
Jakso 15: Bling! Mikan ja Matin luksusjoulu 
 

Matti: Mika, kun mä katselen sua, rakastavasti tietenkin, ensimmäinen mieleen tuleva sana 
ei ole luksus. Enemmänkin mieleen tulee tuulipuku tai goretex – kahisevaa, mutta 
käytännöllistä, eikä niin haittaa, vaikka olisi vähän soosit puntilla. 

Mika: Goretex on kätevä ja demokraattinen! 

Matti: Jos nyt saisit pyytää jouluksi luksusta, mitä toivoisit? Ei syyllisyyttä. Eikä nyt mitään 
laimeaa naistenlehtikamaa tyyliin ”minulle parasta luksusta on kiireetön yhdessäolo”. 

Mika: Mä olen jo vuosikausia miettinyt sellaisen todella ylellisen maastopyörän hankkimista, 
jossa on joitakin melko tarpeettomia ominaisuuksia, ja minkä vuoksi se maksaa yli 5000 
euroa. Siinä olisi ripaus luksusta käytännöllisyyteen kytkettynä -- tai kätkettynä. 

Matti: Vai maastopyörä. Tyypillinen edistyneistön toive. Koska kohta on joulu, halusimme 
tarjota parasta ja paketoimme seuraavan kolmen vartin aikana ylellisyyttä ja ylettömyyttä. 
Vieressäni istuu pinkki ekonomisti, joka yrittää todennäköisesti kohta selittää, että luksus on 
jotenkin kansantalouden kannalta väärin. 

Mika: Tärkeintä on, että hyvinvointi kansantaloudessa lisääntyy ja että ihmisillä on 
mahdollisuus tehdä sellaisia valintoja, jotka kokee elämässään tärkeänä. Eikä niistä 
valinnoista koidu muille negatiivisia ulkoisvaikutuksia, ja jos koituu, ne on sisällytetty 
tuotteiden hintaan esimerkiksi haittaverojen avulla. 

Matti: Hyvät kuulijat, tämä on A/M-podcastin spesiaalijakso, Matin ja Mikan luksusjoulu, 
jossa mikään ei ole keskivertaista, tavallista tai sosiaalidemokraattista. Tänään puheenvuoron 
saavat samppanja, kaviaari ja kullatut vesihanat. 

JOULUJINGLE/ Joululahjat 
Matti: Mutta ensin hiukan epäitsekkyyttä. Jouluna ajatellaan lähimmäisiä ja hiljennytään 
taiteen mestariteosten äärelle (Mika: Ja, taas! Aikanaan niin lupaava kulttuuritoimittaja 
jatkuvasti palaa aina kultaiseen nuoruutensa!) Mekin täällä aika ajoin viitataan 
(huolettomasti tai huolella) erilaisiin kirjallisiin merkkiteoksiin. No, nyt laajat kansalaispiirit 
ovat pyytäneet meitä ilmiantamaan kiinnostavia kirjoja, siis lukuvinkkejä. No, tämähän on 
pyyntönä liian imarteleva, että voisimme sen ohittaa. Samalla sovittiin, että Mikan tai minun 
kirjoittamia kirjoja ei oteta tähän. No niin, toveri, nimiä pöytään! 

Mika: Mehän ollaan vuoden mittaan käsitelty muutama todella hyvä kirja, kuten 
Grandstanding (Matti: ”Huippu!”), jossa avataan tämän ajan sairaus nimeltä moraalinen 
poseeraus (Matti: ”Joka siis tuhoaa politiikan”). Ja sitten tietysti Daron Acemoglun Narrow 
Corridor (Matti: ”Pyhä kirja!”). Näiden kaikkien tarkat tiedot muuten löytyvät tämän 
podcastin nettisivulta tem.fi. 

Matti: Käykää kuuntelemassa. Mutta kahdella lauseella: Miksi Narrow Corridor on tärkeä? 

Mika: Talouskasvu lisää edelleen ihmisten hyvinvointia ja tässä kirjassa mennään 
talouskasvun kaikkein syvimmille juurille eli siihen mistä hyvät instituutiot syntyvät. Tavallaan 
siis selitetään hyvinvointi ja se miten vähästä voi olla kiinni se, että tasapainoinen yhteiskunta 
suistuu itsevaltaan tai sekoiluun. Lisäksi kirjassa hehkutetaan perustellusti Kalmarin unionin 
erinomaisuutta. 



Matti: Kai-Fu Leen AI Superpowers oli mulle käänteentekevä juttu. Siitäkin puhuttiin viime 
talvena yhdessä jaksossa, siis Kiinan ja USA:n tekoälykilpailusta. OK, mutta mikä olisi kirja, 
joka ei olisi vielä tahriintunut meidän käsittelyssä? 

Mika: On useita Tannerin ja Koiviston kirjoja, joita sä et ole täällä päässyt asiattomilla 
huudahduksillasi tahrimaan. Olen lukenut nyt Pentti Saarikosken teosta Asiaa tai ei. Luin sen 
nuorena ja tykkäsin! Ja palasin tarkistamaan, että onko mieleni muuttunut. Kyllä se mainiolta 
edelleen kuulostaa. Se on eräänlainen päiväkirja, jossa on kiinnostavia mietelmiä erilaisista 
asioista, jotka kumpuavat silloin ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista. Pena ounasteli 
Mauno Koivistosta tulevan presidentti eikä ollut siitä ollenkaan innostunut. Ei oikein digannut 
oikeistodemareista muutenkaan. 

Matti: Mulle on jotenkin tullut läheiseksi Susskindin perhe. Isä Richard ja pojista on Daniel 
ovat ekonomisteja ja toinen poika Jamie on politologi. Danielilta tuli hiljattain kirja A World 
Without Work, jossa hän selvittää miten meidän pitää reagoida, kun teknologia ja automaatio 
hyökkää päälle. 

Mika: Jos teknologia ja automaation talousvaikutukset kiinnostavat, kannattaa lukea Daron 
Acemoglu ja Pascual Restrepon tieteellisiä artikkeleita. Niitä on tehty 10 (!) kappaletta parin viime 
vuoden aikana ja merkittävä osa niistä on julkaistu AER:ssä!! Jaksokuvauksessa on lista 

Matti: Kymmenen? Acemoglulla täytyy olla jossain Vietnamissa taloustieteen hikipaja, jossa 
köyhät ja riistetyt tutkijat tekee näitä 14 tuntia päivässä. 

Daniel Susskindin pikkuveli Jamie kirjoitti vuosi-pari sitten kirjan Future Politics, jota mulle 
suositteli Hiski Haukkala (ja Hiski tietää koska on alan mies), ja oli hyvä sekin. Siinä 
pähkäillään, miten politiikka selviää samasta ongelmasta, siis teknologian muutoksesta, 
tekoälystä ja vastaavista. Näillä kirjoilla voi päteä hyvin, kun joku taas kysyy että ”mihin tämä 
maailma oikein on menossa”. 

Mika: Mihinkäs se on menossa? 

Matti: No, kun luin näitä, tajusin että teillä vasemmistolaisilla on tavallaan pointti, kun te 
jauhatte eriarvoistumisesta, mutta teidän argumentit ja syyllinen ovat vääriä. Teknologia 
ratkaisee yhteiskunnan vaurausongelman ja sosiaalimenojen kasvuongelman, mutta tuottaa 
tilalle kolme uutta: repeävät varallisuuserot, valtaongelman ja työn tarkoituksellisuuden 
ongelman. 

Mika: Kuulostaa puolittain vakavalta? 

Matti: Juu. Tämä varallisuusongelma alkaa heijastua mahdollisuuksien tasa-arvoon, ja se on 
tosi paha juttu. Se jolla on paras teknologia, repii koko ajan kaulaa kaikkiin muihin, ei vain 
omalla toimialalla. Miten meillä voi olla tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa elämäämme, 
jos prosessit ovat pian sen armoilla, jolla on teknisesti edistynein bottien armeija? 

Mika: Aika leveällä poliittisella spektrillä esiintyy ajattelua, että kaikkein heikossa asemassa 
olevien tilanteen maksimointi on ihan oiva tavoite yhteiskunnalle. Siihen tarvitaan 
talouskasvua ja talouskasvuun tarvitaan teknologista kehitystä ja teknologiseen kehitykseen 
tarvitaan innovaattoreita, ja innovaattoreita ei ole riittävästi, jos innovaattorit eivät ainakin 
välillä tule rikkaiksi. Siksi niiden rikkaimpien rahoja ei kannata aina siirtää heti niille kaikkein 
heikommassa asemassa oleville. 

Matti: On välttämätöntä jakaa rahaa köyhille, mutta vasta huomenna? Ei susta ota selvää. 

 



JINGLE / LUKSUS 
Matti: Mutta nyt teoriat ja viisaat mietteet sikseen. Heittäydymme täysillä maallisiin 
nautintoihin ja luksukseen. Lähetit mulle kerran kuvan käsilaukusta ja pyysit arvaamaan 
paljonko se maksaa. Ihan kivan näköinen mutta ei mitenkään tavattoman silmiinpistävä. 
Arvelin ujosti, että ehkä joitain kymppitonneja, mutta oikea hinta oli… 

Mika: 800 000. 

Matti: Aika arvokas. Mikä sun mielestä siinä maksoi? 

Mika: Sen verran rajallisella ajattelulla olen varustettu, että tarvitsin tässä konsultointia ja 
olen onnen-Mika että sitä oli kotona tarjolla. Mutta onhan niitä tosi kalliita postimerkkejäkin, 
vaikka niissä kalleimmissa on jopa virheitä! Kysynnän ja tarjonnan perusteellahan hinta 
määräytyy. On selvää, että luksuksen tarjonta on niukkaa, mutta mistä tulee kysyntä, sitä en 
ymmärrä. 

Matti: Luksus-sanan juuri on latinan luxuria, joka tarkoitti ”yletöntä, tavatonta”. Roomalaiset 
käyttivät sanaa kuvaamaan holtitonta elämää ja paheellista tuhlausta – kuten huomaatte, 
hauskanpidon syyllistäminen ei ole ihan tuore keksintö! Myöhemmin ranskan ja englannin 
kielissä luksuksella oli seksuaalinen sisältö tai sivumerkitys. 

Mika: Tämä on hetki hetkeltä kiinnostavampaa! 

Matti: Luksusta on ollut jokseenkin aina, ainakin niin kauan, kun on ollut sosiaalisia 
hierarkioita. (Mika: Ja niitähän on ollut). Luksuksella on osoitettu oma arvo ja muille paikka. 

Mika: Siihen ovat kelvanneet asumukset, kulkupelit, vaatteet, korut, hajusteet… 

Matti: Hajusteilla taisi tosin olla ihan käytännöllinenkin tarkoitus. Ranskan kuninkaan hovissa 
pesulla käytiin harvakseltaan, ja parfyymeillä peitettiin pikku käryt. OK. 1700-luvulla oli selvää 
se mikä on luksusta. Mutta entäs nyt? Missä kulkevat ylellisyyden rajat? Mitä asiasta sanoo 
luksuksen taloustiede: luxonomics. 

Mika: Asiaan perehtyneet tutkijat Gene Grossman ja Carl Shapiro määrittelevät luksuksen 
asiaksi, jonka arvo kasvaa vaikka funktionaalinen (suomeksi: käytännöllinen) hyödyllisyys ei 
kasva. Luksus ei siis ensisijaisesti täytä perustarpeita, mutta sosiaalisten tarpeiden täyttäjänä 
se voi olla hyvinkin arvokas. 

Matti: Jos sulla on siis ranteessa viiden tonnin Rolex, joku voi antaa anteeksi sen, että sun 
jutut on huokeita. 

Mutta nyt pitää kysyä missä kulkee raja? Minun luksukseni on aidosti rikkaalle arkea. Ja 
minun arkeni on eläkeläiselle luksusta. 

Mika: Jokaisella meistä pitää olla tämänsä, josta pitää kiinni -- vai miten se huomio nyt 
menikään? 

Matti: Luksus oli ennen paikallista, mutta globalisaatio muutti tämänkin. Burberryä ei tehdä 
enää vain UK:ssa eikä Chaneleita Ranskassa, vaan kapitalisti vie ne sinne missä työ on halpaa. 
Onko jossain Laosissa tehty Burberry enää oikeaa luksusta? Miksi siitä kannattaisi maksaa? 
Voiko sitä mitenkään perustella laadulla? 

Mika: En tiedä onko näiden käsilaukkujen edes tarkoituksenmukaista kestää vuosikausia. 
Uskoisin että kustannusrakenteessa materiaali- ja valmistuskustannukset ovat pieniä 
verrattuna markkinointikustannuksiin. 

Matti: Nyt näyttäisi siltä, että luksuksella on omituinen taipumus demokratisoitua. Vähän niin 
kuin lukusarjat taipuvat kohti keskiarvoa, ylellisyys muuttuu pikkuhiljaa keskivertaiseksi. 



Muinaisessa Egyptissä lasipulloja tehtiin sitä varten, että faaraoiden ja hovin hajuvedet 
pysyivät tuoreina, mutta ennen pitkää huomattiin, että nämähän on käteviä mihin vaan. 

Mika: Teknologia on tässä avainasemassa. Vielä 50 vuotta sitten rikkaan ja köyhän 
kotitalouden erotti siitä, että rikas hankki kotiinsa väritelevision 10 vuotta köyhää 
aikaisemmin. Radiossa ero oli varmaan suurempi. Mutta kun katsotaan matkapuhelimia ja 
vielä uudempia tuotteita, rikkaan ja köyhän ero on jatkuvasti kaventunut. Köyhät tulevat siis 
yhä nopeammin hyppimään nenille kulutuksellaan. Rikkaan erottautuminen alkaa olla yhä 
haastavampaa. 

Välisoitto / Tuhoutuva arvo 
Matti: Liberalismi teki aikanaan luksuksesta sosiaalisesti hyväksyttävän. Se selitti, että vaikka 
luksus oli tarkoitettu pienelle eliitille ja vaikutti omassa maailmassaan (ei köyhille), luksuksen 
valmistaminen tuotti kuitenkin hyviä, hyväpalkkaisia työpaikkoja. Vauraus valui siis sitä kautta 
alaspäin, joten miksi asiasta kannattaisi olla harmissaan. Mitä pahaa siinä silloin on? 

Mika: No, työpaikkoja syntyy aina kun tuotetaan tuotteita, joissa on arvoa – olkoon se sitten 
luksusarvoa tai jotain objektiivisesti mitattavaa arvoa 

Matti: Sulla on hassu teoria, jonka mukaan ”luksus tuhoaa arvoa”. Viihdytäs meitä hetki. 

Mika: Matti-kulta, mäpä selitän sulle talouskasvun mittauksen teoriaa ja sitä miten se 
kytkeytyy hyvinvointiin. Pääosa talouskasvusta on laadullista. Jos BKT:ta mitattaisiin 
tonneina, kasvuvauhti olisi tosi paljon vähäisempää kuin nykyiset Tilastokeskuksen numerot 
kertovat.  

Ajatellaan yksinkertaista kansantaloutta, jossa tuotetaan ja käytetään vain autoja. Vuonna 0 
se tuotti yhden Mersun ja 9 Ladaa (Matti: Lada on siis auto, jota valmistettiin entisessä 
Neuvostoliitossa). Seuraavana vuonna tuotettiin 5 Mersua ja 5 Ladaa. Jos BKT:tä mitattaisiin 
autojen lukumäärällä, kasvu olisi ollut 0 prosenttia. Mutta koska BKT:n on tarkoitus mitata 
myös laatua ja koska Mersu on laadukkaampi, luku on nollaa suurempi. Mersu on parempi ja 
kalliimpi koska siinä on ihmisten hyvinvoinnin kannalta parempia ominaisuuksia, jotka 
voidaan selkeästi havaita. 

Matti, sullahan on mersu. Matti, kuinka moneen Ladaan vaihtaisit Mersusi? 

Matti: Järkevästi ajatellen joku luku voisi löytyä, mutta mielikuvapuolella ei satakaan riittäisi. 

Mika: Joka tapauksessa tässä esimerkissä talouden hyvinvointi kasvaa, kun 5 kuluttajaa voi 
nauttia Mersun ominaisuuksista ja enää 5 viisi joutuu tyytymään Ladaan. 

Matti: Tämä selvä, ja arvaankin mihin tämä johtaa. Käsilaukuissa on vähemmän 
hallintalaitteita ja mitattavia ominaisuuksia kuin autoissa. 

Mika: Kyllä. Kuvitellaan toinen kansantalous, joka tuottaa yhden Hermes-laukun ja yhdeksän 
halpista ja käyttää niitä. Laukkujen ulkonäkö poikkeaa hiukan, mutta kummassakin kulkee 
kamat ihan hyvin. Hermes-laukku maksaa 800 000 euroa ja Henkka-Maukka-laukku 100 
euroa. Näin suurta hintaeroa ei voida selittää objektiivisesti laukun ominaisuuksilla. 

Matti: Ekonomistien mumbo-jumbolla kyse on ns. positionaalisesta tuotteesta. 

Mika: Katos, olet käynyt sanakirjalla! Juu, no niin, ja sitten seuraavana vuonna tuotetaan ja 
käytetään viittä luksuslaukkua ja viittä halpista. Mutta enää Hermes-laukku ei taatusti maksa 
800 000 euroa, koska tämä hinta perustui kokonaan sen harvinaisuuteen. Neljän uuden 
luksuslaukun omistajan hyvinvointi paranee jonkin verran, kun saavat hienon pussukan 
halpiksen tilalle. 

Matti: Plussalla ollaan siis? 



Mika: Ei välttämättä. Se tyyppi, jolla oli alun perin ainoana se Hermes, ei siis ole enää yhtä 
hyvinvoiva. Ja luulenpa että niiden jäljellä olevien viiden halpislaukun käyttäjien 
hyvinvointikin on alentunut. Tässä taloudessa hyvinvoinnin parannukset on siis 
nollasummapeliä. Yhden voitto on joltain toiselta pois. 

Matti: No mutta jos nämä suurinpiirtein kompensoivat toisensa, niin missä tässä sitten 
tuhoutuu arvoa? 

Mika: Autoesimerkissä talous ja hyvinvointi kasvoivat, mutta käsilaukkutaloudessa niin ei 
käynyt. Siis: Jos esimerkiksi kansantalouden kehityspanostus kohdentuu brändien 
kehittämiseen, se panostus on poissa jostain. Se on poissa siitä kehitystyöstä, jolla luodaan 
uusia tuotteita, jotka lisäävät hyvinvointia koko kansantaloudessa. 

Matti: Luksustalous siis siirtää hyvinvointia paikasta toiseen ja takaisin, hyötytalous (saanko 
sanoa näin?) tuottaa uutta hyvää, se on enemmän kuin nollasummapeliä. 

Mika: Juuri niin. Kirkasta kuin timantti. 

VÄLISOITTO / Etiikka 
Matti: Entäs luksuksen etiikka? Onko ylellisyyden ostaminen nollasummapeliä siinä mielessä, 
että siihen käytetty raha olisi pois aidosti hädänalaisilta. 

Otetaanpa sattumanvarainen tapaus. Minulle on syystä toisesta kertynyt muutama tonni 
ylimääräistä, jota en juuri nyt tarvitse. Voin antaa rahat vaikka Punaiselle ristille. Tai sitten 
voin ostaa himoitsemani huippuhienon nojatuolin. Jos ostan tuolin, maksan osan jonkun 
palkasta ja kun tuoliteollisuus kasvaa, kasvaa koko talous. 

Edelleen: Suomen talouden on oltava kunnossa, että se voisi maksaa kehitysapua. Sen 
merkitys on lopulta suurempi kuin lahjoitukseni Punaiselle ristille. Joten: Ei voida sanoa, että 
nojatuolin ostaminen olisi eettisesti heikompi ratkaisu kuin lahjoittaminen joulupataan. 

Mika: Olen samaa mieltä, että meillä on monia paljon tärkeämpiä eettisiä pulmia 
ratkottavana, mutta vielä yksi tutkimus, joka vähän sivuaa aihetta. Harvard Business 
Schoolissa tehtiin vuonna 2009 tutkimus, jossa havaittiin seuraavaa., Kun ihmisiä altistettiin 
luksusbrändeille… (Matti: ”Altistettiin! LOL! Oliko niillä luksussäteilymittarit?”). Siis: Kun 
ihmisiä altistettiin luksusbrändeille, havaittiin että koehenkilöiden aivoissa aktivoituivat ne 
alueet, jotka säätelevät omaa etua (self-interest). Kun ihminen on luksuksen ympäröimä, 
hänellä on suurempi taipumus tehdä omaa etua ajavia bisnespäätöksiä… muiden 
kustannuksella. 

Matti: Siis että jos mulla on hanurin alla huippukallis nahkasohva, minusta tulee itsekäs 
urpo? Ja että jos istun puupölkyllä, kylvän ympärilleni rahaa ja lahjoja? Get real! 

OK. Kun nyt tähän niin mäkin löysin tutkimuksen. Sen aiheena on tämä maailman ikuisuuskysymys: 
ovatko bemarikuskit liikenteessä muita röyhkeämpiä? Berkeleyn yliopiston (ehkä maailman 
vasemmistolaisin btw!) Paul Piffin ryhmä tutki ajokäyttäytymistä yhdellä nimenomaisella 
suojatiellä. Ja yllättäen kuhmuisella romulla ajava pysähtyi todennäköisemmin antamaan tietä kuin 
Audi-mies. Täähän on nyt ihan lapsellinen ”tutkimus”. 

Mika: Miten niin? 

Matti: Tekeekö Mersu tai Bemari ihmisestä liikenneurpon? Vai onko niin, että ihminen on 
valmiiksi röyhkeä ja hän haluaa ilmentää sitä ostamalla auton, jolla on maine röyhkeiden 
ihmisten autona. Ja samalla maine autona, joka on parempi kuin monet muut, siis röyhkeälle 
itsestään selvä valinta. 



Mika: Juu, valikoituminen pitää ottaa aina huomioon tuloksia tulkittaessa. Siksi kannattaa 
yleensä keskittyä ennen kaikkea sellaisiin tutkimuksiin, joissa on jonkinlainen koeasetelma. 

Matti: Mua vähän vaivaa ne ihmiset, jotka kieltävät luksuksen turhuutena. Kuka tämän 
“turhuuden” sitten määrittelee? Haluaako nämä ilonpilaajat, että ihmisten “asialliset” 
mieliteot määritellään jossain komiteassa? Siis vähän tyyliin “kultakin hänen kykyjensä 
mukaan, kullekin hänen tarpeittensa mukaan”. Joka on siis ollut kommunistien myyntipuhe ja 
yksi aatehistorian epäonnistuneimpia ideoita. 

Mika: Millä tavalla? 

Matti: Jos sallit, niin tarina. Tämä on suoraan kapitalismin Lady Dominalta (Mika: ”Taasko 
pitää kuunnella Elina Lepomäkeä?”). Ei, tämä on Ayn Randilta – voinko puhua Randista, vai 
saatko iho-oireita? 

Mika: Anna mennä vaan, raavin tässä odotellessa. 

Matti: Sanotaan, että minulle vaikkapa musiikki on ihan kaikki kaikessa ja haluan palavasti 
hyvän ja kalliin viulun, tavallaan luksusta siis. Sinä haluat uudet silmälasit. No, kumman tarve 
tässä on ”todellisempi”? Sitten tulee joku, joka sanoo, että Mikan tarve on todellisempi ja 
Matti saa odottaa. Randin tarinassa Matilta kielletään viulun osto riittävän monta kertaa 
(koska se on muiden mielestä ”tarpeetonta”) ja sitten kerran Mika tulee kadulla vastaan ja 
vihapäissään Matti rikkoo Mikan rillit. 

Mika: Huono liike. Rillien rikkominen vähentää hyvinvointia kansantaloudessa. 

Matti: Hipsterit sanovat, että luksus on pahasta, koska kulutus tuhoaa maailmaa ja maapallo 
ei kestä ylellisyystuotteita jne. Ja samaan aikaan ne kehuskelevat joillain suksilla, jotka niitä 
miellyttää ja niissä on 30 % kierrätysmuovia jne. – tai käsin tehty kitara (Ei mistään 
hikipajasta! Valikoitua suomalaista koivua! jne.). Tämä on ns. metaluksusta, jonka turvin 
hippikin voi hifistellä. Mikä sun excuse on sun maastopyörälle? 

Mika: Ei mulla ole mitään puolustusta. Siinä on monia objektiivisesti mitattavissa olevia 
miellyttäviä ominaisuuksia. Sillä olisi edelleen kiva ajaa, vaikka jokaisella vastaantulevalla olisi 
sama pyörä. 

Matti: Ja sitten tietysti se kaikkein ilmeisin: kun Kallion maailmanparantaja juo kahvia, se ei 
ikinä hehkuta Kulta-Katriinaa, vaan sillä on aina kupissa jotain shamaanien poimimaa 
arabicaa. Jälleen luksusta luksuksen kieltäjille ja pinnallisen materialismin kriitikoille – voi 
yhtä aikaa paheksua ja nauttia. Kätevää! 

Mika: On ihan kivaa, että tarjolla on monenlaisia kahvilaatuja, vaihtelu piristää ja kahvin 
vaihtelu piristää tietysti erityisen paljon! 

Matti: Tiivistämme asian: luksus ei ole ensisijaisesti moraali- tai syyllisyysongelma. 

Mika: Joo. Isompi ongelma on se, että isossa kuvassa se ei lisää hyvinvointia. Tämä on 
näkymätöntä ja siksi pintaan jäävät vain nämä joskus moralistiset argumentit. 

Matti: Syyllisyys pois, järki käteen! Hyvä. Mutta on pakko ottaa esiin vielä yksi ajatus 
omaisuudesta ja hyveellisyydestä. Me on tämän vuoden varrella käsitelty monenlaista 
teoriaa ja ideaa, joita ajatusten antikvariaatista on löytynyt. Mutta nyt tuli vastaan yksi 
oudoimmista, jopa meidän mittapuulla. Sen nimi on potlatch. Noitatohtori Maliranta, mistä 
on kysymys? 

Mika: Potlatch on chinook-intiaanien juttu, ja tarkoittaa yksinkertaisesti lahjaa tai 
poisantamista. Se on tietoista omaisuudesta luopumista. Käytännössä siis siinä mahtia 
osoitettiin sillä, että omaisuutta tuhotaan. Tuhotaan kirjaimellisesti, vaikka polttamalla. 

Matti: Mutta ketä hyödyttää poltettu raha? Ei ketään. 



Mika: Kun rahaa poltetaan roviolla, se on aika vahva sitoumus siihen, että sitä ei käytetä 
tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen. Silloin ne hankkimatta jääneet tavarat ja palvelut 
jäävät muiden käyttöön. 

Matti: Älkää nyt rientäkö polttelemaan vähiä seteleitänne. Tässähän oli kai käytännöllinenkin 
ulottuvuus, nimittäin väitetään, että potlatchin avulla olisi vältetty sotia. Kilpailijat tuhosivat 
omaisuuttaan kilpaa niin kauan, että toinen kyllästyi.  

Mika: Joo, arvoa paloi, mutta ihmishenkiä säästyi. Mutta vaikutusarvioinneissa pitäisi aina 
miettiä onko joitakin vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa sama tavoite? 

Matti: Mutta sitten todellista potlatchia. 

Brittiläinen taidepumppu K Foundation, siis entiset popartistit Bill Drummond ja Jimmy Cauty 
saivat vuonna 1994 jättiläisidean ja taiteen nimissä polttivat roviolla miljoona puntaa. Siis 
kirjaimellisesti polttivat, ja kuvasivat koko homman videolle. Olikos tämä kriittinen 
performanssi sankarillinen teko vai tyhmintä touhua ikinä?  

Mika: Artistit ainakin itse sanoivat jälkikäteen, että vähän kadutti. 

Matti: Mua vähän askarruttaa, että mahtoiko K-säätiö saada apurahan tämän rahanpolttelun 
kehittelyyn? Pitäisköhän laittaa kulttuurirahastoon tai Koneen säätiöön kuponki sisään 
potlach-projektia varten? 

Mika: Rahanpolttamishanke on hyvinvointisiirto rahan alkuperäisiltä haltijoilta 
kansantalouden kaikille muille kuluttajille. Nollasummapeliä. Jokaista kuluttajaa kohti 
laskettu hyöty on toisaalta niin mitätön, että jää kultakin huomaamatta. 

Matti: Toisaalta suomalaisen byrokraatin rinnalla olemme rahanpolttelussa ikuisia 
amatöörejä. Eikun sähän olet byrokraatti! Äläkä tuijota mun povitaskua! 

JINGLE/ Loppukevennys 
Matti: Hyvät kuulijat, meidän on nyt lennosta muutettava hiukan tämän jakson loppua juuri 
tulleen uutisen johdosta. Sen mukaan professori, taloustieteen tohtori ja suomalaisen 
maastohiihdon suurin lupaus koskaan, tämän lähetyksen äly ja ilo, Mika Maliranta on 
tänään… kun tätä nauhoitamme… (ääneni tahtoo sortua), ennalta varoittamatta ja 
omavaltaisesti… mennyt tänään naimisiin! 

FANFAAREJA, SAMPPANJAPULLON POKSAHTELUA 
Matti: Onneksi olkoon! Suukkoja! Oi tätä onnea! Nyt on pakko siteerata maailman parasta 
onnittelupuhetta hääparille. Sen piti aikanaan Kangasalan satakieli Heikki A. Ollila ystävänsä 
Kari Häkämiehen häissä. Puhe kuuluu näin: 

“Tässä kohdassa tunnen velvollisuudekseni onnitella tuoretta avioparia. En voi kuitenkaan 
onnitella sulhasta morsiamen valinnasta, koska en tunne morsianta. En voi myöskään 
onnitella morsianta sulhasen valinnasta, koska tunnen sulhasen.” Mika, mitä haluat juuri nyt 
sanoa kaikille A/M:n kuulijoille. 

Mika: Mää oon hirmu rakastunut – ollut jo vuosikausia mutta tässä on vaan kyse tällaisesta 
yhdestä huipentumasta.  Virallisten ohjeiden mukaisesti käytössä oli turvavälit, maskit ja vain 
viisi henkilöä perhepiiristä paikalla. Tilaisuudessa oli siis sattuneista syistä tiettyä 
koruttomuutta. 

Matti: Ja satun tietämään, että tänä erityisenä päivänä halusit osoittaa rakkautesi määrän. Ja 
kun rakkautta osoitetaan, niin et antanut mitään käytännöllistä (et robotti-imuria kuten 



minä). Sinä annoit 100-prosenttista luksusta! Tämän jälkeen et voi koskaan enää tuomita 
ylellisyystavaroita tai saat maineen tekopyhänä ankeuttajana. 

Mika: Pitää paikkaansa. Tämän huipentuman juhlistamiseksi ja muistoksi tallentamiseksi, 
olen tehnyt yhden luksushankinnan. 

Matti: Se samppanjavispilöistä. Mutta nyt vetäydymme kukin oman ylellisyytemme äärelle. 
Minä tasa-arvoiseen, nöyrään Tampereen kaupunkiin, sinä korskeaan Kulosaareen. Hyvät 
kuulijat, toivotamme teille kaikille hyvää joulua ja terveyttä tulevalle vuodelle. 

Mika: Hyvää joulua! Palkitkaa toisenne ylellisillä lahjoilla, mirhamilla ja suitsukkeella. 
Nauttikaa nyt, syyllistykää myöhemmin! 

 

Matti: Ymmärrän että joku ostaa timanttikoristeisia paitoja ja ylikalliita rättejä, mutta 
Lontoon Harrodsilla myytiin muutama vuosi sitten hajuvettä, joka maksoi yli 200 000 euroa, 
ja kymppitonnin suklaarasiaa. Siinä suklaajutussa on muuten pakko olla kaikki 
ananaskonvehteja, koska muuten ei voi mitenkään perustella tuollaista hintaa. 

Mika: Mä taas mietin miten ihmiseen vaikuttaa 200 tonnin hajuvesi? Mikä elämys siinä 
syntyy? 

Matti: Sulle ehkä sama kuin nuuhkisit Väinö Tannerin työhousuja. 

Mika: Mun hyllyllä on useampia hermeettisesti suljettuja purkkeja, joissa yhdessä on sun 
sukat – nk olen aikaisemmassa jaksossa myöntänyt. 
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