London Calling: We are not
Afraid!
Keskiviikkona 22.3.2017 auto kiihdytti Lontoossa useiden
Westminsterin sillalla liikkuneiden jalankulkijoiden päälle
jättäen jälkeensä kymmeniä vakavasti tai kuolettavasti
loukkaantuneita.
Jalankulkijoihin törmännyt auto jatkoi sillan yli kohti
parlamenttitaloa, jota ympäröivään metalliaitaan se törmäsi.
Autosta nousi mustiin pukeutunut Englannissa syntynyt kahdella
pitkällä veitsellä varustautunut mies, joka ryntäsi ensiksi
aseettoman poliisin kimppuun surmaten tämän useilla
veitseniskuilla. Tämän jälkeen mies yritti jatkaa
parlamenttitaloon, mutta hyökkäys päätyi aseistettujen
poliisien tappaviin luoteihin.

London Calling: We are not Afraid!
Hyökkäyksessä ainakin kolme
kolmisenkymmentä sai vammoja.

sivullista

menehtyi

ja

Viranomaiset ovat julkaisseet kolmen iskussa menehtyneen
henkilöllisyyden. Iskussa kuoli amerikkalainen Kurt Cochran,
joka oli vaimoineen Lontoossa juhlimassa avioliittonsa 25.
hääpäivää. Kurt Cochranin vaimo Melissa Cochran, loukkaantui
iskussa vakavasti. Espanjan kielen opettaja ja kahden nuoren
tyttären äiti, Aysha Frade menehtyi myös vammoihinsa.
Terroristin puukottama poliisi, Keith Palmer, oli kuollessaan
48-vuotias.
Hyökkäyksessä loukkaantui 12 brittiä, 3 ranskalaista lasta,
kaksi romanialaista, neljä eteläkorealaista, kaksi
kreikkalaista, saksalainen, puolalainen, irlantilainen,
kiinalainen, italialainen ja amerikkalainen.

Tämä oli jälleen raukkamainen hyökkäys eurooppalaisia arvoja
ja viattomia sivullisia vastaan. Sellaisena se oli hyökkäys
meitä kaikkia vastaan.
Hyökkääjä oli Englannissa syntynyt 52-vuotias kolmen lapsen
isä, Khalid Masood, jolla oli useita aikaisempia
väkivaltatuomioita. Pääministeri Theresa May vahvisti, että
viranomaiset olivat tutkineet Masoodin mahdollisia kytköksiä
ääriliikkeisiin joitakin vuosia aiemmin.
“Yesterday an act
democracy, but today
done before us and as
to deliver a simple
resolve will never

of terrorism tried to silence our
we meet as normal, as generations have
future generations will continue to do,
message: ’We are not afraid and our
waver in the face of terrorism’,”

Pääministeri Theresa May sanoi iskun jälkeen.
” This was not only an attack on our city and our country but
on the values we cherish most: democracy, freedom, justice
and tolerance. These are the same values that those who
attack us hate so much. And the best way we can honour those
who have tragically lost their lives is to ensure that we
always uphold and cherish these values,” sanoi Sadiq Khan,
Lontoon pormestari.
Torstaina 23.3. klo 11 pohjoisafrikkalaistaustainen mies
yritti ajaa ihmisten päälle suositulla ostoskadulla Belgian
Antwerpenissä. Autosta löydettiin automaattikivääri, veitsiä
ja bensakanisteri. Kukaan ei loukkaantunut ja poliisi pidätti
tekijän.
Terrorismi ja ääriliikkeet ovat uhkia, joihin Euroopassa tulee
suhtautua vakavasti.
Euroopassa tapahtuvat terrori-iskut koskettavat aina jokaista
eurooppalaista. Ne ovat hyökkäyksiä sitä arvopohjaa vastaan,
jonka eurooppalaisina jaamme, ja jota olemme tottuneet
pitämään itsestään selvänä. Laajemmin tällaiset hyökkäykset

ovat hyökkäyksiä ihmisyyttä ja ihmisarvoa vastaan.
Eurooppalaiset viranomaiset ovat kerta toisensa jälkeen
epäonnistuneet kansalaistensa suojelussa ja ääriajattelun
kitkemisessä.
Erityisen huolestuttavana voidaan pitää sitä, että suurin osa
Euroopan maaperällä tapahtuneista terroriteoista on Euroopassa
syntyneiden, kasvaneiden ja opiskelleiden ensimmäisen tai
toisen polven maahanmuuttajien tekemiä.
Voidaanko kansalaisia suojella ääriliikkeiden väkivallalta?
Helppoa se ei ole. Mielestäni Eurooppa tarvitsee yhteisen
terrorisminvastaisen lainsäädännön sekä terrorismin ja
ääriliikkeiden vastaiseen toimintaan erikoistuneen poliisi- ja
tiedusteluorganisaation, jolla on valtuudet esimerkiksi
laajempaan ekstremismistä epäiltyjen elektroniseen seurantaan.
Tällaisen ääriliikkeiden vastaisen organisaation pitäisi olla
prioriteetti EU:lle, koska jokainen toteutunut terrori-isku
lisää yhteiskunnallisia jännitteitä eri väestönosien välillä.
Jännitteet kasvattavat laajempien levottomuuksien ja eri
väestöryhmien välisten yhteenottojen riskiä sekä hajottavat
yhteiskunnallista koheesiota.
Terroristien ja ääriliikkeiden päämääränä on Euroopan ja
eurooppalaisen identiteetin sekä laajemmin länsimaisen
arvoliberaalin
elämäntavan
murtaminen
pelkoa
ja
vastakkainasetteluja lietsomalla ja väkivallalla. Euroopan
hajoaminen olisi voitto erityisesti islamistisille
ääriliikkeille.
Lähteet: Independent, Telegraph & Daily Mail

Onko Euroopan
uhattuna?

tulevaisuus

Onko Euroopan tulevaisuus uhattuna? Tämä on kysymys, jonka
esittäminen kymmenen vuotta sitten maaliskuussa 2007, olisi
tuntunut hulullta, koska Euroopassa elettiin vahvaa
kasvukautta.
Kymmenen vuotta sitten EU oli voimiensa tunnossa. Tammikuussa
2007 Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin ja Slovenia
euroalueeseen. EU:ssa oli 27 jäsenvaltiota ja 492,8 miljoonaa
asukasta. Joulukuussa 2007 Latvia, Liettua, Malta, Puola,
Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät
Schengen-alueeseen. Projektina EU vaikutti vielä vuoden 2007
alussa vahvalta ja vakaalta.
Suomessa 1990-luvun lama kääntyi talouskasvuun viimeistään
vuosikymmenen toisella puoliskolla ja talous kasvoi ripeästi
kymmenisen vuotta. Suomen talous kasvoi ja lepäsi näennäisen
vakaalla pohjalla. Suomi oli vielä kymmenen vuotta sitten
vahva talous.

Varjoja hyvinvoinnin yllä
Mutta jo vuonna 2007 hyvinvointia varjosti USA:sta alkanut
kansainvälinen finanssikriisi sekä Euroalueen velkakriisi.
Suomeen kriisit iskivät viiveellä vasta vuonna 2008, mutta ne
iskivät niin raskaasti, ettei siitä ole vieläkään toivuttu.
Tietenkin vuosituhannen alkuvuosina oli paljon ihmisiä, joilla
oli taloudellisia vaikeuksia jo ennen finanssi- ja eurokriisiä
mm. 90-luvun laman seurauksena, mutta useimmilla asiat olivat
paremmin ja talous vakaammalla pohjalla kuin kriisien jälkeen.
Toipuminen talouskriiseistä on ollut tuskallisen hidasta.
Viimeisten vuosien kurja taloustilanne on edellyttänyt
raskaita poliittisia päätöksiä ja kärsivällisyyttä.
Maailma on talouskriisien jälkeen kovin erilainen, kuin mitä
se oli kymmenen vuotta sitten.

Finanssikriisien aika
Vuosien 2007-2009 globaali finanssikriisi kehittyi
Yhdysvalloissa pankki- ja rahoituskriisinä. Finanssikriisiin

syntymiseen johtivat erityisesti USA:n keskuspankin pitkään
ylläpitämä matala korkotaso, maksukyvyttömien asiakkaiden
holtiton
asuntoluototus,
asuntolainojen
veroedut,
rahalaitosten suuri riskihalukkuus, monikymmenkertaisella
velkavivulla sijoittaminen, paisuneen johdannaiskaupan
läpinäkymättömyys, pankkivalvonnan puutteet ja lainsäädännön
porsaanreiät.
Eurokriisi kehittyi samaan aikaan kuin Yhdysvalloista alkanut
kansainvälinen finanssikriisi. Sen seurauksena valtioiden
menot lisääntyivät, verotulot laskivat ja budjettivajeet
kasvoivat. Monet valtiot velkaantuivat raskaasti pelastaessaan
pankkejaan.
Eurokriisin syistä on esitetty ainakin nämä kaksi teoriaa:
1. eurokriisin syy oli jäsenvaltioiden pitkään jatkunut
edesvastuuton velkaantuminen
2. eurokriisin aiheutti se, että euron syntyvaiheessa
jätettiin finanssipolitiikan harjoittaminen yksittäisten
jäsenvaltioiden vastuulle, vaikka näiltä euron
käyttöönoton jälkeen poistui finanssipolitiikan
edellyttämä talouspoliittinen liikkumavara.
Molemmat kriisit johtivat valtioiden nopeaan velkaantumiseen,
konkurssiaaltoihin
ja
työttömyyden
massiiviseen
lisääntymiseen. Kreikka, Espanja, Portugali, Irlanti jne.
Monet EU:n jäsenvaltiot vajosivat syvään ja lohduttomaan
talouskurimukseen.
Euroopan vakausmekanismien puitteissa monet vähemmän kärsineet
jäsenvaltiot ja veronmaksajat joutuivat finanssikriisien
maksumiehiksi, mikä aiheutti valtavaa tyytymättömyyttä myös
Suomessa. Tämä tyytymättömyys loi pohjan nykyiselle alt.rightoikeistopopulismille monissa Euroopan maissa.
Vuoden 2008 jälkeen optimismi ja usko yhteiseen Eurooppaan on
vähitellen vaihtunut syvään pessimismiin ja hajaannukseen.
Luottamus demokratian mahdollisuuksiin ja poliitikkojen

oikeamielisyyteen horjuu. Vahvan ja yhtenäisen Euroopan idean
ovat syrjäyttäneet populismi, uusi oikeistokonservatiivinen
nationalismi sekä alt.right- tyylisten avoimesti fasististen
ja rasististen poliittisten liikkeiden vahvistuminen unionin
kaikissa jäsenvaltioissa.
Tämä on loogista, sillä EU:ssa tehdyt poliittiset ja
taloudelliset virheet osoittivat perinteisen poliittisen
päätöksenteon ja puoluekentän heikkoudet. Demokratia on
kriisissä. Me haluamme vapautta ja hyvinvointia, mutta
kompromissit, poliittiset lehmänkaupat ja kansanedustajien
täydellinen vastuuttomuus, valehtelu ja omien lupausten
pettäminen horjuttavat vapaata maailmaa.
Populistit eivät ole tyhmiä – he ovat vain kyllästyneet
ammattipoliitikkojen paskanjauhamiseen. Kun kehenkään tai
mihinkään ei voi luottaa, miksi pitäisi luottaa mihinkään?
Tästä poliitikot saavat syyttää vain itseään!

Onko Euroopan tulevaisuus uhattuna?
Nyt maaliskuussa 2017 USA:n tukema 70 vuotta jatkunut Euroopan
jälleenrakennus- ja yhdistymisprojekti on vakavassa
poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä. Onko Euroopan
tulevaisuus uhattuna ja kuinka EU:n mahdollinen hajoaminen
vaikuttaisi meihin?
Vielä kymmenen vuotta sitten EU:lla olisi ollut sekä
taloudelliset edellytykset että teknistä ja tiedollista
pääomaa vahvaksi taloudelliseksi vaikuttajaksi moninapaisessa
maailmanjärjestyksessä sekä ihmisoikeuksien, uusiutuvan
energian sekä kestävän kehityksen suunnannäyttäjäksi, mutta
EU:n alkuperäinen ideologinen päämäärä vakaasta, hyvinvoivasta
ja yhtenäisestä Euroopasta muuttui käytännössä mahdottomaksi
EU:n raskaan byrokratian ja jäykkien päätöksentekoprosessien
seurauksena.
Onnettomana esimerkkinä EU:n päätöksenteon surkuhupaisuudesta

on puolalaisen Donald Tuskin valintaprosessi, jota vain Puola
vastusti
ja
aiheutti
sisäpolitiikasta
kumpuavilla
vastalauseillaan lähinnä voimakasta myötähäpeää kaikissa
muissa EU-maissa.

Uhkakuvia
Monet näkevät Suomen ja Euroopan vakavimpana uhkana
maahanmuuton ja terrorismin tai Venäjän kasvavan sotilasmahdin
sekä yhä näkyvämmän sotilaallisen läsnäolon Euroopan rajoilla.
Ne ovat toki ongelmallisia ilmiöitä, mutta vaikka EU:n
hajoaminen ja rajojen sulkeminen voisi sinänsä suitsia
maahanmuuttoa, heikko ja jakautunut Eurooppa olisi suurin
voitto nimenomaan islamistiterroristeille
hajoamisesta haaveileville fundamentalisteille.

ja

Euroopan

Myös Putinin ”hajota- ja hallitse”-politiikka on pyrkinyt
horjuttamaan
moraalisesti
turmeltuneen
”gayrooppan”
yhtenäisyyttä ja viime aikoina myös turkkilaiset poliitikot,
Erdogan etunenässä, ovat pyrkineet murentamaan Eurooppaa
aggressiivisilla lausunnoillaan.
Eurooppa horjuu ja tätä horjumista hyödyntää nyt myös Euroopan
entinen vahva liittolainen, Turkki, jossa pitkän sekulaarin ja
liberaalin politiikan aikakausi on päättymässä, ja jossa uusi
autoritäärinen harvainvallan aika on alkamassa Erdoganin
johdolla.
On hyvä muistaa, että sekä Turkki että Venäjä ( ja entinen
Neuvostoliitto) ovat entisiä suurvaltoja, joissa suuruuden
ajoista haaveilemista ei häpeillä. Molemmat valtiot toivovat
globaalin vaikutusvaltansa kasvavan tulevaisuudessa. Siltä
tosiasialta Euroopan ei pitäisi ummistaa silmiään.

Maailma muuttuu: mitä tekee Eurooppa?
Sanotaan, että historia toistaa itseään. Ei toista! Ihmiset
tekevät samoja virheitä yhä uudestaan, mutta historia ja

mennyt maailma eivät koskaan toistu. Nyt tehdyt virheet ja
päätökset vaikuttavat siihen maailmaan, jonka jätämme
tuleville sukupolville. Se voi olla parempi tai huonompi kuin
mihin itse synnyimme.
Tänään me olemme niitä, jotka tekivät eilen historiaa ja
sellaisina meidän tulee tuntea vastuumme huomisesta.
Maailman taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset voima- ja
liittolaissuhteet ovat murroksessa. Angela Merkel – ei enää
USA:n istuva presidentti – on vapaan maailman johtaja – sen
maailman ja vapauden kulttuurin, jota olemme oppineet pitämään
länsimaisena demokratiana.
Tällä hetkellä Saksa on majakka, joka näyttää demokratian
suunnan ja suojelee saavuttamiamme oikeuksia: vapautta, tasaarvoa ja demokratiaa. Ne ovat arvoja, joiden tulee olla kaiken
toimintamme lähtökohtana.
Saksa yksin ei voi kuitenkaan taata demokratian pysyvyyttä.
Toiveissa onkin, että Emmanuel Macron voittaa Ranskan
presidentinvaalit ja vahvat Ranska ja Saksa ohjaavat Euroopan
myrskyjen läpi valoisampaan ja vakaampaan tulevaisuuteen.
Mielestäni se on ainoa mahdollisuus välttää vieläkin suurempia
kriisejä. Suomella ei ole taloudellisia, poliittisia tai
sotilaallisia edellytyksiä selvitä tulevista murroksista. Me
emme vain voi jäädä yksin.
Vahva ja yhtenäinen Eurooppa on ainoa tae jonkinasteisesta
turvallisuudesta muuttuvassa maailmassa. EU antaa sekä
taloudellisesti, että poliittisesti enemmän liikkumavaraa ja
turvaa potentiaalisen globaalin kriisin sattuessa, kuin heikko
ja hajanainen Eurooppa.
Taloudellisesti eurooppalaisten hyvinvointia uhkaavat ennen
muuta kehittyvät talousmahdit, kuten Kiina ja Intia, joissa
ihmisten oikeudet ovat sidoksissa vaurauteen tai syntyperään.
Viimeisimpien uutisten mukaan myös USA voi uhata Euroopan
taloutta. Donald Trumpin esittelemä protektionistinen

talouspolitiikka voi johtaa toipuvat Euroopan taloudet
kansainvälistä finanssikriisiä pahempaan kurimukseen.
Trumpin valinta USA:n presidentiksi räjäytti osakemarkkinat
ennätyskorkealle, mutta sillä on seurauksensa. Monien
ekonomistien mukaan talouskupla puhkeaa pian, jolloin
seurauksena voi olla 1930-luvun lamaan verrattava globaali
talouskriisi. Sen selättäminen edellyttää yhteistoimintaa ja
siltojen rakentamista.

Menneisyys ja tulevaisuus: kuka kakun
syö?
Tähän asti Eurooppa on käytännössä hyötynyt muiden maiden
ahdingosta jo siirtomaa-ajoilta alkaen. Nyt Aasian
talousihmeet haukkaavat suuren osan siitä kakusta, johon
USA:ssa ja Euroopassa ollaan vuosikymmenten ja vuosisatojen
aikana totuttu. Siihen on kovin vaikea sopeutua. Kakusta,
josta aiemmin saimme kelpo siivun, jää meille enää murusia.
Tätä tilannetta on vaikea korjata polkematta työntekijöiden jo
saavuttamia etuja. Eurooppalaiset eivät voi kilpailla
aasialaisten kanssa hinnalla: kilpailun täytyy tapahtua laadun
ja brändäyksen avulla.
Euroopan avoimet sisämarkkinat tukevat kaupankäyntiä Euroopan
sisällä. Ilman tätä mahdollisuutta Suomenkin olisi kilpailtava
yhä enemmän halpatyöllä tuottavien maiden kanssa samoista
markkinoista. Siihen meillä ei taida olla resrusseja tai
halua.
Taloudellisen kilpailun seurauksena myös poliittinen
retoriikka ovat koventuneet.
Jos USA:n ja Kiinan välille
syntyy kauppasota (tai todellinen sota), se ei millään
mittarilla lisää suomalaisten hyvinvointia.
Globalisaatiosta ja markkinataloudesta saa toki olla montaa
mieltä, mutta tosiasia on se, että hyvinvointimme nojaa
kansainvälisiin markkinoihin ja globalisaatioon. Olemme

tottuneet edulliseen elektroniikkaan, tuoreisiin hedelmiin ja
halpaan kahviin. Jos maailmanmarkkinat sulkeutuvat ja valtiot
vetäytyvät protektionistiseen talouspolitiikkaan, voi
aamukahvit ja tuoreet hedelmät jäädä haaveiksi.

Onko näitä uhkakuvia, vai näenkö varjoja
siellä missä aurinko paistaa?
EU:n poliittinen ja taloudellinen kyky lisätä ja ylläpitää
talousalueen jäsenvaltioiden hyvinvointia on erilaisten
komissioiden, parlamenttien, neuvostojen ja jäsenvaltioiden
välisen byrokratian sekä sisäpoliittisten ristiriitojen
rampauttama.
EU on useimmille jäsenvaltioiden kansalaisille yhä vieras ja
etäinen valtaa käyttävä ja turhia direktiivejä suoltava
instituutio. Varsinaisesta EU-vastaisuuden kasvusta unionin
jäsenvaltioissa mepit ja kansalliset poliitikot voivat syyttää
vain itseään.
Voidaan vain ihmetellä, mitä teki EU:ta vastustava UKIP:in
Nigel Farage europarlamentissa. Entä mitä siellä tekee
tunnettu EU:n vasustaja Jussi Halla-aho? Tietenkin
demokraattisesti valituilla henkilöillä on oikeus toteuttaa
omantuntonsa sanelemaa politiikkaa myös Euroopan päättävissä
elimissä, mutta päästääkö EU näin EU:n tuhoa ajavia
troijalaisia niihin päätöksentekoprosesseihin, joiden tulisi
kehittää ja vahvistaa EU:ta?
EU:sta on myös muodostunut tarpeettoman raskas ja kömpelö
idioottimaisia direktiivejä liukuhihnalta tuottava koneisto,
joka sen sijaan, että se parantaisi ihmisten elämänlaatua,
tekee asioista monin verroin mutkikkaampia ja jäykempiä.
Tällaisena EU muistuttaa tavalliselle arjen ongelmien kanssa
kamppailevalle ihmiselle Kafkan Linnan tai Oikeusjutun
mieletöntä ja raskasoutuista maailmaa.

EU:n on muututtava
EU:n potentiaali globaalina vaikuttajana on kymmenessä
vuodessa osin liuennut poliittiseen kyvyttömyyteen,
päätöksentekoa invalidisoiviin kompromisseihin, byrokratiaan,
ahneuteen ja jäsenvaltioiden sisäpoliittiseen kyräilyyn.
Potentiaali on tosin yhä latenttina olemassa, mutta sen
valjastamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa ja karismaattisia
johtajia.
Taloudessakin on menty sieltä missä aita on matalin, mututuntumalla ja arvostettujen ekonomien näkemyksille
naureskellen. No. Hyvältähän tämä kehitys näyttää ehkä
Brysselin mittavia palkkoja ja eläkkeitä nauttivien silmissä.
Euroopan unionin on muututtava palvelemaan kansalaisiaan.
Instituutio, joka on olemassa vain itseään varten, on
tarpeeton. EU voi palvella valtioita tai riistää niitä, mutta
talousalueen olemassaolo lepää lopulta EU-kansalaisten
varassa. Jos ja kun EU tavoittaa kansalaiset, sen olemassaolo
saa tarkoituksen.
Toivon todella, että Emmanuel Macron ja Angela Merkel – tai
kuka ikinä Saksan liittokansleriksi valitaankaan – ymmärtävät,
että EU romahtaa, jos kansalaisia huomioivia muutoksia ei
saada toteutettua.

Brexit ja Britannian tulevaisuus?
Toistaiseksi pahin takaisku EU:n tulevaisuudelle on tietenkin
ollut Britannian eroäänestys ja purjehtiminen poliittisella
kartalla lähemmäksi USA:n poliittista oikeistokonservatiivista
valtiojohtoa kuin poliittisesti liberaaleja Brysseliä tai
Berliiniä.
Brexit-äänestys jätti Euroopan entistä haavoittuvammaksi sekä
sisäisille että ulkoisille uhille. Eurooppa oli jo vanha ja
kömpelö, mutta nyt se on myös voimaton ja rampa. Brexit ei

kuitenkaan ole uhka vain Euroopalle: Britannian yhtenäisyys on
EU-eron
myötä
vaarassa.
Skotlanti
janoaa
toista
kansanäänestystä itsenäisyydestä ja samanlaisia toiveita on
myös Pohjois-Irlannissa. Theresa May voikin olla Yhdistyneiden
kuningaskuntien viimeinen pääministeri.

Sääntely, lait ja direktiivit
Vanhuus on kyllä tuonut viisautta, mutta viisautta ei ole
osattu soveltaa talousalueen johdossa, mikä paljastuu
erityisesti direktiivikäytännöissä. Sinänsä monet aivan
perustellut säädökset ja suositukset on ajettu läpi ilman,
että niiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia
olisi kriittisesti tarkasteltu.
Hyvätkin lait ovat huonoja lakeja silloin, kun niiden oikeutus
on vain niitä laativan instituution olemassaolon oikeuttaminen
lakeja säätelevänä elimenä.
Mitä enemmän lakeja säätävä elin laatii yhteisöä rajoittavia
lakeja ja sääntöjä, sitä suljetummaksi ja kyvyttömämmäksi
yhteisö ja erityisesti taloutta ylläpitävä ja työllistävä
yritysmaailma muuttuvat.
Lakien ja sääntöjen tarkoitus on palvella ihmisiä, ei toisin
päin!

Ihmiset kaipaavat turvallisuutta, mutta eivät holhoamista:
niillä on vissi ero. Useimmat lait ovat perusteltuja, mutta
monet pilkunviilailut heikentävät yhteisön luovaa hulluutta,
uutta innovoivaa ja rakentavaa dynaamisuutta sekä rohkeutta
kahlata lakien labyrintin läpi. Monet säännöt ja direktiivit
syövät ihmisiä, ihmisten energiaa ja halua toteuttaa
unelmiaan.

Euroalueen tulevaisuus
Eurooppaa

uhkaa

sisäinen

hajaannus

sekä

USA:n

uuden

valtiojohdon julistaman protektionistisen talouspolitiikan
myötä myös taloudellinen alamäki, joka voi edetä
dominoefektinä läpi Euroopan aivan kuten finanssi- ja
eurokriisit kymmenen vuotta aiemmin, mutta vieläkin
raadollisempana ja tuhoavampana.
Pessimismiä on paljon ilmassa, ja esimerkiksi Bulgarian
presidentti Rossen Plevneliev totesi brexit-äänestyksen
alla23.6.2016, että EU:n hajoaminen brexitin myötä johtaisi
luultavasti sotaan:
“If the EU disintegrates, there will be war, because after
two bloody wars the only working formula to avoid war was the
EU. The only way is that integration prevails, and if there
is no integration and cooperation, I am sure, there will be
war in Europe,” Plevneliev said.
Schengen-alueen, euron tai Euroopan Unionin hajoaminen ei siis
välttämättä tarjoaisi Eurooppaan vakautta, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Sisämarkkinoista riippuville valtioille se voisi
olla
kohtalokas
taloudellinen
takaisku
kaikkine
lieveilmiöineen.

Mitä
tapahtuisi,
luovuttaisiin?

jos

eurosta

Kukaan ei varmasti tiedä. Taloudellisesti olisi toki
mahdollista, että sisämarkkinoilla on kilpailevia valuuttoja.
Periaatteessa Euroopan talousalue toimisi myös, jos Saksa tai

Suomi ottaisi käyttöön markan ja Italia
sellainen skenaario on epätodennäköinen,
luopuminen lisäisi painetta purkaa koko EU.

liiran, mutta
sillä eurosta

Jos Schengen epäonnistuu, sillä on välittömiä taloudellisia
vaikutuksia Euroopan sisämarkkinoilla, koska rajavalvonta ja
liikenteen sääntely pitäisi palauttaa rajoille. Kustannukset
lankeaisivat erityisesti turismista riippuvaisille aloille
sekä sellaisiin jäsenvaltioiden välillä tavaroita ja
palveluita liikuttaviin yrityksiin, jotka hyötyvät tavaroiden
ja palveluiden vapaasta liikkumisesta jäsenvaltioiden välillä.
Ääripään skenaariossa jäsenvaltiot voisivat Schengensopimuksen kaaduttua palauttaa tuontitullit ja tariffit, mikä
heikentäisi kansainvälistä kauppaa ja talouskasvua. Myös
nationalismiin tukeutuva taloudellinen eristäytyminen ja
protektionismi
ovat
uhkia
finanssimarkkinoille
ja
kansainväliselle kaupalle.
Markkinat reagoisivat lyhyellä tähtäimellä negatiivisesti
euron tai EU:n kaatumiseen.
Mutta, jos EU:n tai euron
kaatuminen lisäisi kilpailua ja kasvua Euroopassa, myös
globaalit markkinat
tähtäimellä.

hyötyisivät

muutoksesta

pitkällä

Bruttokansantuotteen kasvun kannalta Eurooppa laahasi
maailmantalouden tarkkailuluokalla vuosina 2010-2015, joten
EU:n talouskasvu tulisi saada pikaisesti vauhtiin ja siihen
tarvitaan vetureita, kuten Saksaa ja Ranskaa sekä uusia
innovaatioita ja investointeja.
Kansallisten valuuttojen palauttaminen euron jälkeisessä
maailmassa aiheuttaisi varmasti harmaita hiuksia kuluttajille,
päättäjille,
sijoittajille
ja
finanssimarkkinoille.
Käytännössä runsaasti velkaantuneet maat joutuisivat vanhan
valuutan palautuksessa (redenominaatiossa) turvautumaan
valuutan välittömään sisäiseen devalvaatioon, jolloin valuutan
ostovoima heikkenisi voimakkaasti inflaation seurauksena.

Tämä
voisi
johtaa
hallitsemattomaan
sekasortoon
valtiontaloudessa, koska talletusten, palkkojen sekä
eläkkeiden ostovoima romahtaisi. Pahimmillaan tilanne johtaisi
hyperinflaatioon.
Esimerkiksi Saksassa hinnat kohosivat hyperinflaation
seurauksena vuoden 1923 heinäkuun ja marraskuun välisenä
aikana 854 000 000 000 prosenttia, jolloin rahan arvo putosi
niin nopeasti, että palkat maksettiin jopa kolme kertaa
päivässä. Saksassa toteutettiin 1. joulukuuta 1923
valuuttauudistus, jossa 1 000 000 000 000 vanhalla markalla
sai yhden uuden Rentenmarkin.
Unkarissa puolestaan vuonna 1946 100 000 biljoonan setelillä
sai
raitiovaunulipun
tai
postimerkin.
Unkarin
rahauudistuksessa pengo vaihdettiin forintiksi vaihtoarvolla,
jossa yhden forintin sai 400 000 kvadriljoonalla pengolla.
Vuonna 2008 Zimbabwen hyperinflaatio oli jo 2,2 miljoonaa
prosenttia. En tiedä miten Zimbabwen tilanne on sittemmin
kehittynyt.
Tiesitkö?

Protektionismi

tarkoittaa

taloustieteellisenä

terminä valtion sisäisillä markkinoilla toimivien kotimaisten
tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua
esimerkiksi suojatullein, valtion suoralla tai epäsuoralla
avulla, tariffein tai kiintiöin.
Syitä protektionismiin ovat oman tuotannon suojaaminen,
työllisyyden ja omavaraisuuden turvaaminen. Protektionismi on
keskeinen osa merkantilismia, joka oli itsevaltiuden ajan
kauppa- ja teollisuuspolitiikkaa. Tavoitteena oli
ylijäämäinen kauppatase, eli viennin oli oltava tuontia
suurempi. Tämä saavutettiin monopoleilla, tulleilla ja
kauppakielloilla, jotka estävät talouden kannalta haitallista
kilpailua.
Suurimmat toiveet merkantilismin toimivuudesta murensi
valistusfilosofi David Hume 1700-luvulla kehittämällään rahan

kvantiteettiteorialla, jonka mukaan rahamäärän kasvu
yhteiskunnassa ei johda tuotannon lisääntymiseen vaan
ainoastaan inflaatioon.
EU ui vuonna 2017 hyvin syvissä ja kylmissä vesissä. Deutsche
Bank sekä käytännössä kaikki italialaiset rahalaitokset ovat
talousvaikeuksissa. Trump on uhannut saksalaisia autoja
korkeilla tulleilla, mikä toteutuessaan hidastaisi EU:n
talousveturin vauhtia. Kreikka on ylivelkaantunut ja
korruptoitunut raajarikko ja potentiaalisesti seuraava EU:sta
eroava jäsenvaltio. Suomen talouskasvu laahaa prosentin
puolentoista
tuntumassa,
mikä
on
riittämätön
hyvinvointivaltion palveluiden ylläpitämiseen.
Maahanmuutto

on

kasvattanut

EU:n

vastustusta

kaikissa

jäsenvaltioissa ja Euroopassa on todistettu ilmiöitä, joita on
viimeksi nähty 1930- ja 1940-luvuilla. Donald Trumpin
vaalivoitto jättää Euroopan puun ja kuoren väliin, mikäli
USA:n ja Venäjän suhteet lämpenevät. Brexit katsotaan loppuun
aikaisintaan 2018-2019. Se voidaan nähdä historiallisena
käänteenä Euroopassa, vaikka sen todellista merkitystä ja
vaikutuksia ei vielä tunneta. Jos Brexit käynnisti
dominoefektin, EU:n 27 maan talousalue hajoaa vähitellen, mikä
todennäköisimmin johtaa myös taloutta ylläpitävien
instituutioiden
halvaantumiseen,
protektionismin
ja
merkantilismin kaltaisten ilmiöiden vahvistumiseen, korkojen
nousuun ja tuontitavaroiden kovaan inflaatioon.
Useimpien EU-maiden puolustus on vuosikymmeniä nojannut
Natoon, mutta USA:n uusi hallinto ei näe Euroopan
puolustamista nykykäytännöillä mielekkäänä, vaan pitää
puolustusliittoa vanhentuneena ja tarpeettomana. Olisiko jo
aika, että Eurooppa kantaisi vastuun omasta puolustuksestaan?
Kansallismieliset oikeistokonservatiiviset puolueet ovat
kasvattaneet suosiotaan useimmissa EU:n jäsenmaissa. Lisäksi
ainakin Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Ruotsissa,

Belgiassa, Saksassa, Unkarissa, Puolassa ja Suomessa vahvistuu
EU- ja/tai Euro-eroon tähtäävä poliittinen liikehdintä. EU:n
ja/tai Euro-alueen hajoaminen uhkaa väistämättä myös
Schengenin sopimusta.
Mielenkiintoisia aikoja… huh!

Mitä mieltä olet
tulevaisuudesta?

Suomen

ja

Euroopan
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Millaiselta näyttää Euroopan tulevaisuus nyt kun

Euroopassa

puhaltavat oikeistopopulistiset EU-vastaiset tuulet. Pysyykö
Turkki NATO:ssa vai uhkaako NATO:a hajoaminen, itsenäistyykö
Skotlanti tai Pohjois-Irlanti? Entä miten käy Euroopan Unionin
Ranskan ja Saksan vaalien jälkeen?

Emmanuel Macron – En Marche!
Suurelle suomalaisyleisölle Emmanuel Macron on jäänyt melko
tuntemattomaksi. Hänen nimensä on toki vilahtanut uutisissa,
mutta enemmän palstatilaa ovat saaneet skandaalien ryvettämä
François Fillon ja oikeistopopulistisen Kansallisen rintaman
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron on monella tavalla epäsovinnaisin
presidenttiehdokas vuosikymmeniin.
1977 syntynyt Macron on
kautta historian nuorin presidenttiehdokas Ranskassa. Hän
opiskeli yksityisessä jesuiittakoulussa, kunnes aloitti lukioopinnot Pariiisissa ja suoritti ne parhailla mahdollisilla
arvosanoilla. Macron jatkoi opintoja Kansallisessa
hallintokoulussa (École nationale d’administration, ENA), ja
teki yliopistollisen lopputyönsä Niccolo Machiavellistä ja
väitöskirjansa Georg Wilhelm Friedrich Hegelin filosofiasta.
Hän on naimisissa itseään 24 vuotta vanhemman kouluaikaisen
ranskan kielen opettajansa Brigitte Trogneuxin kanssa. Bisnesja
EU-myönteinen
investointipankkiirina

Macron
on
työskennellyt
Rotschild-pankissa sekä toiminut

Ranskan talousministerinä 2014-2016.
Presidentinvaalit
Ranskan

tuleva

presidentti

valitaan

huhti-toukokuussa

kaksivaiheisessa kansanvaalissa ja Macronin mahdollisuudet
tulla valituksi ovat kasvaneet keskusta-oikeistolaisen
Fillonin
talousskandaalien
seurauksena.
Tuoreiden
kannatusmittausten perusteella Macron on suositumpi
presidenttiehdokas kuin Marine Le Pen, mutta hänen on saatava
taakseen myös riittävästi konservatiiveja ilman, että hän
vieraannuttaa kannattajiensa suuren enemmistön – nuoret
liberaalit kaupunkilaiset.
Jos kasvava kannatus vie Macronin presidentinvaalien toiselle
kierrokselle, 39-vuotias entinen talousministeri voi kaataa
EU-vastaisen Kansallisen rintaman Marine Le Penin
valtatoiveet.
Kannatusmittauksissa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen
uskotaan olevan hyvin tasainen. Cevipofin kyselyssä Marine Le
Pen saa suurimman kannatuksen vaalien ensimmäisellä
kierroksella, mutta Macron voittaa kyselyn perusteella toisen
kierroksen selvällä enemmistöllä. Toinen kannatusmittauksia
tekevä palvelu (Harris Interactive) arvioi, että Macron saa
ensimmäisellä kierroksella 26 ja Le Pen 25 prosenttia äänistä.
Myös tämä kysely ennakoi Macronin selvää voittoa vaalien
toisella kierroksella.
Marine Le Penin johtama Kansallinen rintama haluaa Ranskan
eroavan Euroopan unionista ja eurosta. Emmanuel Macron sen
sijaan haluaa tiivistää Euroopan unionia ja lisätä yhteistyötä
erityisesti Saksan kanssa. Hänen mukaansa on selvää, että
nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa EU:n on talouden
ja turvallisuuden takaamiseksi tiivistettävä yhteistyötään.
Emmanuel Macron lupaa Ranskalle ja Euroopalle mahdollisuuden
uudistua
Äärioikeistolaista Kansallista rintamaa vastustavan ja
poliittisen kulttuurin uudistuksia ajavan Macronin Kasvanut
suosio näkyy voimakkaina vastalauseina Ranskan medioissa. Osa
valittaa siitä, että Macronin puheet ovat liian pitkiä ja

banaaleja, tai että hänellä ei ole todellista ohjelmaa.
Toisten mielestä hän epäonnistui talousministerinä. Sen
Lisäksi on luultavaa, että Emmanuel Macron on salaa homo,
jonka suosio perustuu henkilökulttiin ja jos ei muuta –
ainakin hän on aivan liian nuori presidentiksi.
Ranskan kaksi suurinta puoluetta ovat epäonnistuneen
politiikan sekä korruptio- ja talousskandaalien seurauksena
tahranneet maineensa ja menettäneet uskottavuuttaan. Monet
näkevät nuoressa Emmanuel Macronissa autoritäärisen politiikan
ja äärioikeistolaisen populismin voittajan.
Vaikka Marine Le Pen on pyrkinyt uudistamaan Kansallista
rintamaa ja pesemään Jean Marie Le Penin rasistista ja
äärioikeistolaista puoluetta salonkikelpoisemmaksi, on
puolueen äärioikeistolainen menneisyys vielä myrkkyä
ranskalaisten enemmistölle. Marine Le Pen johtaa
presidenttikilpailua edelleen eräissä kannatuskyselyissä,
mutta hänen voittoonsa toisella kierroksella ei uskota.
Macron tulee tavallaan politiikan ulkopuolelta. Hän ei kuulu
kumpaankaan Ranskan valtapuolueeseen, vaikka toimikin
sosialistihallituksen talousministerinä. Emmanuel Macron
perusti En Marche (”Liikkeessä”) -järjestön ajamaan
taloudellisia ja poliittisia uudistuksia
uudistuspolitiikkaansa Ranskaan.

sekä

omaa

Emmanuel Macron sanoo ylittävänsä puoluerajat. Hän ottaa
aatteita ja vaikutteita oikealta, vasemmalta ja keskeltä. Hän
kannattaa mm. sosiaaliturvaa, EU-jäsenyyttä ja EU:n tiiviimpää
kehitystä, sääntelyiden ja turhan byrokratian purkamista,
yrittämisen helpottamista ja kaikille 18-21-vuotiaille yleistä
kuukauden mittaista asevelvollisuutta. Tästä poliittisesta ja
ideologisesta määrittelemättömyydestä johtuen häntä on helppo
vihata.
Mutta toisaalta Emmanuel Macron ei halua jakaa ihmisiä
ideologisesti toisiaan vastustaviin ryhmiin, vaan löytää

jotakin jolla yhdistää erimielisten poliittisten ryhmien
ideologiat työskentelemään Ranskan ja Euroopan hyväksi – ei
niitä vastaan.
On hyvin mahdollista, että Ranskan seuraava presidentti on
Emmanuel Macron. Tällainen vaihtoehto on EU-myönteisillie
kaikkein mieluisin, sillä Macronin tavoitteet ovat monin
tavoin yhteneväiset Merkelin sekä muiden Euroopan entistä
tiivimpään yhteistyöhön tähtäävien EU-johtajien kanssa.

Alzheimerin taudin kasvavat
hoitokustannukset
uhkaavat
terveydenhuoltoa
Elämä voi päättyä monella tavalla. Elinajan lisääntyessä yhä
useamman vanhuksen persoona ja muistot kuolevat Alzheimerin
taudin seurauksena jo ennen viimeistä henkäystä. Alzheimerin
taudin kasvavat hoitokustannukset uhkaavat terveydenhuoltoa.
Pystyykö
yhteiskunta
tarjoamaan
riittävän
hoidon
sairastuneille vielä lähitulevaisuudessa?
Tilastollisesti Alzheimerin tautiin sairastuu tänä vuonna yksi
amerikkalainen 66 sekunnin välein, kirjoittaa CNN. Tämä
hämmästyttävä tilastotieto löytyy viime tiistaina julkaistusta
Alzheimer-liiton vuosiraportista. (Alzheimer’s Association
annual report.)

Alzheimerin tauti
Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava parantumaton
sairaus. Arvioiden mukaan sitä sairastaa Suomessa 70 000 –
80 000 potilasta. Alzheimerin tauti on ensisijaisesti

ikääntyvän väestön sairaus, vaikka sitä on todettu myös alle
50-vuotialla. Taudin syytä ei tunneta, eikä siihen ole
paranavaa hoitoa. Uusia tautitapauksia todetaan Suomessa
vuosittain noin 12 000.
Alzheimerin
taudin
riskiä
lisää
erityisesti
insuliiniresistenssi ja heikentynyt glukoosinsieto, minkä
vuoksi tautia on joissakin yhteyksissä kutsuttu tyypin 3
diabetekseksi. Myös korkea kolesteroli, verenpainetauti,
aivoverenkiertohäiriöt, korkea verenpaine sekä tupakointi,
liikunnan puute ja mahdollisesti aivoihin pesiytynyt herpessimplex-virus voivat lisätä sairastumisen riskiä.
Kaikki Downin syndroomaa sairastuvat jossain elämänsä
vaiheessa dementiaoirein ilmenevään Alzheimerin tautiin.
Yleensä Alzheimerin tauti etenee neljässä tunnistettavassa
vaiheessa, vaikka yksilöllisiä eroja toki on:
1. Varhainen Alzheimerin tauti: Varhaisessa vaiheessa
taudin oireet alkavat ilmetä sekä potilaalle että hänen
läheisilleen. Tässä vaiheessa oireisiin kuuluu muistin
heikkeneminen ja unohtelu sekä arkiaskareiden
hidastuminen ja epävarmuus. Myös uusien asioiden
oppiminen ja nimien muistaminen sekä asiakokonaisuuksien
hahmottaminen vaikeutuvat. Sairauden varhaisessa
vaiheessa potilas usein kieltää muistihäiriön. Taudin
vairhaisvaiheessa potilas on usein myös ahdistunut,
masentunut ja ärtynyt.
2. Lievä Alzheimerin tauti: Jo alkaneet oireet pahentuvat
ja alkavat haitata päivittäistä toimintaa. Potilas on
fyysisesti kunnossa, mutta jatkuva unohtelu häiritsee
arkirutiineja. Sosiaaliset tilanteet voivat ahdistaa ja
potilaasta saattaa tulla vetäytyvä. Lievän vaiheen
aikana
tapahtuvat
muutokset
ovat
itsenäisen
selviytymisen kannalta merkittäviä. Jo lievässä
vaiheessa potilaan on vaikea hahmottaa ympäristöä, minkä
vuoksi hän eksyy helposti vieraassa paikassa. Myös

ajantaju katoaa ja tapahtumien aikajärjestys menee
helposti sekaisin.
3. Keskivaikea Alzheimer: Potilaan persoonallisuus ja
sosiaaliset kyvyt alkavat heikentyä. Arjesta
selviytyminen, kuten pukeutuminen ilman apua on jo
äärimmäisen vaikeaa. Potilas eksyy tutuissakin paikoissa
– jopa kotonaan. Tutut kasvot voivat muuttua vieraiksi
ja kielellisten vaikeuksien myötä osallistuminen
sosiaalisissa tilanteissa vähenee. Keskivaikeassa
Alzheimerin taudissa menneisyys sekoittuu nykyhetkeen,
potilas voi kertoa asunnossa vierailevista kuolleista
tai tuntemattomista henkilöistä.
4. Vaikea Alzheimerin tauti: taudin vaikeassa vaiheessa
potilas
on
riippuvainen
omaishoitajasta
tai
laitoshoidosta. Muisti voi toimia satunnaisesti, mutta
yleensä potilas ei tunnista edes läheisiään. Vaikeassa
vaiheessa
ilmenee
fyysisiä
oireita,
kuten
lihasnykimistä, kouristelua, kehon jäykistymistä ja
kävely- ja ruokailukyvyn menettämistä. Puheen
ymmärtäminen ja puhuminen hankaloituvat ja saattavat
loppua kokonaan. Taudin viimeinen vaihe kestää yleensä
1-5 vuotta. Potilaan kuoleman aiheuttaa tavallisesti
influenssa tai keuhkokuume.

Millainen uhka Alzheimerin
tulevaisuudessa?

tauti

on

Vuoteen 2050 mennessä sairastumistahdin ennakoidaan kiihtyvän
entisestään. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä
Alzheimerin tautiin sairastuu yksi amerikkalainen jo 33
sekunnin välein. Ongelma ei kuitenkaan kosketa vain
Yhdysvaltoja.
Viime vuonna julkaistun raportin mukaan maailmanlaajuisesti
Alzheimerin tautia sairastaa jo noin 47 miljoonaa ihmistä.
(World Alzheimer’s Report.)

Alzheimerin
tautia
sairastavien
määrän
uskotaan
kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tauti yleistyy
väestön ikääntyessä ja diagnostiikan parantuessa, koska
yhdeksän kymmenestä dementiaan sairastuneesta kehittyvissä
maissa sekä puolet teollistuneissa maissa sairastuvista jää
vielä nykyisin diagnosoimatta.
Alzheimerin tauti on taloudellinen uhka sosiaali- ja
terveystoimelle. Suuret ikäluokat ikääntyvät nopeasti, minkä
vuoksi heidän riskinsä sairastua kasvaa. Tautia ei osata
ehkäistä, eikä siihen tunneta taudin etenemistä hidastavaa tai
parantavaa hoitoa, jolloin suurin osa Alzheimerin tautia
sairastavista potilaista ajautuu ympärivuorokautiseen hoitoon.
On

pelottavaa

ajatella,

että

kustannusten

kasvaessa

yhteiskunta ei ehkä pysty enää tarjoamaan riittävää hoitoa
kaikille sairastuneille. Jo nyt vanhusten hoidossa on
huomattavia puutteita. Entä 10-20 vuoden päästä?
Alzheimerin

tautiin

liittyvät

kuolemantapaukset

ovat

viimeisten 15 vuoden aikana lähes kaksinkertaistuneet
Yhdysvalloissa. Samaan aikaan terveydenhuolto on edistynyt
muiden yleensä kohtalokkaiden sairauksien hoidossa USA:ssa:
sydäntautikuolleisuus on 14 %, HIV-kuolleisuus 54 %,
eturauhasyöpäkuolleisuus 9 % ja sydänkohtauksien aiheuttama
kuolleisuus 21 % vähäisempää kuin 15 vuotta aiemmin.
Neurologian professori Rudy Tanzi Harvardin yliopistosta
peräänkuuluttaa investointeja Alzheimerin taudin tutkimukseen:
”We are a knowledge-rich yet budget-constrained field. We
have many clues about how to stop Alzheimer’s, especially
from recent genetic studies, but insufficient funds to
explore how.”

Alzheimerin

taudin

kasvavat

hoitokustannukset
terveydenhuoltoa

uhkaavat

Asiantuntijat varoittavat, että ilman lisärahoitusta ja
läpimurtoa
taudin
hoidossa,
Alzheimerin
taudin
hoitokustannukset
voivat
ajaa
terveydenhoitosektorin
konkurssiin. Vuonna 2017 Alzheimerin taudin ja muiden
muistisairauksien hoitokustannukset USA:ssa ylittävät 259
miljardin dollarin rajan ensimmäistä kertaa. ”Jo nyt
Alzheimerin
taudin
hoito
maksaa
yhden
viidestä
terveydenhuoltoon käytetystä dollarista,” Tanzi sanoi.
”With 71 million baby boomers headed toward risk age, this
will go to one in three, perhaps in the next decade, at which
point
Alzheimer’s
Medicare/Medicaid.”

will

single-handedly

collapse

Itä-Suomen
yliopiston
tutkimuksessa
havaittiin, että Alzheimerin taudin
kustannukset lisääntyvät jo vuosi ennen
taudin diagnoosia.
Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden hoidon
kustannukset lähtevät nousuun jo vuosi ennen taudin
diagnoosia, havaittiin juuri julkaistussa Itä-Suomen
yliopiston
tutkimuksessa.
Kustannusero
tautia
sairastamattomiin verrattuna oli suurimmillaan diagnoosia
seuraavan puolen vuoden ajan, jolloin hoitokulut olivat
sairastuneilla 5088 euroa suuremmat henkilövuotta kohden.
Tämän jälkeen ero tasoittui ja kaksi vuotta diagnoosin jälkeen
Alzheimerin tautia sairastavien kustannukset vakiintuivat
kaksinkertaisiksi tautia sairastamattomiin verrattuna. Lähde:
UEF
THL:n mukaan muistisairauksien lisääntyminen
sosiaali- ja terveydenhuollon menoja.

kasvattaa

Yhden muistisairaan henkilön hoidon suorat ja epäsuorat
kustannukset olivat Pohjois-Euroopassa keskimäärin noin 36 000
euroa vuonna 2008. Alzheimer’s Disease International on
raportissaan arvioinut, että muistisairauksien kustannukset
maailmanlaajuisesti ovat noin 600 miljardia dollaria (vuonna
2010). Valtaosa kustannuksista syntyy Euroopassa ja PohjoisAmerikassa.
Alzheimerin taudin hoito rasittaa myös epäsuorasti
kansantaloutta,
sillä
sairastunut
tarvitsee
apua
arkiaskareiden hoitamiseen, kuten lääkärissä ja kaupassa
käymiseen, jolloin omainen usein jättäytyy töistä kotiin
huolehtimaan potilaan tarpeista. Työntekijän poissaolot
lisääntyvät potilaan hoitotarpeen mukaan.
Vuonna 2016 muistisairastuneita hoitavat omaiset käyttivät
palkattomaan omaishoitoon USA:ssa arviolta 18,2 miljardia
tuntia, minkä laskennallinen kansantaloudellinen merkitys oli
noin 230 miljardia dollaria.
Suorien ja epäsuorien taloudellisten kustannusten ohella
sairastuneen omaishoidolla on vaikutuksia, joiden arvoa ja
merkitystä ei voida laskea. Näitä ovat muiden muassa
sairastuneen hoidon vaikutus omaishoitajan terveyteen.
Alzheimerin taudin kasvavat hoitokustannukset uhkaavat
terveydenhuoltoa. On olemassa todellinen uhka siitä, ettei
yhteiskunnan rajalliset terveydenhoitoresurssit eivät enää
lähitulevaisuudessa riitä riittävän hoidon tarjoamiseen
kaikille sairastuneille.
Lääkkeiden ja hoitojen kallistuessa, isoilta sosiaali- ja
terveystoimen taloudellisilta muutoksilta ei nähdäkseni voida
välttyä. Tähän olisi järkevää varautua ajoissa. Alzheimerin
taudin ohella myös aikuistyypin diabetes ja sen
yhteiskunnalliset menot lisääntyvät pelottavan nopeasti.
Terveellinen ja riittävän monipuolinen ravinto, liikunta,
lisättyjen sokereiden välttäminen ja tupakoimattomuus laskevat

sairastumisen riskiä. Lisäksi on tehty tutkimuksia, joiden
mukaan
kahvia
4-6
kuppia
vuorokaudessa
juovilla
muistisairauksien esiintyvyys on selvästi vähäisempää, kuin
kahvia juomattomilla. Tämä perustunee kahvin sisältämiin
antioksidantteihin ja polyfenoleihin.
Sivuhuomiona: Diabeteslääkkeiden korvattavuus laski, minkä
seurauksena kaikilla diabeetikoilla ei Suomessa enää ole varaa
sairauden vaatimiin lääkkeisiin.

ADHD:n neurologiset muutokset
15.2.2017 julkaistu hollantilaistutkimus osoitti, että
ADHD:ssä eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriössä aivojen
rakenteessa on merkittäviä rakenteellisia muutoksia.
Laaja 3200 ihmisen aivojen magneettikuvaukseen perustuva
hollantilaistutkimus havaitsi ADHD-diagnosoiduilta pieniä,
mutta merkittäviä rakenteellisia muutoksia viidellä aivojen
limbisen järjestelmän osa-alueella.

Perinteinen käsitys
Perinteisesti ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
on mielletty psykiatriseksi käyttäytymishäiriöksi, jonka
oireina
pidetään
erityisesti
yliaktiivisuutta,
impulsiivisuutta,
keskittymisvaikeuksia,
levottomuutta,
varomattomuutta ja asioiden unohtelua.
” Tarkkaavuushäiriö on lapsuudessa esiintyvä suhteellisen
yleinen psykiatrinen häiriö, joka on varsin usein lasten
käyttäytymisongelmien taustalla. Joka kymmenes lasten
käytösongelma selittyy tarkkaavuushäiriön perusteella.
Tarkkaavuushäiriöstä
kärsii
jopa
2–6
prosenttia

koululaisista.” – Duodecim
USA:ssa ADHD on diagnosoitu noin joka kymmenennellä lapsella
ja joka kahdennellakymmenennellä aikuisella. USA:ssa
käytettävässä
tautiluokituksessa
ADHD
siirrettiin
käyttäytymishäiriöiden luokasta aivojen kehityksellisten
häiriöiden luokkaan jo vuonna 2013.
Yleisen käsityksen mukaan ADHD:n oireet johtuvat aivojen
energiavajeesta. Aivojen puutteellinen verenkierto johtaa
hapen ja glukoosin puutteeseen aivojen eri osissa, mikä näkyy
muun muassa vireystilan ja työmuistin heikkenemisenä. Tämän
lisäksi ADHD-potilaiden aivoissa on havaittu puutetta
dopamiinista, jonka tehtävänä on edistää vireyttä ja
motivaatiota, tehostaa oppimista, säädellä tunteita ja
tahdistaa ihmisen sisäistä kelloa.

ADHD:n neurologiset muutokset
Laaja hollantilainen Lancet Psychiatry-lehdessä julkaistu
aivojen magneettikuvantamiseen perustuva aktiivisuuden ja
tarkkaavuuden häiriön tutkimus osoittaa, että ADHD:n oireet
johtuvat aivojen rakenteellisista muutoksista.
Subcortical brain volume differences in participants with
attention deficit hyperactivity disorder in children and
adults: a cross-sectional mega-analysis
Tutkimuksessa havaittiin, että ADHD-diagnosoitujen lasten
aivojen rakenteet poikkesivat diagnosoimattomien lasten
aivojen rakenteista viidellä aivojen limbisen järjestelmän
alueella. Muutokset eivät olleet isoja, mutta sitäkin
tärkeämpiä, tutkijat sanovat.
Tutkimuksen tekijät toivovat, että nyt saatu tutkimusnäyttö
auttaa hälventämään aktiivisuuden- ja tarkkaavuuden häiriöön
liittyviä ennakkoluuloja. Monet luulevat yhä virheellisesti,
että ADHD johtuu huonosta kasvatuksesta ja vanhempien

käytöksestä, vaikka tuoreet tutkimukset osoittavat, että
kyseessä on biologinen ja usein periytyvä neurologinen häiriö.
“I hope it gives a bit more understanding of the disorder,”
Dr. Martine Hoogman, a geneticist at Radboud University in
the Netherlands and the study’s lead author, told The
Huffington Post.
“This research shows that there are neurobiological
substrates [brain changes] involved ― just as in other
psychiatric disorders ― and there is no reason to treat ADHD
any differently.” Lähde: Huffington Post
Perinnöllisyys
ADHD:n periytymisestä on saatu paljon tutkimusnäyttöä.
Tutkimusten mukaan periytyvyys on samaa luokkaa kuin pituuden
periytyminen. Yleensä ADHD-oireisella lapsella on vähintään
yksi häiriöstä kärsivä biologinen sukulainen. Tutkimukset
identtisillä kaksosilla ovat lisäksi osoittaneet, että jos
yhdellä kaksosella on ADHD, toisen kaksosen riski saada häiriö
on noin 90 %.
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käytöshäiriö, vaan neurologinen poikkeama, jonka oireita
aiheuttavat aivojen rakenteelliset muutokset. Toistaiseksi ei
kuitenkaan tunneta niitä geenimuutoksia, jotka tälle häiriölle
altistavat.
Neurologisia sairauksia ovat mm. ADD, ADHD, Alzheimerin
tauti, Aspergerin oireyhtymä, MS-tauti ja Parkinsonin tauti.
Neurologisilla oireilla tarkoitetaan sekä keskus- että
ääreishermoston toiminnasta johtuvia oireita. Tällaisia
oireita ovat esimerkiksi kognitiiviset vaikeudet, epileptiset
kohtaukset,
tuntohäiriöt,
tasapainovaikeudet,
lihasheikkoudet, näköhäiriöt ja huimaus. Autonomisen
hermoston toimintahäiriöihin eli dysautonomiohin voi liittyä

uupumusta, sydänoireita, janon tunnetta, vatsavaivoja ja
ortostaattista hypotensiota. Dystonioita eli lihasten
aivoperäisiä kramppaavia tai nykiviä liikkeitä esiintyy usein
niskan, kasvojen tai suun alueella.
Tutkimuksessa hollantilainen neurologiaan erikoistuneiden
tutkijoiden ryhmä analysoi yli kolmentuhannenkahdensadan 4-63vuotiaan aivojen magneetti- eli MRI-kuvat (Magnetic Resonance
Imaging). Kuvista mitattiin aivojen koko sekä seitsemän
tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöön yhdistetyn aivojen osaalueen koko. Tutkittavista noin puolella oli ADHD-diagnoosi.
Magneettikuvien vertailu osoitti, että ADHD-diagnosoiduilla
viisi aivojen limbisen järjestelmän osa-aluetta oli vähemmän
kehittyneitä kuin diagnosoimattomilla.
ADHD:n
muutokset
löytyivät
mantelitumakkeesta,
hippokampuksesta, sekä kolmelta tyvitumakkeen alueelta:
häntätumakkeesta, aivokuorukasta ja mielihyväkeskuksesta.
Limbinen järjestelmä on aivoalueiden joukko, joka osallistuu
mm. autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden
säätelyyn sekä yhdistää erilaisia tunnetiloja muistiin
tallentuneisiin fyysisiin tuntemuksiin. Limbinen järjestelmä
sijaitsee isoaivojen reunaosissa ympäröiden aivorunkoa.
Mantelitumake säätelee tunnetiloja
Hippokampuksella
on
tärkeä
merkitys
muistamisessa ja tunteiden käsittelyssä

oppimisessa,

Häntätumake vaikuttaa aivojen oppimis- ja muistijärjestelmään
Aivokuorukka vaikuttaa mm. kehon motoriseen toimintaan
Mielihyväkeskukus säätelee aivojen dopamiinintuotantoa
Muutokset aivojen rakenteessa olivat selvempiä lapsilla kuin
aikuisilla, mistä tutkijat päättelivät, että ADHD:ssä aivojen

limbisen järjestelmän eräät osat kehittyvät tavallista
hitaammin. Aivojen kehitys kuitenkin normalisoituu iän ja
kasvun myötä, jolloin aivojen poikkeamat korjautuvat ja ADHD:n
oireet lievenevät.
Tutkimuksessa mukana olleista 455 käytti ADHD:n lääkityksenä
jotakin psykostimulanttia, kuten Adderalia. Lisäksi
tutkittavista
yli
600
oli
lääkinnyt
itseään
psykostimulanteilla aiemmin, mutta ei tutkimuksen aikana
käyttänyt lääkitystä.
Aivojen rakenteellisten muutosten ja psykostimulanttien käytön
väliltä ei löydetty korrelaatiota, joten limbisen järjestelmän
muutokset eivät johtuneet lääkityksestä.
Psykostimulantit,

kuten

huumausainetta

sisältävät

ja

huumereseptin edellyttävät metyylifenidaattia vaikuttavana
aineena sisältävät lääkkeet – Concerta, Equasym Retard,
Medikinet ja Ritalin sekä deksamfetamiinia vaikuttavana
aineena sisältävät Dexamfetamine ja Dexedrine. ovat ADHD:n
ensisijaisia lääkkeitä.
Suomessa psykostimulanteista ovat käytössä metyylifenidaatti
ja dekstroamfetamiini. USA:ssa ja Kanadassa ADHD:n
lääkityksenä käytetään mm. neljää amfetamiinisuolaa sisältävää
Adderall-lääkettä.
Psykostimulantit rauhoittavat motorista levottomuutta sekä
parantavat lasten keskittymiskykyä sekä matemaattisia ja
kielellisiä kykyjä. Niiden pitkäaikaiskäyttö voi parantaa
tarkkaavuushäiriöstä kärsivän ennustetta ja estää
käytöshäiriöiden kehittymistä.
Tarkkaavaisuushäiriön hoidossa voidaan käyttää myös
atomoksetiiniä, joka ei ole psykostimulantti ja joka on
eräiden masennuslääkkeiden tapaan noradrenaliinin vaikutuksia
vahvistava. Lasten tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on kokeiltu
myös erilaisia masennuslääkkeitä ja klonidiinia. Trisyklisiä
masennuslääkkeitä, SNRI-lääkkeitä, reboksetiinia tai

bupropionia ja klonidiinia kokeillaan yleensä kuitenkin
vasta, jos psykostimulantit eivät auta.
Metyylifenidaatin ja dekstroamfetamiinin käyttöön liittyvistä
haittavaikutuksista tavallisimpia ovat ruokahaluttomuus,
painonnousu, ärtyneisyys, unettomuus ja vatsavaivat. Oireet
ovat yleensä lieviä ja menevät ohi 2–3 viikossa.
Harvinaisempia ja vakavampia haittavaikutuksia ovat
verenpaineen nousu, sydämen tiheälyöntisyys, painajaiset,
ihottuma ja maksamyrkytys.
Psykostimulantit voivat hidastaa pituuskasvua. Lääkityksen
lopettamisen jälkeen pituuskasvu palautuu ennalleen, eikä
lääkkeen määräaikainen käyttö vaikuta siihen, miten pitkäksi
lapsi aikuisena kasvaa.
Lähde: Duodecim
Tutkimuksen havainnot lisäävät aktiivisuuden ja tarkkaavuuden
häiriön
ymmärrystä,
helpottavat
diagnostiikkaa
ja
mahdollistavat uusien hoitomuotojen kehittämisen. Tutkijat
painottavat, että vaikka kyseessä on merkittävä askel häiriön
syiden ja oireiden ymmärtämisessä, lisätutkimuksia tarvitaan
havaintojen varmistamiseksi.
“We only studied a small part of the brain,” Hoogman said.
“There is still a long way to go.”

