
Jakso 11: Politiikka sairastui, mikä hoidoksi? 
 

Matti: Mika, minusta on vastenmielistä ja vastuutonta, että ihmiset esittävät olevansa 
moraalisempia kuin ovatkaan ja kohottavat sillä tavalla omaa arvoaan. Välillä olen aika 
lailla kiihdyksissä, kun joudun katsomaan tätä teeskentelyä. 

Mika: Minäpä olen suunniltani raivosta. Minusta vastenmielisyys ja vastuuttomuus 
ovat vähätteleviä ilmauksia, Matti!  

Matti: Totta, tarkemmin ajatellen kyse on todella, todella kuvottavasta toiminnasta!  

Mika: Minusta ihmisten pitäisi muuten ottaa oppia minusta – tai jos haluaa laittaa 
riman hieman alemmaksi, Apusen Matista! 

Matti: Tänään puhumme moraalisesta poseerauksesta. Se on sikäli erikoinen vaiva, 
että se iskee vain eri mieltä oleviin ihmisiin. 

Mika: Muissa ihmisissä on jotain kummallista. Sen lisäksi, että heidän keskuudessa 
esiintyy niin paljon väärässä olemista, he ovat myös selvästi huonompia ajamaan autoa 
kuin minä. 

Matti: Kyse ei ole vain luonneviasta tai huonosta käytöksestä. Me väitämme, että 
moraalinen poseeraus karkottaa hyviä tyyppejä politiikasta ja tekee politiikan 
tuloksellisuuden mahdottomaksi.  

Mika: Me myös väitämme, että moraalinen poseeraus heikentää esimerkiksi 
talouspoliittista keskustelua. Toisaalta hyvillä kysymyksillä ja tiedolla saadaan 
moraaliset poseeraajat horjutettua. 

Matti: Moraalinen poseeraus on tarttuva tauti, johon ei ole rokotusta. 

Mika: Mutta taudin leviämistä voi ehkäistä pitämällä riittävää sosiaalista etäisyyttä 
noihin spitaalisiin. Jos on pakko kommunikoida, niin mieluummin kaukaa ja 
huutamalla. Tai sitten Twitterin kautta. Matti, pitäisikö tähän laittaa sarkasmivaroitus?  

Matti: Ei fiksuja tartte varoitella. Hyvä väki, tämä on A/M, Suomen vastuullisin ja 
ryhdikkäin podcast. Me sanomme suorat sanat muiden moraalittomuudesta!  

 

VÄLISOITTO 
 

Matti: Mutta ensin pari sanaa irtisanomisista. 

Postin hallituksen uusi puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae antoi Ylelle haastattelun, 
jossa hän sanoo, että koronakriisi on hyvä hetki pohtia keitä yrityksissä ei oikeastaan 
tarvita. Suvanto (sanotaan vain Suvanto koska tämä Harsaae on liian vaikea) on 
Tanskassa asuva hallitusammattilainen. Hän on paljon seurattu naisjohtaja ja media on 
ollut hänelle suopea. 



Mika: Mutta ei tällä kertaa. Sanna Suvanto sanoi haastattelussa, että firmoihin on 
kertynyt turhan monia johtajia; asioita ja ihmisiä, jotka eivät tuota yritykselle arvoa. 
Kannattaako tällaista sanoa? Tosin me itse tehtiin pari vuotta sitten SPAM-podcast 
aiheesta “Tyhjää työtä, joutavaa johtamista” 

Matti: Tanskalaisessa yrityksessä, jonka hallituksessa Suvanto istuu, melkein puolet 
yrityksen toimistotyöntekijöistä oli lomautettuna. Suvannon mukaan ”osaa 
lomautetuista oli kaivattu, osaa ei”... joten 15 % porukasta sai lähteä. Suvanto sanoo, 
että tässä joukossa oli 20 vuotta talossa olleita ihmisiä, joiden todettiin tekevän työtä 
10 vuotta vanhoilla menetelmillä. 

Nyt minä sanon: tämä kuulostaa enemmänkin siltä, että johto ei ole ollut toimiensa 
tasalla. 

Mika: Mitä – onko porvari löytänyt sisältään omatunnon? 

Matti: Ei, vaan järjen! Ei voi olla niin, että koronakriisin keskellä tajutaan, että yrityksen 
menetelmät ovat vanhentuneet. Johdon tehtävä on nimenomaan vahtia, että 
työmenetelmät ja vehkeet ovat ajan tasalla. Miten vasta koronalomautusten aikana 
havaitaan, että joku tuhraa laskutikulla tai että keskijohto on turvonnut kuin pullapojan 
maha? 

Mika: Juu, hyvään johtamiseen kuuluu, että tuotteita ja työn organisointia kehitetään 
jatkuvasti. Varsinkin teknologisen murroksen aikana usein saatetaan havaita, että 
yrityksessä on tarvetta irtisanoa työvoimaa. Mutta on tavallaan yhteiskuntavastuullista 
toimintaa toteuttaa irtisanomiset hyvän suhdanteen aikana. 

Matti: Vaikka silloin yritys tuottaa voittoa ja on varoissaan? 

Mika: Korkeasuhdanteen aikana irtisanotut työntekijät työllistyvät tavallisesti sangen 
nopeasti. Silloin markkinoilla on paljon yrityksiä, joilla asiat ovat kunnossa. Toimivilla 
markkinoilla sellaiset yritykset haluavat kasvaa, ja siihen tarvitsevat työvoimaa, josta 
on usein niukkuutta. 

Matti: No, Suvanto sai tästä lausunnostaan aika lailla rapaa niskaan, koska Posti ei ole 
mikä tahansa yritys. Hänellä on kuitenkin pointti. 

Mika: Joo. Postin bisnes on melkoisessa myllerryksessä. Ja on rehellistä ja rohkeaakin 
kertoa suoraan se tosiasia, että se lähes väistämättä johtaa irtisanomisiin. Sen sijaan 
vähemmän rohkeaa johtajilta on käyttää talouskriisiä tilaisuutena toteuttaa tällaisia 
vaikeita ratkaisuja. 

Matti: Sinähän tutkit muutama vuosi sitten suomalaisten yritysten 
johtamismenetelmiä ja totesit, että ne ovat kansainvälisesti huippuluokkaa. 

Mika: Kyllä vaan. Tutkittiin kollegojen kanssa johtamiskäytäntöjen laatua teollisuuden 
toimipaikoilla ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksissa. Ja tosiaan havaittiin, 
että molemmissa tapauksissa Suomessa noudatetaan johtamiskäytäntöjä, jotka ovat 
yleensä tuloksellisia. 

Matti: Ja jos muistan oikein, myös johtajien joukko on suhteellisen laadukasta. 

Mika: Kuusikymppisen muisti ei ole vielä täysin päreinä! Löytyi näyttöä siitä, että 
suomalaisten johtajien kyvykkyys on parasta maailmassa. Ja tärkeä havainto oli, että 



Suomessa yli 90 prosenttia työvoimasta on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä nykyiseen 
työhönsä. Harvassa maassa päästään samalle tasolle. 

Matti: Nyt me sanomme: Tanskan poika Suomeen opintomatkalle! Ja kaikille 
hallitusten puheenjohtajille lahjoitamme muutaman työntekijäystävällisen adjektiivin. 

Erehdyin kerran muuten sanomaan vaimolleni, ihan vilpittömästi, että hän on ”hyvä 
työihminen”. En ole saanut sitä koskaan anteeksi. 

Mika: Ei ole totta! Et voinut sanoa mitään niin tyhmää! 

Matti: Yritin vaan kehua. 

Mika: Ottaiskohan ne sut sinne Tanskaan? Mun isä sanoi kerran eräälle tuttavallemme, 
että hän osti vaimolleen joululahjaksi lumilapion. Myöhemmin kuultiin, että tämä 
tuttava oli ihmetellyt muille, että on se kumma mies se Matti Maliranta, kun kehtaa 
antaa vaimolleen lahjaksi lumilapion! Tästä ehkä opimme, että sarkasmi epäonnistuu 
helposti. Ja siksi me A/M:ssä ei siihen syyllistytä! 

Matti: Vain vastustajamme voivat erehtyä niin karkeasti. 

 

DING-DONG / SÄHKEUUTISET 
 

Sipilän työryhmä 

Matti: Työ- ja elinkeinoministeriön Kotimaisen omistajuuden ohjelma etsii keinoja 
suomalaisen omistajuuden vahvistamiseksi. Ohjelmalle on asetettu työryhmä, jota vetää 
kansanedustaja Juha Sipilä. 

Mika: Valmista tulee ensi helmikuussa. 

Matti: Sipilä sanoo, että ”suomalainen omistajuus luo työtä, hyvinvointia ja on tyypillisesti 
pitkäjänteistä. Omistamisen ympäristössä ja osaamisessakin on kuitenkin puutteita, joita 
pitäisi nopeasti ryhtyä korjaamaan”. Mika, saat 10 sekuntia, mitä nämä puutteet ovat. 

Mika: 10 sekuntia ei riitä mihinkään. Mutta omistus on tärkeä asia. On havaittu, että 
monikansallisissa yrityksissä johtamiskäytäntöjen laatu ja tuottavuus ovat aina 
korkeampia kuin kyseisen maan omissa yrityksissä. 

Matti: Kotimainen hyvä, nurkkakuntainen huono. Kiinnostavaa. Luulen, että tämä aihe 
otetaan meidän ohjelmassa esiin vielä toisenkin kerran. 

Mika: Juu, nämä ongelmat tuskin poistuvat jouluun mennessä. 

 

DING-DONG 
 

Matti: Sitten kuluttaja-asiaa. Kuluttaja-asiamies on saanut käyttöönsä laajemman 
keinorepertuaarin. Jatkossa kuluttaja-asiamies voi hakea seuraamusmaksun 



määräämistä. Hänen tutkintavaltuutensa laajenevat, hän voi tehdä tarkastuksia 
yrityksissä ja saa virka-apua poliisilta. 

Mika: Eikä siinä kaikki. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi puuttua digitaalisiin sisältöihin. 
Hän voi muun esimerkiksi määrätä sisältöjä poistettaviksi verkkosivuilta tai somesta. 
Myös pääsyä jollekin verkkosivulle voidaan estää tai rajoittaa. 

Matti: Vau! Digitaalinen pidätys! Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? 

Mika: Tässä on tavoitteena puuttua huijausyrityksiin. Nämä keinot tulevat käyttöön 

tilanteissa, joissa ”kuluttajien yhteiselle edulle voisi aiheutua vakavaa vahinkoa”. Me 

ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu siitä, että luottamus on tärkeää markkinoiden 

toimivuudelle. Näillä toimilla vahvistetaan kuluttajien luottamusta siihen, ettei heitä 

niin helposti huijata. 

KKV-tekee muuten yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kilpailuviranomaisten kanssa 

siitä, miten digimarkkinoiden sääntelyä tulisi kehittää. Tavoitteena on, että kilpailua ja 

markkinoiden toimivuutta digimarkkinoilla voitaisiin edistää. Tämän yhteistyön 

tuloksena tehtiin muistio, joka julkaistiin 28.9. Se löytyy KKV:n sivuilta. 

 

Matti: Asiaa. 

 

VÄLISOITTO / GRANDSTANDING 
 

Matti: Mutta nyt poseerataan. 

Mika: Moraalisesti. 

Marti: Moraalinen poseeraus tarkoittaa sitä, että julkisessa keskustelussa joku nostaa 
omaa häntäänsä moraalin avulla – siis paasaa ja tuomitsee ylemmyydentuntoisesti 
muita. Tämä on julkisen keskustelun suurin riesa ja tauti, jonka vuoksi Twitteriin on 
välillä vaikea mennä. 

Mika: Tämä on vaikea aihe. Moraalisesta poseeraamisesta puhuminen voidaan 
helposti tulkita – niin, moraaliseksi poseeraamiseksi. Mehän altistutaan tässä helposti 
itse samalle taudille. 

Matti: Mutta altistuneinakin siis väitämme, että moraalinen poseeraaminen on 
vahingollinen ilmiö. 

Mika: On, ja se haittaa mm. talouspoliittista keskustelua. Moraalisen poseeraamisen 
syytöstä voidaan myös käyttää kielipelin eräänlaisena “vapaudu vankilasta” -korttina. 
Sillä voi yrittää vaientaa vastapuolen, jolla on kiusallista sanottavaa. 

Matti: Amerikkalaiset filosofit Justin Tosi ja Brandon Warmke ovat kirjoittaneet 
aiheesta kirjan nimeltä Grandstanding. He sanovat näin: 



”Joka kerta kun nimitän jotakuta rasistiksi tai seksistiksi, lävitseni menee lämmin 
aalto. Sitä vahvistavat ja ylläpitävät tähdet, sydämet ja peukut, jotka ovat 
sosiaalisen median valuuttaa.” 

Tunnemme tunteen. Mutta mikä oikein on moraalista poseerausta? Mistä sen 
tunnistaa? 

Mika: Perimmiltään moraalista poseerausta on kai kaikki se puhe, jossa argumentin 
tarkoitus on halventaa ja hyökätä päin ihmisiä, joista ei pidä, ja tätä kautta näyttää itse 
jotenkin hyveellisemmältä ja paremmalta ihmiseltä. 

Matti. Ja kääntäen: Moraalista poseerausta on kaikki se puhe, jonka tarkoitus on tehdä 
vaikutus omiin ystäviin ja sumuttaa omia vikoja näkymättömiin. Siis kaikki se, mistä 
tulee omahyväinen ja tyytyväinen olo. Tunnistamisen helpottamiseksi Tosi ja Warmke 
ovat laatineet poseerauksen pikaoppaan.   

Mika: Joo, katsotaanpa. He sanovat, että yleensä kannattaa olla varuillaan, kun joku 
alkaa pauhata ”oikeuksista” tai kunnioituksesta. Siis tyyliin: Oikeutta Matti Apuselle! 
Solvaava puhe on perusoikeus! 

Matti: Riski on suuri myös silloin, kun aletaan selventää kuinka moraalisesti hyvä tai 
huono joku ihminen on. Esimerkki: ”Mika ansaitsee ihailumme”. ”Hän oli 
uskomattoman rohkea.” Tämä ”rohkeus” muuten vaivaa mua! ”Sanoi rohkeasti suorat 
sanat D. Trumpille tai Päivi Räsäselle.” Mitä rohkeaa siinä on? Ei siitä joudu vankileirille. 

Mika: Edelleen: Puhe moraalisista tunnekuohuista on hyvä happotesti. Kun joku sanoo, 
että ”Hänen valheensa saavat minut raivon valtaan!”, kannattaa kysyä riittäisikö 
hiukan pienempi kiihtymys. 

Matti: Niin, ei niin pientä asiaa, ettei siitä saisi aikaiseksi silmitöntä raivoa. Raivoista 
tosin voi seurata ”raivoväsymys”: Mitä enemmän raivoa kohtaamme, sitä nopeammin 
se menettää tehonsa. Ekonomistit kai sanoisivat, että kyse on ”katoavasta 
rajahyödystä”.  

Mika: Kyllä. Mitä enemmän raivoa kohtaa, sitä vähemmän lisäkiihko lämmittää. Yksi 
vaihtoehto moraaliseen poseeraukseen on puhe, joka markkinoi tai vastustaa jotain 
poliittista ratkaisua vedoten johonkin universaaliin ”velvoitteeseen”: ”Meillä on 
velvollisuus tulevaisuutta kohtaan.” 

Matti: Mun suosikkini on tämä ”historian oikealla puolella”, josta tuli Obaman aikana 
fraasi ja mun korva tinnittää siitä vieläkin. 

Mika: Niin, oliko harkinnassa historian väärälle puolelle meno, ja onko siellä joku 
omasta mielestään? 

Matti: LOL. Mutta nyt täytyy kysyä, milloin moraalinen poseeraus toimii? Ja vastaus on 
kai se, että tasan niin kauan, kun kuulijat ovat samaa mieltä arvoistasi ja 
uskomuksistasi. 

Mika: Tässäkin pätee ns. Dunning-Kruger -vaikutus (Matti: Ns. ylivertaisuusvinouma): 
Ihmiset, joiden osaaminen on heikkoa, yleensä yliarvioivat oman osaamisensa tason. 
Kun ihmisiä pyydetään selittämään kantaansa, heidän itsevarmuutensa heikkenee 
saman tien. Tämä on yksi syy, miksi tarvitaan tällaisia korkeatasoisia tietoa painottavia 
talouspoliittisia podcasteja. 



Matti: Oi! Nyt päästään suosikkikysymykseeni Mistäs tiedät? Aina kun joku väittää 
jotain suu vaahdossa, suosittelen esittämään tämä kaiken läpäisevän 
peruskysymyksen. Siihen jäätyy moni reuhaaja. Kokeilkaa, vakuutan, että hämmästytte 
sen vaikutusta. 

Yksi asia vielä: Uskovatko poseeraajat oikeasti olevansa parempia kuin muut? 

Mika: Tutkimuksissa on nähty, että ihmisillä on taipumus arvioida oma toimintansa 
moraalisesti hiukan paremmaksi kuin ihmisten käytös keskimäärin. Omasta 
mielestämme teemme todennäköisemmin hyviä juttuja ja harvemmin pahoja, olemme 
todennäköisemmin rehellisiä. 

Matti: Tutkimuksissa on nähty, että jopa rikolliset (vangit) arvioivat olevansa 
keskiarvon paremmalla puolella sosiaalisissa ominaisuuksissa paitsi 
lainkuuliaisuudessa, jossa olivat mielestään keskitasoa.  Näin se ihminen toimii. 

 

PIMPELIPOMPELI! 
 

Matti: Mika, nyt täytyy tietysti kysyä mistä tämä kummallinen halu moraaliseen 
poseeraukseen tulee? 

Mika: Taustalla on inhimillinen halu tulla havaituksi, halu saada hyväksyntää. Toisaalta 
kyse voi olla ilmiöstä, jota Tosi ja Warmke kutsuvat nimellä confabulation. Se tarkoittaa 
sitä, että ihminen on taitava hakemaan järkevän oloiset selitykset omalle 
käyttäytymiselleen ja moraalisille lipsahduksilleen. 

Matti: Siis vaikka niin, että kun joku kopioi musiikkia laittomasti, hän keksii nopeasti 
syyttää ”kasvottomia suuryrityksiä, jotka vievät voitot taiteilijoilta muutenkin”. 

No, nyt kaikki miettivät, että mistä moraalinen poseeraus on kotoisin, koska meidän 
joukossa sitä ei varmasti esiinny. Vasemmisto syytää oikeistoa, oikeisto vasemmistoa; 
punavihreät perussuomalaisia ja päinvastoin. 

Mika: Tutkitusti se ei ole kummankaan yksinoikeus. Mutta sen sijaan tiedetään, että ne 
ihmiset, joilla on jyrkkiä poliittisia näkemyksiä, syyllistyvät todennäköisemmin 
moraaliseen poseeraukseen kuin sitoutumattomammat pohdiskelijat.  

Matti: Nyt näyttää vielä ikävästi siltä, että moraalinen poseeraus ja siihen liittyvä 
tunnekuohu ei ole enää marginaalissa vaan se koskee valtaosaa jopa journalistisesta, 
siis ammattilaisten tuottamasta julkisuudesta.  

Yhdysvalloissa politologi Jeffrey Berry ja sosiologi Sarah Sobieraj tutkivat sikäläisen 
television ja radion uutisia, blogeja ja kolumneja. Tulos: noin 90 % kaikista jutuista 
sisälsi jonkin tason raivoa tai kiihtymystä. Se on tosi paljon! Onko peli siis menetetty? 

Mika: Ehkä tilanne alkaa korjautua, kun ongelma tunnistetaan ja siitä puhutaan 
tyynesti.  Ei aina väitetä, että kyse on suuresta ongelmasta tai asiasta vaan sanotaan, 
nk sinulla on usein tapana, että kyse on keskisuuresta asiasta. 



Matti: Tosilla ja Warmkella oli myös mielenkiintoinen havainto siitä, että moraalista 
raivoa esitellään joskus sen takia, että sillä peitetään omaa syyllisyydentuntoa. He 
siteeraavat tutkimusta, jonka kohteena olivat ns. hikipajojen tuotteet. 

Mika: Joo, ihmiset, jotka ostivat hikipajatavaraa ja tunsivat siitä syyllisyyttä, ilmaisivat 
muita suurempaa halua rangaista yrityksiä, joiden tuotantoketjuissa on hikipajoja. Ne, 
jotka eivät ostaneet tätä tavaraa, olivat myös tuomioissaan loivempia. 

Matti: Jos et tiedä miten puolustautua, hyökkää. 

Kiusallistahan tässä on se, että moraalinen poseeraaminen on kuin tuotteen 
mainostaminen. Kaikki tietävät, että mainokset liioittelevat, mutta ne vaikuttavat silti. 
Mutta mitä tästä kaikesta seuraa? Mikä vaikutus poseerauksella on? 

Mika: Yleisesti ottaen se aiheuttaa kyynisyyttä poliittista keskustelua ja 
arvokeskustelua kohtaan. Se on iso, iso vahinko. 

Matti: Keskustelu kärjistyy ja erilaisissa kuppikunnissa syntyy puhdasoppisuuskisa. 
Syntyy siis kilpajuoksu kohti ääripäätä, syntyy kisa siitä, kuka on puhtain kommunisti, 
hurskain kristitty, isänmaallisin ihminen jne. Kohtuuden vaatija murjaistaan helposti 
hiljaiseksi. Kun tätä sitten tapahtuu vastapuolellakin, vahvistuu ajatus siitä, että ollaan 
oikealla asialla. 

Mika: Niin, mennään kohti puhdasoppisuuden kulmapistettä, joka harvoin on 
kuitenkaan minkään yhteiskunnallisen kysymyksen ratkaisun optimipiste. 

Oikeustieteilijä ja yhteiskuntafilosofi Cass Sunstein selittää asiaa niin, että ryhmän 
jäsenet haluavat olla toinen toistaan tomerampia, ja siksi mielipiteet koko ajan 
kovenevat. Ihmiset yrittävät betonoida maineensa moraalisesti lujana hahmona, ja 
moraalinen poseeraus on tämän jutun betoni. 

Matti: Poseeraus aiheuttaa siis sen, että ideologiset kuppikunnat ajautuvat kauemmas 
toisistaan ja kompromissit käyvät vaikeammiksi. Ja kompromissithan ovat politiikan 
todellinen tarkoitus ja tuote. 

Nykypolitiikassa äänestäjät mittauttavat yhä useammin sitä, ovatko poliitikon arvot 
samassa linjassa äänestäjän arvojen kanssa – että poliitikolla on ns. ”oikeat arvot”, ja 
asiakysymykset jäävät taka-alalle. Tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että pragmaattiset, 
asiakeskeiset poliitikkotyypit ovat lujilla. Ratkaisut ovat hitaita, harmaita, työläitä; 
arvoilla mäiskiminen on värikästä ja viihdyttävää. 

Mika: Helposti ajatellaan, että jos poliitikko vaatii esimerkiksi parkkipaikkojen hintojen 
kohottamista tai tietulleja, hän on kiilusilmäinen autoilun vastustaja. Yhtä hyvin 
poliitikko voi ajatella, että parkkipaikkojen oikea hinnoittelu tai ruuhkamaksut voivat 
tehostaa liikenteen toimivuutta. Tai jos poliitikko suhtautuu penseästi 
hoitajamitoituksen nostamiseen, hän ei välttämättä suhtaudu välinpitämättömästi 
vanhuksiin, vaan ajattelee, että muunlaisella ratkaisulla saadaan hoidettavien 
vanhusten näkökulmasta parempi ratkaisu. Tai jos joku vaatii yritystukien nostamista, 
hän ei välttämättä ole vuorineuvoksien juoksupoika, vaan voi olla aidosti huolissaan 
työstä elantonsa saavien työläisten puolesta. 

Matti: Eikö nämä ole kuitenkin perimiltään empiirisiä, siis mitattavissa olevia asioita? 



Mika: Nimenomaan. Perehtyminen on vaan vaivalloista ja aika on rahaa. On paljon 
helpompi täräyttää vastustajaan ideologinen tai moraalinen leima. 

Matti: OK, jätetään politiikka hetkeksi. Moraalisella poseerauksella on muitakin 
merkittäviä vaikutuksia. Yksi on se, että kun meistä kaikista tulee moraalipoliiseja ja 
tuomareita, somen kenttäoikeudet jakavat nopeita tuomiota ilman 
valitusmahdollisuutta 

Mika: Mieleen tulevat esimerkiksi Aku Louhimiehen tai Tomi Metsäkedon tapaukset. 

Matti: Heidät tuomittiin somessa todella jyrkästi. Asiaa tuntemattomat ihmiset 
kilpailivat sillä, kuka rajuimmin teilaa. Kumpaakaan ei tuomittu oikeudessa mistään, 
mutta kukaan ei hyvittänyt sitä, että heidän elämänsä oli hetken täyttä hullunmyllyä ja 
kaikesta jäi pysyvä tahra. 

Mika: Valmiudesta heittää ensimmäinen tai sadas kivi ei ole pulaa median eikä 
sosiaalisen median areenoilla. Jos tuo valmiusenergia saataisiin valjastettua 
yrittäjyysohjelmaan, niin suomalainen kilpailukyky jyräisi kaikki talousvajeet umpeen ja 
pukkaisi vielä kummun päälle. 

Matti: Yksi varma kärsijä on huumori. Tosi ja Warmke sanovat kirjassaan hyvin, että 
vielä muutama vuosi sitten liberaali nuoriso fanitti provokatiivisia koomikoita kuten 
Sarah Silvermania ja tv-sarjoista South Parkia. Nyt sama materiaali on ”syvästi 
ongelmallista” ja poseeraajat leimaavat sen varmuuden vuoksi vihapuheeksi. Nyt kun 
joku sanoo lavalla väärän sanan, yleisö melkein pyörtyy, koska se näkee silmissään, 
miten somen moraalipoliisi ryntää saliin. 

Kuten Tosi ja Warmke sanovat: ”Ennen tein pilaa tyypistä, joka otti huumorin liian 
vakavasti, nyt olen itse se tyyppi.” 

Mika: Mä niin suren Lenny Brucen kuolemaa. 

 

PIMPELIPOMPELI 
 

Matti: Mika, hellinä kahdenkeskisinä hetkinä kutsun sinua nimellä Väiski, joka tulee 
tietysti kotiprofeetastasi Väinö Tannerista, joka oli sillanrakentaja ja uskoi parempaan 
keskusteluun. Väiski, miten me parannamme suomalaisen keskustelun laatua ja 
vähennämme moraalista poseerausta? 

Mika: Hyvä lähtökohta voisi olla se yksinkertainen oivallus, että monimutkaisessa 
maailmassa kaikkien tieto on puutteellista. Olisi hupsua ajatella, että jossain 
poliittisessa kysymyksessä kellään olisi hallussa kaikki tarvittava tieto, joten tilaa jää 
varmasti virheille ja epävarmuudelle ja oikopäätelmille. 

Matti: Nyt ilmeisesti on niin, että ainoa tapa, jolla poseeraajat saa muuttamaan 
käsityksiään, on vaikuttaa heidän asemaansa omassa ryhmässään. Toisin sanoen he 
pitävät tärkeänä sitä, että heitä pidetään hyveellisinä ja muut arvostavat heidän 
”suoraselkäisyyttään”. Ja silloin on turha yrittää muokata poseeraajan uskomuksia, 
vaan… 



Mika: … vaan he lopettavat silloin, kun he tajuavat, että jyrkempi poseeraus ei tuo 
heille lisää arvovaltaa ryhmässä; toisin sanoen yleisö ei huokaile ihastuksesta, kun 
poseeraaja koventaa kantojaan. Poliitikotkin reagoivat kannusteisiin, moraalista 
poseeraamista esiintyy, jos se on kannattavaa. Ratkaisu on tehdä se vähemmän 
kannattavaksi. Kaiken kaikkiaan äänestäjillä on lopulta iso vastuu, millaista 
kampanjointia he palkitsevat. 

Matti: Toisin sanoen meidän olisi kuorittava keskustelusta pois tunteiden halpa 
pinnoite. 

Mika: Ilkkua ei kannata. Jos joku on kovasti hermostunut, hän ei rauhoitu sillä, että 
sanotaan ”rauhoitu!”. Siinähän aikuinen ohjaa lasta. 

Matti: Entäs tämä: kun joku rupeaa meuhaamaan, osoitamme ilmeillä ja käsimerkeillä, 
että hän tekee itsestään pellen. Vai onko tämä taas moraalista poseeraamista? 

Mika: Ehkä sellainen riski on, jos ei ole tarkkana. Oletko muuten huomannut, miten 
yksityisissä keskusteluissa usein paljastuu, että poliitikot ovat fiksumpia, avoimempia ja 
reilumpia kuin alun perin luuli. Mutta monet niistä jotenkin tyhmenee julkisuudessa. 

Matti: Olen hyvinkin huomannut. Tunnen henkilökohtaisesti monia Suomen 
parjatuimmista poliitikoista, eikä minulla ole juuri koskaan heidän kanssaan tunnetta, 
että nyt ulos ja äkkiä. 

Jos vielä mietitään parannuskonsteja, niin kannattaa katsoa mihin päänsä työntää. 
Twitter ja Facebook helposti yllyttävät poseeraamaan, joten kannattaisko sieltä pysyä 
poissa? 

Mika: Niin, jos olet alkoholisti, älä mene kapakkaan. 

Matti: Helposti sanottu, vaikeasti tehty. Alkoholismivertaus on oikein hyvä, koska sekä 
poseeraaja että juoppo katsovat, että heillä ei ole ongelmaa, vaikka joskus voi vähän 
lipsahtaakin. 

Mutta entäs meidän tavanomainen epäilty, media. Mitä journalistit voisivat tehdä 
tässä kohtaa? 

Mika: Mediahan tarjoaa hienon estradin moraaliposeeraajille. Hyvät toimittajien 
esittämät kysymykset, vaikka se mistäs tiedät, voisivat sopivasti häiritä tätä moraalista 
muotinäytöstä. 

 

JINGLE 
 

Matti: Mika, mitä mun pitäisi sanoa, että loukkaantuisit todella pahasti? Olet kotoisin 
pahamaineisesta Länsi-Kotkasta, jossa kaikilla oli ruutupaidat ja banjot ja teidän 
mielestä Syvä joki oli huippuhauska komedia. Loukkaako teitä mikään? 

Mika: Ja sä olet syntynyt Kotkan maalaiskunnassa lantaa varpaiden välissä! Se haju 
tuntuu muuten vieläkin. Ja kuten olen kertonut, olen säilönyt sukkasi hermeettisesti 
suljettuun purkkiin. Sen lukemattomien erilaisten aromien joukosta voi vielä helposti 
tunnistaa Tavastilan lannan tuoksun. 



Matti: Toimittaja Petri Laukka ja kirjailija Ari Turunen julkaisivat hiljattain kirjan 
nimeltä Solvaajat: Herjaamisen hävytön historia. Siinä käydään läpi tämän lajin 
lahjakkuuksia Martti Lutherista Donald Trumpiin. Pitää varmaan ottaa yöpöydälle. 

Mika: Sanoitko Martti Luther? Miten pappi voi puhua pahoja muista? 

Matti: Pappi vasta voikin. Luther oli erittäin tomera poika poseerauspuuhissa. Paavin 
porukka sai kyytiä ilmauksilla, joita kuulee normaalisti kaljakuppilan peltikourulla. 

Tämä seuraava poiminta on Lutherin siistimmästä päästä. Ja kuunnelkaa tarkkaan, 
koska tämä on moraalisen poseerauksen klassikko – miten puhuja korottaa itsensä 
mukamas alentamalla. Näin siis Martti Luther: (OLLI LUKEE) 

”Näyttää siltä, että vastustajinani on valehtelijoita ja lurjuksia. Jumalan katsannossa 
en taida olla sen arvoinen, että kukaan jumalaapelkäävä ja kunniallinen ihminen 
asettuisi keskustelemaan kanssani kristillisiä tapoja noudattaen. Tämä on suurin 
tuskani.” 

Matti: Huomasitteko, minulla kyllä on tavat, mutta muilla ei, ja ihan epäitsekkäästi 
tässä vaan haluttaisiin sivistynyttä keskustelua. 

Mika: Minä puolestani lueskelen usein iltaisin Shakespearea, tuota oivaa oluen 
ravistajaa, kun sinä katsot jotain typerää jalkapalloa. Viljamihan oli myös äärimmäisen 
taitava solvausten riimittelijä. 

Matti: Annas tulla, kovetan sydämeni ja otan iskun vastaan. 

Mika: Näytelmässä Henrik IV prinssi Henrik vuodattaa Falstaffille näin: 

”Tuo visvaa valuva raato, jonka seurassa aikaasi haaskaat, tuo lihaksi tullut 
eläimellisyys, tuo ihran pullistama matkalaukku, tuo ikäkulu kerskailija (…) Missä 
muussa työssä hän on joutuisampi kuin viininjuonnissa? Mikä muu työ käy häneltä 
taitavammin kuin lihan leikkaaminen ja syöminen? Missä töissä hän on etevämpi 
kuin konnantöissä? Missä konnamaisempi kuin kaikessa? Missä pirussa hän on 
rehellisempi kuin ei niin missään? 

Taisi käydä pointti selväksi? 

Matti: Kirjallisuus on julma peili! Jos kaipaatte korkeakirjallista apua herjaamiseen ja 
itsenne ylentämiseen, käykää A/M:n kotisivuilla. Sieltä löytyy kaksi linkkiä, joista toinen 
ohjaa Lutherin ja toinen Shakespearen moraalisten poseerausten äärelle. 

Mika: ”Korjattavaa on nyt niin paljon, että ensimmäiset kolme tuntia täytyy rukoilla.” 
Sekin oli muuten Lutherin lausunto. 

Matti: Rukoillaan yhdessä, hommaa todella on. Hyvät kuulijat, tämä oli A/M, moraalin 
metrimitta ja julkisen keskustelun kultavaaka. 

-- 

Mika: Matti, mehän silloin aikanaan – se oli korkeasuhdanteen aikana – todettiin että 
meidän podcastissa oli tarpeettoman paljon väkeä. Päätettiin, että luovutaan 
studiovieraista ja ollaan vaan keskenämme. Nyt kun korona tuli, pitäisi miettiä, että 
tarvitseeko meidän tehostaa vielä lisää. Matti, sähän olet jo 60-vuotias … eikö niitä ole 
sellaisia eläkeputkia …. mutta mahtuuko sun pää niihin? 



Matti: Te ekonomistithan olette halunneet tukkia eläkeputket. Vai oliko ajatus, että 
tulppa päähän vasta sitten kun mä olen siellä putkessa? 

 

 

Materiaalia 
 

http://ergofabulous.org/luther/? 

http://www.pangloss.com/seidel/Shaker/index.html? 

Ari Turunen & Petri Laukka: SOLVAAJAT – HERJAAMISEN HÄVYTÖN HISTORIA 

https://kauppa.intokustannus.fi/kirja/solvaajat-herjaamisen-havyton-historia/ 

Grandstanding: The Use and Abuse of Moral Talk 

https://www.amazon.com/Grandstanding-Use-Abuse-Moral-Talk/dp/0190900156 

Ylen uutiset: Postin uuden hallituksen puheenjohtajan kova neuvo: Koronakriisi on 
hyvä hetki pohtia, keitä yrityksissä ei oikeastaan tarvita 

https://yle.fi/uutiset/3-11535799 

Pohjoismaiden kilpailuviranomaisilta yhteinen muistio digitaalisista alustoista 

https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2020/28.9.2020-pohjoismaiden-
kilpailuviranomaisilta-yhteinen-muistio-digitaalisista-alustoista/ 
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