
,,KOVAA,, VAI,,PEHMEAA,, SOSIAALIPOLITIIKKAA? _

BALTIAN MAAT IE VPUAIA UUUTOKSEN KOURISSA

"Pane joukkoon puolet petä-

iäislä...'". kuten Runeb.rg asi-

an ilmaisi kuuluisassa Saari-
järren Paarossaan. Siinä ar-

kaainen kuvamme suomalai-

sesta nälästü. koyhyldestä -ja
sisusta. Meille tämä kaikki on

historiaa, olkoonkin eltü uutis-

kural menneen talren leipäjo-

noista saivat useimmat hierai-
semaan silmiään. Ja olkoon-

kin, että hyvinvointivaltion ra-

kenteet ovat rapistumassa -
suomalaiset voivat silti nukkua
yönsä suhteellisen rauhallises-

ti; ruokaa on pöydässä huo-

mennakin. Ja sitä seuraavana

parvana.

Toista on heti Suonrenlahden

tuolla puolen. Seka Baltian
maiden että Venäjän asukkaat

kamppailevat jokapäiräisen

toimeentulonsa kanssa tavalla,
joka saa meidän ongelmamme

tuntumaan perin vaatimatto-
milta- Neuvostovallan romah-

dettua romahtivat myös kaikki
ne lurvarakenteet. .ioita sosia-

Iistinen järjestelma kansalais-

tensa ympärille oli kutonut,

olivatpa nämä sitten kuinka
ahdistavat tahansa. Oli ainakin
ruokaa pöydässä ja katto pään

päällä. Nyt lähes kaikki turva-

verkot ovat poissa ja alla avau-

tuu ainoastaan vapaiden mark-

kinoiden ammottava aukko.

Miten ihmeessä ihmiset tulevat

toimeen? Ja miten kehittaa so-

siaal iturvajärjestelmiä maissa.

joissa sosiaalipolitiikka kasit-
teenäkin on lähes kirosana. sil-
lä sehän mielletään samaksi

asiaksi kuin sosialistinen poli-
tiikka.

Vastauksen näihin kysymyk-

siin saamme äskettäin ilmesty-

neeslä englunninkieliseslä ra-

portista "Social Policy in Tran-

sition Societies. Experience

from the Baltic countries and

Russia". Se on samanaikaisesti

sekä masentavaa että ilahdut-
tavaa luettavaa. Masentavaa

siksi, että tilanne monella ta-

paa on kurja, niin koyhien kuin
sosiualipoliittist.n kehikkojen
rakentajien näkökulmasta.

llahduttavaa siksi. että kysei-

siä maila edustar ien kirjt,itta-
jien tekstit kaikesta huolimatta
antavat aiheen uskoa tilanteen
helpottuvan. Ilahduttava on

myiis raporlli itsessään esi-

merkkinä Itämeren ympärillä
tapahtuvasta yhteistyostä. Se

pohjautuu viime kesänä Suo-

messa pidettyyn ICSW-konfe-

renssiin "Global Welfare '94".
ja sen on toimittanut Jussi Sim-

pura, uuttera tutkija, sosiaali-

poliitikko ja yhteistvön raken-

taja Alkoholipoliittiselta tutki-
muslaitokselta.

Raporlti on myös julkaistu
kiitettävän nopeasti, kuten

tänä päivänä on tapana, sillä
tutkimusraportin teko on ny-

kyään teknisesti nopea toimi-
tus. Raporttiin sisältyvät teks-

tit ovatkin lahinna käyttötava-

raa,joista on suurta hyötyä Bal-
tian maista ja Venajästä kiin-
nostuneille mulla jotka pian

ovat menneen lalven lumia
(tasta johtuen siella täällä
esiinlyvät painovirheet voi

myös sulattaa).
Kirja on rakenteellisesli la-

sapuolinen siten, että kutakin

maata, Eestiä, Latviaa. Liettu-
aa ja Venajaa, edustaa kolme

artikkelia. \ailä kaikkia sitoo

yhte.n Jussi Simpuran valaise-

va johdanto.

Mitkä sitten ovat sosiaalipoliit-
tisesta näkökulmasta päällim-
mäiset ongelmat näissä neu-

vostovallan jälkeisissä maissa?

Ehka se, ja tämä on minun oma

ar-vioni. että nimenomaan ne

loimenpileel. jotka pahimpien

epäkohtien poistamiseksi oli-
sivat välttämättömiä, lienevät

pslkologisista ja poliittisista
syistä poissuljettuja. Kaikki-
nain.n vallion puuttuminen

asioihin kun on lähes tabu.

Vaikka monet uutta ja uppo-

rikasla I laluokkaa kuvaavista

kohureportaaseista ovatkin

selvästi liioiteltuja, päätä hui-
maavien luokkaerojen nopea

synllminen <-,n tosiasia - asia.

joka kuvasluu myös raportissa

esiint,vvistä tilastoista. Hätä on

hyvin konkreettinen, silla (las-

kutavasta riippuen, ja tilastot
ovat toistaiseksi hyvinkin
puutteelliset) huomattava osa

väestöstä on kaikissa näissä

maissa virallisen toimeentulo-

rajan alapuolella. Esimerkiksi
Latviassa pahimmillaan vuon-

na1992 peräti 83 prosenttia!

Naita lukuja vasten tuntuu
vaikealta kasittaa, että veropo-

liittisiin tulonsiirtoihin suhtau-

tlulaan kovinkin penseästi.

Esimerkiksi Latviassa on vuo-

den I994 heinäkuusta lahtien
ollut yleinen ja yhtalainen lB
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prosentin tulovero. Ei totlella-
kaan tarvitse paljonkaan mieli-
kuvitusta kasittäekseen tällai-
sen vero järjestelmän tuomat
yhteiskunnalliset seurauksel.
Varsinkin kun siihen lisätään
se. ellä erilaislen nuulintoai-
neiden (tupakan. alkoholin
jne.) ja ylellisyvstarvikkeiden
r lrolus järjestüi.in on eriltäin
alhainen.

Svvl lähän lit) tvvät l:ihinrrti
psykologiselta tasolta: kun
enlnle aikaisemmin saaneet

nauttia maallisesta hyvästä,

niin pitekal ainukin nyt nJl)-
pinne pois kukkarcstamnrel
Monissa artikkeleissa koroste-
laan rrimenorrraarn yrittä-
jyvshengen parantarnisen tär-
keyttä, ja tämä tavalla, joka
suomalaisesta säattaa kuulos-
taa vieraalta nrutta joka näiclen

rnaiden oloja vah:inkaan tunte-
van on helpompi ymmärtää.
Kovalta kurrLrstaa krritenkin
nreidän korvissamme liettua-
luisen kirj,,ittujan totearnus si i-
tä, että kaikilte jaettavaa pe-

ruskansaneläkettä ei ole kehi-
tetty, koska se antaa "vääriä
signaaleja"; "litl would be a

slrong disincentive to make

own contributions".
Kuvaavaa on myiis se, että

esinr. Eestin tilannetta koske-
r is'a arlikkel"issa ei rulsinui-
sesti puhuta veroista lainkaan.
Ongelma on lähinnä, kahta
eestiläislut kijaa lainalakseni.
siitri. "nrilen turratu heikoinr-
tnin loittteetrluler ien r1 hmien
eloonjäänrinen vähentämättä
kuitenkaan yrittäjyyshenkel
niiden keskuudessa, joilla me-

nee hyvin". Asennehan on
kuin lainaus V"ronmirksajain
Keskusliiton vaalimainonnas-
ta!

'lämä j,,htaa erilaisiin rroi-

dankehiin, jotka alati pahenta-
vat tilannetta: verotulojen puu-
te raikeullaa ralliouppuraalin

ja sitä rrukaa sosiaaliturvajär-
jestelmien kehittamista. Halu
maksaa veroja taas on hyvin
alhainen niin kauan, kuin ve-

ronnruksajal or ul epär armoja
siitä. mihin rahat menevät. Ja

toisinpäin: verorrperinlä {rt
lrankula lilurrteessa. .jos.u r i-
ranomaisilta puuttuvat sekä

tarvittavat välineet että välttä-
mätön auktoriteetti.

Uudet mahclollisuurlet trn-

saita tosi hyvin sekä kasvavat

tuloert.rt nakertavat onralta
osaltaan orastavia valtiollisia
rakenleilu. sillr.i .e tuo viiiijü-
mättä mukanaan sekä rikolli-
suutta että valinpitAmattti-
myyttä valtiota kohtaan. Ne,
joilla menee liian hyvin, ovat

aina rautas.a. ju kun p,,liisi .ja

ntuut viranomaiset eivät voi
heidän turvallisuuttaan taata.

sen tekee mafia (kaiken lisaksi
omasta aloitteestaan...). Miksi
nraksaisi veloja vallioll". jo.lu
ei ole kuin haittaa?

Virallisen sosiaaliturvan ke-
hittamistä ei myöskään helpota
se. että huomattava osa talou-
clesta menee virallisen talou-
den ohi. Baltian maiden kansa-

iaisille, kuten ei myöskään ve-

nalaisille, ei taida tuottaa suu-
rempia unlanlunn()n rairoja
suoritlua usiansa kiertoteilse,
sille niin ovat kaikki aina teh-
neet. Se kun aikaisemmin kuu-
lui eloonjäämis,rpin aakkosiin.
Kaksinaismriraalia henkisella
tusolla vastasi neuvosloyhleis-
kunnassa kaksinaistalous käy-
tänntjn tasolla. 'l'ästä johtunee

sekin, että ihmiset kaikesta
huolimatta parjaavat, vaikka
ovatkin tilastojen perusteella
tosi ahtaalla.

Tästä johtunee myös, että

huomattava osa sosiaalityiistä
on lähtenyt nimenomaan hy-
väntekeväisyystyiin pohjalta.

Ja sen ymmärtää hyvin, mikäli
holhou"mentaliteelti on niin-

kin vahva kuin se oli tanska-
Iaistutkijoitlen kävrlessä tutus-
tumassa tapaan, jolla latvialai-
sessa kunnassa sosiaaliavus-
tuksia kävtänn(issä jaetaan.

Hakija sai nimittäin astua huo-
neeseen! jossa häneltä kysvt-
tiin syytä avustushakemuk-
seen - peräti kahdeksan ihmi-
sen voiminl "Se vaikutti errenr-

rnän kuulustelulta kuin tiedon-
keruulta". toteavat tanskalais-
tutkijat.

'l'anskalaisista puheen ollen on

nrielenk i inloistu lotleta, nrilen
näkökulma ja painotukset
vaihteleval sen mukaan, onko
kirjoittaja itse kyseisen maan

kansalainen vai muualta tullut.
Kuksi artikkeliu on nirrrittiiin
ulkopu,,listen kirjoittumia.
etl.llä rnainittu tunskuluisten
artikkeli Lalr iarr ongelrnista ja
englantilaisen Boh D.uconin
Liettuan ongelmia sivuava ar-

tikkeli. Vieraat näkevät ehkä
jotkut asiat ja syy-yhteydet se[-

vemmin - mutta ovat toisaalta
vähernmän perilla siita psyko-
logisesla ja kulttuurisesla ajarr

hengeslä. jossa nriis.ii maissu

eletään. Helppo meitlän on ka-
vahtaa monia post-neuvosto-
vallan piilteitri. Huomalluvusl i

vaikeampi sen sijaan on aidosti
ymmärtää, miksi näin on.

Sita paitsi nreidän on hyvä
muislaa. että nr(,nel enlisen ilä-
blokin maat eivät suinkaan
aseta pohjoismaista sosiaali-
valtiota malliksi omalle kehi-
tykselleen. Monet raJrortin kir-
joittajista ovat päinvastoin hy-
vinkin perilla siitä, rniten hei-
kolla pohjalla sosiaalit urvajär-
jestelmät meillakin ovat. En-
simmäinen kysymys siella kay-
välle suomalaiselle sosiaalipo-
liitikolle onkin yleensä, "mika
olikaan teidän valtionvelkan-
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ne", - mitäs siihen vastaat?

Me suhtaudumme Saarijär-

ven Paavon aikaan hieman hy-

myillen, silla se on meille his-

toriaa. Mutta ehka onkin niin,
että Baltian maissa ja Venäjä11ä

vastaavasti hymyillaan meidän

hyvinvointivaltiollemme, sillä
se on heille jo historiaa...
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