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Purnaaminen on turhaa
Suomalaiset purnaavat. Tätä harrastusta palvelevat Kansanradio, Adressit.com,
lehtien  mielipidepalstat  ja  Internetin  keskustelufoorumit. [1] [2] [3]  Nämähän
eivät  vaikuta mihinkään.  Korkeintaan ne saavat  samanmieliset  toistelemaan
toisilleen  asioita,  joista  ovat  jo  valmiiksi  samaa  mieltä.  Vaikutusvaltaiset
henkilöt  eduskunnassa  ja  valtioneuvostossa  eivät  ehdi  tai  viitsi  kuunnella
purnaajia,  sillä  heillä  on  jo  omat  oivalliset  mielipiteensä  edustettuina  siellä
missä ne saavat arvoisensa käsittelyn. Purnaaminen on turhaa, sillä Suomen
perustuslaki ei tue lukuisien purnauskanavien tuotoksia millään tavoin.

Laki kansalaisaloitteista tuli voimaan vuonna 2012, ja sen tueksi perustettiin
Internetiin palvelu, jonka avulla kansalaiset voivat pienellä vaivalla osallistua
sekä  aloitteiden  tuottamiseen  että  niiden  tukemiseen. [4]  Perustuslaki  tukee
kansalaisaloitteita  siten,  että  jokainen  vähintään  50 000  kannatusta  saanut
aloite  on käsiteltävä  eduskunnassa.  Eduskuntakäsittely  ei  takaa,  että  aloite
hyväksyttäisiin, mutta mitä enemmän aloite saa kannatusta kansalaisilta, sitä
vakavammin kansanedustajien on siihen suhtauduttava. Entäpä jos jokin aloite
saisikin miljoona suomalaista taakseen? Periaatteessa se olisi mahdollista, sillä
ajoittain mielipidetiedusteluissa on havaittu että 2/3 kansasta kannattaa eräitä
muutoksia, joihin eduskunta ei ole ryhtynyt. [5] Miten on selitettävissä se, että
samoista aiheista laaditut kansalaisaloitteet eivät ole keränneet kuin niukasti
yli 50 000 kannatusta? [6] Miksi ei kolme miljoonaa? Tässäpä on mysteeri.

Ehkäpä suomalaiset rakastavat purnaamista. Tai ehkä suomalaiset ovat liian
laiskoja vilkuillakseen laadittuja kansalaisaloitteita. Tai ehkä jääkiekko ja kalja
kiinnostavat  suomalaisia  enemmän  kuin  yhteiskunnalliset  asiat.  Näinkin  voi
olla, mutta mikä sitten selittää nettiadressien ja palstakeskustelujen suosion?
Oletettavasti  suomalaiset  kuitenkin ymmärtävät,  että  palstoilla  purnaaminen
tai nettiadressit eivät aiheuta päättäjissä mitään kipinää ryhtyä mihinkään.

Kurkatkaa  kansalaisaloitteita.  Saatatte  havaita  niissä  useita  kannattamisen
arvoisia. Ne ovat parempia kuin purnaaminen ja joutava mäkättäminen.

Viitteet: 
1 Kansanradio. Yle Radio Suomi. Sunnuntaisin.
2 Adressit.com on vuonna 2004 perustettu suomalainen sivusto, jossa 

tavalliset suomalaiset tehtailevat nettiadresseja.
3 Keskustelufoorumeista esimerkkinä Hommaforum.org
4 Kansalaisaloitteet netissä osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/ 
5 Esimerkiksi pakkoruotsin poistamista kannattaa noin 2/3 suomalaisista. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pakkoruotsi#Mielipidetiedustelut
6 Aloite ”Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla” sai 

vain 61306 kannatusta. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/131


