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Joulun kirjamarkkinat olivat 
varmaan vilkkaammat kuin kos
kaan, mutta minkälaiset? Ehkä 
myös kevyemmät kuin koskaan, 
vai erehdynkö?

Valtiotieteen tohtori Seppo 
Lindblom ei seuraa trendejä. 
Niinpä en ole nähnyt ainakaan 
tätä kirjoittaessani yhtään arvio
ta hänen opuksestaan. Joka ta
pauksessa kirja ansaitsisi suuren
kin julkisuuden.

Toisaalta opus ei ole helppo. 
Olen lukenut sen kolmeen ker
taan ennen tämän arvion teke
mistä.

Kirja alkaa johdannon jälkeen 
pitkähköllä pohdiskelulla, jonka 
tekijä on nimennyt sanoilla Hy
vinvointivaltion hämmennyk
sen tila. Niin antaumuksellinen 
kuin olenkin tuon valtiomuo
don puolustajana, täytyy myön
tää, että täydellinen hyvinvointi
valtio on aina utopia. Vaatimuk
set ylittävät kantokyvyn.

Lindblom vetoaa kahteen 
kiintoisaan ajattelijaan, Stephen 
Toulminiin ja Anthony Gidden
siin, jotka katsovat hyvinvointi
valtion suvereniteetin kaventu
misen jopa jotenkin tervetul
leeksi ilmiöksi. He nostavat mie
lestäni niin sanotun kypsän hy
vinvoinnin vakavaksi ongelmak
si. Yhteisöllisyyden ja yksilölli
syyden välille on kehittynyt ja 
yhä kehittyy entistä monimut
kaisempi jännite. Taitotiedon 
dynamiikka synnyttää talous
kasvun ja tasaarvon välistä va
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kavaa epäsopua. Lindblom nos
taa esiin Raija Julkusen yhtenä 
ensimmäisistä, jotka maassam
me ovat asian oivaltaneet. Vaa
timukset ylittävät aina kantoky
vyn.

Lindblom kirjoittaa myös, et
tä oikean ja vasemman välinen 
jännite ehtyy. Tämä taitaa olla 
tosiasia. Hallituksetkin kootaan 
kotiSuomessa poimimalla kol
mesta pääpuolueesta kaksi, joten 
kolmannen rooliksi jää keinote
koinen oppositio.

Kirjan tekijä yltää välillä myös 
suureen retoriseen voimaan. Hä
nen mukaansa sata vuotta sitten 
kymmenestä elätettävästä oli pe
räti kahdeksan lasta. Näillä nä
kymin on alkaneen vuosisadan 
lopulla kymmenestä elätettäväs
tä kahdeksan vanhusta.

Yhteiskunnassa on monia kes
kenään jotenkin taistelevia etu
järjestöjä. EVA:sta Lindblom 
kirjoittaa, että sen on avoimes
ti kyettävä kriittiseen keskuste
luun myös siellä, missä elinkei
noelämän moraali on ilmiselväs
ti pettänyt.

Utopioita riittää. Lindblomin 
mukaan utopia on toteutusyri
tyksissä ennen pitkää saanut vä
kivallan seuralaisekseen. Tässä 
kohden olen varovaisempi. Uto
pioiden lista on pitkä ja niissä 
on niin väkivaltaisia kuin väki
vallattomiakin aineksia.

Lindblom viittaa Jukka Re
landeriin, jonka mukaan ihan
teet jäävät alisteiseen asemaan, 

kun realiteetit jyräävät talout
ta kuntoon. Kirjasta poiketen 
huomautan, että myös valehte
leminen kuuluu kuvioon. Yleis
radion taltioimassa eduskun
nan täysistunnossa kokoomus
lainen valtiovarainministeri Jyr
ki Katainen syytti Paperiliittoa 
seitsemän viikon lakosta. Jaak
ko Laakso toki korjasi asian: ky
seessä oli työnantajan toimeen
panema seitsemän viikon työ
sulku. Ehkä olisi ollut vielä te
hokkaampaa, jos joku toinen 
kuin eduskunnan ääriilmiöksi 
luettava Laakso olisi asian hoita
nut, mutta hyvä näinkin.

Lukukokemukseni jälkeen 
väitän ehkä vielä korostetum
min kuin ennen, että parlamen
taaristakin keskustelua käydään 
myös hyvin epäpuhtain asein. 
Voisimmeko asialle jotakin? Eh
kä hyvin virheellisten väitteiden 
esittäjät joutuvat nytkin paljas
tetuiksi – mutta riittääkö se?

Kirjan takakannessa opuk
sen kerrotaan sisältävän ajatuk
sia haurastuvasta hyvinvointi
valtiosta. Sanonta on hyvä ja oi
kea, mutta varsinainen kysymys 
on, miten haurastuminen estet
täisiin. 


