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Pää kylmänä, sydän lämpimänä

Kustaa Hulkko 
Toimittaja

suomen kuvalehti

sixten korkman on tämän julkaisun lukijoille 
tuttu kirjoittaja. Hän debytoi Kansantaloudel-
lisessa aikakauskirjassa sähköisen arkiston mu-
kaan jo vuonna 1976, samana vuonna, jona hän 
julkaisi ensimmäisen suurelle yleisölle tarkoite-
tun talouspoliittisen puheenvuoronsa. se oli 
jukka Pekkarisen kanssa kirjoitettu ”Vilka är 
motiven för dagens strama politik?” (Hufvuds-
tadsbladet 2.12.1976). siinä kirjoittajat arvos-
telivat varsin kärkevästi suomen Pankin silloi-
sen pääjohtajan mauno koiviston tiukkaa ra-
hapolitiikkaa. siitä lähtien korkman on osallis-
tunut aktiivisesti suomalaiseen talouskeskuste-
luun.

moni ahkerakin työmies löysää vähän tahtia 
iän myötä, mutta korkman näyttää olevan 
poikkeus. Parin viime vuoden aikana hän osal-
listui muun muassa kirjan ”Nordics in Global 
Crisis” (etLa 2010) kirjoittamiseen ja laati 
raportit ”onko emulla tulevaisuutta (eVa 
2010), ”onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuut-
ta (eVa 2011) ja ”emu on eksyksissä” (eVa 
2011). kaikki tämä siis etLan toimitusjohta-
jan työn ohessa. Nyt korkman toimii aalto-
yliopiston Professor of Practice -tehtävässä.

mainitut tekstit on tarkoitettu lähinnä eko-
nomistin vakioyleisölle, toisille asiantuntijoille 
tai muille taloustiedon suurkuluttajille, mutta 
nyt on käsillä toisenlainen teksti. ”talous ja uto-
pia” on nimittäin pedagoginen yleisesitys kan-
santaloudesta ja talouspolitiikasta. korkman 
kertoo kirjoittaneensa sen silmällä pitäen pian 
lukioon menevää elsa-tyttöä, jonka isoisä hän 
on. elsa on korkmanin mukaan kiinnostunut 
yhteiskunnasta ja sitä parantavasta politiikasta.

Yhtä hyvin kohderyhmäksi voidaan ajatella 
jokainen suomalainen, joka haluaa ymmärtää 
paremmin taloutta ja politiikkaa. journalistina 
kuvittelen, että korkmanilla on saattanut olla 
mielessään myös minun edustamani ammatti-
kunta, jonka tietoihin ja osaamiseen hänellä on 
hyvä tuntuma.

tämä arvio on positiivinen, sillä sen kohtee-
na on sisällöllisesti hyvä kirja. ”talous ja uto-
pia” on käsitteellisesti selkeä ja tarkka mutta 
samalla ei-tekninen ja helppolukuinen teos, 
Pihtiputaan mummolle sopivaa tavaraa. siinä 
ei ole esimerkiksi yhtään yhtälöä. korkman on 
oppinut henkilö. kirjan argumentaatio on toki 
lähinnä taloustieteellistä, mutta tarvittaessa te-
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kijä ammentaa aineksia myös filosofiasta, val-
tio-opista tai sosiologiasta.

kirja kattaa erittäin laajasti suomalaisen yh-
teiskunnan ja globaalin yhteisön taloudellista 
problematiikkaa. se alkaa utopian käsitteen ja 
taloustieteen suhteen erittelyllä ja siirtyy arvoi-
hin ja instituutioihin, hyvän yhteiskunnan ele-
mentteihin. sitten korkman käsittelee valtion 
ja markkinoiden suhdetta ja pohtii yövartijaval-
tiota ja hyvinvointivaltiota. makrotalouden 
suhdanteiden, suhdannepolitiikan ja rahapoli-
tiikan perusesittelyn jälkeen hän arvioi suo-
messa harjoitettua finanssipolitiikkaa.

Globalisaatiolle on omistettu oma lukunsa, 
jossa hän toteaa globaalien markkinoiden ja 
paikallisen politiikan olevan ristiriidassa keske-
nään. talouskasvun merkitystä pohdittuaan 
hän analysoi hyvinvointivaltion tavoitteita, saa-
vutuksia ja ongelmia, Baumolin tautia, Wagne-
rin lakia ja kestävyysvajetta.

korkman käy läpi euroopan unionin histo-
riallisen taustan ja instituutiot ja mainitsee yhtä 
hyvin eu:n ansiot kuin sen ongelmatkin, kuten 
demokratiavajeen. Hän kuvaa ja selittää euro-
alueen velkakriisin historian ja kysyy, onko eu-
rolla tulevaisuutta. Hän palaa kotimaahan ja 
pohtii, onko suomi hyvä maa ja kestääkö poh-
joismainen malli, kunnes lähtee ekskursiolle 
talouspolitiikan oppiriitoihin ja taloustieteen 
kriisiin, joka alkoi finanssikriisin myötä. käy-
tyään monipuolisesti läpi ympäröivän maail-
man epätäydellisyyttä hän päätyy lohdulliseen 
johtopäätökseen, jonka mukaan parempi yh-
teiskunta on kuitenkin mahdollinen, jos demo-
kratia toimii hyvin.

miksi kirjan nimi on ”talous ja utopia”. 
miksi korkman käyttää 11 sivua utopioiden ja 
utooppisten hankkeiden käsittelyyn?

Peruste on pedagoginen. utopiat tai niiden 
sukua olevat haavekuvat myyvät hyvin. demo-

kratian toimivuus kuitenkin edellyttää sitä, että 
kansalaiset tunnistavat ja hylkäävät epärealisti-
set fantasiat, jotka unohtavat niukkuuden. 
korkmanin mukaan taloustiede on vastamyrk-
kyä yhteiskunnallisille pilvilinnoille, tietämät-
tömyydelle ja eturyhmien itsekkäälle lobbauk-
selle. se opettaa tekemään rationaalisia valin-
toja, joiden avulla tarpeet voidaan tyydyttää 
niukkuudesta huolimatta.

korkman korostaa, että talouskasvua ja glo-
balisaatiota ei pidä demonisoida. kasvu on 
yhdistettävissä järkevään ympäristöpolitiik-
kaan, ja globalisaation vaikutukset ovat pääosin 
myönteisiä. kasvusta voidaan kyllä luopua, 
mutta silloin nykyistä elintasoa ja hyvinvointi-
valtiota ei voi ylläpitää. ”downshiftaamisen” 
eli elämän leppoistamisen suosittelijoille kork-
man muistuttaa, että jos me kaikki haluamme 
tehdä vähemmän työtä, meidän on samalla so-
vittava myös hyvinvointivaltion kutistamisesta. 
Hyvinvointivaltio nimittäin edellyttää paljon 
verotuloja – siis työtä.

mutta korkman ei ota puhutteluunsa vain 
utopistisia haihattelijoita vaan myös pohjois-
maisen mallin konservatiivisia kriitikoita, jotka 
haluaisivat purkaa hyvinvointivaltion. Hän 
muistuttaa, että hyvinvointivaltio on paitsi alt-
ruismin ilmaus myös kustannustehokas tapa 
tuottaa sosiaalivakuutusta, mistä työttömyys-
turva on hyvä esimerkki. (sen mitoitus on oma 
kysymyksensä ja korkman tarkastelee kriitti-
sesti anteliaan työttömyysturvan kannustinvai-
kutuksia.) 

summa summarum: hyvinvointivaltio on 
hyvä asia, sillä se tasaa riskejä ja torjuu köy-
hyyttä. Globalisaatiokaan ei ole toistaiseksi 
murentanut pohjoismaista mallia, eikä hyvin-
vointivaltio ole estänyt esimerkiksi suomen 
sopeutumista globalisaatioon.
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tilanne voi kuitenkin muuttua. Verotulot 
voivat ehtyä, sillä tuotanto voidaan ulkoistaa 
halpamaihin. Verokilpailu voi pakottaa leikka-
uksiin. Nuoriso voi äänestää jaloillaan ja muut-
taa ulkomaille. julkisen talouden kestävyydestä 
on siis kannettava huolta jo näillä perusteilla, 
ja niiden päälle tulee vielä väestön ikäraken-
teen muutos.

Hyvinvointivaltio on siis uhattuna. kork-
manin teesi on, että sitä ei voi puolustaa kuin 
päätöksin, jotka kasvattavat työllisyyttä ja vero-
pohjaa ja leikkaavat vähemmän tärkeitä meno-
ja.

korkman kehottaa etsimään ratkaisuja 
myös palvelutuotannon tuottavuuden nostami-
sesta. keinoja voivat olla kuntien yhdistäminen 
ja se, että valtio ottaa vastuun erikoissairaan-
hoidon järjestämisestä. Yksityistäminen ei saa 

olla itseisarvo, mutta parhaimmillaan kilpailu 
ja yksityistäminen auttavat parantamaan tuot-
tavuutta. markkinaratkaisuja syntyy vain ”ajan 
mittaan kokeilujen sekä oppimisen ja erehdys-
ten kautta”.

kuten sanottu, korkman osaa olla poleemi-
nen sanankäyttäjä. tässä kirjassa tämä piirre 
näkyy verraten harvoin. kirja popularisoi kiih-
kottomasti talouspolitiikan ja taloustieteen pe-
rusteita ja perusongelmia. tekijän sympatiat 
hyvinvointivaltion pohjoismaista mallia ja key-
nesiläistä talouspolitiikkaa kohtaan tulevat 
esiin, mutta kilpailevat ideat saavat reilun koh-
telun.

korkmanin kirja on vaikuttava yhdistelmä 
solidaarisuuden etiikkaa ja rationaalista analyy-
siä. ”Pitää olla lämmin sydän mutta myös kyl-
mä pää”, kuuluu hänen viestinsä. □


