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Otsikko ei viittaa reaalisosialismin designin 
kukkaseen vaan ranskalaisen sosiaalipsykolo
gin Serge Moscovicin sosiaalisen representaa
tion teoriaan. Tällä teorialla tiirikoidaan auki 
suomalaisen talouspolitiikan Pandoran lipasta 
- vahvaa markkaa - ansiokkaassa opinnäyt
teessä. Sen on tehnyt Jorma Pöysä Tampereen 
yliopistolle hyvin arvosanoin. 

Gradun arvostelijat Pertti Hemanus ja Pert
ti Suhonen arvioivat työn paikoin lisenssiaa
tintutkielman veroiseksi. Siitä löytyykin uusia, 
ehkä ekonomistejakin kii~nostavia näkökoh
tia. 

Vanhastaan poikki tieteellinen talouspoliit
tinen keskustelu on Suomessa aneemista ja 
tsaarinaikaisin asentein raskautettua. Histo
riallisen rasitteen lisäksi ajattelun työkalut 
ovat vähissä niin tiedotusopissa kuin talous
tieteissäkin, ellei oteta lukuun hienotunteisesti 
haudattua VAMOKAP-kapulakieltä, jota 
suhteellisen suppea älykkövasemmisto yritti 
kehitellä 70-luvulta alkaen. Poliittisen talous
tieteen TANDEM-retki päättyi metsään ja 
polkijoiden takinkääntöön, ajatumiseen dee
kikselle tai dekonstruktioon, myös joidenkin 
hautautumiseen kirjastojen pölyyn tai pank
kien johtajakerroksiin. 

Paradigma hukassa 

Keskustelun puute tai epä-älyllisyys johtuu 
varmasti myös teoriapulasta. Ekonomisti
maailman valtavirta - uusklassinen talous
tiede - kuuluu olevan sivistysmaissa umpi
kujassa. Economist-lehti koluaa tuoreessa jut
tusarjassaan modernin taloustieteen klassikoi
den järjenjuoksua. Avausjutussa (November 
3 1990) lehti arvioi uusklassisen taloustieteen 
synteesin romahtaneen. Lehti ilkkuu, että ta
loustieteen tohtoriksi tähtäävälle on tärkeäm
pää matematiikka kuin talouden tuntemus. 

Amerikkalaisille opiskelijoille tehdyn kyselyn 
mukaan vain 3 OJo katsoo talouden perusteel
lisen tuntemuksen olevan erittäin tärkeää. Pa
rempi tietää paljon vähästä, kuin vähän pal
josta. Uskaltaako Snellmaninkadun norsun
luutornissa istuva establishmentekonomisti 
tunnustaa, että pallo Dn hukassa? 

Myös talouspolitiikan julkisuutta jäsentä
vä tiedotustutkimus on lapsenkengissä. Tä
män alan akateeminen ankkalammikko näyt
tää marxismi-leninismin konkurssin jälkeen 
tyhjentyneen. Täytteeksi on Tampereen yli
opistossa virinnyt uutta harrastusta, josta Jor
ma Pöysän pro gradu on laadukas esimerk
ki. Hän hakee työkalunsa muodikkaan dis
kurssianalyysin liepeiltä ja saa jopa tarinaan
sa tolkkua. 

Sopulit diskurssianalyysiin 

Diskurssianalyysi on saanut Suomessa keskei
simmin vaikutteita Michel Foucault'n kielen 
arkeologisesta tutkimuksesta. Diskurssi näh
dään eräänlaisena merkityskielen, sen muotoi
lun ja tulkinnan valtapelinä. Tuo valtapeli ei 
rajoitu makrovaltaan vaan myös järjenjuok
sun ja ihmissuhteiden mikrovaltaan. Tämä 
kamppailu luo todellisuutta ja sen tulkintoja, 
syviä julkilausumattomia sitoumuksia. 

Emansipatorisesta Jurgen Habermasista 
Foucault eroaa siten, että hän näkee vallan tie
don lähteenä eikä rationaalisen tiedon estee
nä. Habermasin mukaan rationaalista tietoa 
syntyy vain silloin, kun valtasuhdetta tai he
gemoniaa ei ole. Foucault on siis Haberma
sia kyynisempi väittäessään, ettei mitään dis
kursiivisia käytäntöjä voi olla tai luoda ilman 
valtaa. Valta on aina läsnä. 

Kummankin käsitys eroaa taloustieteelle tu
tusta rationaalisesta tulkinasta, jonka mukaan 



tieto on valtaa tietoisen, päämääriään punnit
sevan taloudellisen toimijan välineenä.! 

Nähdäkseni Pöysän ydinoivalluksia on se, 
että tekstivirran ymmärtäminen pelkäksi dis
kurssiksi on liian köyhää ja staattista analyy
siä. Hän päätyy siis· samaan kritiikkiin kuin 
ne tiedotustutkijat jotka moittivat, että esim. 
merkitysrakenteiden hienostunutkin purku 
palautuu lopulta kirjoitusten luonnehdinnoik
si. Tällaiset luonnehdinnat eivät pääse kiinni 
tekstien piilosisältöihin sen paremmin kuin 
prosenttijakautumia pullistelevat volyymitut
kimukset tai sisältöanalyysit. Esim. semant
tisen neliön kaltaisiin pelkistyksiin köyhtyvä 
diskurssianalyysi on epähistoriallista eikä edes 
pyri vastaamaan, mitä tekstit merkitsevät 
vaan kuinka tekstit merkitsevät. Tulokset voi 
tulkita miltei miten huvittaa (vrt. Silvo 1988). 
Eli valtio-opissakin riittää, kun tietää paljon 
vähästä. 

Sosiaalinen representaatio - ajatusten silta 

Pöysän gradu yrittää ulottua teksteistä puhu
jan ja lukijan päähän. Siltana teksteistä ihmis
ten arvomaailmoihin hän käyttää Moscovicin 
sosiaalisen representaation teoriaa. Tämä 
teoria ja sitä soveltava empiria kohdistuvat se
kä ajattelun sisältöön että siihen tapaan, jol
la ajatuksia luodaan. Käsite luo siltaa yksilöl
listen ja sosiaalisten maailmojen välille. So
siaaliset representaatiot ovat yhteisiä tulkin
toja ja tulkintatapoja maailmasta. Ne mah-

I Diskurssianalyysi on lannoittanut viime vuosina po
litiikan ja tiedotuksen tutkimusta myös Suomessa, mut
ta kunnon sadon korjuuta saadaan vielä odottaa. Sen juu
riin antavat johdatusta mm. Aristoteles, Pierre Bourdieu, 
Umberto Eco, Michel Foucault, Anthony Giddens, A. J. 
Greimas, Jiirgen Habermas, Ilkka Heiskanen, Pertti He
manus, Jaques Lacan, Tom Moring, Veikko Pietilä, Is
mo Silvo, Dan Steinbock ym. Tässä seurassa Moscovici 
on suomalaisille verrattain tuntematon tulokas~ Tiukan 
aikabudjetin sitoma saa pika-pikajohdatuksen tutkielman 
teoriaosasta (Pöysä 1990, ss. 8-34). Tutkielman arvos
telijat Hemanus ja Suhonen tulevat tunnustaneeksi poik
kitieteellisen diskurssianalyysin ydinongelman sivuuttaes
saan asiantuntemattomuutensa myöntäen lähes mainin
nalla tutkielman talouspoliittiset taustaluvut. Tampereen 
yliopisto on tosin yrittänyt rakentaa tätä siltaa (A vauk
sia journalismikritiikkiin 1990). 

467 

dollistavat yksilöiden välisen kommunikaation 
ja ymmärryksen tarjoamalla yhteisön jäsenille 
koodit asioiden ja ilmiöiden nimeämiseen ja 
luokitteluun samoin kuin sosiaaliseen vaih
toon. Sosiaaliset representaatiot ilmaisevat se
kä merkityksiä että tavoitteita. 

Ne eivät vain kuvaa todellisuutta vaan toi
mivat samalla toimintaa suuntaavina suunni
telmina ja »karttoina», joiden kautta syntyy 
yhteisymmärrys. Moscovicin mukaan sosiaa
liset representaatiot ovat keskenään vuorovai
kutuksessa olevien käsitteiden ja mielikuvien 
kokonaisuuksia ja verkostoja. Representaa
tioissa on siis eri puolia ja tasoja; olosuhteet 
ja tilanteet ratkaisevat mitkä puolet nouset 
kulloinkin hallitseviksi (Pöysä 1990, s. 8). 

Keskustelu on teorian keskeisiä käsitteitä. 
Keskustelussa ryhmäkohtaiset representaatiot 
kamppailevat hallitsevasta asemasta, hegemo
niasta. Moscovicin teoria on siis dynaanim
sempi kuin sille sukua olevat merkitysraken
teiden purkuohjeet. 

Lastu laineilla tai alus ankkurissa 

Keskeisiä käsitteitä ovat myös ankkurointi ja 
objektivointi. Ankkurointi sitoo ja kääntää 
asiat representaation kielelle. Jonkin ilmiön 
tuntemattomuus ilmaisee kuilua ihmisen ja 
maailman välillä. Asioiden merkityksiä ei ym
märretä. Kysymys on outouden, kummallisen 
kokemuksesta, jonkin joka ei sovi tuttuihin 
rakenteisiin, käsityksiin ja oletuksiin. Jotta 
outo, pelottava ja vieras voidaan sietää, täy
tyy se ankkuroida olemassa oleviin yksilölli
siin ja sosiaalisiin representaatioihin. Tunte
maton täytyy tehdä tutuksi, käsiteltäväksi ja 
keskusteltavaksi todellisuudeksi. Uusien asi
oiden sanotaan olevan siinä vaiheessa ankku
roituneita, kun niitä ei enää hämmästellä. 
Niistä on tullut itsestään selvyyksiä. Olennais
ta on, että representaatioiden sisältämät aja
tukset ovat objektivoituneet; kohdetta ei enää 
eroteta käsitteestä tai kuvasta. 2 

2 Tämä ankkuroinnin kaipuu vertautuu yksilön iden
titeettikriisin tai anomian kammoon. Ei ole mieltä ilman 
kieltä. Tätä jäsentää syvemmällä joskin staattisemmalla 
tavalla Van Poecke (1989) puhuessaan journalismin 1) 
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Jakomielinen journalismi 

Journalististen tuotteiden kuluttajalle journa
lismi on »Suuren Tekstin» uudelleen lukemis
ta, eli 

»journalismi on tavallaan koskaan päät
tymätöntä ja koskaan ehdottomiin loppu
tuloksiin päätymätöntä keskustelua yh
teiskunnan todellisuudesta» (Pöysä 1990, 
s.29). 

Journalistinen professionalismi tarkoittaa 
sekä (1) yhteisöllistä tapaa nähdä ja arvottaa 
maailma että (2) käytännöllistä kehystä, jo
ka säätää miten tapahtumista ja prosesseista, 
niiden havaituista piirteistä tuotetaan journa
listisia esityksiä. Sosiaalistuessaan journalis
tiseen kulttuuriin tuleva toimittaja oppii nou
dattamaan näitä pitkälti kirjoittamattomia 
sääntöjä itsestäänselvyyksinä. Lukija taas nie
lee nuo eri juttutyypeille ominaiset ilmaisuta
vat - mutta myös muut taustaoletukset ja ar
vot - samaan tapaan kuin lapsi oppii luon
nollisen kielen Objektivoituessaan niistä tulee 
epäproblemaattisia ja huomaamattomia (Pöy
sä 1990, s. 27). 

Journalistisissa teksteissä ääni kuuluu »toi
mitt~talle» silloinkin kun kysymys on suoris
ta lainauksista, koska toimittaja valikoi mit
kä diskurssit tulevat esitYlcseen mukaan. Nä
kökulma on puolestaan se prisma, jonka kaut
ta »toimittajan» esittämä välittyy havaittuna, 
koettuna tai tiedettynä. Pöysä nimeää näin 
Pietilään ja Ridelliin viitaten neljä kertoja
tyyppiä: 

1. Näkyvä asioihin puuttuva »toimittaja» 
(»minusta/meistä/lehtemme mielestäl ti
lanne on huolestuttava») 

2. Näkyvä asioihin puuttumaton »toimittaja» 
(»Pohdin/pohdimme tilannetta.») 

3. Näkymätön asioihin puuttuva »toimittaja» 
(»Tilanne on huolestuttava.» »X arvioi ti
lanteen väärin») 

4. Näkymätön asioihin puuttumaton »toimit
taja» 
(»X:stä tilanne on huolestuttava.» »Y:stä 
X arvioi tilanteen väärin) 

mestaridiskurssista, 2) yliopistodiskurssista,. 3) hysteeri
kon diskurssista ja 4) analyyttisestä diskurssista. 

Nykyisen journalistisen professionalismin 
mukaan »toimittaja» eli esitystekniikka on lä
hinnä tyyppiä 2. tai 4. Tyypit 1. ja 3. ovat 
»pääkirjoitustyyliä» . 

Pöysä penkoo tämän myllyn tuottamasta 
lehtipinkasta sosiaalisia representaatioita, jot
ka ovat samalla sekä tulkintakehikkoja (odo
tushorisontteja) että esityksiä jostakin.3 

Retoriikan rekonstruktioaineisto 

Pöysän empiirinen aineisto koostuu julkises
ta ja ei-julkisesta valuuttakeskustelusta ja sen 
kuvauksista. 

Ensinnäkin kirjallisista lähteistä eli muistel
ma- ja kokoomateoksista hahmotellaan vah
van markan syntyhistoriaa 1970-luvun puoli
välistä alkaen. 

Toiseksi Suomen Pankin 1. 1. 1986-29. 4. 
1987 lehtikatsauksista, etenkin 10. 5 1986 al
kaen rekonstruoidaan se ns. hallitsemattoman 
virittyneisyyden kriisikausi, jolloin vahvan 
markan representaatio oli koetuksella. SP:n 
lehtikatsauksiin on kopioitu pankin relevan
teiksi katsomat valtakunnallisten päivä-, maa
kunta-, ja aikakauslehtien tekstit. Tutkija on 
myös haastatellut vuoden 1986 ratkaisuja lä
heltä seuranneita henkilöitä, joita ei yksilöidä. 

Kekkonen-Keynes-Karjalainen OUT, 
Koivisto-Korpilampi-Kullberg IN 

Tiivistäen lyhyeen tutkielman talouspolitiikan 
kuvauksen. Oletan sen tämän lehden lukijoille 
ennestään tutuksi. 

Tutkija periodisoi talouspolitiikan lähihis
torian seuraavasti (Pöysä 1990, ss. 49-50): 
1950-luvulla vakiintunut kasvupolitiikka kesti 

3 Taloustoimittajana olen tietenkin tätä tutkielmaa 
kommentoidessani lasikaapissa. Yritän kuitenkin erottaa 
Pöysän päätelmät omistani. Tunnustan heti alkuun, että 
Pöysän empiirisen tarkastelujakson käännekohdassa 
1980-luvun alkupuolella olin toimittajana pihalla kuin lin
tulauta. Käsitykseni ei ollut ankkuroitunut mihinkään. 
Kansallisen talousstrategiamme suuresta käännöksestä ei 
ollut harmainta aavistusta. Uskallan silti panna kynäni 
soppaan, koska oman välineeni journalistiset tuotteet eivät 
sisälly tutkielman aineistoon. 



1970-luvun puoliväliin. Vuodet 1975-77 oli
vat laman ja rakennemurroksen aikaa, jolloin 
talouspolitiikan linjaa perusteltiin työllisyys
retoriikalla. Vuodet 1977-83 vakiinnuttivat 
uuden talouspolitiikan. Vuodesta 1983 alkoi 
vahvistuvan markan ja inflaatioretoriikan 
aika. 

Tutkielmaakärjistä'en: D-vitamiinilla dou
pattu vanha KKK-talous ajettiin ulos. Uudel
la kovan markan KKK-taloudellaajettiin 
reaalikoron maailmaan ja pakotettiin teolli
suus kansainvälistymään. 

Talouspolitiikan suomalaisella mallilla Pöy
sä tarkoittaa talouspoliittisten ajatus- ja toi
mintatapojen kokonaisuutta. Kyse on siis se
kä tOimenpiteistä että tuen hakemisesta rat
kaisuille. Hänkään ei väitä, että »suoma1ai
nen malli» olisi, selkeä ja tiedostettu vaan 
(Pöysä 1990, s. 45) 

»talouspolitiikka lieneekin ollut enem
mänkin vastaantulleisiin ongelmiin rea
gointia ja 'huonoista vaihtoehdoista par
haan' valitsemista.( ... ) 

- »Julkisen vallan suhdannepoliittista in
terv~ntiota on vierastettu ... Ajatukselli-

,sella tasolla 'suomalaisessa mallissa' ovat 
korostuneet vientiteollisuuden kilpailu
kyky, valtiontalouden tasapaino, julkisen 
sektorin kasvun rajoittaminen, kokonais
kysynnän merkityksen väheksyminen sekä 
yksityisomiStuksen ja voitontavoittelun 
legitiimi tunnustaminen» (Pöysä 1990, 
s. 45) 

Vakaan markan polulle 

Poliittinen läpimurto inflaatio-devalvaatio 
kierteestä -vahvan markan politiikkaan jälji
tetään vuosiin 1982-,-83. 

Rahapolitiikan murroksen alku löytyy vie
lä kauempaa; 15. 1 L 1977 nimitetyn Sorsan 
elvytyshallituksen verouudistuksista, jotka 
helpottivat yritysten Oman pääoman kasvua. 
Markkinamekanismin ydin elimarkkinaraha 
alkoi kasvaa. »Harmaan rahan» pottia kas
vatti myös itäkauppafirmojen runsas likvidi-
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teetti. Raha~ ja valuuttapolitiikan säännöste
ly alkoi repeillä. 

Joulukuun 1982 ns. kanuunakapina heitti 
kommunistit hallitusnäyttämöltä ja kullisseis
sa alkoi kajastaa sinipuna (Pöysäs. 18). Pää
johtaja Ahti Karjalaisen erottaminen teki 
vuonna 1983 tietä Rolf Kullbergille. 

Jälkeenpäin rekonstruoitu käsikirjoitus vai
kuttaa elegantilta. Tällainen pikatulkinta ei 
voi kuitenkaan olla historiantutkimuksen ve
roinen.4 Saman teorian on esitellyt Kanavas
sa Jukka Sjöstedt (1988) löysemmin ja lennok
kaammin iloiten lopuksi: »Onneksi tämä ei 
jää puheeksi, vaan uusi kansainvälinen ta
lousstrategiamme yllyttää yritykset ja ihmiset 
tehostamaan toimiaan. Tämä pajatso kilisee 
ainakin lopun vuosisataa» (kursivointi RJ :n) 

Sopulit, : talousterroristit ja Kullbergin VPK 

Suomen Pankin lehdistökatsaukset penkonut 
Pöysä saa vaalinalusvuoden käänteistä'sata
sivuisen salapoliisitaiiinan, joka hakkaisimdh
ta pikapokkaria (PoYSä 1990 ss. 115-212). 

Oleellista syksyn ,1986 talouskeskustelusså 
oli vakaanvaluutan'normin henkinen ylivai~ 
ta, jota uhmannut ulkoministeri Väyrynen 
tahtomattaan raivasi tietäsinipunalle: 

»Vain harvat, uskaltautuivat avoimesti 
vaatimaan devalvaatiota. Sana 'devalvaa-

,tio' oli tabu. Vaikkei Väyrysen johtama 
Keskustapuolue ollutkaan 'vahvan mar
kan' poliitiikan takana oli se virallisesti 'va
kaan markan' politiikan puolella. Toisaalta 
Väyrynen ilmeisesti ajatteli, että devalvaa
tio tukisi vientiteollisuuden kilpailukykyä 
muuttamalla tulonjakoa ja kiihdyttämäl-

4 Jos uusi taloussfrategia joskus kilisee vaurautta, jon
kun pöytälaatikosta saattaa löytyä vielä vanhempi vah
van markan julistus, joka luo myöhemmälle kehityksel
le uuden tulkinnan, tai päinvastoin. Salassa ovat vielä 
pankkimiesten muistelot valuuttapositioiden virityksistä 
ja purkamisista. Kauden taloushistorian kirjoittaja saat
taa joskus uusilla dokumenteillä kääntää käsikirjoituk
sen päälaelleenkin. Ja vielä myöhempi ehkä revisioi.sen
kin kuten on nyt käymässä Kekkosen ajan poliittiselle, his
torialle jne. Saattaapa jonkun nu~skijan päähän päläh
tää ajatus tarkoituksellisesta dramatisoinnista valuutta
säännöstelyn purun nopeuttamiseksi. 
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lä inflaatiota, minkä" oli määrä alentaa 
reaalikorkoa ja rohkaista siten investoin
teja. Näin hän oletettavasti uskoi olevan
sa vientiteollisuuden Ga koko kansantalou
den) asialla. Devalvaatio oli, tai sen uskot
tiin olevan myös keskustapuolueen kannat
tajakunnan ja sitä kautta Väyrysen intres
sissä. Devalvaation kautta ajateltiin pääs
tävän kantohintojen nostoon ja reaalikor
kojen alenemiseen, jotka molemmat hyö
dyttävät maataloutta. Aineiston perusteella 
on mahdotonta arvioida, miten tietoista 
taktiikka oli. Nousivatko 'vahvan' repre
sentaation vaikutukset' selkäytimistä' , tie
dottomasta» (Pöysä 1990 s. 163; lieneekö 
tutkijalle tullut lyöntivirhe, pitäisikö 'vah
van' tilalla olla 'vanhan' /RJ). 

Tapahtumien kulku keväästä 1986 alkaen 
oli lyhyesti seuraava: Romahtanut raakaöljyn 
hinta loi epävarmuutta ja valuuttavaranto al
koi huveta. Kansan herätessä reaalikorkoon 
poliittiset paineet peruskoron alentamiseen 
nousivat. Paine ei laskenut, vaikka pankkival
tuusmiehet puristivat Kullbergilta puolen pro
senttiyksikön alennuks~A. 
,,1 Keväällä Pentti Kouri, Pellervon taloudel
lilJen tutkimuslaitos, Esko Seppänen ja Ebbe 
Sommar järkyttivät. hallitsevaa representaa
tiota arvelemalla Suomen joutuvan tai liuku
van devalvaatioon. Hegemonista representaa
tiota uusintivat Erkki Liikanen, Kalevi Sor
sa, Markku Puntila, Matti Vanhala, Matti 
Korhonen, Pekka Korpinen ja Kauppalehden 
pääkirjoittaja paheksumalla ja torjumalla 
»rumaa sanaa» suoraan tai kiertoilmauksin 
(D-vitamiini!). Jännite virittyi myös puolue
poliittisella. ulottuvuudella. 

Hallitsematon virittyneisyys levisi suureen 
yleisöön ja ulkomaille kun Suomen Pankki 
16.5. 1986 teki Norjan 12 prosentin deva]vaa
tion imussa 1,7 prosentin putkiliikken, joka 
tulkittiin taipumiseksi spekulaatiopaineiden 
edessä. Tämä lupausten vastainen valuutta
kurssimuutos oli osa ratkaisua, johon sisältyi 
peruskoron ja energiaveron alennus. 

Neljä kuukautta ratkaisun jälkeen Suomen 
Pankin pääjohtaja Kullberg selittää taustaa 
Helsingin Sanomille näin: 

»Toukokuussa, oli pakko alentaa perus
korkoa, koska muuten olisi ollut poliit!J-

sesti erittäin vaikea saada eduskunnassa lä
pi energiaverouudistus, jota minä ja mo
net muut pitivät erittäin tärkeänä kilpailu
kyvyn kannalta. Kun peruskorko piti saa
da alas, niin miltäs se olisi näyttänyt mark
kinoiden ja maailman kannalta, jos sama
na päivänä, Norjan devalvaation jälkeen, 
alennetaan peruskorkoa ja siirrytään kor
keampaan päiväkorkoon. Päiväkorko oli 
16 % sinä päivänä, kun pankkivaltuusmie
het kokoontuivat ja valuuttaa virtasi edel
leen maasta. Todella tämä liike oli hyvin 
pienessä piirissä suunniteltu, aikaisemmin. 
Myös mitoitus, noin kaksi prosenttia, oli 
päätetty. Siinä vaiheessa meillä oli palkka
sopimukset tehty valitettavasti suurempi
na kuin oli tilanteeseen sopivaa meillä oli 
pitkiä lakkoja keväällä, länsivienti ei silloin 
vielä tahtonut vetää, öljyn hinta oli alen
tunut ja idänkaupan joutuminen vaikeuk
siin lähitulevaisuudessa voitiin nähdä.» 

Pöysä (1990, s. 123) tulkitsee Kullbergia 
näin: 

»Keskuspankin pääjohtajan tarpeen se
littää minidevalvaatiota jälkikäteen julki
suudessa tekee ehkä ymmärrettäväksi se, 
että Suomen Pankin sisällä oltiin tiettävästi 
erimielisiä valuuttakurssiratkaisusta. Pää
johtaja Kullberg ja hänen 'pieni piirinsä' 
ei kenties vielä ymmärtänyt uskottavuus
problematiikan merkitystä markkinaeh
toistuneissa olosuhteissa. Huoli energiave
ron läpimenosta houkutti sivuuttamaan us
kottavuusargumentit. » 

Oleellista draaman virityksessä oli »pienen 
putkiliikkeen» otsikoiminen minidevalvaa
tioksi: »Peruskorko laski prosentin. Palkka
tilejä rokotetaan. Suomen Pankki devalvoi 
markkaa kaksi prosenttia» (Helsingin Sano
mat). 

Kesälomakauden lopulla pääjohtajan »so
puleiksi» nimeämät ulkomaalaiset dealerit al
koivatmyydä markkojaan,pankki tappoi spe
kulaation tunnetulla tavalla julkIsella julmis
telulla ja 40 prosentin päiväkorolla. Alullaan 
ollutta valuuttasäännöstelyn purkua kiirehdit
tiin. Pääjohtaja Lassila moitti julkisesti kes
kuspankkia siitä, ettei se ymmärrä markkinoi
den käyttäytymistä. 



Joulukuussa 1986 SP:n osastopäällikkö 
Johnny Åkerholm tilittää hikisen syksyn ko
kemuksia Helsingin Sanomissa: 

»Viime kuukausina on julkisuudessa 
jouduttu seuraamaan perin kummallista ta
louspoliittista keskustelua. On esitetty suuri 
määrä ennusteita, jotka ovat niin lähellä 
toisiaan kuin ennusteiden tarkkuus huo
mioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia. 
Siitä huolimatta arvioihin liittyneet tekstit 
ja tulkinnat ovat sävyltään poikenneet toi
sistaan hyvin jyrkästi. On syntynyt yleinen 
huuto äänestys »pessimistien» ja »optimis
tien» välillä ja syyttely on ollut hyvin ääne
kästä. 

Keskustelun painottuminen ennustetul
kintoihin johtuu ilmeisesti siitä, että kes
kustelu valuuttäkurssipolitiikasta on julki
suudessa joutunut pannaan. Vain harvat 
devalvaatiota vaativat ovat suoraan ja sel
väkielisesti sitä esittäneet. Muut samaa 
päämäärää ajaneet ovat turvautuneet kier
totiehen. 

Ajatuksenjuoksu on lähtenyt siitä, että 
mikäli Suomen taloudellinen tilanne näyt
tää tarpeeksi synkältä,. valuuttakurssin 
muuttaminen on ainoa realistinen talous
politiikan väline. Optimistien argumentoin
ti suotuisten kehitysnäkymien puolesta pe
rustunee samaan ajattelumalliin. He ovat 
voimakkaasti torj uneet mustamaalaaj at.» 

Ylivirittymistä ja vanhvan markan represen
taation järkkymistä Uuden Suomen päätoi
mittaja Johannes Koroma tuli kuvanneeksi 
kolumnissaan 26. 10. 1986: 

»Pääjohtaja Kullberg ja pääministeri 
Sorsa ei edes suostu saapumaan tilaisuuk
siin, ellei heille luvata, että devalvaatiota 
ei käsitellä.» 

Vahvan markan retorikko Matti Korhonen 
opetti 31. 3. 1987 HeSa:ssa: 

»Toimivat herkät markkinat edellyttävät 
eri tavalla viritettyä informaatiota yritys
sektorin tilasta ja näkymistä kuin mihin 
meillä on takavuosina totuttu. Edunval
vontaa palvelevaa informatiota on meillä 
painotettu tummilla sävyillä siinä hyvässä 
tarkoituksessa, että viesti menisi paremmin 
läpi. Useimmiten tämä on ollutperustel
tua. Yrityssekt9rin asiaa ajaa parhaiten 
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realistisen tarkka kuva nyky tilanteesta ja 
tavoitteellisen optimisten kuva tulevaisuu
desta.» 

Toinen keskeinen retorikko, pääministeri 
Kalevi Sorsa päätti 1986 huomiota saaneiden 
puheenvuorojen sarjan Suomen Pankin vuo
sijuhlaillallisilla 8. 12. vaatimalla, että uuden 
hallituksen muodostamisesta kiinnostuneiden 
poliittisten voimien olisi jo nyt ilmoittaudut
tava päättäväisesti vahvan markan politiikan 
taakse. Väyrynen ei ilmoittautunut. 

Eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä SP:n 
pankinjohtaja Harri Holkeri heitti markka
ankkurin Pörssiklubilla: 

»Vahvan markan puolustajista on uusi
kin hallitus koottava. On mielenkiintoista 
todeta, että sosialidemokraattisen puolueen 
puheenjohtajan Kalevi Sorsan lisäksi mar
kan puolesta on yksiselitteisesti puhunut 
myös toiseksi suurimman puolueen pu
heenjohtaja ja käytyjen vaalien kiistatto
min voittaja Ilkka Suominen. Ainakin täs
sä kysymyksessä sosialidemokraatit ja ko
koomus ovat lähempänä toisiaan kuin kes
kustaa, jonka johtohenkilöt ovat julkises
ti taktikoineet devalvaatiolla. 

On välttämätöntä, että uuden hallituk
sen muodostamisesta kiinnostuneet poliit
tiset voimat ilmoittavat jo nyt etukäteen 
noudattavansa päättäväisesti vahvan mar
kan politiikkaa. Jos spekulanteille ajoissa 
selviää, että Suomen Pankin rinnalla tulee 
olemaan vahva parlamentaarinen palokun
ta, häviävät houkutukset tuhopolttoon.» 

Kuusikoukkuinen ankkuri eriytyvillä apajilla 

Helpottaakseen talousjulkisuuden erittelyä 
Pöysä jakaa sen kolmeen hypoteettiseen ylei
söön5: 

1. äänimarkkinajulk~suus (puoluepoliittinen 
orientaatio) 

2. työmarkkinajulkisuus (tulopoliittinen orien
taatio) 

5 Näistä kolma::. on selkeästi eriytynein ja elää koko 
lailla omaa elämäänsä Reuterin ruudulla, lobbauksessa 
ja pankkikonsernien ym. sisäisissä uutiskirjeissä. Allekir
joittanut ei osaa antaa journalistien lähettämille mark
kinasignaaleille yhtä suurta painoa kuin pöysä. 
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3. rahoitusmarkkinajulkisuus (markkinoiden 
orientaatio) 

Eri tilanteissa eri tahoille retoriikkaansa vi
rittävien vaikuttajien puhe jää heterogeeniselle 
ns. suurelle yleisölle usein munkkilatinaksi. 
Tämä julkisuuden ajoittainen outous ja raken
nemuutos on seurausta intressipuolueiden 
muuttumisesta yleispuolueiksi ja rahamarkki
namurroksesta. 

Näillä eri tasoilla eri tilanteissa muotoaan 
muuttavat valuuttapoliittiset representaatiot 
tutkielma jakaa kuuteen luokkaan (Pöysä 
1990, s. 198-201): 

1. Kaikkein yleisimmällä tasolla vahvan 
markan representaatio ilmentää ns. kansan
talouden kokonaisetua, joka on yhtä kuin 
suomalaisten (vienti)yritysten enemmistön etu 
poliittiseksi realiteetiksi tunnustettuna. 

2. Valuuttapoliittisessa representaatiossa il
mentyvät myös ryhmäkohtaiset intressit. Tä
mä tuli tutkielmassa esiin negaationaan spe
kulaatiovaiheessa mekaanisen metsäteollisuu
den ja keskustapuolueen retoriikassa, tosin 
kieltoilmauksina tai journalistien rivien välei
hin syötettyinä. 

3. Representaatiota leimasivat myös tilan
nekohtaiset intressit puoluetaistelussa. Pöysä 
arvelee keskustapuolueen hyötyneen epävar
muudesta vaalivoiton muodossa. Toisaalta 
»epäisänmaallinen devalvaatiopuolue» jätet
tiin »vakaan markan» hallituksesta pois. 

4. Tutkielma esittää myös varovaisen hy
poteesin, että vakaan markan representaatio 
tarjosi monille sini punaa vierastaville kokoo
muslaisille ja sosialidemokraateille mm. mie
likuviin perustuvia syitä muuttaa käsityksiään. 

5. Uudelleen virittynyt valuuttapoliittinen 
tilanne antoi markkinoille uuden tulkinta- ja 
odotushorisontin. Lupausten vastainen »pie
ni putkiliike» johti pitkään vakaan valuutan 
normin epäilyyn, jonka kitkemiseksi vakaa 
markka kirjattiin hallitusohjelmaan. 

6. Hegemoninen representaatio on käsittei
den ja kuvien kokonaisuus. Vertaus-, kieli- ja 
mielikuvilla näyttää olleen huomattava asema 
talouspoliittisen linjan ilmaisemisen välineenä. 

Retorikkojen lintukoto ja julkisuuden 
rakennemuutos 

Tutkielman runsaat esi~erkit osoittavat van
han vallan harmaan ja tarkoitushakuisen pes
simismin eriytyneen 1980-luvulla rikkaaksi re
toriikaksi. Pääministeri ja SP:n pääjohtaja 
lyövät varmasti monta kynäniekkaa niin 
myönteisten kuin kielteisten mielteiden tuot
tajina. 

Pöysän tutkielman ansio on tarkastelujak
son talousjulkisuuden jäsentäminen dynaami
seksi, ajassa liikkuvaksi, odotushorisontteja 
muuntelevaksi prosessiksi. Työläällä metodil
laan hän on saanut journalismin ameebasta 
otteen jos kohta ei aivan pitävää. 

Hän on törmännyt monelle muulle tutkijal
le tuttuun journalistien ja lähteiden vuorovai
kutusongelmaan. Vallalla olevan journalisti
sen koodin mukaan journalistin esittämät tul
kinnat ja väittämät tulee selvästi erottaa tosi
asioista. Arkitodellisudessa lähteen ja kerto
jan horisontit ja retoriikka limittyvät ja lomit
tuvat, rivien väleihinkin voi kirjottaa mitä 
vain. Professionalismin koodit eivät päästä 
journalistia moraalisesta pälkähästä. Nyt ele
tään nähdäkseni passiivisen, ns. toteavan ja 
toisaalta aktiivisen, arvioivan journalismin vä
listä murrosta. Uuden Suomen uusi päätoimit
taja Jarmo Virmavirta kirjaa saman ohjelma
julistuksessaan (12. 11. 1990): 

»Vapaata lehdistöä tarvitaan jäsentä
mään tapahtumia, käymään älyllistä kes
kustelua, selvittämään suuntaa. Timo Laa
tunen ja Aatos Erkko ovat vastikään pe
ränneet sanomalehdiltä aatetta. Painotus 
on ajankohtainen. Useat lehdet ovat muut
tuneet tietotehtaiksi ja alennustavarataloik
si, joissa on tarjolla mitä tahansa kenelle 
tahansa. Kuitenkin muutoksen aikana, mil
joonien uutisten virrassa tarvitaan aineis
-ton jäsentelyä omista lähtökohdista, näke
mystä ja näkökulmaa. Sitoutumattomuus 
on väline, ei yksinään aate» 

Älylliseen keskusteluun vastakkaisesti vai
kuttava tendenssi on julkisuuden voimistuva 
markkinaluonne. Dramaattinen otsikko myy. 
Pöysän mukaan journalistinen professionalis
mi osaltaan kärjisti vinoutuneita odotuksia ja 



voimisti siten spekulaatiota. Sen sijaan speku
laation hellittämisen journalismin konventiot 
ottivat selvästi laimeammin vastaan. Kun Pöy
sä väittää, että vino uutisointi jäi korjaamat
ta hän alaviitteessä korostaa ettei kyseessä ol
lut journalistien kehnous, vaan yhteisöllinen 
tulkintakehys . 

Lopuksi tutkielma ennustaa poliitikkojen ja 
tiedotusvälineiden jännitteen vastedes kiristy
vän (Pöysä 1990, s. 211) 

»Poliitikot vaativat journalismilta klas
siseen tapaan tosiasioiden ja mielipiteiden 
erottamista toisistaan. Käytännössä am
mattitaitoinen journalismi edellyttää polii
tikkjen viestien - kannanottojen, päätös
esitysten ja päätösten arvoimista ja asetta
mista yhteyksiinsä ylipäätään tekemistä 
ymmärrettäviksi. Asiat asetetaan yhteyk
siinsä kommentoivien tekstien avulla myös 
uutismuodonkin puitteissa. Ymmärrettä
väksi tekemisessä, selittämisessä piilee po
liitikkojen ja journalistien välisen jännit
teen ydin» (s. 211). 

Ekonom istijulkisuudesta 

Käsittääkseni nykyinen akateeminen tiedotus
oppi pänttää toimittajien päähän todellisuu
den likiarvon tavoittelua; yhteiskuntatieteen 
metodia todellisuuden pikatulkintoihin. Peri
aattessa ammattikuva ei ratkaisevasti eroa 
ekonomistista. Taloustutkijalla on vain eri
koistunut yleisö. Mikä on ekonomistin ja toi
mittajan suhde? Oma arkikokemukseni tukee 
tutkielman käsitystä siitä, että siinä missä mi
nisteri käyttää poliittista toimittajaa niin myös 
ekonomisti käyttää taloustoimittajaa koepal
lojen heittäjänä. 

Jos tulos tyydyttää, lähde on hiljaa tyyty
väinen. Jos kaiku on paha, sotku selitetään 
sopulien syyksi. Eli vastuu on savolaiseen ta
paan lähteen kuuntelijalla. Voisivatko ekono
mistit tuoda jatko-opintomaistaan tänne Im
pivaaraan myös avoimemman keskustelukult
tuurin. Turhan usein ekonomistit kiistävät yh
teiskunnallisen valtansa, vaikka se on aina läs
nä vaietessakin. Valuuttapoliittisen munkki
latinan arkipäiväistäminen ja epädramatisoin-
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ti saattaisi purkaa hallitsematon virittynei
syyttä. 

Myös lähde-toimittaja-vaihtosuhteen ehtoja 
voisi kenties kirkastaa. Nimellä ja anonyymi
nä esiintymisen säännöt ovat anglosaksisessa 
lehdistö kulttuurissa selvät (On the Record, 
Background, Deep Background, Off the Re
cord). Täällä pelisäännöt ovat yhtä kehittyneet 
kuin pörssissä 1980-luvulla. 

Ajatuksen ankkuri uudelle koetukselle? 

Maalaamatta pirua seinälle nähdään, että nyt 
eletään hieman neljän vuoden takaisissa tun
nelmissa. Vaalit ovat ovella, yhdentymispoli
tiikassa vallitsee hallitsematon virittyneisyys 
ja itäkauppa on kaaoksessa. Tulopoliittinen 
julkisuus vaatii loistavaa retoriikkaa EMS
kytkennän syöttämiseksi ay-liikkeelle. Retoo
rikoille on luvassa taas töitä. 

Rahamarkkinajulkisuus näyttää osin omak
suneen jo uuden paradigman, joka lienee dis
kontattu odotuksiin. Tosin SYP:n ja KOP:n 
johtajien valuuttapoliittinen retoriikka eroa
vat toisistaan outoutfa luovalla tavalla. 

Äänimarkkinajulkisuudelle eurokurin ku
vittelisi tulevan syötetyksi, kun impivaaralai
nen fobia vaihtuu euroruokaa isoavaksi eufo
riaksi. 

Mutta millä retoriikalla puhua pysähdyk
siin ulkomaanvelan kasvu, muuttaa se kansal
lisen talousstrategiamme pajatson kilinäksi? 
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