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Puoluelaki turvaa suomalaisen yksipuoluejärjestel-
män, puoluediktatuurin. Se on monoliittinen, kuu-
tiomainen valtarakenne, jossa on eriväriset sivut. 
Punainen vetoaa valtiouskovaiseen vasemmistoon, 
sininen hyväuskoisiin, ”sinisilmäisiin” porvareihin, 
vihreä itsestään sekä luonnosta vieraantuneisiin kau-
punkilaisiin, entisiin taistolaisiin sekä alkiolaisilta 
juuriltaan irrotettuihin maalaisiin. Harmaa kuvaa 
perussuomalaisten usvassa olevaa yhteiskunnallista 
ohjelmaa. Apupuolueista koostuva laasti lujittaa val-
talinnakkeen rakenteen.

Suurimmat puolueet näyttelevät olevansa erimie-
lisiä, mutta tosiasiassa jakavat vallan keskenään. 
Välillä yksi on oppositiossa ja toiset hallituksessa ja 
sitten taas roolit vaihtuvat. Puolueilla on enemmän 
yhteisiä intressejä kuin huolta kansasta ja vaalilu-
pauksistaan. 

Puolueita yhdistävä harrastus on puoluetuen myöntä-
minen ja nostaminen. Tuki on tänä vuonna yhteensä 
35 456 825 euroa, ja se jakaantuu seuraavasti:

Sdp 7 127 000 euroa, PS 6 948 825 euroa, Kok. 
6 770 650 euroa, Kesk. 5 523 425 euroa, Vihr. 
3 563 500 euroa, Vas. 2 850 800 euroa, RKP 1 603 575 
euroa, KD 890 875 euroa ja Liike Nyt 178 175 euroa. 

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden 
poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden 
tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Siis 
propagandaan, jolla pitkään jatkuneena on luotu kuva 
Suomesta maailman demokraattisimpana maana.

Puoluetuki varmistaa mielivallan jatkumisen ja tekee 
”kansanedustuslaitoksestamme” institutionalisoidun 
korruptiojärjestelmän, joka estää kansanvallan toteu-
tumisen.

Ihmisen äänestäessä kannattamaansa puoluetta, hän 
samalla tukee kaikkia muita.

Äänten ostaminen
Maamme perustuslakeihin kuuluneissa valtiopäivä-
järjestyksissä vuosilta 1906 ja 1928 säädettiin, että 
vaalikelpoinen ei ole se, joka on todistettu syypääksi 
siihen, että hän kansanedustajanvaalissa on ostanut 
tai myynyt ääniä tai sitä yrittänyt. Puoluetuen pääasi-
allinen käyttötarkoitus on äänten ostaminen. Tämän 
vuoksi nykyiseen, vuoden 2000 perustuslakiin, joka 
korvaa myös valtiopäiväjärjestyksen, ei enää voinut 
sisältyä kieltoa äänten ostamisesta.

Verorahat ovat erinomainen väline puoluediktatuurin 
pönkittämiseen. Ne tarjoavat puolueiden ehdokkaille 
hyviä mahdollisuuksia äänten ostotoimiin. Esimerk-
kinä voi mainita Timo Soinin noin 800 henkilölle 
Joensuussa tarjoaman päivällisen, jossa tämä ään-
tenkalastussyötti nielaistiin hyvien viinien toimiessa 
kyytipoikana. Kylläisten päivällisvieraiden kiitos-
röyhtäisy kuuluu kaikkien puolueiden äänestäjille.

Suomalaisten tyhmyys 
”Jos haluaa valita jonkin erityisen suomalaisen luon-
teen piirteen", Erno Paasilinna sanoo, "ensimmäisek-
si ja viimeiseksi tulee mieleen tyhmyys. Jo Paasikivi 
sanoi, että suomalaiset ovat poliittisesti ällistyttävän 
lahjattomia. J. V. Stalin sanoi samaan henkeen, että 
suomalaiset ovat äärimmäisen kovakalloista kansaa. 
Kun kaksi näin viisasta miestä on näin yksimielisiä 
suomalaisten tyhmyydestä, siinä täytyy olla jotain 
suurenmoista."

Sanotaan, että kastemato oppii 140. kerralla. Suomen 
valtio on täyttänyt 101 vuotta. Maan perustuslakiin 

on alusta asti sisältynyt pykälä, jonka mukaan kun-
tia suurempien alueiden hallinnosta säädetään lailla. 
Suomalaiset ovat tehneet yli 50 yritystä säätää tämä 
laki. Kenellekään ei ole tullut mieleen kysäistä, miksi 
tämä ei onnistu, vaan aina tehdään uusi yritys. Aika 
näyttää, onko suomalainen tyhmempi kuin kastemato.

Suomi on Maltan ohella ainut läntisen Euroopan maa, 
jossa ei ole alue- tai maakunta- itsehallintoa. Maltan 
pinta-ala on alle tuhannesosan Suomesta, 316 km². 
Helsingin kaupungin alue on 214 km². Maltalla on 68 
kuntaa. Helsingissä on lähes saman verran kaupun-
ginosia, joista useat yhtä suuria kuin keskikokoiset 
kaupunkimme. Helsingissä ei ole kunnanosahallin-
toa, niin kuin lähes kaikissa muissa Länsi-Euroopan 
suurimmissa kaupungeissa. Puolueet ovat Suomessa 
torpedoineet kaikki lähidemokratiayritykset samoin 
kuin asukasdemokratian Arava-vuokrataloissa.

Euroopan neuvosto, joka ei ole EU-elin ja johon kuu-
luu kaikki Euroopan maat paitsi Valko-Venäjä, pitää 
suurimpana huolen aiheenaan maakuntien itsehal-
linnon tilaa jäsenmaissaan. Kansalaisyhteiskuntana 
Suomi on Valko-Venäjän tasoa. Toivottavasti tämä 
vertaus ei loukkaa kyseisen maan korkeasti sivisty-
neitä asukkaita.

Monissa Euroopan maissa väliportaan hallintoelimet 
säätävät aluettaan koskevia lakeja. Maakuntien itse-
hallinnon puuttuminen asettaa suomalaiset EU:ssa 
huonompaan asemaan kuin minkään toisen maan 
kansalaiset. Olemme riippuvaisia sellaisesta muiden 
maiden kollektiivisesta hyväntahtoisuudesta, jota 
historia ei tunne.

Suomalaisilla on kuitenkin vielä yli puolet yrityksis-
tä jäljellä osoittaakseen olevansa älykkäämpiä kuin 
kastemadot.

Suomi on puoluediktatuuri

Puolueiden ulkopuolisten ehdokkaiden määrä kunta-
vaaleissa on kasvanut jopa 40 prosenttia neljän vuo-
den takaisesta. Muita kuin rekisteröityjen puolueiden 
ehdokkaita on yhteensä 1126. Kuntavaaleissa 2017 
heitä oli 805.

Keskisuomalaisen 18.5. julkaisemassa uutisessa 
Suomen Sitoutumattomat ry:n puheenjohtaja Teuvo 
Nieminen sanoo yllättyneensä näin isosta kasvusta, 
vaikka oli odottanut lisäystä.

Samassa uutisessa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö 
Marianne Pekola-Sjöblom pohtii syitä kasvuun. 

– Voidaan kokea, ettei vakipuolueissa saada omaa 
agendaa läpi tai ei haluta sitoutua niihin tai nähdään, 
etteivät puolueet omassa kunnassa vastaa omia arvo-
ja, hän arvioi. Teuvo Nieminen tulkitsee, että monien 
mielestä pitää olla muitakin keinoja päästä vaikutta-
maan kuin poliittiset puolueet.

Puolueiden ulkopuoliset ryhmät ovat joissain kun-
nissa saneet pitävän otteen päätöksenteosta, kuten 
Kärkölässä viime kuntavaaleissa. Sitoutumaton 
Kärkölä-ryhmä sai ensimmäisissä kuntavaaleissaan 
54 prosenttia äänistä ja myös yli puolet valtuusto-
paikoista.

Kärkölä-ryhmän 2017 hankkiman yksinkertaisen 
enemmistön keulahahmo oli kaikista kunnan äänistä 
17 prosenttia saanut Markku Koskinen. Hänen mie-
lestään on selviä merkkejä siitä, että yhä useammat 
ihmiset ajattelevat, että puoluepolitiikka sopii huo-
nosti kuntapolitiikan käytännönläheisiin ja konkreet-
tisiin kysymyksiin. 

Koskisen ajatuksia heijastaa myös tämän julkaisun 
nimi Puolueeton Suomi. Se on hänen ehdottamansa 
viime vuonna sitoutumattomille ryhmille tehdyssä 
kyselyssä.

Puoluevallasta vapauteen

Kirjailija Erno Paasilinna päättelee vallan olevan niin riippuvainen kansasta, ettei kansa milloinkaan voi vapautua siitä. 
Ensimmäiseksi jokainen valta säätää lain, ettei valtaa saa vastustaa. Vallankumous vaihtaa ylimmän vallan, mutta se ei 
vaihda koneistoa, ei koneiston käyttäjiä eikä sen kohteita, kansaa.
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– Maailmassa käydään jatkuvasti kamppailua siitä, 
kenen ehdoilla ja mistä suunnasta yhteiskunnan ins-
tituutiot muodostuvat. Joskus harvoin ihmiset itse 
onnistuvat ottamaan ohjat omiin käsiinsä, sopimaan 
asioista ja luomaan itselleen valtiolliset ja paikalliset 
rakenteet, voidakseen elää järjestyneesti ja kehittää 
olojaan omista lähtökohdistaan. Paljon useammin 
kuitenkin vallanpitäjät määräävät järjestelmän ja 
kansalaisten paikan ylhäältä päin, kulloistenkin int-
ressiensä pohjalta.

Edellä olevat sanat ovat johdannon alkulauseita 
Erkki Mennolan kirjasta Kulosaaren ilta. Se kertoo 
mullistuksesta kunnallisella tasolla, kun joukko Hel-
singin pieniä lähikuntia pakkoliitettiin 1944 Helsin-
gin kaupunkiin. Alkoi kehitys, jonka seurauksena 
kunnallinen itsetekeminen muuttui puoluevallaksi ja 
virkatyöksi.

Erkki Mennola näyttää tämän kehityksen juuret ja 
seuraa paikallisen kansanvallan murentumista 1960-
70- lukujen uusvasemmistolaisen hallinnonkumo-
uksen kautta. Asioita lähestytään itsenäisyytensä 
menettäneen pienen Kulosaaren kunnan ja sen kuu-
luisimman asukkaan, maamme ensimmäisen presi-
dentin K.J. Ståhlbergin kautta. Arvostettu kunnalli-
soikeuden asiantuntija yritti puolustaa kotikuntaansa 
laillisuudella. Se ei riittänyt puoluepolitiikan ja tek-
nokratian paineessa. 

K. J. Ståhlbergin toiminta Kulosaaren itsenäisyyden 
puolesta kertoo, mitä perustuslain kirjaimella ja hen-
gellä kunnan itsehallinnossa on tarkoitettu. Olihan 
Ståhlberg Suomen ensimmäisen perustuslain, vuo-
den 1919 hallitusmuodon keskeinen laatija. 

Kulosaaren kunnan perustivat ja rakensivat sen asuk-
kaat. Onko meillä oikeus toteuttaa omat asuntounel-
mamme? Vai onko tyytyminen siihen, mitä vallan-
pitäjät ylhäältä antavat? Erkki Mennola osoittaa, että 
asumisen vapaus ja kunnallinen itsenäisyys liittyvät 
yhteen.

Kulosaaren kunnan asioita oli hoitanut huvilakau-
punkiyhtiö kevyellä organisaatiolla, samalla tavalla 
kuin nykyään isännöitsijätoimistot. Kunnanvaltuu-
tetut valittiin yhteiseltä listalta ilman puoluetunnuk-
sia. Valituiksi tulivat ne, joiden tiedettiin kykenevän 

myös tekemään eikä vaan puhumaan, Toimintaa ei 
ohjattu ulkoa käsin, esimerkiksi puoluetoimistoista.

Vastakohtana edellä sanotulle voi mainita, että 
SAK:n entinen, jo edesmennyt puheenjohtaja Niilo 
Hämäläinen, istui 1977–1984 Helsingin kaupungin-
valtuustossa. Syyksi siihen, että ei enää asettunut 
ehdokkaaksi, Hämäläinen sanoi kyllästyneensä pai-
nelemaan äänestysnappeja puoluetoimiston ohjeiden 
mukaan. 

On syytä kysyä, jos miljoonajäsenisen ammatti-
liitojen keskusjärjestön puheenjohtajalla ei ole it-
senäistä päätäntävaltaa kunnanvaltuustossa, niin 
kenellä on. 

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joi-
den hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden it-
sehallintoon. Laki antaa kuntalaisille oikeuden päät-
tää kuntansa hallinnosta ja taloudesta sekä oikeuden 
itse valitsemiinsa hallintoelimiin.

Suomalaisen demokratian katsotaan toteutuvan kes-
kitetysti ja edustuksellisesti puolueiden toimesta. 
Tämä on johtanut puoluevaltaan, mikä ei ole kansan-
valtaa. Puolueet eivät enää toimi kansanvallan kana-
vina hallintoon eivätkä pysty puolustamaan kansa-
laisia vahvoja taloudellisen vallan käyttäjiä vastaan. 
Nämä rahoittavat avokätisesti pikku apulaisikseen 
muuttuneita puolueita.

Puoluevallan saatua diktatuurin luonteen, yhä use-
ammat kansalaiset ovat herännet ja ryhtyneet vaa-
timaan muutosta. Tämä näkyy monissa kunnissa, 
joihin on syntynyt sitoutumattomia valtuustoryhmiä 
tai jopa enemmistö, epätasa-arvoisesta ehdokasaset-
telusta ja epäoikeudenmukaisesta vaalirahoituksesta 
huolimatta. 

Maan sisäisestä diktatuurista on vapauduttava sa-
malla tavalla kuin kansat ovat vapautuneet siirto-
maaorjuudesta. 

Vain me suomalaiset voimme ryhtyä tähän aseetto-
maan vallankumoukseen yhteiskuntamme uudista-
miseksi ja muuttamiseksi kansalaisvaltaiseksi, länsi-
maiseksi demokratiaksi. 

Edessä on pitkä tie, sillä maamme satavuotisen itse-
näisyyden aikana ei ole säädetty yhtään lakia, jolla 
kansalaisvaltaa olisi laajennettu tai syvennetty, jos 
sellaiseksi ei katsota äänestysikärajan alentamista.

Kesäkuun 2021 kuntavaaleissa otetaan aimo 
harppaus kohti vapautta!

Suomeen on palautettava 
perustuslain mukainen kunnan hallinto!

Tämä kirja auttaa ymmärtämään, miksi nykyinen 
kehitys uhkaa suorastaan oikeusvaltion ja vapaan 
yhteiskunnan perusteita. K.J. Ståhlberg ja eräät muut 
unohtuneet vaikuttajat tulevat tutuiksi. Teos on jännit-
tävä yhdistelmä tutkittua tietoa, poliittisia visioita ja 
kirjallista ilotulitusta. Lukija ei pitkästy. Tilausohjeet 
seuraavalla sivulla.

Sinulle, joka haluat 
kehittää kotikuntaasi 
ihmisten ehdoilla

Valtimolle 1988 valmistunut kunnan-
talo oli merkittävä rakennushanke pie-
nelle kunnalle. Sen erikoisuutena on 
noin 50 nurkkaa.

Rakennuksen voi nähdä kuvaavan 
hallinnon ja elinvoiman kääntäen ver-
rannollista suhdetta sekä byrokratian 
monimutkaisuutta.

Kunta lakkautettiin 2019 ja liitettiin 
Nurmeksen kaupunkiin. Taajaman 
pääraitin liikehuoneistot ovat lähes 
kaikki tyhjillään. On yksi ruokakaup-
pa, mutta ateriaa, edes kupillista kah-
via ei Valtimolla enää saa                                                                                              

Osuuskauppa tarjoaa myös terveyspal-
veluja ja sillä on hautaustoimistokin.

Mikä vie 
elin- 
voiman?



Kun äänestät kannattamaasi puoluetta, tuet kaikkia 
muita. Puolueiden listoilla olevat ”sitoutumattomat” 
tukevat puoluevaltaa valekaapuisina.

Korruptio toimii myös kuntatasolla. Päätöksente-
koelinten jäsenet maksavat kokouspalkkioistaan 
osuuden puolueelleen. Pienen kunnan kokouspalk-
kioihin voi kulua vuodessa 100 000 euroa, josta 
kymmenyksillä elätetään puoluetoimistojen polit-
rukkeja. Verorahoillasi.nämä eivät voi edistää ko-
tikuntasi oloja 

Kuntasi ja elinympäristösi kehittämiseen on vapau-
tettava kaikki tekevät ja luovat voimat. 

Sinussa on ideaa ja itua!

”Toukokuun alussa 1985 olin mukana Helsingis-
sä pidetyssä ”Suomi tulevaisuudessa” -seminaa-
rissa. Toisen päivän lounastauolla luokseni tuli 
henkilö, jota en kovin hyvin aikaisemmin tunte-
nut. Hän oli Asuntosäästäjät ry:n toimitusjohtaja 
Risto Boxberg.

Siinä jutellessamme hän alkoi kertoa meneillään 
olevasta oikeudenkäynnistä, jossa Helsingin kau-
pungin koko arvovallalla käytiin yhden yksityi-
sen valtuutetun, Ilkka Hakalehdon kimppuun. 
Hän piti prosessia käsittämättömänä ja ihmette-
li, että mikään lehti ei ollut kiinnostunut asian 
oikeellisuuden ja taustojen selvittämisestä. Itse 
asiassa on vaikea uskoa kaiken tapahtuneen jäl-
keen, Boxberg sanoi, että Suomi on oikeusvaltio.

Pyysin häntä kertomaan kaiken, mitä hän asiasta 
tiesi. Lupasin, että teen vapaana toimittajana sen, 
mikä on mahdollista tutkiakseni Hakalehdon ta-
pauksen.” 

Taivalsaaren kirja kertoo Suomen kuntalaitok-
sen historian häpeällisimmästä ajojahdista, jon-
ka kohteeksi joutui väärinkäytöksiä selvittämään 
ryhtynyt ansioitunut historiantutkija. Pelkästään 
metron vaunukaupoissa oli joutunut kateisiin 100 
miljoonaa markkaa.

Eero Taivalsaaren kirja Lahjottu 
Helsinki kertoo väärinkäytöksistä 
pääkaupungin hallinnossa. Seuraavas-
sa lainaus kirjan luvusta “Toimittajan 
kokemuksia” (s.70):

HUOM! 
Jos äänestät, 
muista tämä!

Puolueeton Suomi
Julkaisija: 

Kansalaisoikeudet perustuslakiin – työpajat

Kirjatilaukset:
Lahjottu Helsinki 
(Kansalaisten Yhteistoimintaliike 1988) 
Hinta 15 € + postimaksu 7,40 €
Kulosaaren Ilta 
(Studium Europa, 2010) 
Hinta 20 € + postimaksu 7,40 €
Tilaukset osoitteeseen: ristooskari@gmail.com

Finlandia-hymni 
säv. Jean Sibelius, san. V.A. Koskenniemi

Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa
Yön uhka karkoitettu on jo pois

Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
Kuin itse taivahan kansi sois'

Yön vallat aamun valkeus jo voittaa
Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa
Oi, nouse, Suomi, nosta korkealle

Pääs' seppelöimä suurten muistojen
Oi, nouse, Suomi, näytit maailmalle

Sa että karkoitit orjuuden
Ja ettet taipunut sa sorron alle

On aamus' alkanut, synnyinmaa


