
A/M-podcast Jakso 18: Kenen käsiin annamme nautintomme? 
 

Matti: Mika, tiedätkö mikä on hedonisti? 

Mika: No se on vähän sun oloinen tyyppi, joka ei sano ”ei”, kun paheita on tarjolla. 

Matti: Ja houkutuksia tämä maailma toden totta tarjoaa. Meillä on alkoholi, meillä on huumeet, 
meillä on seksi… (Mika: Älä puhu meistä, ettei synny vääriä käsityksiä). … siis seksi eri 
muodoissaan, meillä on rahapelit. Näiden täydellistä kieltämistä on ajoittain kokeiltu, mutta 
yleensä tulokset ovat olleet huonoja. 

Mika: Joo, kieltolain aikana kävi selväksi, että juominen ei loppunut, mutta salakuljetus ja laiton 
myynti kukoisti. 

Matti: Mutta kenen hallussa paheiden pitäisi olla? Pystyvätkö markkinat säätelemään riittävästi 
sekoilubisnestä, vai tarvitaanko valtiota väliin. Viinan ja rahapelien kohdalla olemme ajatelleet 
näin, mutta porno ja kaupallistettu seksi on jätetty markkinoiden hoitoon. Pitääkö meillä olla siis 
valtiollinen Äiti, joka vahtii lapsiaan ja tarvittaessa antaa piiskaa. 

Mika: Käyttäytymistaloustieteessä tutkitaan sitä, miten ihmiset tekevät ratkaisuita joita he 
myöhemmin katuvat. Riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden kohdalla  tätä voi tapahtua kerta 
toisensa jälkeen. Eli kyse ei ole edes tietämyksen puutteesta. 

Matti: No mitäs tälle sarjasyntiselle tehdään? 

Mika: Rationaalinen ihminen voi turvautua Odysseuksen kikkaan: eli antaa sitoa itsensä mastoon, 
että voisi kuunnella seireenien sulosointuja, mutta ei kuitenkaan hairahtuisi mieron tielle. 
Nykyään se voisi tapahtua niin, että äänestää puoluetta, joka ajaa sääntelyä. 

Matti: Juu, ei. Puhumme tänään erityisesti Veikkauksesta ja rahapeleistä ja mitä sille pitäisi tehdä. 
Kiusallinen juttu, jossa avun tarpeessa olevat ihmiset on asetettu vastakkain. Lyödäänkö muuten 
vetoa, miten kauan pelimonopoli pysyy? Hups! Olinko mä juuri järjestämässä laitonta 
vedonlyöntiä? 

Mika: En tiedä mitä laki tarkkaan ottaen tuosta sanoo, mutta neuvoisin olemaan lyömättä vetoa 
asiasta. 

Matti: Mutta tänään me ei jätetä yhtään synnin kiveä kääntämättä. Lopuksi kaivamme esiin 
teorian, joka antaa ratkaisun siihen kenelle paheiden holhous pitää jättää – valtiolle vai 
yksityiselle. Hyvät kuulijat. Tämä on A/M, aina salliva mutta valpas. 

Mika: Liberaali, mutta ei löperö. 

Matti: Porvari, mutta demari. 

Mika: Tuo oli jo oksymorooni, mennääs nyt jo asiaan. 

 

JINGLE / PROLOGI 
 

Matti: Ensin kuitenkin Mikan ja Matin Bonusnurkka, jossa tarkastelemme sitä miten herrat 
toisiaan kehuvat. 

Kansaneläkelaitos kokeilee palkitsemisjärjestelmää kymmenhenkiselle johtoryhmälleen, kertoo 
Helsingin Sanomat. Bonus ei ole suuren suuri, vain 0,6 % vuosipalkasta. Perustelut ovat tutut 
”Uusi järjestelmä mahdollistaa Kelan johdolle selkeämmän tavoitteenasettelun ja tuloksellisuuden 
mittaamisen”. Näin anoo hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas. No, metelihän tästä syntyi. 



Mika: Joo, tää onkin mielenkiintoinen juttu. Kun Kela on periaatteessa rahanjako-organisaatio, 
niin halutaanko tässä palkita hövelimmästä rahanjaosta. 

Matti: Vai päinvastaisesta? Ja se vasta oliskin: ”Kelan johtoa palkitaan siitä, että tukia jaetaan 
vähemmän”. Siinä kyllä Twitter sulaa! 

Mika: Kun kannustejärjestelmiä suunnitellaan, pitäisi aina tarkkaan miettiä, mitä tavoitellaan. 
Usein tavoitteita on useita ja ne ovat osin vastakkaisia. Silloin johdolta tarvittaisiin ennen kaikkea  
puntaroinnin tekoa, mutta puntarointitoimen mittaaminen ja palkitseminen on aika vaikea 
tehtävä. 

Matti: Pääjohtaja Outi Antilan kuukausipalkka on kai noin 18 000 euroa ja tämä 0,6 % bonus 
tarkoittaisi noin tuhatta euroa. Mutta eihän tässä ole mitään järkeä! Jos palkka on yli 200 000 
euroa vuodessa, tonni ei heilauta käyttäytymistä mihinkään. Miksi ottaa mitään riskiä muuttaa 
toimintaa tai alkaa hakea uutta tuottavuutta, jos preemio on näin olematon? 

Mika: Tosin usein on huomattu että aika symbolisillakin palkkioilla saadaan joskus 
käsittämättömän merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia. Eli bonuksen pienuuskaan ei välttämättä 
ole ongelma, kunhan suunta olisi edes oikea. 

Matti: Singaporessa muuten virkamiehillä on todella kovat bonukset, yritysjohtajatasoa. Tosin niin 
on vastuukin, toisin sanoen jos tulosta ei tule, niin teltan vetskari aukeaa aika nopeasti. Mutta: 
Singapore on ehkä maailman toimivin virkakoneisto. Eikö se todista, että virkamiesten bonareissa 
on ideaa? 

Mika: Yhdestä esimerkistä on vaikea vetää johtopäätöksiä. Ns. kulttuurisilla tekijöilläkin voi olla 
merkittävä vaikutus. Eli se mikä sopii toiseen maahan, ei välttämättä sovi muihin. Eli mene ja 
tiedä. (Matti: ”Oliko toi sitä palkittavaa ’puntarointia’?”) 

Kaima Waltarin historiallisessa romaanissa Mikael Hakim kuvattiin hienosti osmanien valtakunnan 
järjestelmää. Siellä käytettiin kovia kannustimia. Virkamiehellä oli mahdollisuuksia tosi 
ruhtinaallisiin pääomiin, mutta jos tulokset eivät tyydyttäneet, menetti helposti oman päänsä. 

Matti: Mikä on siis johtopäätös? Onko niin kuin Bengt Holmström sanoo, että joskus kannattaa 
kannustaa olemaan kannustamatta? 

Mika: Bengt tosiaan kannustaa meitä miettimään kannusteita tarkasti, mutta hän ei käytä 
välineenä bonuksia vaan vetoaa taloustieteen ja järjen käyttöön! 

 

VÄLISOITTO / UUTISET 
 

Matti: Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti kesäkuussa 2020 asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä 
oli laatia strategia ja toimenpideohjelma, joka auttaisi yritysten kasvua ja menestymistä 
koronakriisissä. Työryhmä tuli ulos 24. helmikuuta. 

Mika: Selvityksessä todetaan, että takana on todella heikkoa kasvua yli 10 vuoden ajan. Tällaisella 
talouskehityksellä ei pystytä turvamaan hyvinvointia. Käänne tarvitaan. Tavoitteeksi on asetettu 
kahden prosentin vuosikasvu vuoteen 2030 saakka. 

Matti: OK, kova maali, mutta ei mahdoton. Tarvitaan sitä mistä sinä aina saarnaat: lisää  
tuottavuutta. Se ei ole kuitenkaan talouspoliittinen päätös, vaan se riippuu paljolti siitä, mitä 
yrityksissä tehdään. Keinot on tuttuja: lisää T&K&I-panostuksia ja osaavia työntekijöitä. Lisäksi 
tarvitaan osaavaa pääoman eli osaavia omistajia. Tämä on tervetullut huomio, mutta mitekäs sun 
mielestä määritellään ”osaava omistaja” 

Mika: Yksi tunnusmerkki on ainakin se, että omistajalla on tietämystä siitä, millaiset ovat hyvät 
johtamiskäytännöt. Monikansallisilla yrityksillä tämä asia on tyypillisesti hallinnassa. 



Matti: Minä määrittelisin osaavan omistajan sellaiseksi, jolla on pitkä perspektiivi omistamiselle – 
mielellään ikuisuus – ja kyseessä on taho, jolla on rohkeutta lopettaa rahan tuhlaaminen. 

Mika: Oikein hyvä määritelmä-luonnostelu! Mutta tuottavuuskasvua on tosi vaikea tehdä niin, 
että vaikutukset ehtivät näkyä niin nopeasti ja niin voimakkaasti että saadaan kymmenessä 
vuodessa tehtyä tarvittava tuottavuusloikka. Rahalla ei vielä tehdä innovaatioita, tarvitaan osaavia 
innovaattoreita. 

Matti: No juu, ja niitä ei saa kaupasta ja vaikka olisi osaava innovaattorikin, menee vuosia ennen 
kuin tämä osaaminen muuttuu itse asiaksi, innovaatioiksi.  

Mika: Ja siitä menee edelleen vuosia ennen kuin ne innovaatiot saadaan toteutettua yrityksissä 
niin että kansantalouden tuottavuus nousee. Jos tuottavuuskasvu on nopeaa seuraavan 5 vuoden 
aikana, se riippuu enemmän niistä ratkaisuista, jotka on tehty edellisen 5 vuoden aikana kuin 
niistä, jotka nyt tehdään. 

 

VÄLISOITTO / Nautinnot (Veikkaus) 
 

Matti: Rahapelit ovat vapaaehtoinen vero laskutaidottomille, sanoi aikanaan Osmo Soininvaara. 
En ole itse pelihimoinen, mutta joskus jalkapallon MM-kisojen tylsän pelin aikana huomasin 
veikkaavani netissä sitä, kumpi joukkue saa toisen puoliajan ensimmäisen kulmapotkun. Sitten 
alkoi nolottaa sen verran, että lopetin. 

Mika: Vedonlyönti on muuten siitä harvinainen rahapelin muoto, että siinä voi taitava päästä 
voitolle jopa pitkällä aikavälillä, ellei peliyhtiö käytä niin huonoja riistokertoimia että 
palautusprosentti on pieni. 

Matti: Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi helmikuun alkupuolella raportin, jossa käänneltiin ja 
kaulittiin rahapelaamista. Raportin oli kirjoittanut – tadaa! – tutkimusprofessori Mika Maliranta. 
Raportti oli osa laajempaa kokonaisuutta ja siinä pohdiskeltiin pelaamisen ongelmia ja päädyttiin 
ehdottamaan, että Veikkauksen omistajaohjaus pitäisi sijoittaa Sosiaali- ja terveysministeriöön. 

Mutta Mika, aikuisten oikeesti, mitä väliä sillä on kuka Veikkausta ohjaa? Miten se hoitaa itse 
ongelmaa, peliriippuvuutta? 

Mika: Lakien kautta sääntely on väistämättä epätäydellistä. On vaikea tehdä sellaisia täsmällisiä 
kirjallisia määräyksiä, joilla haittoja ehkäistään ja vähennetään tehokkaasti. Varsinkin jos samalla 
on päällä kovat tuottovaatimukset, niin vastuullisuusnäkökohta saattaa jäädä vähemmälle kuin 
yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta olisi toivottavaa. Tulkintatilanteissa omistajan sana 
ratkaisee ja siksi sillä on merkitystä, kuka omistajan ääntä käyttää. 

Matti: STM korostaisi siis enemmän pelaamisen haittoja ja harmeja kuin nykyinen isäntä 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto? 

Mika: STM:llä voisi ajatella olevan vielä vahvempi intressi, koska haitat liittyvät sen toimialaan. 

Matti: Toinen ehdotuksenne on se, että rahapelien tuotot siirrettäisiin yleiskatteelliseen 
budjettiin. Nythän siis tilanne on se, että peliriippuvaiset tuottavat rahapelivoittoja, joita jaetaan 
muille riippuvaisille ja avuntarpeisille. Miten asian ratkaisee se, että raha kiertää valtion budjetin 
kautta? 

Mika: On ongelmallista jos rahapelituotot ikään kuin korvamerkitään yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin. Silloin voi olla poliittisesti vaikeampaa ehkäistä pelihaittoja, koska se usein 
merkitsee myös pelituottojen vähentymistä ja edunsaajien rahoituksen heikentymistä. Edunsaajat 
ovat ymmärrettävästi huolissaan. Jos rahat vietäisiin suoraan budjettiin, niin rahoitettavia 
kohteita voidaan verrata ikään kuin samalta viivalta. Silloin toimittaisiin julkisen talouden 
oppikirjan mukaisesti. 



Matti: Mehän on herätty tähän peliriippuvuuteen ihan viime vuosina. Siihen saakka asia ei 
kiinnostanut tai se lakaistiin maton alle, koska Veikkauksen tuotot olivat mukavia ja moni 
kansalaisjärjestö otti niitä mielellään vastaan. Mikä tässä muuttui? 

Mika: Minusta näyttää että tässä käynnistyi yhteiskunnallinen keskustelu, jonka ansiosta moni 
ymmärsi kuinka vakavasta asiasta rahapeliongelmassa pahimmillaan voi olla kyse. Sangen lyhyessä 
ajassa voi hävitä niin hurjia summia rahaa että se voi johtaa jopa vuosikausien velkakierteeseen. 
Tästä kärsii kyseinen yksilö, hänen lähipiirinsä ja koko yhteiskunta. 

Matti: Jos rahapelit vapautettaisiin, miksei vaan aseteta toimijoille riittävän kovia lisenssiehtoja? 

Mika: Se on yksi vaihtoehto, johon ollaan turvauduttu useissa maissa. KKV:n kanta on, että ensiksi 
pitää ainakin saada nykyinen yksinoikeusjärjestelmä kuntoon ennen kuin ryhdytään pohtimaan 
vaihtoehtoja. 

 
VÄLISOITTO / Muut riippuvuudet 
 

Matti: Se rahapeleistä. Kovennetaanpa kierroksia. Viina on valtion monopoli. Onko sille 
perusteita? Monissa paikoissa (suurimmassa osassa?) näin ei ole ja jotenkin toimintakykyisiä ovat 
nekin kansakunnat. Ei siis tapahtunut valtavaa kansanterveyden romahdusta, josta meillä 
varoiteltiin esimerkiksi silloin, kun A-oluet tulivat kauppoihin. 

Mika: Alkoholihaittoja on vaikea arvioida siksi, että siihen vaikuttaa monet asiat yhtä aikaa. 
Tilastoista näkyy, että kuolemat alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytyksiin kasvoivat 
voimakkaasti vuosina 2002-2007. Sen jälkeen ne lähtivät yhtä selvään laskuun ja laskua jatkui 
kymmenen vuotta. Sitten lasku lakkasi ja lähti ehkä jopa pieneen kasvuun. En ole 
alkoholipolitiikan tutkija enkä osaa sanoa, onko tässä lopulta kyse kulttuurista vai politiikasta. 

Matti: Yhdysvalloissa monet osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen ja keräävät sen myynnistä 
huomattavat verotulot. Colorado taisi olla ensimmäinen, siellä kannabis laillistettiin vuonna 2012 
ja kulmille nousi valtion kannabiskioskeja. Viidessä vuodessa osavaltio oli kerännyt verotuloja liki 
miljardi dollaria. Kannabiksen käyttö väheni. Hyvä idea? 

Mika: Kannabiksen vapauttaminen näyttää olevaan globaali megatrendi. Tämäkin on asia, johon 
kannattaa suhtautua pragmaattisesti. Koko ajan kertyy uutta tietoa siitä, mikä on tehokkain tapa 
ehkäistä haittoja. Minulle on tullut vaikutelma, että tähänkin ongelmaan tepsii paremmin 
hoitaminen kuin rankaiseminen. Eikä valtiollinen yksinoikeusjärjestelmä olisi tässä välttämättä 
ollenkaan hullumpi idea. 

Matti: Mulle tulee joskus sellainen olo, että minun kaltaiset pehmeäkätiset yleisliberaalit 
kannattaa marihuanan laillistamista, kun se on jotenkin harmittoman tuntuista. Mutta sitten kun 
puhutaan kovemmista aineista, meidän logiikka pettää ja meidän mielipiteistä ei ota susikaan 
selvää. Nyt kissa pöydälle: Miten kovat huumeet?  

Mika: Portugali on kiinnostava tapaus. Siellä liberalisoitiin huumepolitiikkaa tosi radikaalisti 
vuonna 2001 myös kovien huumeiden osalta.  Painopistettä siirrettiin käyttäjien rankaisemisesta 
haittojen vähentämiseen. Tulokset ovat vaikuttavia! Huumekuolemat vähenivät merkittävästi. 
Niin myös HIV-tartunnat. Ehkä liberalisoinnissa voisi ottaa ainakin askelia Portugalin suuntaan. 
Mutta itse en jättäisi tätä toimintaa yksityisille yrityksille, en edes tiukoin lisenssiehdoin. 

Matti: SMP:n ja sittemmin keskustan kansanedustaja Sulo Aittoniemi ehdotti joskus 1990-luvulla, 
että bordellit pitäisi laillistaa ja oliko peräti niin, että ne piti ottaa valtion haltuun. Meteli oli 
kaamea, mutta jos nyt katsot asiaa kylmän ekonomistisesti, niin eihän tämä ollut järjetöntä 
ollenkaan? 



Mika: Voisin kuvitella että se voisi ainakin osaltaan kohentaa meidän julkisen talouden 
rakenteellista alijäämää. 

Matti: Entäs sitten nämä lihan ilot? Porno tuottaa ihmisille haittaa ja vääristää kuvaa maailmasta, 
eikö se pitäisi haittojen minimoimiseksi valtiollistaa? 

Mika: Alkoholiin ja rahapelaamiseen liittyvistä haitoista minulla on jonkinlainen käsitys, mutta 
pornosta tiedän vähemmän. Ne haitat pitää ensin arvioida ja pitäisi tehdä huolellisia 
vaikuttavuustutkimuksia ennen kuin aletaan valmistella lakiehdotuksia. 

Matti: Et siis ole ehdottamassa Valtion Pornovalmistamoa (VPV). Mitenkäs muuten sen laatu 
mitataan? Onko KKV valmis ottamaan tästä kopin? 

 

VÄLISOITTO Valtio/ yksityinen yleensä 
 

Matti: Grau ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum, kuten Goethe kirjoitti – harmaata 
on teoria. Mutta pakko siihen teoriaankin on kajota. Taloustieteilijä Oliver Hart, joka tunnetaan 
mm. Bengt Holmströmin työtoverina (Mika: Saivat yhdessä Nobelin) … tutki aikanaan sitä millä 
ehdoilla on järkevää, että valtio tuottaa itse palveluita ja milloin ne kannattaa antaa yksityiselle. 
Hart ja kaksi muuta ekonomistia (Andrei Shleiferer ja Robert Vishny) tutkivat vankiloita ja sitä 
olisiko niiden yksityistämisessä järkeä. He löysivät kolme kriittistä kohtaa. 

Mika: Joo, ensimmäinen koskee kustannusten leikkaamista. Yrityksillä on kyky ja kannusteet 
tehostaa toimintaa ja alentaa näin kustannuksiaan. Tämän vuoksi ulkoistamisilla ja 
yksityistämisillä voidaan korjata julkiset talouden alijäämää. 

Matti: Toinen huomio koskee laatua. Yrityksillä on myös kyky tehdä laatua parantavia 
innovaatioita. Eli yritykset ovat vahvoja sekä laadun parantamisessa että kustannusten 
leikkaamisessa.  

Mika: Se milloin kannattaa tukeutua yksityisiin yrityksiin ja milloin julkisiin toimijoihin, riippuu 
myös kulttuurista. Jos eletään kulttuurissa, jossa korruptio on keskivahvaa tai vahvaa, valtio voi 
olla aika usein parempi ratkaisu. Jos taas olemme paikassa, jossa ammattiyhdistysliike on 
poikkeuksellisen voimakas, yksityistämisessä voi olla järkeä. Tämä on Hartin kolmas pointti. 

Matti: Korruptio on meillä subliimia (vaikka toisin kuin väitetään, Suomi ei ole korruptiosta 
vapaa), mutta ay-liike on meillä vahva, vai kuinka? Miten vaaka kallistuu siis tässä viimeksi 
mainitussa kysymyksessä? 

Mika: Taas hankala puntarointitehtävä! Tuossa lähes klassikkoartikkelissa Hart, Shleiferer ja 
Vishny analysoivat, missä tilanteessa valtion kannattaa hoitaa homma itse ja milloin kannattaa 
kilpailuttaa yksityisiä yrityksiä. He toteavat, että yksityisillä yrityksillä on siis sekä kyky että halu 
leikata tehokkaasti kustannuksia sekä parantaa laatua innovoimalla 

Matti: Eli kyky ja halu tuottaa sekä parempaa että edullisempaa. Kuulostaa win-win -tilanteelta! 
Julkisilla hankinnoilla voidaan siis samaan aikaan sekä korjata julkista alijäämää että parantaa 
julkisten palvelujen laatua, eli kahta asiaa josta ollaan oltu jo pitkään huolissamme. 

Mika: Kyllä, julkisissa hankinnoissa on valtavasti potentiaalia -- ja jos oikein taitavasti toimitaan, 
voidaan vielä kaiken päälle parantaa myös markkinoiden toimintaa. VM:llä on ollut jo jonkin aikaa 
meneillään todella suuri ja kunnianhimoinen hanke nimeltään “Hankinta-Suomi – julkiset 
hankinnat vaikuttavammiksi”, jossa etsitään konkreettisia keinoja hankintojen kehittämiseen. 

Matti: Mikä tässä on ollut ongelmana että julkisia hankintoja ei ole tehty enemmän ja paremmin? 



Mika: Hartin ja kumppanien pointti oli, että vaikka yksityinen olisi parempi sekä kustannusten 
leikkaamisessa että laadun parantamisessa, niin silti joissakin tilanteissa on parempi, että julkinen 
sektori hoitaa tuotannon ihan itse – vaikka tehottomammin. 

Matti: Tuplasti parempi on joskus huonompi? 

Mika: Selitys on yksinkertaistaen siinä, että kilpailutuksien tekeminen on vaikeaa ja 
hankintasopimukset ovat usein väistämättä enemmän tai vähemmän epätäydellisiä. On vaikea 
sopia etukäteen kaikesta siitä, mitä vastaan voi tulla. Sopimusten seuranta vaatii mittaamista ja 
valvomista, mikä on usein vaikeaa.  

Matti: Taidat viitata laatuun. Mennääs vielä tähän laatujuttuun. Laatuhan on toisinaan sumea 
juttu, yhdelle yhtä ja toiselle toista. Toisin sanoen laadun mittaaminen on usein vaikeaa. 

Mika: Sopimisen vaikeudet esimerkiksi laadun määrittelyssä voivat johtaa siihen, että yritykset 
leikkaavat kustannuksia laadun kustannuksella. Joskus kustannuksia leikataan niin pahasti että 
kokonaishyvinvointi kärsii. Silloin on parempi, että julkinen sektori hoitaa homman, vaikka olisi siis 
sekä laatuinnovaatioissa että tehokkuudessa yksityistä toimijaa heikompi. Esimerkiksi juuri 
vankeinhoidossa. (Matti: OK, se on ymmärrettävää).  Ja vastaavasti joskus on parempi, että 
yksityiset hoitavat pääsääntöisesti tuotannon. 

Matti: Siis: Yksityinen voi valmistaa aseet, mutta valtio hoitakoon armeijat. 

Mika: Juuri niin. 

Matti: Katsotaas vielä Hartin teesejä yksi ja kaksi, siis kustannusleikkauksia ja innovaatioita. 
Sovelletaan niitä vaikkapa vanhustenhoitoon. Kustannusleikkaus heikentää laatua (tästä piste 
julkiselle). Vanhusten hoidossa laatuinnovaatioilla on merkitystä (piste yksityiselle). Mikä on 
lopputulos? Tuleeko tästä tasapeli, joka ratkaistaan kulloinkin vallassa olevan ideologian 
argumenteilla? Sosialistihallitus korostaa ykköstä ja porvarihallitus kakkosta? 

Mika: Joissakin tilanteissa molempi voi olla parempi. Parhaimmillaan julkinen tuotanto voi 
täydentää ja kirittää vanhustenhoitomarkkinoiden toimintaa tavalla, joka hillitsee kustannusten 
kohoamista ja parantaa julkisten palvelujen laatua kansantaloudessa. 

 
JINGLE / LOPPUKEVENNYS 
 

Matti: Suomessa pidetään huhtikuussa kuntavaalit, ellei sitten käy niin että ne siirretään 
tuonnemmaksi koronan takia. Mitäs mieltä toveri olet, pitääkö vaaleja siirtää? 

Mika: Tuo koronatilanne alkaa näyttää niin räjähdysherkältä että olen kallistunut sille kannalle, 
että olisi syytä ottaa jo nyt aikalisä ja siirtää vaalit suosiolla syksyyn. 

Matti: Ongelmahan on siis se, että korona-aikana niin moni ihminen päättää jäädä kotiin, että 
äänestysprosentti jaa alhaiseksi – vaikka alle 50 prosentin. 

Mika: Ja sitten ollaankin nolossa tilanteessa. Mitä on ajateltava enemmistödemokratiasta, jossa 
enemmistö ei ole äänestänyt. 

Matti: Niinpä. Lähdetään nyt kumminkin siitä, että vaalit pidetään ja niissä saadaan aikaiseksi 
kunnon tulos. Onko sua muuten koskaan pyydetty ehdokkaaksi? 

Mika: On hyvin epävirallisesti kyselty, itse asiassa aikojen kuluessa kolmen puolueen suunnalta. Ja 
ne kaikki puolueet ovat olleet oikein varteenotettavia mutta en ole vielä lähtenyt tuollaista askelta 
ottamaan. 



Matti: Sama täällä. Ja vuosien varrella minultakin asiaa on kysynyt peräti kolme eri puoluetta, 
mutta en ole minäkään lähtenyt. Se on onneksi kaikille. Minä pahantuulisena ja turhautuneena 
kaupunginvaltuuston takarivissä: se ei ole kaunis näky. 

Mutta! Oletetaan, että olisit vastannut politiikan kutsuun myöntävästi. Sanotaan, että vaikkapa 
yleisliberaali Kulosaaren Kansanpuolue olisi saanut sinut ehdokkaaksi. Mikä olisi kampanjasi 
slogan? Holhotaan niin, että tuntuu? 

Mika: Vaalikampanjani slogani olisi, että “Kulosaaren Kansanpuolue järjestää kuntalaisille sellaiset 
turvaverkot ja liekat, että jokainen voi turvallisin mielin kohdata houkutuksia”. Ja “parempi katsoa 
hyvin hoidettua katua kuin katua huonosti hoidettua katua”. 

Mutta mitäs selkäydinporvari itse? Mikäs sun tunnari olisi? Yritykset tarvitsevat tukea 
yhteisöveron kompensointiin! 

Matti: Päinvastoin! Kun on vähemmän tukia, niin tarvitaan vähemmän veroja. Mun tunnuslause 
olisi Milton Friedmanin hengessä ”Pienemmät lapiot, parempi työllisyys!”. Mitäs tykkäät? Aika 
napakka? 

Mika: Pienemmillä lapioilla myös keynesiläinen elvytyspolitiikka olisi voimallisempaa, eli kaivetaan 
ensiksi monttu, laitetaan sinne rahaa, täytetään monttu, ja sitten kaivetaan ne rahat esiin – koko 
ajan niillä pienillä lapioilla. 

Matti: Hyvät kuulijat, tämä oli A/M-podcastin Suuri Nautintojakso. Toivottavasti se tuotti teille 
mielihyvää muutoinkin kuin kivun kautta. En tiedä minkä tason riippuvuutta meidän jutut 
aiheuttaa, mutta ehkä ongelma ei ole niin suuri, että tarvittaisiin kansalaisvalistusta tai valtion 
väliintuloa. 

Mika: Heippa! 

Mika: Podcast-riippuvuus? Niin, on kai sekin mahdollista. 

Matti: Tyyliin ”meni eilen Hesarin Uutispodin kanssa vähän pitkäksi, oliskohan iTunesiin jäänyt 
yhtään jaksoa A/M:ää niin saisi vähän oloa kohenemaan”. 

Mika: Ja sitten vaan kylmä hiki otsalla selaamaan suoratoistoja. 
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