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kirjat

Itse kunkin päähän iskostu-
neeseen Kela-imagoon kuuluu 
pahimmillaan ihmisten tuloja 
ja menoja kyttäävä keski-
ikäinen pihtari ja parhaim-

millaankin niukkuutta, kurjuutta 
ja ei-oota jakava hyvinvointivaltion 
raunio. Liekö Kelan tutkimusosasto 
valjastettu propagandatehtäviin täl-
laisia kuvia vastaan, joka tapauk-
sessa Toinen Vääryyskirja esittelee 
aivan toisenlaisen – todellisemman? 
– Kelan: puhe on oikeudenmukai-
suudesta ja vähempiosaisten ja/tai 
haavoittuvimpien elinoloista. Miten 
menee nyky-Suomen työttömillä, 
dementiapotilailla, asunnottomilla, 
pätkätyöläisillä, koululaisilla, opiske-
lijoilla, kehitysvammaisilla, mielen-
terveyskuntoutujilla...? Miten menee 
heillä, joiden elinoloilla todellisen 
sivistysvaltion pitäisi mitata nykyi-
syyttään?

Kirjan tavoitteet ovat epäkohtien 
esittelyä kunnianhimoisemmat:

”[…] sosiaalipoliittiseen keskusteluun 
ja päätöksenteon valmisteluun osal-
listuvat vain harvat. Laajempi kan-
salaisnäkökulma ei juurikaan pääse 
rikkomaan poliittisten ja taloudel-
listen päätöksentekijöiden ja heidän 
lähipiiriinsä kuuluvien näkemystä 
sosiaaliturvajärjestelmän tilasta ja 
kehittämistarpeista. Heidän tietojaan 
väheksymättä pidämme ilmeisenä, 
että keskusteluun tarvitaan mukaan 
myös tavallisen kansalaisten ja sosiaa-
liturvan asiakkaiden sekä heitä lähellä 
olevien työntekijöiden ja edunval-
vojien äänet. Tässä kirjassa keskus-
teluun osallistuvat sosiaaliturva-alan 
ammattilaiset sekä asiakasryhmiä 
edustavat järjestöihmiset.” (10)

Kirja on siis kutsu kansalaiskeskus-
teluun siitä, mihin ja miten yhteisiä 
varoja tulisi käyttää ja kohdentaa. 

Ruohonjuuritason asiantuntijoita on 
pyydetty esittämään sekä ajankoh-
taisia ongelmia että ratkaisuehdo-
tuksia. Kirja sisältää hämmästyttävän 
vähän tilastotietoja: tilastollisen ana-
lyysin sijalla on kirjoittajien oma-
kohtaisia havaintoja ja päätelmiä.

Kuudessatoista artikkelissa kä-
sitellään kansalaisten työvoimatoi-
mistoissa ja Kelassa kohtaamaa ”in-
stitutionaalisen lannistamisen kult-
tuuria”, apurahataiteilijoiden ja opis-
kelijoiden asemaa, pätkätyöntekijän 
työttömyysturvaa, omaishoidon 
realiteetteja, pitkäaikaistyöttömyyttä, 
päihderiippuvaisten ongelmia, maa-
hanmuuttajien mielenterveyspal-
veluja ja niin edelleen. Kaikki ni-
menomaan niitä tärkeitä aiheita, 
jotka mainitaan poliitikkojen ään-
tenkalastelupuheissa, mutta joiden 
kohdalla harvoin päästään konkreet-
tisiin parannuksiin.

Sokerina pohjalla on toiseksi 
viimeisin puheenvuoro, Lilli Autin 
ja Miikkael Liukkosen ”Perusturva-
rikos”. Artikkelin kuuluisi saada laa-
jempaakin huomiota, sillä siinä jäljet 
johtavat sylttytehtaisiin: kaikesta kur-
juudesta ei voi syyttää globalisaatiota 
ja markkinavoimia, vaan jotkut ni-
mettävissä olevat henkilöt tekevät jat-
kuvasti yksilöitävissä olevia konkreet-
tisia päätöksiä, jotka ovat johtaneet 
nykyiseen tilanteeseen ja pitävät sitä 
yllä. Autti ja Liukkonen lähtevät 
liikkeelle siitä painavasta huomiosta, 
että kuntien ja muun julkisen vallan 
vastuu ihmisten perusoikeuksien 
toteutumisesta on kirjattu perus-
tuslakiin. Tästä huolimatta kunnat 
alibudjetoivat jatkuvasti sosiaali- ja 
terveyshuollon toimintoja. Joku siis 
rikkoo lakia aivan tietoisesti. Oikeus-
valtiossa lain rikkomisen oletetaan 
johtavan jonkinlaiseen sanktioon. 
Jotta asioihin saataisiin konkreet-
tisia muutoksia, eivätkä muutokset 

jäisi juhla- ja vaalipuheisiin, pitäi-
sikin luottamus- ja virkamiehet ja 
-naiset saattaa juridiseen (ei siis vain 
eettiseen tai poliittiseen) vastuuseen 
päätöksistään: rikos on rikos, tehtiin 
se sitten poliittisella yhteispäätöksellä 
tai ei.

Niteeseen liittyy yhteistyöhank-
keena Taideteollisen korkeakoulun 
kanssa tehty DVD-levy, joka sisältää 
kuusi vääryysaiheista lyhytelokuvaa. 
Aiheen takia katsoja saattaisi odottaa 
kuutta kaurismäkilyhennelmää, 
mutta levyllä on kuusi hyvin eri-
laista otosta suomalaisten arkipäi-
vistä: millaista on odottaa ja odottaa 
puhelimessa ja jonoissa, millaista on 
toimia omaishoitajana, millaista on 
tukiasuntolan arki ja niin edelleen. 
Nämä elokuvat poikkeavat virkistä-
västi toisistaan, ja ne ovat hyödyn-
täneet raikkaasti elokuvaformaatin 
mahdollisuuksia.

Kirjauutuuden vahvuus on tin-
kimättömässä pyrkimisessä tyh-
jänpuhumisen taakse kansalaisen 
arkitodellisuuteen. Tavoitteet ovat 
hatunnoston arvoisia: demokratiassa 
näin tärkeistä asioista päättämisen 
pitäisi tosiaankin perustua laajaan 
keskusteluun. Nämä vahvuudet 
implikoivat samalla kirjan heikkouk- 
sia. Selvästikin kirjan aihealue on 
niin laaja, ettei siinä millään pystytä 
analysoimaan kunkin ongelma-
kohdan monisyistä todellisuutta 
kovin tarkkaan. Esimerkiksi päihde-
ongelmahoitojen syväerittelyn sijasta 
herätellään niitä, jotka eivät tunne 
problematiikkaa. Lisäksi keskus-
telun synnyttäminen tuntuu kovin 
optimistiselta tavoitteelta. Näin tär-
keässä aiheessa on kuitenkin parempi 
kaatua saappaat jalassa kuin jäädä 
tuppisuuna turvaan jöröttämään.
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