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Yle leikkaa uutistuotantoaan maakunnista pitääkseen
yllä pöhötautiaan. Pasi Koivumaa Karjalaisessa

Tuottajan ahdinko
Ilmaston muutos on
on yhteinen ongelma paikallistason ongelma
vierasyliö

P

ellervon taloustutkimuksen PTT:n
mukaan maatalouden yrittäjätulo
laskee tänä vuonna viime vuoteen
verrattuna noin kymmenen prosenttia. Helpotusta ei ole luvassa
jatkossakaan, koska PTT ennakoi laskun
jatkuvan ensi vuonna liki kuusi prosenttia.
Monille maatalouden ulkopuoliselle
ihmisille PTT:n arvioit voivat tulla yllätyksenä,
koska viime aikoina on puhuttu viljan hinnan
kovasta noususta. Hintojen nousun vaikutukset jäävät kuitenkin pieniksi, koska satotaso
jäi alhaiseksi. Lisäksi viljojen hinnat ovat
jo kääntyneet laskuun ja laskun arvioidaan
jatkuvan ensi vuonna.
Maatalouden yrittäjätuloa alentaa erityisesti
maidon sekä lihan alentuneet tuottajahinnat.
Lisäksi lihan tuotanto on vähentynyt.
Tuottajien kannalta tilanne on erittäin
huolestuttava. Erityisen suurissa vaikeuksissa
ovat hiljattain suuria investointeja tuotantoon
tehneet tilat. Investointien maksaminen on
todella vaikeaa, jos tuotannon kannattavuus
koko ajan heikkenee. Kustannusten nousu
ja tuottajahintojen aleneminen on sellainen
yhtälö, ettei sen ratkaiseminen onnistu edes
Aalto-yliopiston professoreilta.
On tärkeää, että kuluttajille kerrotaan, miten
heidän ostamansa ruuan hinta muodostuu.
Erityisen tärkeää se on tilanteessa, jossa ruuan
hinnan ennakoidaan nousevan.
PTT:n mukaan ensi vuodenvaihteessa ruuan
hintaan tulee merkittävä korotus. Kertakorotuksen suuruus johtuu siitä, että silloin tulevat
voimaan teollisuuden ja kaupan väliset uudet
hintasopimukset. Ruuan hintapaineita lisäävät
myös heinäkuussa voimaan tullut yleinen
arvonlisäveron korotus sekä ensi vuonna
voimaan tuleva makeis- ja virvoitusjuomavero.
Olisi hyvä, jos hintojen korotuksista edes
pieni osuus ohjautuisi alkutuotantoon. Samalla
pitää muistaa, että ruuan hinta on kuluvana
vuotena alentunut keskimäärin viisi prosenttia.
Eniten ovat alentuneet maitotuotteet, kananmunat, liha ja leipä- ja viljatuotteet. Alentuminen on näkynyt suoraan tuottajahinnoissa.
Ruuan hintaa nostaa myös se, että entistä
pidemmälle jalostettujen elintarvikkeiden
kulutus kasvaa. Tällaisissa tuotteissa viljelijän
osuus kutistuu entisestään.
Suomalaiset viljelijät eivät ole ongelmiensa
kanssa yksin, vaan kannattavuusongelmien
kanssa painivat monet muutkin EU-alueen

Ruuan hinnasta jää viljelijälle pieni siivu.

tuottajat. Tämä pitää muistaa nyt, kun EU:n
uutta maatalouspolitiikkaa valmistellaan.
Tuottajat ovat nykyisellään heikossa asemassa suhteessa entisestään keskittyvään teollisuuteen ja kauppaan. On hyvä, että tuottajien
asemaa pyritään parantamaan lisäämällä heidän
mahdollisuuksiaan yhteistyöhön. Viljelijöiden
neuvotteluasemaa parantavaa lainsäädäntöä
valmistellaan sekä Suomessa ja EU:ssa.
Joidenkin kaupan edustajien mielestä lähtökohtana pitäisi olla, että markkinataloudessa
vapaa kilpailu hoitaa ongelman. Teoriassa
asia varmaankin on näin, mutta käytännössä
vapaa markkinatalous ei ole toiminut millään
sektorilla ilman riittävää lainsäädäntöä ja
valvontaa.
Vapaan markkinatalouden toimivuudesta
on hyvänä esimerkkinä markkinatalouden
perusta, rahoitusmarkkinat. Joka puolella
maailmaa rakennetaan lisää säätelyä, koska
finanssimarkkinat onnistuivat sekoittamaan
koko maailmantalouden.
Viljelijöiden taloudellinen ahdinko on
koko elintarvikeketjun ongelma aina pellolta
pöytään asti. Elintarvikeketjun jokaisen osan
pitää pystyä toimimaan kannattavasti. Jos
markkinatalous ei pysty tätä takamaan, pitää
se pystyä hoitamaan lainsäädännöllä.

Kansainvälisen Ilmastopaneelin (IPCC) ennusteet
maapallon tulevasta ilmastokehityksestä perustuvat tietokonesimulointeihin. Mallien
keskeisiä selittäjiä ovat ilmakehän kasvihuonekaasut,
joiden lisääntymisen ennustetaan kohottavan maapallon
lämpötilaa ja aiheuttavan
monia seurausvaikutuksia.
Vaikka ilmaston muutosten
suunnista ja niihin vaikuttavista
tekijöistä vielä kiistellään,
ihmisen aiheuttaman muutoksen uhka näkyy kansalaisten
jokapäiväisessä elämässä jopa
selvemmin kuin luonnossa.
Muutoksen torjunta ja siihen
sopeutuminen koskettavat
jokaisen suomalaisen kukkaroa
jo nyt.
Keinot maapallon lämpenemisen pysäyttämiseksi alle
kahteen asteeseen vuoteen
2100 mennessä ja toimet, joilla
muutokseen sopeudutaan,
perustuvat toistaiseksi varsin
sirpaleiseen tutkimustietoon
kaoottisen ilmastomme perustekijöistä.
Käytännön toimenpiteitä
pahiten rajoittavat seikat ovat
ongelman käsittely maapallon
tasolla ja keskittyminen
ilmaston yhteen osatekijään eli
hiilidioksidiin.

Byrokratiaa ja
hakuammuntaa
Erittäin järeät torjuntakeinot,
kuten massiiviset päästöneuvottelut, kansainvälinen hiilikauppa ja energiaratkaisut,
ovat keränneet ympärilleen
globaalin poliittisen byrokratian, jonka suosituksia ja
päätöksiä on vaikea panna
täytäntöön.
Myös ilmastonmuutokseen
sopeutumiseen keinot ovat
olleet varsin yleisiä ja epämääräisiä.
Merenpinnan nousun ja
myrskytuhojen uhkaan perustuvat rakennusmääräykset,
maa- ja metsätalouteen
ehdotetut uudet lajikkeet ja
kasvatustavat sekä luonnon
monimuotoisuutta uhkaava
bioenergian laajamittainen
tuotanto ovat paljolti maapallotason hakuammuntaa.
Paikallinen ilmasto ei ole vain
seisovaa ilmaa, vaan monimutkainen rakennelma maata, vuoria, metsiä, vesistöjä, merivirtoja
ja tuulia. Ne vaikuttavat auringon energian absorboitumisen
ohella lämmön ja kosteuden
siirtymiseen paikasta toiseen.
Tämä merkitsee sitä, että
maapallon yleisestä lämpenemistrendistä poiketen jossakin
ilmasto voi lämmetä ja kuivua,

jossakin toisaalla muuttua viileämmäksi tai sateisemmaksi.
Sateet voivat tuoda lisää vettä
tai auringon säteilyä heijastavaa
lunta riippuen paikasta ja
vuodenajasta.
Vuosirenkaista
historiatietoa
Ilmastonmuutosten luotettavin
historiatieto löytyy ympäri
maapalloa mitatuista puiden
vuosilustoista sekä merten ja
jokien pohjasedimenteistä.
Lapin järvien pohjamudista
nostettujen fossiilisten mäntyjen vuosirenkaista on pystytty
koostamaan lähes kahdeksan
vuosituhannen mittainen
vuodentarkka kronologia. Se
osoittaa kesien olleen 6 000
vuotta sitten nykyistä selvästi
lämpimämpiä. Myös tuhannen
vuoden takainen keskiajan
lämpökausi ja 1600-luvulla
alkanut, lähes kolme vuosisataa
kestänyt pikkujääkausi näkyvät
selvästi Lapin mäntyjen
paksuuskasvuissa.
Kasvaviin puihin tallentuneet
hiilen ja hapen isotoopit ovat
avanneet mahdollisuuden tutkia
myös ilmaston muutosten syitä
aiempaa monipuolisemmin.
Hiilen radioaktiivinen
isotooppi C-14 kuvaa auringon
aktiivisuuden vaihteluita

vuodentarkasti koko jääkauden
jälkeisen ajan. Tehdyt analyysit
osoittavat auringon olleen
viimeiset 70 vuotta aktiivisimmillaan 8 000 vuoteen.
Keskiajan lämpökausi,
pikkujääkausi ja myös 1900luvun lämpeneminen sopivat
hyvin yhteen auringonpilkkuminimien ja -maksimien tuhatvuotisen vaihtelun kanssa.
Vaihteluissa on merkillepantavaa myös se, että ilmaston
historialliset muutokset ovat
seuranneet auringon aktiivisuutta usean vuosikymmenen
viiveellä.
Ilmiön huomiotta jättäminen
nykyisissä ilmastomalleissa
saattaa merkitä maapallon
aurinkoperäisen lämpenemisen
aliarviointia lähivuosikymmeninä.
Lapin puulustojen ja Atlantin
pohjasedimenttien vertailu
paljastaa Golf-virran voimakkuuden vaihtelun olleen
auringon aktiivisuuden ohella
Fennoskandian menneiden
lämpö- ja kylmäkausien
keskeinen selittäjä.
Vertailu osoittaa myös sen,
että Pohjois-Atlantin oskillaationa tunnettu, meillekin lauhkeita länsituulia tuova sääilmiö
NAO ja päiväntasaajalla vaikuttava ENSO, ovat vaikuttaneet

SAMULI NÄRI

hyödyntäminen on kuitenkin erittäin vahvasti
kansallinen kysymys. Jos suomalaisomisteista
kaivosteollisuutta ei muuten saada syntymään,
on valtion se jälleen tehtävä.
Esimerkkiä ei tarvitse kaukaa hakea.
Euroopan merkittävimmässä kaivosmaassa
Ruotsissa, valtio ei ole missään vaiheessa
luopunut kaivostoiminnasta. Ruotsin valtio
omistaa edelleen kokonaan legendaarisen
rautakaivosyhtiö LKAB:n.
Kotimaista kaivosomistusta ei tarvitse
jättää pelkästään valtion tehtäväksi, vaan
siihen voivat osallistua kaikki suomalaiset.
Hyvää esimerkkiä tarjoaa ministeri Paula
Lehtomäen (kesk.) lähipiiri.
Ostamalla Sotkamossa toimivan Talvivaaran
kaivoksen osakkeista, voi jokainen suomalainen
yksityishenkilö tai suursijoittaja osallistua
kansallisvarallisuuden hyödyntämiseen
mahdollisuuksiensa mukaan. Samalla voi olla
mukana rakentamassa Suomesta Pekkarisen
toivomaa kaivosalan mahtimaata.
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Vaikka SDP:n eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Eero Heinäluoma
muuta antaa ymmärtää, virolaisten tai
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EU-maiden kansalaisilla on täysi
vapaus hakeutua työhön toiseen EUmaahan.

jouko.ronkko@
maaseuduntulevaisuus.fi

Kesä meni,
vapaus ohi

LEHTIKATSAUS

Vaalit näkyvissä
RKP:llä on
syytä kiittää
kielikeskustelua,
sillä sen
äänestäjät
ovat nyt hereillä.

KARI MIELIKÄINEN
Kirjoittaja on Metsäntutkimuslaitoksen kasvu- ja tuotostutkimuksen
professori ja dendrokronologian
maailmankonferenssin (WorldDendro2010) pääkoordinaattori.

Poutainen syksy on sallinut
niin lampaiden kuin muiden
eläinten laidunkauden
jatkumisen pitkään.
Nyt kesä ja sen suoma
vapaus alkaa kuitenkin
olla ohi. Niin kävi myös
Pernajalla Itä-Uudellamaalla sijaitsevan
Södra Rönnäsin tilan
lampaille, joille kutsu kotiin
koitti toissa viikonloppuna.
Nämä noin 50 uuhikaritsaa
matkasivat kotiin lautalla
vietettyään kesän
mantereen edustalla
saaressa.

Kotimainen kaivosyhtiö
E

Vaalien lähestymisen näkee jo yhtä
selvästi kuin syksyn merkit lehtipuiden
värityksessä. Niin pitää ollakin, sillä ensi
vuoden alkupuolella päätetään taas, millaisella kokoonpanolla maata ohjataan
seuraavat neljä vuotta.
Vastoin monien nettikirjoittajien luuloa eduskuntaan ei valita omaa etuaan
ajavien kelmien kerhoa vaan Suomen
ylimmät lainsäätäjät. Laeilla voi kyllä
joko helpottaa tai vaikeuttaa kelmien
elämää.
Väärässä ovat myös ne, jotka luulevat
eduskuntavaaleissa ratkeavan, saako
pakolaiskeskuksen Suleiman kolme vai
neljä euroa ruokarahaa päivässä.
Vaaleissa ei päätetä edes siitä, onko
Etelä-Suomen rakennustyömailla virolaisia ja puolalaisia rakentajia vai ei.

Enemmän
yhteistyötä
Ilmastonmuutoksiin sopeutumisessa olennaista eivät
ole koko maapalloa koskevat
keskimääräiset muutokset,
vaan muutosten heijastuminen
paikallisilmastoihin.
Nykyistä selkeämmän
kokonaiskuvan saaminen
maapallon kaoottisen ilmaston
mekanismeista edellyttää
osatotuuksista kiistelyn sijaan
ilmatieteilijöiden, geologien,
astrofyysikoiden sekä merenja metsäntutkijoiden nykyistä
syvällisempää yhteistyötä.
Vain tieteiden väliset rajaaidat ylittävällä monitieteisellä
tutkimuksella ihmisen osuudesta ilmaston muutokseen,
muutosten suunnasta ja
suuruudesta sekä järkevistä
sopeutumiskeinoista paikallistasolla voidaan päästä teoreettista arvausta luotettavammalle
tasolle.

päivän kuva

Viljelijöiden neuvotteluasemaa parantavaa lainsäädäntöä valmistellaan
sekä Suomessa ja EU:ssa.

linkeinoministeri Mauri Pekkarinen
(kesk.) esitti viime viikolla, että valtion
pitää perustaa oma kaivosyhtiö. Valtioyhtiöiden omistajapolitiikasta vastaava
puolustusministeri Jyrki Häkämies (kok.)
on samaa mieltä, että valtion pitää vahvistaa
asemiaan kotimaisessa kaivostoiminnassa.
On erittäin hyvä, että maan hallituksessa
on viimein havahduttu siihen, että nopeasti
kasvavalla alalla ei ole enää mukana paljoakaan kotimaisia yrityksiä.
Pekkarinen en on aivan oikeassa, kun hän
sanoo, että mineraaleissa on kysymys erittäin
merkittävästä kansallisvarallisuudesta. Suomi
on nousemassa Euroopan toiseksi tärkeimmäksi kaivosmaaksi Ruotsin jälkeen. Olisi
outoa, että tällainen varallisuus jätettäisiin
pelkästään ulkomaisten yritysten hyödynnettäväksi.
On tietenkin hyvä, että edes ulkomaiset
yritykset ovat olleet kiinnostuneita kaivostoiminnasta Suomessa. Luonnonvarojen

Suomen ilmastoon menneisyydessä ja ne tulevat säätelemään
sitä myös tulevaisuudessa.

Virolaisten (ahkeraa porukkaa
muuten) määrää ei vähennä, jos toteutetaan Heinäluoman toive työperäisen
maahanmuuton vaikeuttamisesta. Tiukennus koskisi vain EU:n ulkopuolelta
tulevia. Intialaiset tietokonetaiturit ja
amerikkalaiset kielenopettajat joutuisivat hankalampaan asemaan, mutta
puolalaisen putkimiehen saati Romanian romanien vaellukseen tiukennus ei
vaikuttaisi sitä eikä tätä.

Varma merkki vaaleista on sekin,
että ”pörssiasiantuntijat” esittävät
hallintoneuvostojen lakkauttamista
valtionyhtiöistä, ja kokoomuksen
ministerit myötäilevät ajatusta. Iltapäivälehdet ja muu syvältä luotaava
media kertovat, miten valtavia palkkioita
hallintoneuvostoille maksetaan – ja ihan
tyhjästä tietysti.
Tällä kertaa ei kauhistella samaisten
yhtiöiden johtokuntien palkkoja tai optioita, vaikka ne olisivat antaneet asiaan
oikeita mittasuhteita. Yksi johtokunnan
jäsen saattaa kuitata enemmän kuin
koko hallintoneuvosto yhteensä ja yhtä
vähällä osallistumisella.

Vihreät intoutuivat vaalien paineessa
vaatimaan ruotsinkielisten palvelujen
parantamista ja ruotsin opetuksen
muuttamista niin, että opetus ajan oloon
vähenisi.
Ehdotus ei välttämättä ole aivan
niin ristiriitainen kuin ensi kuulemalta
vaikuttaa. Siinä vain tunnustetaan, että
ruotsinkielisten palvelujen hoitaminen
on jäämässä ruotsinkielisten varaan.
Asian vahvisti vähän aikaa sitten
myös oikeuskansleri, joka päätti että
keskipohjalaisia on palveltava Vaasan
hallintovirastoissa, ei Oulun. Vaikka
Oulun virkamiehet olivat istuneet
ruotsin opetuksessa pitkän talven ja
saaneet taidoistaan todistuksen, se ei
riitä. Taitoja tutkimatta kansleri päätti,
että oululaiset eivät voi osata ruotsia
paremmin kuin vaasalaiset. Kaikki
keskipohjalaiset asioikoot siis Vaasassa.
Pohjalaista pääministeriä Mari Kiviniemeä (kesk.) ratkaisu suututti sen verran, että hän tuli sanoneeksi asian niin
kuin se on: Ruotsin opiskelulta putoaa
pohja, jos opiskeltu ruotsi ei kelpaa.
Samalla vauhdilla Kiviniemi ilmaisi

tukensa kaakkoissuomalaisten ajatuksille opiskella venäjää ruotsin sijaan.
Ehdotus kuulostaa järkevältä, sillä
Lappeenrannassa kuulee venäjää päivittäin mutta ruotsia ei joka vuosikaan.
Valinnaisuudessa olisi ongelmansa.
Jos perhe muuttaa idästä länteen, lapset
saattaisivat joutua koulussa pulaan kun
eivät ole lukeneet ruotsia. Aikaa myöten
valinnan oikeus olisikin ulotettava koko
maahan. Se vähentäisi ruotsin opiskelua
mutta ei lopettaisi sitä kokonaan.
Kielitaidon tarpeellisuus huomattaisiin aika pian esimerkiksi Lapissa ja
Pohjois-Suomessa. Vaikka länsipuolella
Tornionjokea osataan jonkin verran
suomea tai ainakin meänkieltä, taito
ei ulotu kovin kauas rajalta. Myös
ruotsalainen asiakas tykkää saadessaan
palvelua omalla äidinkielellään, ja kun
asiakas on tyytyväinen, kauppa käy.
RKP:llä on syytä kiittää kielikeskustelua, sillä sen äänestäjät ovat nyt hereillä.
Ei ruotsinkielisten maailma kuitenkaan
ole paljoakaan muuttumassa. Useimmille
heistä Suomi on tähänkin saakka ollut
kapeita kaistaleita rannikolla. Sisämaa
on suurta tuntematonta.

Köyhyys
periytyy
Myös Suomessa köyhän perheen lapsella on kohonnut riski
joutua köyhyyteen aikuisena,
kirjoittaa Keskisuomalainen.
”Akuutein ongelma nyt on vähentää korkeaa lapsiköyhyyttä
Suomessa. Samalla on muistettava, että lapsiköyhyydellä on
todennäköisesti sitä kauaskantoisemmat seuraukset, mitä
tiukemmalle virallisten turvaverkkojen resurssit vedetään.”

Hyväosaisten
kapinaa
Suomessakin on vaara, että
yhteiskunnan tuet menevät
hyvätuloisille, ja vähäosaiset
jäävät ilman, kirjoittaa Ilkka.

”Hyväosaisten, veroja maksavien ja ahkerasti äänestävien
ihmisten hyvinvoinnista kyllä
pidetään huolta puhumalla kauniisti kaikille kuuluvasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Samaan
aikaan turvaverkkojen annetaan hapertua sieltä, missä niitä
kipeimmin tarvittaisiin.
Ei ole vaikea kuvitella Suomeen tilannetta, jossa oikeiston
ja keskustan hallitus ryhtyy karsimaan hyväosaisten palveluja ja
tulonsiirtoja vasemmiston ja ayliikkeen vastustaessa linjauksia.”

Välittäminen
kannattaa
Mielenterveyden häiriöt
ovat nykyisin hoidettavissa
ja masennuksesta voi toipua,
muistuttaa Keskipohjanmaa.
”Mielenterveyden häiriöiden
hyvä hoito on perusteltua
senkin takia, että tällä hetkellä
ne ajavat tuhansia suomalaisia
pitkille sairauslomille, jopa työkyvyttömyyseläkkeelle. Pitkien
työurien toivossa kannattaa
panostaa myös suomalaisten
mielenterveyteen.”

