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Haastattelu 

"Nämä kytkeytyvät toisiinsa: talouspolitiikka, poli
tiikka, puoluepolitiikka ja henkilöpolitiikka ... " 
- Presidentti Mauno Koiviston haastattelu 

VISA HEINONEN ja MIKA PANTZAR1 

Vuonna 1923 Turussa syntynyt presidentti 
Mauno Koivisto oli ehtinyt toimia jo monissa 
eri ammateissa satamatyöläisestä puusepäksi ja 
kansakoulunopettajaksi väitellessään tohtorik
si. Hän väitteli filosofian tohtoriksi Turun ylio
pistosta 1956. Työn sosiologian alaan kuuluva 
väitöskirja (Koivisto 1956) käsitteli sosiaalisia 
suhteita Turun satamassa. Tutkimus edusti 
1950-luvulla haastattelututkimuksen aaltoa 
(muita: Jouko Siipi 1954, Paavo Koli 1955, 
Paavo Seppänen 1958 ja Vesa Laakkonen 
1958, ks. Seppänen 1992, s. 184) jonka teoreet
tiset lähtökohdat olivat melko subjektivistiset: 
tutkimuksen kohteena olivat ennen muuta haas
tateltavien subjektiiviset mielipiteet, asenteet ja 
arvostukset (Eskola 1973, s. 303). Koivisto 
harkitsi tieteellistä uraa ja oli jo saanut nimi
tyksen assistentiksi Turun yliopistoon. Hänen 
uransa sai kuitenkin käänteen, kun hänet nimi
tettiin vuoden 1958 alusta johtajaksi (toimitus
johtajaksi 1959) Helsingin Työväen Säästö
pankkiin (Nevakivi 1993, 17). Käytännön ta-

1 Haluamme kiittää avusta ja yhteistyöstä seuraavia 
henkilöitä: Jan Otto Andersson, Asko Korpela, 
Seppo Lindblom, Martti Manninen, Jukka Pekkari
nen, Markku Puntila, Tuula Salo, Päivi Timonen ja 
Risto Vaittinen. Erityisesti haluamme kiittää haasta
teltavaa. 

louselämä ja yhteiskunnalliset tehtävät tulivat 
etualalle hänen työurallaan. 

Hallituspolitiikkaan Koivisto tuli SDP:n 
vaalivoiton jälkeen vuonna 1966, kun hänet 
nimitettiin valtiovarainministeriksi Rafael Paa
sion hallitukseen. Vuosina 1968-1970 Koivisto 
oli pääministerinä. Tuona aikana 1960-luvun 
suuri rakennemuutos oli käynnissä, Suomen 
markka devalvoitiin ja käytiin lopputulosta 
vaille jääneitä Nordek-neuvotteluita. Koivisto 
nimitettiin 13.10.1967 Klaus Wariksen seuraa
jaksi Suomen Pankin pääjohtajan tehtävään. 
Hän tuli vielä lyhyeksi aikaa hallitukseen 
Paasion toisen hallituksen valtiovarainministe
riksi vuonna 1972. Suomen Pankin kauden 
jälkeen Koivisto palasi takaisin hallituspolitiik
kaan ja pääministeriksi vuonna 1979. Hänen 
toinen pääministerikautensa ajoittui Urho 
Kekkosen presidenttikauden loppuun. Tasaval
lan Presidentin virassa Koivisto toimi vuosina 
1982-1994. 

Koivisto on toistaiseksi julkaissut mm. teok
set 'Linjan vetoa' (Koivisto 1968), 'Väärää poli
tiikkaa' (Koivisto 1978), 'Politiikkaa ja politi
kointia 1979-81' (Koivisto 1988) sekä 'Maan
tiede ja historiallinen kokemus' (Koivisto 
1992). Haastattelimme presidentti Mauno 
Koivistoa helmikuussa 1994. 
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1. Taloudellisten näkemysten 
muotoutuminen 

-Presidentti Koivisto, voidaanko uraanne luon
nehtia tutkimuksellisten intressienne kautta? 
Miten "sosiologista tuli talousmies"? Turussa 
toimi ns. Knoellingerin piiri, johon osallistuitte 
vuosina 1953-1957 (Luoma 1981). Luoma (mts. 
15) mainitsee, että olitte erityisesti kiinnostunut 
metodisista kysymyksistä. Täsmentäisittekö hie
man, mitä hän tällä tarkoittaa. 

- Miten sosiologista tuli talousmies? Siihen 
on hyvin yksinkertaiset selitykset. Turun ylio
pistossa ei ollut kansantalouden professorin 
paikkaa onnistuttu täyttämään sen jälkeen kun 
Topi Kallio jäi virasta (vuonna 1945, V.H. & 
M.P.). Virkaa hoidettiin Helsingistä käsin. Sitä 
hoitivat mm. V. J. Sukselainen ja Tuure Junnila 
jonkin aikaa. Pääasiassa sitä hoiti yleisen histo
rian professori Kaarlo Jäntere, joka piti talous
historiallisia, sinänsä mielenkiintoisia luentoja. 

Åbo Akademissa oli Carl Erik Knoellinger, 
joka oli monella tavalla hieno ihminen mutta ei 
opiskelijoita puoleensa vetävä vaan pikemmin
kin torjuva. Kun Väinö Luoma teki lisensiaatti
työn Göteborgissa, jossa hän oli sotainvalidina 
hoidettavana ja tuli sieltä Turkuun jatko
opiskelijaksi Åbo Akademihin, kysyi hän muu
taman vuoden lisätyöskentelyn jälkeen Knoel
lingeriltä, kelpaisiko tutkimus väitöskirjaksi, 
niin Knoellinger sanoi: "Kyllä tämä on 
enemmän sosiologiaa". Esko Aaltonen otti hä
net riemuiten vastaan. Sosiologian professori 
Esko Aaltonen oli luonteeltaan ja taustansa 
puolesta opiskelijoita puoleensavetävä ja innos
tava. Hän oli ollut kustantajana: Gummeruksen 
kirjallisena johtajana. Hän oli sovittautunut 
siihen, että pitää hakea ihmisiä ja innostaa heitä 
töihin. 

Sosiologia avautui minulle lähinnä amerik
kalaistyyppisenä empiirisenä nykyajan yhteis
kuntakritiikkinä. Se osui kuin nyrkki silmään. 
Minä olin ollut aktiivisesti politiikassa mukana. 
Poliittisen keskustelun sisältö on paljolti samo
ja asioita. Sitten tuodaan tarjolle systematiikka 
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ja metodiikka tämän substanssin, käyttäytymi
sen, tutkimiseksi ja tulkitsemiseksi. 

Olot olivat sen verran pienet ja tutkijoita 
vähän. Vaikka pidemmälle ehtineitä tutkijoita 
oli mukana sekä Turun yliopistosta että Åbo 
Akademista, niin he jakaantuivat muodollisesti 
eri yhteiskuntatieteiden aloille. Metodiikka oli 
yhdistävä tekijä. Minä olin kiinnostunut juuri 
metodisista kysymyksistä. Voisi sanoa, että 
verrattain pian menetin kiinnostustani sosiolo
gian tutkimuskohteisiin ja tutkimustulosten 
yleiseen sisältöön. Mielenkiintoni kääntyi ensin 
metodikysymyksiin ja sitä kautta tietoteoreetti
siin kysymyksiin. 

Hakiessani yhteiskuntatieteiden teoreettisia 
perustuksia kaivoin yhä syvemmälle ja löysin 
yhä epävarmempia rakenteita. Opintojeni ohel
la auskultoin Turun Työväenopistossa ja jou
duin siellä tekemisiin varsinaisten vakaumuk
sellisten marxilaisten kanssa. Ihmettelin ja osin 
ihailin heidän naiivia uskonvarmuuttaan. Kun 
olimme muuttaneet Helsinkiin ja tulin vanhan 
ystäväni Timo Helelän kautta kosketuksiin 
Suomen Pankin tutkijakaartin kanssa, tapasin 
myös ihanaa uskonvarmuutta, joka vei minut
kin jonkinmittaa mukanaan. 

Klassisen kysymyksen lisäksi "mikä on 
totuus" kysyin: Mikä on tullut toteen näytetyk
si? Mitä voidaan pitää perusteltuna tietona? 
Onko havaittu säännönmukaisuuksia, joilla voi 
olla yleisempää merkitystä. Muistelin alkeisma
tematiikan sääntöä, jonka mukaan loppuarvot 
eivät voi olla täsmällisempiä kuin lähtö arvot. 
Sovellettu matematiikka ei poista mitään niistä 
puutteista ja epävarmuuksista, joita ne havain
not sisältävät, joille työ rakentuu. Johtopäätök
seni oli: mitä täsmällisempi jokin luku on, sitä 
todennäköisemmin se on väärä. J ohtopäätök
sekseni oli tullut se, etteivät yhteiskuntatieteet 
voi löytää ja muotoilla sellaisia yleisiä lainalai
suuksia tai säännönmukaisuuksia, joille käy
tännön toimia palvelevat sovellutukset voisivat 
rakentua. Niinpä olin päätynyt siihen, että 
yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja ajattelu voi
vat olla vaikuttava yhteiskunnallinen tekijä vain 
varsin läheisessä vuorovaikutussuhteessa yh-



teiskunnalliseen toimintaan. 

O-ryhmä ja nälkäiset nuoret upseerit 

Mauno Koivisto kuului 1950-luvun lopulta läh
tien ns. o-ryhmään, jota Jussi Linnamo on 
haastattelussaan luonnehtinut "vasemmistolibe
raaliksi" (Vartiainen 1992, s. 222). Muita 
ryhmäläisiä olivat Erkki Laatto, Olavi Niitamo, 
Jouko Paunio, Jussi Linnamo, Jaakko Railo, 
Timo He le lä, Jaakko Lassila ja Pentti Viita. 
Linnamon mukaan ryhmässä keskusteltiin pal
jon talouspolitiikan päämääristä ja keinoista, 
vaikka pääpaino oli kansantaloustieteessä ja 
sen menetelmien uudistumisessa. 

- Jouko Paunio on todennut, että o-ryhmää 
yhdisti "tietty (loogisen empirismin sävyttämä, 
huom. V.H. & M.P.) tieteen käsitys ja pyrkimys 
ankaraan analyyttiseen lähestymistapaan, jossa 
mahdollisuuksien mukaan nojaudutaan mate
maattisesti formuloituihin malleihin" (Mäki 
1989, s. 211). Hyväksyttekö P aunion näkemyk
sen? 

- Tämä ryhmä oli varsin mielenkiintoinen. 
Törmäsin ihmisiin, joista Timo Helelän ohella 
entuudestaan tunsin vain Jussi Linnamon. Se 
suhtautui hyvin kriittisesti harjoitetun talouspo
litiikan sisältöön ja erityisesti siihen vaatimatto
maan rooliin, joka oli varattu tutkimukselle 
talouspoliittisten päätösten valmisteluvaiheessa. 
Ryhmän voi sanoa olleen tekemisen nälkäisiä 
nuoria upseereita. 

Mitä tulee Jouko Paunion viittaukseen loo
giseen empirismiin, sanoisin, ettei sitä pidä 
ottaa kirjaimellisesti niin, että kysymys olisi 
ollut kiinnittymisestä johonkin filosofiseen aja
tustapaan erityisesti. Jouko Paunion lähesty
mistavan voi sanoa olleen korostetun empiiri
sen ja eksplisiittisen: kaiken piti olla näkyvissä. 
Jaakko Kahma oli erityisen kriittisten kom
menttien kohde, koska hänen katsottiin edusta
van löysää intuitiivista asennoitumista. Hän oli 
kuulemma väittänyt itsellään olevan "tajunnal
lisen yhteyden talouselämän realiteetteihin". 
Kaiken olisi pitänyt nyt olla selvästi todennet
tua ja rakentua mikäli mahdollista tutkimuksel-
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leo 
Säästöpankin johtaminen ei minulle pitkään 

riittänyt. Jatkoin metodisia harrastuksiani ja 
laajensin harrastuskenttääni talouspolitiikan ja 
yhteiskuntasuunnittelun suuntaan. 

Yhteiskuntasuunnittelu oli minulle luonteva 
toimintasuunta kehittäessäni johtamani pankin 
toimintaa. Rakennuslaki oli varsin hiljakkoin 
säädetty (vuonna 1958, V. H. & M. P.). Kun 
tutustuin siihen, totesin, että se asettaa kunnat 
mahdottomaan tilanteeseen, jos niiden alueella 
sijaitsevaa yksityistä maata kaavoitetaan. Kysy
mys oli siitä, miten voitiin harjoittaa järkevää 
yhteiskuntasuunnittelua rakennuslain sitä estä
mättä. Tämä pyrkitys johti aluerakentamissopi
muksiin ja asuntosäästämissysteemeihin. 

Yksityistä maata kaavoitettiin sillä ehdolla, 
että kuntien ei tarvinnut ottaa itselleen kaikkia 
niitä velvoitteita, joita rakennuslaki olisi edel
lyttänyt. Olin keskustelussa aktiivisesti muka
na. Käytin autosta sanontaa "pyhä lehmä". 
Sehän tuli sitten yleiseen käyttöön. Suhtauduin 
kriittisesti siihen, että henkilöauton laaja käyttö 
olisi 'mahdollista. Omaksuin ajatuksen, että jos 
yhteiskuntaa rakennetaan niin, että yksityisau
ton käyttö on kaikkialla mahdollista, siitä 
seuraa, että muut liikennöimismuodot kuolevat 
pois, ja sen jälkeen yksityis autoa on pakko 
käyttää tai on oltava kokonaan liikennöimättä. 

- Keskusteltiinko o-ryhmässä paljon yh
teiskunta- ja kansantaloustieteen metodologi
sista ongelmista? Erosivatko teidän ja muun 
ryhmän tieto-opilliset näkemykset toisistaan? 

- Ennenkuin tulin Jouko Paunion taikapii
riin, olin kääntynyt epäileväksi empirismin 
korostamisen hyödyllisyyden suhteen. Tunsin 
enemmän vetoa loogiseen ajatteluun. Kuljin 
pitkään pienikokoinen laskutikku taskussa. Kun 
olin saanut rakennetuksi jonkin kysymyksen 
yhtälönmuotoon, tunsin olevani vahvalla poh
jalla. Laskutikkua käytettäessä täytyy aina pitää 
mielessä suuruusluokat. Laskutikku ei ole viet
telemässä perusteettomiin täsmennyksiin epä
täsmällisiä ilmiöitä käsiteltäessä. Omaksuin 
ajattelutavan, jossa sain paljon virikkeitä loogi
sesta empirismistä. Sen mukaan on tarpeetonta 
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ajatella mitään pakkoa havaittujen säännönmu
kaisuuksien takana. Näin on asianlaita ns. luon
nonlakien suhteen puhumattakaan yhteiskun
nassa havaituista säännönmukaisuuksista, vaik
ka niitä kutsuttaisiinkin lainmukaisuuksiksi. 

Suomen Pankissa puhuttiin kauniisti identi
teeteistä. Jos sanotaan, että toteutunut säästämi
nen on yhtä kuin toteutuneet investoinnit - ja 
jos siinä on ero, niin se on vaihtotaseen ali- tai 
ylijäämä - niin ollaan filosofisen kysymyksen 
edessä: Mitä nämä ovat? Onko kyseessä kuvaus 
todellisuudesta? Onko kyseessä laki, joka to
teuttaa itsensä todellisuudessa. Kun puhutaan 
identiteeteistä, luiskahdetaan tämän kysymyk
sen ohi. Mutta kyllä logiikka toimi. Sen osoitti 
empiria. 

V.1. Lenin suhtautui happamasti empiriokri
tisismiin alunperin vuonna 1908 julkaistussa 
teoksessaan "Materialismi ja empiriokritisismi" 
(ks. Lenin 1971). Hänen esittämänsä empirio
kritisismin arvostelu oli minusta täysin kä
sittämätöntä, enkä minä epäillyt omaa käsitys
kykyäni. Käytyäni tarpeeksi läpi Leninin teks
tejä, totesin, ettei hän ole ainoastaan surkea 
filosofi vaan että hänen taloudellinen ajattelun
sa oli varsin primitiivistä. Mutta kun hän oli 
pyhä mies naapurimaassa, piti keskustelua 
hänen ajatuksistaan käydä paljolti talouskuvien 
kautta. 

Konservatiivisella G. W. F. Hegelillä oli 
vallankumouksellinen filosofia, jolle marxilai
suus paljolti rakentuu. Siinä on dialektiikkaa ja 
mekaniikkaa. Marxismi-Ieninismiä on opetettu 
niin, että yhteiskunnat kehittyvät luonnonlain 
kaltaisella voimalla ja että lopputuloskin on 
tiedossa. Siis maailmoja syleilevän dialektisen 
kehityksen lopputulos on nähtävissä. Ja sitten 
historia loppuu. Sitten ollaan ihanneyhteiskun
nassa, jossa dialektiikka ei enää toimi. 

Minä totuin ajattelemaan - enkä usko 
ajatusteni tässä suhteessa poikenneen Jouko 
Paunion ajatuksista muuten kuin ehkä paino
tusten osalta - että pitää pyrkiä ajattelemaan 
systemaattisesti. Sitten sitä, mihin on ajattelulla 
tultu, kokeillaan tai koetellaan tehtyjen havain-
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tojen taustaa vasten. Jos empiria vahvistaa 
teorian, voidaan alkaa puhua tosiasioista. To
siasiat eivät kuitenkaan ole mitään kokkareita 
vaan tiukasti sidoksissa asiayhteyteensä. 

Hyväksyin sen ajatuksen, ettei mikään ole 
niin käytännöllinen kuin hyvä teoria. Minulla 
on ollut viime vuosina poikkeuksellisen hyviä 
mahdollisuuksia tehdä havaintoja siitä, kuinka 
erilaiset teoreettiset käsitykset saavat tai eivät 
saa vahvistusta käytännössä. Ilokseni olen 
havainnut, että hyvät, selkeät teoriat toimivat 
myös käytännössä. Talouspolitiikalla on paljolti 
aikaansaatu niitä tuloksia, joita on tavoiteltu. Se 
on sitten taas kokonaan eri asia, onko saavutet
tuja tuloksia pidetty tavoittelemisen arvoisina. 

- Kuinka aktiivisesti o-ryhmä toimi? 
- Rainer von Fieandtin pääjohtakaudelta oli 

jäänyt paljon tyytymättömyyttä. Von Fieandt 
oli kuulemma aina sanonut heti alkuun, mikä 
on totuus, ja muut saivat sitten suhtautua siihen 
haluamallaan tavalla. Vaikka Klaus Wariksen 
asenne oli toinen, vallitsi tutkimuslaitoksessa 
edelleen voimakkaana se käsitys, että asioita 
hoidetaan intuition pohjalta eikä tutkimukselle 
ja tutkijoille anneta tilaisuutta lausua käsi
tystään asioista. 

Jaakko Lassilan tulo o-ryhmään tapahtui 
Timo Helelän kertoman mukaan niin, että ryh
mä oli koolla, kun Lassila tuli sisään huonee
seen ja ymmärsi heti, mistä oli kysymys. Silloin 
ei auttanut muu kuin vetää 4Issila mukaan. 
Hän kirjoittikin sitten Kärjekäs-nimimerkkiin 
jutun liikevaihtoverosta, joka puolestaan sai 
aikaan vähän ärtyneitäkin reaktioita osuuskaup
papuolelta. 

Lassila ja Heikki Valvanne pitivät kes
kenään paljon yhteyttä ja kehittivät ns. VaIvan
teen - Lassilan doktriinin. He julkaisivat kolme 
eri artikkelia verotuksen neutraalisuuden tar
peesta (Lassila ja Valvanne 1964a, 1964b ja 
1964c; ks. myös Lassila 1993, s. 58-64, V.H. & 
M.P.), joista minä sain paljon vaikutteita ja 
joita valtiovarainministerinä pyrin toteuttamaan 
kuitenkin vajavaisella menestyksellä. 

Heikki Valvanne oli osaava, viisas ja hyvin 



kärsivällinen henkilö, joka edes auttoi kiivaan 
aktiviteetin ohjautumista myönteisiin uomiin. 
Myöhemmin ns. vakauttamispolitiikan yhtey
dessä 1960-luvun lopussa hän näytteli vähän 
näkyvää mutta hyvin tärkeätä roolia, kun paloja 
pantiin paikoilleen. 

O-ryhmä ja Koivisto 1960-luvun päivänpoliit
tisessa keskustelussa 

- Vuonna 1968 julkaistussa kirjassani (Koivis
to 1968) on julkaistu niitä selvityksiäni, joita 
tein sos. dem. puolueelle ennen vuoden 1966 
vaaleja. Ne rakentuivat aika laille näille keskus
teluille sekä Kärjekäs-nimimerkillä julkaistui
hin juttuihin. Kun Jaakko Lassila kirjassaan 
(Lassila 1993) sanoo, että minä kirjoitin tällä 
nimimerkillä, _ niin vain muutama harva oli 
minun kirjoittamani. Jutut lienevät olleet pää
asiassa Jouko Paunion kirjoittamia. Minä vein 
Kärjekkään jutut toimitukseen, ettei ollut tietoa, 
kuka niitä teki. Kirjoitin erikseen Kansan 
Lehteen nimimerkillä Särmikäs, mutta ne olivat 
selkeästi poliittisia juttuja. 

Nimimerkki oli oppositiossa paitsi hallituk
seen niin myös sos. dem. puolueen silloista 
politiikkaa vastaan, jossa oli varsin vanhoilli
nen henki. Minäkin muistan, kuinka paheksuin, 
kun Väinö Tanner antoi sellaisen lausunnon, 
että vain pakkotilanteessa valtion menoja 
onnistutaan alentamaan. Ajattelin, että nimeno
maan ei pakkotilanteessa, jos se suinkin 
voidaan välttää. Ahti Markus Salonen oli sos. 
dem. puolueen talouspoliittinen neuvonantaja. 
Minä kävin hänen kanssaan keskustelua Sosia
listisen aikakauslehden palstoilla ja kritikoin 
silloista linjaa. Siinä oli myös paljon politiikkaa 
mukana. Arvostelin mm. sitä, miten Kekkosen 
kimppuun käytiin. 

Olin Sosialistisen aikakauslehden toimitus
neuvoston jäsenenä Reino Oittisen jälkeen. Hän 
erosi Kekkosta vastaan tehtyjen hyökkäysten 
jälkeen. Sen jälkeen minä erosin, mutta sillä ei 
ollut mitään vaikutusta. Osuuskauppaliikkeestä 
tullut Sakari Kiurukin erosi. Sitten me uhka-
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simme perustaa kilpailevan lehden, minkä 
jälkeen alkoi tapahtua. Muuten nämä kytkeytyy 
kaikki toisiinsa: talouspolitiikka, politiikka, 
'puoluepolitiikka, henkilöpolitiikka. 

2. Talouspoliitiikan reunaehdot ja 
talouden ennusteUevuus 

- Olisiko nyt väistyvä lama ollut vältettävissä 
toisenlaisella politiikalla 1980-luvun puolivälin 
rahamarkkinoiden vapautuksen tai vuosikym
menen lopun äkkijarrutuksen yhteydessä? 
Tarvitaanko tällaista jälkiviisautta ? 

- On se hyvä, että viisautta on edes 
jälkeenpäin. 1980-luvun loppupuolella sattui 
poikkeuksellisia tapauksia. Yhteiskunnassa ta
pahtui jotakin, jota ei oikein huomattu. Erikoi
sesti tässä nykyisessä asemassani olen vahvasti 
pitänyt esillä ajatusta, ettei voida ajatella, että 
joka paikkaan olisi pykälä ja että niillä yhteis
kuntaa hallitaan. Jos merkittävässä asemassa 
olevat ihmiset ja instituutiot eivät käyttäydy -
pankit eivät käyttäytyneet - niinkuin ennen ja 
niinkuin niiden oletettiin käyttäytyvän, niin ei 
sitä tilannetta pykälillä paikata. 

Säästöpankkilaki oli aikaisemmin sellainen 
- siitä oli paksu selityskirjakin olemassa - että 
oli yksityiskohtaisesti sanottu, mitä säästöpan
kit saivat tehdä. Se ei ollut kuitenkaan esteenä 
silloin, kun Metsäliitto alkoi rakentaa tehdasta 
Virkkalaan. Kun osuuskassoilla ei ollut mitään 
rajoittavaa lainsäädäntöä ja ne ostivat osakkei
ta, joita aktiivisesti myytiin, niin säästöpankki
puolella tämä lain kohta kierrettiin sillä tavalla, 
että alueelliset ja lähinnä valistustoimintaa 
varten olemassa olleet säästöpankkiyhdistykset 
ostivat myös niitä osakkeita. Pankit antoivat 
näille yhdistyksille lainaa. Sitä laki ei ollut 
kieltänyt. 

Kirjallisuudesta käy selville, mikä valmius 
SKOP:ssa oli jokaisen pykälän kiertämiseen. 
Millä lainsäädäntö voi toimia, jos viranomaiset 
ovat voimattomia. Miten lainsäädäntö voisi 
kyetä tukkimaan jokaisen relan, jos mer
kittävässä asemassa olevat aktiiviset ihmiset 
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niitä jatkuvasti hakevat. Tässä ollaan tekemi
sissä erittäin hankalien ilmiöiden kanssa. Jos 
tärkeissä asemissa olevat ammattitaitoiset ihmi
set ryhtyvät laajassa mitassa mitätöimään 
lainsäätäjän pyrkimyksiä, on paha merrassa. 

Olen myös monissa yhteyksissä ollut arvos
telemassa liiallista uskoa lakien voimaan. On 
menty kasvavassa määrin siihen, että oikeusis
tuimet sitten antavat laille sisällön. Se tarkoittaa 
sitten usein sitä, että ihmiset joutuvat koekanii
neiksi. Otetaan ja katsotaan, kuinka äijän käy, 
ja siitä tulee sitten normi. 

- Tuo on ilmeisesti se ilmiö, mikä on Yhdys
valloissa johtanut siihen, että taloustiede ja 
juridiikka ovat eräillä alueilla lähteneet et
simään toisiaan. Sen tyyppistä tutkimusta teh
dään aika paljon nykyään. 

- Yhdysvalloissa koko juridinen systeemi 
on erilainen kuin meillä. Meillähän on tällainen 
eurooppalainen perinne, jossa lähdetään siitä, 
että normeja ensi sijassa säädetään, ja sitten kun 
tilanteet muuttuvat ja pykälät eivät enää oikein 
tunnista tapahtumia, niin pykäliä joudutaan 
venyttämään ja oikeusasteet joutuvat vaikeuk
siin. Lait ovat myös ristiriitaisia. Kun lain
säädännöllä ja politiikalla tähdätään monenlai
siin tavoitteisiin yhtä aikaa, niin jossakin 
vaiheessa pitää tehdä tulkintoja siitä, mitä se 
käytännössä tarkoittaa. 

Vaikka pääministeri pyysi, että vahvistaisin 
velkasaneerauslain (Helmikuu 1992, V.H. & 
M. P.), olin sitä mieltä, että en sitä vahvista. 
Kuitenkin kun eduskunnan pääsihteeri soitti ja 
sanoi, että siellä menee kaikki asiat sekaisin 
(ns. roskapankkilain vahvistaminen, V.H. & 
M.P.), jos ei sitä vahvisteta, niin vahvistin sen. 
Myöhemmin todetaan, että mitä kaikkea on 
jäänyt ajattelematta. Nyt haetaan käytännön 
sisältöä sille lainsäädännölle, joka oli mahdolli
simman epäselvä alun alkaen. 

Taloudellisten ennusteiden rooli 

- Palataan vielä 1980-luvulle. Mikä oli talou
dellisten ennusteiden rooli päätöksenteossa? 
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Suurimmat ennustevirheet tehtiin kotimarkki
noiden ennakoinnissa, investoinneissa ja kulu
tuksessa. Ensin aliarvioitiin kasvua ja sitten 
romahduksen syvyyttä. 

- On se mahdollisuus, että sekä ennusteitten 
tekijät että politiikantekijät olivat tietämättömiä 
siitä, että talouselämässä oli alettu toimia toisel
la tavalla. Ei noudatettu perinteisiä menettelyta
poja, moraalia eikä ohjeita. Se paljastui tutki
joille sekä päätöksentekijöille mahdollisesti 
sitten, kun oltiin jo olennaisesti toisessa tilan
teessa kuin oli luultu. 

Meillä totuttiin sellaiseen viisivuotisrytmiin 
ja sen piti päättyä vuonna 1986 tai jotain niillä 
main - silloin tuli se pörssikriisi, josta tuli 
jonkunmoinen puolittainen immuniteetti - ja 
sitten tuntuma todellisuuteen katosi. 

Täällä kävi australialainen ulkomaankaup
paministeri. Sanoin hänelle, että onneksi 
Suomen hallitus ei ehtinyt ryhtyä elvyttäviin 
toimenpiteisiin, kun osoittautui, ettei niiden 
aika ollutkaan tullut. Hän sanoi: "Meillä Aust
raliassa ehdittiin". Kuinka laajaa oli kansainvä
lisesti se ilmiö, että se mitä oli odotettu, ei 
tullutkaan? Monet lähtivät liian aikaisin el
vyttäviin toimenpiteisiin, mikä valtion talouden 
osalta johti siihen, että käytettiin ne resurssit, 
joita vähän myöhemmin olisi tarvittu. 

1980-luvun ennusteista käy selville hyvin 
tyypillinen ilmiö. Ennusteita julkaisevat useat 
tutkimuslaitokset, ja sen lisäksi vielä Suomen 
Pankkikin tekee omiansa, mutta ei julkaise. 
Näyttää siltä, että kun tapahtuu jotakin tavan
mukaisesta poikkeavaa, niin ennusteet ovat 
edelleen tavanmukaisia. Laitokset seuraavat 
toinen toisiansa, katsovat, mitä muut ovat 
ennustaneet, ja sitten siihen lisätään pikkuisen, 
koska on tullut hiukan lisätietoa. Leikitään 
desimaaleilla, vaikka kokonaisluvutkin ovat 
epävarmoja. Sitten kun mennään pieleen näissä 
ennustuksissa, niin mennään kaikki yhdessä 
jonossa. 

On tendenssiä ennustaa keskelle päin. Ei ole 
kanttia mennä ainakaan merkittävästi ulospäin 
edellisestä ennusteesta vaan halutaan olla tur
vallisesti joukossa ja välissä. Väkiluvun kaltai-



set perusjutut on ennustettavissa. Mutta kun 
tullaan kerrannaisiin asioihin, ennustaminen 
vaikeutuu. Rahan käyttäytyminen näkyy yleen
sä monen vaikuttajan yhteistuloksena. Siltä 
osalta ennustaminen on ollut kaikkein vaikein
ta. 

Tietysti on yksi hyvin periaatteellinen juttu: 
kaikki tilastossa oleva on jo vanhaa. Julkaistu 
tieto on aina vanhaa, silloin kun on kysymys 
jyrkistä muutoksista. Erik Törnqvist oli intuitii
vinen ja oikukas, mutta hyvin kykenevä. 
Hänellä oli tapana sanoa, että pitää seurata 
varhaisempia lukusarjoja kuten sementin 
myyntiä. Silloin kun tiedot ovat läpikäyneet 
Tilastokeskuksen, ne ovat jo vanhoja. 

Talouspolitiikka on kaukana taloudellisesta 
tutkimuksesta 

- Miten näette tutkijoiden ja taloustieteellisen 
tutkimuksen roolin talouspolitiikassa?· Kuinka 
hyvin tutkijoiden on mahdollista ylipäätänsä 
ymmärtää ja selittää poliittisten, psykologisten, 
sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden yhteis
vaikutusta konkreettisessa päätöksenteossa? 

- Tutkimus on asia sinänsä ja talouspolitii
kan harjoittaminen asia eriksensä. Se on talou
dellisesta tutkimuksesta aika kaukana. Olin 
ollut politiikassa aktiivisesti mukana ja nähnyt 
sitä sisäpuolelta. Tiesin, että politiikka asettaa 
rajoituksia mutta antaa myös mahdollisuuksia. 
On kysymys erikseen, millä tavalla taloudelli
nen ja talouspoliittinen tutkimus vaikuttaa ta
louspolitiikkaan. Se on erikoinen prosessi, jo
hon vähitellen tutustuin. Se näyttää tapahtuvan 
nuorempien tutkijoiden kautta. Ilmeisesti lisen
siaattiseminaarit näyttelevät siinä osaa. 

Kerran ilmaisin valmiuteni mennä - se taisi 
olla Jouko Paunion - seminaariin. Ajattelin, 
että siellä on sitten pidemmälle ehtineitä yliop
pilaita ja opiskelijoita. Siellä olikin virkakun
taa. Siellä oli kansantalousosaston (VM:n, V.H. 
& M.P.) melkein- koko porukka ja väkeä 
Suomen Pankista. Voisi sanoa, että mitä teo
reettisluontoista he siellä omaksuivat, niin se 
pikkuhiljaa siirtyi erilaisten muistioiden kautta 
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talouspolitiikasta käytävään julkiseen ja virano
maiskeskusteluun. 

Joudutaan ajattelemaan, mikä on kulloinkin 
mahdollista ja mitkä ovat välineet. Minäkin 
jouduin Suomen Pankissa järjestyksenpitäjän 
rooliin, jolloin piti joskus kerta kaikkiaan 
kieltää joittenkin asioiden esille tulo, koska ne 
olivat täyttä dynamiittia. 

Toisaalta politiikka on dialektiikkaa. Se käy 
yleensä vasemmistolaisen ajattelun nimellä, 
vaikka Hegel oli sen suuri profeetta. Pulmani 
oli joskus se, että jos Pekka Korpinen ehti 
esittää jotakin järkevää ennenkuin minä, niin 
asia oli pilalla. 

Talouspolitiikka on niin delikaattia hommaa 
ja niin vaikeasti kuvattavissakin puhumatta
kaan, että se olisi systematisoitavissa ja opetet
tavissa. Hans Söderströmiäkin katselin ihmetel
len. Hän sanoo: "Asiaa saattaisi edesauttaa se, 
että presidentti käyttäisi perustuslaillisia val
taoikeuksiaan ja takaisi kaikille kotimaisille 
osapuolille sekä ulkomaisille lainanantajille, 
että toimenpideohjelman kaikki osat viedään 
läpi täydellisesti asianmukaisessa aikataulussa." 
(Söderström 1993, s. 143.) Onko tämä kuusta! 
Hän osoittaa toisaalta ymmärtämystä sitä 
kohtaan, että politiikan mahdollisuudet ovat 
rajallisia, ja sitten hän esittää tuommoista. 

Taloustieteen professoripuolella on edelleen 
toispuolinen suhdannepolitiikka esillä: siis se, 
että keskustelun aktivoituminen tapahtuu aina 
silloin, kun on kysymys siitä, että rahat uhkaa
vat käydä vähiin aktiviteetin ylläpitämiseksi. 
Olette varmaan lukeneet kolmen professorin 
jutun (Honkapohja, Koskela ja Paunio 1994). 
He lausuvat jotakin, jotta jotakin tulisi lausu
tuksi, ja tämä on ainakin puoliksi hyödyllinen 
juttu. Mutta sitten on tämmöinen kummallinen 
kohta, jossa he esittävät perusinvestointien 
aikaistamista ja sitten sanotaan, että tällaisten 
investointimenojen tulisi pääosin ajoittua kulu
vaan vuoteen. Puhutaan perusinvestoinneista. 
Mikä on sellainen perusinvestointi? Ei ainakaan 
mikään ratahanke. 

Suhdanne- ja valuuttakurssipolitiikasta on 
todettava vielä, että jos pyrkimyksenä on saada 
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ulkoinen tasapaino, niin mitä silloin leikataan 
tasapainon saavuttamiseksi ellei kysyntää. Mi
nä olen oppinut sillä tavalla ajattelemaan, että 
devalvaatio on aina lyhyellä tähtäimellä kont
raktiivinen toimenpide, kunnes sen myötä syn
tyneet olosuhteet alkavat kypsyä investointi
puolelta. Hyväksytään yleisesti yhteiskunnassa 
jokin vaatimattomampi taso, ja siltä ryhdytään 
taas ponnistamaan. 

Kyllä edelleenkin tällaisen keskustelun 
tulee olla johonkin mittaan tulokseen ja poli
tiikkasuosituksiin tähtäävää. Se ei saisi jäädä 
pelkästään mielipiteiden vaihdoksi. Tai sano
taan, että sellainen keskustelu on asia eriksensä. 
Meillä tulee vaalit, ja se on aina tiennyt sitä, 
että talouspoliittisten suositusten käy huonosti. 
Me olemme hyvin hankalien kysymystenasette
lujen edessä. Niitä ei voida ratkaista lisäämällä 
rahan määrää tai ottamalla lisää velkaa. 

Ajatustyö tapahtuu pääosin alitajunnassa 

- Talouspolitiikkaa ei siis voi selittää politii
kasta tai juridiikasta irrallaan. Minkälaisen 
painon antaisitte kokemuksienne valossa pää
töksentekijöiden intuitiolle tutkimustiedon rin
nalla? 

- Empiristeille ei tahdo olla selvää se, mikä 
paitsi kaunokirjallisuudessa niin monissa tutki
muksissakin on todettu: ihmisen ajatustyö 
tapahtuu pääosin alitajunnassa. Kun tulee uusia 
tilanteita, joihin pitää reagoida, niin ei ole refe
renssisysteemiä eikä sellaista voida tehdä. Ei 
voida ajatella, että tutkimustuloksista olisi tehty 
sellaisia hierarkisia kokonaisuuksia, josta sisäl
lysluettelosta katsottaisiin, mitä missäkin tilan
teessa tulisi tehdä. 

Ihmisessä on sisällä systeemi, jota tietoko
neet imitoivat. Ratkaisuja tehtäessä ilmenee 
vakuuttuneisuuden tai epävarmuuden tunnetta. 
Jossain raksuttaa jokin systeemi, jossa kaikki 
on mukana. Paljon on sellaistakin, jota ihminen 
ei pysty sieltä aktiivisesti saamaan "näyttöruu
tuun", vaikka yrittäisi. -Mutta tällaistahan ihmi
sen käyttäytyminen on yleensäkin. Kuinka se 
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olisi talouspolitiikassa erilaista? Näinhän ihmi
set käyttäytyvät. On perittyjä ja on vaistonva
raisia käyttäytymistapoja. Tiede ja kulttuuri 
pyrkivät siihen, että käyttäytyminen olisi 
vähemmän vaistonvaraista. On opittu ja omak
suttu. 

Taloudelliseenkin ajatteluun vaikuttavat ja 
sitä värittävät monenlaiset muut kuin taloudelli
set asiat. Otetaan esimerkki. Olen tiedostanut 
tämän asian kerran selvästi: mistä kaikesta tulin 
siihen päätökseen, että me emme kestä 1967 
ilman devalvaatiota. Se oli paljolti minun rat
kaisuni. Olin valtiovarainministerinä silloin: 
tyttäreni hyppäsi kannon päälle. Puu oli huo
nosti kaadettu tai kaatunut, ja hän loukkasi 
jalkansa. Se oli kauhean kipeä. Minä ajoin 
hänen kanssaan lasten sairaalaan. Tyttö vain it
ki, että mennään kotiin. Menimme kotiin. 
Seuraavana aamuna piti mennä sairaalaan. 
Pienestä jalasta otettiin pitkä tikku. Ajattelin, 
että jos pitää operoida, niin pitää operoida eikä 
panna kääreitä. 

Tuolla päässä muodostuu kokonaisuus, 
mitkä kaikki tekijät vaikuttavat: ihmisen koke
mat nöyryytykset, henkilösuhteet, lapsuuden 
kokemukset ja mitä kaikkea. Se on yksi eritte
lemätön kokonaisuus. Sieltä tulee jonkinlaisena 
käsityksenä se, mitä pitää tehdä. Mutta kyllä 
minä muistan sen jälkeen, että peljästyin ajatus
ta, että on ihmisiä, jotka kulkee leikkausveitsi 
aina valmiina. Jos asia on muuten hoidettavis
sa, niin ei aina pidä lähteä leikkaamaan. 

3. Kasvutalouden haasteet 

- Olette esittänyt, että "määrällisen kasvun tie 
on umpikuja, koska se johtaa ihmisten henkisen 
pahoinvoinnin kasvuun" (Koivisto 1978, s. 
260). Viime uudenvuoden puheessanne näitte 
hitaalle kulutuksen kasvulle paitsi taloudellisia 
niin myös ympäristöllisiä syitä. Mikä on näke
myksenne tämän päivän taloudellisen kasvun 
kritiikistä, joka korostaa kasvun aiheuttamien 
ympäristöhaittojen merkitystä? 

- Kansantalouden professorit mielellään 



kiinnittävät huomiotaan nimenomaan suhdan
nepolitiikkaan. Sikäli, kun rakennepolitiikka 
tulee mukaan, niin kyse on kasvupolitiikasta. 
Globaalinen keskustelu on käynnissä luonnon
varojen riittävyydestä, väestöstä ja kehityksestä 
sekä kasvavista tuloeroista teollisuusmaiden ja 
kehitysmaiden välillä. Lisäksi on sopimuksia, 
joihin olemme yhtyneet. On kasvavat tuloerot 
meidän lähialueillakin. 

Pekka Kuusi oli aikoinaan kasvupoliitikko 
(Kuusi 1963), mitä hän myöhemmin ei enää 
ollut. Muistaakseni hän sanoi, että meillä on 
pakko kasvuun, vaikka se pantiinkin minun 
tililleni. Minä en muistaakseni ole pakosta 
puhunut. Pekka Kuusi oli aluepolitiikkaa vas
taan, jonka puolesta minä olin. Olin aktiivisesti 
mukana siinä Miettusen komiteassa, joka kehitti 
ensimmäisenä kehitysaluelainsäädänäntöämme. 
Ajatus oli se, että pitäisi pyrkiä pitämään koko 
maa asuttuna. Minulla oli myös harrastusta 
katsoa, ettei mikään keskus eikä nimenomaan 
Helsinki kasva pois käsistä. Pekka Kuusella oli 
ajatus, että me olemme tässä kahden voimak
kaan kasvutalouden välissä ja meidän on pakko 
kasvaa. 

Minäkin lähdin siitä, että meillä on suuri 
vaara, että menetämme työvoimamme, jos em
me ole kilpailukykyisiä. Olimme 1960- luvulla 
erittäin hankalassa tilanteessa: jos meidän pitää 
tasapainottaa oma taloutemme ja valtiontalou
temme, jotta olisimme tavaroiden ja palvelus
ten vaihdossa kilpailukykyisiä, niin emme ole 
kilpailukykyisiä oman työvoimamme suhteen. 
Se oli 1960-luvun lopun karmea kokemus. Yksi 
prosentti väestöstämme katosi yhden vuoden eli 
vuoden 1969 aikana, joka oli lisäksi vielä hyvä 
vuosi. Tosin voidaan sanoa, että siinä purkautui 
sellaisia muuttopaineita, joita oli aikaisemmin 
ollut olemassa. 

Tässä nykyisessä tilanteessa me olemme 
eläkeläis- ja ikäryhmäproblematiikan kanssa 
tekemisissä. Ongelmana on, tuleeko vero taakka 
sellaiseksi, että nuoremmat lähtevät alta pois. 
Näihin asioihin kiinnitin huomiota uuden vuo
den puheessani (1.1.1994, V.H. & M.P.). Sano-
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taan, että kaikille ei riitä töitä, ja toisaalta sano
taan, että meidän pitäisi tuoda työvoimaa 
maahan. Eivätkö näin päinvastaisia ajatuksia 
esittävät ihmiset rupea riitelemään keskenään? 
Pikemminkin on niin, että kun väestörakenne 
tulee epäedullisemmaksi - meillähän se on 
vielä tänä päivänäkin verrattain edullinen - niin 
silloin on selkeästi se tilanne, että kysymys 
kuuluu: kuka tekee työt? Töitä on tehtävä. 

Tavarain tuotannon problematiikka pyrkii 
leimaamaan koko yhteiskunnan. Kuitenkin 
palvelusektori, palvelusten tuotanto, saatavuus 
ja se, kuka niistä maksaa, tulevat olemaan tässä 
varsinaisesti pulmallisia asioita. 

Valinnat ovat ahtaassa marginaalissa tästä 
eteenpäin mentäessä. Talouspoliittinen tilanne 
on mitä mielenkiintoisin. Samalla kun tar
kastellaan mennyttä, ei voida välttää sitä, että 
se tuo esille kysymyksiä, mitä nyt tässä ja 
edessä olevassa tilanteessa pitäisi tehdä. 
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