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Piia Leino: Yliaika

Eutanasia ilmastokriisin 
ja eläkepommin 
purkajana

   KIRJA-arvostelu

Tavanomaisen 
-

ta tulevaisuusro-
maanin aloittaa 
oheinen sitaatti 

-
ta, joka määrittelee tiukasti 

-
distuksen aikaansaaneiden 
henkilöiden motiiveja selvi-

Tarkkaan harkittu rakenne 
rytmittää toimintaa ja taus-
toitusta. Kerronta soljuu suju-
vasti kolmessa aikatasossa, 

-
-

nut Annastiina Kankaanrinta 

-
avalmennuksen. Valmistau-
tuessaan exitukseensa hän 

-
-

tävän saa suorittaakseen te-

omistajansa mukana kulkeva 
henkilökohtainen virtuaali-
lemmikki.

Ennen ministeriyttään 

Annastiina oli työskennel-
lyt toimittajana ja tuntee sik-
si hyvin mediavaikuttamisen 

kiertoilmauksineen. ”Eliniän 
itsemääräämisoikeus” -valin-

komiteanmietintö ”Ikäänty-

turvaaminen huoltosuhteen 

”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.”
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tuomien haasteiden ratkaise-
miseksi”. Keskustelu ohjattiin 
sivuraiteelle, vaikka esityk-
sestä löytyi maininta mahdol-
lisuudesta selvitellä, voisivat-
ko ”tietyn iän saavuttaneet 
henkilöt” saada ”etuuksia va-

rajauksen kautta”.
Kritiikkiäkin toki esiintyi: 

-
-

keskituloiset, joiden ainoa va-
rallisuus on useimmiten oma 

-
set saattavat joutua vaikeuk-

-
-

töverottomuudella suku voi 

-
ta tuloja, kun rikkaatkaan ei-

Oli laskettu, että säästöä 

elinvuodet kun tulevat terve-
ydenhoitojärjestelmälle kal-
liiksi, ja rikkaita kuitenkin on 

-
ti senkin, miten kaksi yleensä 

saatiin samaan hallitukseen 
ja sitoutumaan ohjelmaan, 
joka ratkaisisi yhtä aikaa 

-

ilmastotavoitteet.

-
naan missään muualla. Kii-
nassa hyvä käytös, säntilliset 

-
velujen vähäinen käyttö oi-
keuttivat lisäelinvuosiin. Yh-
dysvalloissa lisäaikaa saat-
toi ostaa ja myydä erityisten 
tuntirahastojen kautta, mikä 
johti suureen eroon rikkaiden 
ja köyhien eliniässä.  Meillä 
tasa-arvoiseksi ja oikeuden-
mukaiseksi koettua mallia 

-
ka kansalaisuusaikaa ”ei voisi 

-
ydestään huolehtimalla kuin 
rahallakaan”.

Odottamatta Kuoleman 
enkeliksi nimitelty eläkeläis-

-
tellusta exitus-jäähyväistilai-
suudestaan. Kun vielä An-
nastiinan elämäkerran laati-
jaksi nimetty tekoäly-avatar 
hakkeroidaan, alkaa valtava 
mediamylläkkä. Tiedotusväli-
neiden tyylit ja toimintatavat 
tunteva kirjoittaja tarjoilee 
tekstin lomassa herkullisia 

tulkinnoista.
-

-

juuri ennen korona-kriisiä il-

liiankin lähellä äsken koettua 
todellisuutta, kun mm. naa-

jo tekemään valintaa tervey-
denhuollon resurssien koh-
dentamisesta tai kohdenta-
mattomuudesta ikääntynei-
siin, tunnetuin seurauksin.

Tätä synkeää, mutta ajan-
kohtaista tulevaisuusromaa-

Olavi Kanervisto


