidän ei tarvitse etuilla jonoissa, kun niissä 
paikoissa, missä he liikkuvat ei ole jonoja. He istuvat alan yk-
köspaikoissa ja nauttivat rauhassa itseoikeutettuina parhaista 
näköaloista ilman että heitä häirittäisiin. Kokoomus on syn-
nyttänyt voimansa tunnossa sekä sisälleen että ulkopuolelle 
oman äärioikeistonsa, joilla on lähes identtiset tavoitteet itse 
kokoomuksen kanssa kenenkään jälleen asiaan sen kummem-
min huomiota kiinnittämättä. 

Helsingin kokoomus on ollut aina kovien äänenpainojen 
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ja kokoomuksen oikeiston linnake, nyt se on alkanut toden 
teolla kilpailemaan persujen kanssa äänestäjistä ja muuttunut, 
jos mahdollista, vielä enemmän äärioikeiston kanssa flirttaile-
vaksi ryhmäksi. Kokoomuksessa kaikki eivät ole housuistaan 
koko ajan ulos pyrkiviä vauhkoontuneita ”willerydmaneita” 
tai ”attekalevia”. Puolueen sisällä on vielä voimissaan vanha 
liberaalisiipi, joka uskoo länsimaisiin arvoihin. Tällaisilla jul-
kisuudessa olevilla kokoomuspoliitikoilla on aina omasta mie-
lestään puhtaat jauhot pussissa. He esiintyvät viattomina ja 
samalla poikkeuksellisia lahjoja omaavina ja virheitä tekemät-
töminä herooisina yli-ihmisinä, kuten Kirsi Piha taannoisessa 
kieltäytymisessään kokoomuksen pormestariehdokkuudesta 
Atte Kalevan äärioikeistolaisten mielipiteiden takia, ja myös 
Alexander Stubbin kirjassa Hymyile, olet EU:ssa – europarla-
mentaarikon päiväkirja (WSOY 2005) -kirjassa. 

Alex on itsekin pyhimys ja kunnollisen vävypojan esiku-
va, Kaikki ihmiset ovat vielä tässä poliitikon unikkovaiheessa 
mukavia ja tapahtumat kivoja. Hän arvostaa kaikkia tapaa-
miaan ihmisiä imelän maireasti ja käyttäytyy kuin tekopyhä 
partiopoika muita miellyttääkseen ja kiillottaakseen omaa py-
himyskuvaansa: ”Tein vähän syntiä, koska rikoin kuivan kam-
panjan käytännön nauttimalla lasillisen punkkua. Syytän tästä 
tietenkin Kirsiä, joka pakotti minut juomaan tuon lasillisen.”  
Stubb kehuu Pihan tekevän hänen EU-kampanjansa eteen 
12-tuntia päivässä työtä palkatta ja inhoavansa kehuja. Mitä 
jos tänään katsotaan, kuinka paljon kiitollisuudenvelkaan 
jäänyt Stubb antoikaan hänelle töitä, suositteli ystävilleen 
tai järjesteli nimellään ja suhteillaan varsinkin pääministeri-
nä Pihalle rahakkaita keikkoja. Emme tiedä onko niin tehty. 
Mistään ei ole jäänyt ikäviä todisteita. 

Se saattaa olla muutama sana, vihje tai toivomus päämi-
nisterinä ohi virallisen ohjelman, jollekin isolle tapille rahak-
kaan mainoskampanjan toteuttamisesta entisen kokoomuk-
sen puoluesihteerin, Taru Tujusen johtamassa ja Kirsi Pihan 
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omistamassa jonkinlaisessa mediayhtiö Ellun Kanoissa. Silloin 
ymmärtää miksi Piha oli mukana kampanjassa. Se on Suo-
messa erään ”hyväveli”-järjestelmän tapa toimia. Yksi mikä 
Stubbin kirjassa erityisesti pistää silmään ja häiritsee, on se 
omahyväisyys, mikä lähes jokaisella kokoomuslaisilla on vaa-
limenestyksensä ansiosta. Kun on tarpeeksi rahaa ja laittaa sitä 
kunnolla palamaan, voi vaikka nauris päästä 10.000 äänellä 
Jyväskylän kaupunginvaltuustoon. Ei se sen kummempaa ole 
kuin tilastomatikkaa hieman sovellettuna. 

Elina Valtonen on tämän Päivän Kirsi Piha, joka oli eilisen 
päivän Elina Valtonen, ilman talouspolitiikan asiantuntijuut-
ta, mutta sopivasti kulttuurisella imagolla ja liberaalilla bopo 
(boheemi porvari)-statuksella meikattuna aikana, jolloin city-
kokoomuslaisuus kääriytyi sateenkaaren väreihin, ja pinkkei-
hin kauluspaitoihin pukeutuneita pulleita kokoomushomoja 
alkoi tulla kaapista ulos teknisestä korkeakoulusta ja kaup-
piksesta sylissä kannettavine puudeleineen maailmanhengen 
ja suvaitsevaisuuden hymypojan, Stubbin innoittamana. 
Stubbin kirjan alussa luku Tammikuu –kaapista ulos vihjaa 
Stubbin suvaitsevaisuudesta muutakin kuin vain sanoja; hän 
europalainen hedonisti, joka ei epäile nähdä itsessään kaksi 
vapautta olla. Mutta ei hän julkihomoksi ehdoin tahdoin it-
seään nimeä. Stubb käyttää ruotsinkielisenä sanaa tulla ulos 
kaapista ulos kuvaamaan myös muiden ehdokkaiden ilmoi-
tuksesta lähteä mukaan EU-vaaleihin. 

Kirjan luvussa Temppu ja kuinka se tehtiin, Piha aloittaa 
tarinansa kertomalla, kuinka hän loppukesällä 2003 nautti 
eduskunnan ja politiikan jälkeisestä ”dekadentistä” (tarkoittaa 
ilmeisesti jo aamulla kännäämisen aloittamista) elämästään 
perheensä kanssa Roomassa, tarkemmin sanottuna Piazza Na-
vonan kuppilassa istuen valkoviinilasillinen edessään, kun sai 
tuntemattoman tekstiviestin, missä Stubb kysyi häneltä, lähti-
sikö hän vetämään Stubbin vaalivankkureita tulevissa EU-vaa-
leissa. Se mitä ”vaatimaton” Piha vastaa, ei ole seuraamamme 
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johtolangan kannalta suuntaan tai toiseen merkityksellistä, 
sillä sen me toki tiedämme ja osaamme päätellä kokoomus-
mytologiaa nauttiessamme medioista vaaleista vaaleihin. Tässä 
jengissä suru ei tule puseroon. Asiat ovat heillä kunnossa. Pu-
vun kanssa on valittu oikeanvärinen solmio. Italialaiset kengät 
maksavat saman verran kuin sairaanhoitajan kuukausipalkka. 

He ovat onnellisia tai ainakin haluavat näyttää siltä, ja 
menestyneitä tietenkin. Elämä hymyilee ja tarjoaa parastaan. 
Puolue on näköisensä ihmiset eivätkä he ole tylsiä tai häviäjiä, 
kuten Stubbin kirjaa lukiessamme ymmärrämme, mukavia ja 
alansa parhaimmistoa, mitä osaamiseen ja menestymiseen tu-
lee. Heidän tarinansa on kuin Stubbin menestystarina Pihan 
kertomana: ”Alex olisi loistava EU-vaaliehdokas puolueelle, 
siitä olin varma. EU-saralla osaavampaa ehdokasta ei Suo-
messa juurikaan löytynyt. Eivätkä hurmaavat eurooppalai-
set käytöstavat, poikamainen innostus ja tyttölapsia kaatava 
hymykään olisi pahitteeksi. Vai olisivatko? Liian täydellinen 
mepiksi? No ei sentään! Kuinka tehdä suomenruotsalaisesta 
golfinpelaajasta tavallisen suomalaisen ehdokas? Kun hänellä 
oli vielä tohtorin oppiarvo, britti vaimona ja neljää kieltä pu-
huva kaksivuotias tytär?” 

Kaikki tämä on mahdollista vain kokoomuslaisille, jotka 
ovat oma heimonsa ja muiden sekä itsensä onneksi viihtyvät 
yhdessä ja erikseen toistensa uskomattomissa menestysta-
rinoissa – tai niin he meille oveluuttaan valkoisen Suomen 
yli-ihmisyyskäsityksen mukaisesti uskottelevat - joita he 
toisilleen kertovat, ja jossa he ovat samalla itse mukana sekä 
näkijänä että kokijana; se on sitä poliittista mytologiaa suoma-
laiskansallisesta menestyksen Sammosta, jota kokoomuslaiset 
takovat johdatettuina meidän puolestamme yhteiseksi mai-
nostetun onnen nimissä yksilönvapauksia kunnioittaen vailla 
holhoavaa pakkopaitaa, juuri sitä vapautta kuristavaa verojen 
ja säädösten maailmaa subjektiivisine päivähoitopaikkoineen, 
joita heidän kammoamansa köyhien vasemmisto yrittää tu-
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puttaa kaikille heidän ansaitsemillaan rahoilla. Kokoomuslais-
ten menestykäs ja optimistinen imagonsa on meidän puoles-
tamme kokoonkyhätty ja julkisesti näytelty. 

He näyttävät esimerkkiä olemalla se muutos, johon mei-
dänkin pitäisi heitä katsomalla, ja heidän tarinaansa sisään 
uimalla, uskoa. Kokoomus on itsessään unelmatehdas, jonka 
ovesta sisään astuessaan ei enää kaipaa muuta kuin onnen osu-
mista omalle kohdalle. Se on niin selvästi kirjoitettu jokaisen 
kokoomuslaisen otsaan, ettei se voisi onnistua Piha paljastaa 
kirjoituksessa toisenkin tärkeän kokoomuslaisen elementin. 
Heillä on vahva usko siihen, että kaikki muuttuu haluttaes-
sa korkeaan hintaan sellaiseksi kuin tilaaja haluaa makkaran 
muuttuvan. Mutta kuka uskoo tällaisiin tarinoihin? Juuri se 
on koko kokoomuslaisen politiikan kuuma ydin: saada ihmi-
set vakuuttuneiksi, että tarina on tosi. Kirsi Pihan ja Alexan-
der Stubbin kaltaiset hyvin menestyneet ja ovelat poliitikot 
valehtelevat olematta valehtelijoita. Heidän antamansa vaiku-
telma on luotettava ja asiallinen, vaikka he tietävät sanomansa 
olevan valheellisia. 

Siksi syynäämme tarkkaan kaiken sen, minkä he jättävät 
tarkoituksellisesti sanomatta ja tutkimme kokonaiskuvaa, 
mitä he sillä haluavat saavuttaa. Esimerkiksi puheella ja kir-
joituksella voidaan saada aikaan kolmenlaisia vaikuttamisen 
syitä: ensiksikin puhujan luonteeseen perustuvia, toiseksi 
kuulijan mielentilaan perustuvia ja kolmanneksi itse puhee-
seen perustuvia. Meidän pitäisi herätä torjumaan valheellinen 
ajattelu ja siitä tehtävät väärät johtopäätökset erityisesti niiden 
osalta, joihin luotamme. Aristoteles muistutti vakuuttumisen 
puhujan luonteen perusteella tapahtuvan puhuttaessa niin, 
että puhe tekee puhujasta luotettavan: ”Uskomme näet mie-
luummin ja nopeammin kunnollisia ihmisiä yleensä kaikissa 
asioissa, mutta erityisesti silloin, kun asiat eivät ole varmoja, 
vaan voidaan olla eri mieltä. Tämän luottamuksen täytyy syn-
tyä puheen takia, ei puhujaan kohdistuvasta ennakko-odotuk-
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sesta. Ei näet pidä paikkansa, kuten muutamat retoriikasta 
kirjoittavat väittävät, että retoriikan taidossa puhujan kun-
nollisuus ei lisäisi uskottavuutta. Päinvastoin voidaan sanoa, 
että luonne on lähes tärkein vaikuttamisen syy.” 

Juuri tähän luottaa eliitin sliipattu kokoomus. Miksi sitten 
Aristoteles? Koska hän ensimmäisenä huomasi retoriikan ole-
van samaa juurta kuin dialektiikka ja etiikan tutkimus, jota 
hänen mielestään voi pitää politiikkaan kuuluvana. Tämä on 
oleellinen huomio, kun aletaan tarkastella aristoteelista to-
teennäyttämistä tai näennäistä toteennäyttämistä totuutta et-
sittäessä valheen seassa. Aristoteleelle asia toimi samalla tavalla 
retoriikassa, kun hän tutki, miten vakuuttava oli vakuuttava 
jollekin, ja jokin oli vakuuttava olemalla itsessään vakuuttava 
tai uskottava, ja jokin on vakuuttava, koska se näytti näillä 
perusteilla toteennäytetyltä. Aristoteleen Retoriikka-kirjan 
opetukset lisättynä Politiikka-kirjan analyyseillä sopii hyvin 
metodiksi paljastaa hämäämismielessä tarkoitetun puheen 
sumuverho ja todellinen ydin. Olen tätä kirja varten vertail-
lut kokoomuksen puheita ja tekemisiä sadan vuoden ajalla 
saadakseni selville mikä kokoomuksessa on vialla?

Palataanpa Hannu Taanilan osuvaan aikalaiskritiikkiin 
ajatteluamme kahlitsevasta hegemoniasta. Taanilan toinen 
laki tarkoittaa Ekholmin mukaan seuraavaa; että voisimme 
ymmärtää mitä se tarkoittaa, meidän täytyy ymmärtää, että on 
olemassa ensimmäinen luonto ja toinen luonto (Taanila mai-
nitsee pitkän rivin filosofeja Aristotelestä Marxiin.): ”Ensim-
mäinen luonto on, mitä me kutsumme luonnoksi, sitä, joka 
on luonnontieteiden objekti. Tämä toinen luonto tarkoittaa 
ihmisten yhteiskunnallista olemista ja esimerkiksi Aristoteles 
sanoo, että ihmisten yhteiskunnallinen oleminen on tavallaan 
kuin toinen luonto, että se on objektiivisesti olemassa. Vaikka 
Aristoteles ei käyttänyt luonnonlain termiä, niin esimerkiksi 
Hegelillä ja Marxilla se on näin, että samalla tavalla kuin en-
simmäisessä luonnossa vallitsevat ns. luonnon lait niin samalla 
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tavalla yhteiskunnassa vallitsevat yhteiskunnan lait ja kyllähän 
positiivinen ihan kapitalistinenkin sosiologia sen nauraa…”

Meillä on siis olemassa Taanilan mukaan ensimmäisen 
luonnon ja toisen luonnon käsite. Platonilla oli kaksi tasoa. 
Ensimmäisestä luonnosta me tiedämme, että jos meillä on 
kaksi diskreettiä kappaletta, niin että niillä on sähkövarauk-
set, niin jos niillä on erilaiset sähkövaraukset, ne vetävät toi-
siaan puoleensa ja taas jos niillä on samanlaiset miinus- tai 
plus-merkkiset varaukset, niin ne hyljeksivät toisiansa. Taa-
nilan toinen laki tekee Ekholmin mukaan analogian näiden 
diskreettien makrofysikaalisten tai jopa mikrofysikaalisten 
kappaleitten sijaan asettaa ihmisen ja ihmisten tietoisuu-
den. Miksi Taanilan arvioilla on suuri merkitys, ja miksi sitä 
tarvitaan tänään kipeämmin kuin koskaan? Siksi ettemme 
unohtaisi orjuuttajiamme uusissa vaatteissa ja luulisi heitä 
ystäviksemme. Sitä he eivät ole, vaikka niin mielellään omis-
tamissaan medioissa meille uskottelevat. Kaikkea muuta nämä 
sinivalkoisiin naamioituneet hymyilevät tappajat!

Se millaisia he ovat, selviää lukemalla Rick Perlsteinin ar-
vostettuja teoksia, kuten Nixonland: The Rise of a President 
and the Fracturing of America (2008) ja Reaganland: Ameri-
ca’s Right Turn 1976-1980 (2020), mistä selviää konservatii-
visuuden globaali-ideologian kauhistukset ja julmuus, vaikka 
se pinnallisesti näyttäytyy kilttinä ja paikallisena. Globaalilla 
tasolla konservatiivisuus kytkeytyy LGBTQIA-oikeuksien, 
feminismin ja tasa-arvon vastustamiseen, ja tuo nämä osaksi 
paikallisia poliittisia teemoja. Kokoomus tasapainottelee arvo-
liberaalien ja arvokonservatiivisten jännitteiden välillä. Tämä 
jännite on ollut läsnä Kokoomuksessa aina, ja erityisesti kah-
dessa suhteessa: suhtautumisessa omakuvaansa ja sen säröi-
hin eli Lapuan liikkeeseen 1930-luvulla ja suhtautumisessa 
idänpolitiikkaan kylmän sodan vuosina. Erityisen voimakas 
se on myös nyt kun Kokoomuksessa pohditaan suhtautumista 
kokoomuksesta oikealla olevaan persuäärioikeistoon.
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Puhutaan toista ja 
tehdään muuta

Frontline: The Power Of The Fed (Yhdysvallat 2021) - ohjel-
ma Yhdysvaltojen keskuspankista Fedistä vie katsojat takaisin 
hetkeksi dramaattiseen vuoteen 2008, kun sijoittajat ja pank-
kiirit olivat tuhota ahneudellaan ja typeryydellään koko maa-
ilman talousjärjestelmän. Ohjelma on ravisuttavaa katseltavaa 
ja hyvä muistutus siitä, että sotia käydään monenlaisia kulissi-
en takana rahasta ja vaikutusvallasta, ja että näissä sodissa ne 
todella isot kihot pysyttelevät nimettöminä ehkä jotain Elon 
Muskia lukuun ottamatta, joka kurssinousujen myötä rikas-
tui yhdessä hetkessä ohjelman mukaan yli 10 miljardia U.S. 
dollaria. Maailma ei tunnu - kun ei halua - ottaneen oppia 
New Yorkin kuuluisasta pörssiromahduksesta, mikä pisti koko 
maailman sekaisin ja johti maailman maailmansotaan. Miksi 
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ottaisikaan, kun se on rahantekijöille yhtä tärkeä instrumentti 
kuin aikoinaan suomalaisille vientiyhtiöille devalvaatiot, millä 
maksatettiin tavallisilla kansalaisilla sen ajan talouseliitin ko-
vat palkankorotukset ja yhtiöiden jättivoitot. 

Elvyttäminen ei ole välttämättä ”demokraattista” eikä koh-
dennu sinne, minne sen pitäisi. Se voi olla tapa kiertää taka-
kautta valvojia, kuten ohjelmaa katsoessamme ymmärrämme 
Wall Streetin roistojen tekevän. Kuka hyötyy pankkikriiseistä? 
Tietenkin pankit ja sijoittavat ohjelmassa kerrotaan. maksaji-
na ovat tavallinen keskiluokka ja köyhät. Tuttu resepti kaik-
kialla maailmassa. Ohjelmassa kerrotaan, miten koronapan-
demian iskiessä Yhdysvaltojen keskuspankki aloitti massiiviset 
tukitoimet. Se käynnisti setelipainot ja pumppasi miljardeja 
dollareita pitääkseen maan talouden pyörimässä. Yllättäen 
suurimmat hyötyjät olivatkin ennestään rikkaat sijoittajat 
ja yritykset - pörssikurssien jatkaessa nousuaan. Ohjelmaa 
kannattaa katsoa tarkkaan, sillä samaa tehdään pienemmässä 
mittakaavassa myös Suomessa ja Euroopassa. 

Kun rikkaat rikastuvat, köyhät aina köyhtyvät. Jostainhan 
ne voitot on saatava, kuten kotimainen kokoomuksen ko-
koon keittämä ”sähkömarkkinahässäkkä” kertoo omaa julmaa 
kieltään poliittisesta huijauksesta. Kokoomuksessa on ollut 
äänensävyjä, jotka ovat samoja kuin Yhdysvalloissa, missä 
ihmiset ovat ottaneet hyväntekijän roolin, sillä valtio ei sii-
hen kykene, vaikka verrattuna Suomeen molempien maiden 
julkiset sektorit ovat yhtä isot suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Samalla rahalla suomalaiset saavat ilmaisen koulutuk-
sen, terveydenhuollon ja voivat viedä lapsensa päiväkotiin, 
kun USA käyttää triljoonansa (tuhat miljardia) sotimiseen ja 
varustelumenoihin, vaikka samanaikaisesti yli 50 miljoonaa 
ihmistä elää vailla minkäänlaista mahdollisuutta päästä sai-
rastuessaan hoitoon. Vaikka hyväntekeväisyydessä liikkuvat 
summat ovatkin Yhdysvalloissa miljardeja, ne eivät voi mil-
lään korvata valtion jättämiä aukkoja. 
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Suomessa ja muualla Euroopassa on käyty sosialidemo-
kraattien syöksykierteen alettua keskustaoikeistolaisten puo-
lueiden, kuten kokoomuksen piirissä koko 2000-luku keskus-
telua ”Suuren yhteiskunnan mahdollisuudesta”, jossa valtio 
ajettaisiin alas ja ihmiset ottaisivat sen tehtävät harteilleen. 
Tämä kuulostaa vain toiselta tavalta sanoa, että tulevaisuudes-
sa valtiolla ja kunnilla ei ole varaa huolehtia hyvinvointipalve-
luista, joten yksilöiden on otettava vastuuta itse. Kokoomus 
pelaa usein tarkoitustensa todellisen luonteen häivyttääkseen 
kaksilla korteilla, kuten myydessään Fortumin sähköverkon. 
Toiset on tehty selittelyksi ja sen tosiasian unohtamiseksi, että 
kokoomus ottaa toisella kädellä kuin antaa eikä halua muiden 
tietävän, kuinka paljon siinä välissä pistää omaan taskuunsa eli 
hyvinvoivan kansanosan edustajana heidän puolestaan. 

Tästä esimerkkinä on oululaisen kansanedustaja Matias 
Marttisen 22.02.2022 pitämä puhe eduskunnassa otsikolla 
On hallitukselta tietoinen valinta ylläpitää korkeaa koko-
naisveroastetta, on lajissaan niin härski kaksinaamaisuuden 
huipennus ja äänestäjien tietoinen sumuttaminen, että se kan-
nattaa pilkkoa tässä palasiksi ja katsoa mitä se sisältää, sillä 
se sisältää juuri sen ovelan sekä vaikuttavan tempun, millä 
kokoomus politiikkaansa tekee vaikuttaakseen liikkuviin ja 
vaalit kuin vaalit ratkaiseviin äänestäjiin (siksi se puhuu ”ko-
vasta vaalikunnosta”): 

”Arvoisa puhemies, Energian hinnat ovat nousseet rajusti 
tänä talvena. Suomalaiset ympäri maan ovat huomanneet tä-
män sähkö- ja kaukolämpölaskuissaan sekä bensapumpuilla. 
Myös yritysten kuljetuskustannukset ovat nousseet. Monessa 
perheessä on pohdittu, miten kasvaneet sähkö- ja lämmitys-
laskut saadaan maksettua. Pitkää työmatkaa ajavat ovat laske-
neet, onko töihin ajaminen enää edes kannattavaa nousevien 
kustannusten vuoksi. Tilanne on karu muistutus siitä, miten 
monen suomalaisen talous ei kestä äkillisiä arjen kustannus-
ten nousua. Omasta palkasta tai eläkkeestä ei yksinkertaisesti 
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jää rahaa säästöön. Siksi ostovoiman vahvistamiselle on nyt 
suuri tarve. Hallituksen esittämän uuden tukihimmelin sijas-
ta verotuksen keventäminen on varsin nopea ja suora keino 
lisätä ihmisten käteen jääviä tuloja. On hallitukselta tietoinen 
valinta ylläpitää korkeaa kokonaisveroastetta ja kireää työn 
verotusta. Vasemmistohallituksen kaudella ihmisten verotusta 
on edelleen kiristetty yhteensä yli 500 miljoonalla eurolla. 
Tämän suomalaiset tuntevat nahoissaan. Onko maamme va-
semmistohallitus viimein valmis myöntämään, että ihmisten 
verotaakkaa on välttämätöntä keventää?”

Marttinen puhuu tahallisesti kokoomuksen tarkoin suun-
nittelemaa muunneltua totuutta: 

”Arvoisa puhemies, Kokoomus ei ole puolue, joka vain 
etsii ongelmia. Me haluamme esittää ratkaisuja. Siksi julkai-
simme viime viikolla seitsemänkohtaisen listan, jolla voidaan 
parantaa suomalaisten mahdollisuuksia selviytyä kasvavista 
sähkölaskuista ja polttoainekustannuksista. Kokoomus keven-
täisi palkansaajien, yrittäjien ja eläkeläisten verotusta 800 mil-
joonalla eurolla. Kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkeven-
nykset ovat suora keino vahvistaa suomalaisten edellytyksiä 
selvitä arjen kustannuksista. Rahoituksen tälle olemme esittä-
neet vaihtoehtobudjetissamme. Myös työmatkavähennyksen 
laajentaminen on perusteltua pitkien etäisyyksien Suomessa. 
Liikkumisen kustannukset eivät saa muodostua kenellekään 
työssäkäynnin esteeksi. Polttoaineiden hinnannousun hillit-
semiseksi esitämme jakeluvelvoitteen 30 prosentin aikataulun 
siirtämistä vuoteen 2035 saakka. Kuljetuskustannusten laske-
miseksi raskaalle liikenteelle on otettava käyttöön ammattidi-
esel monen muun Euroopan maan tavoin. Hyvä, että hallitus 
on viemässä asiaa eteenpäin.” 

Kokoomus pelaa siis kaksilla korteilla tapansa mukaan. 
Ensin kokoomusministerit myivät verkon ja valehtelivat, 
ettei se aiheuta hinnanmuutoksia. Sitten saman puolueen 
kansanedustajat puhuvat toista ja vaativat sitä sun tätä vain 
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keppihevosenaan hämätäkseen ja sekoittaakseen äänestäjiä. 
Kokoomus esitti Marttisen suulla myös, että sähkön hinta-
piikkejä tasoitetaan alentamalla kotitalouksien sähköveroa 
väliaikaisesti talvikuukausiksi. Sähköveron pudottaminen mi-
nimiin kahdeksi kuukaudeksi säästäisi kokoomuksen laskel-
mien mukaan sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölaskusta 
yhteensä lähes 200 euroa, eli ei käytännössä juuri mitään nyt, 
kun Ukrainan sodan takia sähkön hinta nousee todennäköi-
sesti lähikuukausina uusiin huippuihin. Kokoomus siis tarjoaa 
kuluttajille eioota ja nostaa kätensä pystyyn vastuustaan myy-
dä Fortumin kannattava sähköverkko pilkkahinnalla omille 
intressipiireilleen eli sijoittajille. 

Kokoomus puolustautuu sähköveron alentamista talvi-
kuukausiksi sillä, että vastaavia mekanismeja käytettiin kyl-
mimpinä kausina esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Mutta ei 
kerro sen tarkemmin, miten kävi, kuka hyötyi ja kuka maksoi 
laskun naapurimaissamme? Kokoomus haluaa parantaa Mart-
tisen mukaan Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa ja jatkaa 
sähkön siirtohintojen leikkaamista, mutta ei kerro taaskaan 
sitä, kuka laskun lopulta maksaa ja kuka taas hyötyy?

”Nopeiden toimenpiteiden lisäksi meidän on katsottava 
hintapiikkien taakse ja vähennettävä Suomen riippuvuutta 
tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista. Tarvitsemme 
lisää kotimaisia fossiilivapaan energian, kuten ydinvoiman, 
investointeja. Tämä on välttämätöntä, jotta yllättäviltä hin-
nannousuilta vältytään jatkossa. Suomen on oltava edelläkä-
vijä pienydinvoiman käyttöönotossa.” 

Pukki kaalimaan vartijana. Seuraavaksi myynnissä ovat 
varmasti sekä VR että Finnair ja perusteetkin samat. Maa ei 
muka tarvitse omaa lentoyhtiötä eikä rautateitä. Ja hinnat py-
syvät muka samoina. Nyt kun strategisten omistusten tärkeys 
on valjennut kaikille Ukrainan sodan myötä, olisi kysyttävä, 
voisiko Fortumin kaupan vielä peruuttaa? Vielä tärkeämpi oli-
si tietää ketkä kaikki ulkomaalaiset yhtiöt omistavat Fortumin 
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entistä sähköverkkoa eli käytännössä koko Suomen? Mutta 
sehän ei kokoomusta, joka aina ja joka käänteessä on aiemmin 
väittänyt olevansa isänmaallisista isänmaallisin puolue Suo-
messa, kiinnosta silloin kun kyseessä on raha. Isolla rahalla ei 
ole isänmaata eikä tunteita. Sen tehtävä on tunkea lonkeronsa 
kaikkialle ja omistaa sekä tehdä voittoja. Se ei muusta välitä, 
kuten Frontline-ohjelmasta näimme. 

Kokoomuksen valheelliset lupaukset ja politiikan markki-
nointi ilman, että kerrotaan mitä se todellisuudessa on, muis-
tuttaa sekä äärioikeiston suosimaa yhdysvaltalaista uutiskana 
Foxia, jossa kissakin vääntyy tarvittaessa, vaikka miksi, että 
myös Venäjän sotilastiedustelupalvelun GRU:n peiteorga-
nisaation, InfoRos-nimisen uutistoimiston toimintaa. Uu-
tistoimiston kautta valetietoa ja propagandaa levitetään ta-
vallisten uutisten lomassa verkkosivustoille ympäri Venäjää. 
Sähköverkkomyyntihässäkästä näyttää tulleen kokoomukselle 
ikävällä tavalla kuin satu keisarista ilman vaatteita. Mutta Suo-
mi ei ole mennytkään konkurssiin elvytyksen takia, velka ei 
ole ollutkaan pahasta, kaksi asiaa, jotka kuuluvat muidenkin 
maiden oikeistopuolueiden retoriikassa eniten toistettuihin 
mantroihin. Se miksi kokoomus haluaa vetää tiukkaa talous-
linjaa, on selvä, velkarahalla ylläpidetään julkisia palveluita 
vähävaraisille, ja tasataan näin rikkaiden ja köyhien välistä 
kuilua, ettei se kasva vaarallisen uhkaavaksi, kuten Yhdysval-
loissa, ja häiritse yhteiskuntarauhaa. 

Toinen esimerkki on kokoomuksen varjobudjetti, mikä on 
jäätävää luettavaa taloudelliseen ja sosiaaliseen tasa-arvoon us-
kovalle äänestäjälle. Vielä kamalampaa oli seurata kokoomuk-
sen nokkamiesten, kansanedustaja Timo Heinosen, puheen-
johtaja Petteri Orpon ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan 
Kai Mykkäsen puheita varjobudjetin julkistamisen yhteydessä. 
Puheet olivat jyrkkiä ja kovia. Orpon mukaan kokoomuksen 
esittelemä vaihtoehto oli erinomainen vaihtoehto vasemmis-
tohallituksen politiikalle. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin 
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loppusumma on 62,84 miljardia euroa. Se on 2,1 miljardia 
euroa vähemmän kuin mitä Sanna Marinin (sd) hallituksen 
budjettiesitys oli. Huomionarvoista kokoomuksen budjetissa 
on se, että se maksattaisi tulevaisuuden hyvinvoinnin lähes 
yksinomaan tavallisilla ja köyhillä ihmisillä. Hyvinvoiville 
budjetti ei sisällä muuta kuin verorahojen säästöä juuri niissä 
verorahoilla toteutetuissa palveluissa, joita he eivät itse käytä. 

Kokoomus vähentäisi valtion menoja 2,63 miljardia euroa 
ja lisäisi menoja 550 miljoonaa euroa, jolloin menotaso laskisi 
yhteensä noin 2,1 miljardia euroa. Sanna Marinin hallitus 
on omaksi yllätykseenkin, ja koronasta huolimatta, onnistu-
nut kasvattamaan työllisten määrän väestöstä yli tavoitellun 
ja on asiantuntijoiden mukaan oikealla tiellä. Nyt kyseessä 
on koronan aiheuttaman laman jälkihoito ja sen estäminen 
taloudellisen tasa-arvon nimissä, etteivät köyhät yksin maksa 
koronan jälkihoitoa. Marinin hallituksen budjettiesityksessä 
lisävelan tarve oli 7 miljardia euroa. Kokoomuksen vaihto-
ehtokin perustuu lisävelanottoon. Mutta kokoomus ottaisi 
vaihtoehtobudjetissaan lisävelkaa vain 4,5 miljardia euroa. 
Kokoomus on syyllistänyt julkisuudessa Marinin hallitusta 
holtittomasta velanotosta keskellä nousukautta. Kokoomus 
on ovela. Se yrittää koko ajan ylläpitää oikeistolaisen amerik-
kalaisen retoriikan hengessä äänestäjien mielikuvissa valtiota 
isona pahana, jota pitää kurittaa, karsia ja joka tekee asiat 
huonosti, oli kyse sitten vaikka koulutuksesta tai työllisyyden 
hoidosta. 

Kokoomuksen sanoma on: kun valtio ottaa velkaa, se on 
aina pahasta, koska velan joudumme maksamaan me. Kokoo-
mus yrittää saada täyden hyödyn hyvinvoivien kansalaisten 
huolesta maan talouden huonosta kilpailukyvystä samaan 
mielikuvakikkailutapaan, mitä kokoomuksen puheenjohtaja 
Ilkka Suominen vuoden 1987 eduskuntaavaalien alla sanai-
lussaan 100.000 julkista työpaikkaa vastaan. Silloinen dema-
reiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Ahde vaati 
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valtiolle kaukonäköisesti käsiä ja jalkoja jo tuolloin kokoo-
muksen vastustaessa ajatusta. Päästyään halitukseen, kokoo-
mus synnytti ensimmäisen budjetin menoista ison, hallitusta 
melkoisesti julkisuudessa tärisyttäneen rähinän demareiden 
kanssa samasta asiasta. 

Kokoomuksen varjobudjetin 2022 leikkauslista kokonai-
suudessaan:

    1. Puretaan kannustinloukkuja palauttamalla työttö-
myysturvan taso vuoden

2019 tasolle. -66,0
    2. Puretaan kannustinloukkuja palauttamalla asumis-

tuen taso vuoden 2019
tasolle. -92,0
    3. Nostetaan työssäoloehto 12 kuukauteen. -97,0
    4. Lisätään toimeentulotukeen maltillinen asumisme-

nojen omavastuuosuus
kannustinloukkujen purkamiseksi. -140,0
    5. Poistetaan ansiosidonnaisen lisäpäivät nopeutetusti. 

-169,0
    6. Sopeutetaan palkkatuen menoja painottaen julkiselle 

sektorille maksettuja
tukia. -190,6
    7. Porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva työt-

tömyyden keston
mukaan, lyhennetään ansiosidonnaisen kestoa 100 päivällä 

ja palautetaan
omavastuupäivien lukumäärä seitsemään (yhteisvaikutus 

julkiseen talouteen). -199,0
    8. Leikataan merimieseläkekassan valtionosuuden teho-

tonta yritystukea. -10,0
    9. Leikataan kivihiiltä korvaavien investointien tehoton-

ta energiatukea. -60,0
    10. Leikataan viihdemerenkulun miehistötukea tehot-

tomana yritystukena.
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    11. Säilytetään rahtiliikenteen huoltovarmuusosuus. 
-77,2

    12. Toteutetaan asumistuen kokonaisuudistus. -350,013.
    13. Uudelleen kohdennetaan oppivelvollisuusiän korot-

tamisen määrärahat aidosti
vaikuttavalla tavalla. -65,0
    14. Siirto sijoitusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön val-

tion omaisuudella. -100,0
    15. Lakkautetaan tarpeeton jatkuvan oppimisen virasto. 

-1,1
    16. Sote-uudistuksesta aiheutuvien hallinnon lisäkulujen 

säästö. -11,8
    17. Palautetaan siirto valtion televisio- ja radiorahastoon 

vuoden 2019 tasolle
indeksitarkistuksena. -37,7
    18. Espoon kaupunkirata ja Helsinki-Riihimäki-hank-

keiden siirtäminen
toteutettavaksi nopeiden. ratayhteyksien hankeyhtiöistä, 

jotka rahoitetaan valtion
omaisuudella. -77,5
    19. Sote-uudistuksesta aiheutuvien ICT-lisäkulujen 

säästö. -87,7
    20. Uudelleenkohdentaminen vanhuspalveluiden ko-

konaisuuteen -98,0
    21. Julkisen hallinnon tehokkuusohjelman vaikutus hal-

linnon toimintamenoihin.
-300,0
      22. Työttömyyden aikaisen eläkekertymän lopettamisen 

vaikutus julkiseen talouteen
Yhteensä -2629,5 miljoonaa euroa
Köyhät kyykyyn-politiikan kaava on toimiva ja menes-

tyksellinen. Taloudellista epätasa-arvoa perustellaan kilpai-
lukyvyn ylläpitämisen nimissä aina saman teurastuskaavan 
mukaan: verorahoin tuotettuja palveluita ja tukia leikataan 
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samalla, kun rikkaille annetaan verohelpotuksia ja yksityisiä, 
kalliita palveluita suositaan. Miten toisten ihmisten lisääntyvä 
ahdinko ja huononevat julkiset palvelut palvelevat kokoomus-
ta? Hyvin, sillä kurjuus ja huononnetut julkiset palvelut tuot-
tavat lisää tarvetta ja asiakkaita yksityiselle sektorille, joiden 
omistajat tukevat kokoomusta aina vaalien edellä. 

Vasemmistoliittolaisen Kansan Uutisten toimittaja Kai 
Hirvasnoro on niitä harvoja toimittajia, jotka näkevät por-
varillisen sumutuspolitiikan ja sitä ammatikseen tekevän ko-
koomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon lävitse kirjoitukses-
saan KU:n verkkolehdessä 7.2.2022 otsikolla Petteri Orpo ja 
pölhöpopulismin houkutus – yrityksiä on tuettu miljardeilla 
toisin kuin kokoomusjohtaja väittää: ”Kaikki kannattivat ra-
joituksia, vaikka niiden haitat yrityksille tiedettiin. Ihmisten 
hengen ja terveyden sekä sairaaloiden kantokyvyn suojelu on 
ollut prioriteetti numero yksi. Kokoomus nousi suurimmaksi 
puolueeksi viime kesän kuntavaaleissa ja on pitänyt paikkaa 
myös mielipidemittauksissa siitä lähtien. Viime viikolla jul-
kaistussa Ylen kyselyssä kaulaa demareihin oli runsaat kaksi 
prosenttiyksikköä. Muita suuria puolueita ei Suomessa uusim-
man kyselyn perusteella enää olekaan.”
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Selvää 
hyväksikäyttöä

On harmi, ettei suomalaisesta räikeästä rosvokapitalismista 
ole tehty samanlaisia teoksia, kuin mitä amerikkalaiset irvi-
leuat, Kurt Vonnegut ja John Grisham kuvaavat kirjoissaan. 
Alastomimmillaan Kokoomuksen ajattelun ja toiminnan 
ydinpolttoainetta on ahneus, metodeina koulukiusaaminen 
ja heikompien kyykyttäminen, sekä sen kaiken mahdollista-
va voimakkaimman etuoikeus ja köyhien tyhmyys. Se kaikki 
tässä piilotellussa rosvotarinassa tarkoitta sumuverhona yh-
teistä hyvää ”olemme kaikki samassa veneessä”-valheita, riis-
ton ryöstön, häväistyksen ja köyhyyteen tuomitsevan kaiken 
oikeuttavan ”demokraattisen valtion kilpeä”, ja ennen vahvaa 
järjestysvaltaa - nyt mielensisäistä maailmaa - tiukasti kontrol-
loivaa viihde- ja mainosmaailmaa Trumpin orkestroiman val-
lankumouksen tavoin, missä ihmiset innostetaan toimimaan 
aggressiivisesti omaa hyvää vastaan. 
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Toistan tätä samaa valhemantraa koko kirjan, sillä se on 
niin kokoomuksen kuin sen maailmalla olevien sisarpuo-
lueiden nykyinen toimintamalli. Siksi kokoomus tarvitsee 
ohi omien perinteisten kannattajiensa lisää ääniä saadakseen 
turvatuksi oman perinteisen äänestäjäkuntansa edut. Siksi se 
kalastelee ääniä toisten puolueiden potentiaalisten äänestä-
jien meressä vilpillisin keinoin. Yksi sellainen on meilläkin 
tuttu kokoomuksen, ja erityisesti istuvan presidentti Sauli 
Niinistön 1990-luvulla lanseeraama valheellinen väittämä 
ristiriitojen ajan olevan ohitse. Esimerkkitapaus kertoo ko-
koomuksen häikäilemättömästä tavasta valheilla yrittää su-
muttaa äänestäjiä uskomaan omia väitteitään saavuttaakseen 
luottamuksen. Ylen Areenassa oli 17.2.2022 toimittaja Minna 
Kaipaisen juttu otsikolla Vuodeosastoilla makaa vanhuksia, 
joiden paikka olisi hoivakodissa – ikääntymisen asiantuntija 
vetoaa päättäjiin: Nämä ihmiset eivät kykene mielenosoi-
tuksiin eduskuntatalon edessä”, miten Suomessa vanhusten 
kotihoidon lisääminen on osoittautunut vääräksi ratkaisuksi. 

Juttuun haastatellun gerontologian professori Marja Jylhän 
mukaan ympärivuorokautisen hoivan paikkoja on tarpeeseen 
nähden liian vähän ja rahoitus on räikeästi alimitoitettua. 
Tässä käytännön esimerkki kokoomuksesta, joka pyrkii ali-
budjetoimaan näiden ryhmien budjetit, ja käy siitä poliittista 
vaihtokauppaa muiden ryhmien kanssa kärsijöinä ne, jotka 
eniten verorahoilla tuetettuja palveluita eniten tarvitsisivat 
ja joilla ei ole varaa mennä yksityislääkäriin tai he eivät ole 
työterveydenhuollon piirissä. Kokoomus osaa sotepelin poli-
tikoinnin enemminkin taitavasti ja pelaa kaksin kortein. Jos 
kustannukset uhkaavat nousta, he vastustavat tai vaativat pal-
velujen ulkoistamista mainostamansa ”lyhyenvälin paremman 
ja edullisemman”, mutta todellisuudessa pitkällä aikavälillä 
huonomman kalliimman” ratkaisun puolesta. 

Siitä huolimatta ”valinnanvapauden” nimissä kokoomus 
liputtaa yksityisen sosiaali- ja terveyssektorin puolesta, ja tekee 
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kaikkensa aina päästessään valtaan huonontaakseen julkisella 
rahoilla tuettua sotepalveluita yksityisten tuottajien etunä-
kökulmasta, vaikka väittääkin aina vaalien alla ihan toista. 
Linja ja taktiikka ovat tismalleen samoja kaikkialla maailmassa 
Yhdysvalloista Ruotsiin. Rikkaat puuhailevat aktiivisesti sel-
laisten toimenpiteiden parissa, jotka hyödyttävät vain pientä 
omistavaa luokkaa. Rikkaiden ylimieliselle röyhkeydelle ja 
ahneudelle ei ole rajoja myöskään Suomessa, missä kokoo-
mus tekee samoin kuin Fed; se puhuu ihmisten hyvinvoinnin 
puolesta ja ”mahdollisuuksien tasa-arvosta”, mutta todellisuu-
dessa sen harjoittama kova talouspolitiikkaa synnyttää lisää 
taloudellista eriarvoa ja rikastuttaa ennestään rikkaita Fedin 
tavoin. Kokoomus lähestyy inhimillisiä asioita ja tarpeita aina 
talous edellä suurtuloisten näkökulmasta. 

Sen harjoittama retoriikka on ovelaa ja äänestäjiä harhaut-
tavaa sumutusta, sillä se ei kerro suoraan äänestäjille ajavansa 
vain niiden etua, joilla jo on, niiden kustannuksella, joilla 
ei ole. Kokoomus on taas kykypuolue 1980-luvun tapaan ja 
noussut maan suositummaksi puolueeksi kovalla työllä. Har-
kitaanpa edellistä väittämää uudelleen; kyseessä voi yhtä hyvin 
olla, ja onkin – siitähän puhumme tässä kirjassa ja tutkimme, 
miten temppu oikein vuodesta toiseen onnistuu - kokoo-
muksen alansa parhaiden mainostoimistojen onnistuneista 
kampanjoista äänestäjille, jotka menevät kauniiden sanojen 
ja hienojen lupausten ansaan ja äänestävät omaa etuaan vas-
taan, linjalle: kun sanat ja teot eivät kohtaa. Nostetaan yksi 
esimerkki kokoomuslaisesta politiikasta, missä sanat ja teot 
eivät kohtaa. Viime laman aikaan kokoomus tarjosi lääkkeeksi 
työvoimaongelmiin sitä, että kaikki alkaisivat yksityisyrittäjik-
si. Se oli kokoomuksen mielestä oiva lääke työvoimapulaan, 
vaikka se käytännössä merkitsisi yritysten voittojen kasvamista 
ja työntekijöiden oikeuksien ja palkkojen pienentymistä. 

Kokoomus halusi, että kaikki ovat itsenäisiä yrittäjä; sai-
raanhoitajat, tarjoilijat, bussikuskit ja kaikki muutkin. Käy-
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tännössä se tahtoi sanoa sitä, että työnantaja vuokraa kilpai-
luttamisen jälkeen halvimmalla itselleen työntekijän, joka teki 
jopa alle minimipalkan samaa työtä kuin aiemmin, mutta 
maksaa itse verot ja sotunsa. Näin työntekijöiden palkat puo-
littuvat ja yhtiöiden voitot kaksinkertaistuvat kokoomuksen 
tarkoittamalla tavalla. Hyvä esimerkki oli Aurinkomatkojen 
talvikauden 2011 lomalennoille portugalilaisen Hi Fly -yhti-
ön koneisiin ollut yritys palkata lentoemäntiä - ja stuertteja 
yrittäjiksi. Matkustamohenkilökunta olisi tehnyt koneissa töi-
tä itsenäisinä yrittäjinä sen sijaan, että olisivat olleet lentoyh-
tiön palkkalistoilla. Suomen Lentoemäntä - ja stuerttiyhdistys 
SLSY kehotti jäsenistöään pidättäytymään yrittäjäsopimuksis-
ta. Liiton mukaan tarjotun yrittäjäsopimuksen ehdot alittivat 
roimasti matkustamohenkilökunnan yleissitovan työehtosopi-
muksen palkka - ja päivärahamääräykset. Lisäksi eläkemaksut 
olisivat jääneet täysin yrittäjän itsensä vastuulle maksettaviksi. 

SAK:n silloisen lakimiehen Jari Hellstenin mielestä tarjo-
usta ei voinut pitää hyväksyttävänä, koska se oli selvää hyväk-
sikäyttöä. Arvioiden mukaan yrittäjän palkka olisi jäänyt jopa 
50 prosenttia työehtosopimuksen alle, lisistä ja lentotunneista 
riippuen. Tällä tavoin yrittäjät aikoivat ulkoistamalla itsestään 
yrittämisen vastuun kokoomuslaisella yrittäjäystävällisellä 
työpolitiikallaan, kasvattaa voittojaan ja pienentää työttö-
myyttä, samalla kun he olisivat saaneet uusista yrittäjistä uusia 
äänestäjiä, joiden tulotaso olisi lähennyt työttömyysturvan tai 
toimeentulotuen perusosaa, eli noin viittäsataa euroa kuus-
sa. Otetaan toinen esimerki edellisen kokoomusjohtaja Jyrki 
Kataisen verolinjasta. Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Ka-
tainen väitti Turun Sanomissa 1.2.2011 arvonlisäveron ole-
van käytännössä progressiivista verotusta. Hän viittaa ruoan, 
lääkkeiden ja joukkoliikenteen alennettuihin alv-kantoihin. 

Kataisen mukaan pientuloisimmat käyttävät suurimman 
osan tuloistaan näihin hyödykkeisiin, joten heidän veropro-
senttinsa on käytännössä pienempi kuin suurituloisten. Yrit-
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täjien seminaarissa Silja Symphonylla Katainen oli perustellut 
arvonlisäveron korostuksia sillä, että on järkevämpää verot-
taa Harrikoita ja Niken lenkkitossuja kuin työtä. Pientuloi-
set kuluttavat tuloistaan lähes kaiken. Tämän takia he myös 
maksavat tuloistaan suhteessa enemmän arvonlisäveroa kuin 
varakkaammat ihmiset. Voimmekin todeta, että kulutusvero-
tus on luonteeltaan lähinnä regressiivistä. Mitä varakkaampi 
olet, sitä pienemmäksi muodostuu verotustaakkasi kulutusve-
roissa. Kataisen väite siitä, että alv-korotukset koskisivat vain 
ylellisyystuotteita, kuten Harrikoita ja Niken lenkkitossuja oli 
loogisesti ajateltuna seurauksineen järjenvastainen. 

Todellisuudessa verot peritään jokaisesta eurosta, jonka ku-
luttaja laittaa palveluihin tai hyödykkeisiin. Myöskään tietty-
jen palveluiden tai hyödykkeiden, kuten ruoan, lääkkeiden ja 
joukkoliikenteen alennetut alv-kannat eivät tee arvonlisäve-
rotuksesta sen progressiivisempaa. 

Hetemäen verotyöryhmälle jätetystä selvityksestä kävi ilmi, 
että alennettujen alv-kantojen vaikutukset tulonjakoon olivat 
lähes olemattomat. Arvonlisäkanta olisi Kataisen ehdotuksen 
jälkeen ollut silloin Suomessa maailman korkein. Katainen 
antoi ymmärtää tavalliselle kansalle puhuessaan säilyttävänsä 
sekä hyvinvointiyhteiskunnan että toimivansa oikeudenmu-
kaisesti, mikä sanoina oli totta mutta ei tarkoituksina ja aiot-
tuina toimenpiteinä. Työn verotuksen pitäisi säilyä ennallaan, 
jos progressiivisuus haluttaisiin edelleen suomalaisen verojär-
jestelmän selkärankana. 

Tämän lisäksi meidän olisi verotettava ankarammin niin 
suuria omaisuuksia kuin pääomiakin; tämä oli ennen kaik-
kea oikeudenmukaisuuskysymys. Otetaan kolmas esimerk-
ki kokoomuksen yhdeksi vaalitavoitteekseen kevään 2011 
eduskuntavaaleissa julistamasta paikallisesta sopimisen li-
säämisestä. Puolue perusteli tavoitettaan hyvien käytäntöjen 
edistämisellä sekä työhyvinvoinnin lisäämisellä. Mutta työ-
ehtosopimus tarkoittaisi sen jälkeen sitä, että se olisi tyhjä 
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paperi, jolla ei olisi mitään merkitystä, koska työnantaja saisi 
maksaa työntekijälle millaista palkkaa haluaisi vedoten aina 
omaan maksukykyynsä ja haluunsa työntekijän antamasta 
panoksesta tai palkkatoiveista välittämättä. Työntekijä saisi 
kokoomuksen mallissa valita yleissitovan työehtosopimuksen 
ja paikallisesti sovitun mallin väliltä. Ehdotus vaikuttaa pin-
tapuolisesti hyvältä, jopa työntekijän valinnanvapautta lisää-
vältä, mutta se vaatii silti syvempää tarkastelua. 

Nykyisen mallin vahvuutena voidaan pitää sitä, että hei-
kosta neuvotteluasemastaan huolimatta työntekijöille taataan 
pakottavan työlainsäädännön sekä yleissitovien työehtosopi-
musten turva. Jokainen työntekijä voi luottaa siihen, että heil-
lä on oikeus lomaan ja työstä maksetaan ainakin kohtuullista 
palkkaa. Nykyinen järjestelmä takaa myös sen, että työntekijä 
ei joudu painostuksen kohteeksi työehdoistaan johtuen. Ko-
koomuksen työreformissa paikallinen sopiminen syrjäyttäisi 
yleissitovan työehtosopimuksen. Tällainen malli voisi toimia 
suurissa yrityksissä, joissa työntekijät ovat vahvasti järjestäyty-
neitä ja heillä on neuvotteluvoimaa. Pienissä yrityksissä työn-
tekijöillä ei ole tällaista etulyöntiasemaa. Tällöin paikalliset 
työehtosopimukset muodostuisivatkin lähinnä työnantajien 
tahdon mukaisiksi. Työllistyäkseen työntekijä joutuisi hy-
väksymään itselleen esimerkiksi pienemmän palkan tai hei-
kommat lomaehdot ja oikeudessa vetoamisesta yleissitovaan 
työehtosopimukseen tulisi kuollut kirjain. 

Mutta mikä kokoomusta tänään johdattaa jälleen puolu-
een oikeistosiiven avittamana persu-johtoisen (+kd apupuo-
lueena) porvarihallituksen syliin? Puolueen koko ajan vahvis-
tuva pelko äänestäjien liukumisesta äärioikealle. Tämä on se 
pyhä totuus, josta kaikki kokoomusvaikuttajat yhteen ääneen 
vaikenevat, sillä vaaleissa kyseessä olisi noin 5-8% menetys, 
jos asiasta puhuttaisiin julkisesti ja puolue palaisi ahtaaseen 
omaan rakoseensa poliittisen kentän äärilaidalle. Kurt Vonne-
gutin kirjassa Jumala teitä siunatkoon Herra Rosewater (Tam-
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mi 1872) puhutaan ”Epluribus unum”-tunnuslauseesta puhki 
pamahtanutta amerikkalaista utopiaa ironisesti kuvaamassa, 
sillä jokainen irvokkaan rikas amerikkalainen edustaa kirjan 
mukaan omaisuutta, etuoikeuksia ja elämän nautintoja, jot-
ka on kielletty monilta muilta – juuri niitä keskivertokokoo-
muslaisen itselleen haaveilemia ja havittelevia. Ja ennen kuin 
Pohjois-Amerikan Yhdysvallat, joka oli alun perin tarkoitettu 
kaikkien ihmisten utopiaksi, oli täyttänyt vuosisataakaan, kir-
jan yksi päähenkilöistä, Noah Rosewater, ja muutamat muut 
hänen kaltaisensa (häikäilemättömät ihmiset) osoittivat pe-
rustajaisän menetelleen eräässä suhteessa varsin typerästi. 

He eivät olleet säätäneet lailla, että jokaisen varallisuuden 
olisi pitänyt olla rajallinen: ”Tämän laiminlyönnin aiheutti 
vastustamaton sympatia niitä ihmisiä kohtaan, jotka pitivät 
kaikesta kallista, sekä tunne että manner oli niin rajaton ja 
rikas ja väestä niin harva ja yritteliäs, että vikkelästikin toimiva 
varas saattoi aiheuttaa vain vähäistä kiusaa. Noah ja muutamat 
muut hänen kaltaisensa tajusivat, että mantereella oli rajansa 
ja että oli mahdollista saada lahjottavat viranhaltijat, erityi-
sesti lainlaatijat, heittelemään suuria möykkyjä siitä ilmaan 
kenen tahansa kahmaista ja heittämään ne sillä lailla, että ne 
putosivat nimenomaan Noahin ja muiden hänen kaltaisten-
sa ulottuville.” Näin sai kirjan kertojan mukaan kourallinen 
saaliinhimoisia kansalaisia Amerikassa valvontaansa kaiken 
mitä kannatti valvoa. Näin syntyi myös epäinhimillinen ja 
idioottimainen, täysin mieletön, turha ja tylsä amerikkalainen 
luokkajärjestelmä kirjan kirjoittajan mielestä, missä rehelliset, 
ahkerat, rauhalliset kansalaiset luokiteltiin kiristäjiksi, jos he 
pyysivät palkkaa, joka turvasi toimeentulon: 

”Ja he näkivät, että kiitos oli siitä lähin tuleva niiden osak-
si, jotka keksivät miten ansaita suunnattomasti tekemällä 
rikoksia, joita vastaan ei ollut säädetty lakeja.” Näin hänen 
mielestään amerikkalainen unelma kierähti vatsapuoli ylös-
päin. Siksi hänen mielestään Kahmaise aivan liian paljon, 
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muuten et saa mitään-lausuma voisi opettavainen tunnuslau-
se historian valossa Herra Rosewaterin ja hänen kaltaistensa 
luomassa valossa. Vonnegut on tunnettu irvileuka, joka tuli 
Herra Rosewaterissaan luoneeksi elävän irvikuvan ahneuden 
universaalista kaavasta, joka koskettaa meitä kaikkia kaikkial-
la.  Ahneuden ongelma on ikuinen ja jatkuva; kun saa jostain 
himoitsemaansa, ei koskaan ole tyytyväinen, vaan haluaa yhä 
enemmin, yhä parempaa ja yhä useammin citius altius fortius 
(nopeammin, voimakkaammin, rohkeammin) – tuo olympia-
liikkeen väsähtänyt fraasi, jonka pitäisi tänään kuulua heti, 
minulle, kaikki. 

Herakleitoksen sanoi, että röyhkeys kaipaa sammuttajaa 
enemmän kuin tulipalo. Juuri siitä on kysymys ahneudessa. 
Ne, joilla jo on, haluavat koko ajan enemmän ja enemmän 
piittaamatta niistä, joilla ei ole mitään, mutta mikä pahinta, 
he myös vievät röyhkeydellään kirjaimellisesti köyhän suusta 
leivän. Kysymys on myös vapaudesta tai siitä, ettei sitä ole. Tai 
että se on yksipuolisesti vahvemman vapautta, minkä vapaus 
on heikommilta pois. Grishman kuvaa Lakimiehet-kirjassaan 
amerikkalaisen unelman kääntöpuolena syntynyt ahneuden 
ja vahvemman vallan raakaa ja väkivaltaista maailmaa, missä 
kaikki huijaavat toisiaan kuin finaalina tälle kehitykselle, mut-
ta myös kuin kokoomuslaisen nykydraaman ihmiskuvana. 
Grishamin oikeussalidraamoissa hyvä ja paha ottavat mittaa 
toisistaan hyvän jäädessä aina lopulta tappiolle. Amerikka-
laisen unelman hinnasta kunkin kohtalon suhteen käydään 
jatkuvaa oikeutta ”aseellisessa ryöstössä, jossa maksumiehinä 
ovat aina köyhät, vähempiosaiset ja ne tavalliset ihmiset, jotka 
eivät osaa huijata ammatikseen muita: 

”Varrickin pääjohtaja tiesi milloin taistella ja milloin sopia, 
miten sopia halvalla ja miten vedota asianajajien ahneuteen 
niin, että säästi tonneittain yhtiön rahaa. Varrick oli selvin-
nyt (1) 400 miljoonaan dollarin vahingonkorvauksista, jotka 
maksettiin sinkkimyrkytyksiä aiheuttavasta hammasproteesi-
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voiteesta; (2) 450 miljoonaa dollarin vahingonkorvauksista, 
jotka maksettiin epäonnistuneesta ummetuslääkkeestä, joka 
tukki röörit vain pahemmin; (3) 700 miljoonan dollarin va-
hingonkorvauksista, jotka maksettiin maksavaurioita aiheut-
tavasta verenohennuslääkkeestä, (4) 1,2 miljardin dollarin 
vahingonkorvauksista, jotka maksettiin korkeaa verenpainetta 
aiheuttavasta migreenilääkkeestä; (5) 2,2  miljardin dollaria 
vahingoista, jotka maksettiin migreeniä aiheuttavasta veren-
painelääkkeestä; (6) 2,3 miljardin dollarin vahingonkorva-
uksista, jotka maksettiin välitöntä riippuvuutta aiheuttavasta 
kipulääkkeestä, sekä kaikkein pahimmasta tapauksesta, (7) 
3 miljardin dollarin vahingonkorvauksista, jotka maksettiin 
sokeutta aiheuttavasta laihdutuslääkkeestä.” 

Grishamin kuvaama petoksen ja juonittelujen maailma on 
karua luettavaa. Lakimiehet ja oikeusistuimet vievät maata, 
miten haluavat. Grishamin lakimiehet ovat suuria roistoja ja 
alansa pahimpia verenimijöitä. Oikeus on mätä ja tuomarit 
joko korruptoituneina (republikaanipresidenttien nimittämiä 
– mikä on lähes sama asia) ”yritysystävällisiä”, tai, harvemmin 
kyllä, idealistisia kansanpalvelijoita (demokraattipresidenttien 
nimittämiä). Korruptio verhotaan lobbauksen nimiseksi hui-
jaamiseksi. Kirjan ison ja luupin alla olevan yhtiön pääjohtaja 
elvistelee suuren rahan antamasta röyhkeydestä ja vallasta, sillä 
ne tuntuvat olevan ainoita asioita, jotka liikuttavat mätiä ja 
ahneita poliitikkoja. Omin sanoin hän pystyy sopimaan ta-
paamisen varapresidentin ja edustajainhuoneen puhemiehen 
kanssa. Hän voi käydä lasillisella reilun kymmenen senaatto-
rin kanssa (eli hänellä on taskussaan 10 prosenttia senaatista 
asian kuin asian puolesta): ”Otan sekkivihkoni ja rekkalastil-
lisen rahaa mukaan, jos niikseen tulee. Vien auton täydeltä 
huoria FD:han ja päästän heidät irti.”

Se mitä kokoomus sanoo ja väittää tekevänsä, ei useinkaan 
pidä paikkansa. Esimerkiksi Juha Rihtniemen, Harri Holke-
rin, Jaakko Korjuksen, Allan Kankkusen, Seikko Eskolan, 
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Pentti Sillantauksen, Juha Vikatmaan, Anna-Liisa Linkolan, 
Ilkka Suomisen ja Jouni Mykkäsen: Oikea vaihtoehto (Tam-
pereen kirjapaino 1970) -kirja edustaa julkisuuteen tarjottua 
kokoomusnamua älyllisesti vetoavissa kuorissa tarjoiltuna voi-
tollisten vaalien 1970 jälkeen. Kokoomus tiesi, ettei se pääsisi 
hallitukseen mutta halusi näpäyttää poliittisia vastustajiaan 
ja valmistella kivikkoista tietä seitsemäntoista vuoden päässä 
häämöttäneeseen hallitusvastuuseen maan suurimpana-, ja 
erityisesti, pääministeripuolueena. Virallisesti kirjaa mainos-
tettiin kokoomuksen puheenvuoroksi maassamme harjoitet-
tavasta politiikasta käytävään keskusteluun, mutta se vaikuttaa 
hieman enemmän kuin laki sallisi tekopyhältä hurskastelulta 
ja tavallisilta vaalipuheilta, missä yritetään häivyttää oikeat 
tavoitteet romuttamalla, niin paljon kuin mahdollista, demo-
kraattista järjestelmää ja riisua samalla yhteisillä verorahoilla 
tuotettuja kaikille tarkoitettuja palveluita. 

Kirjan kiinnostavin artikkeli on Pentti Sillantauksen artik-
keli Kansanvaalit kansanvallan laajentajana, missä kokoomus 
Sillantauksen sanoilla muistuttaa Kekkoselle ja äänestäjille, 
miksi puolue on olemassa vastavoimana Kekkosen harjoitta-
malle diktatuurille suomettuneessa Neuvostoliiton kiltissä sa-
telliittimaassa. Sillantauksen sanat tutkittiin tarkoin, sillä hän 
oli puhunut samoista asioista samoin äänensävyin kirjassaan 
Kaventuva kansanvalta (Gummerus 1969) kovaan sävyyn. Sil-
lantaus jatkaa ärsyttämistään: ”Demokraattinen järjestelmäm-
me on luotu siinä ajassa ja niitä olosuhteita varten, jotka itse-
näisyytemme aamussa vallitsivat. Näin ollen kansanvaltamme 
perustan, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden tunnustaminen 
ei merkitse sitä, että demokratiamme olisi kunnossa ja että 
perustuslakiemme säännöksiä olisi joka kohdassa muuttamat-
tomina kunnioitettava. Demokratiamme rattaissa on narinaa. 
Vaikka pääasiassa vika lienee toteuttajien, on myöskin niin, 
ettei kansanvaltamme kukkaa ole riittävästi kasteltu.” Kirjoi-
tus on irvokasta kokoomuslaista totuuden vääristelyä.
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Pitkät varjot
Miksi kokoomus puhuu edelleenkin samaa kieltä kuin lähes 
sata vuotta sitten, kun ”demokraattinen järjestelmämme luo-
tiin siinä ajassa ja niitä olosuhteita varten, jotka itsenäisyytem-
me aamussa vallitsivat”, ja kollektiivinen trauma unohdettiin 
virallisesti, vaikka se jäikin kytemään kansakunnan muistiin 
pinnan alle ja vaikutti – kuten vaikuttaa edelleenkin – mo-
nella taustalla tietämättämme oleviin asioihin ja tapahtumiin? 
Taustalla vaikuttaa valkoisen Suomen voittajien historia ja iki-
aikaiseksi kuviteltu nautintaoikeus hegemoniaan. Kokoomus 
määritteli silloin mitä demokratia oli ja mitäs e ei ollut. Usein 
se ei ollut demokratiaa. Epävirallisessa Punaisessa Suomessa 
eli vasemmistoenemmistöisellä akselilla Pori-Tampere-Kotka 
valta ennen vuoden 1918 traagisia tapahtumia oli ollut vah-
vasti sosiaalidemokraateille, ja pysyi yhtä vahvana valkoisten 
suureksi harmiksi, myös tapahtumien jälkeenkin pitkälle 
1980-luvun loppuun saakka. 

Tämä antoi uskoa ja luottamusta puhua vanhan työväen-
liikkeen yhtenäisyyden hengessä vuoden 1918 tapahtumien 
luokkaluonteesta, ja nähdä porvaripropagandan jatkavan 
samaa valkoisen Suomen aikana hyväksi havaitsemaansa to-
tuuksien silottelua omista hyviksi mainostetuista päämääristä, 
kuin mitä heti valkoisten voiton jälkeisinä kahtena vuonna 
tapahtui. Sellainen ei kuitenkaan mennyt läpi vahvan histo-
riallisen vasemmistoidentiteetin omanneessa Kotkassa, missä 
politiikasta ei perheissä muuten puhuttu, mutta muistutettiin 
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kyllä poliittisena perintönä kotoa lähtevää lasta, ettei koskaan 
äänestäisi kokoomusta. Kotka oli ainoa kaupunki, jossa järjes-
tettiin keväällä 1918 työläisten vappujuhla. Sen jälkeen val-
koiset rynnistivät aseet tanassa kaupunkiin ja lupauksistaan 
huolimatta teurastivat mielivaltaisesti viattomia ja puolustus-
kyvyttömiä punaisia. Yksi syy, miksi oikeistolla menee hyvin 
ja vasemmistolla huonosti, on siis historiallisesti joko hyvä tai 
huono itsetunto. 

Oula Silvennoinen, Marko Tikka ja Aapo Roselius kuvaa-
vat sitä kirjassaan Suomalaiset fasistit – mustan sarastuksen 
airuet (WSOY 2016), kun neuvostokommunismin uhkasta 
tehtiin Suomessa 1920-luvulla uskonnollinen opinkappale. 
Kirjoittajien mukaan kommunismia kohtaan tunnettiin mel-
kein koko yhteiskunnan ja poliittisen kentän oikeistosta so-
sialidemokraatteihin yhdistänyttä epäluuloa: ”Siksi kotimaisia 
kommunisteja ja sellaisiksi uskottuja valvomaan valjastettiin 
parhaimmillaan niin turvallisuuspoliisi, sisäinen tiedustelu, 
suojeluskunnat kuin paikalliset poliisiviranomaisetkin. Tällai-
sen verkon läpi eivät kovin isot kalat enää uineet.” Kommu-
nismivaaraa ylläpidettiin koko ajan yllä hallitsevan oikeiston 
toimesta. Kysymys oli kirjoittajien mukaan sisäpoliittisesta 
hallinnasta valkoisen Suomen ampuessa tällä kysymyksellä 
kärpästä tykillä.

Tämä on valkoisen Suomen perintönä tarinoissa elävänä 
vielä tänäänkin kansan suissa. Suomalaisiin on iskostettu sa-
dan vuoden ajan valkoisen Suomen arvot, mytologia ja me-
nestystarina, jota talvisota ja maailmansotien välillä poikke-
uksellisen hyvä menestyminen kansakunnan kokoon nähden 
kasainvälisillä urheilukentillä vain vahvistivat. Oikeistolla on 
hallussaan historian menestyneet suurmiehet niin politiikassa 
kuin kulttuurissakin. Vasemmistolla häpeää, petturuutta ja 
osaamattomuutta, selittelyä, sekaannusta ja näköalattomuut-
ta. Tästä kumpuaa kansan mielissä ajatus siitä, että oikeisto 
osaa hoitaa asiat sekä järjestyksen. Silvennoinen, Tikka ja 
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Roselius kirjoittavat, että erityisesti kansallismielisen radikaa-
leimmalle, fasistiselle osalle kommunismin olleen hyvä vihol-
linen: ”Sitä esillä pitämällä oli mahdollista ajaa omia poliit-
tisia tavoitteita ja houkutella niiden taakse maltillisempaakin 
porvaristoa. Ellei kommunisteja olisi ollut olemassa, heidät 
olisi pitänyt keksiä.”

Oikeistolle kävi hyvin myös se, että vasemmisto oli kes-
kenään riidoissa ja toimintakyvytön. Valkoisen Suomen pro-
pagandassa kommunistien liittäminen mielikuvina ikuiseen 
viholliseen Venäjään, takaisi sen, ettei se saavuttanut koskaan 
vakavasti otettavaa uhkaa valkoisen Suomen perillisille, jotka 
joutuivat sotien jälkeen kestämään vasemmiston nokittelut 
Neuvostoliiton moraalisella tuella fasistikortilla leimaten. 
Neuvostoliiton romahduksen myötä päinvastoin valkoisen 
Suomen sankarillinen romantisointi heräsi jälleen eloon tal-
vi- ja jatkosan muuttuessa omaksi suureksi isänmaalliseksi so-
daksemme, joka kirjoittajien mukaan muuttui tappiosta ensin 
torjuntavoitoksi ja sitten itsenäisyystaistelun huipennukseksi. 
Sotia edeltäneen ajan todellisuutta oli kirjoittajien mukaan 
vaikea tähän kuvaan sovittaa, sillä isänmaallisen hengennos-
tatuksen ilmapiirissä unohtui, miten ristiriitainen yhteiskunta 
maailmansotien välissä suomi oli ollut.

”Seurauksena esimerkiksi 1990-luvulla alkanut vuoden 
1918 sisällissodan tutkimuksen uusi käänne herätti alussa 
tunteikkaan keskustelun. Sisällissodan uudet tulkinnat koet-
tiin oman pesän likaamiseksi ja myöhempienkin veteraanien 
sankaritöiden pilkkaamiseksi. Samanlaista vastarintaa on koh-
dannut toista maailmansotaa käsittelevä sotahistoria: ikään 
kuin sotavuosien seksuaalisen ilmaston, suomalaisten suhteen 
holokaustiin tai sotilaiden mielenterveysongelmien historial-
linen tarkastelu lokaisi ”hyvä asiat” menneisyydestämme.” 
Vaikenemin, sensurointi ja moraalinen paheksuminen niitä 
kohtaan, jotka etsivät historian vaietuilta lehdiltä totuutta tai 
erilaista tulkintaa kuin valkoisten voittajien legendoiksi nosta-
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mat valheet, on se valkoisen Suomen perintö, mitä erityisesti 
historiassa on jouduttu kestämään.

Olisipa meillä ollut tuolloin käytettävissämme nykyiset 
Aapo Roseliuksen tutkimukset siitä, miten valkoinen Suomi 
rakennettiin vapaussodan tuloksista ja tarinat ”valkoisia mur-
hamiehiä”. Tai Marko Tikan tutkimukset kevään 1918 kent-
täoikeuksista ja sen jälkeisistä ”valkoisen hämärän vuosista”. 
Puhumattakaan oikeushistorioitsija Jukka Kekkosen vertai-
leva tutkimus Suomen vuoden 1918 traagisten tapahtumien 
ja Espanjan sisällissodan uhreista. Onneksi on nyt ja kansan 
suussa kiertäneille hurjille tarinoille saatu vahvistus. Aiemmin 
ymmärsimme väärin totuuden ja luulon välisen suhteen, kun 
valkoisen Suomen totuuden vastakohta kreikkalaiselle totuu-
delle oli vallalla, ”pseudos” eli erehdys. Punaisia kuoli vuoden 
1918 traagisessa sodassa yli 20.000. Lisäksi vankileireillä kuoli 
nälkään ja tauteihin 13.000 punaista. Vankileireillä odotti yli 
75.000 punaista, useammat heistä sairaina, hyvin heikoissa ja 
alkeellisissa olosuhteissa. 

Valkoinen terrori teurasti yli 7000 punaista usein pikaoi-
keudenkäyntien jälkeen niille sijoille, missä heidät oli vangittu. 
Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori 
Seppo Hentilä kirjoittaa kirjassaan Pitkä varjot – muistamisen 
historia ja politiikka (Siltala 2018) erityisen katkeriksi muis-
tojen tulleen siksi, että suurin osa uhreista kuoli taistelujen 
ulkopuolella riehuneen, osin mielivaltaisen ja sokean väkival-
lan seurauksena: ”Vankileireillä menehtyi kolmannes kaikista 
sisällissodan uhreista ensisijaisesti siksi, että voittajat pitivät  
lain kirjainten noudattamista, joka ikisen vähänkin punaiseksi 
epäillyn vangitsemista ja tuomitsemista,  tärkeämpänä kuin 
ihmishenkiä.” Hentilän sanat paljastavat valkoisen Suomen 
ikävimmän perinnön, mikä vaivaa edelleenkin jäyhää ja eri-
arvoisuutta ylläpitävää porvarillista yhteiskuntaamme ja sen 
instituutiovaltaa. 

Lain kirjaimen noudattaminen ja tiukkapinoinen nipot-



161

tamismentaliteetti ovat taanneet sen, että alistettu ihminen 
on hiljaa eikä uskalla nousta kapinoimaan väärintekijöitä vas-
taan. Suomalainen köyhä on kaksi kertaa yrittänyt kapinoida 
ja kaksi kertaa painettu takaisin maahan. Ensin Nuijasodassa, 
sodaksi laajennut suuri talonpoikaiskapina Suomessa talvel-
la 1596–1597. Ja vuoden 1918 traagiset tapahtumat, jotka 
jakoivat maan kahteen vastakkaiseen leiriin. Molemmissa 
tapauksissa voittanut osapuoli kiusasi ja nöyryytti pitkään 
hävinnyttä osapuolta. Brutaali retoriikka erityisesti heti pu-
naisten antautumisen jälkeen paljastaa millä tavalla valkoi-
nen Suomi suhtautui hävinneisiin. Punaisten puolella taisteli 
enimmillään 70-80.000 sotilasta, joista 1500 oli naisia. Nämä 
edellä mainitut luvut ja katkerat muistot röyhkeästä epärei-
luudesta muodostavat yhä sen vaiennetun tuskan, joka hiertää 
vihana vieläkin valkoisen Suomen perintönä demokratiaam-
me ja kansalaisyhteiskuntaa, sekä ylläpitää tarkoituksellisesti 
eri kansalaisryhmien välistä epätasa-arvoa yllä. 

Aiemmin valtaapitävä valkoisen miehen luokka turvasi 
etunsa vähemmistöpykälillä, Suomessa ns, määrävähemmis-
tösäädöksellä vuoden 1919 hallitusmuodoksi kutsussa perus-
tuslaissa, joka oli voimassa aina vuoteen 2000 saakka. Laki oli 
suunnattu vasemmiston uudistusintoa vastaan myös kunnalli-
selämässä ja aiheutti sen, että hallitseminen oli vaikeaa ilman 
demokratiaa vesittäviä kompromisseja. Oikeistopuolueet pys-
tyivät estämään eduskunnan enemmistön hyväksymän lain. 
Takaporttina oli vielä presidentin hyväksyntä. Jos presidentti 
halusi estää lain voimaantulon, hän saattoi vedollaan siirtää 
sen käsittelyn vaalien yli. Oikeiston resepti on sama kaikkialla 
maailmassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa 60 senaattoria sadasta 
on oltava tietyissä periaatteellista muutosta vaativissa asioissa 
samaa mieltä, vaikka niin suuren enemmistön takaaminen on 
kummallekin puolueelle melkein mahdotonta. 

Demokraatit eivät saa vietyä läpi lakiehdotuksiaan, sillä 
republikaanit vastustavat periaatteellisesti kaikkea valtiovallan 
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vahvistamista, oli kyse sitten ympäristöön, suuriin yrityksiin 
tai vaikka kansalaisten tasa-arvoon ja tasavertaisuuteen liit-
tyvästä lainsäädännöstä. Se turhauttaa tavallisia äänestäjiä ja 
tukkii demokratian suonet instituutiovaltaa pitävän oikeis-
ton ja erityisesti tyytymättömyydestä hyötyvän äärioikeiston 
eduksi. Yhdysvalloissa ja Suomessa demokratian kaappasivat 
jo varhaisessa vaiheessa iso raha ja heidän hännystelijöinään 
toimineet puolueet, kuten kokoomus Suomessa. Naomi Klein 
kirjoittaa valkoisen ylivallan, naisvihamielisyyden ja homofo-
bian olleen kaikkein tehokkaimpia esteitä aidon demokratian 
kehittymiselle: ”Tosiasiassa mikään ei ole edistänyt nykyisen 
yritysten hallitseman dystopian rakentumista voimakkaam-
min kuin jatkuva ja johdonmukainen vastakkainasettelu val-
koisen työläisten ja mustien, kansalaisten ja siirtolaisten sekä 
naisten ja miesten välillä.” 

Virallisen Suomen totuus perustuu valkoisen valheen ra-
kentamaan doksaan, siihen samaan mistä uudelleen päätään 
kulisseissa nostanut suuromistajien fasismi Donald Trumpin 
totuudenjälkeisen ajan satusetänä toimiminen. Naomi Klein 
kirjoittaa tästä huomioita kirjassaan Ei riitä – vastaisku sul-
kupolitiikalle (INTO 2018). Tilanne oli vähän sama shokki, 
kuin valkoisen Suomen voitettua vuoden 1918 traagisten ta-
pahtumien myllerryksessä keisarillisen Saksan tukemana hei-
kot punaiset. Molemmat ajat veivät ihmisiltä tulevaisuuden-
toivon pitkäksi aikaa ja ihmisyyden puolustajat lamaantuivat 
toivottomuuden keskellä, mitä vahvisti häikäilemättömyys ja 
epäinhimillisyys. Kleinin kirja käy kuin jatko-osasta Suomen 
vuoden 1918 traagisiin tapahtumiin tutustuttaessa. Kleinin 
kirja kertoo järkyttävää tarinaa siitä, miksi Trumpin tapaiset 
äärioikeiston nuket antavat järjestelmälle shokkihoitoa ja pe-
ruuttavat tavallisilta ihmisiltä taloudelliset kansalaisoikeudet, 
vaikka väkivalloin. 

Klein on tutkinut näitä laajamittaisia shokkeja, kuinka 
ne saavat alkunsa, miten poliitikot ja suuryritykset käyttävät 
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niitä omaksi hyödykseen ja kuinka niitä tarkoituksellisesti 
tehostetaan, jotta hämmentyneet ihmiset saadaan johdettua 
harhaan. Kleinin kirjaa kannattaa lukea kuin profetiaa siitä, 
mitä tapahtuu, kun äärioikeiston vihakampanjat tuottavat tu-
losta ja liberaali osa yhteiskunnasta alkaa riidellä keskenään ja 
menettää kykynsä toimia kansalaisten suojelijana ja vastavoi-
mana suuyritysten ahneutta vastaan. Yksi syy miksi USA:ssa 
on kärjistynyt mielipidesota liberaalien kesken, on Venäjän 
onnistuminen vuosien ajan jakamaan sekä muita länsimaita 
että erityisesti USA:ta massiivisilla informaatiosotakampan-
joilla, joiden huippuvuona voidaan pitää yllättävää (ja täpä-
rää) Donald Trumpin valintaa vuonna 2016 USA:n presiden-
tiksi. Naomi Kleinin kirjan lähtökohta on koota hajanaisia 
liberaalien rivejä yhteen ja sanojen sijasta yhdistää oikeistoa 
vastaan vastavoimaksi Turmpin hajalle lyömät rivit. 

Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Mutta 
siksi kirja on tehty. Naomi Klein muistuttaa, että Trumpin 
virkaanastujaisista lähtien on usein todettu. että olisi lakattava 
”märehtimästä vuoden 2016 vaaleja”. Nyt olisi hänen mieles-
tään jo aika katso eteenpäin eikä taaksepäin. Haaste on valta-
va. Hän kirjoittaa olevansa kyllästynyt palaamaan jatkuvasti 
menneeseen, sillä vaalikampanjan aikaiset jännitteet, etenkin 
demokraattien esivaalien aikana, kävivät lähes sietämättömik-
si. Klein viittaa sillä demokraattien sisäiseen eripuraan, joka 
varmisti osaltaan Trumpin täpärän voiton. Bernie Sandersin 
veljeskuntalaisiksi kutsutut nuoren sukupolven radiaalit eivät 
suostuneet äänestämään liian konservatiivina pitämäänsä Hi-
lary Clintonia, jonka puoluekoneiston voimalla kloonattuja 
ison rahan maksettuja marakatteja kutsuttiin Hilaryn robo-
teiksi. 

Kleinin kuvaus liberaalien voimien keskinäisistä kahnauk-
sista ja tukkanuottaisista on pysähdyttävää luettavaa. Klein 
epäilee, pääseekö liberaalit pääsemään yli menneisyyden riit-
tävän nopeasti. Siksi hän esittääkin kirjassaan, että liberaalit 
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vetäisivät henkeä: ”Meidän on mahdotonta vaihtaa suuntaa, 
jos emme tarkastele rehellisin silmin näitä tekijöitä, jotka ovat 
johdattaneet meidät nykyiselle tiellemme.” USA:ssa kyseessä 
on markkavoimien säälimätön propaganda isolla rahalla teh-
tynä. Valtiollinen propaganda on toiminut Suomessa samoin 
yrittäessään antaa lähimenneisyydestämme, etenkin talviso-
dan yhteydessä, pseudokuvan ristiriidattomasta, samanmieli-
sestä ja yhteistyöhön uskovasta hyvinvoivasta maasta. Tilanne 
oli toinen heti sisällissodan päätyttyä. Marxin teoria työvä-
enluokan kurjistumisesta olisi käynyt toteen, elleivät demo-
kratiasta ja kansalaisoikeuksista huolestuneet länsivallat olisi 
huolestuneina puuttuneet asiaan ja painostaneet armottomia 
valkoisia kohtelemaan punavankeja ihmismäisesti. 

Sisällissota ei jättänyt jälkiään vain ihmisten muistiin, vaan 
muovasi myöhemmin Suomesta valkoisen Suomen. Kokoo-
mus oli noussut tuolloin porvariston johtavaksi puolueeksi. 
Sen yhden johtajan, J.K. Paasikiven, muistiinpanot Suomen 
ja Venäjän rauhanneuvotteluista 1920 Tartossa paljastavat sen 
ajan oikeistolaisen politiikan kovuuden ja armottomuuden 
ja itsensä oikeistojohtaja Paasikiven säälimättömyyden. Hän 
ei halunnut liittää punaisten yleistä armahdusta rauhanneu-
vottelujen yhteyteen. Sen sijaan Paasikiven listalla oli oikeis-
ton ykköspriorisointina ”bolsekvikkiagitatsionin” estäminen. 
Paasikivi oli ovela peluri, joka olisi halunnut luoda itse kuvan 
omasta poliittisesta toiminnastaan itsenäistymisen murrosvai-
heessa. Valtionarkistosta löytyi Paasikiven 25 vuotta suljettuna 
olleesta laajasta yksityisarkistosta vuonna 1984 lukuja valmii-
na kirjaan työnimellä itsenäisyystaistelu 1917-1918. 

Käsikirjoitus jäi kuitenkin kesken ja herättää ansaitun ky-
symyksen: miksi? Jostain kumman syystä juuri tästä ajanjak-
sosta ei Paasikiven uran aikana tiedetä kovinkaan paljon. Kim-
mo Ikonen tutkii aihetta kirjassaan J.K. Paasikivi – poliittinen 
toiminta Suomen itsenäistymisen murrosvaiheessa (Suomen 
Historiallinen Seura 1990). Ikonen muistuttaa, että Paasiki-
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velle vuodet 1917-1918 antoivat paljon mietittävää maamme 
ulkopolitiikan saralla. Ikosen tutkimuksen tekee merkittäväk-
si se, että hän osaa kysyä millainen poliittinen asema Paa-
sikivellä oli tuona aikana, miten vanha myöntyväisyysmies 
siirtyi innokkaaksi saksalaissuuntauksen kannattajaksi, miten 
ja miksi kansanvaltaisen kehityksen puolesta puhuneesta por-
varista tuli jyrkkä ja taantumukselliseksi leimattu monarkisti 
ja mikä oli Paasikiven tapa analysoida poliittisia tilanteita ja 
tapahtumia sekä toteuttiko Paasikivi Suomen itsenäistymisen 
murrosvaiheessa 1917-1918 omaa poliittista linjaansa?

Ikonen ottaa avuksi Paasikiven tutkimisessa psykologian ja 
valottaa meille millainen ihminen ja persoonallisuus Paasikivi 
oli ja miten luonteenpiirteet vaikuttivat hänen toimintaansa 
politiikassa. Heti aluksi Ikonen huomaamattaan vastaa ensin 
esittämäänsä kysymykseen, miksi Paasikivi ei kirjoittanut juu-
rikaan itsenäisyyden murroskauden 1917-1918 tapahtumista, 
vaikka oli niitä paraatipaikalla yhtenä keskeisenä näytelmän 
henkilönä todistamassa ja itse niihin vaikuttamassa? Ja kun 
selvä ja totuudellinen vastaus loistaa poissaolollaan, joudum-
me päättelemään kyseessä olleen sekä traumaattisen valkoisen 
valheen syntymisen tuskan että hämmennyksen maailmanpo-
litiikan rajujen mullistusten keskellä siitä, millaisen roolin hän 
historiaa varten itselleen rakentaisi. Paasikivi oli tajunnut sekä 
vuoden 1918 traagisten tapahtumien häpeällisten jälkisaura-
uksien, että kuningasseikkailun jäävän Suomen historiaan 
ikuiseksi traumaksi. 

Kyseessä oli myös lähdekritiikistä tuttu ongelma: mikä olisi 
ollut muistiinpanojen, jotka hän oli jättänyt kesken tarkoituk-
sellisesti, totuusarvo? Tässä kohdin on hyvä kysyä, kumpi oli 
ensin, vallankumousko vai suomalainen porvari, sillä ilman 
punakapinaa ja sisällissotaa ei olisi tullut saksalaissuuntausta 
eikä kuningasseikkailua, suojeluskuntia eikä lapuanliikettä, 
ei oikeistodiktatuurin partaalla horjuvaa valkoista Suomea, 
kuten Helsingin yliopiston poliittisen historian emerituspro-
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fessori Seppo Hentilä kirjoitti palkitussa kirjassaan Pitkät 
varjot – muistamisen historia ja politiikka. Kirjan erityinen 
hienous on esipuheen kirjoittaneen poliittisen historian do-
sentti Mikko Majanderin lausuma oivallus, ettei suhteemme 
menneisyyteen ole ”vain historiaa”, vaan täyttä tätä päivää. 
Mutta se on vasta alkusoittoa ja lähtölaukaus tutkia. 

Majanderilta kirjoitushaasteen vastaanottanut emerituspro-
fessori Hentilä muistuttaa historian esityksillä olleen kaikkina 
aikoina ja kaikissa kulttuureissa erilaisia legitimaatiotehtäviä. 
Historian ”totuuksiin” vedoten tekojaan ovat puolustelleet 
Hentilän mukaan niin vallanpitäjät kuin vallankumoukselli-
setkin: ”Tarkasteltava ilmiö on yleismaailmallinen, ja sillä on 
upea saksankielinen nimikin: Vergangenheitsbewältigung.” 
Ajankohtaista saksalaisen sanan suomennoksena ”menneisy-
ydenhallinta” on tänään siksi, että kokoomus on uusimassa 
temppuaan kurittaa ja kyykyttää köyhiä sadan vuoden takai-
sen valkoisen Suomen malliin lähes orjien tasolle. Kun kirjaa 
lukee edemmäksi, huomaa sen vallitsevaa porvarillista status 
quota heilutellessaan Suomen ehkä pahinta kollektiivista 
traumaa selvitellessään vaaralliseksi, sillä se tarjoaa puuttuvan 
palan eilisen porvarillisen ”tahalliseen ymmärtämättömyy-
den” ja vuoden 1918 traagisen valkoisen terrorin jälkeisen 
valheellisen valkopesun sekä ymmärryksen synteesin siitä, 
miksi tämän päivän kokoomus osaa edelleenkin likaamatta 
käsisään menestyksellisesti kurittaa köyhää kansaa väittämällä 
muuta kuin tekee. 

Se näkyy myös siinä, että valkoinen eliitti pitää edelleenkin 
institutionaalista valtaa käsissään eikä tavallinen kansa, kuten 
me, luulee edustuksellisen demokratian periaatteiden läpäi-
sevän kaikki kansalaiset toimimaan ja toivomaan kaikkien 
muidenkin toimivan niin. Valkoinen Suomi pelasi likaista 
peliä kaksilla korteilla, ihan kuten Hentilän kirjasta voim-
me lukea, ja sitä samaa peliä jatkaa kokoomus tänään, kuten 
tästä kirjasta voimme lukea. Vuoden 2023 eduskuntavaalien 
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paalupaikan gallupeissa ottanut kokoomus väittää tavallisten 
ihmisten palvelujen rajujen leikkausten olevan välttämättömiä 
Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle, mutta pysyy hiljaa siitä, 
että rikkaiden veronalennukset vastaavasti eivät hyödytä lop-
pupeleissä edes rikkaita itseään lisääntyvän turvattomuuden 
ja ostovoiman alentumisen takia. 

Kokoomuslainen vallankäytön historia oikeuttaa edelleen-
kin valkoisen Suomen näkökulmasta tällaisen toiminnan sil-
loin varsinkin, kun se palvelee valtaa ja sen vanhoja tulkintoja; 
historialliset tarkoitusperät ja niiden moninaisuus on uhrattu 
nykyajan vaatimuksille. Kyseessä on klassinen esimerkki po-
liittisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Kokoomus on onnistu-
nut retoriikassa pitkällä juoksulla vakuuttamaan olleensa koko 
ajan oikeassa muiden ollessa väärässä. Köyhät kyykkyyn-po-
litiikan kaava on toimiva ja menestyksellinen. Taloudellista 
epätasa-arvoa perustellaan kilpailukyvyn ylläpitämisen nimis-
sä aina saman teurastuskaavan mukaan: verorahoin tuotettuja 
palveluita ja tukia leikataan samalla, kun rikkaille annetaan 
verohelpotuksia. Mutta miten toisten ihmisten lisääntyvä ah-
dinko ja huononevat julkiset palvelut palvelevat kokoomusta? 

Hyvin, sillä kurjuus ja huononnetut julkiset palvelut 
tuottavat lisää tarvetta ja asiakkaita yksityiselle sektorille, 
joiden omistajat tukevat kokoomusta aina vaalien edellä. 
Kokoomuksen henki on sama kuin valkoisen Suomen ai-
kana. Kokoomuksen kyvystä selittää maailma mieleisekseen 
menneisyydessä näemme, ettei valkoinen ylivalta ole koskaan 
tosiasiallisesti hävinnyt maassamme mihinkään. Ei edes ra-
dikaalilla 60-luvulla, jolloin vasemmistolla oli hegemonia ja 
matemaattinen enemmistö yhden vaalikauden eduskunnassa. 
Professori Hentilä muistuttaa valkoisen Suomen instituutioi-
den, esimerkiksi suojeluskuntien, lapuanliikkeen tai politisoi-
tuneen oikeudenkäytön myötä sisällissodan tavallaan jatku-
neen, vahvistaneen traumoja ja synnyttäneen uusia. 

Se mikä tekee Hentilän kirjan ainutlaatuiseksi historiakir-
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jojen maailmassa, on hänen harvinainen kykynsä nähdä ohi, 
yli ja läpi näiden selkeää näkemistä haittaavien historiallisten 
sumutusverhojen, ja etsiä sekä löytää sisällissodan aiheutta-
mia jälkijäristyksiä suomalaisesta näennäisesti sopuisasta ja 
ristiriidattomasta yhteiskunnasta, ja politiikasta, vielä pitkälle 
sisällissodan jälkeenkin konsensus-Suomen silotellun pinnan 
alla tarjoten harvinaisen kurkistusikkunan hallitsevan luokan 
oikeistolaiseen totuus-valhe-maailmaan. Meillä molemmilla 
on samat motiivit. Hentilä tutkii kirjassaan sisällissodan jul-
kisen muistamisen historiaa – ja tarkemmin: tuosta muista-
misesta jo sadan vuoden ajan julkisuudessa käytyä poliittista 
kamppailua.

Minä taas millainen on ollut kokoomusretoriikka – erityi-
sesti sen propagandaversio eli valhe - voittajan näkökulmasta 
sadan vuoden ajan – tarkemmin: miten se on ovelasti muut-
tunut ajan myötä tarpeen tullen nöyräksikin ja äänestäjien 
tarpeisiin sopivaksi, säilyttäen silti valkoisen Suomen aikaisen 
ylemmyydentuntoisen köyhät kyykkyyn-politiikan kulissien 
takana piilossa pysyttelevine puolueen todellisten johtajien, 
suuomistajien ja suurpääoman sekä pappien ohjaillessa huo-
maamattomasti ulkoisesti kaikille miellyttäväksi puleeratun 
kokoomusnuken naruja. Juuri siksi professori Hentilän kirja 
on toiminut oman kirjani yhtenä tärkeimmistä innoittajista. 
Hän tutkii harvinaislaatuista ongelmatiikkaa itse aihetta pel-
käämättä varsin suorapuheisesti, melkein professori Heikki 
Ylikankaan tapaan, luodessaan kirjassaan katsauksen siihen, 
miten vuoden 1918 kokemukset muovautuivat, uusiutuivat ja 
purkautuivat, sekä siihen, millaisina jatkumoina sisällissodan 
asetelmat kantautuivat myöhempään yhteiskuntaan. Yksi työ-
kalu on ollut menestyksellisen käännä vika eduksesi-metodin 
käyttäminen medioiden, kirjojen ja sensuurin avulla.

Kokoomus osaa käyttää mestarillisesti hyväkseen Kari Pa-
losen kirjassa Parlamentarismi retorisena politiikkana (Vas-
tapaino 2012) kuvaamaa Quentin Skinnerin käännä vika 
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eduksesi-retoriikkaa, joita koskevien kirjoitusten tunnetuksi 
tekemä ajatuskuvio, jo antiikin ja etenkin renessanssin reto-
riikassa laajasti käytetty menettelyn avulla voidaan devalvoi-
da hyveitä ja revalvoida paheita; toisin sanoen osoittaa, että 
hyvänä pidetty ei välttämättä sitä olekaan, kun taas pahana 
pidettyäkin voi joiltakin kannoilta puolustaa toisessa säännös-
sään tähdentää uskomusten identifioinnin ja niiden selityksen 
tarpeellisuutta. Valkoinen Suomi pysyy edelleenkin hengis-
sä uskomusten avulla, jota levittävät mediat. Martin Lipset 
puhuu konservatiivisuudesta statusahdistuksena niille, jotka 
kokevat nopeiden muutosten keskellä omat saavutetut etunsa 
ja kulttuurisen asemansa uhatuiksi. 

Myös äärioikeisto on omaksunut Skinnerin ajatukset. 
Richard Hofstadterin psykopatologiaolettamuksen mukaan 
konservatiivit kärsivät jonkinasteisesta mielenvikaisuudesta 
ja suhtautuvat siksi vainoharhaisesti ympäristöönsä-määri-
telmä sopii kuvaamaan hyvin nykykonservatiivien taustalla 
vaikuttavaa huijaamisen psykologiaa niin Trumplandiassa, 
kuin kokoomuksen oikeistosiivessäkin. Äärioikeistolla on ol-
lut perinteisesti suuri kannatus armeijassa, turvallisuuselimissä 
ja etenkin poliisissa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on irtisano-
nut vanhemman konstaapelin, joka vuoti poliisin rekisteristä 
tietoja sivulliselle. Mies myös osallistui sopimattomaan viestit-
telyyn ja luovutti kiikaritähtäimen toimitettavaksi sota-alueel-
le Ukrainaan. Tiedot poliisien yhteyksistä väkivaltaiseen ää-
rioikeistoon ovat huolestuttavia, sillä kyseessä ei ole mikään 
sivujuonne poliisissa tai vaaraton porukka. 

Heillä on aseita, kykyä käyttää sitä ja sisällään paljon vihaa 
erilaisia vähemmistöjä ja etnisiä ryhmiä kohtaan. Yle uutisoi 
20.4. Areenassa otsikolla ”Äärioikeistoryhmän poliisit vies-
tittelivät keskenään tappamisesta ja virkatietojen hyväksikäy-
töstä: ”Niin paljon vakoilen kuin pystyn” - Ylen saamasta 
asiakirjasta ilmeni kahden virasta pidätetyn psyykkisesti häi-
riintyneen ja vaarallisen konstaapelin väkivaltaisia ajatuksia 
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sisältäviä viestejä. Toimittaja Tuomas Rimpiläisen jutussa 
hakasulkeissa olevat osiot ovat toimittajan merkintöjä. RTY 
tarkoittaa rikostutkintaa ja EET ennaltaehkäisevää toimintoa. 
Äänenpainot ovat ihan samat kuin äärioikeiston Tekla Hulti-
nilla tai Hilja Riipisellä.

Poliisi A 5.11.2017: Mulla on hyvä tilanne, kun oon 
RTY:ssä. Kuulen kaikenlaista nimittäin. Vittu niin paljon va-
koilen ja käytän kuulemaani hyväks kun pystyn.

Poliisi B 5.11.2017: Erittäin hyvä. Teen sitä samaa EET:ssä.
Poliisi B 5.11.2017: Ja sit pistetään kylmäksi paljon po-

rukkaa =)
Poliisi A 8.1.2019: Tulee paljon kroppaa. [kroppa = ruu-

mis]
Poliisi B 29.2.2020: [osio salattu] Maastopuku, kypärät, 

rynnäkköreppu, muonaa, paristoja, trangia, EA/välineet, lääk-
keitä, [osio salattu] radiot jne. jne.

Poliisi B 29.2.2020: [osio salattu] savuheitteitä ja muuta 
kivaa =)

Poliisi B 29.2.2020: Saattaa meinaan [osio salattu] yllättyä 
kun alkaa luoti lentämään.

Toimittaja Marjatta Raution tekemässä jutussa kerrotaan 
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin 
toimet tulleen ilmi poliisin tutkiessa ryhmää, jonka jäseniä 
yhdistää turvallisuusala ja myötämielinen suhtautuminen 
äärioikeistolaiseen ideologiaan. Ylen tietojen mukaan erilai-
sista rikoksista on epäilty viittä poliisia, yhtä poliisilaitoksen 
vartijaa ja seitsemää muuta henkilöä. Poliisissa työskentelevät 
ovat Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitok-
silta. Helsingin poliisilaitos on jo aiemmin irtisanonut kaksi 
äärioikeistolaiseen viestittelyyn ja keskusteluun osallistunut-
ta poliisia. Totuudenjälkeinen politiikka ei ole mikään uusia 
ilmiö. Tosiasiassa talouspolitiikassa siirtyminen totuudenjäl-
keiseen aikakauteen alkoi jo 40-vuotta sitten, kun Margaret 
Thatcher nousi Britannian pääministeriksi ja alkoi toteuttaa 
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markkinafundamentalistista talouspolitiikkaa. Näin kirjoittaa 
Christer Lindholm kirjassaan Totuudenjälkeinen talouspoli-
tiikka – Thatcherista Trumpiin (Vastapaino 2019).

Suomalainen mediakenttä oli punaiseksi mielletyn Repo-
radion lyhyttä kautta lukuun ottamatta jäykän oikeistolainen, 
ja sitä valvoivat vanhan liiton tiukkailmeiset talvisostahenkiset 
kokoomusvaikuttajat. Oikeisto sai läpi radiovastuulajin eli ns. 
”kyttäämislain” vuonna 1971. Lain mukaan Yleisradion joh-
to oli velvollinen määräämään jokaista lähetettävää ohjelmaa 
varten vastaavan ohjelmatoimittajan, jonka tehtävänä oli val-
voa ohjelmaa ja estää sisällöltään rikollisen ohjelman lähettä-
minen. Mitään ohjelmaa ei saanut lähettää vastoin vastaavan 
ohjelmatoimittajan tahtoa. Lisää esimerkkejä sensuurista. Esi-
merkiksi toimittaja Reino Paasilinnan yhteiskuntakritiikkiä 
sisältänyt ohjelma Vakuutusasia on sydämen asia, leikattiin 
koska ohjelmassa kerrottiin 28 vakuutuslaitosten johtoeli-
missä mukana olleesta kansanedustajasta, joista seitsemän oli 
myös Yleisradion hallintoneuvoston jäsentä.

Hesarin entinen toimittaja Markku Valkonen tunsi hyvin 
tuon ajan todellisuuden kritisoidessaan vanhaa mediakenttää, 
ja aivan erityisesti turhana ja typeränä pitämäänsä Julkisen 
sanan neuvostoa professori Heikki Ylikankaan sanoin, joka 
oli hänen mukaansa osuvasti luonnehtinut julkisen sanan 
neuvostoa päätoimittajien etujärjestöksi (Heikki Ylikangas, 
Tulkintani talvisodasta. WSOY. Juva 2001. 254 s. Sivu 161.). 
Ylikangas oli saanut Valkosen mukaan oppinsa kantapään 
kautta kiistettyään nipun perustotuuksia, jotka Suomen viral-
linen historiankirjoitus oli naulannut pysyvästi peruskallioon 
ja joita päätoimittajat innokkaasti puolustivat: ”Ylikankaan 
tavoin moni muukin oli joutunut kokemaan, ettei Julkisen 
sanan neuvosto ollut sananvapauden eikä moraalikeskuste-
lun etujärjestö. Jos olisi pirullinen, voisi väittää sen olevan 
suora perillinen valkoisen Suomen ja erityisesti Talvisodan 
sensuurille.”
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Sanan valta ja 
mielivalta

Millaista ala-arvoista kieltä ja synkkiä mielikuvia sisältänyttä 
propagandaa valkoiset voittajat käyttivät hävinneitä punaisia 
kohtaan, paljastaa paljon myös siitä, millainen oli voittajien 
hävinneille varaama surkea kohtaloa toisen luokan kansalai-
sina Suomessa. Professori Seppo Hentilä kertoo esimerkiksi 
senaatin eduskunnan ensimmäisenä kokoontumispäivänä 
15.toukokuuta antaneen esityksen vähintään kolmeksi vuo-
deksi pakkotyöhön tuomittujen vankien siirtämiseksi pak-
kotyöhön Suomen rajojen ulkopuolelle. Voittanut valkoinen 
puoli oli päässyt tappamisen ja nöyryyttämisen makuun. 
Myös heidän edustajansa politiikassa vaativat kostoa kovalla 
kädellä, kuten vanhasuomalaisten edustaja A.O. Kairamo, 
joka keksi Hentilän mukaan, että pari kolme tuhatta puna-
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vankia voitaisiin lähettää Saksaan, jotta sieltä saataisiin liian 
happamien peltojen parannukseen tarvittavaa kalisuolaa. 

Nuorsuomalainen tohtori ja kansanedustaja Tekla Hul-
tin oli sitä mieltä, että kosketus Venäjän kanssa on saattanut 
kansan syvään häpeään ja rikollisuuteen: ”Ellei irtileikkaus 
onnistu nyt, on syöpä kansamme ruumiissa parantumaton.” 
Kuuluisa korpikirjailija ja vaikuttavan agitaattori Puntarpään 
kuvauksen Punaisen viiva -kirjaan kirjoittanut korpikirjailija 
Ilmari Kianto meni vielä pidemmälle Eläköön sota -kirjoi-
tuksessaan Santeri Ivalon kesällä 1918 toimittamassa kirjassa 
Taistelun jälkeen. Kianto ylistää lapsellisen huuman vallassa 
valkoisten oikeutusta tappaa ja väitti sen olevan oikeutettua: 
”Miksi kaunistella sitä, mikä jo on kaunista? Väkevät teot, 
joita johtaa järkähtämättömät periaatteet, ovat aina kauniit.” 
Hentilä kirjoittaa, että sittemmin koko kansan Iki-Kiantona 
tunnetun korpikirjailijan sanavalintoja kutsuttaisiin nykyi-
sin vihapuheeksi. Myös Ruotsi huolestui punaisten huonos-
ta kohtelusta ja valkoisten verenhimosta. Ruotsalaislehden, 
porvarillisetkin, seurasivat tarkkaan vuoden 1918 traagisten 
tapahtumien poliittista jälkinäytöstä. 

Tätä historiamme ehkä häpeällisintä ja vaietuinta vaihetta 
kuvaa ehkä parhaiten Suomen hauskin mies (Suomi 2018; 
ohjaus: Heikki Kujanpää) – elokuva, jota ei olisi voinut Suo-
messa tehdä vielä parikymmentä vuotta sitten, ja joka kuuluu 
samaan sarjaan hienoja, suuria suomalaisia humanistielokuvia 
kuin aikoinaan yhtä vähälle huomiolle jäänyt Maiju Lassilan 
viimeisistä päivistä Työmiehen päätoimittajana kertova Tu-
lipää (Suomi 1978; ohjaus Pekka Lehto ja Pirjo Honkasalo) 
- elokuvakin, joka on yksi Suomen kautta aikojen parhaista ja 
koskettavimmista elokuvista. Mutta miksi molemmat suurisy-
dämiset ja vapaata leikkisää henkeä esitelleet/etsineet elokuvat 
sitten unohdettiin virallisen Suomen toimesta, vaikka ne tar-
joavat sovinnollisen eleen ja kädenojennuksen kansakunnan 
yhden kipeimmän hetken, sisällissodan häviäjien toimesta?
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Elokuvan tapahtumat ovat niin järkyttäviä, että ne ovat 
voineet olla totta - osa sitä unohdetun Suomen traagista his-
toriankirjoitusta, josta emme tiedä mitään koska sen ovat 
vieneet mukanaan hautaan hävinneet ja häväistyt, sillä suo-
malaiseen tapaan tutkia itseään ei vieläkään istu rehellisesti 
myöntää voittajan tehneen rikoksia (sama kaava toistuu vi-
rallisen Suomen kohdalla II ms:n aikaan venäläisten vankien 
kohtelussa ja Itä-Karjalassa olleiden keskitysleirien tunnusta-
misen kohdalla), ja toimineen anteeksiantamattomalla tavalla 
hävinneitä, puolustuskyvyttömiä oman alistetun luokkansa 
puolesta olosuhteiden pakosta omiaan puolustaneita taistel-
leita työläisiä. 

Elokuva on hyvin poliittinen – ehkä liiaksikin, sillä sitä ei 
näytetty Etelä-Pohjanmaalla. Suomen Hauskin mies näyttää 
sen lyhyen ajan, kun Suomi oli hiuskarvan varassa joutua Sak-
san vasallimaaksi heti kesällä 1918. 

Nykyhistoriasta tiedämme, että Goldtzista ja Svinhufvu-
dista rakennettiin juhlavat historialliset henkilökuvat ja Pari-
kan tapaisista häviäjästä ei mitään muuta kuin unohtamalla 
tarkoituksellisesti musta aukot. Siksi meiltä puuttuu jotain 
tärkeää tarkoituksellisesti Suomen historiasta: robinhood-
maisesti vapauttavat ilkikuriset roistot vääryyksiä harjoittavia 
herroja kiusaamasta pilkanteollaan ja naurullaan. Jotain tuon 
ajan itsesensuurista ja vaikeudesta puhua vaikeista asioista 
jälkipolville, jotka ovat joutuneet kokemaan sen läheltä joko 
itse tai vanhempiensa ja sukulaistensa kautta, kertoo teatteri-
neuvos Matti Aron kirjoittama Sörnäisten Työväennäyttämön 
- Helsingin Työväenteatterin historiikki Kestävä kaarisilta 
(Helsingin työväenteatterin kannatusyhdistys 1982). 

Historiikissa sivuutetaan täysin vuoden 1918 tapahtumat 
eikä edes sanalla viitata sen vuoden näytelmiin ja tapahtu-
miin. Kyseessä on siis ilmeisen vaikea pala nieltäväksi vielä 
lähes 70-vuotta suuren onnettomuuden jälkeen työväen omaa 
kulttuuriperintöä mukanaan kantaneille ihmisille. Juuri siksi 
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Suomen hauskin mies- elokuva on enemmän kuin paikal-
laan. Se kertoo nimittäin meille tavallisen ihmisen ja tämän 
työväennäyttämön näyttelijöiden silmin mitä tapahtui helve-
tiksi muuttuneessa maailmassa heille ja heidän tovereilleen; se 
kertoo myös juuri tämän näyttämön näyttelijöiden tarinan. Ja 
miten? Todella upeasti. Asetelma on herkullinen. Onko pa-
hempi petos, kun työväenteatterin johtaja on yrittänyt paeta 
punaisten johtajien mukana Viipuriin vai valkoisen vankilei-
rin komendantin pako Tampereen taistelusta jättäen oman 
poikansa kuolemaan? 

Mutta millaista kokoomuksen edustama ummehtunut 
konservatismi käytännön politiikassa on, ja mikä on kokoo-
muslaisen politiikan sanojen ja tekojen välinen ristiriita sekä 
tekojen, usein suurelta yleisöltä piiloon jääviä, motiiveja. 
Tämä on erityisen tärkeää siksi, että valhe on ovela ja muuttuu 
koko ajan, koska elämme aikakautta, jolloin poliittisia kysy-
myksiä yritetään yhä enenevässä määrin neutralisoida, hallin-
nollistaa tai tieteellistää, kuten Klassiset poliittiset ajattelijat 
(Vastapaino (2017) - kirjan toimittaneet Petri Koikkalainen 
ja Paul-Erik Korvela kirjoittavat kirjansa esipuheessa. Heidän 
mukaansa erityisesti taloustieteellinen puhetapa on viime ai-
koina pyrkinyt korvaamaan politiikan samaan aikaan, kun 
poliittiset suhteet ovat muuttuneet kumppanuuksiksi, kan-
salaiset kuluttajiksi ja poliittiset yhteisöt palveluntarjoajiksi, 
koska politiikalla on negatiivinen kaiku ja sen ajatellaan vain 
sekoittavan asioiden hyvää hoitamista. 

Erityisen hyviä tässä ovat olleet kokoomuslaiset poliitikot 
ja siksikin, että kokoomus lähestyy ongelmia pragmaattisesti 
tavallisen ihmisen ymmärrys mielessä talouspolitiikka edel-
lä. Kokoomuslaiset ymmärtävät David Eastonin ja muiden 
systeemiteoreetikkojen tapaan käsitellä politiikkaa poliittisen 
järjestelmän sisällä taloudellisten arvojen, valta-asemien ja 
muiden resurssien valtiollisissa instituutioissa tapahtuvana 
jakamisena. Tätä tutkii tarkemmin Koikkalaisen ja Korvelan 
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kirja, mikä on hyvä esimerkki nykyajan poliittisen tutkimuk-
sen korkeasta tasosta klassisten poliittisten teorioiden popula-
risoijana. Kirja lähtee siitä tärkeästä ongelmasta, mikä syntyy 
nykyhetken politikan suurimmasta ongelmasta, eräänlaisesta 
kaikkea verhoavasta arkisuudesta ja näennäisestä vaihtoehdot-
tomuudesta. 

Kirjoittajien mukaan taustalla vaikuttaa ajatus, että yhteis-
kunnalliset kysymykset voitaisiin ratkaista asiantuntijoiden 
avulla ja siten maksimoida yhteinen hyvä, tehokkuus ja tuot-
tavuus: ”Nykyisin puhutaan usein kilpailukyvystä ja säästöis-
tä ilman, että kerrottaisiin mihin säästöt käytetään tai miten 
kilpailukyky edistää hyvää elämää. Poliitikot tosin vakuuttavat 
talouskasvun ja tehokkuuden palvelevan korkeimpia päämää-
riä, kuten hyvinvoinnin säilymistä, mutta senkään laadulle 
ei yleensä pystytä antamaan talouspuheessa riippumattomia 
määritelmiä” Juuri tällä tavalla kuin Koikkalainen ja Korvela 
kirjoittavat tekee ovela kokoomuskin. Kyseessä on valhe ja 
eräs mahdollinen selitys sille, miksi kokoomus on aina yrittä-
nyt välttää mustaa sisintään eli ummehtuneen arkkikonserva-
tismin leimaa, ja kutsuu sitä peitelläkseen itseään moderniksi 
ja liberaaliksi keskustaoikeistolaiseksi oikeistopuolueeksi. Ko-
koomuslaiset ovat osaavia ja ovelia. 

Esimerkiksi sivistynyt moralisti Kirsi Piha ei varsinaises-
ti valehtele, vaan antaa äänestäjän uskoa tarinaansa, joka on 
enemmän kultaiseen käärepaperiin kääritty mainos, kuin aito 
tai tosi kertomus ja havainto maailmasta tai väittämä totuu-
desta. Se on hänen ja hänen puolueensa tapa valehdella. Ove-
la, älykäs ja aina muiden unelmilla ratsastava ja heillä lopulta 
omat unelmansa maksattava. Kokoomuslainen toimii kuin 
Aristoteles, jonka mukaan taloudesta puhuvan täytyi tietää, 
mitkä ja kuinka suuret ovat tulonlähteet, jotta jos yksi ehtyy, 
se voidaan palauttaa, tai jos jokin tulonlähde on pienentynyt, 
sitä voidaan kasvattaa. On tunnettava myös kaikki maksut, 
jotta tarpeettomaksi käyneet voidaan lopettaa ja kasvanutta 
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pienentää, sillä rikkaaksi ei tulla vain lisäämällä omaisuutta 
jo olevaan, vaan myös kuluja karsimalla. 

Näistä asioista ei voi saada kokonaiskuvaa vain oman 
kaupungin asioita koskevan tutkimuksen perusteella, vaan 
neuvominen näissä asioissa edellyttää, että on perehtynyt 
myös muiden keksimiin asioihin. Kuulostaako tutulta? Ihan 
kuin kokoomuslaisen suusta sanottuna pitää olla lehmä ym-
märtääkseen, mistä maito tulee. Aristoteleen väittämä pitää 
paikkansa kamreerisieluiselle poliitikolle vain, jos hän toimii 
pyyteettömästi sekä oikeudenmukaisesti ja kertoo myös sen, 
mitä kokoomuslainen poliitikko ei tee: kuka hyötyy säästöistä 
ja leikkauksista, ja kuka tai ketkä taas eivät? Kaikki tämä siksi, 
että kokoomusretoriikka on kuin pragmaattinen synonyymi 
markkinoinnin kanssa; sen tarkoituksena on myydä menestys-
tarina. Se ei ole samaa, kuin mitä retoriikka oli Aristoteleelle 
- kyky havaita kunkin asian yhteydessä vakuuttava. 

Se on jotain muuta ovelaa ja hieman piilossa jäävuoren ta-
paan lymyilevää, sillä yleensä, niin myös tässäkin tapauksessa, 
retoriikka näyttää kykenevän havaitsemaan annetuista asioista 
sen, mikä niiden yhteydessä on vakuuttavaa, ei vakuuttavaa 
ja selvää tarkoituksellisesti omiin poliittisiin tarpeisiin muun-
neltua totuutta. Vasemmiston vainot ja hävityn työväestön 
luokkasodan jälkeinen oikeistodiktatuuri- ja hegemonia yh-
teiskunnassa sekä oikeiston harjoittama säälimätön, ja valtion 
hiljaa tukema, terrori takasivat kokoomuksen vahvan aseman 
1920-luvun Suomessa. Se riitti kokoomukselle juurruttaak-
seen asemansa johtavana porvaripuolueena. Valkoterrorin, 
Saksan armeijan ja suuromistajien tuella, hallitsevaa kokoo-
musta pelättiin mutta myös inhottiin, halveksittiin ja uhmat-
tiin kansan keskuudessa, vaikkakin vähin äänin ja usein salaa 
kostoa peläten. 

Se, että kokoomusta pelättiin, toimi myös kokoomuksen 
käyntikorttina sen potentiaaliseen kannattajakuntaan – suu-
romistajiin, johtavaan virkamiesluokkaan ja pappeihin päin, 
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sillä he rahoittivat, ja rahoittavat edelleenkin, sosialismin ja 
Venäjän pelosta puoluetta avokätisesti. Silloin nousee yh-
deksi tärkeäksi kysymykseksi: onko kokoomus muuttunut ja 
jos on, niin miten ja mihin suuntaan? Kun kokoomuksen 
aiempien vuosien ohjelmia ja vaalitavoitteita vertaa esimer-
kiksi kokoomuksen varjobudjettiin 2022 vaikuttaa siltä, ettei 
ole sinnepäinkään ja että totuus, mitä puolue itse vuolaasti 
omassa mytologiassaan ideologisesta muuttumisestaan levit-
telee, on vahvasti muunneltua kosmeettista totuutta kaikkien 
kansalaisten etua ajavana yleispuolueena, mitä se ei ole vielä 
edelleenkään päinvastaisista väitteistään huolimatta. Eikä tule 
koskaan olemaankaan. 

Kokoomus rahastaa itselleen tukea äänestäjiltä saman-
aikaisesti, kun se langettaa sillä sumuverhon todellisten ai-
komustensa suojaksi suojellakseen yhä ahneemmaksi käyviä 
rahoittajiaan, suuyrityksiä ja suuromistajia sekä hyvinvoivien 
verokapinallisia. Kokoomusta vaivaa eräänlainen poliittinen 
skitsofrenia Hamletin tapaan. Eikä parannusta ole näkyvissä, 
sillä tämä bisnes on kannattavaa. Kokoomuksen edeltäjän, 
suomalaisen puolueen, ohjelma ei ollut tunkkaisen arkkikon-
servatismin läpitunkema. Puolue halusi parantaa mm. maa-
seudun tilattomien ja torpparien asemaa, toivottiin työlain-
säädäntöä ja tutkimusta työpäivän pituuden rajoittamisesta. 
Vaadittiin myös uskonnonvapautta, miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa sekä kieltolakia. Ohjelma oli jopa jossain mielessä 
nykypäivän näkövinkkelistä varsin edistyksellinen. Mutta sil-
ti puolue oli sisuksiltaan patataantumuksellinen rikkaiden ja 
ylemmän kansanosan puolue. 

Eikä ole siitä muuttunut mihinkään muuttuessaan nykyi-
seksi koulutetun ylemmän keskiluokan puolueeksi. Miksi 
näin kävi ja miten tämä oli mahdollista? Tässä kirjassa tutki-
taan, miten temppu tehtiin rationaalisen rekonstruktion avul-
la kokoomusretoriikan filosofista ja normatiivista ydinsisältöä 
tutkimalla lisäkysymyksellä: miksi kokoomuslainen mystiik-
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ka, historia, tehdyt tutkimukset, kirjat ja mediajutut eivät 
etsi syntyjä syviä, vaan tyytyvät yliolkaisesti sivuuttamaan 
ne perustavanlaatuiset ongelmat, joita tutkimalla saisimme 
selville syyn siihen, mikä kokoomuksessa on tänään vialla, ja 
miksi porvari edelleenkin nukkuu huonosti? Kokoomuksen 
kanssa pitää olla varovainen ja tarkkaavainen. Puolue edustaa 
hyvinvoivaa eliittiä ja korkeasti koulutettuja onnistujia, jotka 
osaavat pukeutua siististi, puhua vakuuttavasti ja olla esimer-
killisiä – ainakin julkisuudessa päällisin puolin. 

Kun tutkii kokoomuksen puoluekokousten asiakirjoja, ja 
sitä käytännön politiikkaa, mitä puolue on harrastanut edus-
kunnassa ja hallituksessa, alkaa ihmetyttää ja epäilyttää ovatko 
kaikki se teatteri, mitä tämän ympärille on huolella sadun 
tapaan rakennettu, tehty vain harhauttamismielessä suurta 
yleisöä varten? Vaikuttaa nimittäin siltä, ettei kaikki ole kun-
nossa. Siksi tarvitsemme tätä kirjaa varten hieman pirunkin 
apua ja luemme kokoomuksen tekstejä ”kuin piru raamattua”, 
ja takerrumme pirullisiin yksityiskohtiin huomataksemme, 
ettei maailma ja totuus ole sellainen, kun kokoomus sen meil-
le ovelasti yrittää syöttää karvoineen päivineen, sillä siellähän 
se vihtahousu hiilihankoineen piileskellee irvailemassa meille 
sinisilmäisille suomalaisille, jotka olemme tottuneet jumalan 
sanan siivittämänä uskomaan, mutta salaa piruillen epäile-
mään kaiken, mitä meille sanotaan. Yksi esimerkki tästä on 
jo mainittu Marxin teorioiden epäilijä, pirullisen ovela J.K. 
Paasikivi puheineen. 

Paasikivi edustaa kokoomuksen kadonnutta sielua, joka 
käy jatkuvaa moraalista kamppailua talouden ja politiikan 
välillä unohtaen John Locken puritaanisen suhtautumisen 
yksityisomaisuuteen. Talouden ja politiikan suhde muuttui 
ryskyen viimeistään Montesquieun Lakien henki (1748) vai-
kutuksesta pysyvästi. 1800-luvulla yhteiskunnan rooli talou-
dessa kasvoi. Paasikivestä näemme, miten vanhan maailman 
moraaliarvot murtuvat uusien uidessa tilalle niin, että voi 
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hyvällä syyllä sanoa kapitalismin muuttaneen käsityksiämme 
moraalista, johon valitusaika oli valanut optimismia edistys-
uskona, jonka mukaan myös ihmisten elinolosuhteet parani-
vat koko ajan. Paasikivi oli temperamenttinen ja puhui aina 
tarpeen tullen historiaa varten omaa muunneltua totuuttaan, 
ja höysti puheensa sekä kirjoituksensa historiasta otetuilla so-
pivilla sitaateilla lisätäkseen fiksuuden tunnelmaa. 

Esimerkiksi Paasikiven mukaan Marxin väittämä siitä, että 
työväestön asema tulee yhä kurjemmaksi ja huonommaksi ei 
pitänyt paikkansa, vaikka hän tunsi hyvin, etenkin saksan-
kielisen, talousteoreettisen keskustelun ja maailman talouden 
tilan, joista olisi voinut vetää toisenlaiset johtopäätökset niin 
halutessaan. Paasikivi ei tehnyt niin, koska se ei palvellut hä-
nen ristiretkeään kaikkea punaista vallankumouksellisuutta 
vastaan. Toinen Marxin tärkeä oppi oli tuotannon keskit-
tyminen, jonka mukaan taloudellinen tuotanto ja toiminta 
keskittyi yhä suurempiin ja suurempiin yrityksiin. Sekään ei 
pitänyt Paasikiven mielestä paikkansa, vaikka juuri niin oli 
kaikkialla, myös Suomessa, missä Paasikivi istui itse tätä oppia 
toteuttamassa niin Kansallis-Osake-Pankin pääjohtajana kuin 
lukuisten suurten suomalaisten yritysten johtokunnissa. Jos-
kus hän oli aidosti hämillään, tai esittää olevansa, maailman 
erilaisuudesta omiin luuloihinsa verrattuna. 

Esimerkiksi kerran erään maalaisliittolaisen lehden kirjoi-
tuksessa, missä todettiin, että yhteiskunnassa oli sovittamat-
tomia taloudellisia ristiriitoja, ja eri kansanluokkien kesken, ja 
että siksi luokkataistelu oli luonnollista ja jopa välttämätöntä 
– juuri sitä mitä kokoomus vastusti ja yritti saada vaietuksi. 
Paasikiven sanoin sellainen ajattelu oli vastoin kokoomuslaista 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia periaatteita Pareton lain mu-
kaan: ”On aivan turhaa luulla taloudellinen hyvinvointi voi-
tavan perustaa olemassa olevien varojen uudelleen jakamiseen 
ja väärä luulo on, että yhden kansankerroksen hyvinvoinnin 
kohoaminen vaatisi toisen kansanluokan elämäntason alenta-
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mista.” Tällä hän tarkoitti oman luokkansa elämää. Kansallis-
pankin johtajana hän oli päässyt nauttimaan hyvän aseman 
lisäksi taloudellisesta rikkaudesta ja asui vuosina 1911-1921 
Etu-Töölössä Nervanderinkadulla sijainneessa Oiva-nimisessä 
hienossa ja vaikuttavassa taloyhtiössä naapureinaan muita joh-
tavia porvarillisia suomalaispoliitikkoja, kuten Hannes Geb-
hard, E.G. Palmen, Yrjö K. Yrjö-Koskinen, Antti Tulenheimo 
ja Lauri Ingman. 

Valkoisen Suomen harrastama kova ja armoton oikeistore-
toriikka on siis ihan samaa tänään, kuin Petteri Orpon kokoo-
muksen varjobudjetissa 2022 esittämät vanhaa köyhäinhoito-
mentaliteettia modernisti jatkavat leikkauksetkin. Sata vuotta 
sitten valkoisen hämärän vuosina tappiolle jääneet punaiset 
nujerrettiin ja näännytettiin maan rakoon, sillä toivomuksel-
la, etteivät enää nostaisi päätään ja vaatisi oikeuksiaan suoje-
luskunta niskassaan hönkimässä pikkuapunaan myöhemmin 
IKL. Suomalainen porvaristo pääsi valkoisen terrorin aikana 
veren makuun ja onnistui muovaamaan Suomesta punaisilla 
ja venäläisillä pelotellen yksityisomaisuuteen vannovan yksi-
tyisen edun maan. 

Naomi Klein neuvoo kirjassaan Ei riitä – vastaisku shokki-
politiikalle ihmisiä ottamaan tarkasti selvää shokkipolitiikan 
toimintamenetelmistä ja siitä, kenen etuja se kulloinkin pal-
velee: ”Se auttaa toipumaan ja käymään niitä vastaan. Toiseksi 
on tärkeä katsoa, että meidän kertomuksemme on toisenlai-
nen kuin näiden shokkitohtorien.” Tavallisten ihmisten on 
vaikea pitää yhtä, jos heille koko ajan kerrotaan tarinaa siitä, 
kuinka vihaisia he ovat ja kuinka heitä yllytetään olemaan 
muita kohtaan. Mutta millaista oli luottamus politiikkaan ja 
poliitikkoihin 1930-luvulla, kun maa oli vahvasti jakaantunut 
oikeistoon ja vasemmistoon? Siitä kertoo kokoomuksen vahva 
taustavaikuttaja K.N. Rantakari Suomen itsenäisyys ja poliit-
tiset perinteet – kokoomuspuolueen 20-vuotisjuhlajulkaisu 
(kansallisen kokoomuspuolueen Uudenmaan piiritoimikunta 
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1939) otsikolla Suomen edellytyksistä politiikassa: 
”Suuren yleisön keskuudessa vallitsee oikeastaan kaikkial-

la maailmassa se käsitys, että lupaustensa rikkomisella, val-
heella, petoksella, sanalla sanoen siveellisesti huonoilla, jopa 
suorastaan rikollisilla keinoilla saavutetaan parhaat tulokset 
politiikassa.” Rantakari lainaa kirjoituksessaan saksalaiskir-
jailija August von Kotzebueta, joka sanoi poliittisten pyytei-
den likaisen, väljän viitan peittävän kaikki. Miksi Rantakari 
kirjoittaa näin? Hän puhuu poliittisesta petoksesta, kuin se 
olisi kaikkien harrastamaa harmillista, mutta välttämätöntä 
toimintaa, koska kaikki muutkin pettävät. Se on pelin henki 
hänen mukaansa ja niin hän tulee paljastaneeksi enemmän-
kin. Silti hän moralisoi muita, hyökkää työväestön vaatimuk-
sia vastaan ja esittää itsensä ja puolueensa puhtoisena pelin 
rumuudesta. Kokoomuksen tapa selitellä omia motiivejaan, 
peitellä totuutta puolueen oikeista tavoitteista ja puolueen 
todellisten johtajien suuromistajien- ja yhtiöiden sekä eliitin 
etujen ajamisesta, näkyy selvästi kirjoituksen pohjalla. 

Rantakarin mielestä kaikissa ammateissa on enemmän 
puutteitaan ja taitamattomuuttaan petollisuudella korvaa-
maan pyrkiviä yrittäjiä, kuin eteviä, saati nerokkaita, joiden 
ei tarvitse tällaisia keinoja käyttää. Rantakarin kirjoituksessa 
politiikka muistuttaa liike-elämää. Valheilla ja petoksella saa-
vutettu liikevoitto merkitsee hänen mielestään lyhytaikaista 
saavutusta: ”Tarvitaan myös luottamusta. Ennen kaikkea 
sitä. Luottamuksen puutteeseen sortuu ennen pitkää rikas-
kin firma. Myös valtiollisessa toiminnassa tarvitaan pysyvien 
tulosten aikaansaamiseksi sellaista luottamusta, joka saavu-
tetaan ainoastaan sanassa pysymisellä ja muilla siveellisillä 
ominaisuuksilla.” Rantakari käyttää korukielisiä kiertoilmai-
suja ja mahtipontista historia minut oikeuttaa-menetelmää 
häivyttääkseen puheen sisältämän vahvasti epätotta sisältävät 
propagandaväitteet syyttämällä muita valheellisesta ja pirul-
lisesta demagogiasta.
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Heinrich Herkneria väitti työväenliikkeen voitoista, ettei 
niitä ole suinkaan saavutettu sillä likaisella taktiikalla, jota 
niiden hankkimiseksi on toisinaan käytetty, vaan ne on saavu-
tettu sellaisesta taktiikasta huolimatta, koska köyhien ja vähä-
väkisten asia on niin kallis, ettei kaitselmus salli sen hukkuvan 
sameimpiinkaan ryöppyihin: ”Ja kuinka usein unohdetaan, 
että tällainen häikäilemätön kansanyllytys ajaa käyttäjänsä 
lopulta umpikujan heidän itsensä ja monesti kansansakin 
turmioksi, jolloin toteutuu se, mitä vallankumouksista on sa-
nottu, niin että – ne syövät omat lapsensa – ja voisi lisätä: sekä 
vanhempansa.” Puhe on kuin Petteri Orpon suusta vappuna 
2022. Meidän on myös Kleinin tapaan sanottava ei järjestel-
mälle, joka on nostanut orjuuttajamme nykyisiin asemiinsa. 
Meidän on saatava olla eri mieltä ja puolustaa itseämme sekä 
omi oikeuksiamme, vaikka se on vaikeaa. Mutta se kannattaa. 

Kun miettii esimerkiksi Timo Vihavaisen kirjaa Barbaris-
min paluu (Otava 2017) keskeisimmän väittämän ”Valistus-
henkinen edistysusko on kärsinyt haaksirikon ja kasvavien 
slummien todellisuus aletaan jo hyväksyä väistämättömänä 
tosiasiana”, ymmärtää miksi filosofi Badiou kirjoitti tällaista 
typeryyttä vastaan. Noam Chomsky kysyy kirjassaan Media-
kontrolli (Sammakko 2003) tärkeän kysymyksen lukijoiltaan: 

”Haluammeko elää vapaassa yhteiskunnassa, vai erään-
laisessa itse aiheutetun totalitaarisen järjestelmän alistamina. 
Haluammeko elää yhteiskunnassa, jossa hämmentynyt lauma 
on syrjäytetty päätöksenteosta, jossa se on hämättynä, kau-
huissaan karjuu isänmaallisia iskulauseita, pelkää henkensä 
edestä ja palvoo pelonsekaisella kunnioituksella johtajaa, 
joka pelasti heidät ”tuholta”, samalla kun koulutetut massat 
tepsuttavat käskystä hanhenmarssia ja hokevat iskulauseita, 
joita heidän kuuluu toistaa, ja yhteiskuntamme mätänee ja 
rappeutuu. Päädymme palvelemaan väkivaltaista palkkaso-
turivaltiota toivoen, että muut maksavat meille maailman 
murskaamisesta.” 
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Valkoinen valhe
Naomi Kleinia alkoi Trumpin nousua seuratessa vaivata outo 
tunne. Klein oli joutunut urallaan tutkivana toimittajana 
todistamaan sitä, kuinka yksityinen omaisuus oli kaapannut 
entistä enemmän valtaa poliittisilta järjestelmiltä - tämä on 
Vihavaisen, Trumpin ja heidän hengenheimolaistensa kaava, 
jota pitää oppi nyt tuntemaan uusien amerikkalaisten isän-
tien tapojen oppimiseksi - yrittää mitätöidä demokratia ja 
kansalaisten oikeus tulla tasavertaisesti kohdelluksi – rasis-
mia ja toiseuden pelkoa aseenaan käyttävänä uusliberalismin 
maailmanlaajuisena esiinmarssina. Yksityisomaisuudesta ja 
muiden kustannuksella elävästä ahneudesta oli tullut mark-
kinavoimien uusin kiihoke. Kapitalismi halusi toimia ilman 
vastuuta ja säätelyä. Suomessa tämän taistelun alkulaukaukset 
nähtiin keväällä 1918. 

Mutta ei Suomella ole vieläkään syytä pörhistelyyn. Val-
koisen Suomen totuus ja instituutiot sekä eliitti hallitsevat 
edelleenkin maata omiin tarkoituksiinsa hyväksikäyttäen vail-
la riittävän tehokasta ja osaavaa vastavoimaa. Vastavoimasta 
kirjoittaa myös Naomi Klein kirjassaan Ei riitä – vastaisku 
shokkipolitiikalle. Kleinin kirjan kehotus on siksi välttämä-
tön, että aina maan hiljaiset ja heikot eivät ole joko osanneet, 
saaneet tai uskaltaneet sanoa mielipidettään tai edes äänestää 
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omia oikeuksiaan ajavia ryhmiä. Yksi asia, mistä ei virallisessa 
Suomessa puhuta, on juuri tämän, nykyisin hieman piilossa 
olevan, laajan ja vaikutusvaltaisen äärioikeiston rooli kulissien 
takana. Se on silti yhä voimissaan ja sillä on valtaa ja se käyttää 
sitä edelleenkin yhtä tehokkaasti, kun ihmiset ovat herkim-
millään vaikutteille alttiina. 

Esimerkiksi äärioikeisto on väittänyt tahallaan virheellisesti 
valistuksen ajan edistysuskon projektina olevan huonojen en-
nusmerkkien valossa lopullisesti ohi, mitä se ei missään nimes-
sä ole; vastahan me olemme päässeet alkuun ihmisen vapaut-
tamisessa kahleistaan. Mutta he nojaavatkin Viktor Rydbergin 
sosiaalifasistisille ajatuksille, että ”Paratiisi ei ole paikka, missä 
kaikki hyvä on saatavilla, vaan se, missä me olemme hyviä”. 
He väittävät, ettei ihminen ehkä tulekaan paremmaksi, vaikka 
nykyisin hänellä ovat asiat paremmin kuin ennen, ainakin 
mikäli niitä arvioidaan rahassa. Historiassa on tietyt laina-
laisuudet ylä- ja alamäkineen toistuvat syklittäin. Maailman 
lakien mukaan aina jokin suunta synnyttää vastaliikkeenään 
päinvastaisen suunnan ja tuhoaa edeltäjänsä hyvät tai pahat 
aikeet, tehdäkseen itse joko hyvää tai pahaa, usein tragikoomi-
sesti myös päinvastoin riippumatta aikomuksistaan. 

Spengler sanoi stoalaisuuden, jota kyynikotkin hänen mu-
kaansa edustivat, kuuluvan tiettyyn kulttuurin vaiheeseen, 
sivilisaatioon, kuten siihen kuuluvat toisessa aikakaudessa 
sosialismi ja preussilaisuus. Klein kuvaa tätä saman vasten-
mielisen ilmiön nykytaktiikkaa kirjassaan Tuhokapitalismin 
nousu (WSOY 2008). Klein tutki sitä häikäilemätöntä tak-
tiikkaa, joka otti kaiken hyödyn irti tuon ajan ihmisten mieliä 
hämmentäneistä katastrofeista ja turvallisuustunteen järkky-
misestä sekä kaiken oudon ja äkillisen järkytyksestä. Klein 
huomasi miten niiden avulla vietiin läpi suuryritysten hyö-
dyksi koituvia, usein hänen kutsumaansa ”shokkiterapiaksi” 
nimettyjä toimenpiteitä, mutta mikä pahinta hallituksessa 
istuvat miljardöörit ja multimiljonäärit oli valittu paikoilleen 
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vaikeuttamaan valtionhallintoa ja purkamaan koko järjestel-
mä yhtiöiden eduksi. 

Klein kertoo Trumpin aloittamasta totaalisesta sodasta 
julkista sektoria ja hyvinvointipalveluita vastaan, oli kyse sit-
ten ympäristölainsäädöksistä tai nälkää vastaan suunnatuista 
ohjelmista: 

”Niiden tilalle astuu suuryritysten rajaton valta ja vapaus. 
Ohjelma on niin räikeän epäoikeudenmukainen ja silmin-
nähden korruptoitunut, että sen toteuttamiseen tarvitaan 
laajamittaista, hajottavaa ja hallitsevaa rasistista ja seksistä 
politiikkaa sekä loputonta ihmisten ajatukset harhauttavaa 
mediaspektaakkelia.” Kun Kleinin kirjaa lukee eteenpäin, 
hämmästyy sen monista yhtymäkohdista tämän päivän ko-
koomukseen ja suomalaiseen äärioikeistoon, mitkä juontavat 
juurensa vuoden 1918 traagisiin tapahtumiin, jolloin koko 
maata kuristanut shokkiterapia oli äärioikeistolainen valkoi-
nen valhe.

Ihan samalla tavalla kuin amerikkalainen äärioikeisto tä-
nään, vuoden 1918 traagisten tapahtumien voitonhuumassa 
suomalainen äärioikeistokin uhosi, ettei työläinen nousisi enää 
koskaan puolustamaan omia oikeuksiaan omistavaa luokkaa 
vastaan. Valkoisen valheen mahtiaika ja valkoisen puolen my-
tologisointi osui äärioikeiston voiman vuosiin 1920-luvun 
alkuun, mutta kuten jo sanottua, jatkuu yhä kokoomukses-
sa ja suomalaisissa instituutioissa usein huomaamattomalla 
tavalla. Voittaneelta puolelta alkoi sadella vielä tänäänkin 
kuultavia väitteitä, että työväenjohtajat olivat pettäneet kan-
sansa ja kansanvallan liittoutumalla venäläiskommunistien 
kanssa Suomen itsenäisyyttä vastaan tarkoituksenaan luoda 
Suomesta myöhemmin yksi syntymässä olleen Neuvostoliiton 
neuvostotasavalloista. 

Kotkalaisen porvarisanomalehden, Etelä-Suomen, päätoi-
mittajana, senaattorina ja suomalaisen puolueen puoluesih-
teerinä toimineen K.N. Rantakarin punaisten hallitsemassa 
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Viipurissa ylös kirjaamat katkeruuden ja vihan sanomat kuva-
sivat hyvin, miltä pohjalta valkoinen valhe ponnisti myöhem-
min: ”Kasvot kiihkosta kalman kalpeina, sieraimet raivosta 
repeämäisillään vyöryi tuo joukko hihkuen, hypellen, rääkäis-
ten reuhtoen ohitseni. Edessäni siis oli oikea villi-ihmisten so-
tatanssi. Rukoilin jumalaa, ettei tuosta ihmiskunnan kuonasta 
jäisi ainuttakaan olentoa henkiin maailmaa saastuttamaan.” 
Jos valkoinen terrori olisi saanut jatkua vapaana riehuen 
hieman pidempään, Rantakarin rukoukseen jumalalle olisi 
vastattu. Hentilä kirjoittaa Pitkät varjot-kirjassaan punaisten 
yhdistämisen ”ryssäläisyyteen”, iljettävään itään, tarkoittaneen 
sitä, ettei punakapina ja terrori ollutkaan perimmältään sivis-
tyneiden suomalaisten vaan raakalaismaisten itäisten barbaa-
rien tekoa. 

Edellä esitetyt esimerkit olivat valkoisen valheen ensim-
mäisistä väitteistä. Vaaran vuoksiksi nimetyt 40-luvun lop-
puvuodet ja erityisesti vuoden 1948 vallankaappaushuhut ja 
kommunistien pelaaminen syrjään olivat osa oikeiston sisällä 
tehtyä laajaa offensiivia Neuvostoliittoa ja suomalaisia kom-
munisteja vastaan, oli tälle revanssihenkistä jatkoa hävitylle 
sodalle Neuvostoliittoa vastaan. Kokoomus tähyili äärioikeal-
le. J.K Paasikivi oli kirjoittanut tästä jo Demokratia vai dikta-
tuuri -kirjassaan (Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapai-
no 1934). Paasikivi määrittäessään kantaansa kokoomuksen 
oikealla puolelle ilmestyneeseen Isänmaalliseen kansanliikkee-
seen IKL:ään: ”Määrittäessämme kantamme IKL:ään täytyy 
meidän ottaa huomioon fascistiset ja kansallissosialistiset liik-
keet sellaisina kuin ne ovat ulkomailla esiintyneet, tarkastaa 
ja harkita niiden olemusta ja luonnetta kuin myös, mihin ne 
ovat muissa maissa johtaneet.” 

Paasikivi paljastaa samalla IKL:n taustalla vaikuttavan 
isänmaallisuskonnollisen ideologian olevan myös saman kuin 
mitä se oli kokoomuksellakin. Erona on vain se, ettei itse 
liikkeitä voi hyväksyä koska ne rajoittavat ja kieltävät vapaut-
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ta kaikilla aloilla, niin valtiollisella ja henkisellä kuin myös 
taloudellisella. Miksi Paasikiven kirja on tärkeä? Siksi että se 
paljastaa sen samankaltaisuuden, joka oikeistolla on samoin 
kuin sen ikuisen taistelutahdon vasemmiston vapausnäke-
myksiä vastaan. Erona on vain se, että IKL toimi aikoinaan 
kuin natsien ruskeapaidat katutappelijoina ja nyrkkinä vasem-
mistoa vastaan samalla, kun kokoomus keräsi kabinetteihin 
suuromistajat ja rahoitti vasemmiston vastaista propagandaa. 
Jarkko Vesikansa kuvailee artikkelissaan Kommunismin torju-
jat ensisammutustyössä kirjassa Ajankohta 1997 (toimittanut 
Timo Soikkanen Helsingin ja Turun yliopistot) sitä, miten 
moni oikeistolainen koki joutuneensa taistelemaan Neuvos-
toliiton edustamaa marxismi-leninismiä vastaan ”oikea käsi 
selän takana”. SYT oli elinkeinoelämän tukema ja julkisuu-
delta piilossa pysynyt voimakas vastarintaliike vasemmiston 
ajatuksia ja politiikkaa vastaan: 

”Taistelu Suomen suunnasta ei päättynyt vielä 1940-luvun 
lopulla. Kamppailu jatkui kylmän sodan pelikentillä, jotka 
sijoittuivat usein kulissien hämärään. Pelikentän tärkein jako-
linja kulki kommunismin ja ei-kommunismin välillä, vaikka 
1950-luvun mittaan kalkkiviivoja alettiin piirtää hiukan uu-
siksi. 1950-luvun alun kylmässä sodassa aseita olivat tieto, tie-
dustelu ja tutkimus, jotka kytkeytyivät osaksi poliittista pää-
töksentekoa. Näitä aseita lataili ja käytti myös vuonna 1952 
perustettu Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki-säätiö (SYT)”.

Porvari nukkui todella huonosti 1950-luvulla, jolloin Sdp 
ja Sak alkoivat saada sosiaalipoliittisia uudistuksiaan läpi edus-
kunnassa ja kommunistein kätyrinä ja neuvostoliitolaisten 
tiedottajana pidetty ja epäisänmaalliseksi leimatun Kekkosen 
asema vahvistui maalaisliitossa pitkien pääministerikausien 
ja puolueen oikeiston kukistumisen jälkeen. Kommunismin 
vastaisen toiminnan johdossa olivat professori Lauri Puntilan 
ns. poppooseen ja filosofian tohtori Keijo Alhon ns. johtoryh-
mään kuulunut joukko Vesikansan mukaan: 
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”Vaikka SYT:stä ei tullut EVA:n veroista mielipiteen 
muokkaajaa, ei sen yhteiskunnallista vaikutusvaltaa kannata 
väheksyä. Käytännön politiikkaan hallituksessa tai eduskun-
nassa se ei pystynyt enää vaikuttamaan samalla tavalla kuin 
Puntilan ”poppoo”, johon kuului jopa ministereitä. Kulissien 
takaisena verkostojen luojana SYT silti vaikutti niin politiikan 
ja elinkeinoelämän päättäjiin kuin toimittajiin, pappeihin, 
opettajiin ja muihin mielipidejohtajiin. Säännölliset raportit, 
tiedotusmateriaali, vaalipropaganda ja informaatiotilaisuu-
det, joissa yhteiskunnallista ilmiöistä puhuivat aikakauden 
vaikuttajat kuten L.A. Puntila ja Arvo ”Poika” Tuominen, 
syvensivät osallistujien käsityksiä yhteiskunnallisista asioista 
ja uhkatekijöistä.”

Silvennoinen, Tikka ja Roselius kirjoittavat Lapuan liik-
keen väkivaltaa puolustettaneen sillä, että liike olisi ehkäissyt 
kommunistien toimintaa ja ”viidennen kolonnan” syntymistä 
Suomeen.  Uuden Suomen pääkirjoituksessa keväällä 1953 
kuvataan hyvin taustalla vaikuttaneita ajatuksia: ”On liikaa 
tuudittauduttu kuvitelmaan, että kommunismin ”rauhoittu-
minen” olisi muka merkki sen aktivismin taantumisesta ja 
heikkenemisestä. Ei mikään ole itsenäiselle kansakunnalle 
kohtalokkaampaa kuin tallaiseen harhakuvaan alistuminen. 
Nykyvaiheessa kommunismi on meilläkin yhtä vaarallinen 
kuin aikaisemminkin, jolloin se synnyttämillään häiriöillä 
antoi varoitusmerkkejä ja herätti nukkuvat.” Punaista Suo-
mea on aina mytologisoitu kaiken pahan alkuna valkoisessa 
Suomessa sen ajan porvarillisissa lehdissä selkeän propagan-
distisesti. 

Professori Seppo Hentilä kuvaa tutkimuksissaan esiin poi-
mimassa Lauttakylä-lehden 15. toukokuuta 1918 ilmesty-
neessä numeron eräässä kirjoituksessa kauhisteltiin sitä, kuin-
ka kansamme keskuudessa löytyi vielä niin paljon raakuutta ja 
petomaisuutta, että se pääsi puhkeamaan murhiin, rosvouk-
siin ja hävitykseen. Kirjoituksessa ei kerrota tapahtumien 



190

taustoja, vaan esitetään ne irrallisena yhteyksistään niin, että 
punaisista muodostuu tunteettomien ihmishirviöiden tuho-
laislauma lukijan mielissä, mikä olikin kirjotusten todellinen 
tarkoitus, jotta syyllisten tuomitseminen, valkoinen terrori ja 
julmat murhat saatiin omantunnon rauhoittamiseksi oikeu-
tettua valkoisella puolella. Kysymys on tietenkin härskistä va-
lehtelusta ja tekopyhästi syyn vierittämisestä sodan ankaran 
lain mukaan hävinneiden niskaan kaikesta pahasta. Hentilä 
muistuttaa, ettei kirjoittajaa tuntunut lainkaan häiritsevän 
se, että samaan aikaan oli Lauttakylässäkin käynnissä van-
giksi jääneiden punaisten joukkoteurastus, jossa sai surmansa 
vähintään 35 henkeä. Lisäksi oli vielä kateissa 28 punaisella 
puolella taistellutta. 

Hentilä luo kirjassaan katsauksen sille, miten vuoden 1918 
traagiset kokemukset uusiutuivat ja purkautuivat sekä siihen, 
millaisina ”sisällissodan” asetelmat kantautuivat myöhempään 
yhteiskuntaan. Kokoomus sai propagandavoiton itsenäisyy-
den alkuvuosina. Monet sanat ja asioiden nimet, juontavat 
juurensa noista ajoista. K.N. Rantakari paljasti Suomen itse-
näisyys ja poliittiset perinteet – kokoomuspuolueen 20-vuoti-
sjuhlajulkaisussa otsikolla Suomen edellytyksistä politiikassa, 
miten kokoomus idealisoi valkoiset siveellisesti ylväät ja roh-
keat isänmaan pyyteettömät puolustajat: ”Sellainen puolue, 
joka tahtoo ylläpitää poliittisiakin moraalin periaatteita omas-
sakin keskuudessaan ja nostaa arvoon ynnä vaikutusvaltaan 
ainoastaan rehellisiä, lujia luonteita, säilyy aina, sillä sitä tarvi-
taan maan suolana.” Teksti kertoo ylimielisestä yli-ihmisestä, 
jota kokoomus tunsi edustavansa ja jonka etua se ajoi. 

Naomi Klein kirjoittaa kirjansa Ei riitä- vastaisku shokki-
politiikalle olevan vain yksi yritys selittää liian mutkikasta ja 
monisäikeistä maailmaa ja sitä, kuinka olemme päätyneet ym-
pärillämme vallitsevaan surrealistiseen tilanteeseen. Kleinin 
kirja on tärkeä muistutus vastarinnan tärkeydestä oikeiston 
hallitsemaa propagandamaailmaa vastaan. Klein ei tyydy vain 
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kauhistelemaan ja vääntelemään käsiään vaan tarjoaa vasta-
rinnalle käytännönläheisen manifestin. Klein itse sanoo, että 
päästäksemme alkuun, meidän tulee tietää, mille sanomme 
ei. Sitä pienet perässä, mitä isot edellä. Oppia valkoinen suo-
malainen propaganda on hakenut Yhdysvaltojen hallituksen 
ensimmäisestä modernista propagandakampanjasta president-
ti Woodrow Wilsonin hallituskaudella 1916, kun rauhaan 
sitoutuneet amerikkalaiset onnistuttiin lietsomaan puolessa 
vuodessa Greelin ryhmäksi kutsutun propagandakoneiston 
ansiosta hysteeriseksi, sotaa lietsovaksi joukoksi. 

Komission työ oli suurmenestys ja se oli vasta alkusoittoa 
valtamedioiden ja liike-elämän hyvin alkaneelle yhteistyölle 
kansan mielten muokkaamisessa haluttuun suuntaan. Asiasta 
kirjoittaneen Noam Chomskyn Mediakontrolli-kirjan mu-
kaan samoja tekniikoita käytettiin myöhemmin lietsomaan 
myös punaista uhkaa vastaan: ”Paljon käytettiin tekaistuja 
julmuuksia, joihin ”hunnit” olivat syyllistyneet. Heidän väi-
tettiin repineen belgialaisilta vauvoilta käsiä irti ja tehneen 
monenmoisia kauheuksia. Ne oli paljolti keksinyt brittien 
propagandaministeriö, jonka tehtävänä tuohon aikaan sen 
omien salaisten kaavailujen mukaan oli ohjailla maailman 
valtaväestön ajatuksia.” 

Taustalla vaikutti oikeistolainen konservatismi, jonka 
kannattajat näkivät aatteensa Ranskan Suuressa Vallankumo-
uksessa syntynyttä radikalismia vastaan syntyneenä liikkee-
nä, jonka suunta oli päinvastainen kuin ihmisestä vapaana 
yksilönä valistuksesta toivonkipinän imeneessä poliittisessa 
radikalismissa, vallitsevien olojen ja harvojen etuoikeuksien 
säilyttäminen, ja suuren väestön tasavertaisuuden ja taloudel-
listen tasa-arvopyrkimysten voimakas vastustaminen Ranskan 
Suurta Vallankumousta arvostelleen Edmund Burken henges-
sä. Eikö juuri tuosta ole edelleenkin kysymys kokoomuksen 
osalta? Nyt on vain namu kääritty eri paperiin yleisön hä-
määmiseksi. 
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Kotosen näpäytys
Kokoomuslainen vapaus poliittisena ohjelmana vaikuttaa si-
sällöllisesti epämääräiseltä ja tyhjältä, tai jopa harhaanjohta-
valta siihen asti, kun on määritelty millaista vapautta ja mitä 
muuta vapautta sen rinnalla mahdollisesti puolustetaan; 
esimerkiksi omaisuuden vapaus ei ole sittenkään primää-
risti riittävä vapauden määritelmä. Kokoomus halusi maan 
muuttuvan militaristiseksi ja vihoittelevan Neuvosto-Venäjän 
kanssa. Aihe on vieläkin arka, sillä se elää vanhakokoomus-
laisena perintönä syvissä vesissä valmiina pulpahtamaan millä 
hetkellä tahansa esiin, kuten nyt Atte Kalevan ja Wille Ryd-
manin henkilöissä sekä kokoomuksen yltiöpäisessä vimmassa 
ajaa Suomi ehdoin tahdoin lännen kuristusotteeseen Nato-jä-
senyyden muodossa. Suomalaiset porvarit olivat yksimielisiä 
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siitä, että Suomen tuli olla mukana, jos ryhdyttiin aseelliseen 
toimintaan Neuvosto-Venäjää vastaan. 

Porvarit tajusivat kuitenkin pysytellä erossa näistä tsaarin 
entisistä korkeista, epäluotettavista virkamiehistä ja sotilais-
ta eikä ollut aktiivinen varsinkin pelätessään lännen reakti-
oita samaan aikaan kun ns. ympärysvallat eivät olleet vielä 
tunnustaneet Suomen itsenäisyyttä. Suomen pidättyvään 
kantaan vaikutti myös Euroopan elintarvikehuoltoa tukenut 
myöhempi Yhdysvaltojen presidentti, Herbert Hoover, joka 
oli luvannut Suomelle viljaa, silavaa ja sokeria. Bolsevikkeja ja 
kotoisia kommunisteja valmistettiin syylliseksi monelta rin-
tamalta Suomen ja maailman tuleviin ongelmiin – eikä niistä 
vähin ollut pyhän yksityisomaisuuden loukkaaminen, mikä 
kosketti pelkona laajasti maailman porvariluokkaa. Kun ame-
rikkalainen valtuuskunta oli käynyt tapaamassa eduskunnan 
puhemiehistöä, oli se keskustellut sosialistisen varapuhemies 
Kotosen kanssa suomalaisten sosialistien ja bolsevikkien vä-
lisistä eroista. 

Kotonen näpäytti porvareita ja oli vastannut Virkkusen 
kauhuksi toivovansa, etteivät olot ja tapaukset ajaisi sosialiste-
ja kommunisteja kohti: ”Tätä sanaa hän käytti. Käsitin hänen 
tarkoittavan sitä, että porvarien (taantumuksen!) menettelys-
tä tulisi riippumaan sosialistien mahdollinen siirtyminen yhä 
kauemmaksi vasemmalle.” Mielenkiintoista oli jo tuolloin 
Yhdysvaltojen osoittama kiinnostus Suomen geopoliittisesti 
tärkeään rooliin tulevaisuudessa ja maamme silloiset sotilaal-
liset olot. Pitää muistaa, ettei Suomella ollut omaa vakituis-
ta armeijaa, vaan Mannerheimin jääkäreistä ja talonpojista 
koostuva sekalainen joukko huonosti aseistettuja miehiä. Ko-
koomus asetti yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen bolsevikkien 
aseellisen vastustamisen ja Suomen idässä sekä etelässä asuvien 
vainottujen heimolaistensa avustamisen. 

Jääkärit olivat käyneet presidentinvaalien alla lähetystönä 
uhkaavaan sävyyn puhumassa Mannerheimin puolesta, mitä 
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Virkkunen yritti vähätellä kirjassaan. Virkkunen pohtii asiaa 
vasta 35 vuoden jälkeen, mutta ei paljasta kaikkia korttejaan. 
Kokoomus oli ankkuroitunut vahvasti äärioikealle. Siellä on 
sen oikea koti yhä edelleenkin, vaikka se vaalien alla äänes-
täjille muuta yrittää väittää. Kolmekymmentäviisi vuotta on 
tehnyt tehtävänsä ja Virkkusen muistelmien päätehtävä on 
peittää jäljet näkymättömiksi demokraattisessa ja vapaassa 
Suomessa. Siellä täällä näkyy poliittisesti arkojen asioiden 
käsittelyn Virkkuseen jättämät aikakautensa poliittisten in-
tohimojen jäljet. Virkkuselle ja kokoomukselle ne olivat en-
sisijaisesti sekä ulko- että sisäpoliittiset syyt ratkaista välttä-
mättömästi Venäjän kysymys hänen omien sanojensa mukaan 
”joko rauhan tai avoimen sodan suuntaan”. 

On vaikea sanoa ihan tarkkaan, mikä kirjoittajan intentio 
kirjoitusta tehtäessä oli, mutta tässä tapauksessa on perustel-
tua tarkastella koko kirjaa tiukasti aikalaiskontekstissaan, niin 
myös jo mainittua pidempiaikaista kokoomuslaista ulko- ja 
turvallisuuspoliittista tendenssiä vasten toimia lännen kans-
sa itää vastaan. Olemme siis löytäneet eräänlaisen alkusyyn 
kokoomuslaiseen itä-länsi vastakkainasettelun lietsomiseen. 
Mutta ehkä se ei olekaan syy vaan seuraus. Nyt pitää vielä 
löytää syy, kuka tästä hyötyy eniten ja miten? Voi vain arvuu-
tella onko vapaus omistaa kaiken kokoomuksen ajattelun ja 
toiminnan pohjalla vaikuttava todellinen syy puolustaa kyn-
sin ja hampain omistamaansa ja mahdollisesti samalla tulevaa 
omistamistaan vapaan omistuksen maassa? 

Virkkunen kuitenkin raottaa hieman asiaa, kysymällä oli-
siko Mannerheim tasavallan presidenttinä itsenäisen Suomen 
alkuvuosina saanut eduskunnassa toteutetuksi sen puolustus-
voimien lujittamista koskevan ohjelman, jonka Mannerheim 
olisi yksityiskohdissaan valmistanut? Tekopyhä kysymys. 
Tyypillistä Virkkuselta. Jos Mannerheim olisi saanut kaiken 
minkä halusi, keneltä se olisi ollut pois? Sitä Virkkunen ei 
tietenkään halua paljastaa, sillä se olisi paljastanut sekä Man-
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nerheimin että koko oikeiston motiivit. Maan militarisointi 
Mannerheimin johdolla olisi vienyt Suomen takaisin valkoi-
sen vallan ja terrorin 1920-luvulle. Virkkusen kirjaa kannattaa 
lukea sieltä täältä, kuten luvut Tarton rauha ja Heimokanso-
jen avustaminen saadakseen selville, millaisin äänenpainoin 
äärioikeisto uskoi uhmassaan itseensä. 

Mutta ennen kaikkea huomatakseen, miten paasikivi-
läis-virkkuslainen potaskanpuhumisen traditio selittää omia 
tarpeitaan varten musta valkoiseksi sai alkunsa kokoomuspuo-
lueessa juuri sellaisessa muodossa, kun olemme sen tottuneet 
oikeistomedioista nielemään karvoineen kaikkineen. Toinen 
kokoomuksen satusepoista, J.K. Paasikivi osasi ymmärtää 
asioita juuri niin kuin itse halusi omiin tarkoituksiinsa to-
tuudesta, objektiivisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta välit-
tämättä – nehän olivat oikeistolaisen etupiiripolitiikan pahim-
mat vastustajat. Hyvä esimerkki tästä tarkoituksenmukaisesta 
valehtelusta ja tosiasioista väärien johtopäätösten tekeminen 
oli työväenkysymyksen tahallaan väärinymmärtäneistä. Vuon-
na 1936 kansallisen kokoomuspuolueen kokouksessa Turussa 
26.1.1936 pitämässään puheessa Mikä on kansallisen kokoo-
muksen tie (Suomalaisen kirjallisuuden seuran paino 1936).

Tässä kirjoituksessa Paasikivi väheksyi sosialistien vuoden 
1933 vaalivoiton tuomia hyviä seurauksia työläisille samalla, 
kun hän väitti Marxin teorioiden kurjistumisesta ja pääomien 
kasaantumisesta olleen epätosia ja perustuneen vain Marxin 
suppeille tutkimuksille Englannin teollisuudesta 1830-1840- 
ja 1850-luvuilla vallinneisiin oloihin. Jos Paavo Virkkunen 
paljasti kokoomuksen toiminallisen sisällön kirjoissaan – tosin 
itseään ja totuutta säästellen sisäsiististi selityksen jälkimaku 
suussaan, saman tekee kokoomusretoriikan osalta älyllises-
ti iskevämpi J.K. Paasikivi. Monet sanovat Vaaran vuosien 
Paasikiven olleen mysteeri, vaikka hän oli taustalla tärkeä 
poliittinen toimija, kun kommunistit sysättiin vallasta. Ny-
kytutkimuksen valossa tiedämme, ettei SKP:stä olisi ollut 
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vallankaappauksen tekijäksi. Vihanlietsonnassa ja kommu-
nisminpeikon vilauttelussa olivat mukana tutut sodan Neu-
vostoliitolle hävinneiden valkoisen Suomen poliitikot. 

Taustalla vaikuttivat mm. Paasikivi ja Virkkunen, jotka 
olivat kokoomuksen johtajina keskeisinä politiikkoja raken-
tamassa 1920-luvun varsin epäinhimilliseen ja väkivaltaiseen 
valkoiseen terroriin perustuvaa valkoista Suomea. Paasikivi 
ja Virkkunen olivat poliittisia auktoriteetteja, jotka tiesivät 
sanoillaan olevan paljon painoarvoa ja siksi houkutus puhua 
jopa totta oli suuri aina aika ajoin. Poliitikkojen totuus on 
epäemotionaalista, koska siitä puuttuvat yleensä tyystin sekä 
kriittisyys että objektiivisuus. Juuri siksi Paasikiven, samoin 
kuin Virkkusenkin, tekstejä pitää lukea ne totuudenjälkeisen 
eettisyyden ymmärryksen kirkastamat silmälasit päässä, sil-
lä molemmat ammattimanipulaattoreina kirjoittivat itseään 
historiassa puhtaaksi lisäten omaan avainrooliinsa enemmän 
kuin laki sallii myyttistä hohtoa. 

Paasikiven teksteistä löytyy jatkuvasti kohtia, joissa hän 
vetää vahvasti kotiinpäin, liioittelee, korostaa omaa rooliaan 
ja omaa oikeassa olemistaan, haukkuu syyttä eri mieltä ole-
via, ja kaiken tämän päälle kirjoittaa päivän politiikkaa varten 
tarkoitettua kokoomuspropagandaa, kuin pestäkseen kätensä 
Pontius Pilateksen tavoin tekojensa seurauksista, jotka tiesi 
itse mahtailussaan varsin hyvin usein päivänvastaisiksi kuin 
sanansa. Kysymys oli sen ajan retoriikasta eli asioiden maa-
lailusta, ei varsinaisesti valehtelusta, vaan enemminkin siitä 
samasta liioittelusta, sokeroinnista ja oman roolin korostami-
sesta muiden kustannuksella, mitä kaikki poliitikot ja poliit-
tiset sunnat harrastivat kirkossa opituilla saarnamenetelmillä 
äänestäjille suunnatussa kommunikoinnissaan.

Hannu Rautkallio huomasi yhtenä harvoista tämän piir-
teen kirjassaan Paasikivi vai Kekkonen – Suomi lännestä 
nähtynä 1945-1956 (Tammi 1990), kun Paasikivi tuskaili 
kuuluisissa päiväkirjoissaan (9.1947), tehtyään Pariisin rau-
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hankokousta koskevan päätöksen, että tilanne oli surkea ja 
se osoitti vain minkälainen Suomen poliittinen asema oli. 
Kyseessä oli silkkaa retoriikkaa eli asioiden ja oman roolinsa 
paisuttelua itse asian ja totuuden kustannuksella. Rautkallion 
mukaan Paasikiven tokaisu ei näytä pitävän aivan yhtä to-
dellisuuden kanssa, vaan hänen omilla toimenpiteilläänkin 
oli siihen osuutensa. Tämä on painetun sanan sisälukutai-
dottomuuden yksi ongelma. Hyvin harva osaa tai uskaltaa 
kyseenalaistaa auktoriteetteinään ja esikuvinaan pitämiensä 
päällysmiesten sanomisia, tai etenkään niiden puimista jäl-
keen päin kriittisessä valossa. 

Syy on Rautkallion mielestä siinä, että suomalaiset elättele-
vät harhakäsityksiä lähimenneisyydestään: ”Me rakennamme 
monumentteja valtiollisille johtajillemme jo heidän elinaika-
naan. Tekisimmekö toisin, jos tietäisimme enemmän? Hyväk-
symmekö historialliset selitykset itsestään selviksi sen vuoksi, 
että selityksiä antavat suurmiehet ovat sanoneet itse tehneensä 
historian?” Rautkallion mielestä Paasikiven päiväkirjat kerto-
vat meille ennen kaikkea hänestä itsestään. Vaaran vuosien 
Paasikivi oli Rautkallion mielestä lähes ylihistoriallinen ilmes-
tys, mutta näiden vuosien vaaroista paljastuva kokonaisuus oli 
hänestä kaiken kaikkiaan hämmentävän subjektiivinen tulos: 
”Päiväkirjojen yksityiskohdat välittävät kuvan tunteettomasta, 
kylmästä ja itsevarmasta Paasikivestä, mutta monet Paasikiven 
tunteenpurkaukset puhuvat toista kieltä. Mikä on koko to-
tuus vaaran vuosien Paasikivestä?” 

Rautkallion mukaan kaikki poliittiset kohmelot kokenut 
Paasikivi ei tunteillut. Hänen vaaran vuotensa on liioitellun 
dramaattinen tapahtumasarja: ”Paasikivi on tieten tahtoen 
halunnut ylläpitää tällaista kuvaa aikansa vaiheista.” Tässä 
kohdin Paasikivi paljastaa korttinsa. Kuten jo olemme huo-
manneet, hän puhuu mitä lystää eikä välitä tosiasioista, silloin 
kun ne eivät ole hänelle ja hänen esittämälleen asialle edullisia. 
Hän pettää lukijansa ja kuulijansa. jotka uskoivat häneen, sillä 
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onnistunut valhe on aina petos. Se edellyttää sellaisen Paasi-
kiven tapaisen esittäjän, johon luotetaan ja joka vaikuttaa re-
helliseltä. Onko tämä se paasikiveläis-virkkuslainen potaskan 
puhumisen pahan perintö, mikä kalvaa kokoomusta ja josta ei 
puhuta muiden kuulleen? Sanojen ja tekojen välinen ristiriita, 
jonka väitetään olevan jotain muuta.  Se herättää myös kysy-
myksen, mitä on paasikiveläisyys ja miten se on vaikuttanut 
kokoomuksessa ja vaikuttaa yhä? 

Sen saa selville Paasikiven ylimielisistä ajatuksista kon-
servatismista, joilla on yhtymäkohtia ajatukseen siitä, että 
konservatiiviset puolueet estävät toisten tekemiä tyhmyyk-
siä, saamatta siitä kunniaa tekemällä likaisen työn, millä ei 
saavuteta ainakaan kansansuosiota. Tämän turhaan mahdis-
taan Suomen historiassa ylpistynyt Paasikivi sanoi ilman, että 
omatunto olisi kolkuttanut hänen mielessään, vaikka hän itse 
tiesi, ettei asia ole näin. Kyseessä oli vain kuoret. Oikeistolaiset 
puolueet ja konservatiiviset aatteet ja hallitsijat olivat pitäneet 
Eurooppa kuristusotteesta lähes sata vuotta vuodesta 1820 
lähtien, ja jälki oli sen mukaista. Rikkaat olivat rikastuneet 
ja köyhät köyhtyneet. Lisäksi oli uusi vitsaus kiusaamassa 
maailman hyvinvoivia: työväenliike ja sen vaatimukset pääs-
tä jakamaan työstä syntyneitä voittoja. Silti Paasikivi varoitti 
tekopyhästi olojen kumouksellisesta kehittämisestä Kokoo-
muspuolueen valtiolliset periaatteet kirjassa vuodelta 1936: 
”Kokoomuspuolueen ohjelma ja periaatteet eivät ole sellaisia 
kuin ovat sen vuoksi, että liiallinen vanhuus olisi niihin pai-
nanut leimansa. Mutta mitään vallankumouksellista ne eivät 
sisällä eivätkä toivottavasti tule vastedeskään sisältämään.” 

Paasikivi torjui kuitenkin väitteet kokoomuksen taantu-
muksellisuudesta. Silloin hän viittasi orgaaniseen kehitys-
ajatukseen. Konservatiivien mukaan traditiot ja epäilykset 
hillitsivät ihmisen anarkistisia pyrkimyksiä saaden hänet 
mullistusten sijasta uudistamaan laitoksia ja lakeja asteittain. 
Paasikivi lisäsi, ettei konservatiivinen ajattelu siitä huolimatta, 
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että se jarrutteli ja tyrmäsi uudistuksia, ollut kielteistä: ”Kon-
servatiivinen puolue tahtoo kyllä säilyttää maan valtiollisen, 
yhteiskunnallisen sekä taloudellisen elämän perustukset, sen 
perustavat laitokset, mutta tähän säilytystyöhön sisältyy nii-
den parantaminen ja vähitellen tapahtuva muodostaminen 
niin, että ne soveltuvat ajan vaatimuksiin.” Juho Kusti Paa-
sikivi, eräänlainen epäonninen Suomen Churchill, on ollut 
kokoomuksen merkkihenkilöistä vaikuttavin ja samalla myös 
omituisin. 

Hänestä kiertää vieläkin kaskuja lyömässä sateenvarjollaan 
humalapäissään ärtyneenä liian lähelle tungettelevia helsinki-
läisportsareita varttuneemman väen keskuudessa muistutta-
massa siitä, että kerran hän oli yksi maan mahtavimmista ja 
vaikutusvaltaisimmista oikeistopoliitikoistamme harvinaisen 
pitkän ajan aina 1900-luvun alusta presidenttiyteen vuoden 
1956 maaliskuun presidentinvaaleihin saakka. Paasikivi ei 
ollut silti kansan mies ja sen syvien rivien tulkki, kuten hä-
nen seuraajansa, Urho Kekkonen, ovelasti itseään medioiden 
luoman kuvan kautta kansalle tyrkytti jonkinlaisena de Gau-
llen ja Lepikon torpan väliin mahtuvana mielikuvana maail-
manpelastajasta. Paasikivi oli vanhan liiton omasta arvostaan 
tarkka herrasmies, mutta oli silti arvostettu ja pidetty siitä-
kin huolimatta, että hän ei epäröinyt asettua kansaa vastaan 
puolustaessaan eliittiä ja johtavia instituutioita joskus melko 
suorasukaisestikin.

Hänessä oli sitä jotain, jota voi kutsua karismaksi ja ko-
kemuksen mukanaan tuomaksi välinpitämättömäksi elämän 
väistämättömien vaikeuksien kanssa, jota jotkut kutsuivat 
hänessä pragmaattisen reaalipoliitikon terveenä itsesuojelu-
vaistona esiintyväksi kyynisyydeksi. Paasikiven suomalainen 
puolue oli ummehtuneen konservatiivinen sen yrittäessä vas-
tustaa liberalismia ja sosialismia. Monet noina aikoina Paasi-
kiven tunteneelle hän oli kivikova vanha jäärä, joka ei antanut 
periksi päähänpinttymistään, kun kerran sellaisen sai jostain 
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päähänsä, kuin sellainen poliitikko, mistä jälkipolvi hänet on 
tarinoissa tuntevinaan. Paasikivi oli sekä vaikutusvaltainen 
poliitikko että etevä pankkimies. 

Hänen elävät kuvauksensa matkoillaan eurooppalaisten 
pankkiirien luona entisenä senaatin talousvaliokunnan finans-
siasian senaattorina, mikä vastaa nykyistä valtiovarainministe-
riä, vuodelta 1909 on kiinnostavaa luettavaa jo siksikin, että 
monet Euroopan pankit mm. Lontoossa finanssimaailman 
keskuksessa, pelkäsivät Suomessa sen liian läheistä asemaa 
bolsevistiseen Neuvosto-Venäjään. Se vaikeutti Paasikiven 
mukaan suomalaisten asioiden hoitoa. Paasikiven kuvaukset 
saksalaispankkiireista ja Saksan taloudellisesta toimeliaisuu-
desta pistää miettimään Suomen napanuoraa Saksaan talous 
edellä jo Hansa-ajoista lähtien. Se katkesi vasta jatkosodan 
jälkeen, ja silloinkin vain pakolla, Saksan hävittyä sodan. Paa-
sikiven olemusta voisi tenunenäisenä rettelöitsijänä ja oman 
arvon tuntoisena ääri-individualistina verrata 1800-luvun 
luvun mahtaviin ja mielivaltaisiin patruunoihin, jotka isoja 
tiluksiaan mittailtuaan muutaman brändinaukun jälkeen ku-
vittelivat olevansa omassa voimassaan vähintäänkin jumalan 
armosta marinoituina ihmemiehinä ainutlaatuisessa erin-
omaisuudessaan. 

Paasikivi ei tehnyt tässä poikkeusta. Pitää muistaa kokoo-
muksen olleen todella oikealla siitä huolimatta, että kokoo-
muksen jäsenillä oli konservatismista, oikeistolaisuudesta ja 
porvarillisuudesta Rantalan mukaan sekava kuva useiden 
hänen tutkimukseensa haastatelleiden antaessa käsitteelle 
poliittisen iskusanan epämääräisen värityksen. Onni Ran-
tala muistutti kokoomuksen piirissä oikeisto-sanan olleen 
1920-luvulla kovassa käytössä. Puolueeseen kuului oikeisto-
nimisiä järjestöjä, äänenkannattajissa samaistettiin yleisesti 
oikeisto kokoomukseen ja varsin tavallista oli, että jäsenet 
kutsuivat itseään oikeistolaisiksi. Paasikivi oli pesunkestävä 
oikeistolainen. Hän oli omalaatuinen sekoitus poliitikkoa ja 
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itseensä uskovaa älykästä sekä osaavaa poliitikkoa, mutta myös 
terveellä tapaa antikokoomuslainen Kokoomuksen kuumassa 
ytimessä. Ja se juuri ärsytti monia kokoomuslaisia. 

Pitää muistaa, että Paasikivi oli ollut näkyvä eturivin po-
liitikko suomalaisessa poliittisessa elämässä jo ensimmäisistä 
eduskuntavaaleista 1907 lähtien. Paasikiveläisyys oli sotien 
jälkeen tosiasioiden tunnustavaa kylmästi laskelmoitavaa re-
aalipolitiikkaa, jossa pelattiin isoilla nappuloilla eikä pienillä 
seikoilla ollut merkitystä tässä tarkoitus pyhittää keinot-maa-
ilmassa. Paasikivi näki maalaisliiton ja sosiaalidemokraatit 
maan tulevaisuuden pelastajina ja tärkeänä vastavoimana ko-
tikommunisteja, ja ehkä myös Neuvostoliittoa vastaan. Vesa 
Vares muistutti Kaksi askelta edellä-kirjassaan sotien jälkeen 
Paasikivellä ja hänen vanhalla puolueellaan, kokoomuksella 
olleen kovin vähän yhteistä enää jäljellä. Sodan jälkeen ko-
koomus oli vuoteen 1947 altavastaajana. Tätä kuvastaa hyvin 
vuoden 1945 kokoomuksen nuorten liiton – KNL julkaisus-
sa Nuori oikeistossa julkaistu Lauri Järven artikkeli otsikolla 
Nuori polvi ja politiikka huoli vasemmiston ylivoimasta: 

”Sodanaikainen yksimielisyytemme yritettiin poispyyh-
käistä vaalien aikaisen propagandavyöryn avulla. Uusdemo-
kraattiemme propaganda nimenomaan tähtäisi siihen ja väit-
tää nyt, että todellista yksimielisyyttä ei meillä ole koskaan 
ollutkaan eikä voi tullakkaan, ennen kuin kaikki ajattelevat 
samalla tavalla kuin he.” 

Paasikivi oli aina valmiina syrjimään omaa puoluettaan, 
kun vain näki tilanteen niin vaativan. Perusero Vareksen mu-
kaan oli se, että vaikka sekä hän että kokoomuskonservatiivit 
tunsivat elävänsä uutta sortoaikaa, Paasikivi eli sitä tietoisesti 
suomettarelaisena: ”Kokoomuskonservatiivit elivät sitä sen 
sijaan vaistomaisesti perustuslaillisuuden henkisen tradition 
mukaisesti. Suurin osa kokoomuslaista ja erityisesti perustus-
laillisaktivistien kasvatuksen saaneista, rintaman karaisemisis-
ta nuorista oli henkisesti ei-paasikiveläisiä”. 
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Totuuden 
maksettu tulkinta

Kokoomukselle on äärimmäisen tärkeää, ettei totuus paljastu 
– ei minkäänlainen. Ettei mitään paljastu vuoden 1918 traa-
gisista tapahtumista, sillä se kuuluisa piru vaanii juuri noissa 
tapahtumissa, mitkä muistuttavat Ukrainan sodan venäläis-
ten tapaa tuhota, raiskata ja häpäistä viattomat uhrinsa. Jos 
ihmiset saisivat tietää, mikä oli kokoomuksen ja sen aatteen 
läpitunkeman valkoisen terrorin oikea laita noissa hurjissa ja 
moraalittomissa veriteoissa, se veisi tämän päivän kokoomuk-
sen uskottavuuden mennessään, ja paljastaisi kokoomuksen 
puheet valheiksi. Kaikki sen vuoden 1918 traagisten tapahtu-
mien oikeutukseen rakentama valheellinen sirkus ja mytologia 
romuttuisi ja Mannerheim näyttäisi siltä mitä olikin, ylimieli-
seltä aristokraattiteurastajalta, ja hänen johtamansa eteläpoh-
jalaiset räyhähenkiset talonpoikasotilaat, kuin tämän päivän 
mielipuolisesti Ukrainassa kansaa silmittömästi teurastavilta, 
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raiskaavilta ja ryösteleviltä venäläissotilailta. 
Juuri siksi kokoomus tarvitsee ammatikseen totuuden 

maksettua tulkintaa suoltavia keskinkertaisia, mutta yhteis-
kunnan arvostamia kouluhistorioitsijoita alleviivaamaan val-
koisen Suomen perintönä kiveen hakattuna totuus Suomesta 
muuttumattomien ihanteiden, isänmaallisuuden ja uhrau-
tuvaisuuden ”vänrikkistoolilandina”, joka vihaa käskystä or-
juuttajiaan, silloin kun niillä on venäjänkieliset nimet, mutta 
rakastaa niitä silloin, kun sen tekevät pappien siunauksella 
suomalaiset suurmaanomistajat- yhtiöt sekä muu hyvin niin 
sodan kuin rauhankin aikana tienaava suomalainen porvari, 
koska ne omistavat edelleenkin feodaalimielessä karvaan to-
tuuden tosisuomalaisuudesta, ja sillä on oma puolue, kokoo-
mus, sitä herkeämättä valvomassa. Siksi kokoomus ei salli tä-
män napanuoran katkaisemista todellisuuden silmät avaavan 
totuusseerumin voimin. 

Hentilän, Ylikankaan ja Paavolaisen tutkimukset ovat sille 
myrkkyä. Siksi niistä ei myöskään kirjoiteta liikoja porva-
rimedioissa. Mutta ei vasemmistokaan ole kunnostautunut 
omiensa tukemisessa. Voisi jopa puhua rikollisesta heitteille-
jätöstä ja jättämisestä vasemmistolaisen eliitin porskuttaessa 
hyvinvoivana ja itseensä tyytyväisinä samaan aikaan, kun itse 
vasemmistoalaiset ja ei vasemmistoeliittiin kuuluvat ajatteli-
jat kärsivät kurjuuttaan kukin omilla tahoillaan ja yksinään 
omiin koloihinsa käpertyneinä poissa vasemmistojohtajien 
näkyvistä. Vertauksen vuoksi vasemmisto ei ole kiinnostunut 
totuudenkaivamisesta tai rahoittamaan samalla tavalla itseensä 
kohdistuvaa tutkimustoimintaa kuin kokoomus, jolle se on 
lähes pakkomielteenomaista. 

SAK:n mahtiliittojen johtajien aika ja mielenkiinto menee 
voittojen keräämiseksi muutetussa entisessä VVO:ssa, eikä 
heitä kiinnosta se, että vasemmistolaiset ajattelijat ja tutkijat 
toimivat lähes pennittöminä porvarillista hegemoniaa vastaan 
vailla tukea ja yksin samaan aikaan, kun viihteellistynyt me-
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diatodellisuus, ja markkinamediat erityisesti, välttävät käsit-
telemästä arkaluonteisia ja kiistanalaisia asioita, joista paistaa 
läpi yhteiskunnan eriarvoisuus ja sen tavallisia ihmisiä, ja eri-
tyisesti ruuhka-Suomen ulkopuolella asuvia köyhiä kuristava 
luokkaluonne. Esimerkiksi minä tein vuoden tätä kirjaa yksin 
Suomen tietokirjailijoilta saamani 3000 euron työskentely-
apurahalla. Ainoa ulkopuolinen apuni oli Helsingin kaupun-
gin kotikirjasto, joka toi minulle kotiin kerran kuussa valta-
van, lähes sata nidettä kerrallaan käsittäneen lähdeaineiston. 

Mutta miten professori Vesa Vares, jolla on tohtorintitteli 
ja hyvä asema sekä palkka yliopiston vakituisena professori-
na? Hän sai projektilleen kaiken mahdollisen saatavissa olleen 
rahoituksen suomalaisista yksityisistä säätiöistä – ansaitsi yli-
määräistä mitä todennäköisemmin varovaistenkin arvioiden 
mukaan kymmeniätuhansia, ehkä jopa satojatuhansia euroja. 
Sen lisäksi työtä auttoivat ja ohjasivat sopivasti oikeaan suun-
taan tunnetut kokoomuslaiset, kuten dosentti Martti Häikiö, 
professori Seikko Eskola, VTT Jukka Koivisto, VTT Hannu 
Salokorpi, FL Jyrki Vesikansa, FT Petri Nummenmaa ja VTT 
Jyrki Smolander. Aikaa hän sai lähes kymmenen vuotta. Mi-
nun piti muiden kirjallisten projektien ohella puristaa tämä 
kirja alle puolessa vuodessa julkisuuteen niin, että juuri ja 
juuri ehdin käymään valtavan lähdeaineiston läpi ja saamaan 
aikaan siitä muutamat kommentit. 

Silti lopputulos Vareksella on mitä on – aika keskinker-
taista ja tylsää – eli mitään häikäisevää älynkäyttöä, suuria 
oivalluksia tai loistavaa kynänkäyttöä – tällainen valheita am-
matikseen toistava kouluhistoria ei kerää palkintoja – jälki 
ei ole, pikemminkin muuta. On kyseenalaista, että tällaista 
totuuden muuntelua akateemisen tutkimuksen nimissä edes 
rahoitetaan. Suomen yksi suuri ongelma on menneeseen ide-
ologisten silmälasien läpi tuijottelu ja tunkkaisen historiatie-
teen ylivertainen asema, mikä näkyy Vareksenkin teksteissä. 
Valhe pitäisi paljastaa eikä kehystää kalliiseen kiiltävään pape-
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riin. Mutta kokoomukselle se riittää, varsinkin kun sillä on iso 
lompakko ja se, sekä sen taustajärjestöt toimivat oman mak-
setun historiansa maksajina, ja sen historioitsijat maksettuina 
marakatteina, valmistamassa makkaraa heille mieleisekseen. 

Nykykokoomuksen elinehto ja politiikan oikeutus on se, 
ettei kukaan epäile sen motiiveja vuoden 1918 traagisten ta-
pahtumien yhteydessä, sillä silloin paljastuisi sen politiikan 
julma ydin, myös kokoomuksen vuoden 2022 varjobudjettiin 
tekemien leikkausten osalta, eli valkoisen vallan jatkuminen, 
ylläpitämällä maassa edelleenkin köyhäinhoitomentaliteettia 
köyhät kyykkyyn-politiikallaan. Kaikkea tätä vastaan ymmär-
rämme tänään hieman toisin, miksi Paasikivi vaati ”tiettyjä” 
vastuussa olleita ihmisiä vetäytymään syrjään politiikasta sii-
tä huolimatta, että kokoomuslaisten mielestä vaatimus sodan 
ajan johtajien tuomitsemisesta oli rikollinen ja moraaliton. Ja 
koska se ei hyväksynyt politiikan suunnan muutosta ja omaa 
uudenlaista oppositioasemaansa, se alkoi venkoilla hurjistu-
neena sanakikkailulla tätä päätöstä vastaan lietsoen uudelleen 
jo vuonna 1918 aloittamaansa vasemmiston ja erityisesti ve-
näläisiin kohdistunutta vihaa. 

Ymmärrämme sen, että ukon puheiden, aikeiden ja teko-
jen välillä oli ammottava ristiriita, mikä kertoi sekä Paasikiven 
että politiikan ja erityisesti kokoomuslaisuuden epämoraali-
suudesta ja totuudenvastaisuudesta sekä vallalla olleesta paasi-
kiviläis-virkkuslaisesta potaskan puhumisen traditiosta. Mutta 
kokoomukselle oli shokki Paasikiven sanat. Se ei ymmärtänyt 
täysin mistä nyt tuuli. Kokoomuksen pää-äänenkannattaja 
Uusi Suomi rummutti aiemmin tekopyhästi suuresti inhoa-
mansa K.J. Ståhlbergin lausuntoa sotasyyllisyysasiasta. Oli 
ihan selvää, että Ståhlbergin lausunto sodan alkamisesta ja 
käymisestä olevan riittämätön syy saada aikaan valtionjohdon 
sotasyyllisyyden, ei enää pätenyt uudessa muuttuneessa tilan-
teessa, varsinkin kun Paasikivi itse ajoi politiikan kulisseissa 
salaa suurelta yleisöltä kaksinaamaisesti yhdessä venäläisten 



208

kanssa sotasyyllisten tuomitsemista omiin poliittisiin tarkoi-
tuksiinsa, saadakseen inhoamansa kilpailijat pois politiikan 
näyttämöltä. 

Pitää muistaa, että valkoisen Suomen hallitsijat eliitti ja 
sen hännystelijät armeija, papit, opettajat ja kauppiaat, ei-
vät olleet kadonneet mihinkään, eivätkä aikoneet hävitä tätä 
taistelua, sillä kyseessä oli saavutettujen etujen ja hegemonian 
puolustaminen henkeen ja vereen kaukaloon pyrkivien uusien 
ryhmien estämiseksi. Kokoomuslaiset olivat olleet maan tär-
keimmissä avaintehtävissä itsenäistymisen jälkeen aina sodan 
loppuun asti ja eliitti oli heidän käsissään. Kokoomuspolitii-
kan yksi ongelma oli lähes vapaiden käsien antaminen johta-
jille. Se on hieman sama asia kuin presidentinvaaleissa ilman 
ehdokasta ns. sammutetuin lyhdyin liikkeellä olevat puolueet. 
Silloin mukaan astuu ns. säätiövalta ja tarkoitus pyhittää kei-
not maailma, koska kukaan ei kontrolloi valtaa ja suitse sen 
epädemokraattista mielivaltaa toimia miten ja missä haluaa. 
Miksi näin tehdään? 

Koska instituutiovalta tarjoaa kokoomusaatteen kannat-
tajille - yhteiskunnan sen kannalta ikäviä muutoksia vastaan 
- poliittisen suojakertoimen. Kokoomuslaisuus on siis ko-
koomuslaisille itselleen kuin vakuutussuoja instituutioille ja 
eliitille, politiikasta ja muodista viis, sillä ummehtunut kon-
servatismi puolustaa aina yhteiskunnan hyväosaista eliittiä. 
Kun Vareksen kirjan kokoomuslaista ihmiskuvaa hahmottaa 
lukemansa perusteella, hämmästyy valtavasta itsekkyyden ja 
itsetietoisuuden määrästä, mutta etenkin kokoomuslaisten 
moraalisesta ylemmyydentuntoisuudesta (yli-ihmisiä?) mui-
hin kansanryhmiin, erityisesti tavalliseen kansaan verrattuna. 
He todellakin luulevat olevansa muita ihmisiä parempia, ja 
siksi syntyneitä hyvinä ihmisinä ylempiin luokkiin jumalan 
suojeluksessa pitääkseen hajurakoa köyhempiin päin. 

Kokoomuslaisen politikan syyllistäminen tapahtuu tut-
tuun tapaan kristillisen armon ja rakkauden pohjalta nurin 
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käännettynä vihan-, katkeruuden- ja kostonsanomana, ku-
ten sotasyyllisyyskysymyksen vinksahtaneesta pohdiskeluissa 
oikeasta ja väärästä mistä paistaa läpi vääränlaisen moraalisen 
kompassin käyttö: ”Alistumallakin myi sieluaan, mutta kun 
oli tästä itse selvillä ja tiesi tekevänsä sen kansan pelastuksek-
si, se oli vielä anteeksiannettavaa. Sielunsa menetti vasta, jos 
osallistui prosessiin myös myöntäen sen jotenkin oikeaksi – 
tai toimimalla tehokkaasti tai innokkaasti. Juuri tämä oli se 
rikos, joka monien silmissä tahrasi esimerkiksi syyttäjä Toivo 
Tarjanteen ja oikeusministeri Urho Kekkosen maineen. Kom-
munistien suhteen logiikka ei toiminut – heiltä odotettiinkin 
vain pahuutta ja maanpetturuutta. Hiukan samanlainen ajat-
telutapa oli, että Hertta Kuusisen tai Ville Pessin kaltaisilla tai 
revanssia hakevilla käpykaartilaisilla tuskin välttämättä edes 
oli sielua menetettäväksi.” 

Tuntuu karmaisevalta. Tuttuja kaikuja menneistä ajoista. 
Emme vain osaa heti sanoa mistä. Mutta kun Hentilän kir-
jaa lukee hieman eteenpäin, ymmärtää muistijäljen tulevan 
vuoden 1918 traagisten tapahtumien valkoisen valheen ja val-
koisen terrorin ajoilta, jolloin häivähdyskin punaista koettiin 
kielteisessä mielessä poliittiseksi, ja valkoinen puhtaaksi isän-
maanrakkaudeksi sekä oikeutetuksi, jopa toivottavaksi, kodin 
että uskonnon suojelemisessa. Ihan samanlaista jyrkkää ja ag-
gressiivista retoriikkaa käyttivät professori Heikki Ylikangasta 
vastaan kokoomuslaiset maakunnan mielipidevaikuttajat, kun 
Ylikangas osoitti kirjassaan Tie Tampereelle (WSOY 1993) 
valkoisen propagandan vuoden 1918 traagisten tapahtumien 
motiiveista ja tapahtumista olleen valheellisia. 

Elisa mainostaa kirjan ääniversiota näin: ”Kirjaa ei ole 
kirjoitettu niille, jotka haluavat kuulla jatkoa punaiselle tai 
valkoiselle sankaritarulle. Se on kirjoitettu lukijoille, jotka 
etsivät totuutta tuosta monin kohdin vaietusta ja peitellystä 
ja sen vuoksi vielä tänäänkin arasta ja kipeästä sodasta. Kirja 
purkaa osaltansa yhä raastavaa kansallista traumaa. Se tekee 
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sen kuvaamalla sodan julmat kasvot sellaisina kuin ne olivat: 
kärsimyksineen, uhrauksineen, tihutekoineen, erehdyksineen, 
joukkoteloituksineen, hävityksineen, kaikkineen.” Kansan 
uutisten toimittaja Kai Hirvasnoron KU:n verkkolehdessä 
7.2.2022 olleen jutun mukaan kokoomus on perinteisesti 
kärjessä silloin, kun kysytään, mikä puolueista on ylimieli-
sin. Ylimielisyyden lisäksi kokoomusta uhkaa vauhtisokeus. 
Kaksi prosenttiyksikköä 14 kuukautta ennen vaaleja ei ole 
nyky-Suomessa yhtään mitään. Ylimielisyys, vauhtisokeus ja 
Harry Harkimo voivat pudottaa kokoomuksen ykköspaikalta 
jälleen siinä ainoassa merkitsevässä mielipiteiden mittauksessa 
huhtikuussa 2023: 

”Tuorein esimerkki kokoomuksen uudesta sinne tänne 
roiskivasta tyylistä saatiin viikonloppuna, kun puheenjohtaja 
Petteri Orpo sätti hallitusta yritysten unohtamisesta. – Uskon 
politiikassa yhteistyöhön, mutta nyt olen todella vihainen. 
Vasemmistohallitus on Suomen yrittäjävihamielisen hallitus 
vuosikymmeniin. Muiden muassa ravintoloiden ja kuntosa-
lien ovet laitettiin säppiin täysin mielivaltaisesti. Kulttuuri- ja 
tapahtuma-ala on historiallisessa ahdingossa. Kukaan halli-
tuksesta ei ole uskaltautunut kertomaan, miksi yrittäjiä pol-
jetaan, Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuustossa.”

Hirvasnoro jatkaa, etteivät koronarajoitukset eivät aina 
ole olleet loogisia, mutta ei ole koronakaan. Uudet varian-
tit ovat hänen mukaansa yllättäneet asiantuntijat ja päättä-
jät kerta toisensa jälkeen. Niin se on mennyt kaikkialla, eikä 
100-prosenttista suoritusta ole nähty missään. Hirvasnoron 
mielestä Orpon väite, että ”hallitus on hylännyt yrittäjät”, on 
röyhkeä ja populistinen pölhöyteen asti: ”Kokoomus on itse 
ollut eduskunnassa keväästä 2020 asti säätämässä yrityksille 
monenlaisia tukitoimia. Silloin muuten myös luvattiin, että 
koronalla ei politikoida, mutta ne oppositiolupaukset, eivät 
kauan kestäneet: Koronakriisin aikana on suojeltu yrittäjiä ja 
yrityksiä monin tavoin. Niin on estetty konkursseja ja pidetty 
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työllisyyttä yllä. Suomen työllisyysaste onkin nyt ennätysta-
solla, mikä harmittaa kokoomusta, koska saavutus on synty-
nyt ilman leikkauksia. Lisäksi velkaantuminen on hidastunut 
nopeammin kuin ennustettiin.” 

Juuri tästä on kysymys kokoomuksen suhteen: valehtelusta 
ja asioiden kääntämisestä päälaelleen näyttämään muulta kuin 
mitä ne ovat äänestäjien sumuttamiseksi. Mutta aina vaaleissa 
on jokerikortti, kuten Hirvarsnoron mainitsemat kokoomuk-
sen ylimielisyys, vahtisokeus ja Hjallis Harkimo. Esimerkki 
siitä, miten turmiollinen kokoomuksen ohjelma olisi ollut jo 
sotien jälkeen valtiontaloudelle, oli vaatimus yksityistää hyvin 
tuottaneet ja kaikille kansalaisille tasapuolisesti hyvää taanneet 
valtion firmat. Taustalla oli yritys rohkaista niitä, joilla jo oli, 
ahnehtimaan lisää, ikään kuin omaisuus oikeuttaisi haalimaan 
sitä mielin määrin säännöistä piittaamatta tai niitä omiin tar-
koituksiinsa muunnellen muiden edestä itselleen kahmimalla. 

Tutkija Turo-Kimmo Lehtonen kirjoittaa artikkelissaan 
Georg Simmel ja rahan filosofia Risto Heiskalan ja Akseli 
Virtasen toimittamassa Talous ja yhteiskuntateoria II (Gaude-
amus 2016)-kirjassa siitä, miten nykyistä länsimaista elämän-
muotoa halutaan oikeuttaa vetoamalla usein siihen, että se tar-
joaa paljon valinnanvapauksia. Vapaus ja valinnanvapaushan 
ovat kokoomusretoriikan kaksi taikasanaa, jotka oikeuttavat 
kaiken muun markkinoiden vapauden nimissä. Lehtosen mu-
kaan tämän näkeminen vastaansanomattoman hyvänä asiana 
kertoo vain siitä, kuinka mahdollisuuksien kasvusta on tullut 
itseisarvo. Mutta miten ja miksi 1970-luvun sosiaalista valin-
tataloutta peräänkuuluttaneesta ja työntekijöiden oikeuksia 
ainakin teoriassa ymmärtävään pyrkineestä kokoomuksesta 
tuli yhdessä yössä 1990-luvun lopussa äkkikäännöksellä oi-
keaan, taas se sama kypäräpappi-puolue, minkä imagosta se 
oli yrittänyt niin kovasti sodan jälkeen Rihtniemen perintönä 
päästä eroon? 

Puolueen kovenevien arvojen taustalla oli ovelasti suun-
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niteltu oikeistosiiven hiljainen vallankaappaus: vapaus olla ja 
elää omillaan ei ollutkaan enää kaikkien oikeus. Se nähtiin nyt 
ensisijaisesti omistajien oikeutena. Se on ollut myös osa sitä 
samaa lännettymisprosessia ja vasemmiston poliittisen vaiku-
tusvallan vähentymistä, josta Max Jakobsen kertoo Tilinpää-
tös-kirjassaan. Kokoomuslainen vapaus on samaa, mitä Boris 
Johnson joukkoineen sai aikaan hurmahenkisissä briteissä, 
kun vastuuton ja valheellinen propaganda villitsee ihmisiä toi-
mimaan omia etujaan vastaan. Mielikuvakikkailulla vuodesta 
toiseen ylläpidetty Eurooppa-vastaisuus huipentui Brexitiin 
ja Johnsonin kovan linjan oikeistohallituksen valtaantuloon, 
kun ihmiset äänestivät Brexitin puolesta omia etuja vastaan. 

Nyt toinen vuosi Britannian EU-eron jälkeen samat ih-
miset ovat katkerina huomanneet hyötyjen olevan vähäisiä ja 
haittojen suuria sekä yksityisille että itse taloudelle. Ylen Bri-
tannian-kirjeenvaihtaja Pasi Myöhäsen juttu Ylen Areenassa 
31.1.2022 otsikolla Brexit on Britannian taloudelle suurempi 
päänvaiva kuin koronaepidemia – Nyt enemmistö briteistä 
pitää lähtemistä virheenä: ”Tutkimusten mukaan EU-eroa 
kannattaneet syyttivät esimerkiksi syksyn bensiinipulasta mie-
luummin muita tekijöitä kuin brexitiä. Mielipidemittausten 
mukaan selvä enemmistö briteistä pitää kuitenkin EU-eroa 
virheenä jälkikäteen arvioituna. Uudelleen liittymisestä ky-
syttäessä tilanne on tasaisempi. EU:hun palaamista kannattaa 
nyt noin 53 prosenttia kansasta, Britannian tunnetuimman 
mielipidetutkijan John Curticen analyysi osoittaa.” 

Ei kokoomus ole yksin. Demarit saatiin houkuteltua ko-
koomuksen vanaveteen toteuttamaan ”hillittyä markkinatalo-
utta”. Kokoomuksen päästyä oppositiosta Harri Holkerin joh-
tamaan sinipunahallitukseen 1987-1990 kokoomus muuttui 
kansankapitalismia ja markkinataloutta korostaneelta linjalta 
kohti sosiaalista valintataloutta ja ideologisesti keskemmälle 
samalla, kun demarit hylkäsivät demokraattisen sosialismin ja 
valintatalouden, koska ne eivät tuoneet täystyöllisyyttä, vaan 
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talouden ongelmat pahenivat, kuten Jouko Marttila kirjoit-
taa väitöskirjassaan Hillitty markkinatalous – Kokoomuksen 
ja SDP:n talouspoliittinen lähentyminen ja hallitusyhteistyö 
1980-luvun lopulla (Helsingin yliopiston valtiotieteellisen 
tiedekunnan väitöskirja 2016). 

Yksi syy tähän Marttilan mukaan oli kokoomuksen halua 
pyrkiä eroon ”kypäräpappi”-imagostaan ottamalla etäisyyttä 
markkinaliberalismiin. Hillitty markkinatalous tarkoitti käy-
tännössä sitä, että valtion ohjaus- ja säätely hillitsivät vapaata 
markkinataloutta. Silloin vapaus tarkoitti kokoomuksessa 
sosiaalista valintataloutta. Kokoomus otti Marttilan mukaan 
samaan aikaan etäisyyttä työnantajiin ja kansankapitalismiin 
ajaessaan työntekijöiden asemaa vahvistaneita uudistuksia ja 
julkisten palvelujen laajentamista. 
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Syyllistävää 
harhaanjohtamista

Kokoomuslaisilla talouspoliittisilla ajattelijoilla on ollut, ja 
on yhä edelleenkin, hämmästyttävä kykyä harhauttaa trivi-
aaleilla heitoilla tai syyllistämällä. Esimerkiksi kokoomuksen 
talouspolitiikan yksi tärkeimmistä ajattelijoista, Raimo Ilas-
kivi pilkkaa ala-arvoisesti 1960-luvun taloudellista tasa-arvoa 
ajanutta vasemmistoa haihattelusta kirjassaan Me ja mahdol-
lisuutemme (Kirjayhtymä 1969). Ilaskiven mielestä taloudel-
lista tasa-arvoa vaativien motiivina oli ”kateus” niitä kohtaan, 
jotka joko hyvän koulutuksen ja taidon tai onnen avulla on-
nistuivat luomaan ympärilleen laajan yritystoiminnan. Ilaskivi 
ei vahingossakaan mainitse omistuksen historiallista epäde-
mokraattista jakaantumista harvojen käsiin. Kateusteoria on 
sekä epämoraalinen- että tieteellinen, jatkaen Adam Smithin 
näkymättömän käden väärinkäyttöä, jonka mukaan taloudel-
linen oman edun tavoittelu muuttuu yhteiseksi hyväksi ajan 
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myötä ilman toimijoiden omaa tarkoitusta.
”Mielenkiintoista on myös panna merkille, että eniten so-

sialisointipuheenvuoroja ovat viime vuonna käyttäneet nuo-
ret, opintonsa keskeyttäneet tai niitä vielä saattamattomat 
radikaalit, kun taas kypsemmät, opintojen tai kokemuksen 
avulla jo kannuksensa ansainneet yleensä käyttäytyvät hil-
litymmin. Eivätkä kaikki suomalaiset tunnetusti myöskään 
ole rinnastettavissa esim. amerikkalaisiin siinä, että avoimesti 
kunnioittaisivat toisen saavutuksia ja koettaisivat yhtä sitke-
ästi päästä samalle tulo- ja varallisuustasolle, kuin naapurikin 
omien ponnistusten ja kovan työn avulla.” Kokoomuksessa 
markkinavoimien puolestapuhujat ja julkisen sektorin me-
nojen hillitsijät sekä työläisten syyllistämisen ”liian suurissa 
palkkavaatimuksissaan” jatkoivat lujasti töitä ajatustensa nos-
tamiseksi kaikkien tietoisuuteen. 

Yksi heistä oli kokoomuksen oikeistolinjaa edustanut po-
liitikko ja taloustutkija sekä Kansallis-Osake-Pankin johto-
kunnan jäsen, myöhemmin kansanedustajana toiminut Tuure 
Junnila (1910-1999), joka taloustieteellisessä väitöskirjassaan 
vuonna 1945 perehtyi ns. vakautetun tulon eli omaisuuden 
tai omaisuuden avulla saadun tulon lisäverotukseen, pohja-
naan Preussissa 1890-luvun alussa ensimmäisenä käyttöön 
otettu tuloverotusta täydentävä omaisuusverotus. Junnila kir-
joitti yhdessä Gunnar Modeenin kanssa myös kirjan Fyysillis-
ten henkilöiden verorasitus Suomessa vuosina 1938 ja 1945. 
Kokoomuksen pää-äänenkannattaja Uusi Suomi kehui kirjaa 
vaatien verouudistusta. Pian tämän jälkeen Junnila valittiin 
kokoomuksen talouspoliittisen neuvottelukunnan jäseneksi, 
jossa hän vuonna 1946 väitti silloisen inflaation tärkeimpänä 
taustatekijänä olleen ”katastrofaalinen palkkakehitys”. 

Puhe on yllättävän rajua ja syyllistävä valkoisen Suomen 
aitoon agitaatiolinjaan, mutta se voisi olla yhtä hyvin oppo-
sitiojohtaja Petteri Orpon 2022 ”vasemmistohallituksen vas-
tuutonta velanottoa” ja tavallisen kansan sekä köyhien puolel-
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le asettumista valtiontalouden vakautta horjuttavassa mielessä 
vastustava puhe: ”Hallituksen alituista peräänantamispolitiik-
kaa tässä kysymyksessä on puolusteltu sillä, että siten voitiin 
välttää vielä suurempi paha, nimittäin laajojen työselkkausten 
ja sitä kautta ennen pitkää myös poliittisten levottomuuksien 
syntyminen, Tällaisessa selityksessä lienee melkoinen annos 
liioittelua, mutta samalla se vain lisää niiden uusien työläis-
johtajien vastuuta, joiden harjoittama agitaatio kaikissa ta-
pauksissa on katsottava viimevuotisen palkkaliikehtimisen ja 
siten inflaation kohtalokkaan kiihtymisen pääsyyksi.”

Kokoomuksen talouspoliittisessa retoriikassa ovat aina 
olleet työläisten ylisuuret palkkavaatimukset maan epäon-
nen, inflaation ja taloudellisen kurimuksen suurimmat syyt. 
Junnila toivoi, että sen sumun lävitse, joka hetkellisten näen-
näisetujen tavoittelun, yksipuolisten luokkaetujen ajamisen 
ja poliittisen kiihkon muodossa näytti läpitunkemattomana 
seinänä ympäröineen työläisiä, pääsisi lopulta talouspoliittisen 
järjen kylmä valo. Kokoomus oli alakynnessä, mutta jo 1947 
kokoomuksen talous- ja sosiaalipoliittisen neuvottelukunnan 
puheenjohtaja, professori Paavo Korpisaari antoi ymmärtää, 
että nyt oli aika käydä lujaan hyökkäykseen eikä tyydyttävä 
ainoastaan puolustukseen. Noista vuosista kokoomus alkoi 
pitkän nousunsa 1980-luvulla tunnetuksi tulleeksi kykypuo-
lueeksi periaatteella, hyökkäys on paras puolustus puolustaes-
saan eliitin oikeuksia, jotka naamioitiin ja myytiin äänestäjille 
kansallisten etujen nimellä.

Mutta miten kansalliset edut määriteltiin ummehtunutta 
konservatismia edustavan eliitin keskuudessa, joka vastustaa 
aina periaatteellisesti muutosta, oli se sitten 1900-luvun kehit-
tyvä modernisaatiota ja sen vaatimat sosiaaliset uudistukset, 
tai 2020-luvun ilmastokriisi ja sen pintaan nostama kysymys: 
kenen on vastuu kaikesta tästä ja onko yksityisomaisuus enää 
pyhä sekä koskematon tabu, tai kuten Marx sanoisi, varkaut-
ta? Otan kaksi esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki tulee 
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Naomi Kleinin Ei riitä – vastaisku shokkipolitiikalle-kirjas-
ta, jossa hän kertoo, miten ihmisoikeusasianajaja Michelle 
Alexander kuvaa kirjassaan The New Jim Crow sitä, kuinka 
rotuhierarkiaan perustuva politiikka on ollut läpi vuosisatojen 
kiinteä osa markkinatalousjärjestelmän kehitystä. Yhdysval-
tojen yläluokka on Alexanderin mukaan käyttänyt ihonväriä 
kiilana ”ehkäistäkseen köyhien monirotuista liittoutumaa 
syntymästä”: 

”Ensin vaientaessaan orjakapinat, joita valkoiset työläiset 
nousivat tukemaan, myöhemmin säätäessään Jim Crow – ro-
tuerottelulait ja nyttemmin niin sanotussa huumeiden vas-
taisessa sodassa. Joka kerta, kun entiset yhteenliittymät ovat 
voimistuneet niin, että ne ovat uhanneet korporatiivista val-
taa, valkoisille työläisille on uskoteltu, että heidän todellinen 
vihollisensa ovat heitä tummaihoisemmat, jotka ”varastavat” 
heidän työpaikkansa tai ovat uhka heidän naapurustolleen.” 
Toinen esimerkki tulee kotimaasta ja ay-liikkeestä Adam Smi-
thin hengessä, jonka mielestä oli epäreilua. etteivät työläiset 
saaneet perustaa omaa etujaan ajavia yhdistyksiä. Smith oli 
myös sitä mieltä, että valtion tuli rajoittaa sellaisten yksilöiden 
luonnollista vapautta, jotka toiminnallaan voisivat vaarantaa 
koko yhteiskunnan turvallisuuden. Smith myös muistutti, et-
tei materiaalisella hyvinvoinnilla ole juuri mitään merkitystä 
inhimilliselle onnelle. 

Kokoomus mainitsi yhdeksi vaalitavoitteekseen kevään 
2011 eduskuntavaaleissa paikallisen sopimisen lisäämisen, 
mikä on kuin suoraan historiallista jatkoa uusilla kuorilla 
1770-luvun Britannian työnantajien sanelupolitiikalle, mitä 
tulee huonoihin työolosuhteisiin ja palkkoihin. Kokoomus 
perusteli tavoitettaan hyvien käytäntöjen edistämisellä sekä 
työhyvinvoinnin lisäämisellä- työehtosopimus tarkoittaisi sitä, 
että se olisi tyhjä paperi, jolla ei olisi mitään merkitystä, koska 
työnantaja saisi maksaa työntekijälle millaista palkkaa haluaisi 
vedoten aina omaan maksukykyynsä ja haluunsa työntekijän 
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antamasta panoksesta tai palkkatoiveista välittämättä. Työn-
tekijä olisi saanut kokoomuksen mallissa valita yleissitovan 
työehtosopimuksen ja paikallisesti sovitun mallin väliltä. 

Työelämä ei ole riidatonta eikä kaupallinen yhteiskun-
ta koostu tasavertaisessa asemassa olevista yksilöistä, vaikka 
muuta väitettäisiin. Työntekijän ja työantajan edut ovat kes-
kenään ristiriidassa. Smithin Britanniassa työläiset eivät tul-
leet ilman töitä toimeen viikkoakaan. Työantajat kykenivät 
elämään vuosia ansaitsemansa pääoman turvaamina. Tästä 
syntyi työantajien ja työantajien välille pysyvä epävakaus ja 
epätasa-arvo, jota kokoomuksen ehdotus vain syventäisi, sillä 
vaikka vaikuttaa hyvältä, jopa työntekijän valinnanvapautta 
lisäävältä, se ei ole sitä ja vaatii syvempää tarkastelua, sillä 
nykyisen mallin vahvuutena voidaan pitää sitä, että heikosta 
neuvotteluasemastaan huolimatta työntekijöille taataan pako-
tavan työlainsäädännön sekä yleissitovien työehtosopimusten 
turva.

Jokainen työntekijä voi luottaa siihen, että heillä on oikeus 
lomaan ja työstä maksetaan ainakin kohtuullista palkkaa. Ny-
kyinen järjestelmä takaa myös sen, että työntekijä ei joudu 
painostuksen kohteeksi työehdoistaan johtuen. Kokoomuk-
sen työreformissa paikallinen sopiminen voisi syrjäyttää yleis-
sitovan työehtosopimuksen. Tällainen malli voisi toimia suu-
rissa yrityksissä, joissa työntekijät ovat vahvasti järjestäytyneitä 
ja heillä on neuvotteluvoimaa, Pienissä yrityksissä työnteki-
jöillä ei ole tällaista etulyöntiasemaa. Tällöin paikalliset työeh-
tosopimukset muodostuisivatkin lähinnä työnantajien tahdon 
mukaisiksi. Työllistyäkseen työntekijä joutuisi hyväksymään 
itselleen esimerkiksi pienemmän palkan tai heikommat loma-
ehdot. oikeudesta vedota yleissitovaan työehtosopimukseen 
tulisi kuollut kirjain.

Ammattiyhdistystoiminnassa on aina ollut kyse toisten 
auttamisesta ja huolehtimisesta ja sen varmistamisesta, ettei 
heikompia yritetä jymäyttää ja panna työnantajien taholta 
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halvalla, niin kuin sata vuotta sitten tehtiin välittämättä niin 
työntekijöiden oikeudesta lomiin kuin terveydestä tai työtur-
vallisuudestakaan tuon taivaallista. Tuolloin sovittiin paikalli-
sesti ja tulos oli kirjaimellisesti tappavaa. Työaika oli 12-tunti-
nen. Taukoja ei sallittu. Ihmisiä kuoli työpaikalle myrkkyjen 
ja puutteellisten turvajärjestelyn takia kuin kärpäsiä kesäyönä. 
Palkka riitti nipin napin omaan ruokaan, vaatteisiin piti jo 
säästää vuositolkulla ja asuminenkin oli usein hoidettu niin, 
että oli asuttava toisten nurkissa yhteistalouksissa ilman omaa 
rauhaa. Kun haava tuli käteen, se oli usein menoa. Ei ollut 
lääkkeitä tai lääkäreitä. Niitä oli vain kaupungeissa ja rikkailla.

Silloin ei vielä ollut vahvaa työntekijöiden omaa etua aja-
vaa ammattiyhdistysliikettä. Työnantajat tekivät kaikkensa, 
ettei sellaista olisi syntynytkään. Silloinkin työnantajat ke-
huivat pilkallisesti paikallista sopimista, kun työntekijä ei 
osannut tai uskaltanut potkujen pelossa vaatia lisää liksaa 
surkean palkaksi kutsutun köyhäinapunsa päälle. Vasta kun 
ay-liike tarpeeksi jäseniä ja ammattiyhdistysliikettä tarvittiin 
talvisodan hengen luomiseksi, työnantajat tunnistivat työn-
tekijät tasevertaisiksi kumppaneiksi neuvottelemaan palkoista 
ja oikeuksistaan. Siitä huolimatta, että ns. Tammikuun kih-
lauksessa vuonna 1940 työnantajat tunnustivat ensi kertaa 
työntekijät neuvottelukumppaneikseen, on se samaan aikaan 
koko ajan yrittänyt murtaa kaikin mahdollisin keinoin – niin 
laillisin kuin laittominkin – työntekijöiden arvovaltaa ja syö-
dä pohjaa demokraattisen sopimusyhteiskunnan toiminnalta 
työmarkkinoilla.

Kokoomuksen puheenjohtajaksi vuonna 1955 valittu Jussi 
Saukkonen toi uusia tuulahduksia kypäräpappipuolueeseen 
ajatuksillaan sosiaalipolitiikasta osana talouspolitiikkaa, joka 
tuki kasvua ja työllisyyttä. Vuoden 1956 erityisohjelma Me 
luotamme ihmiseen ja vapauteen” kielii jo vahvoista muu-
toksen tuulista puolueen sisällä. Alettiin puhua valtiokapita-
lismin vastavoimana kansankapitalismista. Ytimenä oli vanha 
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tuttu markkinavoimien puolustus, yksityinen yrittäminen ja 
omistamisen vapaus. Valtion tehtävänä oli luoda edellytykset 
yritystoiminnalle, jotta yhteiskuntaan olisi syntynyt itsenäisiä 
ja riippumattomia kansalaisia. Taistelu yhteistä hyvää vastaan 
naamioitiin suuren maailman mallin mukaan taisteluksi sosia-
lismia vastaan, joka maalailtiin isona pahana ja konkreettisesti 
naapurissa sijainneena Neuvostoliittona.

Kansankapitalismin lääkkeet ongelmiin ovat tuttuja ko-
koomuslaista talouspolitiikkaa vielä tältäkin päivältä ja ko-
vin yksipuolisia. Päällimmäisenä olivat vaatimukset verojen 
alennuksista, yrittämisen yksipuolista tukemista ja palkkojen 
määräytymisten muuttamista työsuoritukseen perustuvaksi 
sekä erityisestä palkitsemisjärjestelmästä, jos tuotanto nousi, 
kuten olemme jo aikaisemmissa luvuissa nähneet. Kokoomus 
kehitteli ideaa eteenpäin ja markkinoi itse kehittelemäänsä 
”dynaamista konservatismia” – sanahirviö, missä itsessään pii-
lee jo absurdi ristiriita, mikä käytännössä merkitsi lupausta, 
ettei mikään oikeasti muutu kokoomuspolitiikassa, vaikka sen 
retoriikka muuttui. Kansankapitalismi oli osa tätä ovelaa de-
magogista harhauttamista. Sen haluttiin näyttävän taistelussa 
äänestäjien sielusta ihmisten mielissä radikaalilta omaisuuden 
demokraattiselta uusjaolta, vaikka se oli vain sanoja, ei tekoja. 
Kansankapitalismin edistämiseksi halutiin yhtiövero alas ja 
osakkeiden vapauttaminen osin veroista.

Naomi Klein muistuttaa kirjassaan Ei riitä – vastaisku 
shokkipolitiikalle uusliberalistisen politiikan ideologisen ja 
intellektuaalisen puolen olleen vakavassa kriisissä jo runsaan 
vuosikymmenen ajan. Pankkiyhtiö Credit Suisse arvioi vuon-
na 2016 maapallon yhteenlasketun varallisuuden olevan 256 
biljoonaa dollaria: ”Samalla kun köyhin puolikas koko maail-
man väestöstä omistaa yhdessä alle prosentin koko maailman 
varallisuudesta, rikkain kymmenen prosenttia pitää hallussaan 
89 prosenttia koko maailman varaoista.” Kleinin mukaan täs-
tä syystä enää vain harvat vakavasti otettavat ihmiset suostuvat 
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väittämään silmääkään räpäyttämättä, että paras keino auttaa 
köyhiä olisi antaa ennestään rikkaille lisää rahaa. Suomessa 
eletään muun maailman kellosta vuosikymmenen jäljessä, sillä 
tähän argumenttiin ovat itsensä hirttäneet kokoomuslaiset pe-
rustellessaan, miksi veroja pitää alentaa juuri rikkailta. 

Kokoomuslaisia hymyilyttää, sillä harvat ymmärtävät ta-
louspolitiikan vaikeiden koukeroiden perään. Väite on absurdi 
mutta tärkeä osa niitä luuloteltuja väittämiä, joita markki-
nahenkinen informaatioviihde toistelee kosiskellakseen sat-
tumaan, onneen ja pelaamiseen luottavia asiakkaitaan, jotka 
elävät osin keinotekoisen valetodellisuuden kuplassa – yhä 
useampi meistä. Nykyisin on muotia sekoittaa osallistuva kan-
salaisuus brändisukollisuuteen samalla, kun yhteisöllisyyttä 
vahvistaneet instituutiot ovat katoamassa. Yhteiskunnat ovat 
muuttaneet tapojaan esittää ennen nöyrää alamaissuhdet-
ta nykyiseksi joustavaksi pehmeän despotian huvittamaksi 
viihteeksi suurine massaspektaakkeleineen. Tässä maailmassa 
ontoista totuuksista tulee totta eikä politiikassa ja taloudesta 
puhuttaessa ei aina tarkoiteta mitä sanotaan, tai sanotaan tar-
koituksella sitä mitä ei tarkoiteta, vaikka jo Aristoteles sanoi, 
että retoriikka ja etiikka liittyivät toisiinsa. 

Se oli ennen ja nyt on nyt. Tallainen tekee niistä vaikei-
ta lajeja suuren yleisön yrittää saada selville, mikä on totuus 
nyky-yhteiskunnissa, joissa järjestyksestä ovat vastanneet 
aiemmin yhdessä julkinen valta ja markkinat. Ei enää. Siksi 
Aristoteleen ajatukset, vaikka kuuluvat vanhaan maailmaan, 
ovat edelleenkin kiinnostavia sisältämiensä kysymysten an-
siosta. Aristoteles on kiinnostava myös toisella tapaa. Hän 
osasi tehdä eroa hyödykkeen käyttöarvon ja vaihtoarvon välil-
lä ymmärtäen vaihdon toteutumisen edellyttävän molempien 
osapuolien hyötymistä. Aristoteles myös pohti ideaa oikeu-
denmukaisesta hinnasta, ymmärsi rahan merkityksen arvon 
mittana ja vaihdon välineenä sekä vastusti monopoleja. Nämä 
asiat tuntuvat unohtuvan valitettavan usein nykyisin. 
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Talouspolitiikka on vaikea laji ja sen hallitsevat usein par-
haiten siihen koulutuksen saaneet ja sitä ammatikseen tekevät 
poliitikot, virkamiehet ja talousihmiset, jotka usein ovat myös 
joko avoimen kokoomuslaisia tai porvarillisen maailman-
kuvaan omaavia yhteiskunnan säilyttäjiä sekä talous edellä 
kulkevia pragmaatikkoja. Ongelmallista on erityisesti skotti-
laisen moraalifilosofi Adam Smithin (1723-1790) kuuluisan 
näkymättömän käden väärinkäyttö. Uusklassistiset ja liberaa-
lit talouspoliittiset toimijat väittävät Smithin tarkoittaneen 
näkymättömällä kädellä sitä, että kahlitsematon markkinata-
lous tuottaisi parhaimman mahdollisen lopputuloksen koko-
naisuuden kannalta. Smith kuitenkin ajatteli asiaa enemmän 
moraalisessa kuin taloudellisessa mielessä. Joidenkin tutkijoi-
den mukaan Smith käytti termiä ”näkymätön käsi” harvoin 
ja silloinkin aina rajatussa asiayhteydessä, joka oli usein vas-
takkainen liberalistisille oletuksille. 

Nyt kun Petteri Orpon haukkuma suosittu ”Vasemmisto-
hallitus”, ja sen keskustalainen valtiovarainministeri vaikut-
tavat olevan oikealla tiellä suitsemalla porvariston tahallaan 
omiin tarkoituksiinsa käyttämän ”näkymättömän käden” 
huonot voimat ja vaikutukset tavallisiin kansalaisiinsa, ja en-
simmäinen hallitus pitkään aikaan, joka ei suosi rikkaita, on 
hyvä katsoa, millainen on kokoomuslaisen talouspolitikan 
”näkymättömän käden” ydin. ”Vasemmistohallitus” on alka-
nut kiittää gallupsuosikki kokoomusta ja saada kannatusta yli 
perinteisten puoluerajojen. Se masentaa kokoomusta, jonka 
koulukiusaajapojat ovat suuttuneet, ihan kuin heiltä olisi viety 
tikkari näkymättömästä kädestä. Kokoomuksen pyhin mantra 
on rikkaiden suosiminen Smithin hengessä.

Kari Saastamoinen kirjoittaa aiheesta otsikolla Adam 
Smith ja näkymätön käsi kirjassa Talous- ja yhteiskuntateoria 
I – vanhan maailman talous ja suuri murros (Gaudeamus 
2011) ihan toiseen henkeen, jota kokoomuslaiset eivät ole 
joko lukeneet tai ymmärtäneet: ”Teoksessaan kansojen va-
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rallisuus Smith kyllä totesi, että yrittäjien henkilökohtainen 
voitontavoittelu kääntyy ikään kuin näkymättömän käden 
ohjaamana kaikkien hyväksi. huomautus kuitenkin nojasi sel-
laisiin taloudellisen toiminnan luonnetta koskeviin oletuksiin, 
jotka olivat Smithin omana aika ymmärrettäviä mutta eivät 
nykyään tunnu uskottavilta. Kun nämä oletukset jätetään 
mainitsematta, Smith liitetään oman aikamme talouspoliitti-
seen keskusteluun tavalla, jota hän itse ei luultavammin olisi 
tuntenut omakseen.” 

Artikkelissaan Saastamoinen analysoi kahta huomautusta 
näkymättömästä kädestä, mutta kiinnostavampaa on lukea 
siitä, kuinka Smithin ajattelua esitellään kahdessa Suomessa-
kin käytetystä yhdysvaltalaisessa taloustieteen historian op-
pikirjassa. Saastamoinen kirjoittaa Smithin mielestä Britan-
nian hallituksessa istuneen korruptoituneita ja tietämättömiä 
maanomistajaluokan edustajia, jotka olivat suurkauppiaiden 
ja manufaktuuriyrittäjien painostuksesta taipuneet säätämään 
erilaisia taloudellisen kilpailun rajoituksia. Voi hyvin sanoa, 
ettei ongelma ole kadonnut mihinkään; etuoikeutetut ja eliitti 
käyttävät kaikkialla väärin asemaansa hyötyäkseen itse mui-
den kustannuksella yhteiskunnallisesta hyvästä ja hyvinvoin-
nista. Yksi syy siihen on asioiden ja yleisten totuuksien mo-
nitulkintainen- ja mutkainen luonne, asioiden mytologisointi 
propagandamielessä. 

Cicero muistutti viisaasti, että vaikka asia oli monimutkai-
nen, jotkut asiat olivat loogisesti pääteltynä todennäköisiä ja 
jotkut taas eivät ihan kuin vihjaten sillä politiikan ja talouden 
ongelmallisiin suhteisiin. Talouden ja politiikan suhde muut-
tui 1700-luvulta lähtien. Suomessakin alkoi 1800-luvulla se 
suuri murros, jonka myötä vanhan maailman moraalispoliit-
tinen rakenne alkoi murtua. Sen korvasivat modernin maa-
ilman talouskeskeinen ajattelu ja uudenlainen yhteiskunta ja 
sen toimintatavat, jossa kokoomuslainen yksityiskapitalismi 
oli keskeistä. 
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Aina oma 
etu edellä

Kapitalismi osoittautui jo heti alussa ajavan yksipuolisesti 
omistajiensa etua ja valjastavan poliittisen koneiston tuke-
maan sen vallan oikeutusta, tarvittaessa vaikka väkivallalla, 
kuten vuoden 1918 traagisista tapahtumista näimme käy-
neen. Kenen etu on maailman yksi tärkeimmistä kysymyk-
sistä, jonka voi ulottaa koskemaan kaikkea toimintaa koko 
maailmassa. Kenen etu edellä politiikassa toimitaan ja mil-
laisin ehdoin paljastaa sen myös, mitä kukin puolue oikeasti 
ajaa ja keitä edustaa. Talouspolitiikka paljastaa paljon yhteis-
kuntanäkemyksestä ja se vaikuttaa suuresti myös sosiaalisiin 
arvoihin. Kokoomus lähestyy asioita talous edellä – silloin-
kin kun puhuu muusta - tarkoittaen ”näkymättömän käden” 
lapsia, vapaata valinnataa ja kilpailua, turvaten viime kädessä 
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vain omistajien ja eliitin oikeuksia ja yrittäen rajata tavallisten 
ihmisten vapautta. John Locken mukaan perusoikeudet olivat 
kaikille yhteisiä ja luovuttamattomia. 

Valtion tehtävänä oli niiden kunnioittaminen ja suojele-
minen. Locke myös puhui ensimmäisten joukossa yksityisen 
omistusoikeuden turvaamisen puolesta aristoteelisesti, sillä 
Aristoteles katsoi yksityisomistuksen, Platonista poiketen, 
edistävän yhteistä hyvää. Marx kritisoi kapitalismia mutta 
arvosti sen voimaa vapauttaa ihmiskunta luonnonpakosta te-
hokkaan työnjaollisen tuotantokoneiston kehittymisen myö-
tä. Yksityisomaisuuksien jatkuva ja vaarallinen kasaantumi-
nen harvoille ja niiden käyttäminen puolustamaan omistajien 
etuja vastaan yhteinen etu, kuten kansalaisten hyvinvointi, 
rauhassa eläminen ja ympäristö, ovat asettaneet uudelleen ar-
vioitavaksi omistusoikeuden luupin alle kysymyksellä: mihin 
järjestykseen perustuu omaisuuden arvostaminen ohi yhteis-
ten intressien ja ihmisten? 

Kapitalismi on kulkenut väärään suuntaan liberalistisen 
valtion puuttuessa markkinatalouden toimintaan mahdolli-
simman vähän. Sen voitoista syntyneestä yksityisomaisuudes-
ta on tullut omistajilleen pyhä lehmä, jonka asemaan ei saa 
omistajien ääntä politiikassa käyttävien mielestä ulkopuoli-
set puuttua millään tavoin, vaikka se vahingoittaisi muiden 
ihmisten elämää ja vaarantaisi maapallon olemassaolon. Ko-
koomus puolustaa yksityisomaisuutta vetämällä tiukkaa ta-
louslinjaa vastaan valtion velkarahalla ylläpidettävät julkiset 
palvelut vähävaraisille, joilla tasataan rikkaiden ja köyhien 
välistä kuilua, ettei se kasvaisi vaarallisen uhkaavaksi, kuten 
Yhdysvalloissa. Mutta talouden ja moraalin suhdetta pohtiessa 
ihmistä ei tule pitää vain kuninkaiden ja pappien alamaisena 
vaan arvokkuutta ja perusoikeuksia omaavana olentona. 

Jo antiikin filosofit katsoivat kansalaisilla olevan oikeuksia 
ja velvollisuuksia. He pohtivat yhteiskunnallisen vallankäytön 
vaihtoehtoja ja kansalaisen itsehallintoa demokratian ohella. 
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Marxin mukaan kapitalismi saattoi turvata yltäkylläisyyden, 
mutta ei ollut hyvän elämän edellytykset takaavan kehityksen 
päätepiste. Stoalaiseen käsityksen mukaan määrätyt lait olivat 
elimellinen osa maailman järjestystä, ja lain mukaiset oikeudet 
myös siksi luonnollisia, kuten näkemys ihmisten tasa-arvos-
ta ja yhtäläisestä arvokuudesta. Sellainen yhteiskunta, jossa 
niitä ei ilmene, ei ole ihmisten edun mukainen yhteiskunta 
kaikkien elää ja olla vapaasti, vaan väkinäinen, jonkun pienen 
ja voimakkaan despootin hallitsema yhteiskunta, jossa ei ole 
vapautta vaikuttaa omaan elämään eikä myöskään viime kä-
dessä ajatteluun ja ajatuksiinsa. 

Onko kapitalismi hyvä renki ja huono isäntä, kuten Jur-
gen Habermans ajatteli? Habermansin kapitalismikritiikki 
edellyttää poliittisten, moraalisten ja eettisten periaatteiden 
kohottamista määräämään kapitalistisen talouden toiminta-
logiikkaa ja oli itsessään vaikea tai lähes mahdoton tehtävä 
ennen ilmastohätätilaa ja Ukrainan sotaa. Mutta onko enää? 
Ehkä ei, mutta vapaa keskustelua asiasta edellyttäisi saman-
laista oivallusta, kuin mitä Engelsillä oli Marxin mukaan kut-
suessaan Adam Smithiä talouden Lutheriksi. Risto Heiskala 
& Akseli Virtanen kirjoittavat artikkelissaan Talous yhteis-
kuntateorian ongelmana kirjassa Talous- ja yhteiskuntateoria I 
– vanhan maailman talous ja suuri murros esipuheessaan Mar-
tin Lutherin ansiona olleen havainto uskonnon olemuksen 
muodostuvan subjektiivisesta sisäisyydestä eikä antaumuksen 
kohteena olevasta objektista. 

Kapitalistinen tuotantosuhde perustuu erotteluun työvoi-
man tosiasiallisen tekemän työn ja yleisen työkyvyn välillä. 
Porvarien etu on se, ettei kukaan puhu näistä eikä puutu tä-
hän ongelmaan, vaikka Marx näki työläisten riiston lisäksi 
ongelmana ensisijaisesti pääomasuhteeseen sisältyvän tuh-
lauksen ja kontrolloimattomuuden, joita hän kutsui hallitse-
mattomien ja yhteiskunnallisten toimijoiden käsistä karannei-
den itsenäistyneiden yhteiskuntasuhteiden muodostamaksi 
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”toiseksi luonnoksi”. Kirjoittajien mukaan Marxin lausuma 
tuntuu yhä ajankohtaiselta, koska nykyisinkin seuraamme 
tiedotusvälineistä pörssi- ja valuuttakurssien kehitystä melko 
samantapaisen lievän optimismin saatteleman passiivisuuden 
ja avuttomuuden vallassa kuin säätiedotuksia. Ratkaisuksi 
tähän Jean Baudrillard esitti tuotannon peilin särkemistä: 
”Hän nimittäin otaksuu, että sen takaa paljastuu ihmisten ja 
ihmisryhmien välinen ”symbolisen vaihdon” alue, jota talou-
den metaforiikka on kahlinnut siihen kapeaan uomaan, jonka 
kapitalistinen yhteiskuntakehitys

Habermans puhui elämismaailman kolonialisoitumisesta 
taloudellisen järjestelmän lisääntyvän vaikutuksen seurauk-
sena: ”Hän pitää kolonialisoitumista ongelmana ja puhuu 
tarpeesta ottaa taloudellisen järjestelmän toiminta elämismaa-
ilmalliseen kontrolliin. Näin syntyisi mahdollisuus päättää 
poliittisesti ja demokraattisesti, missä talouden rajat kulkevat 
ja missä alkaa toisenlaisten ja taloudellisesta kannattavuudesta 
poikkeavien pätevyysvaatimusten alue.” Habermans ajatteli 
Marxin tavoin kapitalistisella taloudella olleen ja on edel-
leenkin suuri sivilisoiva vaikutus. Kokoomuslainen talous-
poliittinen ajattelu on lähtenyt siitä, että markkinatalouteen 
pohjautuen talous nähdään omaksi itsenäiseksi kentäkseen, 
jossa toimivat sen omat mekanismit ja lainalaisuudet. Juuri 
siksi ajattelee ja toimii täysin päinvastoin. 

Kokoomukselle kapitalismi on hyvä isäntä ja huono renki. 
Kokoomuslainen talouspoliittinen ajattelu on lähellä klassista 
talousteoriaa vastaan poliittinen taloustiede, joka tarkoittaa 
sitä, että kyseenalaistetaan yhteiskunnan kokonaisrikkauden 
kehitys ja sen jakaantuminen: poliittisen taloustiede katsoo 
yhteiskuntarakenteen syvyyksiin ja on löytänyt muodollisesti 
tasa-arvoisten työmarkkinoiden alta hierarkkisen valtaraken-
teen, joka asettaa kapitalistin etuoikeutettuun asemaan. Ko-
koomuksen talouspoliittinen ajattelu ei ole sanan varsinaisessa 
merkityksessä ideologista tai filosofista, vaan pragmaattista. 
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Siitä on osoituksena kaksi Paasikiven tekstiä, joita lukemal-
la selviää kokoomuslaisen talousajattelun pohja; kauppa- ja 
teollisuuspäivillä Oulussa 6. lokakuuta 1933 Paasikiven pitä-
mä puhe otsikolla Politiikka ja talous sekä Valvojassa vuon-
na 1898 julkaistu kansantaloustieteen laudaturtutkielma 
Schulze-Delitzshiläisistä kansanpankeista. 

Ne ovat aidoimmillaan Paasikiveä itseään, ja siksi niihin 
kannattaa lähemmin tutustua, ja niitä sekä keskenään että 
muihin kirjoituksiin vertailla huomatakseen ukon itsensäkin 
olleen tyypilliseen kokoomuslaiseen tapaan periaatteeton 
ja moraaliton maksettu marakatti aina silloin, kun kyse oli 
omista intresseistä vallasta ja rahasta sekä kunniasta. Se on 
joko tilanteesta vaihdellen tosiasioiden tunnustamista tai siitä 
johtuvaa selkärangattomuutta. Sille oli olemassa tulevaisuu-
teen kurkottava ja poliittisesti korrekti konsensushenkinen 
nimikin: reaalipolitiikka, josta muodostuu ajan kuluessa ko-
koomukselle pyhä dogmi, mistä ei kaikelle kansalle turuilla ja 
toreilla huudella, sillä sen suojissa kukkii pimeässä raikkailta 
tuulahduksilta suojissa se vanha tuttu ummehtunut arkkikon-
servatismi, jonka irvistäviä kasvoja sen jälkeen uusiin vaattei-
siin mielivä kokoomuspuolue yrittää pestä jatkuvasti itsestään 
pois, tosin vaihtelevalla menestyksellä. 

Paasikiven alkuaikojen julkisissa puheissa on jotain lii-
kuttavan opettajamaista. Ihan kuin hän pitäisi kuulijoilleen 
jatkuvaa kansantaloustieteen peruskurssia. Paasikivi pitää 
talous- ja politiikkapuheensa vuoden 1929 pörssiromahduk-
sen jälkeisessä epävarmoissa tunnelmissa maailmantalouden 
ollessa vielä lapsenkengissä. Paasikivi on lukenut The Eco-
nomistia ja ymmärtänyt suhdanteiden vaihtelun harkitsemi-
sen vaikeutuvan sen johdosta, että niihin vaikuttaa ihmisten 
tietoinen toiminta, politiikka: ”Viime vuosina on politiikan 
sekaantuminen taloudelliseen elämään ylen määrin laajen-
tunut, mikä on lisännyt epävarmuutta taloudellisella alalla.” 
Siitä huolimatta Paasikivi oli valmis sekä toimimaan yhdessä 
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vasemmiston kanssa että sallimaan jonkinlaisen valtion roolin 
talouselämässä. Paasikivi ilmoittaa olevansa muista pankki-
miehistä poiketen pessimisti talouden suhteen juuri nimen-
omaan politiikan takia: ”Elleivät politiikka ja sen luomat to-
siasiat olisi kehityksen esteenä, voittaisi taloudellinen elämä 
kyllä vaikeutensa.” 

Paasikivi puhuu myös Suomen ongelmallisista kauppasuh-
teista Venäjään. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Suomi 
joutui ensimmäisen kerran korvaamaan menetetyn Venäjän 
markkina-alueen ja onnistui siinä paremmin kuin hyvin. Puhe 
ei kuitenkaan ole malliesimerkki Paasikiven ajattelusta eikä 
sen sisältämä kömpelö analyysi kestä enää tämän päivän tar-
kastelua ilman hymyä. Mutta jutun juju onkin kohta, jossa 
Paasikivi siteeraa erästä nimeltä mainitsematonta saksalaishis-
torioitsijaa, joka Paasikiven mukaan sanoo: ”Usein on niin 
sanottu edistys rappiota, ja vanhan kannattaja edustaa itse 
asiassa arvokkaampaa omistusta, menneisyyden omistusta, 
jota hän ei tahdo antaa alttiiksi.” Sisällöllisesti puhe on jo 
täyttä Paasikiveä, jonka puheissa toistuu kokoomuslaisen ta-
louspolitiikan peruspilarit; verojen alentaminen ja talouden 
näkymättömän käden kaikkivoipaisuusuuden vakuuttelu: 
”Kehitys on miltei kaikkialla kulkenut kauemmas vapaudesta, 
yhä suurempaan pakkovaltaan. Taloudellinen toiminta ei voi 
kuitenkaan tällaisissa oloissa kukoistaa.” 

Paasikivi sekoittaa poliitikon ja talousmiehen roolin itseen-
sä sulautuen, vaikka demonisoikin politiikan taloutta häirit-
semässä. Pankkimies kun on, Paasikivi käyttää aikaa myös 
selostaakseen suomalaisen rahalaitoksen kehittymistä. Yritys-
toiminnan puolestapuhujana hän uskoo maailmankaupassa 
yritysten johtajien osaavan ratkaista ongelmia, jos heille vain 
annettaisiin siihen kunnollinen mahdollisuus. Ikosen kirjan 
yksi luku Sortovuosien vanhasuomalainen poliitikko 1. ala-
luku käsittelee sitä, miten alkoi Juho Kusti Paasikiven linja? 
Tässä luvussa käsitellään Valvojassa vuonna 1898 julkaistua 
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kansantaloustieteen laudaturtutkielmaa Schulze-Delitzshi-
läisistä kansanpankeista. Paasikiven tutkimuskohteena on 
vapaan kilpailutalouden olemus ja kehittyminen, valtionjoh-
toinen talous sekä osuustoimintaa. 

Paasikiven mukaan etenkin pienyrittäjät voisivat parantaa 
toimintaedellytyksiään osuustoiminnallisen yhteistyön avulla. 
Paasikivi sekoittaa ajatuksissaan, päinvastaisista väitteistään 
huolimatta, jo näin varhain politiikan talouteen. Hän tuki 
osuustoimintaa nimenomaan siinä toivossa, että se olisi luo-
nut mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja vahvistaa näin ajamaansa 
markkinatalousjärjestelmää vasemmiston toivomaa äkillistä 
muutosta parempaan-ajatusta ja vallankumousta vastaan. 
Paasikivi kuului myös puolueensa torpparikomiteaan, jon-
ka työn tuloksia hän esitteli Kansantaloudellisen yhdistyk-
sen kokouksessa marraskuussa 1906, josta voimme päätellä 
politiikan ja talouden hallinneen jo tuolloin sekä hänen että 
hänen puoluetovereittensa ajattelua ja toimintaa. Talous edellä 
ja politiikka-ajattelussa torpparikysymys oli tärkeä. Paasikivi 
joutui ankaraan riitaan torpparikysymyksestä sosiaalidemo-
kraattien kanssa. 

Ikonen muistuttaa, ettei Paasikivi hyväksynyt työväenliik-
keen radikaalin suunnan ajatuksia, vaan tarkasteli taloudellisia 
kysymyksiä liberalismin hengessä: ”Ensimmäisen maailman-
sodan alkuvuosien ruplakysymyksen vanha myöntyväisyys-
mies arvioi valtiolliseksi asiaksi. Sodan aikana Suomen riip-
puvuus emämaasta vain lisääntyi. Ainakin valuuttatappioista 
johtuneet kustannukset oli pakko maksaa Venäjälle.” Vuosi 
1918 oli Suomen taloudelle katastrofaalinen vuosi juuri Paa-
sikiven hallituksen aikaan, kun Suomen markka aleni aina 
vuoteen 1922 saakka ja ulkomaanvelkojen maksu vaikeutui. 

Petteri Orpon puheiden samanlaisen sisällön voi lukea kai-
kista kokoomuksen historiallisista puheista. Se ei ole muut-
tunut ajan kuluessa mihinkään muuten kuin muodollisesti. 
K.N. Rantakarin Suomen itsenäisyys ja poliittiset perinteet – 
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kokoomuspuolueen 20-vuotisjuhlajulkaisu otsikolla Suomen 
edellytyksistä politiikassa-kirjoitus päättyy samaan Orponkin 
korostamaan kokoomuspropagandan tekopyhään manifestiin 
yksilöiden hyvyyden korostamisesta ja merkityksestä peittä-
mään sitä, että jos aate ja sen hallitsemat instituutiot ovat 
pahoja ja valheellisia, on ihan saman tekevää kuka sitä johtaa: 
”Mutta sellainen poliittinen yhtye, joka katsoo siveyskäsittei-
den noudattamisen kuuluvan vain hallittaville ja joka etsii 
johtajikseen ainoastaan ”eteviä” henkilöitä piittaamatta näi-
den luonteesta tai ainakin sietää näitä huippuasemissa sortuu 
lopulta tällaisten johtomiesten oman voiton pyyntiin, kopeu-
teen ja turhamaisuuteen sekä aiheuttaa samalla näiden kautta 
maallekin paljasta vahinkoa.” 

Naomi Klein olisi nähnyt noiden sameiden ideologisten 
silmälasien läpi siihen ummehtuneeseen arkkikonservatis-
miin, joka markkinavoimia nuoleskelevia kokoomuslaisia vai-
vaa jakaessaan maailman oman mielensä mukaiseen ahtaaseen 
arvojärjestykseen, ja kieltämällä muuttamasta luokitteluja tai 
auttamasta ihmisiä nousemaan heille varatun surkean osan 
sijasta kohti omaa onnea ja täyttä ihmisarvoista elämää sel-
laisena uutena ihmisenä, kuin mitä Marx tarkoitti puhues-
saan vallankumouksen puhdistavasta vaikutuksesta elämään 
ja ihmisyyteen. Murhattu musta ihmisoikeustaistelija Mar-
tin Luther King jr. näki asian samoin vallankumouksellisella 
60-luvulla hieman ennen murhaansa. 

Hänen mukaansa me tarvitsimme nopeaa siirtymistä mate-
rialistisesta yhteiskunnasta inhimilliseen yhteiskuntaan: ”Kun 
koneita ja tietokoneita, voitontavoittelua ja omistusoikeutta 
pidetään ihmistä tärkeämpänä, on rasismin, materialismin 
ja militarismin kolmiyhteyttä mahdotonta enää kukistaa”, 
King jr kirjoitti. Thomas Piketty kirjoittaa kirjassaan Pääoma 
2000-luvulla (INTO 2016) siitä, miten maailmansodat ja nii-
tä seuranneet poliittiset ratkaisut edistivät merkittävästi eriar-
voisuuden vähenemistä 1900-luvulla. Eriarvoisuus kuitenkin 
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kääntyi jyrkkään nousuun 1970-luvulla. Seuraavassa luvussa 
Jälkijäristyksiä seuraamme professori Seppo Hentilän kirjan 
Pitkät varjot tarinoita oikeistolaisen muistamisen historiasta 
ja politiikasta sekä niistä poliittisista rakenteista, jotka ympä-
rillemme vankiloiksi rakennettuina vaikeuttavat kykyämme 
vetää henkeä vapaasti.

Paasikiveläis-virkkuslainen potaskan puhumisen traditio 
paistaa läpi kokoomuksen historiallisissa puheissa, mutta ai-
van erityisesti juuri suurelle yleisölle tarkoitetuissa presidentti 
Paasikiven puheissa, joita on koottu presidentinvaalikampan-
jaa varten kirjaan Paasikiven linja I – Juho Kusti Paasikiven 
puheita vuosilta 1946-1956 (WSOY 1956). Puhdein takana 
vaikuttaa olevan aina jokin vedätys tai kissanhännänveto. Pu-
heet ovat klassikon asemaan saaneita sinivalkoisen Suomen 
saarnoja, missä herkullisista kielikuvista ei ole puutetta, mutta 
joiden totuusarvo on vähän niin ja näin, sillä Paasikivi puhui 
ja kirjoitti paljon nimenomaan tulevaa historiankirjoitusta 
varten. On vaikea sanoa, kuinka suuri osa hänen teksteistään 
on oman kuvan kiillotusta ja propagandaa. Ne ovat usein kuin 
ukkosenjylinöitä korkealta vuorelta alas laaksossa hiljaa ja pe-
lokkaina oleville kansalaisille suunnattuja. 

Paasikiven linja I – Juho Kusti Paasikiven puheita- kirja 
on edelleenkin tärkeä kirja kokoomuslaisille poliitikoille ja 
puheenkirjoittajille. Paasikiven puheet olivat pitkiä ja ne usein 
luettiin radiosta koko kansan istuessa hartaana kuuntelemassa 
niitä. Kokoomuspresidentti Sauli Niinistö tai hänen puheen-
kirjoittajansa ovat varmasti lukeneet kirjan tarkkaan ja näyt-
tävät noudattavan niiden sisältämää poliittista dramaturgiaa 
orjallisen uskollisesti ja kuuliaisesti. Kirjasta löytyy, myös se 
kuuluisin puhe tosiasioiden tunnustamisen tärkeydestä itse-
näisyyspäivänä 1944: ”Kullakin kansalla on omat tosiasiansa 
ja omat valtiolliset ongelmansa ja elämänkysymyksensä. Mei-
dänkin on ratkaistavat omat ongelmamme, sekä ulkopoliit-
tiset että sisäpoliittiset. Suomen ulkopolitiikassa on kaikkea 
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hallitsevana maamme suhde suureen itäiseen naapuriimme, 
Neuvostoliittoon. Se on meidän varsinainen ulkopoliittinen 
ongelmamme, jolle meidän on ratkaisu löydettävä ja josta 
kansamme tulevaisuus riippuu.” 

Puhe oli aikoinaan, ja on edelleenkin, kuin kylmä suihku 
paasikiviläis-virkkuslaisen potaskanpuhumisen tradition ym-
päröivän ummehtuneen konservatismin niskaan, ja muistu-
tus siitä, mitä Suomi on kokoomuksen johdolla hylkäämässä 
työntäessään päänsä eurooppalaisiin pensaisiin. Otetaan esi-
merkiksi sanojen ja tekojen välisestä ristiriidasta heti sodan-
jälkeiset Paasikiven puheet ja teot. Paasikivi osoittaa olleensa 
sekä ovela peluri että tekopyhä ja valheellinen muokatessaan 
itsestään sen nykyisin vallalla olevan historiallisen käsityk-
sen, johon ei saanut tulla mukaan mitään sellaista, mikä 
olisi epäedullista hänelle itselleen. Hannu Rautkallio ottaa 
kirjassaan Paasikivi vai Kekkonen – Suomi lännestä nähtynä 
1945-1956 esimerkiksi Paasikiven paperille 9.12.1945 hah-
mottaman ”puolustuspuheen” vääristämisen aikana, jolloin 
Paasikiven sanoin presidentti Risto Ryti ja muut ”erheellisen 
ja väärän politiikan” vastuunkantajat – kuten Paasikivi sanoo 
– olivat siitä syytettyinä sotasyyllisyystuomioistuimessa: 

”Tuon pitämättömän puolustuspuheen todisteeksi tarkoi-
tetun kirjeen vääristäminen kertoo meille periaatteettomasta 
ja pelokkaasta Paasikivestä, jonka oma sodanajan tausta ei ol-
lut aivan rikkeetön.” Kokoomuslaisesta tekee vaikean vastus-
tajan se, että he ovat kunniattomina paskiaisinakin kohteliasta 
ykkösluokkaa – he ottavat vain omansa ja vähän päälle, sillä 
heillä on käytössään parhaat resurssit valehdellessaankin, kun 
yksityinen etu ja yksityinen etu menevät päällekkäin. He ovat 
taistelemassa edustamalleen eliitille vapauksia. Mutta heidän 
kohdallaan ei pidä unohtaa, mitä Georg Gently sanoi tut-
kiessaan yritysrikollisuutta Lontoossa: ”Sama kuin vastustaisi 
valtiovaltaa. Siinä luultavasti häviää. Häviääkin. Pahempiin 
paskiaisiin et törmää.”
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Yhteinen valkoinen 
rintama

Erotukseksi suomalaista fasismia ja äärioikeistoa kirjassaan 
Suomalaiset fasistit – mustan sarastuksen airueet tutkineista 
Oula Silvennoisesta, Marko Tikasta ja Aapo Roseliuksesta, 
jotka eivät tietyistä syistä käytä akateemisissa tutkimuksissaan 
termejä äärioikeisto tai radikaali synonyymeinä fasismille, 
olen itse tässä luvussa niputtanut kaikki kokoomuksesta oi-
kealle olevat suuntaukset – myös kokoomuksen sisällä vai-
kuttaneet - ja ihmiset yhden nimikkeen, äärioikeiston alle 
tarkoituksenani etsiä juurisyytä kokoomuksen sisällä vaikut-
tavaan antidemokraattisuuteen, koska äärioikeistolaisuus on 
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vakiintunut fasismin synonyymiksi ja kiertoilmaukseksi. Asia, 
josta halutaan olla hiljaa, ja jota peitellään, on kokoomuksen 
ja äärioikeiston edelleenkin läheiset suhteet ja sukulaisuus. 
Molemmat suunnat vetävät samanlaisia ihmistyyppejä puo-
leensa, ja ovat poliittisesti antiliberaaleja sekä kansallismielisiä 
liikkeitä, kokoomuksessa erityisesti sen vahva oikea laita. 

Silvennoinen, Tikka ja Roselius muistuttavat kirjassaan 
suomalaisen fasismin olleen monimuotoisempaa ja vaaralli-
sempaa kuin mitä aiemmin on ymmärretty. Kirjaa lukiessa 
eteenpäin huomaa suomalaisen fasismin olleen valkoisen 
Suomen perintöä ja sen jatkuvan nykyjään esimerkiksi pe-
russuomalaisten retoriikassa ja persuista oikealle erkaantu-
neista ryhmistä, kuten kansanedustaja Ano Turtiaisen VK-
K:sta - Valta kuuluu kansalle-puolueessa. Niissä sillä ei ole 
kuitenkaan käytännön politiikkaan juurikaan merkitystä, kun 
kokoomuksessa on, kun se pääsee taas valtaan. Äärioikeisto 
on Suomessa ovelaa, sitkeää ja mikä pahinta, se on vaaratekijä 
koko ajan hengittämässä tappavasti niskaamme kuin äkillinen 
niskalaukaus ja noussut mahtitekijäksi niin Putinin Venäjäl-
lä, kuin Erdoganin Turkissa ja Orbanin Unkarissa tunnetuin 
ikävin seurauksin. 

Äärioikeisto halveksii tavallista ihmistä ja toimii marxilai-
sen historiannäkemyksen mukaan kapitalismin äärimmäisenä 
muotona, edustaen tällä tavalla juuri sitä oikeiston aitoa tunk-
kaisen arkkikonservatismin olemusta, kun siitä on riisuttu 
kaikki teennäinen pokkurointi ja hämäämisyritykset demo-
kratian nimissä, mitä olen koko ajan tässä kirjassa jahdannut 
kuin jänistä piippuun. Valkoisen Suomen perintönä suoma-
laisessa oikeistohegemoniassa vähätellään 1920- ja 30-lukujen 
äärioikeistolaista liikehdintää. Sen väitetään Silvennoisen, Ti-
kan ja Roseliuksen mukaan olleen ”innostuneen isänmaallista, 
kenties hieman karkeaa, mutta hyvänlaatuista ja ymmärret-
tävää”. Sanat ”hyvänlaatuinen” ja ”ymmärrettävä” paljastavat 
kenen toimesta ja miksi asiaa vähätellään edelleenkin. 
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Fasismi yhä vaikuttavana aateperintönä ja poliittisena pro-
jektina ei ole kadonnut mihinkään. Se ei ole myöskään hävin-
nyt kokoomuksen oikean laidan köyhät kyykyyn-retoriikasta. 
Esimerkiksi Harry Bogomoloffin ylimielinen rasismi, entisen 
kokoomusnuorten puheenjohtajan ja ex-kansanedustaja, lai-
hialaisen Susanna Kosken ”lapualaistyyppiset lausunnot” ja 
Wille Rydmanin persuja myötäilevät kannanotot sekä kansan-
edustaja Atte Kalevan avoin äärioikeistolaisuus kertovat omaa 
kovaa kieltään moderniksi keskustaoikeistolaiseksi liikkeeksi 
itseään mainostavassa puolueessa, jossa niistä vaietaan tai ei 
ainakaan ole haluttu ottaa niihin sen kummemmin kantaa. 
Näiden puheiden taustalla kuulu ontto kumina sadan vuoden 
äärioikeiston haluista muuttaa koko Suomi kansallismielisek-
si ja autoritaariseksi yhtenäiskulttuuriseksi sotilassaappaiden 
tahdittamaksi marssimaaksi. Ehkä tähän Silvennoinen, Tikka 
ja Roselius vihjaavat kirjassaan, väittäessään fasismin vaikut-
tavan yhä aateperintönä eikä ole poliittisena projektina ka-
donnut mihinkään. 

Puolue, johon mahtuvat tällaiset ajatukset, edustaa tyy-
pillisimmillään sitä samaa ideologista alkujuurta – tosin sen 
rauhallista ja väkivallatonta puolta erotukseksi äärioikeiston 
kovimmista ja äänekkäimmistä ”räyhäliikkeistä, mitä omista-
van luokan, eliitin ja valtaapitävien suojelemiseksi kehitetty 
ummehtunut arkkikonservatismikin on. Uudistusyritysten 
lista maailmanhistoriassa on pitkä antiikin kreikkalaisfiloso-
feista 1300-luvulla syntyneen nominalistinen filosofian kautta 
- mikä luopui William Ockhamin” johdolla antiikin ajoista 
olleesta näkemyksestä, jonka mukaan käsitettävyys olisi ollut 
maailman objektiivinen ominaisuus, ja että maailmaa kos-
kevat perimmäiset totuudet olivat jo tunnettuja, vaikuttaen 
osaltaan siihen, että aristoteelisen malliin perustunut tie-
teenkäsitys, totuuden omistaminen ja pyrkinen varmuuteen, 
muuttui ajan myötä totuuden etsimiseksi sekä epävarmuuden 
sietämiseksi – itse varsinaiseen renessanssiin ja myöhemmin 
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järjen äänen 1700-luvun edistysuskoiseen valistukseen.
Ummehtunut arkkikonservatismi on jäykkää pönäköiden 

ukkojen murahtelua linnoitustensa suojista ja maailman ab-
soluuttisen epäoikeudenmukaisuuden puolesta saarnaamista 
vedoten uskontoon, jumalaiseen järjestykseen ja isiltä opit-
tuihin perinteisiin olla tyytyväinen siihen vähään, mitä saa, 
jos ja kun on kiltti ja hiljaa. Kaikkivaltiaaseen jumalaan ve-
toaminen on aina ollut tehokas keino vallanpitäjien toimesta 
koska ne kahlitsevat mielen ja toiminnan niin tehokkaasti. 
Ihmisen vapauttaminen orjuuttavista kahleista tuli liberaalien 
älylliseksi tavoitteeksi. Se ei sopinut vanhaa valtaa edustaneen 
älyttömyyden eli ummehtuneen arkkikonservatismin edusta-
jille. Suomessa se oli saanut järjettömän ja verisen muodon 
tappamisen makuun päässeissä valkoisissa voittajissa, joiden 
röyhkeyden tuntoa kuvaa hyvin oululainen kirjailija Kyösti 
Wilkuna: 

”Valkoisen Suomen taistelu punaista Suomea vastaan ei ole 
vielä päättynyt. Aseellisesti se kyllä on päättynyt, ja suokoon 
jumala, ettei se siinä muodossa koskaan enää uudistuisikaan. 
Mutta se jatkuu, niin sen on jatkuttava valkoisen Suomen 
siveellisenä rintamataisteluna tapainturmelusta vastaan.” Se 
jatkuu vielä tänäänkin kokoomuksessa, ja sen kovempi versio 
– äärioikeistolainen köyhät kyykkyyn-linja on saanut puo-
lueen koko ajan kasvavassa oikeistosiivessä yhä enemmän 
kannatusta siitä huolimatta, että nykytekniikoilla faktoja 
tarkastelemalla useat heidän esittämänsä väitteet eivät ole 
”de facto” totta vaan todeksi naamioituja doksa-mielipiteitä, 
joiden tarkoitus on hämätä. Aristoteleen mielestä voi sanoa, 
että kustakin asiasta tietävän henkilön tehtävänä olisi toisaalta 
kyettävä paljastamaan ne, jotka esittivät epätosia väitteitä. 

Se edellytti taas sitä, että kykeni sekä esittämään argumen-
tin että vaatimaan sitä. Näin tekevät kirjassaan Silvennoinen, 
Tikka ja Roselius, joiden mukaan arvostelijoiden mielestä li-
beraalien opit olivat suurimmaksi osaksi vaarallista haihattelua 
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ja epäilyttäviä kokeita elävillä ihmisillä: ”Valistuksen kauno-
puheisempien vastavoimien, kuten Edmund Burken, Joseph 
de Maisteren ja Johan Herderin mukaan Ranskan vallanku-
mous oli tuskin muuta kuin roskaväen voimalla loppuun viety 
kuohahdus, kapina jumalaa ja jumalan asettamaa yhteiskun-
tajärjestystä vastaan. Vastavalistuksen ajattelijat nousivat vas-
tustamaan vallankumouksellista liberalismia, sen ihmis- ja yh-
teiskuntakäsitystä.” Silvennoinen, Tikka ja Roselius puhuvat 
mustasta fasismin värinä. Esimerkiksi eräässä kohtaan kirjaa 
he kirjoittavat eduskunnan sotilasvaliokunnan puheenjoh-
tajasta, johtavasta suojeluskunta-aktivistista vuodelta 1922, 
kokoomuksen kansanedustaja Oskari Heikinheimosta, joka 
oli eräs niistä, jotka olivat kulkemassa matkalla aatteellisesti 
valkoisesta mustaan. 

Heikinheimo oli torjunut vasemmiston väitteet suojelus-
kunnista terrorisoimassa maaseutua ja vainoamassa työläisiä 
kuin italialaiset fasistit. Fasismisyytöksistä hän ei kuitenkaan 
ollut pahoillaan: ”Me suojeluskuntalaiset emme tuota vertaus-
ta ollenkaan häpeä, päinvastoin me mielihyvällä ja ylpeydellä 
tunnustamme, että olemme Italian fascistien aatetovereita.” 
Heikinheimon fasismia oli koko valkoisen Suomen kuristus-
linja nähdä valkoisen vapauden tiellä punaisen vallan estämi-
nen ja punaisten terrorisoiminen. Nykyisin näitä tekoja ja sa-
noja vähätellään, vaikka ne ovat edelleenkin hyvässä muistissa 
ja uudet tutkimukset avaavat koko ajan uusia ovia kauhistella 
lisää valkoisten epäinhimillistä julmuutta ja sortoa hävinneitä 
kohtaan. 

Kokoomus oli tuohon aikaan - vai pitäisikö sanoa tuo-
honkin aikaan, viitaten sillä kokoomuksen olleen perusta-
misestaan 1918 lähtien - enemmän sielultaan musta kuin 
sinivalkoinen, mitä puolue itse väittää olleensa, ja olevansa 
sitä edelleenkin yhä muuttumattomana tänään puolueen oi-
keistosiiven vaikutusvallan kasvaessa, ja puolueen onnistuessa 
kaikkein pyhimmässä tarkoituksessaan: uusintaa poliittiseksi 
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polttoaineeksi aktivistien uudelleenlämmitetyn ryssävihan ja 
militarismin Suomen pyrkiessä kokoomuksen onnistuneen 
propagandarummutuksen jälkeen Naton siitä huolimatta, 
ettei Suomea sotilaallisesti uhkaa Venäjä, ei ole uhannut eikä 
tule uhkaamaankaan, vaikka niin annettiin kokoomuslaisen 
presidentin ja kokoomushenkisen puolustusvoimien komen-
tajan yhdessä muodostaman tasavallan presidentin ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen (utva) työvaliokunnan toimesta tahal-
lisen erheellisesti ymmärtää. 

Kaikki on vielä tänään tietenkin pimennossa. Päätös ja sii-
hen johtanut salamyhkäinen poliittinen operaatio kulisseissa 
jää tulevaisuuden tutkijoiden totuuskomissioiden ratkaista-
vaksi. Päätöksellä on kuin onkin sitä samaa jääräpäistä etelä-
pohjaista historiallista isänmaauhoa kuin IKL:n syntymisen 
ajoilta, jolloin ummehtunutta arkkikonservatismia hallitsivat 
valkoinen sankarimytologia sekä Lapuan liikkeen ja talon-
poikaismarssin hehkutettu sädekehä. Silvennoinen, Tikka 
ja Roselius kirjoittavat vuoden 1933 eduskuntavaalien alla 
tapahtuneista poliittisista tapahtumista ja miten IKL meni 
vaaleihin vaaliliitossa kokoomuksen kanssa:” Kokoomuksen 
ratkaisu seistä yhteisessä valkoisessa rintamassa saattoi tuntua 
luontevalta, mutta se osoittautui pian virhearvioksi. Vaalitulos 
oli Kokoomukselle murskatappio. Isänmaallinen Kansanliike 
imi Kokoomukselta kymmenen edustajanpaikkaa. Isänmaal-
lisen Kansanliikkeen syntykaupungissa Hämeenlinnassa puo-
lue lohkaisi itselleen puolet Kokoomuksen kannatuksesta.” 

Tämän voi tulkita myös niin, että tulos osoittaa jo his-
toriasta mentaalitasolla äärioikeiston kannattajien sekä myös 
kokoomuspuolueen oikeistosiiven olleen kuin siamilaisia 
kaksosia. Kirjoittajat kuvaavat myös kuin pisteenä iin päälle 
yhteisen valkoisen rintaman tunnetuinta naispuolista poliitik-
koa, yhtä Lotta Svärdin johtonaista sekä entistä yhden kauden 
kokoomuskansanedustaja Hilja Riipistä, jonka traumaattiset 
kokemukset vuoden 1918 traagisten tapahtumien yhteydessä 
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muovasivat hänet tunteettomaksi ja verenhimoiseksi fanaa-
tikoksi, kun tuolloin opettajana toiminut Riipinen järkyttyi 
nähdessään taisteluissa surmattujen oppilaidensa ruumii-
ta. Kokemuksella oli kirjoittajien mukaan ilmeinen yhteys 
Riipisen poliittiseen vakaumukseen, josta kehittyi vertaansa 
hakeva sarja uskonnollisuudesta ammentavia antiliberaaleja 
ehdottomuuksia: 

”Sen eräs ilmentymä löytyi jo 1920-luvun alussa Vaasas-
sa pidetystä puheesta. IKL:ssä on omituinen uskon voima, 
Riipinen kirjoitti IKL:ään loikkaamisen jälkeen. Mieliala on 
ollut jollain lailla keväinen. Tiedetään, ettei mitään voi tehdä. 
Ja kuitenkin uskotaan.” Pitää muistaa, että Riipinen oli aiem-
min kokoomuslainen. Ei hän poliittisesti eronnut kovinkaan 
paljoa entisestä puolueestaan, vaikka J.K. Paasikivi olikin alka-
nut vierastaa koko IKL:ää kokoomuksen vaalitappion jälkeen 
vuonna 1933 päässen lopulta kunnialla eroon IKL:n kanssa 
solmitusta vaaliliitosta vuoden 1936 eduskuntavaaleissa ko-
koomuksen häviämättä paikkaakaan. Riipinen oli tyypillinen 
valkoisen Suomen ja valkoisen terrorin perillinen, omassa ar-
mottomuudessaan vaatiessaan mm. kuolemanrangaistuksen 
palauttamista. Haukuttuaan eduskunnan puhemiestä hänet 
pistettiin viikoksi pakkolomalle. 

Herkäksi sanottu Riipinen kävi tuulella ja uholla monen 
muun ikl:läisen tapaan. Kokoomuslaiset poliitikot olivat ar-
vokkaita vanhan koulukunnan ukkoja, usein professoreja ja 
ylitirehtöörejä sekä lakimiehiä. IKL:n joukko oli taas kansa-
nomaisuudessaan sekavampi; tunnelma on varmasti vieläkin 
sama uusfanaattisuudestaan tunnetussa persujen eduskunta-
ryhmässä. Kokoomus ei erottunut IKL:stä silloin sen kum-
memmin poliittisesti kuin nykyisin erottuvat kokoomus ja 
sen nykyinen sisaräärioikeistolainen puolue perussuomalaiset, 
vaikka kokoomuslaiset (juhlapuheissaan) kuinka muuta yrit-
täisivät väittää pyristellessään irti oikeistolaisesta leimastaan, 
mikä on väärä sana - oikea olisi: yhteisen valkoisen rintaman 
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syntymämerkistään. 
Kokoomuksella oli riveissään maan johtavia sotilas- ja tur-

vallisuusalan virkamiehiä, jotka olivat myös äärioikeistolaisia, 
ja joiden maailmankuvaa hallitsivat ryssäviha ja kommunis-
minvastaisuus sekä natsi-Saksan ihailu, kuten Kansallisen 
Kokoomuksen yliasiamies, entinen Etsivän Keskuspoliisin 
päällikkö Esko Riekki, jolla oli henkilökohtaiset suhteet suo-
raan Gestapon päällikköön Heinrich Mulleriin, Saksan tur-
vallisuuspoliisin kakkosmieheen. Kirjoittajien mukaan kan-
sallismielinen radikalismi ja yritysmaailma olivat kietoutuneet 
toisiinsa. Yritysmaailmasta olivat mukana mm. suomalaisen 
fasismin isäksi kutsuttu Lohja Oy:n kalkkitehtaan omistaja 
ja johtaja Petter Forsström, G.A. Serlachiuksesta Gösta Ser-
lachius, Yhtyneitten Paperitehtaitten Rudolf Walden - jalka-
väenkenraali ja entinen ministeri, Puunjalostusteollisuuden 
Työnantajaliiton toimitusjohtaja P. H. Norrmen, pankin-
johtaja ja Kansallis-Osake-Pankin johtokunnan jäsen Mauri 
Honkajuuri, Kaukaan Tehtaan ja Fiskarsin Jakob von Julin 
sekä Kymi-yhtiön Einar Ahlman. 

Valkoinen Suomi ei hävinnyt mihinkään. Kirjoittajien mu-
kaan oli ilmeistä, että sen verkostot olivat yhä koskemattomat 
ja toimintakykyiset: ”Huolimatta suututtavasta tunkeutumi-
sestaan yhteiskunnan johtavillekin paikoille kommunistit ja 
kansandemokraatit eivät olleet kyenneet horjuttamaan en-
simmäisen tasavallan perusrakenteita. Epäviralliset valkoisen 
ja mustan Suomen henkilöverkostot olivat osoittautuneet 
vahvemmiksi. Vaaran vuodet olivat ohi, sodan jälkeinen aika 
pääsi Suomessa vähitellen alkamaan.” Alkoi valkopesu ja val-
koisen Suomen sankarimytologia sai lisää vettä myllyynsä. 
Eikä valkoisen Suomen harjoittama fasismi mihinkään hä-
vinnyt. Mihin se olisi voinut hävitä talosta nimeltään Suomi? 
Silloinhan sen seinät, katto ja pohja olisivat romahtaneet. 
Äärioikeisto uinui kokoomuksessa ja yrityselämässä odottaen 
aikaa parempaa.
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Kokoomustrauma
Rautkallio riisuu myytin valkoisen valheen ylläpitämän oikea-
mielisen ja oikeudenmukaisen Paasikiven päältä ja vahvistaa 
käsitystämme paasikiviläis-virkkuslaisen potaskanpuhumisen 
tradition voimasta paljastaessaan, että sotasyyllisyysoikeuden-
käynnin moottori ja tuomioistuimen jäsenen painostaja olikin 
Paasikivi eikä Kekkonen, joka pelasi paitsi oman itsensä, että 
Paasikiven puolesta: ”Viime mainitun syyllisyyttä vaalittiin 
pitkään ja se sopi ilmeisesti myös Paasikivelle. Paasikiven 
kertomukset suhteistaan Andrei Zdanoviin ja tämän alaisiin 
muodostavat ristiriitaisen ja kysymyksiä herättävän kokonai-
suuden.” Rautakallion mielestä sorasyyllisyysoikeudenkäynti 
kuuluu niihin vaaran vuosien purettaviin ongelmiin, joita 
tulisi arvioida uudelleen – muullakin kuin Paasikiven ja Kek-
kosen linjan auktoriteetilla. 

Otetaanpa tähän esimerkki miksi. Kanonisoitu kokoo-
mushistoria antaa Vesa Vareksen kynästä kirjassa Suoma-
laiskansallinen kokoomus – kansallisen kokoomuspuolueen 
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historia 1944-1966 (Edita 2018) ihan toisen tulkinnan. Vares 
yrittää maksettuna marakattina kiillottaa Paasikiven kilven 
huonon kouluhistorioitsijan tavoin väittämällä sotasyylli-
syyskysymyksen olleen raastavaa tuskaa Paasikiven kaltaiselle 
suomettarelaisille: ”Kyse ei ollut vain poliittisesta ratkaisusta 
tai siitä, mitä asiasta seuraisi, ei edes pelkästä epäoikeuden-
mukaisuuden ja laittomuuden tunteista, vaan koko maail-
mankuvasta: oliko todella pakko tinkiä siitäkin, mitä oma 
moraali ja logiikka eivät minkään selityksen kautta voineet 
tulkita hyväksyttäväksi?” 

Oliko Paasikiveen vaikuttanut se, että hän kuuli Sakari 
Tuomiojalta Neuvostoliiton halusta pitää Suomen talouselä-
män pyörät pyörimässä, kun hän oli itse aloitteellinen eh-
dotuksessaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä ja – syyllisten 
tuomitsemisesta itselleen Andrei Zdanoville. Vareksen mu-
kaan sodanaikaisten johtajien joutuminen kärsimään oli jo 
sinänsä karvas pala: ”Kokoomuslaisin silmin katsottuna he 
eivät olleet tehneet mitään väärää, vaan uhrautuneet isänmaan 
edestä kansakunnan hädän hetkellä ja tehneet parhaansa kaik-
kien hyväksi.” 

Kyllä näinkin yksipuolisesti voi asian nähdä, jos kirjoit-
taa hyvällä palkalla paasikivisläis-virkkuslaisen potaskan pe-
rinteiden mukaista kokoomuslaista valkoisen Suomen pos-
thistoriaa. Tosiasiassa Paasikivi uhrasi periaatteettomuuttaan 
aatteensa ja aatetoverinsa ja heitti heidät itseään suojaavien 
valheiden kera leijonien syötäväksi saadakseen talouden pyö-
rimään ja kaupan käyntiin Neuvostoliiton kanssa. Paasikivi oli 
myös tarkkaan lukenut mitä Kremlin harmaana suomalaise-
minenssinä vaikuttanut entinen Terijoen hallituksen johtaja, 
O.W. Kuusinen oli käyttänyt ovelasti porkkanaa Paasikiven 
suuntaan sanomalla, ettei työläisten pidä nyt vaatia palkan-
korotuksia eikä se ole tärkeää, kuka tuotantolaitokset omisti. 
Ehkä siksi Paasikivi, joka tunsi hyvin venäläiset opiskellessaan 
vuoden ajan vuonna 1891 Novgorodissa, taipui ja varoitteli 



244

kuuluisassa puheessaan suomalaisia venäläisten epäluuloisuu-
desta ja epäluottamuksesta Suomea kohtaan. 

Muuten kirjan Paasikiven linja I – Juho Kusti Paasikiven 
puheita vuosilta 1946-1956 puheet ovat yhtä jäykkiä ja ase-
telmallisia, kuin itse puhuja ja asemansa kansakunnan kaapin 
päällä sekä edustamansa ummehtunut arkkikonservatismikin. 
Ei ihme, että kokoomuksessa oli jo tuohon aikaan orastamas-
sa eräänlainen älyllinen anti-paasikiviläisyys. Ukkoon oltiin 
kyllästymässä laajemminkin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että ummehtunut arkkikonservatismi olisi jäänyt tappiolle tai 
häviämässä. Päinvastoin se eli hyvin ja oli taas kääntymässä 
toiseen suuntaan säilyäkseen hengissä ja voidakseen parem-
min, olihan se johtavan eliitin ja instituutioiden puolue, jolla 
oli paljon etuja suojeltavanaan valkoisen valheen perinneyh-
distyksen päivittäjänä. Nyt se vain naamioitui ovelasti nyky-
aikaiseksi koko ajan ulkoista olemustaan muuttavaksi olmiksi 
selviytyäkseen epävarmoista tulevaisuudenhaasteista – siitä 
osoituksena Paasikiven pelokkuus ja periaatteettomuus ark-
kivihollisensa venäläisten kommunistien edessä. 

Kokoomuksella oli muutokseen halua, rahaa ja kykyä, sillä 
ummehtunut konservatismi ei ole ideologia tai kansanliike, 
vaan johtavan luokan ja sen hännystelijöiden puolustuskilpi 
demokraattisia uudistuksia vastaan. Kokoomushistoria ot-
taa mallia vuoden 1918 traagisten tapahtumien vähättelyssä 
myös vähättelemällä suomalaisten oikeistoupseerien silmi-
töntä tappamisenhalua ja hävitystä vallatussa Itä-Karjalassa. 
Vares kirjoittaa miehityshallinnon rikkomusten olleen sotaan 
kuuluvaa, eikä laajempiin vääryyksiin uskottu. Ketkä eivät 
uskoneet, miksi ja mihin dokumentteihin hän yleistyksensä 
perustaa, sitä hän ei tietenkään kerro, sillä tässäkin kohden 
totuus lyötyisi samasta mistä pirukin: yksityiskohdista. 

Kirjoitus on vähintäänkin omituinen ja vaikuttaa enem-
män historiallisten tosiseikkojen piilottelulta kuin paljasta-
miselta. Suomen ensimmäinen ulkoministeri, Otto Stenroth 
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Paasikiven I hallituksessa vuodelta 1918, kertoo muistelmis-
saan ajatuksen sotilasliitosta Suomen ja Saksan välillä herä-
tetty henkiin korkealla tasolla jo ennen hänen astumistaan 
ulkoministeriön johtoon. Hän päättelee aloitteen tulleen 
keisarilta Suomen kenraalin arvonimen saaneelta kreivi von 
der Goltzilta: ”Varmaa on myöskin, että kaikki ne piirit, jot-
ka ajattelivat mahdolliseksi Itä-Karjalan liittämistä Suomen 
asevoimin, lähtivät siitä edellytyksestä, että Saksa antaisi so-
tilaallista kannatustansa tällaiselle yritykselle ja että ajatellun 
yhteistoiminnan perustana olisi molempien maiden kesken 
tehty sotilasliitto.” 

Ihan samalla tavalla valkoisen Suomen perilliset ”eivät” 
uskoneet vuoden 1918 traagisten tapahtumien jälkeisiin vää-
ryyksiin. Niitähän ei päästy tutkimaan valkoisen Suomen ta-
hallisen viivyttelyn ja vastustamisen takia vasta, kuin Jaakko 
Paavolaisen punaista ja valkoista terroria tutkineessa suurpro-
jektissa 1960-luvun lopulla lähes 50-vuotta tapahtumien jäl-
keen. Paavolainen sai seuraajia professori Heikki Ylikankaan 
Tie Tampereelle-kirjasta ja myöhemmin Suomen sotasurmat 
1914-1922-projektista. ”Eivät uskoneet”-termi on osa paasi-
kiviläis-virkkuslaista potaskanpuhumisen traditiota kieltämäl-
lä ja hävittämällä ikävä asioiden totuus ja niiden muille kuin 
eliitille lankeavat rikolliset seuraamukset. Se ei varsinaisista 
sanoa eikä tarkoita mitään, eikä varsinkaan perustu tutkittuun 
tietoon. 

Näin ollen kokoomustotuus on vääristynyt mielipide, sel-
keä valhe ja suhteellinen sekä spekulatiivisuudessaan, ja sen 
ikävät puolet voidaan kuitata puolivillaisella ”hälläväliä”-asen-
teella ilman, että se varsinaisesti olisi valehtelua, vaikka ni-
menomaan se on juuri sitä, mutta kun siitä ei jää kiinni, eikä 
sen seurauksena ole henkilökohtaista vastuuta, valehtelija saa 
jalostaa taitonsa ja jatkaa sitä hamaan loppuun, varsinkin kun 
se on tämän yhteiskuntaluokan edustajien olemusta mieles-
tään sallittu puolustustapa liian tungettelevaa oikeudenmu-
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kaisuuden vaatimusta, ja häiritsevää todellisuutta vastaan, niin 
vuoden 1918 traagisten tapahtumien kuin viime sotien syylli-
syyttä kansakunnan mielissä propagandatarkoituksiin lieven-
nettäessä. Vares tarjoaa meille kokoomuslaisen ylimielisyyden 
kestotuotteena ”siitäs saitte tyhmät ähäkutit”-linjan roskaa ja 
luulee, ettemme näe jätkän lävitse, kun hän kirjoittaa, että jos 
sotarikoksia löydettiin, niitä varten oli lailliset sotarikossään-
nökset: ”Ei siihen voinut sotkea sotasyyllisyysasiaa.” 

Selittelynmakua, selvä valhe ja olevinaan fiksu peitte-
ly-yritys ja koko ajan valhe vain paisuu, kun asiat esitetään 
samassa lauseessa kahdessa eri merkityksessä: toinen on suu-
relle yleisölle suunnattu väärä viesti ja se toinen, todellinen 
sanoma, omille rivien välistä luettavaksi tarkoitettu ”täsmä-
sanoma” siitä, ettei sittenkään mikään muutu. Näennäisesti 
kaikki on laillista ja oikein tehtyä. Kokoomus asettuu selvästi 
yhteiskuntakiusaajana kiusaajien puolelle. Aina kokoomus 
vetoaa laillisuuteen ja antaa ymmärtää sen takaavan, että sitä 
myös noudatetaan, vaikka kukaan ei sitä valvo ja olemme 
huomanneet jo Mannerheimista ja vuoden 1918 traagisten 
tapahtumien murhien, terrorin sekä kiusaamisen laajamittai-
sesta vähättelystä, peittelystä ja todisteiden väärentämisestä ja 
hävittämisestä. 

Kokoomuslaisen historiankirjoitukset perinteiden mu-
kaisesti seuraavaksi Vares marssittaa sanomansa vahvistami-
seksi taas tunteisiin vetoavan mielipiteen eli doksan, millä ei 
ole mitään muuta tekemistä todellisuuden kanssa, kuin että 
sen esittää auktoriteetti, kokoomuksen puoluesihteeri Aarne 
Honka puheessaan Turun Kansallisseurassa 1945: ”Sodan 
aikana – ja edelleen – oli kyse suurimmasta ja kunniakkaim-
mista tehtävästä, minkä nykypolvi saattoi saada, vapaan ja 
itsenäisen kansakunnan säilyttämisestä tuleville polville. Tätä 
tehtävää, ja vain tätä, on kansamme valtava enemmistö ja sen 
vastuunalainen johto pitänyt silmällä viime vuosienkin suu-
rissa ratkaisuissa. Jos se leimataan rikokseksi, silloin leimataan 
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rikokseksi isänmaanrakkaus.”
Huomaatteko härskin tempun ja miten ovelasti se teh-

dään? Kokoomus palvelee kahta herraa samanaikaisesti ja 
viestii suoraan potentiaaliselle kannattajakunnalleen – ei väliä 
mitä muut ajattelevat, että se tukee heidän rikoksiaan eikä an-
nan demokraattisen valtakoneiston pilata juhlia. Kokoomus ei 
myönnä olevansa koskaan väärässä, koska se on aina väärässä 
ja väärien puolella, ja jos se myöntäisi, sen olemassaololta me-
nisi oikeutus. Kokoomus on kokoomuslaiselle erehtymätön, 
koska se toimii hyvien arvojen puolesta ja on siksi hyvien 
puolella. Polttoaineena on valkoisen Suomen perintönä val-
koinen valhe hurmahenkisestä isänmaallisuudesta, ja valkoi-
sen terrorin jatkuminen, puolustettaessa internationalistista 
kommunismia vastaan. Suomeksi sanottuna kokoomukselle 
totuuden vääristely omiin tarpeisiin on kuin lakimiesten ta-
paan itse totuudesta eksyttävillä yksityiskohdilla briljeeraamis-
ta puhumalla toista kuin tarkoitetaan. 

Totuus muuttuu oikeussalisdramatiikaksi, jossa pärjää se, 
joka osaa selittää parhaiten mustan valkoiseksi. Tämä sama 
valkoisen Suomen propagandistinen kaava ”asioiden kaksois-
merkityksestä” jatkaa elämistään nykykokoomuksessa, ja sen 
tavassa nähdä ja esittää asioissa vain oma näkemyksensä ja 
yksi puoli. Petokseksi tämä muuttuu, kun se tehdään tahal-
lisesti nostamalla esiin totuuden sijaan totuutta tehokkaas-
ti peittäviä väittämiä, jotka vetoavat suoraan kohderyhmän 
tunteisiin. Isänmaallisuus on yksi tällainen mustavalkoinen ja 
kaksoismerkityksen omaava koodisana kokoomuslaisille. Sen 
nimiin voi oikeuttaa millaisen rikoksen tahansa. Isänmaal-
lisuus on leimallisesti niin valkoisen Suomen käsite, että se 
sulkee automaattisesti ulos pois punaisen Suomen perillisinä 
vasemmistolaiset. 

Jos vasemmistoliiton tunnettu törkyturpa, apulaispor-
mestari Paavo Arhinmäki, lausuisi sanan isänmaallisuus, se 
ei tarkoittaisi sitä samaa perinteitä kunnioittavaa ja nöyrää 
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alamaisuutta vaativaa konservatiivista isänmallisuutta, kuin 
jos sen lausuisi Petteri Orpo. Orpolle se olisi sinivalkoisia 
perinteisiä arvoja, sotilasparaateja, juhlamenoja ja muuta vi-
rallista patsastelua sekä jäykistelyä aitorunebergiläiseen hen-
keen. Arhinmäen isänmaallisuus olisi elävämpää, villimpää, 
tasa-arvoisempaa, eroottisempaa ja hullumpaa sekä poliittises-
ti räjähtävämpää huutavan ääntä korvessa. Isänmaallisuus on 
kokoomukselle tabu eikä joustava käsite. Sille olisi kauhistus, 
jos se hengittäisi tätä päivää ja olisi svengaavan monikulttuu-
rinen jalkapallomatsi Kontulassa olutpurkki kädessä graffitit 
lähitalon seinässä ja kaiuttimista kuuluvaa Notkean Rotan 
musiikkia, kuten toveripormestari tapauksessa. 

Kokoomuksen peruskäsitteet on naulattu kiveen ja niitä 
toistetaan vuodesta toiseen toistuvina sekä muuttumattomina 
totuusmantroina. Vares ei tee tietenkään maksettuna marakat-
tina tästä poikkeusta. Hän esittelee lukijoilleen kokoomus-
laisen älykkään tavan kiertää vastuuta kirjoituksissaan. Sen 
kaava on tuttu kierojen kokoomuslakimiesten, kuten Jan Va-
paavuoren, julkisuudenhallintapeleistä: älä tunnusta mitään, 
puhu ihmiset pyörryksiin, vältä puhumasta tosiasioista niiden 
oikeilla nimillä, käännä vihollisten aseet sitä itseään vastaan, 
syytä aina tyhmempiä ja heikompia omista virheistäsi, älä 
anna muille mahdollisuutta puolustaa itseään ja asiaansa, 
heitä juttu tarvittaessa lekkeriksi ja puhu aidanseipäästä, kun 
muut yrittävät puhua aidasta, vetoa tunteisiin ja ihmisten tur-
hamaisuuteen, piirrä itsestäsi ja teoistasi kuulijan mieleen kau-
nis pyhäkoulumainen versio, valehtele aina kun mahdollista 
ja tee se vakuuttavasti asemaasi, syntyperääsi, omaisuuttasi ja 
titteleitäsi täysperäisesti hyödyntäen.

Yks on ns. ajopuuteoria. Ensin hän kertoo miten Suomen 
omaa aloitteellisuutta ei enää kiistetä jatkosodan synnyssä, 
mutta sotaa pidetään kuitenkin nimenomaan talvisodan 
jatkona sekä erillissotana, koska poliittista sopimusta ei ol-
lut Saksan kanssa vuonna 1941 ja tilanne oli hänestä joka 
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tapauksessa käytännössä vaihtoehdoton. Tällä viimeisellä sa-
nalla ”vaihtoehdoton” syyllisyys katoaa kollektiivisesti syyl-
listen niskasta, ja hän mitätöi edellisten lauseiden sisältämät 
väittämät samalla tavalla, kuin Honkakin teki vähätellessään 
sotarikoksia, koska ne tekivät valkoisen Suomen perilliset ja 
isänmaarakkauden läpitunkemat suomalaiset upseerit, kokoo-
muksen perinteinen ydinkannattajajoukko, se maan tunnettu 
ja pelottava väkivaltakoneisto yhdessä poliisien kanssa, joille 
ei kannata altavastaajien, kuten lähes aseettoman punakaar-
tin vuoden 1918 traagisten tapahtumien tapaan ilman kostoa 
ryppyillä, ja joka ei sen kummemmin piittaa demokraattisista 
tavoista ja kunnioita ihmisoikeuksia, silloin kun se on päättä-
nyt puskea johtajiensa voimin läpi milloin minkäkin harmaan 
kiven säilyttääkseen vanhan vallan optiot hyvään elämään tu-
levaisuudessakin. 

Monilla tahoilla ulkomailla puuttui luottamus Suomen 
mahdollisuuksiin itsenäisenä valtakuntana ja kykyihin suoriu-
tua itsenäisyyden vaatimista menoista. Uskon puute vaikutti 
myös markan arvon alenemiseen. Jo syksyllä 1918 Suomen 
markka oli menettänyt arvostaan noin 20 prosenttia. Närää 
herätti se, että Neuvostoliiton hallitus oli pakottanut Suomen 
pankin lunastamaan suuria ruplamääriä korkeampiin kurssei-
hin kuin ne, joita pankki sai vaihtaessaan ruplia ulkomaiden 
pankeissa. Liikkeet saivat ruplia ja vaihtoivat ne - yleensä heti 
paikalla - markoiksi Suomen pankissa. Ensimmäisen maa-
ilmansodan aikaan inflaatio kiihtyi, koska Venäjän ruplan 
inflaatio vei alaspäin siihen kiinteästi sidottua markkaa. Si-
donnaisuus päättyi vasta huhtikuussa 1917. Suomen markan 
ongelmat aiheuttivat napinaa eduskunnassa ja johtivat lopulta 
Paasikiven I-hallituksessa ulkoministerinä toimineen pankin-
johtaja Otto Stenrothin eroon. 

Tilalle tuli silloinen valtiovarainministeri Risto Ryti. Mi-
ten nämä tapahtumat vaikuttivat Paasikiveen ja hänen ajat-
teluunsa sekä myöhempään yhteiskunnalliseen toimintaan? 
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Vielä sortovuosien aikaan Paasikiven ajattelussa näkyi yrjö-
koskislainen myöntyvyysajattelu, joka oli vain metodi eikä 
poliittinen tavoite. Ikosen mukaan hänestä ei tullut jyrkkää 
”yrjökoskislaista”, vaan näytti kannattaneen Danielsonin joh-
tamaa myöntyvyyspolitiikan suuntaa. Näihin aikoihin alkoi 
Paasikivessä kyteä kokoomuslaisen ajattelun peruselementit, 
kuten instituutioiden tärkeys ja eliitin ensisijaisuus sekä ta-
louden ja politiikan välinen kohtalonyhteys: ”Marraskuussa 
1905 pitämässään puheessa Paasikivi totesi, että nyt tarvittai-
siin ennen kaikkea sellaisia toimenpiteitä ja sellaisia laitoksia, 
jotka yhdistävät ja kokoavat kansan lujaksi kokonaisuudeksi, 
joka voisi kestää myrskyjä, jos näitä myrskyjä meille tulee.” 

Vuosi 1918 oli myös Paasikivelle itselleen vaikea vuosi 
myös Venäjän takia. Leniniä harmitti selvästi Suomen metsien 
menetys. Suomen metsien tärkeydestä Leninille kertoo jotain 
myös Suomen ja Neuvostoliiton taloudelliset suhteiden nous-
tessa välittömästi lokakuun vallankumouksen jälkeen esiin. 
Lenin allekirjoitti 23.11.1917 Kansankomissaarien neuvoston 
asetuksen ”Vapaasta paperin, paperimassan ja paperivalmistei-
den tuonnista Suomesta Venäjän tasavallan alueelle”. Paperin 
tuontia Suomesta käsiteltiin sen jälkeen Leninin johdolla kan-
sankomissaarien neuvoston kahdessa kokouksessa. Lenin tiesi 
hyvin metsäteollisuuden olevan avain maailmanrikkauksien 
äärelle, mutta Venäjältä ei ollut sitä mitä Suomella, osaami-
nen, teknologia ja myyntikanavat. Heiltä puuttui kaikki muu 
paitsi halpa työvoima. Aavistiko pankkimies Paasikivi jo tässä 
vaiheessa Venäjän aikeet? 

Sotalaivaston ensimmäisessä yleisvenäläisessä edustajako-
kouksessa pitämässään puheessa 5.12.1917 Lenin vakuutti, 
ettei tarvinnut pelätä Venäjän pirstoutumista tai hajoamista 
erillisiin tasavaltoihin. Tänään tiedämme, että hänen tavoit-
teenaan oli pitää Suomi osana Venäjää sen jälkeen, kun pu-
naiset olisivat voittaneet ensin valkoiset. Siksi hän allekirjoitti 
aiemmin jo 24.11.1917 kansallisuusasiain kansankomissaa-
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rille Josif Stalinille valtakirjan ja evästi häntä Suomen sosiali-
demokraattisen puolueen ylimääräiseen edustajakokoukseen 
osallistumista varten muistuttamalla Stalinia siitä, mitä Marx 
oli aikoinaan todennut: ”Yksikään suuri kansakunta ei ole 
voinut tulla eikä tule toimeen niin eristettynä kaikista meris-
tä kuin Pietari Suuren valtakunta alussa oli. Yksikään suuri 
kansakunta ei ole koskaan alistunut siihen, että sen meren-
rannikot ja sen jokien suualueet irrotetaan siitä. Kukaan ei ole 
voinut kuvitella suurta kansakuntaa, joka oli eristetty meren-
rannikosta. Venäjä ei voinut jättää ruotsalaisten käsiin Nevan 
suistoa, joka luonnostaan sopi tavaroiden vientisatamaksi.”

Kokoomuksen aatteessa ummehtuneessa arkikonservatis-
missa on paha valuvirhe, kun se pohjimmiltaan sekä halveksii 
että pelkää yhden sen kuuluisimman teoreetikon – Edmund 
Burken jälkeen - Henry Mainen (1822-1888) tavoin demo-
kratiaa, joka voi hänen mielestään pahimmillaan johtaa de-
magogien pakkovaltaan vian ollessa ihmisen luonnossa; suuri 
joukko ei pysty ratkaisemaan vaikeita poliittisia ongelmia. De-
mokratia ei ole muutamassa sadassa vuodessa vakiintunut eikä 
vakuuttanut Mainen tavoin ajattelevia ummehtuneita arki-
konservatismin kannattajia järjestelmänä, sillä se joutuu aina 
lopulta harvojen käsiin, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. So-
sialismin peikko astuu kuvioon William Leckyn (1838-1903) 
kirjassa Democracy and Liberty (1896), jolloin sosialismista 
oli tullut jo suurempi vaara kuin liberalismista ja kristillismo-
ralistiset äänenpainot oli korvattu talouspoliittisilla.

Totuus siitä, miten asiat ovat kokoomuksessa ja heidän 
”aatteekseen” kutsumassa kokoomuslaisuudessa, löytyy vain 
tutkimalla sitä, mistä kirjoja kirjoittelevat ja muistelevat ko-
koomusvaikuttajat visusti vaikenevat. Mistä ja miten nykyko-
koomuslaiset puhuvat? Esimerkiksi Petteri Orpon retoriikka 
on lähellä totuudenjälkeisestä ajasta olevan moralisoivaa reto-
riikkaa, joka synnyttää kuvan kahtia jakautuneesta ja kamp-
pailun vallassa olevasta yhteiskunnasta.
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Ummehtunut 
arkkikonservatismi 

etsii ulospääsyä
Kirjassaan Lecky kuvailee työväenliikkeen johtajia uudessa 
valossa yksilöllisen humanismin vastaisina organisaattoreina 
kuin eräänlaisina keskiaikaisina feodalisteina, joiden varsinai-
nen tehtävä on vaikeuttaa työtä ja vähentää sen tuottavuut-
ta. Lecky näki heidän verotuksen avulla kykenevän takava-
rikoimaan rikkaiden omaisuuksia. Sosiaalinen säätely johti 
byrokratiaan. Marx ajatteli sosiaalisen kehityksen perustuvan 
keskitason ihmisen parantuneeseen kyvykkyyteen ja riistos-
ta vapautumisen johtavan yhteiskunnalliseen edistymiseen. 
Ummehtuneen arkkikonservatismin mukaan eriarvoisuus on 
taas tärkeä osa inhimillistä luontoa, ja massat eivät luo yhteis-
kunnallista kehitystä vaan lahjakkaat yksilöt. Heidän mieles-
tään Marx oli väärässä uskoessaan hyvinvoinnin perustuvan 
massan työn tuloksiin ja vaatiessaan samanlaisia oikeuksia 
yhteiskunnan resursseihin kaikille tasapuolisesti.

Niin sanotun Pitkän vuosisadan (1789-1919) aikana van-
ha jumalan tukema hierarkkinen maailma aristokratioineen 
murtui modernin yhteiskunnan tieltä. Valtaa pitänyt ummeh-
tunut arkkikonservatismi pelkäsi työväenliikkeen radikaalin 
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siiven eli kommunistien markkinoiman proletariaatin dik-
tatuurin voittamista työväenliikkeen keskinäisissä voiman-
mittelöissä. Työväestön sivistys ja luokkatietoisuus nousivat 
samalla, kun työväenliike liittoutui äärioikeiston vaara vastaan 
liberaalin porvariston kanssa. Kokoomuksen oli pakko, sa-
moin kuin koko muun maailman oikeistonkin, uudistuttava 
viimeistään heti II ms:n jälkeen, vaikka se oli vaikeaa liian 
läheisten suhteiden takia äärioikeistoon ja puolueiden van-
haa eliittiä edustavista poliitikoista ja kansaa sekä demokratiaa 
vastaan sunnatuista ohjelmista. Kokoomus oli jo toisen kerran 
sitten onnettoman kuningasseikkailun töpeksinyt ja näyttänyt 
todelliset kasvonsa, ja ne eivät olleet ystävälliset. 

Kommunististen ylioppilaiden Soihtu-lehti irvaili heti so-
dan päättymisen jälkeen oikeistoylioppilaille, kun nämä ju-
listivat harvalukuisina mutta silti poliittisessa elämän syrjässä 
jotenkuten kiinniolevina kolhuistaan huolimatta. Maailmassa 
alkoi näkyä merkkejä 1800-luvulla oikeistolaisissa liikkeissä 
vallalla olleen pelon massojen vallan konkretisoitumisesta. 
Esimerkiksi heti vaalien jälkeen voitokas sodanjohtaja Wins-
ton Churchill menetti vallan sosiaalisia uudistuksia ajaneel-
le Labourille. Kokoomus kompuroi pahoin sotien aikaan, 
ja maassa vallitsi yleisen optimismin, työväenliikkeen sekä 
Neuvostoliiton ylivalta. Juuri siksi kokoomus tarvitsi omat 
remonttimiehensä viemään puolueen takaisin hinnalla mil-
lä hyvänsä vallan ytimiin. Puolueen sanoma ei muuttunut 
mihinkään. 

Pintaa raaputtamalta kauniiden korulauseiden alta pal-
jastui sama ummehtuneen arkkikonservatismin haju, kuin 
aikaisemmin kuten tästä kokoomuskirjoituksesta voi arvella 
kyseenalaisen motiivin olleen: ”Fascisteja emme ole, kommu-
nisteja ei meistä koskaan tule, olkaamme siis oikeistolaisia!” 
muotoon Fascisteja emme saa enää olla, demokraateiksi emme 
tahdo tulla, säilyttäkäämme vanha henki uuden nimen alla! 
Uudistus- ja muuta politiikkaa toteutamme kansanvaltaisen 
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yhteiskuntajärjestelmämme avulla. Se antaa vallan kansalle, 
perustuu yksilönvapauteen ja kansalaisten yhdenvertaisuuteen 
sekä takaa henkilökohtaisen, oikeudellisen ja sosiaalisen tur-
vallisuuden.” 

Kirjoitus on kuin suoraan lainattua Balfourilta ja samalla 
paljastava siitä, miten kokoomus kopioi uudistumisen mallin-
sa veljespuolueiltaan. Rihtniemi oli hyvin lukenut oikeistolai-
sen aatemaailman ja erityisesti ummehtuneen konservatismin 
oppi-isien kirjoituksia. Ummehtunut konservatismi tarvitsi 
sekä kasvojenkohotusta- että pesua päästäkseen takaisin val-
taan. Mutta sisältä he eivät muuttuneet. Rihtniemen sanoin 
he säilyttivät vanhan hengen uuden nimen alla. Tempun 
oli tehnyt jo aiemmin englannin konservatiivien johtaja ja 
pääministerinä vuosina 1902-1905 toiminut Arthur Balfour 
puhuessaan puoluejäsenille vuonna 1908 toteuttavansa yksi-
löllisen vapauden maksiimia, joka voitiin saavuttaa vain ih-
misen henkilökohtaisen vapauden ja vastuuntunnon avulla. 
Juha Rihtniemi keksi 1950-luvulla, miten kokoomus pääsee 
jälleen takaisin vallankahvaan. Hän lainasi Balfourin ajatuksia 
ja taktiikkaa tietäen matkan olevan vaivalloinen ja pitkä, sillä 
kokoomuksella ei mennyt hyvin 1930-luvulla ja uudelleen 
1950-luvulla. 

Miten tämä ovela temppu onnistui ja miten eliitin van-
hojen ukkojen jäykästä ryhmästä saatiin muutettua sanoin ja 
mainoksin uudenlainen ja ihmiskasvoinen poliittinen voima, 
vaikka sen perussanoma ei muuttunut mihinkään? Sitä käsit-
telemme tarkemmin luvussa Rihtniemen linja, Rihtniemen 
voitettua vuonna 1965 puheenjohtajuuden vastaan puolu-
een talousoikeiston ummehtuneiden arkkikonservatiivien 
asettama vastaehdokas, Tuure Junnila. Kokoomus muuttui. 
Vapaasta markkinataloudesta ja kansankapitalismista tuli ko-
koomuksen ase kommunistien väittämää kapitalistista riistoa, 
työläisten kurjistumista ja oikeutettu luokkataistelua vastaan. 
Sillä oli myös ikäviä vaikutuksia. Tästä lähin kokoomuslainen 
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suuntasi vakuuttelupuheensa yksinomaan äänestäjille tarkoi-
tetuksi viihteeksi vailla vakavia tarkoituksia toimia lupausten 
mukaan.

Kokoomuksen poliittinen ja järjestöllinen alamäki alkoi 
1930-luvulla. Sitä kuvaa puoluesihteeri Yrjö Leiwo kirjoitta-
ma puolueen vaalitoimihenkilöiden käyttöön tarkoitettu kirja 
Sisäpoliittisia havaintoja vaalikaudesta 1930-1939. Vuonna 
1936 puolueen kansanedustajamäärä oli tipahtanut 20 kan-
sanedustajaan. 1939 vaaleissa se sai viisi lisäpaikkaa, mutta 
silti kokoomuksen kannatus oli vain 13,6 prosenttia. Puolu-
een oikeistoa houkutellut IKL – Isänmaallinen kansanliikekin 
menestyi huonosti, menettäen 11 äänistään prosenttia samaan 
aikaan kun demarit ja maalaisliitto lisäsivät kannatustaan. 
Suomi joutui sotiin osittain kokoomuspuolueen ohjastama-
na. Siitä millaisena puolue itse näki roolinsa suomalaisessa 
yhteiskunnassa, kertoo Jussi Saukkosen ja Juha Rihtniemen 
sekä Jaakko Korjuksen yhdessä kirjoittama kirja Kokoomus 
eilen ja tänään (Kansallinen kokoomus 1968).

Mikä kokoomuksessa on vikana nyt kun se on päässyt 
taas paalupaikalle palauttaakseen 1980-luvun vahvan uskon 
itseensä ja tekemisiinsä kykypuolueena? Vastausta pitää hakea 
niinkin kaukaa kuin vuodesta 1993, jolloin kokoomuksen 
oma sivistysliitto, Kansallinen sivistysliitto julkaisi poleemi-
sen pamfletin Kokoomus? (Kansallinen sivistysliitto 1993). 
Kirjassa joukko näkyviä kokoomuksen älyllisiä ja aatteellisia 
kärkinimiä pohtii kokoomuksessa harvoin pohdittuja kysy-
myksiä omien tavoitteidensa päämääristä. Kirjan toimittaneet 
Pete Pakarinen ja Kirsi Varila tunnustavat kirjan esipuheessa 
kokoomuksen aatteellisten pohdintojen jääneen käytännön 
jalkoihin: ”Satunnaiset pohdintatuokiot ovat liittyneet halli-
tusasemiin, vaaleihin ja käytännön päivänpolitiikkaan. Tule-
vaisuuden hahmottaminen on saanut väistyä lamakriisin alta.” 

Kirjassa etsitään vastausta mikä meni pieleen kokoomuk-
sen yleispuolueajatuksessa ja kansallisen rintaman rakentami-
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sessa, minkä aloitti legendaarinen Juha Rihtniemi heti sodan 
jälkeen tullessaan vuonna 1948 Kokoomuksen nuorisoliiton 
palvelukseen ajanjaksoksi, jota kokoomuslaiset mielellään 
kutsuvat ”kokoomusnuorten suuruuden ajaksi”. Rihtniemen 
isä oli aktivisteja ja kummisetä suojeluskuntien ylipäällikkö, 
kenraaliluutnantti Lauri Malmberg, joka oli antanut Rihtnie-
melle lahjaksi Puolan marsalkka Josef Pilsudskille kuuluneen 
koristeellisen miekan. Rihtniemi kuului taustaltaan suomalai-
seen harvalukuiseen mutta vaikutusvaltaiseen oikeistoeliittiin 
ja oli innolla mukana luomassa uutta kansallista rintamaa vas-
tavoimaksi kommunistien muodostamalle kansanrintamalle 
siinä kuitenkaan onnistumatta. Kokoomus yritti Rihtniemen 
johdolla uudelleen neljä vuotta myöhemmin yhtä laihoin 
tuloksin, jolloin kansanrintaman johtavasta puolueesta va-
semmalla, Skdl:sta tuli vaaleissa eduskunnan suurin puolue. 
Rihtniemi oli puolueessaan niitä harvoja, jotka näkivät ne-
näänsä pidemmälle pelätessään uuden poliittisen tilanteen 
pakottavan kokoomuksen pois vallan sisärenkaasta pitkiksi 
aikaa kuten sitten myöhemmin kävikin. 

Rihtniemi kuului silti puolueen uudistajiin. Vuonna 1958 
oli kulunut kymmenen vuotta Rihtniemen kansallisen rinta-
mapolitiikan aloittamisesta. Kymmenen vuonna oli kulunut 
myös Vaaran vuosiksi kutsutusta tapahtumaketjusta, jolloin 
kommunistit pelattiin paitsioon hetkeksi ja Neuvostoliiton 
itäisissä vasallisvaltioissaan aloittama ”kansarintamapoli-
tiikka”, joka on lähtöisin Ranskasta sotia edeltäneeltä ajal-
ta, johdatti Tsekkoslovakian tavoin sen hurmaan joutuneet 
maat kuolonsyleilyyn rautaesiripun taakse. SKDL ei päässyt 
hallitukseen. Kokoomuslainen ja ikääntynyt presidentti, J.K. 
Paasikivi oli pelattu vuoden 1956 dramaattisissa presidentin-
vaaleissa syrjään Kekkosen kuningastien tieltä. Kesti yli nel-
jäkymmentä vuotta, kun seuraavan kerran kokoomuslainen 
valittiin Suomen presidentiksi. Vuonna 1958 kaksi vuotta 
Kekkoslandian alkuaikoina, maahan muodostettiin epäon-



258

nistumaan aiottu kokoomuksen, sdp:n, maalaisliiton, kan-
sanpuolueesta ja rkp:sta koostuva Fagerholmin III- hallitus, 
jota kutsuttiin Yöpakkashallitukseksi. 

Hallitus, jossa kokoomuksella oli vain kolme omaa mi-
nisteriä, puolustusministeri Toivo Wiherheimo, valtiova-
rainministeri Päiviö Hetemäki sekä huonoa poliittista silmää 
osoittanut IKL:n johtohahmon, Vihtori Kosolan, Niilo-pojan 
valitseminen II maatalousministeriksi, kaatui tammikuussa 
tunnetuin ikävin seurauksin. Seurauksena oli maalaisliiton 
aseman vahvistuminen sekä porvarillisen leirin johtavana 
puolueena että sekä presidenttipuolueena ja puolueena, jo-
hon Neuvostoliitto luotti ja jota ilman Suomea ei voinut 
hallita. Kokoomuksen vanhoillinen siipi ripitti kevään 1959 
puoluevaltuuston kokouksessa puheenjohtajansa Jussi Sauk-
kosen johdolla kunnolla omavaltaiseksi ja liian radikaaliksi 
toteamaansa Rihtniemeä omapäisyydestä. Puoluevaltuusto 
oli yhtä mieltä Rihtniemen kanssa siitä Rihtniemen tapaan 
epätoivoisesti ja liian näkyvästi sekä vasemmistoa että muita 
porvaripuolueita ärsyttäen. 

Puolue yritti joka vaalien alla tarjota omalta kannaltaan 
epäedullisia vaaliliittoja muille porvaripuolueille siinä onnis-
tumatta. Silloin Rihtniemen päässä välähti. Hän alkoi kehi-
tellä ideaa käytännön tasolle kokoomuksesta koko kansan 
yleispuolueena, jota voisivat äänestää kaikki äänioikeutetut eri 
sosiaaliryhmistä. Ohjelmajulistuksessaan vuoden 1969 puo-
luekokouksessa Rihtniemi julisti raikuvien kättentaputusten 
kera kokoomuksen tehtävänä olevan luoda sellainen vaihto-
ehto ja sellainen suomalainen yhteiskunta, jossa katkeruuden 
edellytykset olisi poistettu ja jossa jokainen suomalainen tun-
tisi haluavansa elää sellaisessa suomalaisessa elämänmuodossa, 
jossa vallitsisi yksilön vapaus, itsenäisyys ja mielipiteenvapaus. 
Rihtniemi ei ollut keksinyt ideaa yksin. Rihtniemen tempa-
uksessa oli kysymys hallitusvastuusta ja kokoomuksen kunin-
gastien valmistelusta takaisin valtaan. 
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Suhteet Kekkoseen ja sitä kautta myös varovaisesti Neu-
vostoliittoon normalisoituivat eikä ajatus hallituksessa olos-
ta yhdessä kommunistein kanssakaan ollut enää niin vieras 
puolueelle, jos asioista vain käytännön päästäisiin sopuun. 
On silti hyvä muistaa, että kokoomus oli luopumassa vain 
vanhoillisesta imagostaan, ei kommunisminvastaisuudestaan. 
Rihtniemen linja oli samalla sekä pragmaattinen että ideologi-
nen. Paasikivien sanoin tosiasioiden tunnustamisella kokoo-
mus ripittäytyi julkisesti jäykän konservatiivisesta imagostaan 
Ruotsin Högerpartien tapaan. Ruotsin kokoomus Högerpar-
tie muutti vuonna 1969 nimensä maltilliseksi kokoomukseksi 
Moderata samlingspartiet. Ajan myötä Ruotsin tapaan Suo-
men kokoomus on modernisoitunut ja puolueen ideologia on 
liberalisoitunut, muodostuen yleispuolueena porvarilliseksi 
liikkeeksi, joka edustaa yrittäjien ja hyvin koulutetun väestön 
lisäksi myös palkansaajia. Mutta se ei ole riittänyt. Puolueen 
pitää pysyä uskottavana yleispuolueena eikä liukua eri laidoille 
pelaamaan. 

Suomalainen porvari nukkui huonosti 1900-luvun alun 
Suomessa ja syystäkin. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa kan-
sa piirsi äänestyslippuun vahvan punaisen viivan oikeiston jää-
dessä hajanaisena puoluekartalle riitelemään keskenään. Ää-
nestysprosentti oli 70.7 ja äänestäjiä melkein 900.000 henkeä. 
Suomalaista puoluetta äänesti 27.1 prosenttia äänestäjistä eli 
243.500 henkilöä. Puolue sai 59 kansanedustajaa. Puolueel-
la oli ollut vaaleissa 13 naisehdokasta, joista eduskuntaan 
valittiin kuusi naista; vapaaherratar Alexandra Gripenberg, 
opettaja Hilda Käkikoski, emäntä Eveliina Ala-Kulju, opet-
taja Liisi Kivioja, rouva Hedvig Gebhard sekä opettaja Ida 
Vammelpuu. Siitä huolimatta, että kymmenen prosenttia 
puolueen kansanedustajista oli naisia, suomalainen puolue 
oli alusta lähtien kuin vanhojen arvokkaiden ukkojen käsissä 
oleva suomettarelaisten myöntyväisyysmiesten kerho; Lauri 
Ingman, Kyösti Haataja, Antti Tulenheimo, Paavo Virkkunen 
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ja J.K. Paasikivi. 
Myöhemmin Kokoomukseen liittyi myös tuon ajan Svin-

hufvudin tapaisia nuorsuomalaisia itsenäisyysmiehiä, ja jopa 
jonkin verran tunnettuja aktivistejakin. Kokoomushistorioit-
sija Vesa Vares kuvaa tuon ajan kokoomuslaisuuden olleen 
vanhoillinen ja imagoltaan varttuneen herrasväen eikä toimin-
taan uskovan nuorison liike. Sellaisen nuorison imi puoleensa 
1920-luvulla AKS – Akateeminen Karjala-seura – ja 1930-lu-
vulla IKL – Isänmaallinen kansanliike sekä Sinimustat. Kun 
historiankirjoista lukee tuon ajan kokoomuspolitikkojen hie-
nolta kalskahtavia titteleitä, huomaa heidän kuuluneen sen 
ajan talous- ja yhteiskuntaeliittiin. Suomalaiselle porvaristolle 
oli yllätys, etteivät suomalaiset työläiset tyytyneet siihen, että 
ruoskaa selässä heiluttaneen orjuuttajan kieli vaihtui ruotsis-
ta suomeksi. Suomalainen puolue menestyi kuitenkin hyvin 
verrattuna nuorsuomalaisiin, jotka saivat 26 paikkaa. Suo-
malainen puolue koki päävastustajakseen nuorsuomalaiset, 
sosialistit saivat toimia rauhassa. 

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun hajanaiset porvarit 
ottivat mittaa toisistaan ja taistelivat porvaripuolen johtavasta 
asemasta. Muut porvarilliset puolueet saivat vaatimattoman 
äänisaaliin, kuten ruotsalaiset, jotka saivat vain 24 paikkaa 
sekä maalaisliitto yhdeksän edustajaa. Vaalien lopputulos yl-
lätti kaikki. Lähes 37 prosenttia äänistä saanut SDP sai edus-
kuntaan 80 paikkaa. Kansallistunne ei suomalaisen porvarin 
harmiksi sittenkään ollut niin vahva, kuin ihmisten vapaus-
haaveet ja konkreettiset toiveet paremmasta elämästä sekä 
kaikki se jännittävä massaliike ja tapahtumarikas hyörinä, jota 
hyvän tulevaisuuden puolesta kamppailu sai aikaan tuhansissa 
köyhissä kansalaisissa pienissä maaseutuyhdyskunnissa. 

Suomalaisen porvariston ongelmaksi nousi myös orastavan 
vapaudentunteen ja muutoshalun siivittämänä työläisten ja 
SDP:n radikalisoituminen. Kaukana olivat 1800-luvun ro-
mantikkojen staattinen idealismi ja isänmaallisuskonnollinen 
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patruunahenki. Ajan aatesuuntauksia olivat kaikkien yhtei-
seksi voimaksi ja herättäjäksi tarkoitettu köyhiä yhdistänyt 
sosialismi sekä yksilönvapautta korostanut ja uutta nousevaa 
kaupunkilaisporvaristoa kiinnostanut liberalismi. Suoma-
laisen puolueen vanhakantainen jäykkäniskaisuus ei purrut 
kuin pieneen osaan porvarillista äänestäjäjoukkoa. Tavallinen 
kansa ei ollut unohtanut niitä ikäviä muistoja nälkävuosilta 
1860-luvulla, kun puolueen kannattajina olleet lihavat papit 
kiittelivät sunnuntaisin kirkoissa lammassieluisia ja nälästä 
nääntyneitä köyhiä siitä, etteivät olleet kajonneet rikkaiden 
maanomistajien ylitsepursuaviin viljalaareihin, joista myytiin 
viljaa nälän kurittamassa maassa puolisalaa kiskurihintaan pa-
rempiin suihin, vaan tyytyivät kuolemaan hiljaa ja esivallalle 
uskollisina nälkään kirkon siunaamina. 

Lisäksi suomalaista puoluetta rasitti hallitusvastuu sorto-
kaudella ja se oli jättänyt puolueeseen ikävän tahran ja hait-
tasi alussa porvarillisten puolueiden yhteistyötä. Esimerkiksi 
vuoden 1908 koalitiohallituksen, jota Yrjö-Koskinen kutsui 
”rikkirevityn isänmaamme pelastuskeinoksi”, neuvottelujen 
yhteydessä suomalaisen puolueen J.K. Paasikivi sai kesken 
kokouksen Stålbergilta puhelimitse tiedon, että nuorsuoma-
laiset olivat asettaneet yhteistyön ehdoiksi sen, ettei yhtään 
sortokauden aikaista senaattoria tulisi hallitukseen. Aiempi 
Leo Mechelinin muodostama senaatti koostui ruotsinmie-
lisistä ja nuorsuomalaisista, ja oli perustuslaillisten senaatti. 
Suomalainen puolue ei ollut vielä vuonna 1907 halukas hal-
litusvastuuseen. Seuraavana vuonna muodostetussa uudessa 
hallituksessa suomalainen puolue oli vähemmistössä eikä saa-
nut ohjelmiaan viedyksi läpi, koska sillä ei ollut eduskunnassa 
enemmistöä ja se turhautti ja aiheutti puolueessa ensimmäisen 
sisäisen kriisin. 

August Hjeltin johtama senaatti oli syntynyt ”välttämät-
tömyyden pakosta hallituskumppanien suhtautuessa epäluu-
loisesti toisiinsa”. Suomalaisen puolueen vanhoillisuus näkyi 
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puoluesihteeri Rantakarin priorisointilistassa. Hänen mu-
kaansa muut ongelmat voitiin ratkaista paitsi teollisuustyö-
väestön aseman parantaminen. Suomalainen Nuija oli asiasta 
oman lukunsa otsikolla Suomalainen puolue 1905-1918-kir-
jassa Suomalaiskansallinen kokoomus – suomalaisen puo-
lueen ja kansallisen kokoomuspuolueen historia vuoteen 
1929 (Suomen kansalliskirja 1994) kirjoittaneen Pirkko Lei-
no-Kaukiaisen mukaan oli puolueen itsenäinen ylioppilasjär-
jestö, josta puolue hankki nuoret jäsenensä ja jossa kasvoivat 
monet kokoomuspuolueen tulevat johtohenkilöt. 

Mutta millaiset? Siitä saimme kokemuksen sodan aikaises-
ta saksalaissuuntauksen vahvistamasta kokoomuksesta, jolle 
kääntyminen Hitlerin puoleen oli vain johdonmukainen jatke 
saksalaisten avulle punaisten lyömisessä keväällä 1918. Viat-
tomien ja usein aseettomien punaisten teurastus sai verenhi-
moiset kokoomuslaiset janoamaan lisää verta. 1920-luku olisi 
voinut olla verisempi ja ahdistavampi ellei Saksa olisi hävinnyt 
sotaa. Kokoomus johti maata. Kokoomuksen ongelmana oli 
länsimaiden, kuten Englannin, kiinnostuminen punavankien 
huonosta kohtelusta ja äänestäminen. Kokoomus on ollut 
alusta lähtien kovin ristiriitainen ja riitoja täynnä oleva puo-
lue. Mutta yhdessä asiassa se on aina ollut samaa mieltä: eliitin 
etujen ja yksityiskapitalismin suojelemisessa. 

Poliitikot tunnetusti puhuvat humpuukia, mikä on Max 
Blackin mukaan erityisesti rehentelevien sanojen tai tekojen 
avulla tapahtuvaa harhauttavaa väärän kuvan antamista toimi-
jan omista ajatuksista, tunteista tai näkemyksistä tavalla, joka 
ei suoranaisesti ole valehtelua. Kysymys on tahallisesta mer-
kitysten sekaannuksista; maailma puhuu tänä päivänä enem-
män tunteella tunteista kuin koskaan olemassaolonsa aikana. 
Humpuuki kuului aikoinaan vanharaamatulliseen retoriikkaan 
Suomessa, mutta on hävinnyt melkein kokonaan puhutusta 
kielestä. Princetonin yliopiston emeritusprofessori Harry G. 
Frankfurt on kirjoittanut aiheesta kirjan Paskapuheesta. 
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Miksi Rihtniemi 
nostettiin valtaan?

Kokoomus hävisi porvarillisten puolueiden paremmuustais-
telun suurimpana puolueena jo alkumetreillä maalaisliitolle. 
Kokoomus kärsi kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa 
tappion ja palannut vuoden 1919 lukemiin 28 kansanedus-
tajallaan. Maalaisliitolla oli ollut vuoden 1924 vaalien jälkeen 
hännillään kokoomus vain kuusi paikkaa etunaan, porhalsi 
voittajan elkein seuraavissa vaaleissa 60 kansanedustajallaan 
lähelle sosiaalidemokraatteja ja demareiden poliittiseksi vas-
tavoimaksi- ja kilpailijaksi eduskunnassa taisteltaessa suoma-
laisen enemmistön sydämistä. Kokoomuksella oli ongelmia 
omiensa keskuudessa. Se tajusi jo varhain, että Suomen lin-
jataistelua käydään kokoomus vastaan muut puolueet. Sillä 
oli yksi valttikortti, jonka näyttäminen ei ollut sen ajamalle 
asialle eduksi: kokoomuksen läheiset suhteet äärioikeistoon, 
sotilasjohtoon sekä järjestysvaltaan.

Itseään erinomaisina pitävän yhteiskunnan kerman on ol-
lut vaikea sietää toista samanlaista. Puolueen hajanaisuus tuli 
ensimmäisen kerran julkisesti esiin viipurilaisten vaadittua yli-
määräistä puoluekokousta vuonna 1909. Puolueessa vaikutti 
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silloin kaksi suuntausta; yrjökoskislainen myöntyvyyslinja ja 
toinen danielsonilaiset, jotka hyväksyivät protestit hallituksen 
päätöksiä vastaan. Kokoomuksessa jotain muutakin kummal-
lista ja hämärää ollakseen rehellisyyden ja kristillisten arvojen 
perään kuuluttama mallioppilaan tavoin käyttäytyvä puolue. 
Samoin sen poliitikoissa. Myös Suomalaisen puolueen rahoi-
tuksessa näyttää historiakirjojen mukaan olleen alusta lähtien 
jotain omituista ja epärehellistä. Puolueen taustalla vaikutta-
van Suomalaisen Keskusseuran tilinpito oli tahallisesti epäsel-
vää, jotta ei selviä mistä puolueen rahavirrat tulivat. Tilinpito 
hoidettiin salassa ja summat olivat varsin huomattavia. 

Esimerkiksi vuonna 1908 yli 60.000 markkaa. Leino-Kau-
kiainen kertoo valaisevan esimerkin suomalaisen puolueen 
tavasta häivyttää puolueen todelliset johtajat ja vaikuttajat 
sekä pitää näin piilossa myös heidän todelliset vaikuttimensa 
ohjailla valtiollista politiikkaa haluamaansa suuntaan. Lei-
no-Kaukiaisen mukaan vuonna 1906 puolueen kassatilille 
ilmestyi huomattava summa rahaa, todennäköisesti ainakin 
osin Kansallis-Osake-Pankista, sillä 1907 puolue maksoi 
ensi kerran korkoja: ”Suomenmielisten Kansallispankki oli 
puolueen luonnollinen rahoittaja, ja sen roolista kertoo aina-
kin 1909 erään lainan takaisinmaksun yhteydessä mainittu 
pääjohtaja F.K. Nybomin nimi. Seuraavanakaan vuonna kas-
saan tullutta lähes 50.000 markan rahasummaa ei mitenkään 
eritelty.” Tämä on se ikävä piirre, mikä toistuu kautta koko 
historian, mutta paljastaa keiden etua kokoomuslaiset ajavat: 
suuryritysten, rahamaailman ja suuromistajien. 

Tälle pohjalle syntyi nykyisin tuntemamme kokoomus, 
joka ei paljoa sadan vuoden takaisesta kokoomuksesta toi-
mintavaoiltaan poikkea, vaikka yrittää toisin väittää harhaan-
johtavassa retoriikassaan. Kokoomuksen suurin ongelma oli 
sen kapea kannatus äänestäjien keskuudessa. Puolue pärjäsi 
hyvin oikeistodiktatuurissa mutta ei enää vaaliuurnilla. Ko-
koomuksen kohderyhmä oli vain, eri laskentavoista riippuen, 
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5-10 prosenttia äänestäjistä. Mutta mistä lisä-äänet pitääk-
seen valtaan ja pitääkseen suurella vaivalla hankkimansa val-
lan? Tästä tuli arvoitus, joka ratkaistiin vasta kokoomuksen 
kultakaudella 1980-luvun lopulta eteenpäin. Noista ajoista 
lähtien Kokoomus on kalastellut onnistuneesti disinformaatio 
apunaan toisten vesillä rahoittajiensa ja oikeiden johtajiensa 
pitäessä julkisuudessa yhtä matalaa profiilia kuin puolueen 
alusta lähtien kuin yhteisestä sopimuksesta oli tehty.

Eräs osuva tapa on ”tieteellistää” muka puolueettoman 
historian selitettäväksi, miksi ja miten puolue toimi kulloi-
senakin vaikeana aikana virheitä tehden, mutta niistä joko 
vaieten tai niitä vähättelemällä nykyajan näkökulmasta seli-
tellen. Näin on tehnyt Kokoomuksen oma hovihistorioitsija 
Vesa Vares, joka on koko uransa ajan kirjoittanut puhtaaksi 
kokoomuslaisuuden kansallista oikeutusta rahoittajiensa ko-
koomuksen oikeiden johtajien suuryritysten johtajien, suu-
romistajien ja sivistyksellisen eliitin tuella, väittäen samalla 
ovelasti vakuuttavan suojansa turvin yrittäneensä menestyk-
sellisesti toimia kahden herran palvelijana, täyttäen silti myös 
akateemisen tutkimuksen kriteerit. Vares venkoilee ongelman 
ympärillä kierrellen kuin kissa kuumaa puuroa, mutta sortuu 
lopulta yllättävän helposti valheen houkutukseen väittämällä 
Kokoomuksen olleen puolue, joka ei ollut mielessään yhteis-
kunnan aristokratian tai kapitalismin asianajaja, vaikka se oli 
puolue, jota taloudellinen ja sivistyksellinen eliitti äänesti. 

Mutta mikä se sitten oli? Sitä Vares ei voi sanoa, koska se ei 
ollut muuta. Tässä vaiheessa puolueettoman ja faktoihin pe-
rustuvan historiankirjoituksen viimeinenkin häivähdys lentää 
romukoppaan, ja dosentti sekä yliassistentti Vesa Vares etenee 
loppuun saakka maksettuna marakattina toistamassa kokoo-
muslaista valhemantraa puolueestaan. Vares on kirjoittanut 
sen itse kuvittelemaa ja hyvin maksanutta historiaa viimeis-
ten kolmen vuosikymmenen ajan tuhansia sivuja kymmeniin 
kokoomuskirjoihinsa, joita muutkin kokoomuslaiset tiede-
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miehet ovat medioissa suureen ääneen osana samanmielisten 
jeesmiesten myyntikuoroa kehuneet, vaikka hänen kirjoissaan 
on aina se yksi ja samanlainen valuvirhe perustassa, ensimmäi-
sestä viimeiseen. 

Se näkyy siinä, että Vares sortuu yleistämään vailla selviä 
perusteita, esittämällä perinteisen totuudenvastaisen mieli-
piteen, esimerkiksi väittäessään eliitin leimanneen puolueen 
yleisen mielipiteen silmissä ”herrojen” ja ”vanhoillisten” puo-
lueeksi, vaikka äänistä suurin osa tulikin muualta. Vitsaileeko 
hän vain vai onko tämä joku sisäpiirin vitsi? Kokoomushan 
ylpeilee omiensa keskuudessa omasta elitismistään. Se on 
yksi puolueen myyntivalteista eliitin keskuudessa. Jos haluat 
olla joku ja pyrkiä parempien seuraan olotilaan, missä aurin-
ko paistaa aina ja ihmiset hymyilevät, on se paikka totisesti 
politiikassa kokoomus, jonka poliittinen tehtävä on väittää 
vaaleista vaaleihin aina sama valhemantra suurelle yleisölle 
olevansa tavallinen keskiluokan yleispuolue, joka huolehtii 
lämmöllä yhteisistä eduista vauvasta vaariin, koska olemme 
samassa veneessä.

Rihtniemi tuli tärkeäksi puolueen tulevaisuudelle ja to-
dellisten omistajien toiveille päästä jälleen hallitusvaltaan, 
kun Rihtniemi modernisoi puolueen imagon ja retoriikkaan 
ilmoittamalla kokoomuksen uuden sukupolven ja sen yksi-
löllisyyden ideologian uudeksi lipunkantajaksi. Saman tekee 
yhtä juhlavasti isoilla kirjaimilla Elina Valtonen) kirjansa Va-
pauden voitto alussa, kun hän kysyy, miltä kuulostaisi Suomi 
ilman korporatismia, nationalismia, broilerismia, elitismiä, 
umpimielistä ylemmyydentunnetta, erilaisuuden vastaisuutta, 
unelmilta siipien katkomista, muiden rahoilla hyväksynnän 
ostamista, kaveripolitikointia, erioikeuksiin tarraamista ja 
sellaisia konservatismin muotoja, joilla säästetään menneitä 
muistoja huomisen kustannuksella? Modernit keskustaoikeis-
tolaisen kasvot ovat kokoomuksen pelastus.

Valtonen toistaa rihtniemeläistä kasvojen pesua tekemällä 



267

samalla tavalla politiikkaa, kuin Rihtniemi – se on tärkeää 
sekä uudistuksien nimiin vannovalla puolueelle että Valto-
selle itselleen näyttääkseen olevansa osana yhteiskunnallista 
uudistusliikettä tämän ajan henkeen Rihtniemen perintö 
kunnioittaen. Rihtniemi on Valtosen esikuva myös siinä, että 
Rihtniemi puhui samoin kuin Valtonenkin, sitä mitä kaik-
ki ymmärsivät. Rihtniemen aikaan puolue kukoisti ja kasvoi 
luoden itsestään sen dynaamisen uudistajan kuvan, joka sitten 
viimeistään Esko Ahon lamanaikaisen porvarihallituksen ko-
koomuslaisissa oikeistosiiven kamreerisieluisissa valtiovarain-
ministereissä koko haaksirikon ja palautti puolueen piirun 
verran oikeistolaisemmaksi ennen Rihtniemen aikaa ja oli 
viedä sen tuhoon, ellei Valtonen olisi ilmestynyt kuin tyhjäs-
tä pelastamaan puoluetta sitä vaivanneelta näköalattomalta 
pikkumaissuudelta pukemalla vanhan tutun ummehtuneen 
arkkikonservatismin uusiin ajanmukaisiin ja mediaseksikkäi-
siin vaatteisiin.

Valtosen Vapauden voitto jatkaa Rihtniemen rohkaisemaa 
linjaa yrittää laajentaa poliittisen osallistumisen kehään pie-
nen valitun piirin ulkopuolelle. Kumpikaan ei kuitenkaan 
kerro julkisesti sitä, ettei sanojen takana ”johtotähtenä on 
vaihtoehtojen tuominen ihmisille sen sijaan, että poliitikot te-
kisivät nuo valinnat heidän puolestaan” ole luvassa muutoksia 
perustavanlaatuiseen oikeistolaisuuteen. Kyse on pilkun jul-
kisesta viilaamisesta ja vanhojen asioiden näyttämistä uudessa 
valossa – ei paljasta muusta, kuten Valtonenkin tahtomattaan 
paljastaa: ”Suurin osa päätöksenteon ongelmista johtuu ko-
neistomme rakenteesta eikä siinä toimivista ihmisistä. Ihmisiä 
yhdistää politiikassa – kuten elämässä yleensä – paitsi oman 
edun tavoittelu myös vilpitön pyrkimys edistää yleistä etua. 
Järjestelmän kannustimien on tuettava jälkimmäistä pyrki-
mystä.”

Valtonen ei kerro mistä ja kenen rakentamista rakenteis-
ta. Hän ei voi, sillä jos hän tekisi niin, hän joutuisi paljas-
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tamaan, että juuri ne rakenteet kannattelevat kokoomusta 
ja kokoomus niitä, sillä ne on valkoisen Suomen perintönä 
syntyneitä instituutioita, moraalia ja vääristynyttä historiaa, 
joita valheellisuudestaan huolimatta pidetään sekä tosina että 
pyhinä. Väite joidenkin ihmisten halusta edistää yleistä etua 
on sen verran kova valhe, että se pitää alleviivata sanalla ”vilpi-
tön” – sana, joka ei sovi ammatikseen huijaavien poliitikkojen 
retoriikkaan. Valtosen kirja ei ole uskottava. Markku Kuisma 
kirjoittaa kirjassaan Rosvoparonien paluu, että jos eläisimme 
edelleen 1930-luvun astelemissa, vuodesta 2007 istunut por-
varihallitus olisi täyttänyt suurteollisuuden poliittiset unel-
mat. Nämäkö ovat niitä ranteellisia ongelmia, joita Valtonen 
olisi halukas korjaamaan kokoomuksen edun vastaisesti? Ei 
tietenkään. Eihän Valtonen voi sahat oksaa, jolla istuu.

Kuisman kirjoitus tekee muutamalla rivillä Valtosen kirjan 
alkusanat naurettaviksi ja osoittaa, että niiden taustalla on 
samanlainen hämäystarkoitus kuin Rihtniemen uudistuksilla-
kin ja sanoilla kikkailulla, sillä kokoomuslainen armottomuus 
ja etuilu eivät kauniista sanoista huolimatta ole vähentynyt 
yhteiskunnassa, puhumattakaan yhteiskuntakiusaamisesta, 
joka on entisen taloudellisen sorron jatkamista köyhiin syyl-
listämällä. Kokoomuksen todelliset omistajat ovat tyytyväisiä 
puolueensa rihtniemeläiseen perintöön osata näyttää olevansa 
jotain muuta kuin mitä on tärkeiden äänestäjien silmissä äänet 
mielessä. Kuisma kirjoittaa elinkeinoelämän olleen tyytyväi-
siä, kun Matti Vanhasen sinivihreä kabinetti oli muodostettu. 
Kokoomus sai palkkion teollisuuden ja työantajien tt-säätiön 
ja Björn Wahlroosin johtaman Sampo-konsernin huomat-
tavista lahjoituksista. Kysymys on juuri niistä koneistomme 
rakenteista, joista Valtonen puhuu ja väittää haluavansa muka 
päästä niistä eroon.

Kuisman mukaan 1930-luvulla kysymys ei ollut porvaril-
listen hallitusten harvinaisuudesta, toisin kuin Ii ms:n jälkei-
sinä vasemmistokeskustalaisen hegemonian vuosikymmeninä: 



269

”Sotien välillä Suomea hallitsivat enimmäkseen porvarihalli-
tukset. Liike-elämää häiritsivät 1920-1930-luvuilla porvaril-
listen hallitusten heikkous ja päättäjien kehno talouselämän 
tuntemus. Teollisuudella ei ollut kuitenkaan poliittista vai-
kutusvaltaa mielestään riittävästi. Yksi tapa edistää asiaa oli 
saada omia miehiä eduskuntaan, kuten Kai Häggman Metsän 
tasavalta -teoksessaan kuvaa.” Kuisma kuvaa miten liike-elämä 
alkoi ujuttaa omia ehdokkaitaan porvaripuolueiden listoille ja 
tukea ”teollisuuden tarpeita ymmärtäviä ehdokkaita”. Suur-
pääoma, pankit ja teollisuus laskivat näillä keinoilla saaneensa 
eduskuntaan parhaimmillaan toistakymmentä kansanedusta-
jaa: ”Nimekkäimpiä heistä olivat Risto Ryti, monivuotinen 
ulkoministeri Hjalmar Procope ja teollisuuden unelmahalli-
tusta 1932-36 pääministerinä johtanut T.M. Kivimäki”.

Valtonen kirjoittaa politiikkaa tehtävän ajassa, joten rat-
kaisuehdotuksia ei hänestä voi pohtia käymättä läpi viime 
vuoden päätöksiä tai päättämättömyyttä. Yksi tällainen on 
päätös kokoomuksen saama korruptio yrityksiltä ja toimimi-
nen heidän äänitorvenaan demokratiasta välittämättä. Tästä 
esimerkkinä puunjalostusteollisuuden keskusliiton johtaja 
Solitander julkaisi vuonna 1937 poliittisen muistion, missä 
piti poliittisia näkymiä teollisuuden kannalta poikkeuksellisen 
synkkinä Kuisman mukaan: ”Kivimäen pitkäaikaisen porva-
rihallituksen linjaa ei onnistuttu jatkamaan, ja teollisuuden 
kannattama Ukko-Pekka Svinhufvud, joka oli presidenttinä 
estänyt sdp:n nousun maan hallitukseen, oli äänestetty 1936 
vaaleissa takaisin Luumäelle. kaiken lisäksi maahan oli muo-
dostettu kammottu punamultahallitus uuden maalaisliittolai-
sen tasavallan presidentin Kyösti Kallion siunauksella.”

Valtosen teksti on samanlaista ison valheen piilottelevaa 
markkinapuhetta, kuin mitä Rihtniemenkin. Kuisma osoit-
taa käytännön esimerkein, miten suomalainen suurporvaris-
to alkoi noista hetkistä lähtien toimia tehokkaasti kulisseissa 
luodakseen keinoja kaihtamatta maahan laajana porvarillisena 
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yhteisrintamana ns. ”maksetut marakatit”. Idea oli sama myö-
hemminkin samoin perustelut miksi. Liike-elämän ei olisi 
edes tarvinnut perustella, miksi he tukivat valtavilla summil-
la kokoomusta ja kokoomuslaisia kansanedustajaehdokkaita. 
Heidän mielestään oli ihan luonnollista, että liike-elämä tuki 
omia eli niitä, jotka toimivat heidän puolestaan heidän eh-
doillaan ja olivat valmiita edistämään demokratiaa polkemalla 
vaikka, jos niin oli tarve, yleistä etua liike-elämän puolesta 
periaatteella ”on tuettava niitä, jotka tukevat markkinatalo-
utta ja samalla yksityisyhtiöiden ja -pankkien olemassaoloa ja 
toimintamahdollisuuksia”.

Rihtniemi painotti Seinäjoen puoluekokouksessa 1967 sa-
man porvarillisen pluralismin puolesta kuin mitä Valtonen-
kin myöhemmin kirjassaan tekee. Se on usein vain kauniita 
sanoja vailla tekoja. Tässä tapauksessa kyseessä on tahallinen 
harhaanjohtaminen itse asiasta tai ongelmasta. Puhumalla nii-
tä näitä pääasia unohtuu. Se, ettei haluta puhua ongelmien 
aiheuttajasta ja heidän tavoistaan vääristä totuutta. Rihtniemi 
sanoi useamman vaihtoehdon esittämisen olevan ilmaus kan-
sanvallan voimasta ja vapaa keskustelun puolestaan välttämät-
tömyys demokratian säilymiselle. Vapaa keskustelua tarkoitti 
sitä, että asioista saa puhua, mutta päätökset tehdään muualla. 
Useampi vaihtoehto samanlaisia on sama kuin vaihtoehtoa ei 
edes olisi. Mutta ei hänkään halunnut puhua rakenteellisista 
uudistuksista kytkeä puolueestaan napanuorana liike-elämään 
tuottoisa korruptio, mikä vaikeutti sekä vapaata keskustelua 
että useamman ”todellisen” vaihtoehdon esittämistä.

Rihtniemi osasi asiansa ottamalla mallia Yhdysvalloista 
mutta ei ihan samalla tavalla, sillä yhdysvaltalainen poliittinen 
retoriikka ei kotiutunut kokoomuksen poliittiseen puheeseen 
suoraan, vaan epäsuoraan, jossa pienituloisia syyllistävä reto-
riikka on muuttunut taas pikkuhiljaa yhä avoimemmaksi ja 
hyväksytyimmäksi kokoomuksen sisällä ja poliittisissa avauk-
sissa.
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Olemassa olevan 
säilyttäminen

Se on jo tullut selväksi, että kokoomus on siis pohjimmiltaan 
antieettinen ja epädemokraattinen maksettujen marakattien 
suojakilpi kansalaisten tasavertaisuutta vastaan. Joskus roolit 
eivät ole edes olleet sekaisin, vaan on ollut vaikea erottaa ko-
koomuskansanedustajaa toisesta työantajastaan, jonka äänellä 
hän puhuu ja äänestää eduskunnassa vastoin lain henkeä. Eräs 
tällainen oli kokoomuskansanedustaja ja Keskuskauppakama-
rin yliasiamiehenä samaan aikaan toiminut Yrjö Pulkkinen. 
Toinen, Päiviö Hetemäki oli johtajana ensin puunjalostajien 
työantajaliitossa ja sitten Stk:ssä Suomen työantajien keskus-
liitossa. Kolmas, T.A. Wiherheimo Keskuskauppakamarissa. 
Kuisman mukaan suurteollisuus oli yksi puoluetoiminnan 



272

rahoittajia. Siitä ei julkisuudessa puhuttu, mutta ulkopuo-
liset kyllä arvailivat, että markkoja liikkui runsaasti yhtiöiltä 
ja elinkeinoelämän järjestöiltä puolueille. Kysymys ei ollut 
pikkusummista:” Eniten rahaa sai kokoomus, mutta ei ruot-
salaista kansanpuoluettakaan unohdettu.”

Kokoomushistoriaa kirjoitetaan nykypäivän näkökulmasta 
oikeuttamaan nykypäivänäkin yhä jatkuvaa ”köyhäinhoito-
politiikkaa” köyhiä ja tavallisia ihmisiä vastaan oikeistolaisen 
tiukan talouspolitiikan ja yleisen kurin sekä järjestyksen ja 
taloudellisen epätasa-arvon nimissä. Kun itseään liberaaleja 
arvoja puolustavan keskustaoikeistolaisen puolueen pintaa 
hieman raaputtaa, esiin tulee aina se vanha vihulainen eli ky-
päräpappi, joka halusi uskonnon ja asepuvun avulla hallita 
kuuliaisiksi alamaisiksi alistamiaan kansalaisia. Mihinkään 
ei ollut hävinnyt puolueen äärioikeisto ja puolueen vanha-
kantainen kypäräpappilinja. Esimerkiksi vielä 1950-luvulla 
puoluekokouksissa puhuttiin ylpeinä ihailevasti 1930-luvun 
oikeistolaisesta ilmapiiristä. Menetetyn Viipurin entinen pu-
heenjohtaja Aarno Tuura lipsautti vahingossa eräässä puolue-
kokouksessa valkoisen rintaman tärkeydestä, tarkoittaen tällä 
fasistisen Suomen militaristiskuristuslinjan ihailua yhtenä 
mahdollisena tienä vaihtoehtona Suomen tulevaisuudelle. 

Kokoomusta vaivasi ummehtuneen konservatismin paluu 
ja haikailu Lotta Svärdiin sekä suojeluskuntien isänmaallisuu-
sihanteellisuus. Kokoomus oli vielä tuolloin pahasti eksyksis-
sä, ja se kuului puoluekokousten linjattomissa keskusteluissa 
sekä näkyi puolueen heikkona vaalimenestyksenä. Vuoden 
1954 eduskuntavaaleissa kokoomuksen kannatus oli romah-
tanut jo niin alas, että se sai yhden historiansa huonoimmista 
tuloksista ja vain 24 kansanedustajaa. Samanlaista maailman-
kuvaa tarjoilee meille yhtä itsestään selvänä toinen merkittä-
vä konservatiivinen kokoomusprofessori, Edwin Linkomies. 
Molemmat heistä edustavat sitä oikeaa ummehtunutta ark-
kikonservatismia, josta nykykokoomus yrittää kaikin tavoin 
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karistella eroon, tai ainakin yrittää piilottaa sen vähättelemällä 
sitä, ja mistä konservatismin suuret maailmannimet, kuten Jo-
seph de Maister, de Chateaubriand, Francois Guizot, Pierre Le 
Play, Alexis de Tocqueville, Louis Veuillot, Benjamin Disraeli, 
S.T. Coleridge, Robert Harley ja Joseph Chamberlain sekä 
Edmund Burke ovat puhuneet ja kirjoittaneet, ja jota osana 
oikeistolaista politiikantekoa, tutkimme retoriikan keinoin 
tässäkin kirjassa erityisesti kokoomuslaiseen talouspolitiik-
kaan perehtymällä. 

Konservatismi ei ole, kuten ei ole kokoomuskaan, do-
gmaattinen ideologia, vaan poliittinen elämänasenne, joka 
nojaa toiminnassaan tosiasiallisiin olosuhteisiin ja realistisiin 
mahdollisuuksiin, kuten asiaa tutkinut Onni Rantala kirjoit-
taa kirjassaan Konservatismi ja sen kannattajat (Tammi 1960) 
kirjoittaa. Suomalainen konservatismi on poikennut yleiseu-
rooppalaisista esikuvistaan monella tavalla. Suomessa monet 
oikeistolaiset karttoivat aluksi sanaa konservatismi. Kokoo-
muksen jäsenillä oli konservatismista, oikeistolaisuudesta ja 
porvarillisuudesta erään 50-luvun lopulla tehdyn tutkimusten 
mukaan verrattain sekava kuva useiden antaessa käsiteille po-
liittisen iskusanan epämääräisen värityksen. Taustalla vaikut-
tivat traditionalismi ja jäykkä staattinen maailmankuva, jotka 
olivat vallalla Euroopassa vielä 1800-luvun konservatiivisessa 
ajattelussa. 

Olemassa olevan säilyttäminen ja puolustaminen oli nous-
sut tärkeäksi Ranskan vallankumouksen jälkeisissä epävakais-
sa oloissa. Vaikka konservatismi eroaakin useissa eri maissa 
toisistaan, on sillä yhteisiä tunnusmerkkejä, joita ovat tutki-
neet mm. professori F.J.C Hearnshaw, ja professori Samuel 
P. Huntington. Ihminen on pohjimmiltaan uskonnollinen 
olento. Uskonto ja moraali ovat sivistyneen yhteiskunnan 
perusta. Yhteiskunta on sen osien yläpuolella. Valtiolliseen ja 
kansalliseen yhteyteen liittyy aktiivinen ulkopolitiikka ja luja 
maanpuolustus, minkä lisäksi se vaatii valtiovallalta lujuut-
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ta ja yleisen järjestyksen ylläpitämistä yhteiskunnassa. Perhe 
kuuluu yhteiskunnan perusinstituutioihin. Yksityinen omis-
tusoikeus ja vapaa kilpailutalous takaavat niin yksityiselle kuin 
kansallekin korkeimman elintason. 

Yhteiskunnallisia oloja kehittäessä on seurattava perinteitä, 
historiaa, kokemuksia ja todellisuutta eikä dogmaattisia oppe-
ja. Asteittainen uudistuspolitiikka turvaa vakaan yhteiskun-
nan. Sosiaalisessa uudistustyössä samoin kuin demokraattisen 
järjestelmän sovelluttamisessa on toimittava varauksellisesti 
ja varovaisesti. Konservatiivien joukoissa oli myös reformaat-
toreiksi kutsuttuja uudistajia – tosin vähemmän kuin van-
hoillisia säilyttäjiä, kuten jo mainittu Edmund Burke, Adam 
Smithin ystävä ja liittolainen. Hän asettui avoimeen vasta-
rintaan taantumuksellista valtaa vastaan samoin, kuin kolme 
muutakin tunnettua konservatiivia Muller ja Savigny sekä Sis-
mondin, joiden mielestä vallankumousta pystyi vastustamaan 
ilman että yhteiskuntakehitystä piti pysäyttää. 

Puoluetutkija Rauli Mickelsson kuvaa kirjassaan Suomen 
puolueet – historia, muutos nykypäivä (Vastapaino 2007) 
miten kokoomuskin on muuttunut aikojen kuluessa olo-
suhteiden mukaan. Puolueen perustamisen vauhdittajana oli 
prokuraattori Eliel Soisalon-Soinisen murha 6. helmikuuta 
1905. Kokoomus ei ollut syntyessään puhdaspiirteinen kon-
servatiivinen puolue. Puolueen ideologia oli synteesi nuorsuo-
malaisen ja suomalaisen puolueen tavoitteista. Sen keskeinen 
tavoite oli pyrkimys valtakunnan sisäisen ja ulkoisen turvalli-
suuden varmistaminen. Mickelssonin mukaan kansansivistys 
on ollut keskeinen vaatimus aina suomalaisilla konservatii-
veilla Snellmanista ja Yrjö-Koskisesta lähtien. Kokoomus suh-
tautui jyrkästi kommunismiin ja entisen keisarillisen Venäjän 
rippeistä syntyneeseen Neuvostoliittoon. 

Vasta vuodesta 1922 lähtien kokoomuksen ohjelma alkoi 
pikkuhiljaa muuttua konservatiiviseksi. Ohjelmaa uudistet-
tiin J.K. Paasikiven lyhyellä puheenjohtajakaudella 1934-
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36 valtiojohtoisten ajatusten vastapainoksi liberaalimmaksi. 
Onni Rantala tekee tärkeän havainnon tutkimuksessaan 
suomalaisesta konservatiivisuudesta. Yhtä vähän kuin alku-
vaiheessa sana konservatismi ei ole myöhemminkään esiinty-
nyt kokoomuksen ohjelmassa. Tätä käsitystä on hänen mu-
kaansa yleensäkin viljelty puolueessa niukasti. Kokoomus on 
kuitenkin Rantalan mukaan tunnustautunut konservatiivisen 
aatesunnan edustajaksi ja aatteen hengessä toiminut eduskun-
tapolitiikassa, vaikka väittäisikin jotain ihan muuta, kuten se 
vielä nykyjäänkin tekee. Todistuksena oikeistolaisuuden voi-
masta ja näkyvyydestä vahvistui, kun Knl:n eli Kokoomuksen 
Nuorten Liiton liittokokouksessa vuonna 1955 poliittisen ti-
lannekatsauksen pitäjäksi kutsuttiin puolueen oikeistosiiven 
nousevaksi tähdeksi julistettu Tuure Junnila. 

Puolueen oikeistosiiven voimasta saa hyvän kuvan, kun 
vertaa vuoden 1955 puoluekokouksen puheenjohtajavaalin 
tuloksia. Jussi Saukkonen valittiin äänin 183 vastaan puo-
lueen oikeiston ehdokkaiden, Tuure Junnilan 142 ääntä ja 
Aarno Tuuran 45 ääntä. Jos oikeisto ei olisi hajaantunut pu-
heenjohtajavaalissa ja pysynyt yksimielisesti Junnilan takana, 
hänet olisi valittu äänin 187-183 Saukkosen hävitessä täpä-
rästi puheenjohtajuuden. Vuoden 1957 puoluekokouksessa 
suuntaa alaspäin yritettiin pysäyttää kosmeettisella kasvojen 
kohottamisyrityksellä. Kokoomuksen huono vaalimenestys 
oli saanut nuoret ja erityisesti Juha Rihtniemen pohtimaan 
poliittisen imagon muuttamista äänestäjille sopivampaan peh-
meään suuntaan pois jyrkän oikeistolaisesta, mikä se oli ollut 
koko puolueen historian ajan huolimatta puolueen hyvästä 
1920-ja 30-lukujen menestyksestä. 

Äänestäjille alettiin markkinoida ummehtunutta arkkikon-
servatismia muodikkaana, joka oli hieman samaa kuin yhdis-
tää lihapullia ranskalaiseen hajuveteen, ja aiheutti sekä puo-
lueen perinteisissä äänestäjissä närää. Kokoomus alkoi tehdä 
paljon uudistaakseen äänestäjien mielissä kulahtaneen ja epä-



276

seksikkään mielikuvan itsestään. Vuodesta 1922 lähtien voi-
massa ollut yleisohjelma päivitettiin vuonna 1957. Sisältä ei 
juurikaan muuttunut. Vanhoista periaatteista pidettiin kiinni, 
mutta se miltä kaikki näytti – ja nyt päästään kokoomuslaisen 
politiikan ydinkerroksiin – ja miten houkuttelevaksi vanha 
ummehtunut arkkikonservatismi onnistuttiin äänestäjien hä-
määmiseksi pukea, oli tästä lähin Kokoomuksen tärkein työ-
väline valloittaa politiikasta tietämättömien ihmisten mielet 
ja päästä takaisin valtaan ja peittääkseen sen tosiasian, ettei 
puolue ollut kansan vaan eliitin etujen ajamiseen rakennettu 
vaaliorganisaatio, missä iso raha puhui. 

Tästä samasta ristiriidasta periaatteiden ja käytännön vä-
lillä eli poliittisesta traumasta oli aikoinaan syntynyt myös 
Suomen itsenäistyttyä vuonna 1918 Suomalaisen puolueen 
pohjalle perustettu ummehtuneen arkkikonservatismin jat-
kaja kokoomuspuolue, joka heti alusta lähtien, muista juuri 
perustetuista puolueista poiketen, päätti tarjota äänestäjille 
porkkanan ja kepin sijasta vain keppiä, ja yllättyi itsekin, mi-
ten helppoa se oli, ja miten helposti ihmiset ampuivat itseään 
jalkaan, kun heitä hieman ohjaili ja pelotteli. Kokoomuksen 
jyrkkyys lieveni 1940-luvun lopun ja 50-luvun alun vaalioh-
jelmista. Vesa Vares kirjoittaa kirjassaan Kaksi askelta edellä 
– kokoomuksen Nuorten liiton historia 1928-96 (WSOY 
1999) toisenlaisen tarinan Kokoomuksesta sokerilla kuorru-
tettuna. On kiinnostava kysymys, miksi hän taas niin tekee? 
On selvää, että hän oikoo historiateoksessaan Kokoomukselle 
vaikeita oikeistolaisuuden harhapolkuja ja silottelee puolueen 
julkista kuvaa estoitta kuin päätarkoituksenaan antaa tulkin-
noillaan väärä kuva. 

Vares näki Kokoomuksen ainoaksi tieksi nousta alenevan 
kannatuksen alhosta maltillistumisen ja sosiaalisemman ole-
muksen painottamisen puolueen imagossa. Maltillisuuden 
merkkinä hän piti sitä, että vaaliohjelman päämäärästä puut-
tuivat sanat perinne, isänmaa ja kristillisyys. Mutta ei puolue 
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tai sen harjoittama politiikka tästä mihinkään muuttunut. 
Palataanpa siihen aikaan, milloin Vareksen mukaan kokoo-
muspuolue perustettiin yhteiskuntaa säilyttävänä puolueena 
9.12.1918. Puolue yhdisti sisäänsä vanhasuomalaisen puolu-
een valtaosan, nuorsuomalaisten oikeistolaisen monarkistisii-
ven sekä aktivistit: ”Puolue ei ollut tunnustuksellisesti kon-
servatiivinen ja oikeistolainen. Ohjelmakin oli alkuvaiheessa 
sosiaalisessa ja taloudellisessa mielessä varsin radikaali, koska 
se oli niiltä osin käytännössä sama kuin vuoden 1906 vanha-
suomalaisten hyvin reformistiseksi tunnustettu ohjelma. Vasta 
1920-luvun alussa Kokoomuksen edustajat alkoivat yleises-
ti hyväksyä itsestään määritelmän ”oikeistolainen”, ja vasta 
1930-luvulla nimikkeen ”konservatiivi”. Yleiseurooppalaiseen 
oikeistolaiseen mittakaavaan suhteutettuna puoluetta voi pi-
tää lähinnä maltillisena.” 

Ensi silmäykseltä asia vaikuttaa niin kuin silloinen dosent-
ti ja Tampereen yliopiston Suomen historian yliassistentti, 
nykyinen poliittisen historian professori ja kokoomuslaisen 
historiankirjoituksen vakuuttava edustaja, Vesa Vares kirjoit-
taakin. Mutta tarkempi silmäys sekä itse aiheeseen, siihen mi-
ten sitä kirjoitetaan kysymyksellä, miksi siitä kirjoitetaan niin 
kuin kirjoitetaan, ja julkaisun taustayhteisöön Kokoomuksen 
Nuorten liittoon, rahoituksen järjestäneeseen kokoomustaus-
taiseen Snellman-säätiöön, jonka puheenjohtaja oli silloin 
entinen Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Harri 
Holkeri, näyttää toteen, että Vares kirjoittaa juuri niin kuin 
1990-luvun Kokoomus itseään suvaitsevana arvoliberaalina 
keskustaoikeistolaisena yleispuolueena Suomen kaupungistu-
neelle keskiluokalle mainosti aikoinaan olevansa. 

Vares huijaa politiikkojen tavoin lukijaa naamioimalla 
asenteensa tieteen vakuuttavaan kaapuun. Hänen mukaansa 
tutkimuksen tavoitteena oli tehdä nimenomaan tutkimus, 
joka täyttäisi tieteelliset kriteerit eli klassinen historiikki, 
jollainen voisi olla ilkeästi ilmaistuna miltei ”juoksupoika-



278

kataloogi” – sitä se onkin Vareksen itsensä toimiessa hyvin 
palkattuna kokoomusjohdon juoksupoikana: ”Toisaalta on 
myönnettävä toimeksiantajien intressit siinä suhteessa, ettei 
teos saa olla liiaksi niin sanotusti akateemisesti vieraantunut 
tai ”vaikea”, vaan sen on annettava jotain myös niille, joiden 
intressi Knl:ään ei liity tieteelliseen kiinnostukseen.” Kokoo-
muksen ja Vareksen perimmäinen ongelma on sama, mitä 
Peter Hayes totesi IG Fabrenin yritysjohtajista natsi-Saksassa 
Kuisman mukaan. He olivat ns. ”hyviä ihmisiä”, lahjakkaita 
ja hyvin koulutettuja.

”Heidän johdollaan yhtiöt antoivat maailmalle toinen 
toistaan hyödyllisempiä uutuustuotteita sulfalääkkeistä ääni-
nauhoihin. Mutta sama yritysryhmä oli sotavuosina mukana 
myös kammottavissa rikoksissa ihmisyyttä vastaan.  Siispä 
historian suurin ongelma ei olekaan selittää sitä, miksi pa-
hat tekevät pahaa vaan sitä, miksi hyvät tekevät niin, Hayes 
tiivisti. Siksi on kysyttävä, millaiset historialliset rakenteet, 
tapahtumakulku, paineet ja houkutukset saavat meidät taval-
liset ihmiset tekoihin, joihin emme toisenlaisissa tilanteissa 
missään tapauksessa ryhtyisi?” 

Seuraavaksi meidän tulisi kysyä, miksi tämä kokoomusku-
setus on saanut jatkua niin pitkään kenenkään puuttumatta 
siihen? Miten on mahdollista, että yksi ja sama puolue pelaa 
koko ajan samaa peliä eikä kukaan muu kuin omista joku 
Viktmaan kaltainen herkkäsieluinen moralisti uhkaa paljastaa 
puolueen kulissien takana lymyävät puolueen oikeat omistajat 
eli liike-elämän? Entä miksi kaikki kokoomuksesta kirjoitettu 
historia käy läpi aina saman kuvion? Neuvoa haetaan aina 
ensin puolueen historia-auktoriteetilta. Sen jälkeen aletaan 
hakea rahaa puolueen säätiöistä ja lähellä olevista piireistä, ja 
lopulta tuloksena on sekä porvarillisten medioiden että por-
varitoimittajien ja itse kohteensa läpikehuma tiiliskiviopus 
hyvistä aikeista. kaikki tämä on mahdollista vain siksi, että 
kokoomuslaiset ovat kehittäneet vaikenemisesta taiteen.
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Mistä Vares taas 
vaikenee lisää ja 

miksi?
Jo Adam Smith kehotti asiaa tutkineen Kari Saastamoisen 
mukaan suhtautumaan epäluuloisesti voitoista elävän luokan 
painostusryhmien lakialoitteisiin: ”Ne tulisi hyväksyä vasta 
perusteellisen harkinnan jälkeen, sillä ne tulevat ”ryhmitty-
mältä, jonka edut eivät koskaan olleet täsmälleen samat kuin 
yhteisön ja joilla on tavallisesti intressi pettää tai jopa alistaa 
kansalaisia – ja jotka ovat monesti näin myös tehneet.” Ko-
koomusta – eikä sen konservatiivisia veljespuolueita - ei tämä 
moraalinen ongelma tunnu haittaavan. Kuten ei myöskään 
tahallinen ”näkyvän käden” ja siitä vedettyjen johtopäätös-
ten väärinkäyttäminen omia tarkoitusperiä palvellakseen ja 
oikeuttaakseen heidän tukijoitaan, kannattajiaan ja erityisesti 
rahoittajiaan, suosivan rikkaita rikastuttavan ja köyhiä köy-
hentävän talouspolitiikan tekemisen yleisen ja yhteisen hyvän 
kustannuksella. Kumma että kristillisen moraalin perään aina 
tarvittaessa huutavat oikeistolaiset eivät itse halua kutsua tätä 
rikolliseksi ihmisten pettämiseksi. Ei tietenkään, muutenhan 
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heidän olemassaolollaan ei olisi oikeutusta.
Esimerkiksi Vesa Vares tuntuu uskovan itsekin, ja uskotte-

levan tilaajilleen, Kokoomuksen politiikan muuttuvan peh-
meämmäksi muutamalla kauniilla sanalla ja vakuuttelulla 
linjamuutoksesta. Mutta kun Vareksen tekstejä lukee lisää, 
huomaa asian olevan juuri päinvastoin. Kokoomuslaisuus 
ei ole muuttunut radikaalisti juuri mihinkään, vain se tapa, 
miten oikeistolaisuudesta – kokoomuksen todellisesta ytimes-
tä ja politiikan sielusta – puhutaan ja miten se äänestäjille 
markkinoidaan idealla pehmeä kuori ja kova ydin. Esimerkik-
si Vares kirjoittaa Knl:n suhteesta Ahti Karjalaisen hallituk-
seen ja Neuvostoliittoon. KNL kuului puolueen oikeistoon 
ja suhtautui kriittisesti presidentti Urho Kekkoseen. Kun 
DDR:n nuorisojärjestö lähetti Knl:lle kutsun tutustumis-
leirille Itä-Saksaan, KNL kieltäytyi koska ei halunnut pitää 
yhteyksiä kommunistiseen järjestöön – tätä tarkoittaa käy-
tännössä se ristiriita ja pahanlaatuinen jääviysongelma, mikä 
Kokoomusta vaivaa. Vaalikokoomus on ihan toinen kuin 
todellinen kulissien takana toimiva suuryhtiöiden- ja omista-
jien tavalliselta kansalta piilossa pysyttelevä ja eliitin eduista 
huolehtiva Kokoomus. 

Se mistä Vares ei hiisku sanaakaan, on kun Vareksen hyvää 
kaikille tarkoittava verenhimoinen ja fasistinen kokoomus-
puolue, joka pääsi heti luokkasodan jälkeen vuonna 1918 
kun punaiset hävisivät, maan johtoon tuhoisin seurauksin, 
harjoittaen säälimätöntä ja kostonhaluista valkoista terroria. 
Vareksen mukaan Kokoomus muodostui puolueeksi tilan-
teessa, jossa sen olisi tuskin ollut edes mahdollista välttää 
konservatiivisen puolueen leimaa. Tällä hän tarkoittaa kier-
toilmaisuna ”tilanne tekee varkaan”-ajatusta. Yhtenä yönä 
Kokoomus heräsi palomiehen sisäisen kutsun saaneena näh-
dessään aamulla sängystä noustessaan kaupungin ilmiliekeis-
sä. Mutta miten hänelle sitten kasvoi käden paikalle verinen 
teurastuskirves, jota hän käytteli mielin määrin? Sitä hän ei 
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kerro, sillä edes valheelliset sanat eivät riitä kuvaamaan noita 
häpeän, hävityksen ja murheen päiviä, kun Kokoomus yritti 
muuttaa Suomen ensin yhdeksi suureksi vankileiriksi, ja sitten 
Saksan keisarikunnan nöyräksi feodaalisvasallismaaksi Venä-
jää vastaan, jossa olisi vallinnut täsmällinen bismarckilainen 
sotilassaapas- ja koppalakkidiktatuuri ilman vastamukinoita 
oman henkensä uhalla. 

Vares yrittää esipuheessaan nostaa Kokoomusnuoret isän-
maan itsenäisyyden toivoiksi tekemällä heistä punaisen Val-
pon uhreja ns. vaaran vuosina heti sotien päätyttyä ja kom-
munistien tultua mukaan politiikkaan suurimpana voimana. 
Vares kertoo Knl:stä olleen punaisen Valpon toimistossa 
urkkijoiden keräämää aineistoa peräti 30 mappia. Vertauk-
sen vuoksi olisi kannattanut kertoa, kuinka paljon valkoinen 
Valpo murhasi ja kidutti kymmenen kertaa enemmin Venäjän 
agenteiksi lavastettuja sosialisteja, joilla ei ollut yritysjohtajaisä 
paksun lompakon kanssa pelastamassa poikiaan pahimman 
edessä. Eräs punaisen Valpon raportti Helsingin Suomalaisen 
Yksityislyseon oppilaasta nimeltään Pentti Suominen on aika 
kevyttä kamaa, ja enemminkin kuvaus Rautaesiripun laskeu-
duttua ajalle tyypillisen vainoharhaisuuden leviämisestä koko 
maailmaan, kuin kokoomusnuoria kohtaan suunnatusta jär-
jestelmällisestä vainosta: 

”Lokakuun lopulla 1947 eräällä tunnilla harjoitti Suo-
minen mitä räikeintä Venäjän vastaista provokaatiota. Hän 
puhui, miten siellä vielä nykyisinkin on tavattoman kurjat 
elämisen mahdollisuudet kaikilla työläisillä. Aiheen Suomi-
nen sai siitä, kun luokalla otettiin esille meidän sotakorvaus-
suorituksemme. Luokan valvoja matem. maisteri Korhonen 
oli ilmeisesti mukana alustaen provokaatioesityksen ja antaen 
luokan nauraa ja hyväksyen Suomisen esityksen. Yrjö Läärä --- 
levittää innokkaasti Suomisen johdolla fasistisia iskulauseita ja 
henkeä koululaisten keskuudessa. kehuu Kokoomus Nuoriso 
järjestöä ja kehottaa liittymään siihen. Jukka-Pekka Kinnunen 
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--- suosion saavuttaneena alkaa soluttaa koulun oppilaisiin 
ryssävihaa sekä sosialismin vastaista henkeä.” 

Suominen kuului paikallisen kokoomusjärjestön johta-
jiin. Knl:n historiassa luvussa Vaaran vuodet – KNL Valpon 
silmätikkuna paisutellaan Knl:n merkitystä punaisen Valpon 
kiinnostuksen kohteena. Ajalle tyypillisesti virtaus koululais- 
ja opiskelijanuorisossa kävi vasemmalle ja oikealla puolella oli 
melko hiljaista sitten 30-luvun oikeistosuuntauksen. Aika oli 
muuttunut ja Vapo sen mukana; Kokoomusterrori ja oikeisto-
hegemonia hallitsivat Suomea ankaran isän tavalla itsenäisyy-
den alkuvuosikymmenen. Kokoomuslaiset papit ja opettajat 
muokkasivat maan henkiseksi ja yksitotiseksi takapajaluksi, 
jossa jumalaa ei pilkattu, ay-liikkeeseen ei saanut kuulua, 
palkka riitti juuri ja juuri vuokraan ja vitamiiniköyhään ravin-
toon sekä pieneen huikkaan murheeseen aina silloin tällöin.

Suomi oli ylemmyydentuntoisen ja alistavan kurin malli-
maa, missä jokaiselle oli osoitettu paikkansa maailmassa sen 
mukaan, mihin ryhmään oli syntynyt. Vares ei anna missään 
kohtaa kirjassa periksi kiillottaessaan puolueensa kilpeä, vaik-
ka myöntääkin Kokoomuksen olleen kiistatta arvokonserva-
tiivinen painottaessaan perinnettä, kotia, uskontoa ja isän-
maata taistellessaan kaikin keinoin sosialismia vastaan. Sotaa 
lietsova puolue yritti militarisoida niin tavallisten kansalaisten 
mielet, kuin koko maankin palvelemaan omia valtatarkoitus-
periään. Onneksi maan uinuvalle demokratialle ja kansalais-
yhteiskunnalle, keisarillinen Saksa hävisi Ensimmäisen maa-
ilmansodan ja kokoomus riiteli itsensä myöhemmin suureen 
ääneen oppositioon. 

Maata hallitsi, siitä huolimatta, että maalaisliiton ja de-
mareiden yhteistyö muodostivat kokoomukselle poliittisen 
vastavoiman 1930-luvun lopulla, tunkkainen, umpimielinen 
ja suvaitsematon kokoomuskonservatiivisuus, missä ei ollut 
sijaa muille kuin jyrkän oikeistolaisille näkemyksille. Näistä 
ei Vares maksettuna marakattina hiisku tietenkään sanaakaan, 
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vaikka ihan varmasti tietää pelin kääntöpuolenkin nurjat ta-
rinat. Sen verran hän rivien välistä taas tahtomattaan paljas-
taa, että lukija ymmärtää, ettei kokoomuslaisuus ole mikään 
ideologia. Se on rikkaiden ja etuoikeutettujen etuja ajava ison 
rahan vaalikoneisto täynnä hyvinvoivia ihmisiä, joille ideolo-
gisointi on varsin vierasta, kuten paasikivilaisen Frithiof Ne-
vanlinnan vuonna 1935 kirjoittamasta pamfletista Konserva-
tismi ja nuoriso käy selville: 

”Tuntuu ehkä uskaliaalta samassa hengenvedossa rinnastaa 
kaksi sellaista sanaa kuin konservatismi ja nuoriso. Sillä löy-
tyykö niin sanottaneen, kaksi vastakohtaisempaa käsitepiiriä 
kuin ne, jotka heräävät, kun mainitaan nämä kaksi sanaa? 
Eikä konservatismi ole melkein sama kuin vanhoillisuus, 
etten sanoisi taantumus, jotain kangistunutta, luutunutta, 
joka kuuluu kylmäkatseisille oman etunsa valvojille tai äreille 
vanhuksille? Ja eikö toisaalta nuoriso ole korkealentoisten, 
anteliaitten aatteiden ikäkausi, kaiken uuden, rohkean, ku-
mouksellisen varmin kannattaja? Eikö nuoruus ole toivon 
ja uskon ja taistelujen ikäkausi, kun taas konservatismi on 
toivonsa menettäneiden, skeptillisten, ennakkoluuloihinsa 
piintyneiden vanhusten henkisen kalkkeutumisen valitettava 
oire?  Nuoriso se on, joka vie kehitystä eteenpäin, joka aina on 
taistellut uusien ylevien aatteiden puolesta, konservatismin, 
vanhoillisuuden – säikähtäessä kaikkea uutta – epätoivoisesti 
yrittäessä jarruttaa sen pyrkimyksiä. Eikö näin ollen ole etu-
käteen toivotonta, etten sanoisi naurettavaa puhua nuorille 
ihmisille konservatismista, saati sitten koettaa voittaa nuorisoa 
puolelleen sillä?” 

Vareksen selitys haisee jo kaukaa liian vanhalta ollakseen 
aito, tuore tai mitään uutta käsitepariin konservatismi ja nuo-
riso avaava. Punaisen Valpon aika loppui SKDL:n kärsittyä 
11 paikan tappion vuoden 1948 eduskuntavaaleissa. Ko-
koomus voitti 5 paikkaa. Ahlbäckin komitea paljasti Valpon 
muuttuneen poliittiseksi poliisiksi. Fagerholmin hallituksen 
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sisäministeri Sapeli Simonen kertoi aikoinaan vitsinä, miten 
epäpätevistä kommunisteista päästiin helposti eroon Valpos-
sa: ”Ensin erotettiin ne, jotka eivät osanneet lukea ja lopuksi 
ne, jotka eivät osanneet kirjoittaa. Jäljelle ei jäänyt yhtään 
kommunistia.” Vares on historioitsija, ja palkattu sellainen 
korkeanluokan uskottavuusstatuksella varustettuna. Juuri täl-
laisia ihmisiä pitää visusti varoa, he kertovat meille tarinoita, 
jonkun toisen tai toisten suulla niin uskottavasti, että menem-
me halpaan ja uskomme sen jälkeen kaikki muutkin heidän 
näppärästi sepittämänsä ”historialliset totuudet” yleisinä to-
tuuksina kyseenalaistamatta niiden mätää pohjaa. 

Mielenkiintoisia sen sijaan ovat Vareksen huomiota Ko-
koomusnuorten merkityksestä ja avautumisesta kohti muuta 
yhteiskuntaa vuoden 1960 toimintakertomuksessa: ”KNL oli 
pyrkinyt antamaan myönteisen panoksensa puolueen lujit-
tamiseen. yhteistyö oli voitu kehittää täysin saumattomaksi, 
etenkin kun puolueen johdossa olivat henkilöt, jotka olivat 
kasvaneet Knl:n riveissä ja omaksuneet sen ajattelutavan. Toi-
saalta on nähtävissä jo oraalla näkemys siitä, että ajat olivat 
muuttumassa. Saman vuosikertomuksen mukaan Knl:ään 
oli tulossa enemmän sellaisia jäseniä, joiden tausta tuskin oli 
kokoomuslainen. Knl:stä oli näin tulossa yhä laajempien yh-
teiskuntaryhmien keskusjärjestö.” Vuosi 1960 on merkkipaalu 
kokoomuslaisen politiikan markkinoinnissa ja imagotehtai-
lussa, mutta ei vain suomalainen ilmiö. 

Muuallakin maailmassa oikeistopuolueet aloittivat samoi-
hin aikoihin kurkottelun ohi perinteisen kannattajakuntansa 
torjuakseen 60-luvulla vallankumouksen tavoin edenneen 
vasemmiston uhkan. Oikeistopuolueet muuttivat taktiikkaa, 
joka toi tulosta. Vares on poliittinen tendenssihistorioitsija, 
joka unohtaa asioiden toden laidan ja ne järkyttävät tapah-
tumat, jota itseään muka ei-oikeistolaisina pitäneet valkoiset 
teurastajat saivat aikaan vuonna 1918, ja sitä seuranneen työ-
läiselle hengenvaarallisen aikana, kuten Mouhijärvellä.
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Se mistä kokoomuslaiset ja Vares välttävät hintaan mihin 
puhumista, on aika heti sisällissodan jälkeen. Aika vuosina 
1918-1920 oli räjähdysherkkää autoritaarisen ja epäinhimil-
lisen propagandan jakso, ja melkein mahdotonta tuona aikana 
oli perustuslaillisia kansalaisoikeuksiaan puolustavan yksilön, 
joka ei kulkenut armeijan saappaissa yhtä tahtia muiden sa-
manlaisten öykkärien kanssa kohti fasistisia mielivaltaisuuksia 
ja järjettömiä hullutuksia, yrittää hengittää vapaasti valkoisen 
terrorin vainoharhaisessa ilmapiirissä saati vielä sitten, jos sat-
tui olemaan sosiaalidemokraatti, tai peräti pahnanpohjimmai-
sena punakapinaan osallisuudesta tuomittu valtiorikollinen, 
joka oli menettänyt kaikki kansalaisoikeutensa, mahdolli-
suuden tienata kunniallisesti elantonsa ja muiden ihmisten 
silmissä - erityisesti paremman väen keskuudessa- sen vähäi-
senkin luottamuksen sekä pakkasenpuolella olleen lähes ole-
mattoman arvostuksen, mikä ”persona non grata”- työläisillä 
siihen aikaan häthätää juuri ja juuri oli, jos oli. 

Usein ei ollut. Sosiaalidemokraatit olivat huolissaan val-
koisen vallan suojissa tapahtuneesta ja sen kannattajakuntaan 
työväestöön suunnatusta järjestelmällisestä ja mielivaltaisesta 
terrorismista, hakkaamisista ja murhista pelottelumielessä, 
että ymmärtäisivät suuret laumat pysyä joukolla pois äänestys-
kopeista vetämästä äänestyslappuihin sitä kuuluisaa punaista 
viivaa, mikä oli ollut este Mannerheimin nostamiselle valkoi-
sen Suomen johtoon suojeluskuntien tukemana. 12 ihmistä 
oli ammuttu hämärissä olosuhteissa eikä hallitus tehnyt mi-
tään hillitäkseen villin lännen menoa punaisten päänahkojen 
metsästämisessä äärioikeiston huligaanien joukoissa. Kansan-
edustaja 

Matti Paasivuori teki tästä myöhemmin hallitukselle vielä 
erillisen välikysymyksen, mutta hallitus ei ryhtynyt sosiaalide-
mokraattien suureksi tyrmistykseksi toimiin murhatöiden lo-
pettamiseksi - jo se kertoo, millaisissa tappo- ja roistotunnel-
missa tuolloin maassamme elettiin. Toimittaja- ja myöhempi 
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kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilpi muistuttaa Mouhijärven 
suojeluskuntamielivallan nujertamisen olleen suuri tapaus 
koko maassa, mutta aivan erikoisesti ja ymmärrettävästi se 
innosti hänen mukaansa porilaisia: 

”Vaikka muualla piirissä oli saatu työväen järjestötoiminta 
jonkin verran alkuun, ei se ollut onnistunut Mouhijärvellä ni-
mismies Wahlroosin ja sikäläisen suojeluskuntapäällikkö Jussi 
Mäkisen uhkaavan esiintymisen vuoksi. Olivat kuulemma yh-
dessä vannoneet, että heidän pitäjässään ei ainoatakaan työvä-
entaloa avata eikä ainuttakaan työväenkokousta pidetä. Sinne 
menneet agitaattorit olivat palaneet Poriin pahoinpideltyinä 
eikä yleisö uskaltanut tulla kokouksiin. Käytiin sitten Väinö 
Tannerin puheilla Helsingissä ja hän lupasi tulla puhumaan 
Mouhijärvelle järjestettävään poliittiseen valistustilaisuuteen. 
Sovittiin, ettei hänen nimeään mainita sanomalehti-ilmoi-
tuksessa eikä paikallisesti kiinnitettävissä tiedonannoissa. 
Kokoushuoneen saanti tuotti vaikeuksia, kunnes eräs mökin 
mies suostui luovuttamaan tupansa tilaisuutta varten. Sa-
maan aikaan kirjoitimme lehdessämme entistä innostuneem-
min suojeluskuntalaisten harjoittamaa terroria vastaan. Kun 
sitten uutinen levisi siitä, että Tanner oli käynyt puhumassa 
Mouhijärvellä ja nimismies oli suojelukuntalaisineen yrittänyt 
hajottaa tilaisuuden, kertoivat porvarilliset lehdet tapauksesta 
ensin tuomitsevaan sävyyn. Härjälän kylässä Hakala-nimisessä 
torpassa oli pidetty kokous, jossa oli ollut saapuvilla ehdo-
nalaiseen vapauteen laskettuja. Näiltä oli kielletty osallistumi-
nen poliittisiin tilaisuuksiin. Torpan omistaja ja kaksi hänen 
veljeään oli tuomittu kapinaan osallistumisesta. Tanner oli 
näiden lehtien kertoman mukaan esiintynyt tilaisuuksissa rä-
yhäävästi, pitänyt käsiään taskussa nimismiehen puhutellessa 
häntä eikä ollut ilmoittanut nimeään.”

Oli vaikea uskoa aina rauhallisen ja mietteliään Tannerin 
muka räyhänneen, kuten porvarilliset mediat väittivät ki-
venkovaan vastoin totuutta. Kaikkihan Tannerin tunteneet 
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tällaiselle valheelliselle väitteelle nauroivat. Kyse oli valkois-
ten vastapropagandasta silloin, kun he tajusivat kauhukseen 
menneensä liian pitkälle, ja kuinka lähellä oli ollut tuomari 
Tannerin teloitus oven takana aseet taskussa valmiina olleiden 
äärioikeistolaisten kuumakallejen toimesta. Silloisessa pori-
laisessa sosiaalidemokraattisessa sanomalehti Uudessa Ajassa 
toimittajana työskennellyt Sylvi-Kyllikki Kilpi oli paikalla ja 
todisti miten suojeluskuntapäällikkö Jussi Mäkinen, joka ei 
tiennyt paikalla olevan sosiaalidemokraattien johtajan, mei-
nasi ampua Tannerin ja oli huutanut: ”Käskekää se äijä ulos, 
että mä saan sen ampua, ei sitä tonne huoneeseen voi ampua, 
kun siellä on niin paljon naisia ja lapsia.” Tilanne oli pelottava 
ja lähellä piti, ettei päätynyt yleiseen teurastukseen. 

He olivat paljastuneet. Sinä iltana sosiaalidemokraatit 
vapautuivat suurimmasta pelostaan, äärioikeiston hyökkäys-
suunnitelmista, tuomiten kaikissa sanomalehdissään ympäri 
maata Mouhijärven tapahtumat. Myös maltilliset porvarilliset 
lehdet tajusivat Mouhijärvellä tietyn rajan ylittyneen ja alkoi-
vat varovaisesti tuomita Mouhijärven tapahtumia. Mouhijär-
ven tapahtumat laukaisivat koko maassa tapahtumaketjun, 
missä lopulta kokoomuksen johtamat äärioikeistolaiset pe-
rääntyivät hammasta purren ja kostoa vannoen muutamaksi 
vuodeksi ennen Lapuan liikkeen, Mäntsälän kapinan ja IK-
L:n muodostamista henkeä vetääkseen pakon edessä. Lopulta 
”Mouhijärven perustuslaiksi” kutsuttu työväenjärjestöjen toi-
minnan häiritseminen ja kokoontumisten estäminen murtui. 

Melkein heti tapahtuman jälkeen demarilehdissä kerrot-
tiin miten ”neljä työväenyhdistystä on jo herätetty henkiin 
ja oli aloitettu keräämään tilastoa Mouhijärvellä ammutuista 
työväenjärjestöjen jäsenistä”. Mistä muusta tässä oli kyse kuin 
ummehtuneen arkkikonservatismin läheisestä liittolaisesta, 
oivasta työkalusta fasismista, jota harjoiteltiin oikeistodikta-
tuuria varten? Suomi oli vuodet 1918-1921 pelon ja vihan 
hallitsema fasistivaltio ummehtuneen arkkikonservatismin 
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käsissä. Kokoomus hallitsi maata. Vasta vuonna 1921 Wah-
lroosia ja hänen kumppaneitaan vastaan nostettiin syytteet. 
Oikeisto ei olisi lopettanut valkoista terroria, ellei länsivallat 
olisi puuttuneet tilanteeseen. Uusi Aika-sanomalehti rapor-
toi sarkastisesti, ettei valkoinen Suomi ottanut tapahtumia 
todesta eikä halunnut tuomita sen omia jäseniä: ”Majuri ja 
kumppanit vapautettu edesvastuusta. Toveri Tanneria ei sen-
tään syytetty.” 

Mouhijärven tapaus vuodelta 1920 kuvaa Kokoomuksen 
johtamaa valkoisen ylivallan terrorin tappavaa henkeä. Mutta 
ei Kokoomus mihinkään jättänyt haaveitaan paluusta dikta-
tuurin ja terroriin, jonka makeaa ja huumaannuttavaa verta 
se oli omin käsin saanut maistaa vuoden 1918 ja 1920-väillä. 
Lapuan liike, sen ajan kokoomuksen oikeistolainen pikku-
serkku, veti kokoomuslaisia ääri-ihmisiä puoleensa, ja nosti 
Kokoomuksen suosiota aallonpohjasta vuoden 1930 vaaleissa 
28:sta paikasta 42:een. 1930-luku oli taas jälleen oikeistodik-
tatuurista haaveilleen Kokoomuksen voiman aikaa. Maassa 
kiristyi tunnelma, kun kommunistien toiminta kiellettiin lail-
la, äärioikeiston suosimasta Svinhufvudista tuli presidentti, ja 
Mannerheim istutettiin valmistelemaan sotaa puolustusneu-
voston puheenjohtajana. 

Kokoomus kehotti Mäntsälän kapinan aikaan hallitusta 
eroamaan ja tunnusti puolueen valtaosan jäsenistä olleen isän-
maallisen kansanliikkeen linjan tinkimättömiä kannattajia. 
Lopulta IKL erottautui omaksi puolueekseen, ja kokoomus 
kärsi suuren vaalitappion vuoden 1933 eduskuntavaaleissa. 
Siitä alkaa uusi luku puolueen historiassa. Mitä tästä opim-
me? kaiken tämän pahan voi unohtaa sopivasti historian ni-
missä kaunistelemalla Vareksen tavoin, menneitä tapahtumia 
ideologisoimalla ne, ja antamalla siten niille sadunhohtoinen 
tärkeä merkityksensä ja korkeampi sisäinen tarkoituksensa, 
vaikka kyseessä on ollut vain pakon välttämättömyyksinä sin-
ne tänne putkahdellut ryöppyävä mielivalta
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Kun tarkoin
varjeltu salaisuus 

paljastuu
Kokoomuksen entisen pää-äänenkannattajan, Uuden Suo-
men päätoimittajan ja puolueen oikeistosiiven näkyvien hah-
mojen, Tuure Junnilan ja Kullervo Rainion hengenheimolai-
nen, Pentti Poukka (1919-2012) tuskaili kirjassaan Porvarin 
päiväkirja (Kirjayhtymä 1969) sitä miksi kokoomuslaiset 
eivät saa ja uskalla sanoa ajatuksiaan ääneen keskellä radi-
kaaliyhteiskuntaa: ”Minua ärsyttää porvarillisesti ajattelevien 
porvarillinen ujostelu omien mielipiteittensä paljastamisessa 
perheen ja tuttavapiirin ulkopuolella. Vasemmiston yhteis-
kunnalliset ekshibitionistit ovat sen sijaan olleet näinä vuosina 
lakkaamatta äänessä. Nämä päiväkirjan merkinnät pyrkivät 
omalta osaltaan tuomaan edes hiukan vaihtelua vasemmis-
tolaisten pamflettikirjallisuuden yksitoikkoiseen kuoroon.” 
Vanhoillisen Poukan hätä oli perusteltua. 

Kokoomus oli yhtä vanhoillinen kypäräpappipuolue luu-
tuneine mielipiteineen, kuin valkoisen Suomen kulta-aikana 
1918-1939, ja Poukan aikaan vasemmistolla meni lujaa koko 
maailman innostaessa nuorisoa radikalismiin ja kyseenlais-
tamaan isiensä II maailmansodan aikaan jämähtäneet arvot. 
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Poukan kirja edustaa parhaimmillaan tai pahimmillaan, juu-
ri sitä ummehtunutta arkkikonservatismia, jota vastaan sekä 
omasta että luokkansa vapaudesta huolissaan olleet tulisie-
luiset ajattelijat ovat asettuneet vastustamaan länsimaisen 
maailman aamunkoitosta lähtien erilaisissa radikaaliliikkeissä 
vaihtelevien tuloksin. 1960-luku oli porvareille painajaismais-
ta aikaa. Poukka puhuu ylhäältä alas opettajamaisen pikku-
tarkasti siitä, mitä on olla porvari. Hän ei kuitenkaan ole aina 
ollut porvari. Ensin hän oli valkoisen Suomen mallin mukaan 
valkoinen, sitten oikeiston radikalisoimisen myötä fasismin 
musta ja vasta myöhemmin porvari. 

Ensiksi hän lyttää kirjassaan kunnolla kansalaissota -kä-
sitteen tarpeettomana kehumalla kapina-sanaa, ja paljastaa 
olevansa vieläkin sielultaan musta valkoinen. Sosialismi oli 
hänelle jo tuolloin ”vanhanaikaista ja aikansa elänyttä”. Kir-
ja on täynnä kaunopuheista oikeistolaisuuden, porvarien ja 
vanhakantaisen patriarkaalisen isänmaallis-uskonnollisuuden 
ylistystä. Erityisen ovelaksi hän yrittää heittäytyä väittämällä, 
ettei valkoisen Suomen lähes sataprosenttisessa valkoisen val-
lan uusintaneissa instituutioissa olisi ollut voimaa ylläpitää yli-
voimaista porvarillista hegemoniaa samalla kun vasemmistoa 
kuristettiin niin henkisesti kuin taloudellisestikin valkoisen 
vallan kontrollin alaisiksi niin työpaikoilla, koulussa, kirkossa 
kuin vapaa-aikanamin valkoisen Suomen voimakkaiden kas-
vatustyötä tehneen propagandan avualla. 

Sen sijaan Poukka yrittää vähätellä käsitettä ja alentaa sen 
poliittisen retoriikan taktiikan välineeksi sodassa vasemmiston 
”altavastaajauhrimentaliteettia” vastaan siinä kuitenkaan on-
nistumatta. Se mikä kirjassa kummastuttaa, on Poukan tapa 
olla hiljaa porvarillisuuden oikeista ja todellisista ongelmista 
sekä kokoomuksen alkuperäisten omistajien ikuisesta oikeu-
desta puolueen viralliseen totuuteen. Poukan tekee merkit-
täväksi se, että hän edusti yhtenä niistä harvoista vanhoista 
dinosauruksia, sitä oikeaa kokoomuslaisuutta ja sen musta-
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valkoista ydintä, jota hallitukseen himoava puolueen uudis-
tusmieliseksi mainostettu – mutta vain mainostettu, sillä pääl-
lisin puolin he olivat moderneja, mutta kun pintaa raaputti 
hieman, alta paljastui se sama yhteiskunnalliset uudistukset 
pysäyttänyt julmuri, kuin mitä puolue oli ollut perustamises-
taan, vuodesta 1918 lähtien.

Vesa Vareksen Suomalaiskansallinen Korpivaelluksel-
ta vallankahvaan – kansallisen kokoomuspuolueen historia 
1966-1987 (Docendo 2016) paljastaa vanhaan kaartiin kuu-
luneesta Poukasta poiketen kokoomuksen sisällyksen. Kirja 
on kuin kiveen hakattuja määräyksiä kauhujen labyrintistä 
lukisi ja katselisi. Kirjan kannessa on kuva vuoden 1987 Hol-
kerin hallituksen neljän ministerin virkavalan vannomisesta. 
Kuvan kolme kokoomusvaikuttajaa ovat jo kuolleet; Harri 
Holkeri, Ilkka Suominen ja Ilkka Kanerva ja neljäs Pertti Sa-
lolainen (syntynyt vuonna 1940) jo yli 80-vuotiaana odottaa 
seuraavana listalla. Kuva kertoo kokoomuksen parhaista voi-
mista onnensa kukkuloilla, mutta on myös surullinen todiste 
taaksejääneestä loistavasta tulevaisuudesta ja yliyrittämisen 
tuskasta. Kokoomus oli päässyt asemaansa kovan sisäisen kä-
denväännön jälkeen. Kuva on toisellakin tavalla traaginen. 
Kokoomuksen yli 20-vuotinen oppositiokausi päättyi ”ky-
kypuolueen” esiinmarssiin, mutta samalla se tiesi puolueen 
sisällä raastavan ja loputtoman taistelun vallasta alkaneen. 

Kokoomuksen kanonisoidun hovihistorioitsijan, Vesa 
Vareksen kirja on auktorisoitu – ei aitoa historiankirjoitus 
hänen edellisten kokoomuskirjojensa malliin. Tässä kirja on 
surkuhupaisan paljastava dokumentti sekä siitä, kuka kokoo-
muksessa oikeasti määrää, että myös mikä mätä ja valhe ko-
koomusta vaivaa? Kirjan kirjoittajana tunnettu kokoomuksen 
isosta lompsasta maksettu marakatti, Vesa Vares on ollut kirjaa 
kirjoittaessaan huolimaton, ja tullut vahingossa paljastaneeksi 
asioita, joista kokoomuslaisen tapaan olisi pitänyt pysyä visus-
ti suu supussa, ettei peto karkaisi häkistään ulos tietämättömiä 
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äänestäjiä pelottelemaan. Vares on varomaton osin kokemat-
tomuuttaan poliittisena pelaajana ja salaisuuksien säilyttäjänä. 
Osin siksi, ettei hänellä ole ollut kokoomushistorian kirkas-
tajana kilpailijoita kirittämässä tai pitämässä häntä valppaan 
varovaisen totuudenkopeloinnissa. 

Kokoomushistorioita lukiessa olemme tulleet kahteen pää-
olettamukseen, jotka tässä kirjassa saavat vihdoinkin vahvis-
tuksen, sillä kaikkea mitä nämä kohteen itsensä maksavat mai-
nosmaiset historiatekeleet kirjoittavat, pitää tulkita lukemalla 
niitä vastakohtaisesti uskomalla sitä, mitä ei haluta uskoa ja 
olematta uskomatta sitä, mitä halutaan meille uskotella. En-
sinnäkin kokoomus ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä 
puolue – kokoomuksen entisen rahastonhoitaja Koppasen 
sanoin: porvari ei marssi eikä maksa jäsenmaksuja - eikä sen 
ideologia sanan varsinaisessa merkityksessä ideologia, vaan ku-
ten he itsekin ovat alusta lähtien kaikille toitottaneet, enem-
minkin eliitin puolella oleva vanhoillinen taisteluhuuto ajan 
vaatimiin muodinmukaisiin vaatteisiin ulkopuolisten ”mak-
settujen marakattien” pukemana. 

Kokoomus on alusta lähtien ollut eliitin eli suuromistajien- 
ja yritysten puolue, jota johdettiin aiemmin suomalaiskansal-
lisen finanssipääoman keskuksesta eli Kansallis-Osake-Pankin 
pääkonttorista suoraan pääjohtajan johdolla – nykyisin vahva 
isännänääni tulee Ek:n eli Elinkeinoelämän pääkonttorista 
Eteläranta Kympistä. Kokoomus on ollut vain pelkät kuoret 
ja peiteoperaatio demokratian valekaapuun puetulle vanhoilli-
suudelle, joka yrittää edelleenkin pitää vallan käsissään hinnal-
la millä hyvänsä, maksoi mitä maksoi, sillä heillä ei raha ihan 
helpolla lopu. Toiseksi kyseessä on raaka bisnes, jota johtavat 
kulissien takana isolla rahalla alansa etevimmät bisnesjohtajat, 
joille kokoomuspuolue on vain kulissit, jolle parhaiden mai-
nostoimistojen avulla luodaan äänestäjien harhauttamiseksi 
vaaleihin kuin vaaleihin ajanmukaiset ja yleisöön menevät 
kampanjat, jotta yritysjohtajat pääsevät suoraan vaikuttamaan 
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maan politiikkaan heitä itseään ja yrityksiään eniten hyödyt-
tävällä tavalla – viis totuudesta ja muista ihmisistä. 

Tämä on se salaisuus, jonka kokoomus kätkee sisälleen, 
ja yksi tärkeä syy siihen, mikä kokoomusta vaivaa. Juuri siksi 
kokoomushistoria on kanonisoitu Vesa Vareksen tulkitta-
vaksi, ettei kukaan vaan alkaisi tutkia asioita jostain muusta 
lähtökohdasta, kuin mitä kokoomus itse haluaa, sillä silloin 
totuus paljastuisi ja kokoomus menettäisi oikeutuksensa ole-
massaoloonsa. Juuri siksi kokoomuksensa kanssa pitää olla 
varuillaan ja ottaa kirjan mottona olevat rikosylikomisario 
Georg Gentlyn sanat vakavasti: ”Tutkin yritysrikollisuutta jo 
Lontoossa. Sama kuin vastustaisi valtiovaltaa. Siinä luultavasti 
häviää. Häviääkin. Pahempiin paskiaisiin et törmää.” Ko-
koomuslaisessa politiikassa on harvoin mukana muuta kuin 
rahoittajina ja taustavaikuttajina suuromistajia ja suuryritys-
ten johtoa. Heidän ei tarvitse. Politiikka on hyvin maksettu 
bisnes, jonka hoitavat heidän puolestaan ammattipoliitikot. 

Kokoomus muodostui samaan tapaan kuin vastustajansa 
oman viiteryhmänsä poliittiseksi siiveksi. Suuryritykset ja yh-
teiskunnan eliitti perustivat ay-liikkeen poliittiseksi siiveksi 
muodostamia vasemmistopuolueita vastaan oman poliittisen 
vastavoimansa kokoomuksesta. Puolue ei kuitenkaan ollut 
aidosti kansanvaltainen kansanliike, jolla olisi ollut aidon 
puolueen tapaan oikeasti toimiva jäsendemokratia. Puoluetta 
hallittiin sinivalkoisen finanssikeskittymän pääkonttorista eli 
Kansallis-Osake-Pankista KOP:sta. Kokoomuksessa on ollut 
merkittävissä tehtävissä peräti kolme pääjohtajaa J.K. Paa-
sikivi, Mauri Honkajuuri ja Matti Virkkunen sekä iso liuta 
alemman tason johtajia. KOP:n paikallisjohtajat olivat usein 
myös omien alueidensa keskeisiä kokoomusvaikuttajia. Tämä 
on ollut se tarkoin varjeltu salaisuus, jota ei ole saanut ääneen 
sanoa, vaikka kaikki sen tiesivät, varsinkin jos itse kuului puo-
lueen sisimpään vaikuttajapiiriin. 

Tämän peruuttamattoman virheen teki nuori varsinaissuo-
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malainen nouseva poliitikko, Juha Vikatmaa ja sai maksaa 
siitä hengellään. On vaikea sanoa, murhattiinko hänet vai 
ajettiin itsemurhaan, joka tapauksessa omertan lain hän oli 
rikkonut, ja hänen paikkansa kokoomushistoriassa oli sen 
jälkeen pellen ja rikollisen. Vikatmaa tunsi hyvin puolueensa 
todelliset johtajat ja oli kyllästynyt siihen, että KOP johti ko-
koomusta ja veteli taustalla sen lankoja haluamaansa suuntaan 
välittämättä muiden mielipiteistä samaan aikaan, kun mikään 
muu kuin retoriikka ei muuttunut ajan myötä. Vikatmaa tiesi 
kokoomuksen olleen todellisuudessa yhtä sysimustan vanhoil-
linen yhteiskunnan eliitin ja säilyttäjien puolue kuin se oli 
ollut vuoden 1918 traagisten tapahtumien aikaan asettuen 
politiikassaan aina hyväosaisten, suuomistajien ja johtavien 
virkamiesten puolelle tavallista kansaa vastaan. Kokoomuksel-
le tuli kova kiire leimata Vikatmaa hulluksi ja osoittaa hänen 
väitteensä kyseenalaisiksi tätä taustaa vasten.

Puolueen oikeistoksi kutsutut vanhat jäärät ja valkoisen 
Suomen perinnekerhon puudelit, kuten kansanedustaja Tuure 
Junnila olivat kauhuissaan oman pesän likaajasta, joka ei kun-
nioittanut puolueen todellisten omistajien eli suuryhtiöiden- 
ja liikemiesten määräyksiä sekä tahtoa. Kokoomuksessa oli 
tullut tavaksi puhua toista ja tehdä toista todellisten poliittis-
ten motiivien ja päättäjien pysyessä verhon takan piilossa osin 
siksi, että he olivat olleet valkoisen Suomen perustamisesta 
yksi ja sama KOP ja sen ympärille ryhmittynyt vahva suoma-
lainen finanssipääoma. Samana vuonna, kun Vikatmaa ajau-
tui itsemurhaan vuonna 1974, Junnila varoitteli kokoomuk-
sen avanneen vanhojen vaatteiden kaupan ryhtyen myymään 
siihenastisia periaatteitaan hankkiakseen sillä tavalla itselleen 
hallituskelpoisuuden. Myös se puhe ärsytti kokoomuksen to-
dellisia omistajia, sillä Junnila tuli paljastaneeksi Vikatmaan 
väitteet todeksi tahtomattaan.

Vareksen tehtäväksi maksettuna marakattina on tullut vi-
rallisessa kokoomuskaanonissa lyödä Vikatmaahan lopullinen 
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valehtelijan ja hullun leima, jotta kukaan ei ottaisi Vikatmaan 
väitteitä ja huomioita vakavasti, kuten ei ottanutkaan. Temp-
pu on hävytön ja paljastaa samalla minkä luokan ”lapuntilalai-
nen”-suhmuroitsija totuuden piilottelussa Vares on. Puolueen 
virallista historiaa kirjoittavaa Varesta komensi historiatoimi-
kunta, jossa olivat mukana mm. kovan luokan oikeistolaisina 
tunnetut valkoisen Suomen perintö vaalineet professori Mart-
ti Häikiö, professori Seikko Eskola, valtiotieteen tohtori Jukka 
Koivisto ja filosofian tohtori Vesa Määttä. Puolue tarvitsi ison 
valheen suojelemiseksi Vikatmaan leimaamisen ja häpäisemi-
sen vielä haudankin jälkeen. Vuosi 1975 oli kokoomukselle 
elämän ja kuoleman aikaa. Uudistuakseen ja päästäkseen pit-
kän tauon jälkeen taas takaisin vallankahvaan, puolue tarvitsi 
keskiluokan ääniä, mutta puolueen vetovoima oli samaa luok-
kaa kuin Päivi Räsäsen missikilpailujen uimapukukierroksella. 

Syyt Vikatmaan epähenkilöksi julistamiseen olivat valta-
poliittiset. Kokoomus hinkui hallitukseen hinnalla millä hy-
vänsä. KOP:n johtama suomalainen finanssipääoma hermos-
tui vasemmiston menestyksestä politikassa, näytti nimittäin, 
että 50-luvulla ay-liikkeen kanssa alkanut sosiaalipoliittinen 
uudistustyö jatkuisi 1966-1970 vasemmistoenemmistöisen 
eduskunnan jälkeenkin pienen taon jälkeen myös 1970-lu-
vulla. Vasemmistoa ei lyöty huolimatta vuoden 1970 hävi-
östä protestivaaleissa, jossa porvarienemmistä syntyi lähinnä 
smp:n voitosta. Peruskoulu ja kouluneuvostot, Reporadio ja 
EEC:n vastustaminen, vuoden 1973 Metallin lakko, kokoo-
muksen oppositioasema, Kekkosen vallan lujittuminen ja 
sdp:n radikalisoitumisen pelko sekä pettyminen kokoomuk-
sen oikeistolaisuuden näyttäminen avoimesti hermostutti 
puolueen todelliset omistajat ja he perustivat turhautuneina 
Eva:n eli elinkeinoelämän valtuuskunnan 1974 tekemään sitä 
propagandatyötä isolla rahalla, johon yritysmaailman poliitti-
nen siipi, kokoomus ei kyennyt liian oikeistolaisen imagonsa 
takia. Sitä paitsi Viktmaa oli vaatinut puoluetta erottamaan 
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pahiten yrityselämän kanssa vehkeilleet oikeistosuuntauksen 
kansanedustajat. Nämä vanhat KOP:n sylikoirina tunnetut 
valkoisen Suomen perinnekerhon kultaiset puudelit.

Ei ollut kuitenkaan peilin vika, että naama oli vino, sillä 
kokoomusta äänestivät valkoisen Suomen perillisinä vanhat 
oikeistolaiset jäärät ja oikeistolaisilla oli näkyvä asema puo-
lueen eduskuntaryhmässä. Puolueen pää-äänenkannattaja 
Uusi Suomi jatkoi sotien jälkeen aloittamaansa Kekkos-vihaa 
ja Neuvostoliiton pilkkaamista suurin otsikoin päätoimitta-
janaan Pentti Poukka, jolla yritettiin kampittaa myöhemmin 
epäonnisesti Raimo Ilaskiven ylipormestarius Helsingissä. 
Vuosi 1975 oli kokoomuksen kannalta ratkaiseva vaihe siinä, 
onnistuvatko mainostoimistot pesemään suuren yleisön kes-
kuudessa sen vanhat kasvomaalit pois ja tekemään siitä mal-
tillisen näköisen ja liberaaleja arvoja – asia mikä aiheutti pal-
jon ilkikurista naurua KOP:n pääkonttorissa – kannattavan, 
ensin yleispuolueen ja sittemmin samaa jatkumoa Niinistön 
kauden alettua, ”työväenpuolueen”, jonka keskuudesta työ-
väestön äänillä leivottiin maan ensimmäinen oikeistolainen 
”työväen presidentti”.

Juha Vikatmaa edusti puolueensa ”vasemmistosiipeä”, jos 
sitä nyt voi sellaiseksi kutsua – enemminkin ehkä liberaalisii-
peä. Sekin on kokoomushistorian kaanonin väärinkäyttämä 
termi vasemmistolta, jonka merkitystä se tällä tavalla pystyi 
muovaamaan omia tarpeitaan varten. Kovin vähän vasemmis-
tolaisia arvoja näillä ns. kokoomuksen ”vasemmistosiiven” 
edustajilla loppujen lopuksi oli. Jos Pertti Salolaista pidettiin 
aikoinaan ”vasemmistolaisena” siksi, että kulki eduskunnan 
luontokerhossa kiikarit kaulalla ja kertoi bongailevansa lin-
tuja, mutta äänesti aina puolueensa mukana vastaan sellaisia 
luonnonsuojelulakeja vastaan, joissa olisi asetettu luonnon-
suojelulliset näkökohdat yksityisomistuksen jarrujen edelle, 
kovin on köykäistä kosmeettista poliittista kikkailua kokoo-
mukselta ja erityisesti Varekselta.
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Vikatmaa oli raivattava kokoomuksenmenestyksen tieltä. 
Hänen kuolemansa ei ehkä ollut toivottu kaikkien mielestä, 
mutta sopiva se oli kokoomukselle, joka sai näin menestymis-
tään epärehellisesti kritisoineen häirikön pois kiusaamasta tu-
levia vaalikampanjoita. Sopivasti juuri samaan aikaan Juha Vi-
katmaan toiminta ja henkinen tila olivat muuttuneet Vareksen 
mukaan paineiden alla epävakaiksi, etenkin kun hänellä oli 
taipumus odottaa politiikassa nopeita muutoksia ja turhautua 
siihen, että niitä ei muka kuulunut – tämä ominaisuus kuuluu 
lähes jokaisen menestyvän poliitikon luonteeseen: ”Hän oli 
vastustajilleen punainen vaate, ja hänen mielialojensa vaihte-
lut johtivat huhuihin hänen mielenterveydestään.” Vares on 
historioitsija ja valehtelee piiloutumalla tällaistenepämääristen 
huhupuheiden taakse. Miksei hän kerro kuka huhuja levitti ja 
miksi. Sen sijaan hän paljastaa taas tahtomattaan sylttytehtaan 
osoitteen. Se tulee puolueen johdosta.

Kokoomus on aloittanut harvinaisen julman – vai voiko 
niin edes sanoa puolueesta, jonka julmuudet ja niiden suoje-
lu julkisuudelta, alkoivat heti puolueen perustamisen vuoden 
1918 traagisten tapahtumien perustamisen jälkeen murhaa-
vissa merkeissä? Puolueen oikeistosiipi vuoti julkisuuteen 
ilkeitä juoruja Vikatmaan oletetusta mielisairaudesta. Jopa 
Jaana-lehdessä käytiin asiasta keskustelua. Ei ihme, että Vi-
katmaa murtui. Oma puolue ei häntä tukenut tai auttanut. 
Päinvastoin. Vielä jälkeenpäinkin Vareksen tekstistä näkyy 
se säälimättömyys, millä hän Vikatmaata lyö kuin kirveellä 
kasvoihin. Jokainen poliitikko Suomessa hakee sairaslomaa 
aina kun on töpännyt tai joutunut julkiuudessaan huonoon 
valoon. Niin teki Vikatmaakin. Mutta vapaaehtoisesti. Varek-
sen ilkeä piikki antaa ymmärtää toisin: ”Vuonna 1973 lääkä-
ri määräsi Vikatmaan kahden viikon pakkolomalle”. Tuskin 
kyseessä on ollut pakkoloma, sillä silloin kyseeseen olisi ollut 
laitoshoito ja laajemmat syyt tutkia Vikatmaan ongelmia.

Kokoomuksessa ja varsinaissuomalaisessa perinteessä hul-
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luksi leimaamiseen on aiemminkin liitetty epäsovinnainen 
ihminen, joka hymyilee liikoja ja kiittää ystävällisesti eli on 
kohtelias ja toiset huomioonottava, saati sitten ihminen, jolla 
on itäsuomalaisen vilkas puhetapa ja taiteilijan temperament-
ti, kuten Vikatmaalla, joka julistettiin osin myös siksi puo-
lueessa tasapainottomaksi epähenkilöksi, koska hänestä oli 
tullut puolueen taustalla KOP:ssa mainostoimistojen avulla 
suunnitellun uuden nousukiidon suurin este. Vares aloittaa 
Vikatmaan teilauksen väittämällä politiikan olleen hänelle 
”liian tavanomaista ja hidasta toimintaa”. Oikeistolaisuuden 
leima oli se, mitä kovasti uudistuvaa kuvaa äänestäjille yrittävä 
puolue pestä itsestään pois. Vikatmaan uhka oli todellinen, jos 
hän olisi saanut elää, hän olisi voinut paljastaa lisää patamus-
tan sisäpiirin vehkeilystä samaan aikaan kun kokoomus aloitti 
keskiluokan menestyksellisen kosiskelun matkalla vallankah-
vaan, joka toteutui Holkerin sinipunahallituksen aloitettua 
työnsä vuonna 1987.

Vikatmaan muisto häiritsee kokoomuksen itsensä ker-
tomaa kokoomushistoriaa. Hänet on siksi nostettu tikun-
nokkaan osin varoitukseksi, osin syntipukiksi. Vares ottaa 
kokoomuksen historialliseen likasampoon lisää likavettä 
antaessaan lukijan ymmärtää Vikatmaan olleen epänormaali 
kiistellessään ja puolustaessaan omia mielipiteitään enemmis-
tön tyranniaa vastaan. Väite on typeryydessään tyrmistyttävä. 
Jokainen poliitikko tekee niin ja poliitikot ovat hanakoita, 
jopa kokoomuksessa, riitelemään sekä asioista että henkilöistä. 
Muualla sitä pidetään normaalina, mutta ei ilmeisesti jäykän 
auktoriteettien vaivaamassa puukasvoisessa kokoomuksessa, 
missä se luokitellaan samaan luokkaan kuin muutkin ”majas-
teettirikoksetkin”. Vares kirjoittaa Ilkka Suomisen muistelleen 
Holkerin ja Vikatmaan riidelleen julkisesti ja kovaäänisesti 
jossain kokouksessa ja vielä junassakin. Mutta sitä hän ei kerro 
missä ja liittyikö asiaan kuningas alkoholi.

Vares kirjoittaa Vikatmaan ”päätyen monien eri pettymys-
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ten kautta itsemurhaan 9. joulukuuta 1973”. Kirjoitus jatkaa 
Vareksen aiempaan hävytöntä ruumiinpotkimista haudassa-
kin. Empatiaa tai ymmärrystä Vikatmaa ei kokoomukselta saa. 
Miksi Vares ei kerro asiasta lisää? Tai miksi hän kirjoittaa kuin 
kirjoittaa vilpillisesti ja vain yhtä totuutta toitottaen? Kokoo-
muksella on syynsä mollata Vikatmaata vielä haudassakin ja 
pysyä hiljaa hänen aikeistaan paljastaa kokoomuksen valheet. 
Resepti on tuttu valkoisen Suomen perillisten historiallisista 
väärennöksistä, valehteluista ja vaikenemisista, silloin kun on 
itselleen tai omalla viiteryhmälle kysymys ikävästä totuuden 
paljastumisesta. EVA perustettiin siksi, ettei ”tulevaisuudet 
Vikatmaat” pääse riepottelemaan puolueen omanatuntona 
sen todellisia omistajia ja heidän käskyjään kyseenalaistaen, 
mikä onkin tottunut siinä, että KNL – kokoomusnuoret on 
jo muutaman vuosikymmenen edustanut yhdessä puolueen 
vanhan oikeiston kanssa uutta kokoomuksessa hallitsevaa val-
koisen Suomen perintöä.

Vikatmaa on kirjoittanut kaksi poliittista kirjaa Porva-
rillisen ideologian suunta (Kansallinen kokoomus 1974) ja 
Porvarin puheenvuoro (Otava 1974). Vikatmaa on kirjoit-
tanut kirjat samana vuonna, kun hän teki itsemurhan hä-
päistynä sekä julkisuudessa että kokoomuspiireissä. Oli epä-
selvää olisiko hänet hyväksytty edes vuoden 1975 vaaleihin 
kansanedustajaehdokkaaksi sen verran iso luuta oli laitettu 
häntä maan rakoon lakaisemaan - todennäköisesti ei. Tuntuu 
tekopyhältä lukea Vareksen vakuuttelua jälkikäteen siitä, mi-
ten Varsinais-Suomen kokoomuslaiset olivat julkisesti luvan-
neet jatkaa taistelua Juha Vikatmaan hengessä ”suomalaisen 
yhteiskunnan porvarillistumisen puolesta”, kun Vikatmaan 
porvarillisuus oli ihan toista kuin puolueen oikeistosiiven 
vallassa olevalla enemmistöllä. Vares ei malta jättää puukkoa 
kiertämättä Vikatmaan muistossa: ”Vikatmaa oli ollut valtava 
potentiaalinen resurssi, mutta myös riski. Kuten Jouni Myk-
känen on maininnut: Vikatmaa oli tunneperäinen henkilö 
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ja poliittinen visionääri, mutta perusongelmana oli, että hän 
halusi yhteiskunnan tekevän kolmessa vuodessa sen, mikä oli 
mahdollista tehdä 30:ssä. Tai kuten Mörttinen konkretisoi 
asian: Vikatmaa oli lahjakas, fiksu ja visionääri, mutta hänen 
ideointinsa meni överiksi. – Hänen loistavat ideansa tuhosivat 
lopulta hänen itsensä.” Onpa hävytöntä. Ihan kuin mieliku-
vituksen käyttö olisi kokoomukselle vierasta.

Kokoomus näyttää meille, ettei politiikassa ole kyse siitä 
päähämme iskostetusta idealistisesta ajatuksesta, että se koos-
tuu periaatteista ja arvoista, vaan jostain ihan muusta. Yksi on 
selvää. Kokoomus on matelevin puolue, mitä tulee hallituskii-
man kanssa osin siksi, että se on sen todellisille omistajille eli 
suuryhtiöille- ja liikemiehille sama asia, kuin heidän yhtiölle 
maksamastaan osakkeesta saamansa voitto. Siksi kokoomus 
on omienkin sanojensa mukaan altis muuntumaan suuntaan 
tai toiseen, josta kääntyminen Kekkosen taakse vanhojen 
jäärien vastustuksesta huolimatta on surkuhupaisin episodi 
puolueen historiassa. Kokoomus toteuttaa bisneksen kuumaa 
ydintä poliittisessa pragmaattisuudessaan. Kauppa se on, joka 
kannattaa - aina. Kauppa on politiikkaa ja politiikka kaup-
paa. Talous pysyy vauhdissa ja siihen satsanneet saavat siitä 
suurimman hyödyn. Se on kokoomuslaisen järkeilyn vanha-
kantainen ajatus maailmasta voittajien ikuisena etuoikeutena. 
Politiikka on siis sekä bisneksen suojakilpi että tärkeä osa sitä. 
Aristoteleen esittämät konservatiiviset ajatukset politiikasta 
eivät ole menneen maailman mutinoita, vaan täyttä totta de-
mokratian miinoina bisnesmaailman toimiessa ”troijanhevo-
sina”, estämässä bisneksen kannalta tehtäviä järjettömyyksiä. 
Aristoteles olisi tänään demokratiaa vaivaavan mädännäisyy-
den takia oikeassa pohtiessaan, millä edellytyksillä ja mistä 
lähtökohdista käsin poliittinen osallistuminen on mahdollis-
ta. Siihen tarvitaan paljon aikaa ja asialleen omistautuneita 
hyväosaisia, mutta ennen kaikkea myös paljon rahaa, joita 
rosvotaloudessa riittää yllin kyllin.
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Patriarkaalinen 
absolutismi

Jouko Marttilan kirjasta Hillitty markkinatalous – kokoo-
muksen ja sdp:n talouspoliittinen lähentyminen ja hallitus-
yhteistyö 1980-luvulla (Helsingin yliopiston valtiotieteel-
linen tiedekunta 2016) paljastuu lisää kokoomuslaisen 
talousajattelun raadollisuutta ja eliittiä suosivia lähtökohtia, 
mutta myös sen, miten valtaapitävät kykenevät ”edustajien-
sa” avulla omia etuja kynsin hampain politiikan kentällä 
puolustaessaan hyvinkin julmiin tekoihin ja suuriin valhei-
siin. Mutta kirjasta paistaa läpi myös omaa omaisuuttaan 
suojelevien porvarien tyhmyys; mitä enemmän he kiristävät 
köyhien kahleita, sitä varmemmin heidän oma turvallisuu-
tensa on uhattuna, sillä konservatiivit tekevät ahneudellaan 
ja säälimättömällä armottomuudellaan itsensä syypääksi 
lisääntyvään rikollisuuteen ja anarkiaan yhteiskunnassa. 
Vahvemman vähemmistön putsatessa pöydän rosvotalouk-
sen nimissä, oikeus hyvään elämään viedään samalla suurelta 
enemmistöltä.

Kokoomushistoriassa on olemassa yksi poikkeuskin. Kyse 
oli tavallaan jopa vallankumouksellinen vastakkainasettelu 
vanhakokoomuslaisen talouspoliittisen ajattelun kanssa, tai 
ehkä oikeammin törmäys, sillä sen jälkeen kokoomuksen 
todelliset omistajat suurliikemiehet- ja pääoma hermostui 
puolueeseen. Historioitsija Riku Keski-Rauska kuvaa tätä 
kirjassaan Sinä osaa, sinä pystyt – Ilkka Suomisen elämä 
(Docendo 2020). Suominen seurasi Juha Vikatmaan ajat-
telua sosiaalisesta valintataloudesta, jossa yritettiin yhdistää 
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yksilökeskeisyys osaksi talouspolitiikkaa sekä kyseenalaistaa 
kapitalismin ja sosialismin tehokkuuden vertailuun keskitty-
nyt talouspoliittinen periaatekeskustelu. Vikatmaan mukaan 
kokoomuksen oli kyettävä kapitalismin kritisointiin silloin, 
kun järjestelmä ei johtanut yksilöllisyyden kannalta parhaim-
paan lopputulokseen.

”Ideologisessa taistelussa sosiaalisen valintatalouden kan-
nattajat olivat taipuvaisia ottamaan etäisyyttä vapaaseen mark-
kinatalouteen ja ajatukseen Adam Smithin ”näkymättömästä 
kädestä”. Teollisuusjohtajana ja perheyrittäjänä Suominen 
kyllä liputti markkinatalouden puolesta, mutta samanaikaises-
ti suhtautui penseästi klassiseen liberalismiin.” Keski-Rauska 
muistuttaa ajatukseen sosiaalisesta valintataloudesta liittyneen 
aina myös ajatus taloudellisen toiminnan eettisten ja yhteis-
kunnallisten seurausten huomioimisesta muun muassa inhi-
millisten työskentelyolosuhteiden tai ympäristön saastumisen 
näkökulmasta. Minusta teksti lupaa enemmän kuin mitä si-
sältää. Samoin ajatus Smithin näkymättömästä kädestä. Voiko 
olla niin muka, ettei englannissa opiskellut Suominen ollut 
aiemmin törmännyt Smithin kotimaassa hänen teorioitaan 
kohtaan esitettyyn ankaraan kritiikkiin, vai kulkiko Suomi-
nen ideologiset laput silmillään?

Ilmastokriisi on muuttanut porvarien ikuiseksi oikeudeksi 
kuvittelemansa yksityiskapitalismin nautintaoikeutta ja avar-
tanut ajattelua siitä, ettei kukaan ihminen voi omistaa esimer-
kiksi ilmaa, jota hengitämme. Enää julmuutta ja ahneutta ei 
katsella suopein silmin. Yhteiskunnan yleinen etu asetetaan 
epäinhimillisyyttä ja turhaa kärsimystä tuottaneen harvalu-
kuisen eliitin, joka ei muita ajattele, edun edelle. Tulee vielä 
sekin aika, kun paavin pyhäksi ja koskemattomaksi oikeudeksi 
julistama yksityisomistus kyseenalaistetaan ja aletaan ymmär-
tää sekä ihminen, että maapallo ja kaikki siltä väliltä ihmisten 
yhteiseksi ja harvinaiseksi omaisuudeksi, jota tulee kohdella 
hyvin ja kunnioittavasti – ei jonkun yksityisen ahnehtijan 
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mielivallan mukaan, kuten nykyisin asian laita länsimaissa 
on. Omistaminen on ollut sokea piste ihmisten välisen tasa-
vertaisuuden edistämisessä, joka on edennyt maailmassa hyvin 
paperilla, mutta ei vielä käytännössä rosvotalouden viedessä 
maailman kuilun partaalle. 

Rosvotalous on termi, josta Suomessa ei puhuta, mutta 
joka tosiasiallisesti vaikuttaa mm. kokoomuksen talouspo-
liittisen ajattelun taustalla, juontaen historialliset juurensa 
ns. ”patriarkaalisesta absolutismista”, mikä usein yhdistetään 
John Locken päävastustajaan Robert Filmeriin, jonka vuosi-
na 1679-80 toryjen asiaa tukevat kirjoitukset lähtivät siitä, 
että jumala antoi Aatamille absoluuttisen vallan koko maail-
maan, kuten Kari Saastamoinen on kirjoittanut otsikolla Kak-
si tutkielmaa hallitusvallasta – John Locke kirjassa Klassiset 
poliittiset ajattelijat (toim: Petri Koikkalainen  & Paul-Erik 
Korvela). Monarkia oli Saastamoisen mukaan Filmerille ainoa 
oikea hallitusmuoto. Kuninkailla oli samanlainen absoluut-
tinen valta alamaistensa henkeen ja omaisuuteen kuin isällä 
poikiinsa. Samalla tavalla ajatellaan kokoomuksen todellisten 
omistajien keskuudessa nykypäivän silmänlumeeksi ahneuden 
eteen luoduista demokraattisista kotkotuksista huolimatta. 
Suurin ongelma maailmassa ovat markkinavoimat ja se kuu-
luisa ”näkymätön käsi”, jotka toimivat ahneuden ideologian 
mukaisesti taloudellisen patriarkaalisen absolutismin mootto-
reina, ja toimittavat kulissien takana talouselämän itsevaltiaan 
monarkian virkaa.

Locken mukaan raamatusta ei löytynyt kohtaa, jossa ju-
mala olisi antanut Aatamille absoluuttisen omitusoikeuden 
koko maailmaan vaan se päinvastoin totesi jumalan antaneen 
maan ja sen antimet kaikille ihmisille. Locke järkeili ihmisen 
puolesta auktoriteetteja vastaan jumalan halunneen jokaisen 
ihmisen pysyvän hengessä niin pitkään kuin hän oli säätänyt, 
ei sen mukaan, mitä henkilö itse tai muut ihmiset asiasta oli-
vat ajatelleet tai ajattelivat. Siksi oli luonnollista, että yhteis-
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kunnat lain avulla suojelevat ja ylläpitävät omaa elämäänsä, ja 
kun se ei ole uhattuna, ilman muuta toisten ihmisten elämää. 
Rosvotaloudelle ja taloudelliselle epätasa-arvolle ei siis löydy 
perusteita raamatusta, kuten ummehtuneen arkkikonserva-
tismin kiihkeimmät puolustajat ovat koko kristinuskon ajan 
kivenkovaan väittäneet. Sen sijaan, että yksilöt kahmivat kai-
ken mahdollisen kahmittavissa olevan, ihmisten pitäisi toimia 
yhdessä yhteisen hyvän puolesta ja jakaa työnsä hedelmät ta-
sapuolisesti keskenään.

Hillitty markkinatalous on Jouko Marttilan vaalimana vain 
kokoomussosiaalidemokraattinen keinotekoinen konstruktio, 
jolla ei ole käytännössä vastinetta, eikä muuta virkaa kuin 
mitä nyt kevyellä sanahelinällä poliitikon juhlapuheissa tai 
tutkijan huomioista tutkijakammarin suojista synnytettynä 
voi parhaimmillaan olla. Professori Markku Kuisman kirjoja 
Yksinkertaisuuden ylistys – rahan, vallan ja johtamisen mer-
killinen maailma (Siltala 2013) ja Rosvoparonien paluu – raha 
ja valta Suomen historiassa (2010 Siltala) lukemalla pääsee 
heti alussa kiinni ydinkysymykseen siitä, mikä ylivertainen 
valta rahalla ja sillä, joka sitä osaa käyttää, on maailmalla ja 
Suomessa. Kuisma paljastaa sen miksi idealistit ja moralistit 
eivät voi olla mukana rahan ja politiikan likaviemäreissä: ra-
han ja vallan yhteen kietoutuminen on ikuinen, vain muodot 
vaihtelevat.

Kuisma muistuttaa, ettei vuoden 1918 purkauksessa kamp-
pailtu vain yhdestä asiasta: ”Kyse oli yhtä aikaa kansallisesta 
itsenäisyydestä, yhteiskuntajärjestyksestä ja Suomen paikasta 
maailmassa.” Kuismaa kehuu Marxin ja Engelsin Euroopan 
”hulluna vuotena” 1840 julkaiseman kommunistisen mani-
festin kuvauksia uuden maailmanjärjestyksen läpimurrosta, 
jotka hänen mielestään ovat osuvampia kirjan kirjoittamisen 
aikoihin 2010. Kaikkialle tunkeutuva kapitalismi ei Kuisman 
mukaan ollut Marxille ja Engelsille vain talouden ilmiö, vaan 
se muokkasi uusiksi koko maailmankulttuurin, johon kan-
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sallisesti rajoittuneet paikalliset alakulttuurit sulautuivat, ja 
se loi itselleen maailman oman kuvansa mukaisesti: ”Näin 
on tapahtunut ja tapahtumassa, kuten hyvin tiedämme. Eikä 
kuva ole kovin kaunis.”

Kuisma kysyykin: onko sijoittajavetoiselle, avoimesti vah-
voja voittajia suosivalle markkinalogiikalle hyvää vaihtoehtoa 
tai olisiko sille edes riittäviä vastavoimia, jotka estäisivät sen 
tunkeutumisen talouden sfääreistä kulttuurin, yhteiskunnan 
ja ihmiselämän kaikkiin sopukoihin? Kysymys on tärkeä 
siksi, että oikea vastaus ratkaisee myös sen, onko kokoomus 
suomalaisille tarpeellinen puolue vai ei? Onko kirjan alaussa 
esittämäni väite kokoomuksen tarpeellisuudesta kiinni sen na-
panuorasta talouteen ja markkinavoimiin? Voiko kokoomus 
tehdä hyvää aikomalla pahaa? Entä miten sen toimet joko 
edesauttavat hyvien tai pahojen aikeiden leviämistä Suomen 
taloudessa ja sitä kautta maailmassa? Onko niillä sama olema-
ton merkitys kuin hyttysen paskalla Itämeressä? 

Ei ole, jos on uskomista Jouko Marttilan kirjassaan Hil-
lityssä markkinataloudessa esittämiä väitteitä, sillä Marttilan 
mukaan suomalaisessa talouspolitiikassa ovat korostuneet 
talouden vakauttaminen, kasvu ja täystyöllisyys, inflaation 
vastainen taistelu, ulkomaankaupan tasapaino sekä säästä-
minen ja investoinnit: ”Talouskasvu ja työllisyys ovat olleet 
toistuvia vaaliteemoja Suomessa, mutta talouspolitiikka on 
pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ollut enemmän suhdanteita 
vahvistavaa kuin sitä tasoittavaa. Julkisia menoja ei ole pys-
tytty leikkaamaan nousukaudella, ja laskukaudella budjettia 
on jouduttu kiristämään.” Suomalainen talouspolitiikka on 
tutkijoiden mukaan erikoisluonteista, jossa kasvupyrkimykset 
ovat johtaneet vakauden ja työllisyyden sijasta talouden epäva-
kauteen. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että kokoomuksen 
oma liikkumavara tehdä aitoa kokoomuslaista talouspolitiik-
kaa omista lähtökohdistaan on kapea. Vai onko?

Marttila tutkii kirjassaan tämän päivän näkövinkkelistä 
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kaukaista asiaa kokoomuksen ja sdp:n talouspoliittista lä-
hentymistä ja hallitusyhteistyötä 1980-luvulla. Se kiinnostaa 
vain yhdestä näkökulmasta; sisälsikö se millaisia leikkauksia 
ihmisten hyvinvointiin, ja jos sisälsi, niin miksi? Historialli-
sessa Harri Holkerin hallituksessa puolueet löysivät toisensa ja 
toteuttivat samaa talouspolitiikkaa. Marttila kirjoittaa kokoo-
muksen ja sosiaalidemokraattien valinneen uusliberalismin 
sijaan linjakseen hillityn markkinatalouden. Kokoomuksessa 
sisäistä taistelua vallasta kävivät kansankapitalismia puolus-
tanut ummehtunut arkkikonservatiivinen talousoikeisto ja 
maltillisen sosiaalisen markkinatalouden kannattajat. Näin 
Marttila kirjoittaa ja näin hänelle on kerrottu monen kokoo-
musvaikuttajan suulla ja kirjoituksin. Mutta oliko sittenkään 
ihan näin? 

Kokoomuksen puheenjohtajaksi noussut ja Holkerin 
hallituksen kauppa- ja teollisuusministerinä toiminut Ilkka 
Suominen (1939-2022) taisteli hampain ja kynsin sosiaali-
demokraattien vaatimuksia vastaan paisuttaa julkista sektoria 
palkkaamalla lisää 100.000 ihmistä, lähinnä paikkaamaan 
sen ajan hoitajavajetta, ja samaan hengenvetoon hän väitti 
kokoomuksen olleen markkinatalouden, eli toisin sanoen va-
paan yritystoiminnan kannattaja. Miten tämä oli mahdollista 
ja sovitettavissa Suomisen mainostaman, ja aikoinaan Juha 
Vikatmaan ajaman sanahirviöön nimeltä sosiaaliseen valinta-
talouteen? Kokoomuslaiset itsekin pitivät käsitettä sekavana 
ja muistuttavan liian valitettavasti sosiaalidemokraattien oh-
jelmajulistuksia. Suominen näki sosiaalisen valintatalouden 
vahvistavan puolueen imagoa ja toimivan hyökkäysaseena 
vasemmistoa vastaan.

Se oli mahdollista vain siksi, ettei se käytännössä tarkoit-
tanut juuri mitään muuta kuin mitä Suominen sen tarkoitti 
olevankin: taktinen retoriikkaohjus sumuttamaan äänestäjiä 
ja ärsyttämään yhteistyökumppania ja poliittista kilpailijaa so-
siaalidemokraatteja, sillä kokoomuksen talouspolitiikka sisälsi 
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yhä samat vanhat tutut köyhät kyykkyyn painotukset kuin 
aina aiemminkin. Ne oli nyt vaan fiksusti kokoomuksen ul-
koisten uudistajien toimesta piilotettu hyviin tarkoituksiin ja 
kauniisiin yleistyksiin vaalilupauksina. Yli kymmenen vuotta 
aiemmin kokoomus oli yllättänyt demarit, jotka kieltäytyi-
vät tukemasta keskustalaisen Mauri Miettusen hallituksen 
talouden tervehdyttämisohjelmaa, mikä sisälsi leikkauksia 
julkishallintoon, tukemalla budjettia. Demarit lähestyivät 
kokoomusta hyväksymällä periaatteet yritysten tuotantokus-
tannusten alentamisesta ja luopumisesta veronkorotuksista.

Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien oli helpompi tä-
män jälkeen aloittaa hallitusyhteistyö Holkerin sinipunahal-
lituksessa 1987. Taustalla näkyi myös voimakkaana elinkei-
noelämän lobbaus ja määräykset kokoomukselle. Esimerkiksi 
Nokian johtaja ja vuorineuvos Kari Kairamo ja Suomen So-
kerin pääjohtaja ja vuorineuvos Gustav von Hetzen halusivat 
poistaa kansainvälistymisen ja säätelyn esteitä parantaakseen 
suomalaisten yritysten mahdollisuuksia menestyä maailmalla. 
Sekä Kairamo että von Hertzen lähettivät isännän vahvalla 
äänellä hallitustunnustelija Harri Holkerille ison nivaskan 
elinkeinoelämän vaatimuksia, joita Holkerin piti ottaa huo-
mioon tulevissa neuvotteluissa. Kokoomus asetti tärkeimmäk-
si tavoitteeksi inflaation torjumisen, vahvan markan sekä yh-
teistyön työmarkkinoilla työllisyyttä tukevien toimien aikaan 
saamiseksi:

”Kokoomus halusi edistää yritystoiminnan edellytyksiä 
ja kilpailua. Veropolitiikassa vaadittiin kokonaisuudistusta, 
jonka lähtökohtana oli tulolajien verotuskohtelun yhtenäis-
täminen ja veropohjan laajentaminen, marginaaliveroprosen-
tin alentaminen ja vähennysten karsiminen. valtionyhtiöiden 
toiminnan laajuus haluttiin ottaa tarkemman harkinnan 
kohteeksi. Työelämää kokoomus uudistaisi siten, että hen-
kilöstön hallintoedustusta suurissa yrityksissä ja virastoissa 
kehitettäisiin, lakisääteistä työsuhdeturvaa ja työaikajärjes-
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telyjä parannettaisiin ja työajan lyhentämistä painotettaisiin 
pienten lasten vanhempiin. Vapaaehtoisten yrityskohtaisten 
henkilöstörahastojen perustamiselle oltiin valmiita luomaan 
edellytykset. Kokoomus halusi nostaa lapsilisiä.” Oli helppo 
nähdä listan läpi. Se oli liian liberaalia ja tehty miellyttääk-
seen äänestäjiä ja kilpailemaan samalla kaukalolla sosiaalide-
mokraattien kanssa.

Marttilan mukaan hallitus ei lopulta päässyt tavoitteisiin-
sa. Tuli monia mutkia eteen: ”Verouudistuksen toteuttami-
nen ja valtiontalouden tasapainottaminen jäivät hallitukselta 
puolitiehen. talouden ylikuumenemista ei kyetty estämään. 
Kokoomus ja sdp veivät eteenpäin yhteistä talouspolitiikkaa, 
joka tähtäsi verotuksen kokonaisuudistukseen ja vaihtota-
seongelman ratkaisemiseen, mutta molempien puolueiden 
eduskuntaryhmät vaativat tuloverotuksen keventämistä, 
vastustivat verovähennysten poistamista ja finanssipolitiikan 
kiristämistä. Markkinatalouden lainalaisuudet korostuivat, 
kun rahoitusmarkkinoiden säätely purkautui. liberalisointi ei 
ollut kenenkään hallinnassa ja politiikan tekijöiden syliin oli 
virittymässä pankkikriisin kokoinen pommi.” Lisäksi hallitus 
ei ollut osannut varautua suhdannenousuun ja pankkijärjes-
telmän vakausongelmiin.

Kun Marttila peilasi kokoomuksen ja sdp:n retoriikkaa, 
hän huomasi niiden ideologisten erojen korostuneen. Käy-
tännössä erot näkyivät parhaiten omistusoikeuteen, työelä-
män pelisääntöihin ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. 
Kokoomus hyväksyi valtiolle markkinavoimia hillitsevän 
roolin, kun säätely mahdollisti kilpailun, mutta ei estänyt 
sitä. Kansankapitalismi oli Marttilan mukaan mukana ko-
koomuksen talouspoliittisissa linjauksissa, mutta väistyi so-
siaalisen markkinatalouden tieltä auttaen kokoomusta lähen-
tymään sosialidemokraatteja. Oasekasäästämisen edistäminen 
ja valtionyhtiöiden osakkeiden osittainen myynti olivat osa 
kokoomuksen haluamaa privatisoimista. Yhteistyölle tuli ku-
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tenkin loppu, kun kokoomuksen suhteet puolueen todellisiin 
omistajiin, nyt jo alakynteen demokratian nimissä jääneiden 
yritysjohtajien, mielestä puolue oli lähentynyt liiaksi sosiaa-
lidemokraatteja. 

Kokoomus on säilyttänyt oman olemuksensa ja poliittisen 
ytimensä juuri niin kuin sen ohjelmissa on sanottukin ”dy-
naamisena ja keskustaoikeistolaisena konservatiivipuolueena” 
myös talouspolitiikassa. Siitä edellinen Marttilan kertoma 
tarina esimerkkinä sosiaalidemokraattien kanssa tehdystä ta-
louspoliittisesta yhteistyöstä eräänlaisena kokeiluna ja käyn-
tikorttina puolueen erinomaisesta muuntautumiskyvystä. 
Taitava kokoomus on osannut muuttua aina tarpeen tullen, 
mutta omaa rooliaan eliitin puolueena se ei ole kyseenalais-
tanut siitä lähtien, kun puolueen linja muuttui 1920-luvulla 
konservatismiin ja 1930-luvun alkupuoliskolla, jolloin ko-
koomus oli mukana tukemassa suomalaista äärioikeistoa, ku-
ten Lapuan liikettä hieman samalla tavalla kuin se antoi hil-
jaisen selustatukensa 1918 äärioikeiston kuningasseikkailun 
jälkeen suojeluskuntien ja Mannerheimin epädemokraattisille 
valtapyyteille.

Mutta miten on räikeä taloudellinen eriarvoistuminen 
ennen niin taloudelliseen tasa-arvoon vannoneessa Suomessa 
tänään? Entä mitenkä harmaa talous, veropetokset ja talous-
rikollisten suojelu kuuluvat kokoomuslaiseen hyväksyttävään 
ajatteluun, kunhan vain ei jää kiinni, kuten entinen oulu-
lainen kansanedustaja, johtaja Eero Lattula? Onko kokoo-
muksesta tullut talousrikollisten ja talousspekulanttien puo-
lue? Markku Kuisma muistutti Britanniassa vuonna 2010 
noin 10 prosentin väestöstä omistaneen jo silloin yli puolet 
maan varallisuudesta ja rikkain sadasosa yksin yli viidesosan. 
Länsimaissa oikeistopuolueiden tärkein tehtävä on ollut yk-
sityisomaisuuden puolustaminen ja taktikoiminen sen eteen 
tehdyssä työssä politiikassa. Siksi esimerkiksi kokoomuksessa 
vaikutti 1970-luvulla demareiden kanssa yhteistyötä lämmi-
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tellyt Arkadia-seura.
Kokoomus sai lähes lottovoiton päästessään pitkän tauon 

jälkeen demareiden kanssa Holkerin sinipunahallitukseen 
vuonna 1987. Maa alkoi hiljalleen kääntyä kohti länttä ja 
kokoomuslaiseksi, ja vasemmiston kokonaiskannatuksen 
aleneminen takasi sen, että demareilla ei ollut valittavanaan 
kuin ruton ja koleran väliltä hallitusyhteistyössä joko kokoo-
muksen tai keskustan kanssa. SDP:n rivit olivat sekaisin on-
nettoman puheenjohtajavaihdon takia 1980-luvun lopulla, 
jota vaikeutti vielä puheenjohtajaksi valittua Pertti Paasiota 
(1939-2020) avoimesti kulissien takana kampittanut sor-
salaisten puoluesihteeri Ulpu Iivari (1948-) niin, että 1991 
SDP jäi oppositioon Esko Ahon muodostaessa keskustan ja 
kokoomuksen kanssa oikeistohallituksen samaan aikaan kun 
demareiden taloudellisena lippulaivana ollut Tradeka-yhty-
mä alkoi vaarallisesti upota. Kokoomus sai panttivangikseen 
demarit tulevaisuutta varten pelastamalla demarien Tradekan 
konkurssilta. 

Yli 700 toimipaikkaa maassa omanneen valtavan yhtiön, 
jonka liikevaihto oli parhaimmillaan yli 15 miljardia Suomen 
markkaa, ja missä työskenteli yli 13.000 ihmistä, olemassa-
olotaistelua käytiin pelkän kirjanpidon avulla, niin että kun 
tappiot alkoivat kasaantua yhtiöön, se puristi niiden kätkemi-
seksi kuiviin hyvin tuottaneet ja oman alansa suuriin kuulu-
neet vakuutusyhtiö Kansan sekä rakennusyhtiö Hakan. Yhtiö 
onnistui pelaamalla tilinpäätöspelejä näiden yhtiöiden omai-
suuksilla, kassavirroilla ja taseilla. Kun Tradeka ei enää saanut 
pankeilta lainaa, se alkoi haalia sitä markkinoilta tarjoamalla 
tallettajille suuren koron säästökassoiltaan. 1993 yhdeksän 
kuukauden ajan Tradeka onnistui haalien tallettajilta konkurs-
sikypsälle yhtiölle yli 480 miljoona markkaa aikomattakaan 
koskaan palauttaa rahoja asiakkailleen. Talletukset maksoivat 
lopulta Ahon porvarihallitus suosittelijanaan kokoomuslainen 
valtiovarainministeri Iiro Viinanen. 
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Nyky-
kokoomuksen 
tulevaisuuden-

omistajat
Riku Keski-Rauskan Ilkka Suomisen elämänkerrasta selviää 
hyvin moraalinen ristiriita, joka vallitsi yrityselämän korrup-
tiorahasta vanhan polven sosiaalidemokraatin, presidentti 
Mauno Koiviston ja kokoomuslaisten välillä. Kirjan mukaan 
Suominen oli inhonnut Koiviston tapaa kauhistella rahan ot-
tamista teollisuudelta, mikä oli Suomisen mielestä luonnollis-
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ta. Samalla hän tulee vahvistaneeksi kokoomuksen omistajien 
eli suuryritysten ja itsensä kaltaisten suurliikemiesten prag-
maattisen ajatuksen kokoomuksesta yritysmaailman poliit-
tisena kulissina. Jos kokoomuksen todellisuudessa omistivat 
vuoteen 1974 saakka Vikatmaan väitteen mukaisesti KOP:n 
ympärille keskittynyt suomalainen finanssipääoma, ja siitä 
eteenpäin Eteläranta 10:n työantajaleiri, keitä ovat nykyko-
koomuksen tulevat omistajat, ja mitä seurauksia siitä voi olla 
suomalaiselle politiikalle ja taloudelle, kun finanssikapitalismi 
on nyt muuttunut lopullisesti ylikansalliseksi? 

Kysymys on tärkeä sillä noista ajoista lähtien Suomen 
muuttuessa kuin salaa kokoomuslaiseksi, myös taloudellinen 
eriarvoisuus ja palkkaerot ovat kasvaneet samaan tapaan, kun 
Markku Kuisma kirjoitti kirjassaan Rosvoparonien paluu:” Ja 
samalla kun keskiluokkaiset ammattilaiset saavat tyytyä parin 
prosentin palkankorotuksiin ja kiristyvään verotukseen, suur-
firmojen johtoporras ja pankkiirit nostavat satojen miljoonien 
puntien bonuksia. Lontoon Cityn ”lihavat kissat” (fat cats) 
– avokätisesti palkitut pankkiirit – ansaitsivat ennen itse ai-
heauttamaansa finanssikriisiä 100 kertaa enemmän kuin kes-
kivertotyöntekijät. Yhdysvalloissa puolestaan 500 suurimman 
yrityksen ylin johto ansaitsee 364 kertaa enemmän kuin kes-
kiarviotyöläinen. Suomessakin on esitetty samanlaisia lukuja.”

Kohtuullisina, moraalisesti ja taloudellisesti fiksuna pidet-
tiin aiemmin korkeintaan kymmenkertaisia tuloeroja ylim-
pien ja alimpien tuloryhmien välillä. Ei enää, kun suomalaisen 
ay-liikkeen johtajakin voi saada nelinkertaisesti keskiverto-
työläisen palkan, kuten hoitajaliittojen puheenjohtajat SU-
PERISTA ja TEHYSTÄ ovat saaneet julkisuuteen tulleiden 
tietojen perusteella palkankorotusten jälkeen. Kohtuutta ei 
pidetä enää missään hyveenä eikä siihen kannusteta samaan 
aikaan, kun taistelu maapallon niukkenevista resursseista kiih-
tyy, konfliktit laajenevat, maailmankauppa häiriintyy ja kuu-
muuden takia puhtaasta vedestä ja ilmasta alkaa olla huutava 
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pula maailman väkirikkaimmalla ja köyhimmällä alueilla.
Suomenkin tulevaisuudessa omistava kasvoton kansain-

välinen kapitalismi edustaa samanlaisia häikäilemättömiä 
maailmaa kulissien takaa omistavia rosvoparoneita, kuin 
mitä Kuisma kirjassaan kuvailee: ”Nämä angloamerikkalaiset 
investointipankkiirit, venäläiset oligarkit ja muu tavoiltaan 
samanhenkinen, usein vähintään puolirikollinen kansain-
välinen liike-eliitti on saanut pari vuosikymmentä rohmuta 
estoitta jättiläisomaisuuksia keinoin ja tuloksin, joita heidän 
keskiaikaiset edeltäjänsä kadehtisivat.” Kuisma on oikeassa. 
kysymys on politiikasta ja vallassa olevien vapaaehtoisesta 
halusta antaa Kuisman kuvaavien rosvoparoneiden temmel-
tää rauhassa kenenkään puuttumatta itse ongelmaan tai sen 
tavalliselle ihmiselle vahingollisiin seurauksiin.

Miten Suomessa? Onko Suomessa osattu varautua tähän? 
Nämähän ovat nykykokoomuksenkin tulevaisuudenomista-
jia. Demokratiasta kiinnostuneiden tulisi keskittyä tutkimaan 
tämän ryhmän toimintaa. Kasvoton ja vallassaan voimakas 
rikkaiden ryhmä, jolle ei aseteta kysymyksiä tai sen valtaa ja 
oikeuksia kyseenalaisteta, mutta joka itse on mitä keinoihin 
ja vaikuttavuuteen tulee, maailman A1-luokaa tavoitteidensa 
perille saamisessa. Suomi ei ole osannut varautua ongelmaan 
vielä riittävästi, koska se ei tunne maailman rahamarkkinoi-
den pinnan alla olevaa salaista maailmaa, josta kirjoittaa kir-
jassaan Jake Bernstein Rahaeliitin salainen maailma – miten 
miljoonaomaisuudet luodaan ja piilotetaan (Minerva 2018). 
Bernsteinin mukaan tässä salaisessa maailmassa liikkuu us-
komattomat määrät pimeää rahaa: ”Veronkierto, lahjonta ja 
muu laiton toiminta tarvitsevat toimiakseen verkoston, joka 
kätkee sitä harjoittavien identiteetin.”

Me olemme täysin voimattomia nykyisen talousrikollisuu-
den edessä, sillä lait ja heitä suojelevat poliitikot turvaavat 
heidän selustansa. Oli säälittävä nähdä, ettei Britannian kon-
servatiivipääministeri Boris Johnsson osannut tai halunnut 
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tehdä Ukrainan kriisin puhjettua mitään Lontoon venäläisille 
oligarkeille, joista yksi oli ostanut kokoomuksen englantilai-
selta sisarpuolueelta, konservatiiveilta englantilaisen päärin 
arvon ja paikan ylähuoneessa huomattavilla lahjoituksillaan 
konservatiiveja lähellä oleville piireille. Juuri siksi Bernsteinin 
kirja kehottaa meitä katsomaan kriittisesti politiikkoja ja sekä 
raha- että oikeuslaitoksia, joihin olemme aiemmin tottuneet 
luottamaan. Lait on näet tehty tahallisen tarkoituksellisesti 
niin löysiksi, etteivät talousrikoksista kiinni jääneet lakimie-
het, pankkiirit ja tilintarkastajat ole omien sanojensa mukaan 
tehneet mitään väärää, vaan noudattaneet vain lakeja.

Juuri samoin tekivät natsi-Saksan virkamiehet. He vain 
noudattivat lakeja. Lait olivat rikollisia, eivät he. Kun yleinen 
moraali puuttuu, voivat ihmiset tehdä mitä haluavat pahaa 
toistensa pään menoksi ja syyttää siitä jäädessään kiinni mui-
ta. Pahimmillaan Suomestakin voi tulla Yhdysvaltojen De-
laweren osavaltion tapainen lähes kaikesta yrityskontrollista 
riisuttu maa, jota hyvin järjestäytynyt talousrikollisuus käyt-
tää postilaatikkona rikostensa peittelyyn siitä huolimatta, että 
emme sitä haluaisi. Bernstein kuvaa alastomimmillaan maa-
ilmaa, missä rikollinen rahaa virtaa lähes täysin säätelemättö-
mästi ja ulkopuolisilta salassa pidetyssä maailmassa:” Se on 
vaihtoehtoinen todellisuus, johon pääsevät vain ne, joilla on 
siihen varaa. Tässä maailmassa rikkaudet ovat valtiollisten ve-
roviranomaisten ulottumattomissa ja piilossa rikostutkijoilta.”

Bernsteinin kuvailussa on se kauhistuttava puoli, että hän 
kuvaa sekä tätä päivää että mahdollista tulevaisuutta, sillä 
maailma ja poliitikot ovat muuttuneet välinpitämättömiksi 
tätä salattua maailmaa kohtaan, jossa Bernsteinin sanojen 
mukaan pääoma voittaa aina työnteon ja hyväosaiset saavat 
rauhassa viitata kintailla laeille, jotka ohjaavat muiden toi-
mintaa: ”Maailmanlaajuisesti yksityisomaisuuden määrä on 
viime vuosina kasvanut tasaisesti, vuoden 2010 yhteensä 
121,8 biljoonasta vuoden 2016 lukemaan 166,5 biljoonaan. 
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Tuosta varallisuudesta valtava osa ohjataan tähän salattuun 
maailmaan verojen välttämiseksi, ja rahojaan sinne ohjailevat 
rikkaat vaikuttavat suhteettoman vastahakoisilta antamaan 
takaisin synnyinmaalleen.” Tämä sama piirre näkyy kokoo-
muksen veropolitiikassa kansallisella tasolla. Kukaan ei rakasta 
veroja, mutta kokoomus yrittää Bernsteinin antaman esimer-
kin tavoin tehdä niin myös Suomen rikkaille.

Tärkeä kysymys kuuluukin: Jos kokoomus pääsee takaisin 
pääministeripuolueeksi, aikooko se valmistaa maata Bernstei-
nin esimerkin mukaan helpottaakseen omistajien verotusta 
riisumalla verorahoin tavallisille ihmisille suunnattuja palve-
luksia ja tehden puolueen tulevaisuudenomistajille, kansain-
välisille yhtiölle tietä rantautua Suomeen samaan aikaan, kun 
Bernstein kirjoittaa erään tutkimuksen mukaa jo nyt Pohjois-
maissa noin kolmen prosentin välttelevän erään tutkimuksen 
mukaan veroja? Rikkaimmasta 0,001 % 30 % vältteli veroja.
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.

Poliittisesta 
psykopatologiasta

Kokoomus on pankkiirien, poliisien, taksimiesten, lääkärien, 
asianajajien ja kampaajien puolue perinteisesti. Kokoomuslai-
sia on tutkittu ihmisinä ja heitä pidetään puoleista kaikkein 
vähiten empatiaa toisille osoittavina ihmisinä. Syitä on var-
masti monia, mutta yksi tärkeä syy voi olla itsekkyys, kulta-
lusikka suussa syntyminen, vanhempien antama esimerkki ja 
koulutus sekä sosiaalisesti suljettujen piirien pienuus. Monesti 
kyse on myös yleisestä kokoomuksen taustalla vaikuttavasta 
ajattelusta itse oman elämänsä herrana toimimisesta, jolloin 
muiden tekemiset eivät kuulu toisille. Kovasti tienaavat eivät 
halua maksaa kaikkea yhteiskunnassa. Suurituloiset veron-
kiertäjät veivät paljon rahaa peruspalveluksista, kuten kou-
luilta, liikenteestä ja sosiaali- ja terveydenhuollosta, milloin 
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on kyse vastuuttomasta rintamakarkuruudesta.
Siksi onkin kummallista, etteivät poliitikot ole kiinnittä-

neet tähän ongelmaan huomiota riittävästi lisäämällä valvon-
nan ja tutkimusten määrää talousrikollisia kohtaan. Sen sijaan 
ns. sosiaalipummeja lähes vainotaan ja uhkaillaan oikeustoi-
milla vähäisestäkin, jos he jäävät kiinni huijauksista, joiden 
taso oli vuonna 2013 J.M. Korhosen (yyy.puheenvuoro.uusi-
suomi.fi) mukaan minimalistinen n. 4 miljoonaa euroa verrat-
tuna hänen esittämäänsä varovaiseen arvioon kansainvälisen 
sijoitustoiminnan aiheuttamista noin 800 miljoonana euron 
verotulojen menetyksistä. Kysymys onkin, kenen etua tämä 
palvelee? Kokoomus ei ole tunnetusti ollut halukas lisäämään 
talousrikollisten valvontaa eikä rikosoikeudellisesti ns. uusien 
eli valkokaulusrikollisten tekemiä talousrikoksia tuomita sa-
malla mitalla kuin ns. vanhoja eli näpistyksiä ja muita pieniä 
omaisuusrikoksia.

Punaisten vankien kohtelu ja puheet punaisten eliminoi-
misesta jäivät elämään kokoomuslaisissa piireissä juomalau-
luina ja vapaussodan muisteluna valkoisen vallan suuruuden-
päivinä, joita haikailtiin takaisin ensin Mäntsälän kapinassa 
ja sitten sodissa punaista Neuvostoliittoa vastaan. Retoriikka 
oli tappavaa valkoisten keskuudessa jo mainitun valkointoili-
jan ja kirjailija Ilmari Kiannon hengessä. Hän vaati sanoma-
lehti Keskisuomalaisessa 12.4.1918 olleessa kirjoituksessaan, 
että kosto olisi kohdistettava kaikkein ankarimmin punaisiin 
naisiin, koska vain tappamalla naaraat voidaan petojen si-
kiäminen lopullisesti katkaista. Eduskunnan kymiläisen ko-
koomuspoliisinpoika, persuvarapuhemies Juho Eerola laulaa 
Susinartuista samaan kokoomuslaiseen vapaussotaperinteen 
henkeen eräällä levyllään. Yllättävän monet sivistyneistön 
edustajista esittivät kovia lausuntoja asiasta. 

Esimerkiksi professori E. G. Palmenin mukaan ”punaka-
pina nosti häpeän punan jokaisen isänmaata rakastavan suo-
malaisen kasvoihin”. Tästä arveluttavasta perinteestä kumpuaa 
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kokoomuslainen tunnekylmyys, joka oli tappavaa vuonna 
1918 ja on sitä yhä. Kokoomuksessa on yllättävän paljon 
johtopaikoilla tuomion saaneita politiikkoja. Ongelmallisek-
si sen tekee se, että vaikuttaa siltä kuin he olisivat tehneet 
rikoksensa usein silkkaa välipitämättömyyttään tyyliin ”ettekö 
tiedä kuka minä olen?” Jos ajatellaan todennäköisyyttä, että 
tuomion saaneet rikokset edustavat jäävuoren näkyvää pientä 
osaa, kuinka paljon vaiettuja rikoksia yhteiskunnan huipulla 
olevien kokoomuspolitiikkojen kontolla onkaan ja millaisia? 
Kyseessä on varovaisten arvioidenkin mukaan sadoista, ellei 
peräti tuhansista rikkomuksista. Mistä se taas kertoo? Ovatko 
kokoomuslaiset lainlaatijoina silmänpalvelijoita, joille laki on 
eri kuin muille? 

Antaako puolue jäsenilleen poliittisen suojakerroksen lakia 
vastaan ja turvatakuut kun joku jää kiinni? Kokoomushan 
on tunnetusti sekä poliisien että lakimiesten ja talousrikollis-
ten puolue. Julkisuudessa paljon änkyrän käyttäytymisensä 
ja totuuden muuntelun taitonsa takia usein oleva Helsingin 
ex-pormestari Jan Vapaavuori on tuomioissa ja gangsterimai-
sessa häirikkökäyttäytymisessä omaa luokkaansa. Vapaavuori 
hakkasi pahasti uhrinsa vuonna 1982. Vapaavuori oli teon 
aikaan 17- ja uhri 14-vuotias, mutta sai silti 1 kk 15 pv eh-
dollista vankeutta. Vuonna 1984 hän sai sakot varkaudesta. 
Vuonna 2001 tuomio rattijuopumuksesta toi 11 430 markan 
sakot ja ajokiellon. Vapaavuoren tapaus osoitti selvästi, että 
tunnettuja kokoomuspoliitikkoja suojaa julkisuus, ja laki mi-
nisterien nuhteettomuudesta on kuollut kirjain. 

Lainlaatijat ovat itse huolehtineet, etteivät joudu hen-
kilökohtaisiin vaikeuksiin saatuaan tuomion. Kerrotaan 
Vapaavuoren hankkineen lakimiehen koulutuksen omaksi 
suojakseen. Kokoomuksen hän valitsi siksi, että siellä kovaa 
valuuttaa ovat kylmä laskelmointi ja hyvät valehtelijan lahjat. 
Kadulta opitun rikollisen käyttäytymisen ja Omertan lakinsa, 
hän on siirtänyt gangsterimaisen habituksensa myötä poli-
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tiikkaan ja viimeksi urheilumaailmaan. Suomen Nixoniksi 
kutsutun Vapaavuoren öykkäröinnin ymmärtää, kun kuulee 
hänen tarinansa. Jäsenkirjademari-isä oli pojalle häpeäksi eikä 
kokoomuksessa olisi katsottu hyvällä hänen taustaansa, ellei 
hän oli yrittänyt pistää lisää ”nixonia” kehiin, esittämällä as-
teen kovempaa katujätkää ja keksimällä uusia sekä ovelimpia 
tapoja huijata ja kiristää muita. Muut kokoomuslaiset tuo-
mitut kansanedustajat näyttäisivät keskittyneen petoksiin, 
talousrikoksiin ja liikennerikkomuksiin, kahta tunnettua po-
liittista psykopatologista häirikköä, Kari Häkämiestä ja Harri 
Jaskaria lukuun ottamatta. 

Entinen tunnettu Kokoomuksen tamperelaiskansanedus-
taja Kimmo Sasi nukahti omien sanojensa mukaan vuonna 
2007 rattiin ja tappoi sivullisen, mutta selvisi sakoilla ja 1200 
euron korvauksilla. Eläinlääkärikansanedustaja Markku Eesti-
lä jäi kiinni 16.9.2016 ajettuaan 80 kilometrin nopeusrajoi-
tusalueella 123 kilometriä tunnissa. Hän sai 3000 euron sakot 
ja menetti ajokorttinsa. Entinen kokoomuksen helsinkiläinen 
kansanedustaja, Helsingin poliisin tiedottajanakin tunnettu 
komisario Juha Hakola sai vuonna 2003 20 päiväsakkoa jää-
tyään kiinni rattijuopumuksesta. Hjallis Harkimo sai ylino-
peussakot vuonna 2016 ollessaan vielä Kokoomuksen kansan-
edustaja. Entinen Kokoomuksen kansanedustaja, ministeri ja 
presidentti Sauli Niinistön lähipiiriin kuulunut karhulalainen 
Kari Häkämies pahoinpiteli rajusti naisystäväänsä kolmesti 
vuonna 2001. Häkämies erosi sisäministeriön kansliapäälli-
kön virasta epäilyjen tultua ilmi. 

Hänet tuomittiin Raaseporin käräjäoikeudessa syyskuussa 
2003 90 päiväsakkoon. Entinen Kokoomuksen puoluesihteeri 
ja kansanedustaja, tamperelainen Harri Jaskari sai tuomion 55 
päiväsakkoa vuonna 2007 laittomasta uhkauksesta. Jaskari oli 
uhkaillut entistä naisystäväänsä keittiöveitsellä asunnossaan 
Tampereella ja uhannut tappaa hänet. Lisäksi Tampereen kä-
räjäoikeus tuomitsi Jaskarin korvaamaan naisystävänsä oikeu-
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denkäyntikulut. Oululainen entinen kokoomuskansanedusta-
ja Eero Lattula tuomittiin vuonna 1985 jatketusta törkeästä 
kirjanpitorikoksesta 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan 
vankeuteen. Oikeuden päätöksen mukaan verottajalta oli 
pimitetty 800  000 markan tulot.  Entinen lehtikeisari ja 
keskiuusimaalainen kokoomuskansanedustaja Eero Lehti 
tuomittiin vuonna 1984 ennakkoperintälain rikkomisesta ja 
sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnistä. 

Entinen nurmolainen kokoomuskansanedustaja Pentti 
Mäki-Hakola tuomittiin vuonna 2009 40 päiväsakkoon ratti-
juopumuksesta. Entinen kenraali ja kokoomuskansanedustaja 
Olli Nepponen tuomittiin rattijuopumuksesta vuonna 1998 
päiväsakkoihin. Entinen kokoomuskansanedustaja Sirpa Pie-
tikäinen on saanut tuomiot sekä humalassa ajamisesta vuonna 
2003 että liikenteen vaarantamisesta uudelleen vuonna 2015. 
Entinen kuopiolainen kokoomuskansanedustaja Sari Raassina 
sai vuonna 2016 sakot ylinopeudesta. Entinen kokoomuskan-
sanedustaja Petri Salo sai vuonna 2010 sakot törkeästä liiken-
neturvallisuuden vaarantamisesta. Kokoomusmurhaajia sen 
sijaan on vähemmän liikkeellä kokoomusjohdossa. Ainakaan 
vielä ei ole paljastunut sellaisia. Yksikään kansanedustaja ei 
ole saanut tuomiota murhasta, mutta kokoomuksen nuorten 
liiton Helsingin piirin entinen toiminnanjohtaja Jukka-Matti 
Johannes Romppainen on. 

Laajasalon murhaksi kutsuttu tapaus herätti laajaa huo-
miota siksi, että Romppainen oli johtavassa asemassa ko-
koomusjärjestössä. Hovioikeus langetti Ilta-Sanomien jutun 
mukaan vuodelta 2015 Jukka-Matti Johannes Romppaiselle, 
29, elinkautisen vankeusrangaistuksen 58-vuotiaan naisen 
murhasta. Murhan lisäksi tuomio tuli eläinsuojelurikokses-
ta. Hovioikeuden mukaan tekoa ei kuitenkaan tehty vakaasti 
harkiten, mutta erityisen raaka ja julma se oli ja kokonaisuu-
tena arvostellen törkeä: ”Romppainen yritti hovioikeudessa 
vedota mielenhäiriöön. Hän katsoi syyllistyneensä ainoastaan 
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tappoon ja olleensa tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen. 
Romppaisen mukaan teko ei ollut vakaasti harkittu ja eri-
tyisen raaka ja julma. Surmaamisväkivaltaa oli käytetty vain 
kerran ja lyhyen aikaa”, puolustus perusteli Laajasalon vanhan 
öljysataman rannalla tapahtunutta kuristamista lokakuussa 
2014.”

Ilta-Sanomien jutun mukaan uhriksi joutui Romppai-
sen naapuri, joka huolestui Romppaisen tavasta kohdella 
koiriaan. Pyjamahousuihin pukeutunut venäläistaustainen, 
vuonna 1956 syntynyt uhri asui yksin. Hänellä oli lemmik-
kinään suuri koira. Romppainen surmasi naisen Helsingin 
Laajasalossa lauantain 11. lokakuuta ja sunnuntain 12. loka-
kuuta välisenä yönä 2014. Romppainen pahoinpiteli pihalla 
naista rajulla tavalla, käväisi asunnossaan ja tuli takaisin pi-
halle: ”Hovioikeudessa mies kertoi, että hän haki varastosta 
köyden tarkoituksenaan tehdä itsemurha. Uhri makasi maassa 
tajuttomana, kun mies raahasi naisen autonsa takakonttiin 
ja vei rantaan. Romppainen kertoi hovioikeudessa, että hän 
oli rannassa itsemurhaa silmällä pitäen kokeillut, onnistuisiko 
hän salpaamaan uhrin hengen köydellä. Romppainen kuristi 
naista, kunnes omien sanojensa mukaan pelästyi ja lähti aje-
lemaan autolla. 

Romppainen palasi takaisin eikä tehnyt mitään naista aut-
taakseen. Romppainen raahasi naisen mereen ja paineli tä-
män veden alle.” Ilta-Sanomien mukaan murhaaja ei tuntenut 
uhria, vaan nainen joutui uhriksi täysin sattumalta. Pahoin-
pitelystä naisen kuolemaan saakka kului aikaa yhdestä kah-
teen tuntia: ”Teko kohdistui pienikokoiseen 58-vuotiaaseen 
naiseen, joka joutui yllättävän ja voimakkaan aggressiivisen 
hyökkäyksen kohteeksi. Naisella ei ollut missään vaiheessa 
mahdollisuutta paeta tai torjua häneen kohdistunutta väki-
valtaa. Hovioikeuden mukaan miehen toiminta osoitti sitkeää 
surmaamispyrkimystä. Nainen oli jossakin määrin tajuissaan, 
kun hänet raahattiin rantaan. Oikeuslääkärin mukaan nainen 
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kuoli varmasti vasta vedessä. Romppaisen katsottiin olleen 
teon aikana syyntakeinen. Hovioikeuden mukaan kyse ei ollut 
yksittäisestä impulsiivisesta teosta. Miehellä olisi ollut mah-
dollisuus lopettaa teko, mutta hän valitsi toisin. 

Kokoomusnuorissa asenteet rikolliseen ja toista vahingoit-
tavaan toimintaan oli samaan aikaan laskenut. Esimerkiksi 
vuotta aikaisemmin Romppainen oli ollut mukana tekemässä 
ehdotusta kiihottamisrikosten poistamiseksi. Kokoomuksen 
Nuorten Liitto, jonka puheenjohtajana toimi tuolloin puo-
lueen oikeistosiiven yksi silloisista näkyvistä poliitikoista, ja 
myöhempi yhden kauden kokoomuskansanedustaja Lapual-
ta, Susanna Koski, ehdotti, että pykälä kiihottamisesta kan-
sanryhmää vastaan poistettaisiin. Rikoslaissa kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan on ollut kiellettyä 1970-luvulta asti. 
Kokoomusnuorten kannanotto oli selkeästi Euroopan unio-
nin lainsäädännön ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vas-
tainen sekä lajissaan hävytöntä härnäämistä ja epäonnistunut 
poliittisten irtopisteiden keräysyritys persuihin valumisvaaras-
sa olleelle äärioikeistolle. 

Keskustelupalstoilla ihmisiä tuntui hämmästyttävän se 
kylmä tapa, jolla kokoomus asiaan suhtautui. Romppaisen 
suurin vika tuntui kokoomuksen mielestä olevan se, että hän 
jäi kiinni, ei itse hirveä teko. Mistä tämä kertoo? Tunnekyl-
myydestä ja epäempaattisuudesta niin yksilötasolla kuin ylei-
sestikin. He eivät pahoitelleet uhrin omaiseille tapahtunutta 
tai erottaneet Romppaista puolueesta. Sen sijaan he kyllä 
tarjosivat murhasta järkyttyneille kokoomusnuorille kriisia-
pua. Kokoomuspuolueen osalta mitään inhimillistä ei asian 
suhteen tapahtunut tai katumusta. Kokoomus ei lähettänyt 
hautajaisiin minkäänlaista surunvalittelua. Somessa väitettiin 
kokoomuksen tehneen kaikkensa estääkseen asian avoin ja re-
hellinen käsittely medioissa: ”Kokoomusnuorten johdossahan 
ei ole tehty nyt minkäänlaisia johtopäätöksiä puolueen arvois-
ta ja niiden seurauksista. Päin vastoin, kokoomuspuolueessa 
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tapahtunutta on pidetty tragediana ei uhrille vaan tekijälle ja 
puolueelle. Suomen medioissa ei ole kerrottu siitä, että kokoo-
musnuorten toiminnanjohtaja murhasi venäläisen naapurinsa 
kadulle ja yritti piilottaa ruumiin meren aaltoihin. Hautajais-
vieraat ihmettelivät, miksi kokoomus nyt vetoaa murhaajan 
mielenterveyteen. Miksi mielenterveysongelmainen sitten 
yleensä valittiin kokoomusnuorten johtoon?” Selitys löytyy.

Mutta mikään edellä kerrotuista kokoomusrikkeistä ei 
vedä vertoja E.N. Setälän, yhden kokoomuksen alkuaikojen 
suurimman poliittisen lahjakkuuden, entisen senaatin talous-
osaston varapuheenjohtajan, kokoomuksen puheenjohtajan ja 
pitkäaikaisen kansanedustajan sekä ministerin huijaukselle, 
jota yritetään vieläkin peitellä. Väitetään hänen kopioineen 
idean pääteoksensa Suomen kieliopin Adolf Waldemar Jahns-
sonin 1871 julkaistusta tohtorinväitöskirjasta ja tehnyt siitä 
omalla nimellään lyhennetyn ja yksinkertaistetun version. Ei 
hätää. Avuksi rientää taas isoalla rahalla maksettuna marakat-
tina vanha tuttu kokoomushistorioitsija Vesa Vares pesemään 
menneiden aikojen huijauksesta kiinni jäänyt kokoomusvai-
kuttaja puhtaaksi yhdessä Kaisa Häkkisen kanssa kirjoittamas-
saan kirjassa Sanan valta – E.N. Setälän poliittinen, yhteis-
kunnallinen ja tieteellinen toiminta (WSOY 2001).

Teos on tehty taas suurella rahalla. Tällä kertaa Kordeli-
nin säätiö on pyytänyt Varesta kirjoittamaan teoksen. E.N. 
Setälän saaman kritiikin kirjoittajat kuitenkin kuittaavat to-
teamuksella liukumalla itse aiheellisesta syytöksestä toiseen 
asiaan kuin häivyttäen oikeutetun kritiikin. Kirjoittavat mai-
nitsevat professori Fred Karlssonin kirjan E.N. Setälä vaaral-
lisilla vesillä. Eivät muuta. Seuraavassa lauseessa he toteavat 
vain Karlssonin tuoneen esille Setälän tutkijanetiikkaan liitty-
viä ongelmia ja mahdollisia plagiointitapauksia. Siinä kaikki. 
Näinkin tempun voi tehdä ja vaieta koko kirjan verran Setelän 
vilpillisyydestä, vaikka tekemällään vilpillä hän lunasti paik-
kansa kokoomuskuuluisuuksien- ja mytologian alkutemppe-
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lissä elättäen sen tuotolla sekä itsensä että perheensä – Setälän 
kielioppia luettiin kouluissa Suomessa lähes koko 1900-luku. 
Seuraavaksi he kirjoittavat Karlssonin keskittyneen kirjassaan 
Setälän uraan tiedemiehenä ja vaikuttajana: ”…mutta hänen 
kirjassaan on mielenkiintoista analyysiä myös Setälän luon-
teenpiirteistä ja yleisistä toimintatavoista.”

Kun vihjaukset Setälän luonteeseen ja kielteisiin sekä it-
sekkäisiin toimintatapoihin on täysin ohitettu, kirjoittavat 
alkavat tutkia lapsellisesti sukulaisten ihaileman vaikuttajan 
tarinaa lapsineromyyttinä, nuorena hän oli nerona tietenkin 
varhaiskypsä herätessään tylsässä maalaisyhteisössä ymmärtä-
mään kansallisen tietoisuuden perään jo polvihousuikäisenä. 
Suomalaisen Kirjallisuuden seuran 50-vuotisjuhlissa 1881 
Yrjö-Koskisen suojattina, hän näkee ensi kertaa suomalaisen 
sivistyneistön omin silmin mm. Suomen muinaistieteen pe-
rustajan J. R. Aspelinin sekä Suomen tilastotieteen perusta-
jan ja Suomen maantieteen kirjoittajan K, F. E Ignatiuksen, 
Kansanvalistusseuran sihteerin ja raittiusliikkeen alullepanijan 
A.A. Granfeltin. Mutta sen sijaan, että kirjoittajat pohtisivat, 
mitä mahtoi pienen koululaisen päässä silloin tapahtua ja mitä 
se vaikutti hänen haluunsa, vaikka vilpillä, päästä ihailemaan-
sa seuraan, kirjoittajat tyytyvät toteamaan Setälän nälän olleen 
vielä suurempi kuuluisuuksien kanssa. Suuri haave tavata itse 
Lönnrot ja Snellman ei kuitenkaan valitettavasti toteutunut.

Kirja on täynnä historioitsijoiden harrastamia pitkiä ja 
uuvuttavia litanioita, milloin Setälä luki jotain, tapasi jon-
kun ja luki taas jotain ja sitten tapasi taas jonkun, ihan kuin 
se ketään kiinnostaa lukeeko joku mäntti Akua Ankkaa vai 
Kalle-lehteä, tai tapaako hän naapurin ukon vai kirkkoherran 
sunnuntaikävelyllään. Kiinnostavampaa olisi tietää, mitä kir-
joittajat saadessaan tutustua valtavaan lähdeaineistoon, osaisi-
vat siitä päätellä, millaisesta ihmisestä oli kysymys. Miksi hän 
ajatteli, miten ajatteli, ja toimi, miten toimi? Miten hänen 
valheensa syntyi ja missä muussa se näkyi kuin sopivuudessa 
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politiikkaan ja toisten työstä kunnian itselleen ottamisena? 
Kun hän huijasi tässä, missä muussa hän huijasi? Entä hänestä 
hänen itsensä kertomat tarinat? Nekin vaikuttavat Vareksen ja 
Häkkisen kirjaa eteenpäin lukiessa paroni von Munchausenin 
saduilta omasta tärkeydestä maailmanhistoriassa. Tätäkään 
kokoomuskirjaa ei voi suositella kriittiselle lukijalle.

Kokoomuksessa herättää edelleenkin suurta ihmetystä, 
miten entinen kansanedustaja ja vantaan kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja, Tapani Mäkinen jäi kiinni mitättömistä 
erehdyksistä Suomen ehkä korruptoituneimmassa kaupun-
gissa Vantaalla, missä kaksi valtapuoluetta, demarit ja kokoo-
mus ovat jakaneet niin urakoita kuin virkapaikkoja sulassa 
sovussa toistensa lähipiireille jo kohta kuusikymmentä vuotta. 
Mäkinen ei ole tyhmä, vaikka onkin vain merkonomi diplo-
mi-inssien ja juristien sekä lääkärien seurassa. Häntä pidetään 
fiksuna ja siitä osoituksena hän toimi helsinkiläisen fiksujen 
kokoomuslaisten jäsenjärjestönä tunnetun Aleksis Kiven 
kokoomuksen puheenjohtajana siihen saakka, kun joutui 
poliisin tutkittavaksi. Seurassa puhuttiin kokoomuslaisille 
epätyypilliseen tapaan muustakin kuin vain talouspolitiikasta.

Ensin hänen vihjailtiin häirinneen naispuolisia kansan-
edustajia eduskunnassa sopimattomilla puheilla, sitten se-
kaantuneen Vantaan energian asioihin valitsemalla puheen-
johtajaksi valittiin ystävänsä Tommi Valtosen. Kesäkuussa 
2017 Mäkinen valittiin oikeusministerin erityisavustajak-
si. Tästä tehtävästä hän joutui irtisanoutumaan 2018 polii-
sin käynnistettyä esitutkinnan häntä koskevista lahjoma- ja 
virka-aseman väärinkäyttörikoksista. Elokuussa 2019 Mäkistä 
vastaan nostettiin syytteet törkeästä lahjuksen ottamisesta ja 
törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteet liittyvät 
Vantaan kaupunginhallituksessa käsiteltyihin etuosto-oikeus-
asioihin aikana, jolloin Mäkinen toimi kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kuitenkin hyl-
käsi syytteet. Mistäköhän syystä? 
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Markkinatalouden 
uuskuninkaalliset

Yksityiskapitalismi pyrkii voitontavoittelussaan tunkeutu-
maan kaikkialle. Yhtiöiden tehtävä on tuottaa voittoja osak-
keenomistajilleen. Kansainvälisen kapitalismin omistajat 
ovat nykykokoomuksenkin tulevaisuudenomistajina tärkeä 
osa tätä järjestelmää, johon liittyy myös nurjana puolena 
koko ajan kasvava talousrikollisuus ja rahanpesu sekä jät-
tiomaisuuksien piilottaminen verottajilta. Tunnettu entinen 
verohallinnon harmaan talouden yksikön perustaja ja potku 
verohallinnosta liian tehokkuutensa takia aikoinaan saanut 
Markku Hirvonen on kirjoittanut yhdessä Kilpailu- ja kulut-
tajavirastossa kilpailuasianneuvoksena sekä Lapin yliopiston 
oikeustieteen professorina toimivan Kalle Määtän kanssa kir-
jan Harmaa talous ja talousrikollisuus – ilmenemismuodot ja 
torjunta (Edita 2018). 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä; valkokaulusrikollisuus, 
yhteisörikollisuus tai organisaatiorikollisuus. Se on eräänlaista 
nurinkurista ”robinhoodismia”, kun rikkaat ottavat vahvem-
man oikeudella takaisin köyhiltä, minkä he katsovat kuulu-
van itselleen – juuri sitä samaa mitä ”valistuneen itsekkyyden” 
nimissä kokoomus politiikassa tekee. Hirvonen ja Määttä 
muistuttavat harmaan talouden keskeisenä tunnusmerkkinä 
olevan tarkoitus välttää veroja ja maksuja, ihan kuten aja-
tuspaja Libera pyrkii toiminnallaan edistämään keskustelun 
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kautta ja kokoomus lainsäädännöllä eduskunnassa verohelpo-
tuksia tukevia lakeja säätelemällä. Valtio menettää kirjoittajien 
mukaan vuosittain merkittävän summan, noin 4-8 miljardia 
euroa eli 4-6 prosenttia bruttokansantulosta veronkierron ta-
kia sille kuuluvia veroja- ja maksuja. Kyse ei ole siis mistään 
pikkusummasta. 

Sen lisäksi kokoomus pyrkii vähentämään laillisesti veroja 
lainsäädännällä. Veronkiertoa on siis rikkaiden hyväksi ole-
massa kolmenlaista; rikkaiden omilla verojuristeilla tekemä 
ns. ”aggressiivinen verosuunnittelu” ja harmaan talouden 
verenkierto sekä verojen alennuksia periaatteellisesti ajavan 
liike-elämän poliittisen siiven eli kokoomuksen ratkaiseva vai-
kutus asiaan silloin kun istuu hallituksessa. Kokoomuslaisissa 
piireissä heitetään vitsinä, ettei kokoomuspoliitikot ole jääneet 
rahanpesusta useinkaan kiinni, koska ovat alan ammattilaisia 
ja lainsäätäjinä muistavat aina hyvin, minkä porsaanreiän sai-
vat ujutettua työnantajien järjestöjen lobbarien kanssa vero-
lakeihin. ja kun todella iso raha haluaa pysyä piilossa, silloin 
turvaudutaan maailmalla tunnettuihin veroparatiiseihin. 

Iso-Britanniassa päämajaansa pitävän oikeidenmukais-
ta verotusta ajavan Tax Justice Network-verkoston mukaan 
maapallon veroparatiiseihin on piilotettu vähintään 36 bil-
joonaa dollaria. Näitä piilossa pysytteleviä miljardöörejä ja 
multimiljonäärejä voi pitää hyvällä syyllä markkinatalouden 
uuskuninkaallisina, joilla on edustajansa myös Suomessa ko-
koomuksessa. tavallinen ihminen, joka ei tunne asioita eikä 
osaa suojautua riittävästi näiden ahneiden yhtiöiden huonoil-
ta vaikutuksilta ovat vaikeuksissa professori Markku Kuisman 
Rosvoparonit-kirjassaan muistuttamalla tavalla: ”Surkeinta 
koko maailman etua vastaan suunnatussa sotkussa on se, että 
kaaos on ennakoitua seurausta rikkaiden pohjattomasta ah-
neudesta.” Markkinoiden uuskuninkaalliset ovat niitä ”näky-
mättömän käden” sankareita, joiden ahneus kirittää väitteiden 
mukaan koko yhteiskunnan hurjaan nousuun niin, että hy-
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vinvointia jää jaettavaksi köyhempäänkin torppaan. 
Maailma on muuttumassa – karkaamassa tavallisilta ihmi-

siltä - yhdeksi suureksi kasvottomaksi ja häikäilemättömäksi 
yhtiöksi, jota johtavat hinnalla millä hyvänsä voittoja hamua-
vat kilpailuhenkiset johtajat muuttaen kaiken tavoitellun vain 
taloudellisilla mittareilla mitatuksi toiminnaksi. Poliitikoista 
on tullut näiden ”uusyhtiöiden” ovelia ja osaavia myyntimie-
hiä ja julkishallinnosta tuottavuutta korostavia yhtiöiden ta-
paisia yksiköitä, joiden tehtävä on katsoa määrää ei niinkään 
laatua. On yksi puolue, jolle kehitys on ollut edullista sen 
oman samankaltaisuuden takia: kokoomus, jota ei erota hyvin 
johdetusta ja aina viimeisen päälle sliipatusta markkinahen-
kisestä yhtiöstä mikään. Yhtiöiden ja kokoomuksen yhteinen 
halu on voiton ja vallan tavoittelu – suuyhtiöillä se voi olla 
tappavaa sairaalloisuudessaan, kokoomuksella ihan samoin 
kyetessään heikentämään palveluita niiltä, jotka sitä eniten 
tarvitsisivat. Aiheesta on kirjoittanut kirjan (Yhtiö - sairaalloi-
sen voiton ja vallan tavoittelu: Art House 2010), ja siitä teh-
tyyn elokuvaan The Corporation (2003) British Columbian 
yliopiston lakiprofessori Joel Bakan. 

Me lukijat olemme kaikkine heikkouksinamme tämän yh-
tiön unelman painajaismainen kääntöpuoli - juuri se heikkona 
ja helposti ohjailtavina petojen odottama ”momentum”, jota 
Bakanin kirjassaan kuvaamat nykyajan hirmuyhtiöt Molakin 
kitoineen raadollisuudessaan yhteisten intressien vastaisesti 
pahimmillaan edustavat. Bakan muistuttaa yhtiöiden valeh-
televan, varastavan ja jopa tappavan: ”Se tottelee lakeja vain, 
jos rikoksesta aiheutuvat kustannukset ylittävät tavoiteltavan 
voiton, ja toimii yleisen edun hyväksi ainoastaan, jos siitä on 
etua sille itselleen.” Bakanin kuvaaman yhtiön peruslogiikka 
on yhtä pelottava kuin kokoomuksenkin, sillä yhtiöt naa-
mioivat kokoomuksen tavoin ulkopuolisilta harhaanjohtavan 
viestinnän avulla tuotteensa puutteet ja toimiensa todelliset 
vaikutukset sekä ihmiselle että ympäristölle, vain saadakseen 
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lisää valtaa ja rahaa huijatuksi itseensä uskovilta hyväuskoisilta 
hölmöiltä. 

Yhtiöiden samankaltaisuus kokoomuksen kanssa on sil-
miinpistävä. Yhtiöt tavoittelevat määrätietoisesti kokoomuk-
sen tavoin omaa etuaan välittämättä muille siitä aiheutuvista, 
usein hyvinkin haitallisista ja peruuttamattomista, seurauksis-
ta – kyseessä voi olla kirjaimellisesti tappava vaikutus esimer-
kiksi terveydenhuollossa, jossa riittämättömät resurssit ovat 
aiheuttaneet paljon ongelmia ja turhia kuolemia. Moni vakava 
sairaus etenee hitaasti ilman erityisiä tunnusmerkkejä, kuten 
kivuliaasti päättyvä vatsasyöpä. Terveyskeskuslääkäriin ei heti 
pääse tai kun joskus yli kuukaudenkin odottamisen jälkeen 
pääsee, yleislääkäri ei tunnista sairauden laatua ja ohjaa heti 
lähetteellä potilasta, kuten pitäisi tehdä ja kiireellä, erikoislää-
kärin tutkittavaksi, vaikka potilas on valittanut ylävatsakivuis-
ta. Myöhemmin muutaman vuoden päästä, kun on jo liian 
myöhäistä, syöpä todetaan liian myöhään sen loppuvaiheessa 
levitessään imusolmukkeisiin. 

Bakan väittää osakeyhtiön olevan patologinen instituutio, 
joka käyttää vaarallisen suurta valtaa suhteessa ihmisiin ja 
yhteiskuntaan. Ihan sama on yhtiöiden äänitorvena yhteis-
kunnassa olevan kokoomuksenkin kanssa. Kun länsimaista 
demokratiaa alettiin suunnitella ja toteuttaa erilaisten kokei-
lujen kautta, kukaan ei vielä silloin uskonut vanhan maail-
man eliitin kaappaavan sen etuoikeuksiensa puolustamiseksi 
ja kehittämiseksi, mädättämällä demokratian kokoomuksen 
kaltaisilla työnantajien maksetuilla mainoksilla ja miinoilla 
toimien näennäisesti demokraattisen, mutta tosiallisesti it-
sekkäällä ajatuksella vain sen, jos toiminnasta on hyötyä sille 
itselleen tai sen edustamalle eliitille. Demokratian syvä alen-
nustila ja kriisi on yhtiöiden, markkinoiden ja kokoomuksen 
onneksi ja niiden menestyksen yksi tärkeä elinehto sen lisäksi 
että niillä on keskinäisen symbioosinsa takia jatkuva jääviy-
songelma. 
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Jyri Hänninen kertoo kirjassaan Veroparatiisit ja Suomi 
– eli kuinka liituraitamafia pyörittää varjotaloutta ja laskun 
siitä maksamme me (HS-kirjat 2014) samasta päätöksenteon 
oikeudellisuutta musertavasta perustavanlaatuisesta jääviyson-
gelmasta kokoomushenkisessä Suomen yritysmaailmassa ja 
siitä, miten samat henkilöt tekevät päätöksiä, joita heidän ei 
jääveinä pitäisi tehdä eikä kukaan valvoa asiaa. Yritysmaailman 
intressit ovat aina samat: verotus niin alhaiseksi kuin mahdol-
lista, samoin toimintaa säätelevät lait. Jääviysongelmassa on 
sama kysymys toimivasta mielestä, kuin mistä Rene Descartes 
kirjoitti: ”Ei riitä että hallussa on toimiva mieli, kaikkein tär-
kein on käyttää sitä oikein.” Yritykset ja kokoomus tekevät-
kin niin, mutta vain omaa ja edustamiensa intressiryhmien 
etua ajatellen. Hännisen esimerkki on jäätävää luettavaa ns. 
asiantuntijoiden puolueellisuudesta ja kotiinpäin vetämisestä 
työ- ja elinkeinoministeriön alaisesta kirjanpitolautakunnas-
ta, jossa istuu kirjanpitofirmojen edustajia, vaikka sen pitäisi 
antaa ohjeita ja neuvoja kirjanpitolain soveltamisesta.  

Hänninen nauraa tavallaan mustaa naurua ajatukselle 
kirjoittamalla, että lautakunnalta on turha odottaa kriittisiä 
huomioita esimerkiksi verosuunnittelua koskeviin tulkintoi-
hin. Hänninen kirjoittaa suomalaisen järjestelmän erikoisuu-
tena olevan verohallinnon oikaisulautakunta tai tarkemmin 
sanottuna lautakunnan kokoonpano: ”Toimielin käsittelee 
tapauksia, joissa yritys tai kansalainen valittaa saamastaan 
verotuspäätöksestä. Verohallinto kertoo pyytävänsä ”veron-
maksajaryhmiä edustavilta järjestöiltä ehdotukset lautakun-
nan jäseniksi”.  Veronmaksajia edustavat esimerkiksi Elinkei-
noelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja Veronmaksajien 
keskusliitto. Etenkin EK ja Veronmaksajien keskusliitto ajavat 
uusliberaalia talouspolitiikkaa, jossa vaaditaan verojen keven-
tämistä.” 

Tilanne on Hännisestä absurdi, koska nämä järjestöt eh-
dottavat usein lautakunnan jäseniksi verokonsultteja, joilta ei 
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vaadita tietoja heidän sidonnaisuuksistaan: ”Muutosta hakeva 
yritys tai vauras yksityishenkilö on hyvin todennäköisesti os-
tanut veroneuvoja konsultin edustamalta yhtiöltä. Sama hen-
kilö on ratkaisemassa lopullista verotuspäätöstä. Onko lauta-
kunnan edustaja tällaisessa tilanteessa jäävi vai ei? Jääviydestä 
ilmoittaminen on jätetty ”omantunnon kysymykseksi”, eikä 
asiaa valvota mitenkään. Lautakunnan tekemät päätökset ovat 
Suomessa salaisia, joten kukaan ei pysty arvioimaan millaista 
linjaa verokonsultit lautakunnassa vetävät.” Esimerkki valaisee 
jääviysongelmaista yritysmaailmaa ja kokoomusta. Todennä-
köisesti yrityskonsultit vetävät kotiinpäin ja tekevät kannatta-
vaa bisnestä. Myös kokoomus on tyytyväinen. Lautakunnan 
edustajat ovat yritysmaailmasta ja päätökset julistettu salai-
siksi, jotta niiden räikeisiin jääviysongelmiin eivät Hännisen 
kaltaiset tutkivat toimittajat voi puuttua.  

Suomen mittakaavassa Hännisen kertomuksessa on sitä 
samaa rikollista häikäilemättömyyttä, mistä Nicholas Sha-
xson kirjoittaa kirjassaan Aarresaaret – miehet jotka ryöstivät 
maailman (Into 2011) yritysmaailman todellisista rikollisis-
ta, jotka pukeutuvat muodikkaasti ja käyttäytyvät kohteliaas-
ti. Kirja on syväsukellus kansainvälisen kapitalismin niihin 
suurin lammikoihin missä isot kalat uivat jäämättä koskaan 
satimeen. Kirja on jo siksikin tärkeä ymmärtääksemme tar-
kemmin nykykapitalismin puliveivaavaa rosvotaloutta edus-
tavaa suuntausta, että jo yli puolet maailmankaupasta kulkee 
veroparatiisiyhtiöiden kautta verottajan käsien ulottumat-
tomissa. Kirja oikaisee myös elokuvista mieliimme jääneen 
väärän kuvan alasta. Veroparatiiseja eivät ole vain Karibian 
lomasaaret, vaan ennen kaikkea Yhdysvallat ja Britannia, eikä 
tyypillinen verorikollinen mafioso vaan suurpankit. Shaxson 
väittää veroparatiiseissa olevan piilossa omaisuutta yli 10.000 
miljardin dollarin edestä. 

Matti Ylönen kirjoittaa kirjassaan Veroparatiisit – 20 
ratkaisua varjotalouteen (Into 2008) rahoitusmarkkinoiden 
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kriisin kärjistyneen, kun avoimuuden ja rahoitusmarkkinoita 
koskevan oikean tiedon puute yhdistyi uusien riskialttiiden 
sijoitusmuotojen lisääntyneeseen käyttöön: ”Avoimuuden 
puute ja normaalin säätelyn ulkopuolella toimiminen ovat 
tyypillisitä myös veroparatiisitaloudelle. Rahoitusmarkkina-
kriisi onkin osoitus laajemmista maailmantalouden ongelmis-
ta. Sen kestävä ratkaisu edellyttää puuttumista veroparatiisi-
en varjotalouteen.” Ongelma on poliittinen, kuten Ylönen 
huomauttaa todetessaan ratkaisun edellyttävät puuttumista 
talouden ja politiikan valtasuhteisiin: ”Sen vuoksi ne herättä-
vät vastusta erityisesti rahoitusmarkkinoilla. Olennainen osa 
kansainvälistä yritystoimintaa koskevasta säätelystä on siirret-
ty markkinoille.” 

Kuka on siirtänyt? Se selviää seuraamalla esimerkiksi Yh-
dysvaltojen ja Ison-Britannian oikeiston suurimpia vaalira-
hoittajia. Rahaa tarvitaan paljon esimerkiksi Yhdysvaltojen 
senaattiin, sillä sinne ei kannata pyrkiä alle 100 miljoonan 
dollarin vaalibudjetilla. Isossa-Britanniassa sylttytehdas löytyy 
konservatiiveista, jotka purkavat aina hallituksessa ollessaan 
edellisten Labour-hallitusten yritysmaailmalle asettamia sään-
töjä. Uusliberalistisen ajattelun mukaisesti jääviysongelmaa ei 
ole, kuten Hännisen kertomassa suomalaisessa esimerkissä, 
koska ei ole valvontaa. Asiat on tehty monimutkaisiksi ja sa-
lalaisiksi. Ylönen kirjoittaa varjoparatiisitalouden antavan mo-
nikansallisille yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden 
valita itse, minkälaisen säätelyn parissa he toimivat.  

Näppärää eikö totta, silloin ei ole virallisesti olemassa jää-
viysongelmaa kaikkien ollessa yhtä ja samaa verottajalta piilo-
tetun omaisuuden suojelemista, josta hyötyvät niin omistaja, 
konsultit kuin lakimiehetkin. Ylönen paljastaa Suomen olleen 
2000-luvun alussa veroparatiisiongelman kanssa ”melko pas-
siivinen”. Suomessa ongelmaan ollaan heräämässä, sillä kyse 
on muiden maiden tapaan yhteisestä globaalista rikollisuu-
desta, mikä nakertaa moraalista pohjaamme paljastaessaan 
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rikkailla olevan vanhan maailman malliin edelleenkin oma 
yksityinen ohitustie onneen. Varjotalouden summat ja mer-
kitys on valta. Puolet latinalaisen Amerikan rikkaiden rahois-
ta makaa veroparatiiseissa. Afrikan eliitin rahoista lasketaan 
matkaavan tällä tavalla ulkomaille 80-90 prosenttia. Kehitys-
maista varastetaan joka vuosi lähes 1000 miljardia rikollisella 
tavalla hankittua rahaa. 

Tärkeimmissä veroparatiiseissa asuu alle prosentti maail-
man ihmistä. Veroparatiisitalouden avainasiakkaat ovat laaja 
joukko erilaisia rikkaita, joilla on sekä halua että kykyä piilot-
taa ammattilaisten avulla jättiomaisuutensa. Heitä vois kutsua 
myös hyvällä syyllä ”markkinatalouden uuskuninkaallisiksi”, 
sillä he tekevät avustajiensa suojissa ja turvaamina mitä ikinä 
haluavatkin käärien muhkeat voittonsa verottomasti. Tämä 
sama märkä pankkiirin päiväuni on jokaisella uusliberalisti-
sella poliitikolla kokoomuksesta sen antlanttisiin veljespuo-
lueisiin, Yhdysvaltojen republikaaneihin ja Ison-Britannian 
konservatiiveihin. Hännisen kertomus jääviysongelmasta on 
samalla koko demokratian uskottavuutta syövä esimerkki 
siitä, miten yritysmaailma voi toimia salassa ja lain turvin 
tehden mitä ikinä haluaa ja olla välittämättä moraalisista tai 
juridisista säännöistä.

Korruptio on niin läpinäkyvää ja automaattista, ettei 
kukaan hätkähdä siitä, kun ilmassa leijuvat sadat miljoonat 
dollarit pestyä rahaa. Räikein esimerkki siitä, miten kaikki 
voi jatkua kenenkään puuttumatta itse ongelmaan, on Ylösen 
kuvaus Yhdysvaltojen pankkiviranomaisten Riggs-pankkiin 
nimeämän pysyvän tarkastajan roolin muuttumisesta val-
vojasta pankin neuvonantajaksi ilmeisesti houkuttimena iso 
raha: ”Hän esimerkiksi puolusti Riggsin puutteita rahanpesun 
vastaisten määräysten toteutuksessa muiden viranomaisten 
vaatimuksia vastaan. Pankki palkkasikin hänet pian hänen 
erottuaan valtion virasta.” Suomessa sanoisimme, että teki 
”tyttiyliviikarit”. 
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Miten ovelasti 
Suomi ujutettiin 

Natoon?
Onko Suomi juoksemassa suden suuhun ilman, että ymmär-
tää sitä? Suomen poliittisen eliitin yhdessä valtamedioiden 
kanssa suorittama Nato-operaatio on malliesimerkki hyvin 
onnistuneesta ja lähes pyhästä tiedotuskampanjasta orkes-
terinjohtajana kokoomus ja presidentti Sauli Niinistö. Na-
to-keskustelun yksi psykologinen voima on uskossa ihmisillä 
olevan kyky ja oikeus päättää asioistaan sekä tehdä valintoja, 
jotka heistä tuntuvat hyviltä, huolimatta siitä, että ikäviä asioi-
ta levitellään julkisesti kaiken kansan nähtäville Nietzschen 
Näin puhui Zarathustra sanoin: ”Ja se mitä sanotte maail-
maksi, teidän pitää ensin luoda: teidän järkenne, teidän ku-
vanne, teidän tahtonne, teidän rakkautenne pitää itse siksi 
tulla!” Kokoomus hapuili ihan samoin kuin koko muukin 
poliittinen kenttä ennen I ms:aa etsiessään Suomelle sopivaa 
turvaa odotettavissa olevaa sotaa vastaan. 

Tutkija Seppo Tiihonen on kirjoittanut kirjassaan Manner-
heimista Mariniin ja Niinistöön - vallan verkostot ja neuvoan-
tajat 1944-2021 (BOD 2021). Tiihosen mielestä Niinistön 
vahva asema presidenttinä perustuu hänen kokemukseensa, 
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näkemyksiinsä ja niistä syntyvään osaamiseen erityisesti Ta-
savallan Presidentin johtamassa ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sessa valiokunnassa eli utva:ssa. Niinistö on ollut tässä roolissa 
omalle maalleen korvaamaton ja ylittänyt kaikki odotukset, 
mitä häneen kokoomustaustaisena presidenttinä asetettiin. 
Järkiperäinen pragmaattisuus on nostanut hänet jo ohi J.K. 
Paasikiven, jonka esimerkki oli pitkään kokoomuslaisten 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastanneiden ihmisten mie-
lissä. 

Tiihosen mukaan Niinistön roolia ulkopolitiikan johta-
jana tukee hänen asemansa puolustusvoimien ylipäällikkö-
nä sekä tähän liittyen 2010- luvun lopulta alkaen Suomen 
turvallisuusympäristön kiristyminen ja sitä kautta turvalli-
suuspolitiikan ja suurvaltasuhteiden painoarvon kasvaminen 
Suomen valtionjohtamisessa: ”Presidentti Niinistö on kiin-
nittänyt huomiota edeltäjänsä tavoin ulkopolitiikan ja EU:n 
piiriin kuuluvien ulko- ja turvallisuuspolitiikan erottamisen 
keinotekoisuuteen. Hän on esittänyt julkisia puheenvuoro-
ja EU-asioista, ei vain EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalta.” Mutta mikä on Niinistön oikea suhde Natoon? Julki-
suudessa hän esittää varovaista ja harkitsevaa suhtautumista, 
mutta käytännössä hän ajaa Suomea natoon härkäpäisesti. 
Presidentti Niinistö tarttui kuin ovela varas tilaisuuteen mark-
kinoida Natoa suomalaisten päiden kannattamiseksi. 

Yhdessä yössä entisestä Venäjän ystävästä ja Putinin kan-
sainvälisestikin ainutlaatuisesta ymmärtäjästä tuli vakava- ja 
synkkämielinen Putiniin pettynyt entinen ystävä, joka näki 
Macbethin haamun Putinissa, jonka naamion riisumisen 
jälkeen paljastuivat Niinistölle murhaajan kuolemankylmät 
kasvot. Turhautuneelle presidentille uusi, presidentin valtaoi-
keuksia kovasti karsinut, perustuslaki on ollut kivi kengässä 
ja aiheuttanut paljon närää hänen suhtautumisessaan muihin 
demokraattisiin valtioninstituutioihin, erityisesti eduskunnan 
ulko- ja turvallisuuspoliittiseen valiokuntiin ja hallituksen 
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EU-ministerivaliokuntaan, sekä niiden oikeuteen käsitellä 
ilman presidenttiä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä 
kysymyksiä. Keväällä 2020 Niinistö ärähti hallituksen tavasta 
sivuuttaa hänen mielipiteitään ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaan liittyvissä asioissa.

Niinistön mielestä presidentti johtaa ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa yhdessä hallituksen kanssa. Ukrainan kriisin alet-
tua 2014 Niinistö sai takaisin omasta mielestään presidentille 
kuuluvaa ulko- ja turvallisuuspoliittista valtaa kaappaamalla 
ulkopoliittisen vallan hallitukselta. Niinistö käytti tekosyy-
nä Venäjän pakotteita, jotka olivat hänestä ulkopoliittisia ja 
kuuluivat siksi presidentin vallan alaisuuteen. Niinistö on 
porvarillisen individualismin mallinukke. Risto Uimonen 
kirjoittaa kirjassaan Puolivallaton presidentti Niinistön ole-
van sekä itsenäinen että jopa itsepäisyyteen saakka valmiina 
puolustamaan omia näkemyksiään, kuten hän Ylen jutussa 
28.5.2016: https://yle.fi/uutiset/3-8914618 muistutti, väit-
täessään johtavansa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

Tulkinta oli hämmentävä ja nosti esille Niinistön todellisen 
luonteen vallanhimoisena juonittelijana. Lissabonin sopimuk-
sen perusteella EU-asiat päätettiin hallituksen ja eduskunnan 
toimesta ja se kismitti Niinistöä. Suomen osallistumisesta 
EU:n pakotteisiin tehtiin päätökset EU-ministerivaliokun-
nassa, johon Niinistö ei kuulu. Niinistö ei antanut periksi 
vaan sai käännettyä hallituksen ja eduskunnan kannalleen 
niin, että EU-pakotteita alettiin käsitellä edellä mainittujen 
instituutioiden lisäksi myös tasavallan presidentin johtamassa 
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa. Kyseessä on 
Suomessa historiallinen (voi verrata Ruotsin Kustaa III:sen 
vastaavaan) presidentin onnistunut perustuslaillinen vallan-
kaappaus, mikä näkyy myös siinä, miten Niinistö ajoi meitä 
yksissä tuumin USA-korttia hyväksikäyttäen Natoon. 

Kun hän sai hallituksen ja eduskunnan suostumuksen tuo-
da EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita tp-utvan:n kä-
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sittelyyn, hän legimitoi myös samalla tp-utva:n roolin valtion-
johdon ylimpänä instanssina, joka käsittelee myös tärkeimmät 
EU-kysymykset, valmistellen samalla EU:n kautta tapahtuvaa 
Nato:n laajentumista, mikä on ollut eurooppalaisten oikeisto-
puolueiden asialistalla jo 2000-alusta lähtien yhtenä tärkeim-
mistä ja salaisimmista tavoitteista. Niinistö nauttii suuresta 
vallastaan. Käytännössä hän päättää asioista yksin. Niinistön 
kokemus ja vahva näkemys ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 
sekä sotilasjohdon tuki ovat tehneet hänestä yksinvaltiaan 
ulkopolitiikan kysymyksissä. Nato-hanke on kuin timantti, 
jonka hän aikoo juhlallisesti asennuttaa kruunuunsa kautensa 
päätteeksi sementoiden samalla Suomen kuuluvaksi lännen 
taloudelliseen ja sotilaalliseen etupiiriin. 

Mediat rummuttivat vain yhtä vaihtoehtoa eikä kukaan 
muistanut kysyä, mitä jäsenyys maksaa, kuinka paljon ruu-
miita se vuodessa voi pahimmillaan tuottaa, kun suomalaiset 
joukot joutuvat tulevaisuudessa osallistumaan sotilasoperaa-
tioihin, tai millaiset ovat Venäjän uhkailemien vastatoimien 
merkitys maidemme väliselle kaupalle ja matkailulle? Entä 
eikö kukaan tajua, että nimenomaan USA on luomassa uu-
denlaista kylmän sodan aikaista etupiirijakoa - päinvastaisista 
väitteistään huolimatta, juuri sitä Venäjän pelkäämää kuris-
tuslenkkiä pitkälle kaulalleen pohjoisesta etelän kautta aina 
Kamsatskan niemimaalle, ja että sen laskun maksavat mm. 
Suomi sitoutumalla USA:n taloudellisiin intresseihin. Samaan 
aikaan medioissa heräsi henkiin vanha uinunut venäläisviha, 
Yle alkoi syöttää koronakriisistä tutuksi tulleella massiivisel-
la mediarummutuksella kansakunnan uhattua tilaa jyrkkien 
Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan ja Char-
ley Salonius-Pasternakin suulla ilman että sallittiin erilaisia 
mielipiteitä. 

Molempien vaikuttavien kokoomusmielipidevaikuttajien 
viesti upposi hyvin sekä medioihin että kansaan. Ylestä tuli 
yksipuolisen Nato-hehkuttamisen kanava, onhan se help-
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poa, kun kokoomuslainen Jouko Jokinen on Ylen uutis- ja 
ajankohtaistoimituksen päällikkö ja kokoomuslaiseksi tie-
detty Merja Ylä-Anttila - entinen MTV:n uutisten päällikkö 
- (nämä kuuluisat oikeiston Troijan hevoset tuhoamassa Yleä 
puolueettomana uutis- ja sivistysmediayhtymänä) on Ylen 
toimitusjohtaja ja monet tärkeät päällikköpaikat on miehi-
tetty kokoomuslaisilla.

Ylen rummutus erikoisuutislähetyksineen loi tarkoituksella 
sekavan tilanteen ja pelon suomalaisiin. Tuntui siltä, kuin il-
massa roikkui vain yksi kysymys: milloin on Suomen vuoro? 
Aaltolasta ja Salonius-Pasternakista tuli yhdessä yössä Naton 
tärkeimmät mannekiinit, ja sopivasti Ukrainan kriisin alettua 
Ylen tilaamassa gallupissa Naton kannatus oli noussut yli tar-
vittavan rajan eli viidenkymmenen prosentin. 

Juuri tätä hetkeä presidentti Niinistö, kokoomus, ja erityi-
sesti armeijan ylipäällikkönä toimivan Niinistön lähin apulai-
nen, puolustusvoimien komentaja, olivat odottaneetkin. Ja 
vaikka Suomea ei uhattu eikä Suomen tilanne ollut muut-
tunut radikaalisti suhteessaan Venäjään, sanoma oli selvä: 
Venäjä hyökkäisi seuraavaksi Suomen kimppuun ja Suomen 
on kiireellä liityttävä Natoon itsensä suojelemiseksi. Ukrainan 
kriisi tuli kuin tilauksesta Natoa kannattavalle presidentille ja 
hänen puolueelleen kokoomukselle. Suunnitelmat Suomen 
hivuttamiseksi Natoon olivat presidentin pöytälaatikossa siitä 
lähtien kun uusi perustuslaki eduskunnassa presidentin valta-
oikeuksien kaventamisesta hyväksyttiin vuosina 1993-1995, 
jolloin juristitaustainen Niinistö toimi sekä eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunnan jäsenenä, että myös sen puheenjohta-
jana asiasta päättämässä. Niinistö toimi silloin voimakkaasti 
vastaan presidentin valtaoikeuksien kaventamista.

Käytännössä Niinistöltä on presidenttinä riisuttu lähes 
kaikki entisten presidenttien valta. Hän joutui lähes tyh-
jänpantiksi edustukselliseksi presidentiksi siunaamaan po-
liitikkojen vallan ja toimia Tarja Halostakin vähäisemmillä 
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toimivaltuuksilla. Se ei Niinistöä kiinnostanut. Hän ilmaisi 
tyytymättömyytensä mm. EU-huippukokousten siirtämisek-
si pääministerin toimivaltaan kuuluvaksi. Eniten hän yritti 
pistää hanttiin uudesta perustuslain pykälästä, jossa määritel-
tiin presidentin ja pääministerin ollessa erimielisiä ulkopoli-
tiikasta, asian viemisestä eduskunnan ratkaistavaksi. Se olisi 
nakertanut hänen arvovaltansa kansan silmissä lopullisesti. 
Enää istuvan kokoomuspresidentin ei tarvitse taistella valtan-
sa puolesta. Niinistö on oppinut läksynsä. Natoon ei mennä 
lausumalla venäläisiä pelkääville suomalaisille taikasana Nato. 
Sinne mennään ovelan pelottelukampanjan avulla. Juuri sen 
olemme nähneet Niinistön pöytälaatikosta suoraan vedetyssä 
Nato-operaatiossa. 

Kun Niinistö vieraili maalikuussa lyhyellä varoitusajalla 
Ukrainan kriisin asioissa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bi-
denin luona, tilaisuuden jälkeen suomalaisille medioille jär-
jestetyssä lehdistötilaisuudessa joku toimittaja mainitsi kuin 
ohimennen Niinistölle Erkki Tuomiojan nimen.

Tuomioja oli edellisenä päivänä lausunut mielipiteensä 
Ukrainan kriisistä puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja-
na perinteisen varovaisen suomalaisen puolueettomuuspolitii-
kan kannattajana tietäen hyvin, ketkä ja miksi olivat ajamassa 
kiireellä Suomea Naton syleilyyn kuin ojasta allikkoon. Ei 
ole vaikea arvata, että poliittisen laidan vastakkaisilta puolilta 
tulevat Niinistö ja Tuomioja olivat eri mieltä asiasta ja ilman 
tätäkin ristiriitaa inhoavat syvästi toisiaan. Tuomiojan varo-
vaisuus on sitä, mitä Niinistö NATO-innossaan teeskenteli 
kansalaisille olevansa. Tuomioja, joka ei osaa piilottaa tun-
teitaan, yritti piilottaa huonosti närkästystään maan johdon 
liputtamasta avoimesta tiestä suoraan Naton syliin, Niinistön 
yrittäessä peitellä innostustaan. 

Siinähän se, nykypäivän KUSTAA III ihaillen onnitteli 
itseään onnistuneesta vallankaappauksesta ja Suomen syöttä-
misestä Natolle. Siinä on vain yksi ongelma. Suomalaiset eivät 
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ole tottuneet elämään naapuriensa kanssa vihassa. Mitähän 
siitä tulee nyt kun siitä tulee totta ja pitkä itäraja muuttuu 
vihoittelun ja ilkitöiden sotakentäksi. Yksi ongelma, mistä ei 
puhuta on se, miten vähän ymmärrystä länsimaihin suuntau-
tuneella länsisuomalaisella Niinistöllä on itään suuntautunei-
den itäsuomalaisten primäärejä poliittisia tarpeita kohtaan, 
mitkä ovat yksiselitteisesti hyvät ja ystävällisen mutkattomat 
naapuruussuhteet. Yhteisen rajan, 1500 kilometrin, välittö-
mässä läheisyydessä asuu puolin ja toisin miljoonainen kansa. 
Suomi on aina ollut kuin keskeltä halkaistuna jaettu itään ja 
länteen niin historiallisesti, poliittisesti kuin taloudellisestikin. 

Vuodesta 1830 lähtien Pietari on ollut itäsuomalaisille 
tärkeämpi kaupunki kuin Viipuri tai myöhemmin Turku 
ja Helsinki. Mikä on kaiken tämän hinta suomalaisille sen 
lisäksi, että menetämme lopullisesti muutaman miljardin Ve-
näjän-markkinat ja turistit puolin ja toisin ja kenen eduksi? 
Huoltovarmuus on taikasana, minkä takaa paljastuu se hinta 
minkä maksamme osissa mahdollisesta Nato-jäsenyydestäm-
me. USA:n aseteollisuus tarvitsee lisää tilauksia ja markkinoita 
taantuvien autoteollisuuspaikkakuntien nuukahtanutta talo-
utta piristämään. Yhtenäinen Nato USA:n johdolla tarkoittaa 
Yhdysvalloille EU:n sisämarkkinoilla toimimista vailla pelkoa 
kilpailuviranomaisten puuttumisesta turvallisuuspolitiikan 
suojaamiin asetuotteisiin, niihin ja uusimpiin ja kalliimpiin, 
joiden hinnalla ei ole kattoa silloin, kun kyseessä on maan 
puolustaminen. Aika ovelaa kauppapolitiikkaa – sitähän krii-
sit ja sota pohjimmiltaan aina ovat.

Vielä vuoden 1939 puoluekokouksessa kokoomus uskoi 
puolueettomuuden olevan paras keino säilyä tulevan suurval-
takonfliktin ulkopuolella: ”Voidakseen kaikissa olosuhteissa 
mahdollisimman tehokkaasti turvata puolueettomuutensa 
Suomen on ulkopolitiikassaan suuntauduttava toisiin poh-
joismaisiin valtioihin, lähinnä Ruotsiin, johon sitä liittyvät 
samanlaiset pyrkimykset ja maantieteellisestä asemasta johtu-
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vat yhteiset edut.” Nato-mielinen (kokoomus)valtiojohto teki 
viisaasti, kun ilmoitti ettei ilmoita natokantaansa vasta, kun 
ilmoittamisella ei ole mitään merkitystä eli siinä vaiheessa, 
kun muu maa on myllerretty ovelan natopropagandan myötä 
suosiolliseksi natoratkaisulle, eikä edes vasemmistoliiton pe-
rinteisesti natoon kielteisesti suhtautuneista kansanedustajista 
löydy yhteistä rintamaa natoa vastaan. Kansan mieliopiteen 
muokkaaminen on ollut helppoa, sillä yhteiskuntia pitävät 
mediakratian avulla koossa erilaiset yhteiset huolenaiheet ku-
ten sota, epidemiat, työttömyys ja ilmastokatastrofit. 

John Locke uskoi ihmisen olevan ”tabula rasa” tyhjä tau-
lu, syntyessään ja kokemusten muokkaavan ajatuksia. Jotkut 
kutsuvat tätä kollektiiviseksi muistiksi, minä tutun maailman 
”unohdetuiksi teksteiksi” ihmismielissä uinumassa. Kyse on 
vallan välikappaleena toimivasta kollektiivisesta neuroosista. 
Suomi on ollut pienenä maana ison naapurin varjossa hiljaa 
kärsien. Poliittisesti soveliaaksi keskustelukulttuuriksi kutsut-
tu varovaisuuslinja on tuottanut aiemmin paljon hämmennys-
tä, kun ongelmista ja asioista ei saanut puhua niiden oikeilla 
nimillä. Nyt padot ovat avautuneet ja suomalaiset on yhdis-
tetty yhden ainoan ison pelon, Venäjän-pelon taakse. Juuri 
tämä on ollut se todellinen voima, mikä on toiminut vipuna 
ihmisten halulle ostaa itselleen rauha Natomaana vanhasta 
vihollisesta. Mutta jotain tärkeää on unohtunut: asiat eivät ole 
ihan niin, kuin meille on väitetty niiden olevan. 

Nato-propagandan oveluus on siinä, ettei kukaan kyseen-
alaista sitä, osin siksi, että Venäjä on itse antanut aseet vihol-
lisen käyttöön, osin siksi, että kysymys on vahvasti kansan 
mielissä kulkevista uskomuksista. Peli alkoi olla jo selvä, kun 
vihreät olivat yksimielisinä hyväksymässä natojäsenyyden - 
mikä ei tietenkään aiemmin kokoomuksen puisto-osastoksi 
kutsutun nuoren ja koulutetun hyvinvoivan eliitin asenteita 
katseltaessa poikennut totutusta. Kun Venäjä alkoi brutaalin 
hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan helmikuun lopulla, suo-
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malaisten enemmistö oli vielä selkeästi natovastainen. Silloin 
Naton puolustajat alkoivat toimia. Yhtäkkiä medioissa alettiin 
esittää jamesbondimaista jännitysjatkosarjaa natoon liittymi-
sen välttämättömyydestä, mitä auttoi Putinin propagandan 
ylilyönnit ja venäläisten räikeät siviileihin Ukrainassa kohdis-
tamat ihmisoikeusrikkomukset. 

Ensimmäisten sotaviikkojen jälkeen säikähtäneet kansalai-
set saatiin ajettua kaikkialta medioista rummutetun ovelan ja 
vaihtoehdottoman natopropagandan avulla satimeen ilman, 
että edes vasemmistoliitto kykeni esittämään uskottavaa vaih-
toehtoa. Natokiima kuvaa hyvin myös tyhmyyden maksiimia. 
Siihen kuuluu yhden tunneperäisen mielipiteen varjolla kyky 
manipuloida, miten haluaa koko kansan mielipide ilman, että 
keskustelussa oikeasti esitettäisiin eriäviä mielipiteitä tai todel-
lisia vaihtoehtoja. Kun seurasi minkä tahansa median ylitse-
pursuavaa natokiimaa, huomaa niissä yhden yhteisen piirteen; 
ne hehkuttavat pikkupoikamaisella innolla mieliimme kuvaa 
natosuojasta, joka laskeutuisi päällemme natojäsenyyden 
hyväksymisen jälkeen niin tehokkaasti, että parhaimmatkin 
myyntipuheet jäävät jälkeen jo alkumetreillä. 

Alexander Stubb kysyi kirjassaan Hymyile, olet EU:ssa – 
europarlamentaarikon päiväkirja, miksi me olimme nykyjään 
liittoutumattomia: ”Terrorismin vastaisesta taistelusta? Ei. 
YK:sta? Ei. EU:sta? Ei. Natosta? Ei, koska olemme muka-
na Naton operaatioissa. Milloin lopetamme tämän älyllisen 
epärehellisyyden ja myönnämme suoraan, että Suomen liit-
toutumattomuus loppui 1.1.1995?” Silloin kun Stubb lähti 
ehdolle EU-parlamenttiin, hän huolestutti EU:ssa vallitseva 
myrkyllinen ilmapiiri ja tietty välinpitämättömyys. Se näkyi 
mm. puolustautumisessa. Stubb kyseli kirjassaan: olikohan 
Nato-ovi meille vielä auki? Kokoomuksen varsinainen tai-
donnäyte on ollut Suomen ujuttaminen Natoon ilman sen 
kummempia soraääniä. Mutta Suomessa parhaillaan käytävä 
Nato-keskustelu ja Venäjä-viha eivät ole uutta. Ne alkoivat 
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valkoisen Suomen aamunkoitossa.
Niillä on myös pitkät historialliset juurensa yhteispohjois-

maisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa. Tätä kes-
kustelua ovat käyneet aktiivisesti länsimieliset pohjoismaiset 
oikeistopuolueet kokoomus etunenässä. Jos katsomme Suo-
mea hieman taaksepäin Venäjä-suhteisiin vertaamalla, niin 
Venäjää vastaan jyrkimmin esiintyivät sortovuosina suomen-
ruotsalaiset aktivistit ja germanistisesti orientoitunut ylioppi-
lasliike. Professori Matti Klingen mukaan 1920- ja 30-lukujen 
suomalaisten vihamielisen Venäjä-asennoitumisen juuret ei-
vät olleet kaukana menneisyydessä, kuten oli väitetty pitkään, 
vaan juuri vuosisadan alun biologisissa rotuteorioissa ja niiden 
taitavassa propagandakäytössä puolin ja toisin. Muistutuk-
seksi Moskovassa ei ole perinteisesti pidetty pohjoismaisesta 
yhteistyöstä eikä luettu Suomea kuuluvaksi Pohjoismaihin. 
Paasikivi sanoi, että talvisodan jälkeen Neuvostoliitto oli va-
rannut Suomelle Ulko-Mongolian nöyryyttävän kohtalon. 

Itsenäisen Suomen suurin ongelma oli kytkeytyä yhä soti-
lasstrategisesta näkökulmasta vanhan keisarikunnan rajamaa-
na Baltian maiden sekä Puolan tapaan Neuvosto-Venäjän ja 
erityisesti väkirikkaan Leningradin turvallisuuteen. Missähän 
vaiheessa Suomessa aletaan puhua koko arsenaalilla käydystä 
Nato-keskustelusta? Ei todennäköisesti missään, sillä siitä pi-
tää huolen pääministeri Sanna Marinin Sdp:n puoluevaltuus-
ton myönteisen Nato-päätöksen jälkeen ylistämä konsensus. 
”Laajalla käsittelyllä” tukittiin epäilijöiden suut ja peloteltiin 
lisää säikähtänyttä kansaa. Siksi me tarvitsisimme eräänlai-
sen ”eettisen epäilykomission” purkamaan niitä valheellisia 
uskomuksia, joita yksipuolinen, kokoomusjohtoinen ja mili-
taristinen Nato-propaganda on meihin istuttanut. Aina pitäisi 
epäillä kaikkea, ja etenkin itseään, omia ajatuksiaan. Mutta 
aivan erityisesti pitäisi epäillä silloin, kun kokoomus tarjoaa 
jotain, jonka maksamme myöhemmin kalliisti, emme vain 
vielä tiedä milloin ja kuinka paljon.
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Potaskan-
puhumisen 

perinne
Kokoomuksessa vaikuttaa vahvana kahden puolueen alkuai-
kojen hieman toinen toisistaan erillisen johtajan, J.K. Paasiki-
ven ja Paavo Virkkusen, kyseenalainen retorinen spekulaatio, 
jota voisi hyvin kutsua sen sumuttamispoliittisten tarkoitus-
perien mukaan myös paasikiviläis-virkkuslaiseksi potaskanpu-
humisen perinteeksi, mikä näkyy vahvana tendenssinä rivien 
välistä sekä puolueen kypäräpappi-linjalta pelastaneen Juho 
Rihtniemen puheissa, että vielä tänäänkin voimakkaana Pette-
ri Orpon sanomisissa. Katsotaan ensin millaisia ihmisiä, nämä 
kaksi edellä mainittua vahvaa kokoomuksen historiallista voi-
mahahmoa olivat, sillä onnistunut valhe edellyttää aina esit-
täjäkseen sellaisen uskottavan ihmisen, jolla on sekä karismaa 
että auktoriteettia. Paavo Virkkunen paljasti rivien välistä kir-
joissaan kokoomuslaisen politiikanteon julman ytimen - sen 
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saman minkä pragmaattisuuden ja eliitin sekä instituutioiden 
puolelle asettumisen vallan nimissä paljasti J.K. Paasikivi - 
vaikka kietookin tarinointinsa myyttien utuiseen maailmaan. 

Paasikiveläis-virkkuslainen potaskan puhumisen perinne 
on muovannut kokoomuslaisen retorisen valheen kaiken py-
hittäväksi mantraksi, mikä sopii niin sadan vuoden kommu-
nisminvastaisen taistelun kuin nykyisen Nato-politiikankin 
oikeuttavaksi periaatteeksi. Esimerkki Paavo Virkkusen tavas-
ta käyttää tosiasioita väärin omiin ja puolueensa tarkoituksiin, 
on Virkkusen kirjoitukset kokoomuksen itsenäisyyden alun 
taistelusta kommunisteja vastaan. Tosiasiassa kokoomuslaiset 
tukivat usein itse johdossa oikeistoterroria ja laittomuuksia 
unohtamatta turvautua väkivaltaankaan silloin, kun se oli 
heistä tarpeellista – ja se tuntui olevan sitä aina, ja siihen oli 
rajattomat mahdollisuudet, kun väkivaltakoneisto oli täydelli-
sesti valkoisten vallassa - yrityksessä murtaa vasemmistolaisten 
selkäranka yhteiskunnassa. Virkkunen kaunistelee tätä kokoo-
muksen politiikan raadollisuutta kirjoittamalla kommunis-
minvastaisen taistelun olleen sitkeää ja pitkällistä. 

Siitä tuli kokoomuksen tärkein tehtävä ajan myötä. Ko-
koomuksen harmiksi ankarillakaan toimenpiteillä kommu-
nismia ei saatu Suomesta hävitetyksi. Virkkunen tunnustaa 
ongelman mutta ei puhu siitä. Köyhä ja alistettu kansa ei 
hevin äänestä herrojen puoluetta. Paavo Virkkunen, edusti 
aikoinaan sitä vanhakantaista arkkikonservatismia, jota hänen 
puolueensa Kokoomus edustaa vieläkin syvällä sisimmissään, 
vaikkei asioista enää puhuta mahtipontisella paatoksella ja 
isänmaallis-kristilliseltä arvopohjalta ponnistaen, varsinkaan 
liikkuville ja vaalit ratkaiseville äänestäjille, joille tarjotaan 
tarinaa kokoomuksesta modernina ja liberaalina keskustaoi-
keistolaisena yleispuolueena muka koko kansaa palvelemassa. 
Mutta juuri se, mistä ei puhuta, on myös avain ongelmien 
ratkaisemiseksi kokoomuksen omaa mytologiaa tutkittaessa. 
Virkkunen puhui moraalisesta varustautumisesta. Mutta mitä 
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tai keitä vastaan? 
Hänelle moraalinen varustautuminen tarkoitti vanha-

raamatullisen agraariajan julman jumalan hengen voimaa ja 
uudelleen tulemisesta. Jumalan henki sai Virkkusen mukaan 
ihmisestä tämän suostumuksella puhevallan. Hän voittaa 
epäilyksensä ja empimisensä ja lausuu näkymättömän vie-
raan tervetulleeksi. Tässäkin hän kirjoittaa tieten tahtoen 
tarkoituksellisesti toista kuin mitä tarkoittaa, sillä kyse ei ole 
lainkaan hengen uusista luomuksista, kuten Virkkusen kirjan 
Moraalinen varustautuminen – maailmanlaaja vallankumous 
(Otava 1955) perusteella voisi kuvitella – vaan päinvastoin 
kristinuskoon kääritystä orjuuttavasta taikauskosta, josta maa-
ilma on yrittänyt pyristellä Descartesin ajoista 1600-luvulta 
lähtien eroon – juuri siitä, jota vastaan maailman vasemmisto 
oli päättäväisesti alkanut toimia 1800-luvun lopulta lähtien. 

Virkkusen kirjan hengen uudet luomukset eivät siis ole 
uusia, vaan vanhoja lääkkeitä vanhoihin ongelmiin uusiin 
käärepapereihin käärittynä. Miksi hän tarjoilee meille eilisen 
aterian haaleaksi lämmitettynä? Siksi, että se kuuluu um-
mehtuneeseen arkkikonservatismin tuttuun kaavaan esitellä 
maailma jumalaisen valmiina ylhäältä annettuna staattisena 
rakennelmana paasikiveläis-virkkuslaisen potaskanpuhumi-
sen henkeen, missä tärkeimmät ihmisen opeteltavat asiat ovat 
asioiden muuttumattomuus – muuttamisen mahdottomuu-
den välttämättömyyden hyväksyminen ja nöyrä alamaismen-
taliteetti sekä tyytyminen siihen alhaiseen asemaan, minkä 
syntymässään on saanut. Oikeisto yhdessä äärioikeiston kans-
sa oli sittenkin vain pienen kansanosan pullikointia. Alueelli-
sesti Etelä-Pohjanmaa erottui selvästi äärioikeistolaisten joh-
tajiensa manipuloima hurmahenkinen kansanliike. 

Vasemmisto ei ollut helppo nujerrettava. Tällä Virkkunen 
viittaa etsivän keskuspoliisin vasemmistolaisiin kohdistamaan 
terroriin ja oikeistolaisten puolisotilaallisten järjestöjen sekä 
äärioikeistolaisten sotilaiden väkivaltaiseen toimintaan, vaik-
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kei suoraan sitä mainitsekaan teksteissään. Eikä voisikaan, 
vaikka juuri hän toki tiesi ja tunsi hyvin tilanteet. Vasemmisto 
kosti oikeistolle jarruttamalla kokoomukselle tärkeässä armei-
jakysymyksessä. Vuoden 1922 valtiopäiville tuotu hallituk-
sen esitys lopulliseksi asevelvollisuuslaiksi siirtyi vasemmiston 
äänin lepäämään yli seuraavien vaalien. Voitto oli kuitenkin 
väliaikainen. Kesän 1922 vaaleissa valittu eduskunta hyväk-
syi asevelvollisuuslain. Virkkunen kirjoitti: ”Vapaustaistelun 
päätyttyä ei voitu jäädä ilman sotavoimaa, koska edelleenkin 
oltiin sotajalalla Venäjän kanssa.” Kokoomus oli sotajalalla 
isompaa vihollista, kommunismia vastaan. Venäjään liitettynä 
sillä oli mahdollisuus lätkäistä yhdellä iskulla kaksi kärpästä, 
jos kokoomuksen ajamat tavoitteet olisivat onnistuneet. 

Tuntuu kun yli sadan vuoden takaiset tapahtumat kier-
täisivät ihmisten mielissä ja ympärillä kehää vieläkin tavalla 
tai toisella muistuttaen noista kauheista vääryyden ja väki-
vallan veripäivistä omalla absurdilla kauhullaan. Virkkunen 
kirjoittaa, että kun jonakin hetkenä luultiin lopullinen voitto 
saaduksi, nähtiin kommunismin pian uudelleen nostavan 
päätänsä. Tämä masentava havainto ja eräät toisetkin tosiasiat 
saivat hänet vakuuttuneeksi lopulta siitä, että taistelu kom-
munismia vastaan oli Suomen kohtalo. Politiikkaa voi rans-
kalaisfilosofi Michel Foucaultin hengessä tutkia kielellisenä 
toimintana, jolloin poliittista historiaa voi kirjoittaa uudelleen 
poliittisen toiminnan historiana jälkistrukturalistiseen tapaan 
korostamalla yhteiskunnissa vaikuttavia yleisiä tai hegemoni-
sia diskursseja ja niiden vaikutuksia pitkienkin aikojen yli. 

Siksi kokoomuksen olemusta voi tutkia pitkänkin his-
toriallisen perspektiivin takaa – ja päinvastoin kuulla myös 
nykypäivän politiikassa menneen ajan kaikuja ja nähdä mars-
siaskeleita. Kriittiselle jälkistrukturalistiselle historiankirjoi-
tukselle diskursseihin sitoutunut valta on vastannut niitä 
pakottavia yhteiskunnallisia rakenteita, joita voidaan nähdä 
talouden rakenteissa tai yhteiskuntaluokissa. Esimerkki yksi: 
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Kun Virkkunen kirjoittaa uskonnon, isänmaan ja kodin 
puolesta, hän yhdistää sanoihin turvallisuuden ja kristillisen 
jäykkyyden taitavan propagandistin hienolla tyylillä. Eri sanat 
tarkoittavat kirjaimellisesti eri asioita. Mutta eri asiayhteyksiin 
liitettynä voidaan saada epätosi lause vaikuttamaan todelta itse 
asian ja totuuden kustannuksella. Kodin puolustaminen on 
Virkkuselle ja hänen tekstejään lukevalle suomalaiselle samal-
la vaivoin hankitun yksityisomaisuuden pyhää puolustamista 
hirveää ”ryssää” vastaan, joka ei ole muuttunut mihinkään 
”vaikka voissa paistaisi” sitten hirveiden sortovuosien. 

Nyt pahantahtoisen Tsaarin sijalla oli vain pahat ja ilkeät 
kommunistit, jotka himoitsivat entistä alusmaataan ja sen 
valtavia metsiä itselleen. Esimerkki kaksi: Kokoomuksen tur-
vallisuuspoliittinen ajattelu ja käytännön toiminta kytketty-
nä kokoomuksen yleiseen imagoon ja tarpeeseen oikeuttavat 
kokoomuslaiset politiikkansa puhumalla toista, kuin mitä itse 
suurelle syötetty uhkakuva ja varsinaiset teot ovat perinteiden 
ja henkilöiden kautta välittyvänä ylisukupolvisina diskurssei-
na. Paavo Virkkusen luomat yleiset hengelliset ja uhkakuvat 
kirjansa Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeniltä - elettyä ja 
ajateltua (Otava 1954) luvun Uuden orientoinnin välttämät-
tömyys alaotsikossa Nälkä ja bolsevikkivaara, on hyvä esi-
merkkinä taas siitä, miten motiivit ovat eri kuin sanat ja miten 
voidaan puhua aidanpäästä, tarkoittamalla itse aitaa on, kun 
Virkkunen kirjoitti kirjassaan Moraalinen varustautuminen. 
Kyseessä on tietenkin suuren luokan hämäys, mikä toistuu 
kokoomuksen levittämässä propagandassa kautta historian. 

Ummehtunut arkkikonservatismi kääritään huolella isäl-
liseen huolestuneisuuteen. Virkkunen kirjoittaa kirjassaan 
neljästä ehdottomuudesta; ehdoton rakkaus, ehdoton puh-
taus ja ehdoton rehellisyys sekä ehdoton epäitsekkyys, mit-
kä ovat hänelle tiukasti ankaran, tuomitsevan ja syyllistävän 
vanharaamatullisen jumalan sanaan sidottuja peruspilareita, 
jotka nojaavat ehdottomaan kuuliaisuuteen ja vanhakantai-
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seen autoritaariseen luonnonjärjestykseen vallan oikeutuksen 
muuttumattomuudesta. Kuuliaisuuteen mille ja mitä vastaan? 
Kuuliaisuus vanhojen ukkojen huumorintajuttomiin hörinöi-
hin ja yleiseen ankeuteen vastaan villi vapaus ja omaehtoisuus. 
Suurin vaara tuntuu kirjoittajan mielestä olevan ihmisen kah-
litsematon vapaa tahto ja kyky käyttää älynlahojaan epäilyyn 
sekä kaiken olevaisen pahan vallan ja ihmisen ympärillä ole-
van ahdistavan autoritarisuuden ja sen kaikkien ilmenemis-
muotojen kyseenalaistamiseen vauvasta vaariin – päiväkodista 
vanhustenkotiin. 

Teksti on tuttua kypäräpappipuolueen perusmantraa valtaa 
pitävien politiikan piilosanomasta muuttumattoman luon-
teen osallisista eli kauniista ja rohkeista vastaan politiikan 
osattomat eli köyhät ja rumat. Kirjan otsikot Nykyaika kaipaa 
persoonallisuuksia, Tahdon muuttuminen ja uudistuminen, 
Sisäinen vapaus ja elämänilo, muutaman mainitakseni, pu-
huvat omaa ummehtuneen konservatismin kieltään paljas-
tavalla tavalla. Ja kuten kaikkia oikeistokristittyjä – entisajan 
”päiviräsäsiä”, kiinnostaa Virkkustakin kirjassa epämoraalinen 
toiminta eli toisten seksielämä ja sen eri houkutusten sekä 
ruumiin ”itsesaastuttamisen” repostelu yllättävän laajasti, 
mikä lisää kirjan etovuutta. Kirjan ikävin puoli ei ole se, vaan 
väite ”ehdottomasta epäitsekkyydestä rakentavana ja tuottoi-
sina elämänvoimana”. 

Epäitsekkyys on Virkkuselle kuitenkin ihan muuta, kuin 
mitä hän yrittää lukijalle väittää; Virkkuselle se on epäitsek-
kyyteen naamioitua itsekkyyttä, mustavalkoisuutta ja kor-
keampien voimien perintönä saamaa etuoikeutettua valtaa, 
minkä lähtökohdat ovat toisten syrjiminen, ahneus ja hen-
kilökohtainen turhamaisuus, ja kaiken tämän siunaaminen 
jumalan sanaa ovelasti omia tarpeitaan palvelemaan muunta-
minen. Idea on se, että maailman hierarkkinen järjestelmä on 
valmis ylhäältä alas, eikä sitä saa epäilevä tai kumouksellinen 
ihminen horjuttaa omaa henkilökohtaista itsekkyyttään ylei-
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sen edun – tässä tapauksessa johtavan luokan – tullessa aina 
ensin yksilön etua. Näin kaikki yksilön tarpeet ja vaatimukset 
voidaan tuomita vahingollisiksi yhteisön yleiselle onnelle ja 
toiveet turhiksi, ihan kuten kokoomus edelleen tekee perus-
tellessaan. 

Siksi Virkkunen ja kokoomus tarvitsivat viholliskuvia pe-
lotellakseen aina yhtä helposti manipuloitavaa pientä ihmistä 
ennen, ja etenkin nyt, ja vielä enemmän yhä epävarmemmaksi 
ja turvattomammaksi muuttuvassa tulevaisuudessa. Petoksen 
lisäksi pelko on maailman parasta bisnestä, missä liikkuvat 
suuret rahat, ja kulissien takana valtaa käyttävät epädemo-
kraattisesti, epähumaanein seurauksin, tiukkailmeiset kenraa-
lit ja pulleat yritysjohtajat. Virkkusen kirja Itsenäisen Suomen 
alkuvuosikymmeniltä on julkaistu vuonna 1955, mutta se 
voisi olla ihan yhtä hyvin julkaistu kokoomuksen hallitse-
malta 1920-luvulta, jolloin viholliskuva oli 1800-luvun sor-
tokausien ”ryssävihaa” pohjanaan käyttävä uuden sosialistisen 
kokeiluvaltion, eli Neuvosto-Venäjän viha, ja tärkeänä poltto-
aineena koko maan militarisointi. Kuulostaako tutulta? Kir-
jansa aluksi Virkkunen kuvailee tuntojaan ”vapaussodan pää-
tyttyä”, kun toukokuun puoliväliin mennessä koko maa oli 
”vapautettu ja puhdistettu vallankumouskapinan joukoista”. 

Virkkunen on kirjoittanut aiheesta aikaisemminkin, vielä-
pä mahtipontisemmin melkein heti vuoden 1918 tragedian 
päätteeksi Uutta Suomea rakentamassa-kirjan, missä voittaja 
arvioi voitettuja sodan viimeisinä viikkoina, mutta julkaistiin 
vasta alkukesästä 1918: ”Kapinaan nousseitten tuhotyö ei voi 
onnistua. Jumalan kiitos, kansamme sisin, suomalainen voima 
on noussut kapinaa kukistamaan.” Harvinaista kyllä kokoo-
muspoliitikoksi, Virkkunen kirjoitti luokista kirjoituksessaan, 
ja erityisesti vielä tuolloin keskenään eri mieltä olleista yhteis-
kuntaluokista, mutta ei halunnut nimetä sotaa sen ideologisen 
varauman takia luokkasodaksi vaan esitti sopuilua: ”Mikäli 
meistä riippuu, on tässä maassa kaikki voimat ponnistettava 
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siihen, että yhteiskuntaluokkien kesken saisimme vanhurs-
kaat ja veljelliset yhteiselämän suhteet luoduksi. Jollei tämä 
onnistu, emme pääse vapautumaan luokkataistelusta emmekä 
veljessodan vaaroista.” 

Ja koska itsenäisyyssenaatin kokoomuslainen päämies 
Svinhufvud oli muistuttanut suomalaisia porvareita ”nälän 
olevan punikki”, ja leipäviljan hankkimisen olleen suuri huoli 
vuoden 1918 lopulla, katseet kääntyivät kohti itää juuri synty-
neen Neuvosto-Venäjän suuntaan, joka kävi englantilaisten ja 
muun lännen hiljaa ja salaa tukemana monella rintamalla val-
kokenraalien johtamina sotaa uutta sosialistivaltiota vastaan. 
Kokoomuslaiset olivat aktiivisia tällä rintamalla. Kokoomus-
laiset olivat vallanneet maan tärkeimmät virat ja luottamus-
toimet. Suomalainen äärioikeisto oli jo lähtenyt Aunuksen 
retkilleen Neuvosto-Venäjän marraskuussa 1918 keskittäessä 
hyökkäyksen pelosta Rajajoelle joukkojaan samaan aikaan, 
kun Mannerheim oli matkustanut hallituksen pyynnöstä 
Englantiin ja Ranskaan pyytämään apua. 

Kun pääministerinä oli tuolloin kokoomuksen Lauri Ing-
man, syntyi idea puhua bolsevikkivaarasta kansakunnan tur-
vallisuutta uhkaavana tekijänä, vaikka kokoomuspoliitikot 
tiesivät vallan hyvin, ettei Neuvosto-Venäjän joukoilla ollut 
halua eikä kykyä hyökätä Suomeen, joka vielä lähes vuotta 
aiemmin oli ollut rauhallinen ja ystävällismielinen osa suur-
ta keisarillista Venäjää. Todellinen uhka ei tullut rajan takaa 
Neuvosto-Venäjältä vaan Suomen Itä-Karjalaan sotimaan läh-
teneistä äärioikeistolaisista ja Suomessa asuvista tsaarin hal-
linnon korkeista edustajista, kuten entisestä sisäministeri A. 
Trepovista, joka anoi Suomen hallitukselta turhaan joulukuun 
7. päivänä kymmenen miljoonaa markkaa lainaa aseistaakseen 
pienen sotajoukon Neuvosto-Venäjää vastaan valkokenraalien 
tueksi. 

Mutta tällaisista asioistahan me emme ole tienneet mitään. 
Miksihän?
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Jälkijäristyksiä
Naomi Klein muistuttaa, miten kylmän kapitalismin aikana 
Trumpinkin kaltaiset täysin valheelliset ja keinotekoiset tuot-
teet voivat olla mahdollista – Suomessa esimerkiksi valkoista 
valtaa jatkavana rakennelmana kokoomus. Kun elintärkeä 
yhteenkuuluvuuden tuottaneiden yhteisöjen merkitys laski, 
kaupallisten brändien vaikutus puolestaan kohosi. Syntyi tila, 
joka sekä on ettei ole – ajattomuus ja ikuisuus yhdessä, ja 
missä kaikki on ja ei ole mahdollista – mahdoton tulee mah-
dolliseksi kuvitelmia myyvissä ison rahan unelmatehtaissa, 
maailman muuttuessa samaan aikaan kovaa vauhtia hengel-
tään kuin yhdeksi suureksi ikuiseksi markkinaksi toistuvine 
ajatusten ja ideoiden alennusmyynteineen maailmaan, missä 
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Benedictus de Spinozan sanoin hyvä on sitä, jolla voimme 
lähestyä asettamamme ihmisluonnon mallia, siksi minkä 
varmasti tiedämme olevan meille hyödyllistä. Paha taas sitä, 
joka estää meitä lähestymästä ihmisluonnon mallia, ja jon-
ka varmasti tiedämme estävän meitä osallistumista johonkin 
hyvään.

Klein väittää, että vaikka brändätty kulttuuri käyttää hy-
väkseen tyydyttämätöntä tarvettamme olla osa jotakin itseäm-
me suurempaa, se ei pysty täyttämään tuota tarvetta kestävällä 
tavalla: ”Kun ostaa jonkin tuotteen voidakseen kuulua johon-
kin heimoon, ollakseen osa jotain suurempaa ajatusta tai ka-
pinaa, se tuntuu kyllä hyvältä jonkin aikaa, mutta tyydytys 
katoaa jo melkein ennen kuin on ottanut tuliterät lenkkitos-
sut uusimman iPhonen pakkauksestaan.” Tallainen tyhjyyden 
tunne palvelee täydellisesti loputtoman kulutuksen ja itsensä 
esineellistämisen tavoitetta, jota sekä sosiaalinen media että 
povarillinen informaatioviihdeteollisuus tukevat kritiikittä 
täysin rinnoin, ja elävät itse rahastaen tässä synnyttämässään 
tyhjässä kuplassa. Uhkakuva tyhjästä, merkityksettömästä ja 
itseensä tuhoon ajavasta maailmasta ilman tunnetta ja moraa-
lia on todellinen sekä vaarallisen ajankohtainen lähellämme, 
kuin tikittävä aikapommi alitajunnassa koko ajan valmiina 
räjähtämään. 

Se on juuri se kuva, mikä kokoomuksen hengettömästä 
tavasta nähdä maailma vain taloutena, suorituksina ja nume-
roina, lopulta johtaa epäinhimillisyydessään, unohtaessaan 
pienen ihmisen ja hänen tarpeensa elää ihmisarvoista elämää 
huolimatta siitä, ettei ole tuottava, luova ja tee töitä ammusta 
iltaan pyyteettömästi sille kaiken uhraten; tämä on työpe-
räisen kokoomuslaisen sotemallin peruslähtökohta: ihmisen 
arvo määräytyy hänen asemastaan ja hyödyllisyytensä lisäksi 
vain hänen maksukyvystään- ja halukkuudestaan ihmisten 
kuuluessa a, b- ja c-luokan kansalaisiin. Tällainen hengetön 
hyväksikäyttökokoomuslaisuus näkee ihmisen vain alisteise-
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na tuotantokappaleena, jonka arvo määräytyy siitä hyödystä, 
jonka hänestä saa elämänsä aikana irti, ja peritystä asemasta. 
Ajattelumalli on suoraan kuin vuoden 1918 traagisten ta-
pahtumien valkoisesta Suomesta, ja kuuluu lajissaan niihin 
jälkijäristyksiin, jotka valkoinen valta ja valhe sai aikaan, ja 
saa vielä tänäkin päivänä vaikuttavana ideologisena kuristus-
köytenä vapautemme esteenä. 

Klein kuvaa amerikkalaisen kapitalismin rajuja toimen-
piteitä ja sen poliittisten edustajien ihmisistä piittaamatonta 
röyhkeyttä, mutta ei ihmisten vastavoimaan uskovana anna 
periksi eikä heitä kokonaan toivoa tynnyriin, vaan näkee toi-
voa olevan vielä jäljellä, jos saisimme yhteisöt elvytettyä ja 
saisimme niistä elämillemme uutta tarkoitusta. Mutta saattaa 
olla, että Klein on liian toiveikas, sillä me elämme nyt hänen 
kirjansa 11. lukua Eriarvoisuuden ilmasto James Baldwinin 
sanoin: ”Luulen ihmisten takertuvan vihaansa niin itsepin-
taisesti, koska pelkäävät joutuvansa kohtaamaan kivun, jos 
he päästäisivät irti vihastaan.” Edellä esitetty malli hyvästä ja 
pahasta Benedictus de Spinozan sanoin voi kääntyä itseään 
vastaan, silloin kun pitää uskotella itselleen olevan hyvä ih-
minen hyvien puolella ja tekevänsä hyvää koko maalle ja sen 
myötä viime kädessä maailmalle. Moraalinen ongelma tulee 
siitä rahan merkitystä yhteisölle miettivän mielessä, ettei raha 
haise. 

Me emme voi vastustaa rahan hyvää tekeviä vaikutuksia ja 
samalla vastustaa sen tekemää pahaa. Tässä menee raja hyvän 
ja pahan välillä. Rahavalta toimii maksimoidakseen vapauten-
sa ja valtansa vastaan kuluttajien ja tavallisten ihmisten etu. 
Ja vaikka taloudellinen menestys sataakin usein myös muiden 
kuin omistajien laariin, talous edellä ja kaiken hintaa miettivä 
kapitalisti toimii vain ja ainoastaan rahan ehdoilla valmiina 
unohtamaan ihmisen ja kaiken muun, jos sitä ei säädellä ja 
sille ole vastavoimaa. Hänen on toimittava ja ajateltava osak-
keiden omistajien etuja ja voittoja, kuten seuraavassa Lidliä 
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käsittelevässä jutussa paljastuu: 
”Sipulipussi tarjouksessa, vain 0,49€. Iso punainen lap-

pu ja suoraan alla kilon pusseja sipuleita. Tarjouslapussa ei 
mitään mainintaa siitä, kuinka isosta pussista on kyse. Siinä 
lukee vaan sipulipussi. Kotona huomaat kuitissa sipuleista 
veloituksen 1,19€. Viestiä Lidlin asiakaspalveluun. Tiivistet-
tynä *Tiina Lidlistä: Tarjous koski 500g pusseja. Valitettavasti 
en voi auttaa enempää. Kerron tällaisen toiminnan olevan 
harhaanjohtavaa. Tiina Lidlistä: Välitän viestinne kauppaan. 
Harmi ettei vastaukseni ollut mieluisa. Hyvää kesänjatkoa* 
Tämä hävitty summa on mitään sanomaton ja toki olisin os-
tanut kaksi puolen kilon sipulipussia halvemmalla, jos olisin 
omistanut kristallipallon, mutta eihän näin saisi kaupassa 
homman mennä.”-asiakkaan ja Lidlin edustajan keskustelu 
Lidlin facebook-sivulla.

Asiakas osui tahtomattaan kapitalismin kuumaan ytimeen 
kerätä suuret voittonsa. Lidl Suomen markkinaosuus päivit-
täistavarakaupasta on jo lähes kymmenen prosenttia. Muu-
tama vuosi sitten Lidl oli yleinen puheenaihe 800 miljoonan 
voitollaan samaan aikaan, kun pahoissa talousvaikeuksissa 
kamppaileva ja rikkaille kalliilla merkkituotteita sekä ”laatua” 
myyvän Stockmannin tappio oli lähes sama, 800 miljoonaa 
euroa. Mutta Lidlissä laskukoneet käyvät yhtä kiivaina siinä 
missä muissakin voittoa tavoittelevissa yrityksissä ja mainon-
ta on aina yhtä tarkkaan harhaanjohtavaa ja psykologisesti 
mietittyä kuin muillakin. Yksikään ele tai hinta ei ole har-
kitsematon. Lidlin mainonnan suurpiirteisyys on kuitenkin 
harhaanjohtavaa; valpas asiakas huomasi jotain, mikä meiltä 
muilta on jäänyt huomaamatta, kun hän sanoi, että hävitty 
summa oli mitään sanomaton ja toki hän olisi ostanut kaksi 
puolen kilon sipulipussia halvemmalla, jos olisi omistanut 
kristallipallon, mutta eihän hänen mielestään näin saisi kau-
passa homman mennä. 

Hän on väärässä oikeassa asiassa. Tarkistin asian käymällä 
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kolmessa Lidlissä. Jokaisessa oli samanlainen sipulipussihui-
jaus. Siksi kysymys kuuluukin: eikö muka saisi mennä, kun 
se on osa Lidlin voittoja ja kuuluu tärkeänä osana rahamaail-
man kuluttajien kustannuksella voittoja tuovaan logiikkaan? 
180 kauppaa x 1 euron virhe x 100.000 vuodessa tekee 18 
miljoonaa euroa vuodessa. Se on 800 miljoonan voitosta jo 
aika iso osa. Juuri näistä pienistä virheistä ne suuret voitot on 
Lidlissäkin tehty. Eikä tämä ole kaupan mielestä epäeettistä 
tai laissa väärin määritelty teko. Tällaistahan opetetaan kaup-
pakouluissa. Toinen härski esimerkki on siitä, miten ongelmat 
lakaistaan maan alle kyykyttämällä ay-liikkeeseen kuulumat-
tomia nuoria huonoilla työehdoilla ja liian matalilla palkoilla. 
Suomalaista kapitalistia voimakkaimmin ja tuloksellisemmin 
edustavan Eteläranta 10:n vuosi kestävä rummutus ay-liik-
keen voiman vähentämiseksi on tuottanut tulosta. 

Työantajat eivät ole pitkään aikaan enää pitäneet ay-lii-
kettä tammikuun kihlauksen edellyttämänä tasavertaisena 
sopimuskumppanina, vaan enemminkin epätoivottuna ja 
epäkelpona sopimuskumppanina kehottaen yrityksiään so-
pimaan suoraan työntekijöiden kanssa omistajien etu edellä 
yleisistä sopimuksista välittämättä. Kouluttamattomat nuoret 
harvoin pääkaupunkiseudulla kuuluvat enää ay-liikkeeseen. 
Samalla yksi tärkeä osa suomalaista työmarkkinoiden neuvot-
telumekanismia ja luottamusmiesjärjestelmää on poissa työn-
tekijöiden vahingoksi. Enää eivät työpaikoilla ole ay-liikkeen 
yhteyshenkilöitä auttamassa ongelmissa, pitämässä työnteki-
jän puolta ja valvomassa että työntekijä voi sekä psyykkisesti 
että henkisesti hyvin ja saa työstään kohtuullisen korvauksen. 

Siitä esimerkkinä on Ylen Areenassa ollut Mot:n juttu 
13.4.2022.  MOT haastatteli kymmeniä työntekijöitä Hes-
burgerista, Mustista ja Mirristä, Change Lingeriestä ja Espres-
so Housesta. Tarkoitus oli selvittää, mistä ongelmat johtuvat 
ja johtiko julkisuus lukuisten esillä olleiden ongelmien kor-
jaamiseen. Jutun mukaan ilmeni, että ongelmia on edelleen. 
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Selvitys paljasti myös uusia ongelmia, kuten työntekijöiden 
tarkoituksellista hiljentämistä: ”Mustin ja Mirrin työntekijöi-
tä on vuosien ajan harmittanut se, että kaikista työtehtävistä ei 
ole maksettu palkkaa. Osa ketjun myyjistä työskentelee mo-
nessa myymälässä laajalla alueella. Myyjiä on paljon, avaimia 
vähän. Siksi joissain myymälöissä käytäntönä on ollut, että 
aamuvuoroon tuleva järjestää avaimet itse vuoroa edeltävänä 
päivänä. Musti ja Mirri ei ole kuitenkaan maksanut avain-
tenhausta palkkaa, vaikka työsuojeluviranomaisen mukaan 
pitäisi.” 

Myöhemmin Ylen jutun mukaan Musti ja Mirri suostui 
maksamaan, yhdellä ehdolla: Sallan tulisi pitää suunsa kiinni 
asiasta. Annan ongelma oli jutun mukaan liian iso työmää-
rä: työsopimukseen oli kirjattu viikon työmääräksi 15 tun-
tia. Annalle kuitenkin määrättiin jatkuvasti yli 25-tuntisia 
viikkoja. Annalla oli jo valmiiksi ikävä kokemus burnoutista, 
joten hän pyysi pomoiltaan toistuvasti tuntien vähentämistä. 
Pienemmän työmäärän sijaan Anna sai lähtöpassit. Potkujen 
syy oli jutun mukaan Annalle selvä. Hän jutteli muiden myy-
jien kanssa epäkohdista ja toi niitä myös esille. Ylen jutusta 
selvisi, että kiinni jäädessään virheistä julkisuudessa, yhtiöt 
selittävät kriisitiedottamisen klassisen mallin mukaan olevansa 
pahoillaan, pyytävänsä anteeksi ja korjaavansa ongelmat. Kun 
julkisuus on hälvennyt, mitään ei kuitenkaan tapahdu. Laki 
ei aseta kummoisia rajoitteita koeajalla olevan työsopimuksen 
purkamiseen. Yhtiöt ovat ovelia matalapalkka-alalla. 

Vaihtuvuus on korkeaa ja kukaan nuori ei halua saada 
työtodistusta huonoin arvosanoin, varsinkin kun se vaikuttaa 
jatkoon työmarkkinoilla suuresti. Mustilla ja Mirrillä koeaika-
jakson pituus on kuusi kuukautta. Ei kukaan uskalla kertoa 
ongelmista ongelmia, kun lopputulos on tämä. Mot:n selvitys 
osoitti muitakin ongelmia Mustin ja Mirrin työoloissa. Mutta 
aivan erityisesti se osoittaa, miten amerikkalainen kapitalismi 
ja sen kovat toimintatavat ovat rantautuneet myös Suomeen. 
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Ylen juttu on hyvä esimerkki siitä, miten nykyisin markkina-
voimat toimivat, kun suuria voittoja juuri näillä tarkoituksel-
lisilla ongelmilla tahkoavat yhtiöt jäävät kiinni työntekijöiden 
ala-arvoisesta kohtelusta ja huonoista palkoista. Logiikka on 
sama kuin Trumpilla, joka väittää ilmastomuutoksen olevan 
kiinalaisten suuri huijaus. Kaikki ikävä kielletään ja päälle va-
lehdellaan niin että korvat heiluvat. Mot:n tietojen mukaan 
työntekijät yrittivät kertoa ongelmista johdolle jo vuosien 
ajan. 

Miksei ongelmia ole siis korjattu aiemmin? Johdon vastaus 
on tekopyhää selittelyä suoraan Donald Trumpin Diili-oh-
jelman vapaista markkinatalouspuheista tai kirjoista nykyi-
senkaltaisen raakakapitalismin henkeen sodassa paikasta au-
ringon alla käsissään tukku rahaa, jonka on voittanut pelissä 
hävinneeltä osapuolelta tai kirjoistaan The Art of the Deal, 
Think Like a Billionare, Think Big and Kick Ass, Trump 101 
ja How to Get Rich: ”En tiedä, näin ei pitäisi olla. Organi-
saatiossamme ei ole ehkä ollut täysin selvää aiemmin, miten 
käsitellä tällaisia asioita. Meidän pitää nyt panostaa siihen. 
Otamme tämän hyvin vakavasti.” Tällä tarkoitetaan, ettei 
yhtiö kuitenkaan juuri tee mitään asioiden parantamiseksi. 
Sanat ovat yhtä tyhjiä ja ilmaan heitettyjä kuin Petteri Orpo 
Vaaherkummun haastattelussa kertoi ymmärtävänsä hoitajien 
palkkatoiveita, mutta samaan hengenvetoon sanoi, etteivät 
poliitikot saa puuttua työmarkkinoiden toimintaan.

Taustalla vaikuttaa ummehtuneen arkkikonservatismin 
päivitetty nykyversio ja maailman oikeiston lempilapsi, uus-
liberalistinen ajattelu, joka Naomi Kleinin mukaan demo-
nisoi julkista sektoria ja kaikkea, mikä ei ole markkinoiden 
tuottamaa tai perustu yksittäisten kuluttajien valinnoille. 
Kleinin mukaan rikkaat suojelivat ajatusta markkinoista aina 
oikeassa olevina. Vapaiden markkinoiden anarkia toimii ih-
misten yhteistä etua ja demokratiaa vastaan. Se vaikuttaa sekä 
kokoomuksen talouspolitiikan taustalla, että on myös seu-
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raus vuoden 1918 traagisten tapahtumien siitä epäterveestä 
perinnöstä, joka vielä tänään suomalaisessa yhteiskunnassa 
tietämättämme vaikuttaa psykologisina ja ylisukupolvisina 
jälkijäristyksinä. Kysymys on siitä kuinka paljon piinaa ja 
vääryyttä kiusattu ihminen kestää lopulta kestää ja mitä se 
häneen vaikuttaa. Seppo Hentilä kuvaa kirjassaan Pitkä varjo 
– muistamisen historia ja politiikka tätä traumaa muuttunee-
na kollektiiviseksi:

”Sisällissotien arvet paranevat hitaammin kuin tavallisten 
sotien, koska rauhan palattua joudutaan elämään samassa 
maassa. Katkeruutta ei herätä niinkään sodan lopputulos tai 
jommankumman osapuolen sotilaallinen voitto, vaan pahin 
kauna ja viha sikiävät vastapuoleen kohdistuneista, sotilaalli-
sen välttämättömyyden ja normaalien sotatoimien yli men-
neistä rankaisu- ja kostotoimista. Nykytermein ilmaistuna 
niissä oli kyse vakavista rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yli-
kankaan mukaan nimenomaan taistelutoiminnan ulkopuo-
lella tapahtunut tappaminen on ”se” piikki, joka jäytää”. Jos 
voittaja lisäksi koettaa salata ja peitellä omiensa hirmutekoja, 
aiheutuu ”katkerin katkeruus”, joka saattaa kyteä mielissä 
vuosikymmenten ajan. Salailun kierteestä oli paisunut trau-
ma, joka oli jäänyt purkamatta.”

Hentilä kertoo kirjassaan punaiseen terroriin syyllistynei-
den hävinneiden saaneen maksaa rikoksistaan raskaimman 
kautta. Valkoiseen terroriin syyllistyneet voittajista valtaosa 
ei joutunut teoistaan vastuuseen. Valtionhoitaja Svinhufvud 
vapautti joulukuun 7. päivänä 1918 antamansa asetuksen 
pohjalta valkoiset syytteistä. Vuoden 1918 traagisia tapahtu-
mia varten luotu valkoinen valhe ”vapaussodasta” myös suo-
jeli murhamiehiä Hentilän mukaan sillä, eiväthän isänmaan 
vapauden puolesta tehdyt teot voineet mitenkään olla suuren 
yleisön silmissä rikollisia. Entä kun valkoinen valhe siirtyy 
talouden puolelle? Kokoomuksen vuoden 2022 varjobudje-
tin tavallisia ihmisiä ja köyhiä sortavat leikkauslistat rikkai-
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den eduksi on kuin suoraa jatkoa vuoden 1918 traagisten 
tapahtumien jälkeisen valkoisen vallan harrastamalle köyhät 
kyykkyyn-retoriikalle. Suomen menestyminen edellyttää sen 
mukaan köyhien tyytymistä alistettuun asemaansa.

Muinaisille kreikkalaisille talous ei koskaan ollut lakien tai 
totuuden hallitsemaa. Marx näki talouden ongelman juuri 
tässä ilmenevässä kurittomana anarkiana ihmistä ja hänen 
vapauttaan ahdistaneessa merkityksessä vaarallisena ja vastus-
tettavana ilmiönä. Jotta ihminen ei jäisi talouden orjaksi ja 
pystyisi toteuttamaan itseään vapaasti, talouden piti organi-
soitua toisella tavalla kuin markkinat edellä Marxin mielestä. 
Myös Michel Foucault ymmärsi talouden hallitsevan roolin 
ihmisten elämässä ongelmalliseksi. Erityisen vaarallista demo-
kratialle on työn alistuminen markkinamekanismille, varsin-
kin jos taloutta hallitsevat yrittävät puhein ja teoin heikentää 
yhteiskunnallisen itsepuolustuksen ja siihen liittyvien vasta-
voimien toimia markkinoiden yksipuolista ja vahingollista 
laajentumista vastaan. Sota vallasta käydään näiden kahden 
välillä.  

Naomi Klein muistuttaa nykyisin vallalla olevan uuslibe-
ralismin olevan pääasiassa voitontavoitteluun suuntautunut 
ajatusrakennelma, ja siitä syystä hän ei edes mielellään kutsuisi 
sitä ideologiaksi, koska sen ytimenä on ahneuden oikeutus. 
Yhdysvaltalainen miljardööri Warren Buffet vahvistaa Kleinin 
väitteen: ”Viimeiset kaksikymmentä vuotta on ollut käynnis-
sä luokkasota, ja voittajaksi selviytyi oma luokkani – rikas 
luokka.” Kleinin mukaan uusliberalistisen hankkeen työkalut 
ovat käyneet jo turhankin tutuiksi: ”Julkisen sektorin yksi-
tyistäminen, yrityssääntelyn purkaminen ja alhainen verotus, 
joka mahdollistetaan julkisia palveluja supistamalla, ja kaikki 
tämä sinetöitynä suuryhtiöiden kannalta edullisin kauppaso-
pimuksin.” Sota taloudellisesta vallasta Suomessa käytiin – ja 
käydään yhä - hallitsevan valkoisen luokan, ja nousevan, mut-
ta alistetussa asemassa olevan, työväenluokan välillä vuoden 
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1918 traagisten tapahtumien jälkeen valkoisen valheen valli-
tessa yhä edelleenkin.

Ummehtuneet arkkikonservatiivit eivät usko yhteiseen 
hyvään. Sosialismi on heille mysteerinen käsittämättömyys 
kuin ikiliikkuja. Heidän mielestään ihminen on oman on-
nensa seppä ja auttaa itse itseään, jos osaa ja kykenee. Jos 
ulkopuolisen pitää auttaa toista ihmistä, auttaja veltostuu ja 
auttaja köyhtyy autettavan tasolle ennen pitkää ongelman 
vain pahetessa. Siksi he mainostavat eriarvoisuutta luonnolli-
sena ja tärkeänä osana ihmiskunnan historiallista tehtävää siitä 
huolimatta, että fransiskaanimunkki Johannes Duns Scotus 
(1265-1308) oli kommentoinut kriittisesti Tuomas Akvino-
laisen esittämää dominium naturale-ajatusta. Scotus uskoi jo 
tuolloin, ettei alkutilassa ollut mitään omistusta, herruutta 
tai ylivaltaa vaan tavaroiden ja omaisuuden yhteinen käyttö. 
Perustelut sille löytyi raamatusta Apostolien teoista: ”Koko us-
kovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt 
omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä.”  

Ajatus yksityisestä hyvästä on historiallisesti nuori. Vie-
lä keskiajalla yksinomistusta pidettiin syntiinlankeemuksen 
seurauksena. Se kuitenkin muuttui ja klassisen skolastiikan 
ajattelun mukaan yksityisomistuksen taustalla oli ihmisten 
laatima oikeutus taustanaan paavi Johannes XII:n omistus-
oikeutta koskeva puolustuspuhe. Yksityisomaisuudesta tuli 
massat ja eliitin toisistaan erottava raja, joka määritteli köy-
hien orjamaisen aseman omistajiin nähden. Ne, joilla oli, 
joutuivat puolustamaan omaisuuttaan, ja ne, joilla ei ollut, 
joutuivat taistelemaan saadakseen sitä. Suomessa kehitys al-
kaa kunnolla vasta sotien jälkeen kohti avointa kapitalismia 
ja yksityisomaisuuden kesiluokkaistumista. Kokoomus halusi 
purkaa sota-ajan säännöstelyä matkalla kohti markkinatalout-
ta. Kokoomus alkoi taktisesti taistelussa vasemmistoa vastaan 
puhua vasemmiston termeillä lainaten Saksasta sosiaalisen 
markkinatalouden periaatteen. 
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Kokoomuksen vanha polvi ei uskonut, että yhteiskunnalla 
olisi varaa hyvinvointivaltion sosiaalisiin kokeiluihin. 1950-
luku oli ammattiyhdistysliikevetoisen sosiaalipolitiikan vuosi-
kymmen. Kokoomukselle ay-liike oli edelleenkin pahanlainen 
mörkö. Maailmalla ensimmäisen ja Suomessa toisen maail-
mansodan jälkeen ay-liike pääsi ensimmäisen kerran taiste-
lemaan työntekijöiden oikeudesta. Pikkuhiljaa alkoi elämä 
köyhien ympärillä parantua. Työntekijöille tuli oikeuksia. 
Palkka nousi eikä inflaatio aina syönyt korotuksia. Hintoja 
alettiin säännöstellä, vuokra-asuntoja valmistaa, koulutusta 
ja terveydenhuoltoa järjestää. 1960-luvulla luotiin nykyisen 
hyvinvointiyhteiskunnan pohja. Mutta se luotiin vanhan 
punamullan hengessä kokoomuksen katsoessa tapahtumia 
sivussa. Kokoomus ei nukkunut tai antanut otteensa kirvota 
lopullisesti vallankahvasta hegemoniamarkkinoilla. Se keksi 
kaksoisstrategian, yhtäältä se puhui yhteiskunnallisten uu-
distusten puolesta modernisoiden retoriikkaansa, toisaalta se 
puhui suoraan vanhan valkoisen Suomen perillisille näyttäen 
olevansa se sama vaha eliitin säilyttäjäpuolue, jonka poltto-
aineena olivat edelleenkin perinteiset arvot sekä leppymätön 
ryssän- ja kommunisminviha.
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Parempi nuolaista 
ennen kuin 

tipahtaa
Kokoomuksen kesän 2022 puoluekokous järjestettiin Kalajo-
en hienoista hiekoistaan kuulussa kunnassa, ja on iso tapah-
tuma sekä itse kunnalle että pääministeripuolueen asemaan 
ensi eduskuntavaalien jälkeen valmistuvalle puolueväelle. Sitä 
kannatti juhlia jo hieman etukäteen isommallakin porukalla 
ajatuksella, että parempi nuolaista ennen kuin tipahtaa. Jos ei 
vaalivoittoa tulekaan, on gallupkärkeä ainakin juhlittu kun-
nolla yhdessä ystävien kanssa kuin kuninkaalliset. Lauantaina 
11.6 kokoomus järjesti puolueväelle gaalaillallisen (hinta joko 
98 tai 125 euroa): ”Lauantai-iltaa vietetään kokoomuksen ko-
tisivujen mukaan juhlallisemmin gaalaillassa. Kolmen ruo-
kalajin illallista tahdittivat Oulun yliopiston Teekkaritorvet 
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ja loppuillan viihdykkeestä vastasi Gepardi: Maagiseen tun-
nelmaan ei tarvita silmänkääntötemppuja, kun paikalla on 
oikea taikuri. Illan juontaa monitaituri Joni Pakanen, joka tuo 
taikuutta myös saliin illan kuluessa. Illan artistit.”

Sea & Sun Gaala Menu lauantaina 11.6 Kalajoella päämi-
nisteriehdokas Petteri Orpon kanssa puputettavaksi 

Alkuruoka:
Kylmäsavustettua perämerenlohta, saaristolaisperunasa-

laattia ja marinoituja kangasrouskuja.
Pääruoka:     
Yön yli haudutettua possunposkea, tynkäläistä perunakak-

kua ja villiyrttikastiketta.
Jälkiruoka:
Raparperikakku, marenkia, vaahtokarkkia ja mansikkakas-

tiketta.
Ruokajuomaksi tarjoillaan kaksi kaatoa menuun sopivia 

viinejä. Myös alkoholittomat vaihtoehdot. 
Menu on kokonaisuudessaan laktoositon, gluteeniton ja 

pähkinätön.
Kalaton menu: alkuruoka on kasvispohjainen. 
Kasvismenu: alku- ja pääruoka ovat kasvispohjaisia.
Yöllä kun suurin osa juhlavieraistamme ovat jo nakit sil-

millä, järjestämme valkoisen Suomen tanssit. Mukana ovat 
kaikki historiamme merkkihenkilöt sulassa sovussa. Juhlat 
ovat huoneistossa, missä lukee ”Parempi nuolaista ennen kuin 
tipahtaa”, sillä mikään ei ole vielä kirkossa kuulutettu.

Pukeutukaa kameroita varten iloisiin sateenkaaren värei-
hin – homoäänet saattavat ratkaista tulevat vaalit. Välttäkää 
turkiksia, jalokiviä ja liian loistokkaita pukuja. Muistakaa 
kaikessa tekemisissänne ja sanomisissanne: media on runsas-
lukuisena paikalla – muutkin kuin JPT.

Paikalla ovat myös uudet Nato-Suomen isännät, USA:n 
republikaanien oikeistosiiven senaattorit sekä Alex The 1 ja iso 
liuta eliitin muita edustajia niin kotimaasta kuin ulkomailta.
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Pitäisikö 
kokoomus kieltää 

lailla? 
Aristoteles kirjoitti kaikkien olevan helppo nähdä, millaisen 
luonteen rikkaus tuotti. Rikkaat olivat ylimielisiä ja koppavia. 
Rikkauden omistaminen vaikutti heihin niin, että he oletti-
vat omistavansa myös kaiken hyvän. Rikkaus oli Aristoteleen 
mukaan heille ikään kuin muiden asioiden arvon mitta, ja he 
ajattelivat, että sillä saattoi ostaa mitä tahansa: ”Rikkaat ovat 
myös epämiehekkäitä ja ylvästeleviä. Epämiehekkäitä he ovat 
ylellisyyden ja menestyksensä osoittamisen takia. Ylvästeleviä ja 
rahvaanomaisia he ovat siksi, että he muiden tavoin ajattelevat 
koko ajan haluamiaan ja ihailemiaan asioita ja he ajattelevat 
kaikkien tavoittelevan samoja asioita kuin he itsekin.” Mikä 
tekee rikkaudesta ongelmallisen, on siihen liittyvä vastustama-
ton vetovoima valta. Aristoteles kysyi eräältä ystävältään, oliko 
parempi olla rikas kuin viisas: rikas, vastasi tämä, sillä viisaiden 
voitiin nähdä odottavan rikkaiden ovien edessä.  

Se mikä tänään erityisesti puhuu perinnöllistä yksityiskapi-
talismia vastaan, on ilmastokriisin ohella maailman kurjistu-
minen ja rikkaiden osuus maapallon tuhoamisessa. Aristoteles 
muistutti ihmissukupolvien tuottavan eräänlaista satoa aivan 
kuten peltojen antimet, ja joskus käy niin, että kun suku on 
hyvä, syntyy jonkin aikaa erinomaisia miehiä, mutta sitten 
tapahtuu heikkenemistä: ”Alkujaan hyvä suku rappeutuu tur-
meltuneiksi luonteiksi, kuten kävi Alkibiadeen ja Dionysios 
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vanhemman jälkeisille, tai lujaluonteisia seuraavat veltot ja 
kelvottomat, kuten kävi Kimonin, Perikeleen ja Sokrateen po-
jille”.  Kun kokoomus puhuu ”mahdollisuuksien tasa-arvosta” 
se valehtelee räikeimmin harhaanjohtavilla sanoilla. Mahdolli-
suuksien tasa-arvo merkitse sitä, ettei kellään ole syntymästään 
etuoikeuksia tai varallisuutta ylitse muiden. Kokoomus antaa 
ymmärtää toista, mitä tarkoittaa ja siksi perimmäinen kokoo-
musongelma kulkee totuuden ja valheen välillä. 

Kokoomusta vaivaa paskanpuhumisen perinne ja psyko-
patologinen ristiriita totuuden ja valheen välissä liukkaasti 
liikkuvana yritysmaailman viidentenä kolonnana, joka tekee 
suuren rahan nimissä ja ottopoikana mitä sitä huvittaa muista 
tai yhteisestä edusta – totuudesta nyt puhumattakaan – piittaa-
matta. Kokoomuslainen Suomi pelaa kaksilla kortilla käyttäen 
hyväkseen ihmisten lyhyttä poliittista muistia ja hyväuskoisuut-
ta. Kokoomus puhuu kauniisti isoilla otsikoilla yleisestä hyvästä 
tekemättä mitään sen eteen käytännössä. Lähtökohtana pitäisi 
olla totuuden kertomisen velvollisuus, mutta sitä se ei ole, koska 
velvollisuutta ei voi olla ilman oikeutta. Kokoomukselle se on 
vahvemman oikeutta ja siksi epäoikeudenmukaista vailla velvol-
lisuuksia, sillä siellä missä ei ole oikeutta, siellä ei ole velvolli-
suuttakaan. Kaikkien on lupa siksi huijata ja valehdella. Mutta 
miten tämä on edelleenkin mahdollista ja jatkuu vain? Miksi 
valhe ei menetä vetovoimaansa? Miksi se on niin kannattavaa 
ja uppoaa ihmisiin kuin kuuma veitsi sulaan voihin?  

Siksi että sen eteen on tehty vuosisatoja töitä ja sitä ylläpi-
tävät hanakammin ne, joilla on paljon puolustettavaa, kuten 
kokoomus, jolle hyväosaisen rikkaan eliitin puolustaminen on 
kaiken politiikan peruslähtökohta. Tänään kokoomus pärjää 
hyvin ja saa viestinsä perille äänestäjien keskuudessa siitä huo-
limatta, että se toimii yksityisen edun puolesta yhteistä etua 
vastaan. Tilanne on sietämätön, Juuri siksi monet moraalista ja 
politiikan välisen yhteyden puutteesta kiinnostuneet nuoret ja 
muutosta haluavat ihmiset ovat alkaneet pohtia, pitäisikö suu-
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ryhtiöiden juoksupoikana epäeettisesti ja epäitsenäisesti toimiva 
kokoomus lakkauttaa perustavanlaatuisena huijauksena ja kan-
sanedustajat asettaa syytteeseen maanpetturuudesta? 2020-lu-
vulla taistelussa maapallon tulevaisuudesta käydään ratkaise-
vat väännöt nimenomaan suuyritysten ja välinpitämättömien 
suuromistajien ahneutta vastaan. Elokapinan otteet saattavat 
koventua sitä myötä, miten sen aktivistit turhaantuvat jatkuviin 
eliitin valheisiin ja muutosvastarintaan.   

Radikaaleimmat äänet ovat vaatineet kuolemanrangais-
tuksen poistamista väliaikaisesti tehostamaan tunnustusten 
onkimista syyllisyytensä kieltäviltä valheen ammattiarmeijalta 
täynnä juristeja ja muita ovelia ammattiselittelijöitä. Jotkut taas 
väittävät historian toistuvan nurinkurisesti ja kostavan väärin-
tekijöille sadan vuoden takaa, jolloin äärioikeisto, kokoomus 
johdossa, kiusasi ammatikseen köyhiä ja kielsi lailla äärivasem-
miston toiminnan vaikeuttamalla muutenkin köyhien järjes-
täytymistä ja toimeentuloa kiristyksillään. Petos on maailman 
vanhinta ja parasta bisnestä, koska ihmiset ovat niin helposti 
vieteltävissä ahneuden innoittamina haalimaan itselleen sitä, 
mikä on muilta pois. Tänään on selvää, ettei Marxin ennusta-
mana ahneudelle perustuva yksityiskapitalismi pelasta maapal-
loa, vaan tuhoaa sen.  

Marx ymmärsi Ranskan vallankumous mielessään porva-
rillisen yhteiskunnan olevan ongelma numero yksi yrittäessä 
vähentää yhteiskunnallisia ristiriitoja. Hän myös muistutti, että 
kouluttajiakin piti kouluttaa ennakoimalla uuden ihmisen on-
gelmatiikan: ihmisen uudestisyntyminen oli vaikeaa, ellei peräti 
mahdotonta, sillä sen toteutumista estivät vakiintuneet edut ja 
luokkaitsekkyys. Tämä on vapauden, sen oikean ja ihmisestä 
lähtevän vapauden, yksi suurimmista ongelmista. Marx ym-
märsi tutkia erilaisten yhteiskunnallisten suhteiden vaikutusta 
ihmisiin. Hän kritisoi porvarillista emansipaatiota rajoittuneek-
si. Vaikka ihmistä alettiin tarkastella tahtovana subjektina jo 
tieteen renessanssin aikaan 1100-luvulla, kovin pitkälle asiassa 
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ei ole vieläkään pötkitty. Tähän peliin kuuluu myös se, että 
vallan vahtikoirat, media, eivät puhu aivan totta tai tarkoita 
ihan tarkalleen sitä mitä esittävät ajattelevansa silloin kun ky-
seessä on valta. Valheilla tätä maailmaa – julmat simputtajat ja 
menneeseen jämähtäneet jäärät - hallitaan ja niitä, jotka sen 
paljastavat vainotaan.  

Todellisuus on kaikkea muuta kuin ennustettava ja koko 
ajan muuttumattoman samanlainen: asiat eivät ole välttämät-
tömiä tai väistämättömiä, vaan voivat olla myös ajateltavissa 
tai tehtävissä toisin - eikä todellisuus voi näin ollen olla jyrkän 
kaksijakoinen vaan sen on oltava kerrostunut. Oscar Wilden 
sanoin: totuus on harvoin puhdas, ei koskaan yksinkertainen. 
Mutta se ainakin on selvää, että tarvitaan sääntöjä ja säätelyjä ja 
puuttumista rikkaiden ikiaikaisiksi kuvittelemiin etuoikeuksiin 
tehdä mitä haluaa, vanhan vallan ja valheen takertuessa kynsin 
ja hampain muutosta haluavan ja mielessään epäröivän ihmisen 
mieliin. Yhteiskuntia pitävät mediakratian avulla koossa erilai-
set yhteiset huolenaiheet kuten sota, epidemiat, työttömyys ja 
ilmastokatastrofit. Liimana toimivat propaganda ja valheelliset 
väitteet. Ihan sama kokoomuspropagandassakin: ovelassa val-
heessa aseet käännetään vastustajiin päin sen omilla sanoilla, ja 
sanoille luodaan hämäämismielessä toinen todellisuus.  

Usein se sana, jota käytetään, tarkoittaa päinvastaista, kuin 
mitä luottavainen kuulija tai lukija sen olettaa hyväuskoisuu-
dessaan olevan. Kysymys on tietenkin huijaamisesta ja petokses-
ta. 2020-lopun ilmastoaktivistit eivät aio jäädä toimettomaksi 
kauniita sanoja suoltavan, mutta ei mitään muutoksen puolesta 
tekevän kokoomusjohtoisen teollisuuden edessä. Tulemme vielä 
näkemään uusinnot sadan vuoden takaisista rajuista keskinäi-
sistä kinoista. Mutta mitä me tekisimme itseensä tyytyväisen 
ja valheita valheellisen olemuksellisuutensa sisältä suoltavan 
kokoomuksen kanssa, jos he pääsevät kuin koira veräjästä ja 
maksattavat tulevaisuudenkriisit taas köyhillä, kuten aina käy? 
Ottaako kukaan kokoomuslaisista vastuuta muuta kuin itses-
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tään? Olisiko aika asettaa heidät henkilökohtaiseen vastuuseen 
vahvemman oikeuden väärinkäytöstä? Mutta kuka sen tekisi 
ja miten?  

Pitäisikö heidät ”uusmuiluttaa (mihin?)” kostoksi toimimi-
sesta yleistä hyvää vastaan yksityisen intressin puolesta vielä, 
kun he eivät osaa epäillä mitään ihmiskilveksi huomaamaan, 
mitä pahaa Suomen ajaminen Natoon ennen Euroopan rau-
hallisimmalla rajalla on saanut aikaan? Kokoomuksen onni on 
se, että Suomessa pukki on kaalimaan vartijana asiassa kuin 
asiassa. Kokoomuksella on nyt kasvavan sisäisen äärioikeistonsa 
rohkaisemana voimantunnossaan halu näyttää todelliset kas-
vonsa eliitin etujen tiukkana ja tinkimättömänä ajajana sekä 
uusmilitarismin lietsojana, sillä se tietää, ettei se joudu vastuu-
seen teoistaan, kun se voi aina vierittää syyn onnettomuuksista 
muiden niskaan. Kun Petteri Orpon I-hallitus aloittaa kevään 
2023 eduskuntaavaalien jälkeen maan jakamisen hyvinvoiviin 
ja pahoinvoiviin, maksattamalla rikkaiden hyvinvoinnin köy-
hillä, tarvitaan uudenlaista ”fernandopessoalaista anarkismia”, 
jonka polttoaineena on ”pragmaattinen idealismi”.  

Sitä voisi kutsua myös uudenlaiseksi uusvasemmistolaiseksi 
aktivismiksi, missä yhdistyvät Elokapinan vihreä idealismi ja 
marxilainen luokkataistelu yhteiseksi hyväksi tahdoksi Albert 
Camusin anoin: ”Niin hän käsittää myös miten tärkeä on vas-
tata tähän kysymykseen, koska se edellyttää ratkaisevaa tekoa. 
Sydämelle nämä asiat ovat itsestään selviä, mutta niitä on tut-
kittava syvällisemmin, jotta myös järkemme näkisi ne selvästi.” 
Pessimismin filosofina pidetyn Arthur Schopenhauerin mielestä 
oikea idealismi ei ollut empiiristä, vaan transsendentaalista jät-
tämällä maailman empiirisen todellisuuden koskemattomaksi. 
Hyvä tahto oli hänen mielessään moraalissa kaikki kaikessa. 
Kokoomuksella ei sitä ole. Miksi? Siksi, että ihmiselle kaikki 
riippuu siitä, mikä sille on täyttä totta. Etuoikeutettujen kokoo-
mukselle totta on vain oma minä, ahneus ja oma etu vastaan 
yhteinen hyvä. 
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Siksi he eivät halua paljastaa korttejaan vaan huijaavat min-
kä ehtivät saadakseen äänemme, jotta voisivat lakien voimalla 
alistaa ja ahdistella meidät nurkkiin hiljaisiksi häpeämään it-
seämme. Kokoomuslainen on kuin Schopenhauerin haukku-
ma Fichte valefilosofian isänä. Schopenhauer oli tinkimättö-
män rehellinen ja suorapuheinen kriitikko – juuri sellainen, 
jota tämä aika myös kaipaisi – erotellessaan oman aikansa 
teeskentelijöiden ja eri ”mukavapauden” kaapuun käärittyjen 
orjuuksia tarjoavien roistojen valheita. Schopenhauer inhosi 
valefilosofi Fichteä samasta syystä kuin kokoomustakin pitäisi 
sen petollisuuden ja valheellisuuden takia inhota. Fichte esitti 
etsivänsä yleistä ja puhdasta totuutta, vaikka totuuden etsimistä 
teeskennellen oli kiinnostunut vain omasta menestyksestään, 
yrittäen peittää sanojen kaksimielisyydellä ja epäselvillä puheilla 
totuuden.

Miksi me sitten menemme aina samaan halpaan vuosisadas-
ta toiseen ongelmien paljoakaan muuttumatta luonteeltaan? 
Antiikin Roomassa muistutettiin aina herkkäuskoista ”Nihil 
temere credideris” – älä usko mihinkään umpimähkään, sillä 
niin tehdessämme sisään vilahtaa meiltä salaa se valhe, joka 
maailmaa ja meitä pyörittävät. Rikkaat tekevät mitä haluavat ja 
maailma tanssii heidän pillinsä mukaan. Aristoteles varoitti rik-
kailla olevan onnen suosimina hullun luonne. Hän teki myös 
tarkkoja huomioita siitä, miten suuret omaisuudet vaikuttivat 
humalan tavoin omistajiinsa. Rikkaat tekivät mitä halusivat, ja 
olivat sekä vallanhimoisempia että tarmokkaampia edistämään 
asioitaan kuin muut. Kun he tekevät väärin, he eivät tee pik-
kurikoksia vaan suuria, isonluokan puhalluksia ja huijauksia. 
Juuri niin on tehnyt perustamisestaan lähtien myös kokoomus 
valvoessaan rikkaan eliitin etuja ja toimiessaan yleistä etua ja 
tavallista kansalaista vastaan.

Toimittaja ja kirjailija 
Harald Olausen
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