KIRJA-arvostelu

Piia Leino: Yliaika

Eutanasia ilmastokriisin
ja eläkepommin
purkajana
”Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden
perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Suomen
kansalaisuus loppuu henkilön täyttäessä 75 vuotta, minkä jälkeen hänellä
ei ole Suomessa oikeustoimikelpoisuutta. 75 vuotta täyttäneen omaisuus
takavarikoidaan ja luovutetaan hänen perillisilleen kuoleman jälkeen,
kuten laissa muualla on säädetty. Jos henkilö täyttää 76 vuotta, omaisuus
siirtyy pysyvästi valtiolle.”

T
8

avanomaisen
RTQNQIKP UKLCUta tulevaisuusromaanin aloittaa
oheinen sitaatti
XWQFGP  RGTWUVWUNCKUta, joka määrittelee tiukasti
VQKOKPVC[ORȇTKUVȘP .CMKWWdistuksen aikaansaaneiden
henkilöiden motiiveja selviVGVȇȇP RGTKPRQJLCKUGOOKP
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MWKP UEKGPEG ƒEVKQPKUUC QP
VCRCPC
Tarkkaan harkittu rakenne
rytmittää toimintaa ja taustoitusta. Kerronta soljuu sujuvasti kolmessa aikatasossa,
XWQUKPCLC
2ȇȇJGPMKNȘ NWXWNNC RGTWURCNXGNWOKPKUVGTKPȇ VQKOKnut Annastiina Kankaanrinta
QP LWWTK Vȇ[VVȇP[V  XWQVVC

LCUKMUKMȇ[P[VNȇRKGWVCPCUKavalmennuksen. Valmistautuessaan exitukseensa hän
RQJVKK UQRKXKC XKKOGKUKȇ UCPQLCCPLCPGMTQNQIKCCP6GJtävän saa suorittaakseen teMQȇN[MȇUJQNQITCOOKťCKPC
omistajansa mukana kulkeva
henkilökohtainen virtuaalilemmikki.
Ennen
ministeriyttään

Annastiina oli työskennellyt toimittajana ja tuntee siksi hyvin mediavaikuttamisen
OGPGVGNOȇV QTYGNNKNCKUKPG
kiertoilmauksineen. ”Eliniän
itsemääräämisoikeus” -valinPCPXCRCWUNCMKC QNK GFGNVȇP[V
komiteanmietintö ”IkääntyPGGPXȇGUVȘPQUCPRCNXGNWLGP
turvaaminen huoltosuhteen
TCMGPVGGNNKUVGP QPIGNOKGP

tuomien haasteiden ratkaisemiseksi”. Keskustelu ohjattiin
sivuraiteelle, vaikka esityksestä löytyi maininta mahdollisuudesta selvitellä, voisivatko ”tietyn iän saavuttaneet
henkilöt” saada ”etuuksia vaRCCGJVQKUGP MCPUCNCKUWWFGP
rajauksen kautta”.
Kritiikkiäkin toki esiintyi:

JCNWVVKKPMQ ŬRGTKPVȘXGTQJGNRQVWMUGNNCŬ UCCFC GPPGPCKMCKUGUVKJGPIKNVȇMȘ[JȇVUGMȇ
keskituloiset, joiden ainoa varallisuus on useimmiten oma
MQVK LQPMC RGTKGUUȇȇP QOCKset saattavat joutua vaikeukUKKPRGTKPVȘXGTQPXWQMUK!8CK
QPMQ TKMMCCP JGPMK PKKP RCNLQP CTXQMMCCORK GVVȇ RGTKP-

töverottomuudella suku voi
UȇȇUVȇȇ LQRC OKNLQQPKC! ,C
RCNLQPMQXCNVKQNVCLȇȇUCCOCVta tuloja, kun rikkaatkaan eiXȇVOCMUCRGTKPVȘXGTQC!
Oli laskettu, että säästöä
LȇKUK UKNVK ť LWWTK XKKOGKUGV
elinvuodet kun tulevat terveydenhoitojärjestelmälle kalliiksi, ja rikkaita kuitenkin on
NQRWNVCCKMCXȇJȇP
.GKPQMWXCKNGGWUMQVVCXCUti senkin, miten kaksi yleensä
RQNKKVVKUGP MGPVȇP ȇȇTKRȇKUUȇ
QNGXKMUK MCVUQVVWC RWQNWGVVC
saatiin samaan hallitukseen
ja sitoutumaan ohjelmaan,
joka ratkaisisi yhtä aikaa
UGMȇXCNVKQPVCNQWFGPVCUCRCKPQVVCOKUGPGVVȇ[ORȇTKUVȘLC
ilmastotavoitteet.
(KPKUJGNKŬ(KPPKUJ&GCVJŬ
OCNNKC GK MQRKQKVW UGNNCKUGnaan missään muualla. Kiinassa hyvä käytös, säntilliset
GNȇOȇPVCXCV LC VGTXG[URCNvelujen vähäinen käyttö oikeuttivat lisäelinvuosiin. Yhdysvalloissa lisäaikaa saattoi ostaa ja myydä erityisten
tuntirahastojen kautta, mikä
johti suureen eroon rikkaiden
ja köyhien eliniässä. Meillä
tasa-arvoiseksi ja oikeudenmukaiseksi koettua mallia
RKFGVVKKP UQUKCNKUVKUGPC MQUka kansalaisuusaikaa ”ei voisi
RKFGPVȇȇUGPGPGORȇȇVGTXGydestään huolehtimalla kuin
rahallakaan”.

Odottamatta Kuoleman
enkeliksi nimitelty eläkeläisRQNKKVKMMQMCVQCCV[[NKMMȇȇMUK
OGFKCVCRCJVWOCMUK UWWPPKtellusta exitus-jäähyväistilaisuudestaan. Kun vielä Annastiinan elämäkerran laatijaksi nimetty tekoäly-avatar
hakkeroidaan, alkaa valtava
mediamylläkkä. Tiedotusvälineiden tyylit ja toimintatavat
tunteva kirjoittaja tarjoilee
tekstin lomassa herkullisia
Pȇ[VVGKVȇGTKNGJVKGPLCDNQIKGP
tulkinnoista.
5EKGPEGƒEVKQPKUUCQPV[[RKNNKUVȇ GVVȇ LQMCKPGP WVQRKC
NQRWNVC CKPC RCNLCUVCC U[PMGOOȇP RWQNGPUC 6ȇOȇ
juuri ennen korona-kriisiä ilOGUV[P[V MKTLC QP F[UVQRKCC
CNWUVC NQRRWWP LC UCOCNNC
liiankin lähellä äsken koettua
todellisuutta, kun mm. naaRWTKOCCUUCOOG LQWFWVVKKP
jo tekemään valintaa terveydenhuollon resurssien kohdentamisesta tai kohdentamattomuudesta ikääntyneisiin, tunnetuin seurauksin.
Tätä synkeää, mutta ajankohtaista tulevaisuusromaaPKCGKXQKLȇVVȇȇMGUMGPБ

Olavi Kanervisto

mensalainen 6 | 2020

9

