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MAAPALLOSANOMAT
Tärkeimmät teemat:

Hoiva
•	Kohtuuhintaista	lähihoivaa	kaikille	lompakkoon
	 katsomatta,		vanhuspalvelulakiin	lakisääteinen	hoitaja-
	 mitoitus	ja	valvonta,	hoivan	laiminlyönnistä	sanktiot,	koti-
	 palveluihin	enemmän	resursseja,		torjuttava	huutolais-
	 yhteiskunnan	kehityssuunta

Työ ja toimeentulo
•	Hallittu	perustulokokeilu	RATKAISUKSI	massatyöttömyyden
	 rakenne-ongelmiin	ja	palkattomien	turvaksi

•	Pk-,	mikro-,	maaseutu-	ja	varsinkin	naisyrittäjyyden	
	 toimintaedellytyksiä	parannettava

•	Pk-yrittäjille	ja	yrittäjäksi	pakotetuille	tutkijoille	ja	
	 pätkätyöntekijöille	yhdenvertaiset	työelämän	oikeudet

•	Pohjoisen	Suomen	elinvoiman	lisäämiseksi	koko	Suomi	
	 pidettävä	asuttuna

•	Valtionyhtiöt	takaisin	kansan	omaisuudeksi	ja	
	 Suomen	taloudelliseksi	selkärangaksi
	
TYÖTÄ  ELVYTYKSELLÄ OECD:n 
ja IMF:n ehdotusten mukaisesti!
•	Talouden	elvytys	laajalla	julkisten	investointien	ohjelmalla,		
	 lisäksi:

•	Ympäristön	ehdoilla	innovoidut	vihreät	työpaikat	ja	uusien		
	 vientituotteiden	ideointitalkoot	(kansalaispalkinto	kannusteeksi)

•	Luonnontuotteiden	talteenottoon	ja	jatkojalostukseen	
	 enemmän	valtion	resursseja

•	Uusia	biotalouteen	ja	uusiutuvaan	energiaan	perustuvia
	 elinkeinoja

•	Kunnon	satsaukset	KOULUTUKSEEN,	
	 KS.	Akavan	hallitusohjelmaesitys
	
MIKSI ÄÄNESTÄISIT MINUA?

•	Koska	olen	ollut	sinisilmäinen	maa-ilmanparantaja	ja	puna-
	 poskinen	ihmisoikeusaktivisti	jo	pitkään,	ei	ole	pelkoa	että
	 olisin	ostettavissa.	Idealisti	kun	olen,	ei	ole	pelkoa,	että	alan		
	 ajamaan	Kehittyvien	Maakuntien	tai	muiden	etupiirien	voiton	
	 tavoittelua	edetäkseni	uralla!	Uranikin	on	jo	työelämässä	ohi.				

Kaarina Kailon eduskuntavaalilehti 2015  www.kaarinakailo.info  www.facebook.com

Dosentti,	kaupunginvaltuutettu,	tasa-arvo-
ja	kulttuurin	tutkija	sekä	kansalaisaktivisti
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Vaalihumu saapuu toreille ja marketteihin. Postilaatikot täyttyvät mitä 
erilaisimmista mainoksista.  Ehdokkaat tekevät lupauksia paremmasta, varsinkin 
talouskasvusta ja työpaikoista, uhoavat paremmuudesta, kukin omalla tyylillään. 
Oulun vaalipiirissä on 165 ehdokasta tyrkyllä eduskuntaan, kolmestatoista eri 
puolueesta.

Äänestänkö ylipäätään? Vai äänestänkö sitä naamaa, joka on saanut mainos-
paikan Ideaparkin roskakorien kyljessä vai sitä joka nyt sattuu olemaan eniten 
äänessä ja näkyvillä? Vai selaanko 30 erilaista vaalikonetta ja etsin ehdokkaani sitä 
kautta? Kuka ajaa juuri minun asioitani ja pyrkii ratkaisemaan juuri niitä ongel-
mia, joita arkisessa elämässä kohtaan?

Minulle oikean puolueenkin valinta on ollut välillä vaikeaa. Nyt se on Va-
semmistoliitto. Minkä takia? Puolue on ainakin julistuksiensa tasolla sitoutunut 
arvoihin, jotka minua puhuttavat. Oikeudenmukainen ja luontoa suojeleva 
yhteiskunta rakentuu vasta kun ihmiset ovat tasa-arvoisia keskenään ja kaikista 
köyhimpien asemaa on parannettu huomattavasti. Niin naivilta kuin se tuntuu-
kin katsoessaan päivän lehtien uutisia murhista, sodista, raiskauksista, kavalluksis-
ta ja asemien väärinkäytöistä.

Törmäsin Kaarinaan ensimmäisen kerran vuonna 2010. Olin jättänyt ehdo-
tukseni artikkelista ”Onko naisilla tulevaisuutta yrittäjinä” Kaarinan toimitta-
maan Futura –lehden erikoisnumeroon (Sukupuolten tulevaisuus). Tutustuin 
samalla Kaarinan taustoihin. Silloin Turussa asuvana yllätyin, että Kaarina asui 
Jäälissä ja toimi Kiimingin kunnanvaltuustossa. Siellä se minun pappani on jos-
kus aikoinaan vaikuttanut. Isä Erkki on ollut myös mukana paikallisessa politii-
kassa. Olin varma siitä, että Kaarina on tutustumisen arvoinen ihminen. 

Kaarina on lämmin ihminen isolla sydämellä. Hän on tehnyt vaikutuksen 
monesta syystä. Kansainvälinen ura on avartanut Kaarinan katsantokantoja ja 
kielitaitoja. Hän on intohimoinen tutkija ja kerryttänyt elämänkokemuksensa 
myötä arvostettavan tietovarannon. Hän haluaa ”Pohjolan sammon” takaisin 
kansalle elitistiseltä talousvallalta. Kaarina on eläkeläisten puolustaja ja tasa-arvo-
kysymysten ammattilainen.  

Arvostan Kaarinaa myös siitä syystä, että hän uskaltaa ottaa kantaa ja etsiä tie-
toja sellaisista meille tärkeistä ja meihin vahvasti vaikuttavista asioista, joihin vält-
tämättä kaikki eivät uskalla tai halua vaikuttaa.  Kaarina on saavuttanut Oulussa 
äkäisenkin naisen maineen, ”Kaarina kailottaa” nimensä mukaisesti. Aivan oikein, 
kun halutaan vaikuttaa siihen, että yhteiskunnasta 
tulisi parempi paikka meille kaikille, kiltin tytön 
maineella ei pärjätä. Eikä saada ääntä kuuluviin.
Annan oman ainutkertaisen ääneni Kaarinalle, 
anna sinäkin 19.4. 
Tai mieluummin jo ennakkovaaleissa 
8.-14.4.2015! 

Vaalipäällikkö VTT 
Virpi Honkanen 
e-mail: Honkanen [at] gmail.com
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MARS äänestämään! 

PÄÄKIRJOITUS

Oulun Ympäristön Kalevalaiset Naiset Kaarina Kailon johdolla synnyttivät v. 2014 tähtiemo- palkinnon. 
Sen tarkoituksena on nostaa yhteiskunnallisesti merkittävän elämäntyön tehneitä ikänaisia arvoonsa. Kuvas-
sa v. 2015 tähtiemon, Terttu Kuuselan, kruunaustilaisuus.

Twitter: twitter.com/kkailo
Facebook: www.facebook.com/KailonKaarina Eduskuntaan 

Vaalituki Vasemmistoliiton tilille. 
Keräystilin numero: FI25 1521 3000 0014 63, 

Maksun saaja: Vasemmistoliitto, rahankeräyslupa ajalle 
15.11.2014-14.11.2016, luvan numero POL-2014-8029.

Sisältävät eduskuntavaalikeräyksen. 
Muista Kaarinan viitenumero: 82594



Keskeiselle Kainuun vedenjakajal-
le, Talvivaaralle on epävarman voiton 
kiilto silmissä ja riskeistä piittaamatta 
rakennettu arvaamaton aikapommi. 
Näin Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston luvalla, Kainuun Ely-keskuksen 
avustuksella sekä lukuisten sijoittajien 
voimin! Saatuun ympäristölupaan on 
sisältynyt jätevesien puhdistus ennen 
luontoon laskemista. Sitä ei ole kui-
tenkaan tehty, ainoastaan kalkkisa-
ostus. Muistuttajat ovat huomautta-
neet, etteivät ”puhdistetut jätevedet” 
ole voineet pilata kaivoksen lähijärviä, 
joita nyt Kajaanin kaupunkikin vaatii 
puhdistettaviksi. 

Talvivaaran kaivosyhtiö on hakenut 
erillislupaa puhdistettujen vesien joh-
tamiselle kaivosalueelta putkea pitkin 
Nuasjärveen ja Kalliojokeen. Aluehal-
linto saattaa tulkita, että ympäristö-
vaikutusten arviota ei tarvitse tehdä kalkkisaostuk-
sella neutraloitujen vesien laskemisesta luontoon, 
koska on kysymyksessä erillislupahakemus eikä 
ympäristölupahakemus. Siten erillislupa tarkoit-

taa myrkyllisten jätevesien laskemista suoraan 
Nuasjärveen. Muistuttajat ovat vaatineet jätevesi-
en puhdistamista ja siitä metallien ja mineraalien 
tehokkaampaa talteenottoa. Vuokatin kuulemis-
tilaisuudessa lupaviranomaisen edustaja joutui 

myöntämään, että kalkkisaostuskäsittely 
ei vastaa purkuputkihakemuksessa mai-
nittua termiä, puhdistetut jätevedet. 

Ekologisen tasapainon säilyminen luu-
lisi olevan lupaviranomaiselle ylin ohje-
nuora rajaa vedettäessä hyödyn ja haitan 
välillä. Talvivaara on maantieteellinen ve-
denjakaja, josta useaan suuntaan aiheutuu 
vahinkoa muille elinkeinoille. Kiinaan ei-
vät valuma-alueen alkutuotannon luon-
toelinkeinot siirry, mutta kaivosbisnek-
sellä keinottelijat voivat sinne loikata.

Valtiolla on sijoittajana kaksi vaihtoeh-
toa; vaatia hankkimaan hyvä kotimainen 
CleanTech tuote, 10 miljoonaa maksava 
puhdistamo tai auttaa Talvivaara-yhtiötä 
edelleen toimimaan laittomasti ja pol-
kemaan Suomen luontoa ja paikallisten 
oikeuksia. 

Valtion roolit sijoittajana, lupaviran-
omaisena ja samalla valvojana ovat pahas-
ti sekaisin. Estääkö perustuslaki oikeasti 

tällaisen?  Joka tapauksessa kaivoslakeja ja niiden 
valvontaa olisi tarkennettava ja valtausmenettely-
prosessia saada selkeämmäksi.  

Toimitus

Taantumasta on tullut osa arkeamme. Se näkyy 
tyhjinä liiketiloina, uutisina jatkuvista yt:stä ja po-
liitikkojen huolestuneina ilmeinä. Työttömänä on 
melkein puoli miljoonaa ihmistä. Talouskasvu on 
lähes olematonta tai hyvin pientä. Suomi tosiaan-
kin on taantumassa.

Kokoomuksen johtaman hallituksen vastaus on 
ollut yritysverotuksen lasku, menoleikkaukset ja 
välillisten verojen korottaminen. Yhteensä on lei-
kattu ja kiristetty lähes seitsemän miljardin edestä, 
yhteisöveron alennus taas tuotti melkein miljardin 
euron vajeen valtion kassaan.

Suomalaisten ostovoima on heikentynyt yli-
maltillisten palkankorotusten, sosiaaliturvan leik-
kausten ja arvonlisäveron noston seurauksena. 
Valtionosuuksien leikkausten vuoksi kunnat ovat 
vähentäneet henkilöstöä, ja kulutuksen sekä vien-
nin supistuessa yritykset irtisanovat ja lomautta-
vat. Huonoista seurauksista huolimatta oikeiston 
resepti on lisää sitä samaa: leikkauksia. Stubb, Soi-

ni ja Sipilä ovat yhteen ääneen linjanneet lisäso-
peutuksen puolesta.

 Aikana, jolloin vain “tehostetaan” ja “sopeute-
taan”, tarvitaan niitä, jotka ymmärtävät, mitä leik-
kaukset tarkoittavat. Vain ymmärtämällä aidosti 
päätösten seuraukset pystymme parantamaan pe-
ruspalveluita ja perusoikeuksia.

Mutta vasemmiston on myös oltava vahva ta-
louspoliittinen toimija. Isoja uudistuksia ihmisoi-
keuksien parantamiseksi ei voi toteuttaa, jos ve-
rotulot laskevat ja työttömyys ja menot nousevat. 
Oikeisto on ajanut Euroopan talouskatastrofiin, ja 
vasemmistolla on ainoa uskottava ohjelma virhei-
den korjaamiseksi. Kokoomus puhukoon omasta 
puolestaan sloganillaan “politiikka on rikki”. Va-
semmistoliitolla on selkeä ohjelma työllisyyden ja 
hyvinvoinnin parantamiseksi ja ilmastopäästöjen 
vähentämiseksi. Meillä ei ole varaa lisäleikkauk-
siin.

Li Andersson, 
Vasemmistonuoret, Turku

Värillä on väliä

Yhteisöveron alennus lisäsi yritysten voittoja
Yhteisövero on yhteisöltä kannettava tulovero, 
jonka tuotto jaetaan suhteellisiin osuuksiin val-
tiolle, kunnille ja seurakunnille.  Siis sitä veroa, 
jonka esimerkiksi osakeyhtiöt maksavat tuloistaan.  
Yhteisöverokanta oli aluksi 25 % vuosina 1993–
1997. Korkeimmillaan vero on ollut 29 %, jonka 
jälkeen sitä on rajusti laskettu. Vuodesta 2014 ve-
rokanta on 20 %.

Kun verokantaa alennettiin, sen tavoitteena oli 
Kokoomusjohtoisen hallituksen mukaan ”kasvu-
potentiaalin vahvistaminen, investointien vauh-
dittaminen, työpaikkojen luominen ja yritysten 
palkanmaksuvarasta huolehtiminen”. Samalla py-
rittiin turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä 
kilpailukykyä, sillä yritysverokantoja on kevennet-
ty monissa maissa viime vuosina.  

Perustelu Suomessa yhteisöveron aleen on aika 
erikoinen. Euroalueella keskiarvo oli 26 % vuonna 
2014, OECD maissa 24 %. Esimerkiksi Saksas-
sa, vahvassa talousmaassa vastaava verokanta on 
huomattavasti paljon korkeampi kuin Suomessa. 
Suomen verokanta on nyt samaa luokkaa kuin en-
tisissä Itäblokin maissa, tunnetusti kansalaisistaan 
vähemmän huolehtivissa yhteiskunnissa. Hieno 
homma, yhteisöveron alennus?

Kun yhteisöveroa on laskettu, sen tuotto on 
lähes puolittunut 2000-luvun huippuvuosista. 
Pelkästään viime vuonna yritykset maksoivat Suo-
meen yhteisöveroa noin 800 miljoonaa euroa vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin.  Jos verrattaisiin 
vuoden 2004 verokantaan, tulonsiirto yhteiskun-
nalta omistajille olisi vielä hurjempi. Lobbarit ovat 
asiansa hallinneet.

Tämä johti siihen, että omistajat ovat nostaneet 
isompia tilejä yrityksistä ja yhteisöverojen lasku ei 
ole näkynyt toivottuina investointeina. Isot yri-
tykset ovat menestyneet kahdella eri tavalla, voi-
tot ovat kasvaneet enemmän kuin investoinnit ja 
rahoitusasemaan on tullut selkeä parannus 1990-
luvulla.

Veroale ei tietyille yrityksille riittänyt. Suomessa 
suuryritykset maksoivat liikevoitostaan yhteisöve-
roa alle seitsemän prosenttia toissa vuonna.  Pienet 
ja keskisuuret yritykset maksoivat veroja selvästi 
enemmän. Reilua pienille ja keskisuurille yrityksil-
le?  Jatkoa kirjoitukselleni, katso Kalevan mielipi-
deosasto 26.3. ja blogini Honkasen hoidossa.

Virpi Honkanen

Kuva: Irma Heiskanen

Viinivaara, Hanganhete. Oikeisto ja SDP hamuavat tämän Oulun kraanavedeksi. 
Kuva: Terttu Kuusela.

Talvivaaran jätevedet puhdistettava



Piippolan vaari tuijottaa kuraista maata, lume-
tonta lakeutta. Aika matelee kevättä odotellessa, ei 
tullut valakoista jouluakaan niin kuin ennen van-
haan. Nyt kuitenkin tupruttaa. Yläilmoista leijailee 
pitsihiutaleita, kuin olisi taivaan esikartanossa tam-
pattu tyynyt tyhjiksi, höyhenpatjat puhki. Jospa 
se Pihtiputaan muori siellä suursiivoo,  ja hakkaa 
kaulimella jäätä niin että lopulta lunta tulla vihmoo 
oikein kunnolla. Vaan vaari on vielä täällä maan 
piällä, oottaa ja on kärsimätön, kunpa jo pääsisi 
muiden joukkoon.  

Ei se ole elo ja elossaolo enää herkkua vaikka vaa-
ri asuu seutukunnan syrjäkolokassa, josta savu ei 
tavoita viranomaisia. EU:n energiamarkkinat ovat 
menneet yhteen, pyhän kilipailukykynsä nimissä. 
Kielsivät puunpolton ja tervan. Jopa jokamiehen 
oikeus kumottiin. Omistavat Suomen metsät, ve-
sivarat, terveys-, vanhustenhoito- ja ruokaketjut ja 
muut palvelut. Siis EU:n suuryrityskeskittymät. Ei 
saa sienestää, kalastaa, metsästää eikä antaa julukisia 
tukia.  Paitsi kartanoille. 

Ovat pikkuisetkin koulussa kuin kanat tehokana-
lan orrella. Jokamiehen oikeudet ja jopa ilimainen 
juomavesi vääristää muka kilpailua. Ei saa enää ili-
man marjastaakaan. Joku otti siihenkin patentin. 
Mutta Piippolan vaari se on vaan henkensä pitimik-
si metällä käynyt. Saunankin lämmittää salaa. Eikä 
se elämä liian pitkäksi pääse venähtämmää, kun ei 
piisaa raha pillereihin. Mutta poikaa on ikävä. Kun 
ei kylältä töitä saanut. Lähetti digikännykän, mut-
ta kun on liikaa näppäimiä, koodeja ja salasanoja, 
kuka niitä muistaa. Ja kenellepä vaari soittaisi? Ei 
ole enää kunnan taloakaan. 

Olisihan se mukava kun joku joskus siivoisi. On 
tilaajia ja sitten tuottajia, yhtymiä ja  palvelut kaikki 
pörssissä. Johtajia näkkyy olevan joka lähtöön. On 
kontrolleria, kuntakonsulttia, tiimiesimiestä, esi-

miestiimiä. Ja golfkenttiä on nyt niin Pihtiputtaal-
la kuin Piippolassa. Ei se Suomi iliman niitä pärjää, 
muuten ei tule isoja herroja tänne meitä auttamaan. 

Ja rollaattoriväkeä on liikaa, siksi piti purkaa va-
nahainkodit.  Mihinköhän ne säästää? Vanhusten 
hautapaikkoja varten kun niitä on niin palajon, nii-
tä vanahoja ja sairaita?  

On ikävä vanahanajan meinikiä. Kun kuntapo-
motkin olivat muutosvastarinnassa. Eivät olleet 
valamiita viemään vanhuksilta tuhkaakin pesästä. 

Kyllä se oli korkea aika nyt ottaa oma elämä hal-
lintaan. Tuikata tulehen koko punainen tönö ja 
pottumaa. Ei tarvisi poika edes uurnaa. Eikö ollut 
hautajaisetkin ulokoistettu, kilipailutettu. Siinä vas-
ta varma pisnes! Nyt tämä poika lähtöö. Kun ei oo 
lähikirikkoakaan. Mitä nyt on joku mobiilikirikko-
tulosyksikkö kerran kuussa kylällä piipahtaa.  

    Kaarina Kailo

Suuret ikäpolvet eivät ole pommi 
eivätkä kauppatavaraa

Piippolan vaari ja kilipailukyky

Suomalaisessa vanhustenhoitoon liittyvässä kes-
kustelussa on viime ajat hoettu siitä, että koti on 
vanhukselle paras paikka asua laitoksen sijaan. Näin 
usein onkin, mutta ei välttämättä. Yhä huonokun-
toisemmat vanhukset pidetään kotihoidon turvin 
kotonaan. 

Monet elinkustannukset ovat nousseet, mutta 
eläkkeen taso ei ole noussut vuosiin samassa suh-
teessa indeksijäädytysten ja palkansaajin nähden 
epäreilun verotuksen tähden.  Vanhustenhoitoa 
kehitetään nyt valtakunnallisesti omassa kodis-
sa asumisen arvopohjalta. On räikeää, ettei kotiin 
tarvittavien palveluiden resursseja kuitenkaan lisä-
tä vaaditussa mittakaavassa. Kyse on siis palvelujen 
heikentämisestä säästöjen nimissä. Todellinen arvo-
lama ja välinpitämättömyyspommi! Tähän on saa-
tava muutos. 

Myös palveluasumiseen tulee löytyä paikkoja, 
kun kotona asumisen raja tulee vastaa. Vanhuksia 
ei saa pitää heittopusseina palveluntarjoajia kilpai-

luttaessa. Jatkuvat muutokset ovat erityisen raskaita 
muistisairaille. 

Muistisairaan olisi sopeuduttava aina uuteen 
asuinpaikkaan muutaman vuoden välein kilpailu-
tuksen seurauksena vaikka on selvää, että hän tar-
vitsee pysyvyyttä, turvaa. Itsemurhat ja masennus, 
jopa väkivalta kohtaavat vanhuksia heidän kodeis-
saan. Lisäksi siirtyminen muonamaatteihin, itse 
lämmitettäviin mikrouuni- ja muihin ateriamuotoi-
hin on pyhien yhteisöllisten ruokahetkien riistämis-
tä vanhuksita. Joillekin se sopii, mutta kuinka moni 
kaipaa ennenkaikkea ruokaseuraa!

Monet muistanevat että EU:n direktiivin mu-
kaan lehmiä on ulkoilutettava 60 päivää vuodessa, 
mutta kukaan ei moiti sitä, että on vanhuksia jotka 
eivät ole vuosikausiin päässeet käymään raikkaassa 
ulkoilmassa. Hehän eivät ole lehmien tavoin enää 
”tuottavia”, joten yrityslobbarit viis veisaavat hei-
dän oikeuksistaan. Yksityisestä ”laitoshoidosta” on 
tulossa pahimmillaan ketjuille ja pankeille keino 
päästä kiinni vanhusten omaisuuteen. 

Teen kaikkeni eduskunnassa, että näihin epäkoh-
tiin ja uhkiin puututaan lopultakin lainsäädännön 
tasolla. Välittämistä ei saa ulkoistaa!

Kaarina Kailo

”Joka toinen päivä yksi 
ikääntynyt tekee itsemurhan”

Kuva: Sari Koopman

Kuva: Sari Koopman



Paljon on tapahtunut neljässä vuodessa Russo-
voimaksi muuttuneen Fennovoiman tiimoilla ja sen 
jälkeen kun Maapallosanomissa viime eduskunta-
vaalien alla asiaa käsiteltiin: Paikaksi varmistui Py-
häjoen Hanhikivenniemi, joka on luontoarvoiltaan 
Perämeren niemistä tärkein merikotkineen ja val-
koselkätikkoineen. Lintujen kevätmuutto tiivistyy 
täällä kapeampaan kaistaan kuin missään muualla 
Pohjanlahdella. Hanhikivi sijaitsee alle 20 kilomet-
rin päässä Raahen keskustasta. 

Saksalainen EON lähti Fennovoimasta syksyllä 
2012, ja tilalle tuli Venäjän valtion ydinase- ja ydin-
voimayhtiö Rosatom reaktorin rakentajaksi ja osak-
kaaksi. Maaliskuussa 2014 Venäjä valloitti Krimin 
niemimaan ja osallistui sotatoimiin Itä-Ukrainassa. 
Tämä ei estänyt Suomen eduskuntaa 5.12. hyväk-
symästä periaatepäätöstä Pyhäjoen venäläisydinvoi-
malasta äänin 115-75. Asian eduskuntaan tuonti oli 
vastoin hallitusohjelmaa. Lupaa vastustivat kaikki 
vihreiden, yhtä vaille kaikki vasemmistoliiton, kah-
ta vaille kaikki rkp:n ja kristillisten kansanedustajat 
sekä merkittävä vähemmistö sosiaalidemokraateista 
ja perussuomalaisista ja muutama kokoomuslainen 
ja kepulainen. 

Tapaus Fennnovoima on osoittanut, että ”isän-
maallisuus” on Suomen porvareilla samaa tasoa 
kuin vuoden 1905 suurlakon aikaan, kun kauppi-
aat olivat huolissaan Pietarin bisneksistään, jos Suo-
mi itsenäistyy. Stubbin TV-haastattelun mukaan 
venäläinen ydinvoima ei ole ollut ongelma Ukrai-
nallekaan. Tiedotusvälineet eivät kommentoineet. 
Mitä tapahtuikaan Ukrainan Tšernobylissä keväällä 
1986?

Oulun vaalipiirin kansanedustajista ydinvoimalan 
puolesta äänestivät kaikki kepulaiset eli Juha Sipilä, 
Inkeri Kerola, Antti Rantakangas, Tapani Tölli, 
Mirja Vehkaperä, Timo V. Korhonen, molemmat 
kokoomuslaiset Esko Kurvinen ja Eero Suutari, 
perussuomalaisista Pentti Kettunen ja Pirkko Mat-

tila eli kaksi neljästä sekä Sdp:n Raimo Piirainen. 
Ydinvoimalaa vastaan äänestivät vasemmistoliiton 
kaikki kansanedustajat Katja Hänninen, Risto 
Kalliorinne ja Martti Korhonen, vihreitten ainoa 
Satu Haapanen, toinen demari Tytti Tuppurainen 
ja perussuomalaisista Ville Vähämäki. Äärioikeisto-
lainen Olli Immonen (ps) oli poissa – kuten myös 
Oulun Fennovoima-äänestyksestä.

Tämän vuoden eduskuntavaalien ehdokkaista 
osan kanta on nähty maakuntakaavasta ja kuntien 
Fennovoiman osakkuudesta päätettäessä. Ydinvoi-
man puolesta ovat siellä äänestäneet ainakin kepun 
Riikka Moilanen ja Matias Ojalehto, perussuoma-
laisten Vaili Jämsä-Uusitalo ja Sebastian Tynkkynen, 
kokoomuksen Outi Ervasti, Juha Hänninen, Milla 
Kynkäänniemi, Lyly Rajala ja Mari-Leena Talvitie 
sekä Sdp:n Mikko Salmi ja Pirjo Sirviö. Vastaan ovat 
olleet perussuomalaisten Anne Snellman, vasem-
mistoliiton Kaarina Kailo, Paavo Heinonen, Risto 
Kalliorinne ja Hanna Sarkkinen, Sdp:n Sari Halo-
nen, vihreitten Janne Hakkarainen, Latekoe Lawson 
Hellu, Jenni Pitko ja  Maarit Sihvonen. Vihreitten 
ehdokkaina on lisäksi kaksi tunnettua ydinvoima-
kriitikkoa Hanna Halmeenpää ja Mika Flöjt. 

Uudelleen ehdolle asettunut Niilo Keränen 
(kepu) kannatti ydinvoimaa vuoden 2002 äänes-
tyksessä, jolloin eduskunta teki periaatepäätöksen 
surullisen kuuluisasta Olkiluoto 3:sta, jonka piti 
valmistua vuonna 2007, mutta joka ei ole vieläkään 
valmis. Silloin vastaan oli Israelin toimia aina ja 
kaikkialla puolustava Hannu Takkula (kepu), joka 
nyt on Oulun vaalipiirin ehdokkaana.

 Juha Markkola

Uusliberalismia edistävät poliittiset päättäjät 
eivät ole sanoneet sanaakaan julkisuudessa raken-
teellista järjestelmäviasta, jossa syntyy työtuntien 
katoamisen, verotulojen hiipumisen, palkkapotin 
pienenemisen ja sitä kautta ostovoiman katoami-
sesta digitalisaation seurauksena. Näitä kysymyksiä 
kannattaisi esittää kansanedustajaehdokkaille:

1. Kun Suomesta on hävinnyt finanssikriisin 
aikana lähes 80 000 teollista työpaikkaa, miksei di-
gimaailmaan ole syntynyt vastaavaa määrää uusia 
työpaikkoja?

2. Digitekniikan sovelluksista 2/3 osaa liittyy tuo-
tantotekniikan ja internet- pohjaisen itsepalvelun 
kehittämiseen. Se luo muutaman uuden työpaikan, 
mutta hävittää vanhoja työpaikkoja monin verroin 
enemmän.

3. Digitekniikka lisää toki tuottavuutta. Kun 
tuottavuus kasvaa nopeammin kuin markkinat, mi-
ten se voi kasvattaa työpaikkoja?

4. Miten on mahdollista, että työ (=työtunnit) 
eivät ole lisääntyneet Suomessa, vaikka Suomen 
talous on kasvanut 2-3 kertaa nopeammin kuin 
EU-maiden keskiarvo (BKT lähes kak-
sinkertaistunut) 90-luvun laman jälkeen 
aina finanssikriisin alkuun asti (15v)?

5. Miksi talouden kasvu ei enää luo työpaikkoja, 
vaikka kaikki poliitikot, EK, ay-johtajat ja talous-
toimittajat niin väittävät? Työpaikat eivät ole kas-
vaneet 70-luvun puolenvälin jälkeen tuotannon 

kasvun suhteessa. Miksi toimittajat eivät ota tätä 
julkisuudessa ylläpidettyä valhetta esille?

6. Kun teollisten työpaikkojen tilalle on synty-
nyt pääasiassa palvelualojen ns. ”paskatyöpaikkoja” 
joilla ei enää elä, miten se kasvattaa ostovoimaa? 
Suomessa uusista työpaikoista on 80% on näitä ns. 
”paskatyöpaikkoja”.

7. Yrittäjille on annettu lukuisia verohelpotuksia, 
varallisuusvero ja kelamaksut poistettu, yhteisöve-
ro alennettiin 26 prosentista 20 prosenttiin ja siitä 
huolimatta uusia työtunteja ei ole syntynyt vaikka 
niin luvattiin. Missä olikaan veronalennusten dy-
naamiset vaikutukset? 

8. Kuinka teknologialla aikaansaatu tuottavuus 
ja sitä kautta saadut tuotot ohjautuvat/ohjataan 
takaisin markkinoiden ostovoimaksi? Nythän on 
käynnissä jatkuva supistamisen, kurjistumisen ja 
ostovoiman katoamisen kierre pohjalle. 

Lähteet: http://ariojapelto.blogspot.fi/2012/10/
avoin-kysymys-taloustieteilijoille-ja .html, http://
ariojapelto.blogspot.fi/2014/11/pelaistaisiko-pro-
tektionismi.html, http://ariojapelto.blogspot.
fi/2014/04/verotusko-tapissa.html 

Kaarinan vastaus: Olen itsekin ihmeissäni miten 
luomme työtä karsimalla hyvinvointilautakunnas-
sakin kipeästi tarvittua palvelujen henkilökuntaa 
(itse olen vastustanut sitä) ja siirtymällä yhä enem-
män sähköisiin palveluihin. Tämä valtion ja kunti-
en ”tuottavuusohjelma” tarkoittaa käytännössä, että 

naisvaltaisten alojen töitä karsitaan vastuuttomasti 
tai muutetaan riskiyrittäjyydeksi. Etsitään ”säästöjä” 
sillä, että hoitohenkilökuntaa korvataan sähköisillä 
järjestelmillä ja robotiikalla. Kuka hyötyy? ITC-alan 
miesvaltaiset yritykset, jotka keksivät kaikenlaisia 
leluja ja vempaimia ihmisten ja oikeiden eläinlem-
mikkien tilalle. Eli samaan aikaan luodaan työttö-
myyttä ja siirretään varoja yrityksille, vaikka koneet 
juuri luovat työttömyyttä eivätkä synnytä vastaavia 
verotuloja. Päinvastoin, ulkoistettu henkilökunta 
näkyy lisämenoerinä mm. hyvinvointilautakunnan 
budjetissa ja toimeentulokustannuksina! 

Toki kehruu-Jennikin aikanaan tuhosi työpaik-
koja ja johti tehokkuuden kasvuun, kehitystä ei ko-
konaan voida kieltää. Mutta jos tietoisesti luodaan 
massatyöttömyyttä pääoman ahneuden ja koneiden 
avulla, on löydettävä keino, millä ihmiset kuitenkin 
saavat yhä toimeentulon.

 Kehitys ei voi olla sitä, että harvat yrittäjät rikas-
tuvat ylettömästi palkansaajien ja mikroyrittäjien 
kustannuksella. On löydettävä kompromissi, missä 
pk-yritykset saavat töitä, mutta palkansaajien oikeuk-
sia ei ajeta maan rakoon. Perustulo ja yritysverotuk-
sen rakennemuutos ovat merkittäviä ratkaisuja, sillä 
edellisen turvin kannattaa työttömänkin ottaa töitä 
vastaan. Kestävin ratkaisu kuitenkin on pyrkimys 
täystyöllisyyteen, elvytyksen ja reilumman verotuk-
sen ja työlainsäädännön keinoin.

Ari Ojapelto

Venäläinen ydinvoimalako Raahen kylkeen 
– ei kiitos!

Digitalisaatio -
mihin katosivat ja katoavat työpaikat!

Kuva: Sari Koopman



Palstalle voi lähettää kysymyksiä spostilla 
(assistentin osoite kaarina.kailo@gmail.com) 
tai kirjekyyhkyllä. Pullopostiakin haen välillä 
torinrannasta. Tätikaarina osaa vastata kysy-
mykseen kuin kysymykseen. Vastaukset ilmes-
tyvät nettisivuilla kaarinaolkailo.info vielä vaa-
lien jälkeenkin. 

Hyvä TätiKaarina
Äänestäisin sinua jos et kuuluisi vasemmistoon. Mi-

ten noin fiksu ja filmaattinen tyyppi on valinnut puolu-
een, joka on yrittäjävastainen ja muutosvastarintainen?  
Nimimerkki, ”ei kommareita”!

Hyvä äänestäjä
Vasemmistolla on jälkikapitalistisen yhteiskunnan ra-

kennuspalikat!
Vasemmistosta esitetään julkisuudessa tarkoitusha-

kuisesti mustavalkoisia tulkintoja. Olemme joko jar-
rumiehiä tai taivaanrannan maalareita.  Samalla tavoin 
levitetään stereotypioita maahanmuuttajista, feminis-
teistä, romaneista, homoista jne. Totuus on, että meiltä 
löytyy monenlaisia tuoreita, pitkälle työstettyjä ja kypsiä 
ehdotuksia jälkikapitalistisen yhteiskunnan rakenteiksi 
ja arvoiksi.  Puolustamme ja elvytämme pohjoismaista 
hyvinvointivaltiota, emme edistä kommunismia.  Meillä 
on myös loistava pienyrittäjäohjelma,  puollan itse mm. 
että Alv-vero otetaan pois sosiaalialan palvelumikroyri-
tyksiltä (kampaamot, parturit, hierojat). Tämä lisää sekä 
työllisyyttä että elämänsisältöä ihmisille. Työttömyystur-
va on tarpeen myös mikroyrittäjille. 

 Oma yhteiskuntavisiomme ei tietenkään ole mitään 
”neukkufundamentalismia.”  En ole koskaan kannatta-
nut mitään totalitaristista vallankeskittämisen järjestel-
mää  tai hyväksyisi ihmisten liikkumisvapauden rajoit-
tamista. Eukkulakin (EU) on kaukana demokratiasta; 
se toimii nyt syyryrityslobbareiden linnakkeena;  mutta 
siitä tulee tehdä punavihreä liittoutuma jossa ihmisten 
laaja-alainen hyvinvointi menee ikuisen kilpailukyky- ja 
talouspuheen yläpuolelle.  Oikeisto on rikkonut hyvin-
vointivaltion. Se on nostattanut vastarinnan, ja me va-
semmistossa korjaamme sadon ja hedelmät—ja ruokim-
me sillä joka iikan. Ei enää leipäjonoja!

Tervehdys Kaarina, 
Kailotat aina vanhusten oikeuksista. Oletkos tehnyt 

mitään konkreettista vai vain lupaillut hoitaa meikä-
läisten asioita?  

Lyyli  Nieminen

Lyyli hyvä, 
Olen listannut nettisivuillani (”aloitteet”) monetkym-

menet aloitteet, joita olen tehnyt hyvinvointilautakun-
nassa mm. Oulun valtuustossa koskien juuri ikäihmisten 
kohtuuhintaisia palveluja. ´V. 2011 toimin myös Ikään-

(5.6.2014 uutinen) Oulun kaupungin suunnitellessa ter-
veystoimen mittavaa karsimista, hanketta vastaan nousi kun-
talaisten vastarintaliike. Sen seurauksena syntyi Oulun kaik-
kien aikojen suurin adressi, allekirjoittajina loppujen lopuksi 
yli l9000 oululaista. Kailon esitys terveyskeskuksen säilyttä-
misen puolesta ei saanut kannatusta, mutta hän uskaltaa olla 
eri mieltä suurissa omantunnon kysymyksissä.

Kysy mitä haluat –  täti Kaarina vastaa
tyneiden vaikuttajaryhmän puheenjohtajana. Olen 63, 
joten kyllä se eläkeikä lähestyy uhkaavasti, ja voit uskoa, 
että haluan parantaa vanhuspalvelulakiakin ja lisätä sinne 
sen ”arvokkaan” vanhuuden, jonka oikeisto poisti siitä! 

Hei vanha ystävä, 
Poikani on jäänyt koukkuun subutexiin ja on ihan 

heitteillä. Kukaan ei oikein osaa auttaa häntä ja olen 
hirveän huolissani. Niin monet nuoret syrjäytyvät ja 
päätyvät kadulle kun ei ole työtä eikä mielenterveyspal-
velut toimi yhtään! Mitä aiot tehdä!? Huolestunut äiti,  
luokkatoverisi Kati

Hei Kati! 
Soitellaan, haluan tietää tästä enemmän, ja voi surku 

että on käynyt näin. Tiesitkö, että vasemmistonuorilla on 
tosi hieno”HUOLI2015-kampanja, joka puolustaa mie-
lenterveyspalveluita.” Sairaalapaikkojen ja hoitoaikojen 
vähentäminen, osastojen sulkeminen sekä hoitajaresurs-
sien väheneminen on kiihtynyt viime vuosina. Kampan-
ja vaatii hallitusohjelmaan toimenpiteitä, jotka takaavat 
hoitoon pääsyn yhdenvertaisena koko maassa: perustus-
lain mukainen ja subjektiivinen oikeus välittömään hoi-
toon ja huolenpitoon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat 
kulkevat valitettavan usein käsi kädessä. Noin joka toisen 
itsemurhayrityksen taustalla on alkoholin väärinkäyttö. 
Suomessa on noin 300 000 alkoholistia ja kymmeniä tu-
hansia huumeiden ongelmakäyttäjiä. 

VUOSITTAIN UUSIUTUVAT LUONNONANTIMET
kestävästi hyödynnettynä ovat Pohjoissuomen kehittymisen, taloudellisen 
kasvun ja selviämisen perusta. Toimiala tuo maaseudulle työtä ja yrittäjyyttä 
jos asennemuutos toteutuu talouden-, hallinnon- ja päätöksenteon kentillä. 
Keruutoiminta, jatkojalostus ja tutkimus pitää olla tukineen erityisen kehittä-
misen kohteena luonnonvaroiltaan rikkaassa ja puhtaassa maassamme. Tämä 
elinkeino ei vaurioita luontoa, vaan metsiä ja erämaita hyödyntäen yhdessä 
kehittyvien jalostusteknologioiden kanssa auttaa maaseutua ja koko Suomea 
pysyvästi. Tuotannon raaka-ainetarve on nykyiseen saantoon verrattuna mo-
ninkertainen elintarvike-, hyvinvointi-  ja kosmetiikkateollisuudessa. Puhtaista 
raaka-aineistamme valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä maailmalla. Tuotekehi-
tykseen ja vientiin mutta ennen kaikkea marjojen, sienien ja kasvien talteenot-
toon pitää oikeasti panostaa enemmän.  Luontomatkailu ja luontoon tukeutu-
va hyvinvointibisnes tulee kasvamaan. Maamme puhtaan luonnon imago säilyy 
ja vienti lisääntyy.

KOIVU: lehdet, oksat, mahla, tuohi, runko, tuhka/tisle: lääke, 
maanparannusaine, tuholaistorjunta, pintakäsittely                                                                                     
KUUSI: kerkät, pihka, kävyt, runko
NOKKONEN: versot ja siemenet 
VOIKUKKA: nuput, kukat,  versot, siemenet  
MUSTIKKA: marjat, lehdet

Anja Henttunen

Kailo Tromssan
 ilmastokonferenssissa. 

Kuva: 
Vaili Jämsä-UusitaloOta yhteyttä: 

honkanenv@gmail.com

Kailo,
Voiko vasemmistolainen olla tosiaan seurakuntaneu-

voston jäsen! Ettekö te pidä uskontoa opiumina kansal-
le? Nimimerkki ”Isä ja poika”

Hyvät Isä ja poika, 
On totta, että vasemmisto on kritisoinut sitä, miten 

uskonkiihko on johtanut enemmän kuin mikään risti-
retkiin ja valloitussotiin. Uskonto voi harhauttaa kiihko-
mieliset ihmiset väkivaltaan. Mutta kyllä vasemmistolai-
sissa kristityissä on paljon niitä, joille tärkeintä kaikissa 
uskonnoissa on niiden viesti elämän suurimmista arvois-
ta, lähimmäisenrakkaudesta ja hyvistä teoista. Ei pidä ste-
reotypioida! Voisi yhtä hyvin kysyä, miten oikeistolaiset 
kristityt sallivat perintätoimistojen eli oman aikamme fa-
riseusten tavan tehdä kovia voittoja ihmisten hädällä - ko-
ronkiskonnalla! Vasemmistolainen pastori Kai Sadinmaan 
tiivistää hyvin ”10 käskyä valtiolle”, jotka itse Kiimingin 
seurakuntaneuvoston jäsenenä allekirjoitan:

l.  Kunnioita vanhuksia 
2. Älä varasta lapsilta tai köyhiltä 
3. Rakasta maahanmuuttajaa
4. Hillitse kulutusta 
5. Löydä työn merkitys 
6. Älä tuhoa julkisia palveluja 
7. Pelasta taide 
8. Lisää rikkaiden verotusta 
9. Torju Nato 
l0. Jubilee - anna velat anteeksi (yliriistetyille kehitys-

maille)
 (Sadinmaa on pappi ja Vasemmistoliiton eduskunta-

vaaliehdokas (sit.) Helsingissä. 



MIKÄ TTIP-CETA?  Lyhenteet 
viittaavat Yhdysvaltojen, Kanadan 
ja EU:n välisiin vapaakauppa- ja in-
vestointisuoja-sopimuksiin. Kansa-
laiset/kansalaisjärjestöt vastustavat 
kautta maailman kiivaasti  erityisesti 
investointisuojaa ja siihen liittyvien 
riitojen ratkaisumenettelyä (ISDS).

 

Sopimuksiin liittyvät ydinuhat: 

- Siirtävät valtioiden – ja täten kansan   
varallisuutta suuryrityksille.

- Kyse ennen kaikkea sääntelyn purka-
misesta, joka johtaisi epäeettisten/ympä-
ristöhaitallisten tuotantotapojen laajenta-
miseen.  

- Elinkeinoelämä vaatii erityisasemaa: 
se yksin voisi vaikuttaa lakeihin ja lakiesi-
tyksiin etukäteen. 

- Ruoan terveysstandardien, eläinten 
hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja rahoi-
tuksen sääntelyn harmonisoinnissa men-
täisiin alimpien standardien suuntaan.

- Tähtäimessä voittojen ja yritysvallan 
kasvattaminen demokratian, luonnon ja 
eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. 

- Pienyrittäjät, esimerkiksi viljelijät, 
eivät voisi kilpailla USA:n megafarmeja 
vastaan.

Miten sopimuksia 
puolustetaan?

- Yhdenmukaistetaan säädöksiä ja kan-
sallisia lakeja, jotka toimivat monikan-
sallisten yritysten  voitontavoittelun ja 
investointien esteenä.

- Suuri mahdollisuus parantaa sääntely- 
ja sääntöyhteistyötä ja helpottaa yritysten 
markkinoillepääsyä USA:ssa ja EU:ssa. 

- Kaupan esteiden purkaminen lisää 
kansainvälistä vaihdantaa ja alentaa liike-
toimintakustannuksia.

- Tullien ja tariffien alentamisen vaiku-
tukset näkyvät suoraan kuluttajahintojen 
alenemisena ja tuotevalikoiman parane-
misena.

Mistä sopimuksen 
puolustajat vaikenevat?

- Riitoja ratkaiseva välimiestuomiois-
tuin koostuu vain muutamasta lähinnä 
korporaatio-intressejä ajavasta lakimiehes-
tä, joita ei ole valittu demokraattisesti eikä 
itse elin noudata minkään maan lakeja.

- Vaikka jokin tuote osoitettaisiin pai-
kallisissa sääntelyoikeuksissa haitalliseksi, 
valtion tulisi maksaa ulkomaisille inves-
toijille korvauksia heidän itse arvioimien-
sa tulevien tuottojen menetyksen määrän 
mukaisesta tappiosta.

- Kapitalismi muutettaisiin riskittö-
mäksi, koska voitot ovat yhä yksityisiä 
mutta riskit sosialisoitaisiin.

- Yhtiöt pyrkivät kasaamaan isoja ra-
hoja jo pelkällä välimiesoikeuteen haas-
tamisen uhalla (monet valtiot suostuneet 
maksamaan jättikorvauksia etteivät päädy 

oikeuteen -70 % tuomioista suuryritysten 
hyväksi!).

Missä sopimuksen puolusta-
jat osoittavat naiviutensa?

- Yhteiskuntatieteellinen tutkimus: 
ns. ”vapaan” kaupan lisääminen mark-
kinoilla johtaa jo valmiiksi vahvojen 
vahvistumiseen. 

- TTIP johtaisi ympäristölle ja terve-
ydelle tuhoisien tuotantomenetelmien 
laajentamiseen (tapausesimerkkejä laa-
jasti)  kestävän kehityksen sijaan.

- Sopimuksen salainen neuvottelu 
kuvaa sitä tyyliä, jolla demokratiaan 
suhtaudutaan. Päätökset tehdään pie-
nen piirin kesken elinkeinoelämä-ve-
toisesti.

- Välimiestuomioistuin voisi vel-
voittaa ja on jo velvoittanut monia 
valtioita maksamaan jättikorvauksia, 
mikäli niiden luomat tai jopa suun-
nittelemat säädökset ja lait tulkitaan 
haitallisiksi (suur)yhtiöille. 

- Mikäli poliitikot toimisivat yhtei-
sen hyvän puolesta – vaikka tekemällä 
geenimuuntelusta laitonta sen ongel-
mien paljastuttua – heidät vietäisiin 
ulkomaalaisen, ei-valtiollisen tuomio-
istuimen tuomittavaksi.

Varovaisuusperiaatteesta
luovuttaisiin EU:ssa

- EU siirtyisi tutkimukseen perus-
tuvasta varovaisuusperiaatteesta Yh-
dysvaltojen malliin, jossa turvallisuus 
oletetaan ja sen haastaminen jätetään 
yksityisille oikeusjutuille. 

- Yhdysvalloista EU-markkinoille 
tulevat tuotteet (esimerkiksi geeni-
muunnellut kasvit) ja tuotantotavat 
(esimerkiksi liuskeöljyn poraaminen) 
eivät olisi takuu-turvallisia.

- Laaja patenttisuoja suuri ongelma 
talouskasvun kannalta; ei kannusta in-
novaatioihin, eikä myöskään mahdol-
lista kriittistä tutkimusta.

- Juuri Yhdysvaltojen ja Kanadan 
epäeettisten ja tuhoisien tuotantota-
pojen laajentamisen vuoksi kauppaso-
pimus johtaisi globaaleihin haittavai-
kutuksiin.

Miten sopimukset voivat 
vaikuttaa elämääsi?

- USA:n ruokaturvallisuusviran-
omaiset ovat suuryritysten armoilla ei-
vätkä ole onnistuneet takaamaan tur-
vallisia standardeja. EU antaisi näille 
instituutioille oikeuden tarkastaa uu-
sien Yhdysvalloista tulevien tuottei-
den turvallisuus. EU-kansalaiset eivät 
voi näihin tahoihin vaikuttaa. 

- Terveyttä suojelevaa säätelyä ja 
valvontaa heikennetään vuodatettujen 
asiakirjojen perusteella 

- 92 prosenttia sopimusta varten 
kuunnelluista tahoista on yhtiöiden 
edustajia. Yhtiöillä olisi oikeus vaa-
tia muutoksia lakiehdotuksiin, jotka 
muuttaisivat niiden kauppaetuja, en-
nen kuin laeista edes keskusteltaisiin 
parlamenteissa. 

- Yhtiöt olisivat pääroolissa myös 
poikkikansallisessa säätelyelimessä 

Miten nimenomaan naiset ja 
naisvaltaiset alat kärsisivät?

- Lobbaajina ovat lähinnä miesval-
tainen teollisuus ja kansainvälinen 
mieseliitti.

- Tasa-arvo ja kansalaisten yh-
denvertaisuus eivät kuulu yritysten 
arvoihin vaan niiden tehtävänä on 
osakkeenomistajien etu ja voittojen 
kasvattaminen. 

- Miesomisteiset suuryritykset ja 
rahaeliitti, joiden etu ytimessä, kas-
vattaisi valtaansa (vrt. naiset lähinnä 
pienyrittäjiä, jotka päätyisivät ali-
hankkijoiksi ja altavastaajiksi).  

- Yksityistäminen etenisi entistä 
tehokkaammin ja hyvinvointivalti-
on turvallinen palkkatyö heikkenisi. 

Esimerkkitapaus: kun minimipalkkaa 
nostettiin Egyptissä, valtio haastettiin 
oikeuteen ja joutui korvauksiin!

- Naiset, joiden mahdollisuuksia 
yhdistää työ ja perhe hyvinvointivaltio 
on edistänyt (valtion turvallinen palk-
katyö ja kohtuuhintaiset lähipalvelut), 
päätyisivät yhä enemmän huonom-
pien työehtojen ja palkkojen töihin 
suuryrityksiin.

- Kerran yksityistettyjä palveluja, 
kuten terveydenhuoltoa, ei voitaisi 
enää kansallistaa (Slovakiassa jo ta-
pahtunut näin: miljardikorvaukset 
hoivaketjulle kun julkiset palvelut pa-
lautettiin)

- Lisääntyvä työelämän oikeuksien 
alasajo, naistyön devalvaatio ja ulkois-
tamisen myötä toteutuva suuryritys-
ten vallankasvu = keino lisätä suuryri-
tysten voittoja. 

- Vrt. naisten neuvotteluasema 
naisvaltaisilla aloilla tunnetusti paljon 
miesaloja heikompi.

- Kartellien ja yhtiövallan kasvun 
myötä todennäköiset palvelujen hin-
nannousut rokottavat nimenomaan 
pienituloisia naisia, jotka muodosta-
vat työssäkäyvien ja muiden köyhien 
enemmistön.

- Varovaisuusperiaate merkitsisi re-
surssien suhteen täysin epäasymmet-
rista kuluttajansuoja- valtaa;  nais-, 
eläin- ja kuluttajajärjestöillä ei olisi 
enää edes suhteellista valtaa ja resurs-
seja kyseenalaistaa tuotteiden jne. hai-
tallisuutta, koska suuryritykset omaa-
vat aivan eri tason resurssit rahoittaa 
itselleen myötämielisiä ”tutkimuksia” 
ja tuottaa rahalla tuoteturvallisuusto-
disteita” .

Hyviäkin viestejä meiltä kansalais-
aktivisteilta! Olemme jo kerran onnis-
tuneet kaatamaan samansuuntaisen 
Mai- sopimuksen. Vastarinta kannat-
taa. EU:ssa Jean-Claude Juncker sai 
miljoonan eurooppalaisen allekirjoit-
taman kansalaisaloitteen sopimusta 
vastaan, sillä neuvotteluja ainakin 
lykättiin. Kansalaiset, olkaa valppai-
na TTIP-CETA- sopimushirviöiden 
suhteen. On turha märistä, jos me-
netämme loputkin itsemääräämisoi-
keuksistamme ja yhtiövalta ohittaa 
parlamentarismin ja oman oikeuslai-
toksemme. 

Suomessa mm. vasemmistoliitto ja 
vihreät on nostanut uhkia esiin. Tosin 
Anneli Jäätteenmäki on myös huo-
lissaan siitä, miten sopimus voisi ro-
muttaa oikeusvaltion. Muut salaisen 
sopimuksen itse nähneet Euroopan 
parlamentin jäsenet ovat varoittaneet 
siitä. Esim. brittimeppi Molly Cato; 
sopimusta ei neuvotella demokraatti-
sesti eikä se aja kansalaisten etua.

Kaarina Kailo

Lähteet:  Facebookin TTIP-verkosto, Olli Kos-
ki / Markus Kröger, TTIP-sopimus ja demokratia,  
p. 66-74, Heikki Patomäki ja Roope Kanniainen, 

Maan ystävät, luennot, Vasemmistonaiset. 

TTIP-CETA – hirviösopimukset

Tiedätkö mitä eroa on helvetillä ja TTIP-CETA –sopimuksilla? Edellisestä varoite-
taan etukäteen…

Historiallinen uhka demokratialle, ympäristölle ja työelämän oikeuksille



KAARINA LIIKKEELLÄ (Tarkista päivitetty ohjelma http://www.kaarinakailo.info/vaalikiertue mahdollisten muutosten osalta)
31.3.  9.00-10.30 Tyrnävä, S-market, 11.00-13.00 Muhos, K-Supermarket Mimmi, 13.30-15.00 Utajärvi, ent. Siwan tontti, 
16.00-17.30 Ylikiiminki, Salen edusta1.4 klo 10.00-12.00 Oulu, Ideapark, klo 15-18  TTIP- paneelikeskustelu, Oulun yliopis-
to, mukana A. Jäätteenmäki, Tytti Tuppurainen, Mika Flöjt, Kaarina Kailo, Suur-Patelan vasemmiston kokous, l8.30-20.00, 
Superparkissa,  12.4 klo 12-14 Myllyoja, 13.4 klo  2.4.klo 11.00-13.00 Kalajoki, 14.00-16.00 Himanka, K-Market, 17.00-19.00 
Ylivieska, Halpa-halli  3.4. Ii, klo 18 Haukipudas,  9.4. Lyhytdokumentti Esiäitien elämänvoiman juurilla – Perinteistä ekologista 
tietoa Pohjolan haltia-maailmasta, Kiiminki Syke. (Suomi-Venäjä kokous klo l8) 10.4 klo 16-17, Jääli, K-marketin edusta 11.4 
klo 11-13 Kello, S-Market, 11.4 klo 10-12 Raahe, 13-14.30 Pyhäjoki, 15.30-17 Ruukki 12.4 klo 12-16,  Vaalimessut Superpark, 
Oulu, 12-16, maanantai 13.4. 12.00-12.30 Oulu, Myllyoja, 13.00, Oulun työväen eläkeläiset, filmiesitys, tiistai 14.4. 12.00-
14.00 Pyhäjärvi, liikekeskus, 15.00-16.00 Kärsämäki, Neste, 17.00-18.00 Kempele, Prisman piha, keskiviikko 15.4. 10.00-12.00 
Tupos, ABC,  13.00-14.30 Tyrnävä, S-market 15.00-17.00 Muhos, K-Supermarket Mimmi, 18.00-20.00 Oulu, Raksila, torstai 
16.4. 12.00-13.00 Paavola, Kotovalinta, 14.00-16.00 Vihanti, kaupat, 17.00-18.30 Oulainen, tori, perjantai 17.4. 11.00-13.00 
Haapavesi, Sokos, 14.00-16.00 Sievi, Sieviliiketalon piha 17.00-18.30 Ylivieska, Kärkkäinen, lauantai 18.4. 10.00-11.00 Yli-Ii, 
12.00-13.00 Kuivaniemi, Neste, 14.00-15.30 Ii, Kärkkäinen, 16.00-18.00 Haukipudas, K-Market.

Millaisessa yhteiskunnassa haluat asua ja kasvattaa lapsia?

Tilastokeskuksen mukaan (2014) suomalaisten 
pienituloisin kymmenys elää alle 1090 eurolla 
kuussa. Myyntivoitot kasvattivat kaikkein rik-
kaimpien varallisuutta.  Kaikkein pienituloisim-
man kymmenyksen uusi raja yhden hengen ko-
titalouksissa on 13 040 euroa vuodessa eli noin 
1090 euroa kuussa. Heillä nettokuukausitulot 
jäävät siis hieman yli tuhanteen euroon.

Suomessa on  20 000 ihmistä leipäjonoissa 
joka viikko.  

V. 2014 Oxfamin julkaiseman raportin mu-
kaan maailman 85 rikkainta ihmistä omistaa 
yhtä paljon kuin maailman köyhin puolisko, 
eli 3,5 miljardia ihmistä yhteensä. Jos tarkas-
tellaan maailman rikkainta yhtä % ihmisistä, 
he omistavat jo 65 kertaa enemmän kuin maa-

ilman köyhin 50 %. 
80 ihmisellä on nyt yhtä paljon varallisuutta 

kuin maailman väestön alimmalla puoliskolla 
yhtensä.  Credit Suisse- pankin tilastot osoit-
tavat, että vuodesta 2010 maailman rikkain l 
% on lisännyt yhä vaan osuuttaan maailman 
globaalista varallisuudesta. 

Taloussanomat 2013: Tuloerojen kasvu ja 

eriarvoisuus voivat jatkua aikansa, mutta lii-
ka on liikaa. Liian suuret tuloerot jarruttavat 
talouskasvua ja äärimmillään ne voivat rikkoa 
yhteiskuntarauhan. Kommunismin ”isä” Karl 
Marx kuvasi liiallisten tuloerojen haitat yli 
sata vuotta sitten, nyt riskivaroitus kuuluu yl-
lättävältä suunnalta: finanssieliitin sisäpiiristä.  
(29.9.2013 Jan Hurri) 

Tuloerot supistuivat Suomessa l966-l976 ja 
kasvoivat laman jälkeen l990-luvun loppu-
puolella takaisin l970-luvun alun tasolle. Suo-
messa tuloerot ovat kuitenkin olleet kasvussa 
l980-luvun jälkeen, vuosina l995-2005 tuloerot 
kasvoivat OECD-maiden kärkitahtia. 

Tuloerojen kehitys Suomessa muuttui varsin 
dramaattisesti l990-luvun puolivälin jälkeen. 
Laman jälkeisellä kymmenvuotisjaksolla 
Suomen tuloerojen kasvu oli OECD-maiden 
nopeinta. Erityisesti 1990-luvun loppupuolel-
la tapahtunut ylimpien tulojen kasvu oli poik-
keuksellista Suomen taloushistoriaa (Talous 
ja yhteiskunta) 

Thomas Piketty: palkalla ei tulla rikkaaksi, pitää 
olla perittyjä, naituja, myytyjä ja tai osinkoina, 
vuokrina tai korkoina otettuja verottomia tai ali-
verotettuja pääomatuloja. Lähes puolet Suomen 
superrikkaista on saanut tulojensa pääosan pe-
ritystä omaisuudesta. 

Suomessa on lähes miljoona köyhää.

Ihailen Kaarina Kailon väsymätöntä sitoutumista 
maailman rakentamiseen meille kaikille turvalliseksi 
ja ympäristöystävälliseksi.  Tarvitsemme enemmän 
poliitikkoja, jotka eivät ole ostettavissa tai korrup-
toituneita.

Olen tuntenut Kaarinan jo yli 10 vuotta kan-
sainvälisten ”lahjatalous- ja rauhanomaisten kult-
tuurien” -verkostojen kautta. Tiedän, että Kaarinan 

verkostoitumiskyvyt, kielitaito, rehellisyys, tiedot 
ja rakkaus oikeudenmukaisuuteen tekevät suoma-
laisesta eduskunnasta erilaisen, paremman. Hei-
de Göttner-Abendroth, perustaja AkademieHagia 
(käännetty  englannista, VH).

Heide Göttner-Abendroth on AkademieHagi-
an perustaja, ollut kahdesti ehdolla Nobelin rau-
hanpalkinnon saajaksi ja saanut useita rauhanpal-

kintoja; Genevieve Vaughan, (www.giftparadigm.
org., http://www.giftparadigm.org/), Bernedette 
Muthien, http://whoswho.co.za/bernedette-muthi-
en-8318 sekä Berit Ås, emerita sosiaalipsykologian 
professori sekä Norjan sosialistisen vasemmistopuo-
lueen ensimmäinen puheenjohtaja. 
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