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Tämän purevan ja sättivän pam-
fletin kaksi mottoa kuuluvat: 
”Median tapa osoittaa jonkun 
ihmisryhmän huonovointisuus 
tilastoista vie huomion pois sii-
tä seikasta, että tutkimusten mu-
kaan ihmisten taloudellinen ti-
lanne on yleisesti ottaen paran-
tunut” (Matti Vanhanen 2008) 
sekä ”Viimeiset rahani menivät 
tamponeihin. Olisiko minun pi-
tänyt työntää alapäähäni sukka 
vai?” (Nainen myllypurolaisessa 
leipäjonossa 2008).

Tämän valtiollisen yläpään ja 
sosiaalisen alapään väliin mah-
tuu kuilu, jota elämäksi kutsu-
taan. Päätöksenteko ei sitä tun-
ne, mutta tekee päätöksiä. Pää-
töksenteon kohteet eivät päätök-
siä tee, eivätkä edes yritä äänes tää 
tai vaikuttaa, koska kokemukses-
ta tietävät, että mikään ei muutu, 
vaikka päättäjät vaihtuisivatkin.

Viime vuosikymmeninä on 
käynyt niin, että rikkaat ovat ri-
kastuneet ja köyhät köyhtyneet. 
Pääomatulojen erityinen vero-
tuskohtelu on heikentänyt prog-
ressiota ja verotuksen uudelleen-
jakovaikutuksia. Esimerkiksi 
ne kauppalopot, jotka toimivat 
yhtiössään lääkärin nimikkeel-
lä, voivat nostaa osinkoina tu-
loja verotta aina 90 000 euroon 
saakka. Ainutlaatuista maailmas-
sa, siinä kuin kusiaispesässä istu-
misen maailmanennätyskin. Elä-
myksellisesti nautinta ei taida ol-
la yhteismitallista.

Hallitus on ostellut keskitetty-
jä ratkaisuja veronkevennyksillä, 
saanut maltillisia tuloratkaisu-
ja tai vaikkapa varallisuusveron 
poiston ja jonkinlaista palkka-
tasa-arvoa. Vakaissa työsuhteissa 
olevat sini- ja valkokaulustyöläi-
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set ovat saaneet kohtuullisen re-
aaliansiotason nousun, ja tilan-
ne on hyväksytty hyvinvoivan 
enemmistön hyminällä. Mut-
ta murenan murenaa ei ole tip-
punut pöydiltä niille, jotka ovat 
työmarkkinoiden ulkopuolel-
la. Neuvottelupöydän alusta on 
puhdistettu niin, että ne entiset-
kin murut ovat reaalisesti osto-
voimaltaan laskeneet. 

Alituiset veronalennukset ovat 
tyhjentäneet valtion kassaa niin, 
että sosiaali- ja terveyspalvelui-
den rahoittamiseen ei rahaa löy-
dy. Siinä suossa rämpii ainakin 
alin kymmenesosa väestöstä. On 
luotu todellinen köyhälistö, ei 
vain se ns. suhteellinen. Pätkä-
työläiset, työttömät ja erityises-
ti työmarkkinatukilaiset ovat tä-
tä paariaa, jonka aseman paran-
tamisen tulppana näyttää ole-
van mm. SAK. Se on sitonut vii-
meksi tammikuun 2009 sosiaa-
litupossa perusturvan mahdolli-
sen nostamisen ansiosidonnaisen 
turvan nostamiseen niin, että pe-
rusturvan nostaminen kävisi kal-
liina mahdottomaksi. SAK:n so-
pimustoverin edustaja Lasse Laa-
tunen totesi:

”Ei ole mitään järkeä, että työmark-
kinatuki vedetään niin korkealle, et-
tä se houkuttelee kaikki elämänta-
paintiaanit työttömiksi.”

Asenne köyhiä kohtaan ilmenee 
myös Sata-komitean puheenjoh-
tajan Markku Lehdon lausumissa, 
joissa hän toteaa, että jos alimpia 
tulo- ja työmarkkinatukia nostet-
taisiin, kasvaisi työn vastaanotta-
miskynnys liian korkeaksi. 

Nämä asiat ilmenevät Hännis-
ten kirjasta, niin kuin sekin, mil-
laisia nöyryytysriittejä köyhil-

le on tuotettu. Köyhyyttä tuote-
taan. Se ei ole mikään luonnon-
oikku.

Köyhyys on myös tuottavaa 
toimintaa, joillekin. Se on tär-
kein pointti, johon Hänniset 
kiinnittävät huomionsa. Työvoi-
makoulutus on ollut sitä jo sil-
loin, kun toimin itse ko. hallin-
non virkamiehenä. Tänä päivä-
nä koulutuksesta vastaavat yhä 
enemmän yksityiset yritykset.

”Koulutuksen tarkoituksena on 
työllistää ja siinä onnistutaan osit-
tain: koulutusta vetävät usein am-
mattitaidottomat ja motivaatiopu-
lasta kärsivät firmojen edustajat kää-
rivät sievoiset summat touhusta.”

Minun aikanani he olivat julki-
sen hallinnon leivissä. Työllisty-
misprosentteja ei juuri näy.

Maksuhäiriöisten ja perustur-
vatason mataluuden esittämi-
nen kaupankäynnin kohteena 
on kirjan erityinen ansio. Pieni-
kin maksuhäiriö ja olet paariassa. 
Häiriömerkintä vaikuttaa pitkäl-
le. Asunnon saamiseen. Tietoyh-
teiskunnan operaattorit vaativat 
ennakko- ja takausmaksuja ker-
ran maksuhäiriöön joutuneelta. 
Pakolliset vakuutukset makse-
taan samalla periaatteella. 

Ja mikä on kaupallisesti pa-
rasta, luottotietoja voi myydä. 
Nykyinen luottotietojärjestelmä 
ei tunne lieventäviä asianhaa-
roja, vaikka jopa rikoslaki tuntee 
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mahdollisuuden ehdolliseen ran-
gaistukseen. Lompakko on ih-
mishenkeä arempi paikka. Hän-
niset tiivistävät asian:

”Menneisyyden keltainen tähti tai 
pinkki kolmio on nyt merkintä 
luottotiedoissa.”

Köyhien viimesijaisen rahastuk-
sen todellisia mestareita ovat pe-
rintätoimistot, joita yhä enene-
vässä määrin käyttävät tahot, 
joita me olemme tottuneet kut-
sumaan valtiollisiksi tai kunnal-
lisiksi. Juridisesti heidän toimin-
tansa ei ole laitonta (ainakaan 
vielä), mutta moraalin alueella 
moni ihmis- tai kansalaisarvo-
pointti saa peräänsä ison kysy-
mysmerkin. Kiristys on moraa-

lin kannalta kiristystä, vaikka se 
kulkisikin kontrolloimattoman 
lakityhjiön alla.

Sitten tämän kaiken kauheu-
den keskellä on vielä ”sosiaalista 
mielenlaatuakin”. Viimeisiksi ol-
jenkorsiksi syrjäytyneille tarkoi-
tetut vuokrattavat asunnot, joi-
den laatutakuusta ei todellakaan 
ole takuita, ovat todellisia kulta-
kaivoksia. Vanhoja rakennuksia 
tyhjenevistä kylistä, jonne kasvu-
keskusten ”hylkiöt” pakenevat. 
Kasvukeskus kiittää, kun sosiaa-
limenot laskevat.

”Veronmaksajien rahoilla pyörite-
tään raakaa bisnestä, joka on puet-
tu hyväntekeväisyyden valepukuun. 
Hyväntekijäliikemiehille toiminta 
tietää satojen tuhansien eurojen tu-
loja vuodessa.”

Siinä on hyväntekeväisyys-käsi-
te oikeassa merkityksessään. Se 
tekee hyvää nimenomaan teki-
jälleen. Tekeväisyyden kohde on 
vain kohde, samaan tapaan kuin 
ampujalle maalitaulu on vain 
maalitaulu. Aikamoinen alke-
mistinen viisaus tuntuu asuvan 
näissä liikemiehissä, jotka saavat 
köyhää köyhemmistäkin vuol-
tua puhdasta kultaa. 

Haulikkoammunnaltahan tä-
mä pamfletti vaikuttaa 1960-lu-
vun Huutomerkkeihin yms. ver-
rattuna. Mutta osuvathan nä-
mä haulit aina johonkin tai ai-
nakin haavoittavat. Muistutta-
vat, että meillä on joukossamme 
600 000–700 000 köyhää.

Aivotutkija, joka toipui aivohalvauksesta
Tuula-maria aHonen  

Dr. Jill Bolte Taylor 
elämäni oivallus. Kuinka  
toivuin aivohalvauksesta  
otava, 2009

Aivotutkija Taylor sai aivohal-
vauk sen 37-vuotiaana. Fyysinen 
ja henkinen toipuminen kes-
ti kahdeksan vuotta. ”Aivohal-
vaukseni opetti niin paljon, että 
olen oikeastaan tyytyväinen, et-
tä olen saanut tehdä tämän mat-
kan,” Taylor sanoo jälkeenpäin. 

Taylorin olennaisin oivallus 
on länsimaisen yhteiskuntamme 
syrjimän ja väheksymän oikean 
aivopuoliskon merkitys. 

Lukija pääsee mukaan ainutlaa-
tuiselle ”aivomatkalle”, kun Tay-
lor kuvaa aivohalvauksensa etene-
mistä. Eräänä aamuna Taylor he-
räsi kovaan kipuun, joka lävisti ai-
vot aivan vasemman silmän takaa. 
Liikkuessaan hän huomasi kanke-
utta ja tasapainon horjumista.

Mielessäni kävi mahdollisuus, 
että minulla saattoi olla laaja ja 
hengenvaarallinen toimintahäi-
riö, Taylor kertoo. Samanaikai-
sesti oikea aivopuolisko alkoi 
toimia itselleen ominaisella ta-
valla: Taylor tunsi hyvin miellyt-
tävää sisäistä rauhaa. 

”Vaikka minusta tuntui, että 
pelastamiseni järjestämisellä oli 
kiire, nautin toisaalta epätodel-
lisen auvoisesta olostani,” Taylor 
kuvaa. Hän selvittää lukijalle va-
semman ja oikean aivopuolisko-
jen toimintaeroja. Yhteiskunnas-
samme arvostetaan ensisijaisesti ja 
yksipuolisesti vasemman aivopuo-
liskon toimintaa, mutta oikealla 
aivopuoliskolla olisi hyvin tärkeä-
tä annettavaa nykyihmiselle: 

”Vasemmanpuoleisen aivotoimin-
nan menetyksen kokeneena uskon 
vilpittömästi, että sisäinen rauha on 
oikeassa aivopuoliskossa sijaitseva 
neuronipiiri. Tämä neuronipiiri on 
jatkuvasti toiminnassa ja aina käy-
tettävissämme. Rauha koetaan tässä 
hetkessä. Ensimmäinen askel kohti 
mielenrauhaa on halu olla läsnä täs-
sä ja nyt.” 

Nykyhetkeen pääsemiseksi mieli 
on rauhoitettava tietoisesti. Sen 
saavuttamiseksi on ensin päätet-
tävä, ettei ole kiireinen. Vasen 
aivopuolisko kiiruhtaa, ajattelee, 


