
Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 4/1992 

Avoimen sektorin kilpailukyky - Suomen 
talouspolitiikan pyhä lehmä: näkökohtia 
budjettiesiteimien talouspoliittisesta retoriikasta 1 

VISA HEINONEN 

Finanssipolitiikalla tarkoitetaan niitä talouspo
litiikan keinoja, joilla pyritään vaikuttamaan ta
louteen i) julkisten menojen - siis julkisen 
kysynnän ja siirtomenojen - tai ii) verotuk
sen kautta. Talouspolitiikan keskeisistä tavoit
teista täystyöllisyyteen, oikeudenmukaiseen 
tulonjakoon sekä ekologisesti kestävään talous
kehitykseen voidaan vaikuttaa juuri finanssipo
litiikalla. Välillisesti sillä on vaikutuksensa 
myös talouspolitiikan muihin tavoitteisiin: hin
tatason vakauteen ja ulkoiseen tasapainoon. 

Näistä lähtökohdista on mielenkiintoista tar
kastella valtiovarainministerien Kansantalou
dellisessa Yhdistyksessä pitämiä budjettiesitel
miä. Edellä sanotusta voisi päätellä, että niis
sä keskityttäisiin nimenomaan verotukseen ja 
julkisiin menoihin. Valtiovarainministerit ovat 
kuitenkin puhuneet monista muistakin asiois
ta, mikä käy ilmi seuraavasta tarkastelusta. 
Syksyisin yhdistyksessä pidettyissä jo perintei
siksi muodostuneissa esitelmissä on käsitelty 
seuraavan vuoden budjettia ja esitelty finans
sipolitiikan suhdannepoliittisia päälinjoja. 
Yleensä kansantalouden asiantuntijat ovat esit
täneet esitelmän jälkeen muutaman puheenvuo
ron, jotka on myös julkaistu Kansantaloudel-

1 Artikkeli perustuu Helsingin Kauppakorkeakou
lulla 24. 4. 1992 järjestetyssä Talous ja kieli -semi
naarissa pidettyyn esitelmään. Kiitän Tuovi Allenia, 
Uskali Mäkeä, Mika Pantzaria, Eeva Pyörälää ja 
Juhana Vartiaista hyödyllisistä kommenteista. Ks. 
myös Allen, Heinonen & Pantzar (1992). 

lisessa aikakauskirjassa. Tarkastelen tässä esi
tyksessä valtiovarainministerien vuosina 
1982-1991 Kansantaloudellisessa Yhdistyk
sessä pitämien budjettiesiteimien ja niistä esi
tettyjen kommenttipuheenvuorojen retonikkaa. 

Retoriikalla tarkoitetaan kielen avulla tapah
tuvaa suostuttelua, missä puhuja pyrkii saa
maan yleisönsä vakuuttuneeksi sanomansa pä
tevyydestä2

• Yleisöllä on siis retoriikassa tär
keä merkityksensä. Tarkastelemassani aineis
tossa yleisö koostuu lähinnä ammattiekonomis
teista sekä talouselämän ja -politiikan päättä
jistä. 

1. Kilpailukyky 

Luon tässä lyhyessä esityksessä katsauksen 
vuosien 1982-1991 budjettiesiteimien yleis
linjoihin. Kiinnitän huomioni erityisesti siihen, 
miten avoimen sektorin kilpailukyky3 on esillä 

2 Retoriikasta, ks. esim. Heinonen (1992,41-58), 
Kakkuri-Knuuttila (1991), Perelman (1982), Perel
man & Olbrechts-Tyteca (1971), Summa (1989) sekä 
Vickers (1989). Taloustieteen retoriikasta: Backhou
se, Dudley-Evans & Henderson (1992), Klamer 
(1984) ja McCloskey (1985). 

3 Puhuttaessa kilpailukyvystä unohdetaan monesti 
tehdä ero 1) hintakilpailukyvyn ja 2) reaalisen kil
pailukyvyn välillä. Hintakilpailukyky kytkee toisiin
sa maan tuotannon ja työllisyyden. Sitä mitataan ta
vallisesti suhteellisilla yksikkötyövoimakustannuk
silla. Erikseen voidaan vielä tehdä ero kysyntä- ja 
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näissä puheenvuoroissa. Vientiteollisuuden 
hintakilpailukyvystä huolehtiminen ja vienti
johteisen kasvu strategian kyseenalaistamatto
muus ovat talouspolitiikan suomalaisen mallin4 

elementtejä. Valtiovarainministerien näkemyk-" 
set ovat monilta osin yhteensopivia suomalai
sen mallin kanssa. 

Vuosina 1982-1991 aikana valtiovarainmi
nistereinä ovat olleet keskustapuolueen Ahti 
Pekkala (vuosina 1982, 1983, 1984 ja 1985); 
saman puolueen Esko Ollila (1986), sosiaali
demokraatit Erkki Liikanen (1987, 1988 ja 
1989) sekä Matti Louekoski (1990) ja kokoo
muksen Iiro Viinanen (1991). Sivumääräisesti 
aineistoa kertyi kaikkiaan 103 sivua. Pieni sa
nafrekvenssikoe paljastaa, että termi kilpailu
kyky esiintyy eri muodoissa kaikkiaan· 102 ker
taa. Ahkerimmin sitä käyttävät keskustapuolu
een valtiovarainministeri Esko Ollila vuoden 
1986 esitelmässään (18), sosiaalidemokraatti 

tarjontapuolen hintakilpailukyvyn välillä. Tällöin 
hintakilpailukyky kysyntäpuolella voidaan esittää 
seuraavasti: 

p: epu, 
missä p = kotimaiset hinnat, pu = ulkomaan hin

nat ja e = valuuttakurssi. Kysyntäpuolen hintakilpai
lukyvyllä ei välttämättä ole suoraa yhteyttää 
kannattavuuteen. Lausekkeesta nähdään, että kilpai
lukyky paranee, mikäli kotimaan hintataso tai va
luuttakurssi laskee. Vastaavasti tarjontapuolen hin
takilpailukyky voidaan esittää: 

c: e cu, 
missä c = kotimainen hintataso, cu = ulkomainen 

kustannustaso ja e = valuuttakurssi. Samoin kuin ky
syntäpuolella tarjontapuolen hintakilpailukykyyn 
pätee, että se kohenee, jos kustannustaso laskee tai 
valuuttakurssi nousee. On huomattava, että sanottu 
pätee ainoastaan täysin avoimessa taloudessa. 

Reaalisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan muita kuin 
suoraan tuotteiden kustannuksista määräytyvään hin
tatasoon liittyviä tekijöitä. Tällaisia tekijöitä ovat 
laadulliset tekijät, yrityksen maine markkinoilla, in
novointikyky, markkinoInti jne. Reaalisen kilpailu
kyvyn mittaaminen on yleensä paljon hankalampaa 
kuin hintakilpailukykyyn liittyvien tekijöiden mit
taaminen. Hintakilpailukyky onkin periaatteessa hel
pomman mitattavuutensa takia suosittu mittari maan 
teollisuuden kannattavuudelle. 

4 Mallia ovat tutkimuksissaan hahmotelleet Juk
ka Pekkarinen (1989), Pekkarinen, Vartiainen, Väi
sänen ja Åkerholm (1984), Pekkarinen ja Vartiainen 
(1989 ja 1992) sekä Pekka Kosonen (1987). 
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Taulukko 1. Kilpailukyky-termin esiintyminen 
budjettiesitelmissä 1982-1991. 

Kilpailukyky-termin käyttö hinta- reaalinen 
kilpailukyky kk 

Pekkala 1982: 7 2 1 
Åkerholm (puheenvuoro): 10 2 6 

Pekkala 1983: 9 2 4 
Morri (puheenvuoro): 2 1 

Pekkala 1984: 7 2 
Vartia (puheenvuoro): 1 

Pekkala 1985: 3 
Salolainen (puheenvuoro): 1 

Ollila 1986: 18 4 
Lipponen (puheenvuoro): 1 
Suominen (-»-): 4 2 

Liikanen 1987: 1 
Ahtiala (puheenvuoro): 4 4 

Liikanen 1988: 
Korpela (puheenvuoro): 4 
Vartia (-»-): 5 

Liikanen 1989: 
Koskela (puheenvuoro): 1 1 

Louekoski 1990: 16 7 7 
Viinanen 1991: 8 

Yhteensä 102 21 30 

Matti Louekoski (1990; 16), Johnny Åkerholm 
puheenvuorossaan Pekkalan esitelmään vuon
na 1982 (10) ja keskustan Ahti Pekkala vuo
den 1983 esitelmässä (9). Kilpailukyky-termin 
esiintyminen vuosien 1982-1991 budjettiesi
telmissä ja niihin liittyvissä puheenvuoroissa 
on esitetty taulukossa 1. 

Valtiovarainministerit ja heidän kommen
taattorinsa käyttävät kilpailukyvyn käsitteen eri 
versioita, ja tekevät joissain tapauksissa erot
telun hintakilpailukyvyn ja reaalisen kilpailu
kyvyn välillä. Lisätäsmennyksiä yleisestä kil
pailukyvyn käsitteeseen puhujat tekevät seuraa
vasti: Vuoden 1984 esitelmässään Ahti Pekkala 
puhuu teollisuuden kilpailukyvystä· ja· samoin 
Ilkka Suominen valtiovarainministeri Ollilan 
esitelmään liittyvässä puheenvuorossaan vuon
na 1986 sekä Esko Ollila vuonna 1986 käyt
tää monia eri versioita5• Erkki Liikasen vuoden 

5 »Teollisuuden kilpailukyky» (Ollila 1986, 327), 
»metsäteollisuuden kilpailukyky» (mas. 328), »vien
nin reaalinen kilpailukyky» ja »vientiteollisuuden 
kilpailukyky» (mas. 329) sekä »vientiyritysten 
kilpailukyky» (mas. 330). 



Taulukko 2. Avoin/suljettu sektori -dualismin 
käyttö puheenvuoroissa. 

Puheenvuoro 

Pentti Vartian kommentti 

Visa Heinonen 

Taulukko 3. Puhuminen sopeutumisesta budjetti
esitelmissä ja kommenteissa. 

Puheenvuoro 

Åkerholm (1982) 
Pekkala (1984) 
Pekkala (1985) 
Ollila (1986) 
Liikanen (1987) 
Liikanen (1988) 
Juhantalo (1988) 

Ahti Pekkalan. esitelmään 1984 
Esko Ollilan esitelmä 1986 
Erkki Liikasen esitelmä 1987 
Pertti Kukkosen kommentti 
Erkki Liikasen esitelmään 1987 
Tarino Korpelan kommentti 
Erkki Liikasen esitelmään 1988 
Pentti Vartian kommentti 

3 Vartia (1988) 

1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
5 

Louekoski (1990) 
Erkki Liikasen esitelmään 1988 
Erkki Liikasen esitelmä 1989 
Matti Louekosken esitelmä 1990 
Iiro Viinasen esitelmä 1991 

4 Viinanen (1991) 
1 
4 Yhteensä 20 
5 

Yhteensä 21 

1988 esitelmästä esittämissään puheenvuorois
sa Asko Korpela ja Pentti Vartia käyttävät kä
sitettä avoimen sektorin kilpailukyky. Samoin 
Iiro Viinanen vuoden 1991 esitelmässään. Mat
ti Louekoski puhuu vuoden 1990 esitelmässään 
avoimen sektorin kilpailuedellytyksistä. 

2. Avoin/suljettu sektori -dualismi 

Budjettiesitelmissä keskustellaan myös talou
den dualistisesta jakautumisesta avoimeen ja 
suljettuun sektoriin. Dualismi esiintyy aineis
tossa kaikkiaan 21 kertaa6• Eniten sitä viljele
vät kokoomuslainen valtiovarainministeri Iiro 
Viinanen, sosiaalidemokraattinen ministeri 
Matti Louekoski sekä Etlan Pentti Vartia kom
menttipuheenvuorossaan Erkki Liikasen budjet
tiesitelmään. Avoin/suljettu sektori -dualismin 
käyttö lisääntyy selvästi 1980-luvun puolivä
lin jälkeen, ja sitä käytetään ahkerimmin ku
luvan vuosikymmenen kahdessa ensimmäisessä 
esitelmässä. Dualismin käyttö budjettiesitel
missäja niiden kommenteissa on esitetty tau
lukossa 2. Erityisesti valtiovarainministerien 

6 Dualismia käyttävät Tarmo Korpela (1988, 
361 -362), Pertti Kukkonen (1987, 367), Erkki Lii
kanen (1987, 365 ja 1989, 402), Matti Louekoski 
(1990, 374 ja 376), Esko Ollila (1986, 329), Pentti 
Vartia (1984, 361 ja 1988, 365) sekä Iiro Viinanen 
(1991, 411-414 ja 416). 

esitelmiä kommentoivat kansantaloustieteilijät 
näyttävätmieltyneen dualismiin. 

Tarkastelkaamme joitain esimerkkejä avoin/ 
suljettu sektori -dualismin käytöstä.· Valtiova
rainministeri Iiro Viinasen mukaan: 

Varsinainen ongelma on, että kansanta
louden voimavarat takavuosien korkeasuh
danteessa hakeutuivat liian suuressa määrin 
suljettuun sektoriin. Liian pieni osa tuotan
nosta päätyy vientiin. Tilanteen korjaaminen 
edellyttää voimavarojen mittavaa siirtymistä 
suljetusta avoimeen sektoriin. (Viinanen 
1991,412.) 

Viinanen siis edustaa sangen puhtaaksi vil
jeltyä talouspolitiikan suomalaisen mallin mu
kaista ajattelua, jossa suljettu sektori tuhlaa sen 
minkä avoin sektori ehtii kotiin kantaa. Hän 
kyllä suo valtiolle roolin avoimen sektorin 
»huoltajana»: 

Vastuu kilpailukyvystä, työllisyydestä ja 
yritystoiminnan kannattavuudesta jää tällöin 
työmarkkinaosapuolten kannettavaksi, ei 
julkisen vallan harteille. On tietenkin pai
kallaan, että julkinen valta kantaa huolta kil
pailukyvyn säilyttämisestä avoimella sekto
rilla.(mas.413.) 

Viinanen työntää vastuun finanssipolitiikan 
keskeisestä tavoitteesta täystyöllisyydestä työ
markkinoille. 

Esko Ollila näkee ongelmia elvytyksessä. 
Hänen mukaansa: 

Esimerkkinä voidaan mainita palkkape
rusteisten sosiaaliturvamaksujen alennus, 
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joka on vilahdellut julkisessa keskustelus
sa. Se parantaisi kieltämättä välittömästi 
etenkin työvaltaisen vientiteollisuuden kil
pailukykyä, mutta peräti 2/3 kustannusten 
kevenemisestä kohdistuisi kuitenkin suljet
tuun sektoriin, joka ei elvytystä erityisem
min kaipaa. (Ollila 1986, 329.) 

Kolmantena esitän vielä näytteen innokkaas-
ti kilpailukyvystä puhuvan Matti Louekosken 
retoriikasta. Hän muotoilee ajatuksiaan seuraa
vasti: 

Avoimen sektorin kilpailuedellytysten 
turvaaminen ja kohentaminenkin yhdenty
vässä maailmassa on eräs talouspolitiikan 
kohtalon kysymyksistä. Ensi vuoden tulo
ja menoarvioesityksessä luodaan puitteita 
erityisesti hintakilpailukyvyn palauttamisel
le ja reaalisen kilpailukyvyn jatkuvalle pa
ranemiselle. (Louekoski 1990, 374.) 

Suomalaiselle mallille on perinteisesti ollut 
ominaista tarjontapuolen tekijöiden korostami
nen. Tämän lausuvat julki Ahti Pekkala (1982, 
329), Esko Ollila (1986, 325), joka luonnehtii 
harjoitettua talouspolitiikkaa pragmaattiseksi 
tarjonnan talouspolitiikaksi, ja Pekka Ahtiala 
(1987, 370), joka puhuu tarjontapuolen kun
toon hoitamisesta. 

3. Sopeutuminen 

Monissa kannanotoissa puhutaan sopeutumisesta 
tai sopeuttamisesta. Silloin voidaan viitata jul
kisen talouden, ulkomaankaupan, kustannusta
son, verojen tai palkkojen sopeuttamisesta tai 
koko kansantalouden tai yksittäisten talousyksi
köiden sopeutumiseen ympäröiviin olosuhteisiin. 
Sopeutuminen edellyttää vaihtoehdottomuutta: 
kun sopeudutaan, ei etsitä vaihtoehtoisia ratkai
suja tilanteeseen. Periaatteessa tietysti sopeutu
minen voi tapahtua myös vaihtoehtoisen ratkai
sun kautta, mutta vaihtoehtoja ei yleensä esitetä 
keskustelussa kovin aktiivisesti. 

4. Metaforat 

Metaforat ovat retoriikan keskeisiä trooppeja 
eli puhekuvioita. Näitä vertaukseen perustuvia 
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kielikuvia käytetään kaikenlaisessa puheessa ja 
näin ollen myös talouspoliittisessa retoriikas
sa. Myös edellä käsittelemäni »kilpailukyky», 
»avoinlsuljettu» -jaottelu sekä »sopeutuminen» 
ovat metaforia. Metaforilla on tärkeä sijansa 
inhimillisessä kommunikaatiossa. Talouspoliit
tisen keskustelun metaforat ovat toistaiseksi 
melko vähän tutkittuja. Joitain tutkimuksia on 
1980-luvun lopulla tehty.? 

Aineistossani valtiovarainministeri Erkki 
Liikanen suosii ruokailuun liittyviä metaforia. 
Puhuessaan työmarkkinaratkaisusta hän toteaa 
seuraavaa: 

Ratkaisu on kolmen ruokalajin ateria. En
siksi olisivat alkupalat, joilla avattaisiin rat
kaisu. Varsinainen pääruoka tulisi myöhem
min. Sen jälkeen kun olisi voitu todeta esim. 
kaksivuotisen tuloratkaisun toteutuneen kes
kitetyn sopimusratkaisun edellyttämällä ta
valla, valtiovalta voisi toisena sopimusvuo
tena toteuttaa loput sopimukseen sisälty
neistä kohdista ikään kuin jälkiruokana. 
(Liikanen 1987, 365.) 

Kommentissaan Pekka Ahtiala jatkaa gast
ronomista iloittelua. Hän toteaa: 

Kun olemme syöneet enemmän kuin »tie
nanneet», joudumme joko »tienaamaan» 
enemmän tai syömään vähemmän, eli joko 
lisäämään tarjontaa tai vähentämään kysyn
tää. (Ahtiala 1987, 370.) 

Seuraavana vuonna Liikanen palaa vielä 
»ruokapöydän ääreen». Hän kantaa huolta pöy
täetiketistä. Kommentoidessaan verojärjestel
män monimutkaistumista Liikanen on sitä 
mieltä, että »on rapautettu veropohjaa, luotu 
veronhuojennuksia, tarjottu porkkanaa silloin
kin, kun vatsa on jo sisäfilettä täynnä» (Liika
nen 1988, 357). 1980-luvun lopun nousukau
della yleensä askeettisina pidetyt talousmiehet
kin siis innostuivat »mässäilemään». 

Talouspoliittisessa keskustelussa käytetään 
usein lääketieteellisiä metaforia. Erkki Liika
nen vaalii perinnettä puhumalla »elvytystoimis
ta D-vitamiiniruiskeineen» (Liikanen 1987, 
361). Liikasen mukaan lisäksi julkinen talous 

7 Suomessa talouspolitiikan metaforia ovat tutki
neet ainakin Mäki ja Vartiainen (1989), Pantzar 
( 1989a ja 1989b) sekä Heinonen (1992) ja muualla 
Galbraith (1988) ja Goodwin (1988). 



on »verraten terveellä pohjalla» (mas. 362). 
Häntä kommentoiva Pekka Ahtiala jatkaa sa
malla linjalla ja puhuu »diagnoosista», »D-vi
tamiinihoidosta» sekä »piristys- ja kasvuruis
keesta». Myös Matti Louekoski käyttää lääke
tieteen metaforia: hänen mukaansa »terveeseen 
vaihto suhteeseen» päästään inflaation hidastu
misen ja »paranevan hintakilpailukyvyn» avul
la (Louekoski 1990, 374). Kilpailukyvyn paran
tamisen metafora on selvästi melko suosittu8

• 

Vaihtoehtoisesti puhutaan kilpailukyvyn »pa
lauttamisesta», »kohentamisesta», »edistämi
sestä» tai »kuntoon hoitamisesta». 

Talouspolitiikan suomalaisen mallin retoriik
kaan on kuulunut talouspoliittisten ongelmien 
epäpolitisoiminen, joka on sopinut yhteen ris
tiriitojen ja erimielisyyden raateleman poliitti
sen keskustelun välttämisen kanssa. Sen sijaan 
ongelmat on haluttu nähdä diagnoosia ja hoi
toa kaipaavina lääkärin ammattikuvaan sopivi
na teknisinä ongelmina (ks. Mäki ja Vartiai
nen 1989, 87-88), jolloin päättäjät ja virka
miehet ovat sovitelleet harteilleen valkotakkia. 
Tutkittuaan taloustieteilijöiden käyttämän reto
riikan yhteyttä heidän rooleihinsa Goodwin 
( 1988) on tehnyt sen mielenkiintoisen havain
non, että puhuessaan maallikkoyleisölle talo
ustieteilijät ovat taipuvaisia hylkäämään omas
sa tutkimuksessaan ja keskinäisessä keskuste
lussaan viljelemänsä fyysiset sekä mekaaniset 
metaforat ja käyttämään lääketieteen sekä bio
logian metaforia. 

Iiro Viinanen on valinnut metaforansa alko
holismin hoidon, ilmailun ja sodankäynnin 
alalta. Hän puhuu »katkaisuhoidosta», »syök-

. sykierteen jengoiltaan vipuamisesta», viennin 
»jyrkästä laskusta» sekä »tikittävästä eläke
pommista». Goodwinin mukaan (1988, 213-
214) sodankäyntiin liittyvien metaforien käyt
tö on ominaista ulkomaankaupasta käydylle 
keskustelulle Yhdysvalloissa: niitä ovat käyt
täneet sekä vapaakaupan kannattajat että vas
tustajat. Alkoholismin hoitoon liittyvä metafora 

8 Kilpailukyvyn parantamisesta puhuvat Pekkala 
( 1982) kolme kertaa, Åkerholm (1988) peräti kuusi 
kertaa, Pekkala (1983) kerran, Ollila (1986) kerran, 
Liikanen (1987) kerran, Korpela (1988) kerran ja 
Louekoski (1990) kuusi kertaa eli aineistossa puhu
taan 19 kertaa kilpailukyvyn parantamisesta. 

Visa Heinonen 

sopii hyvin suomalaiseen kulttuuriin, jossa al
koholilla ja sen käytön kontrolloimisella on 
hyvin latautunut erityismerkitys. Kansan juo
mistahan on säädelty pitkään kontrollipoliitti
sin toimin. Viittaaminen katkaisuhoitoon voi 
olla tehokas suostuttelukeino, jos yleisö saa
daan uskomaan, että potilaan (kansantalous) al
koholi-ongelma on päässyt liian pitkälle: siitä 
aiheutuu terveydellisiä (yleiskunto laskee, kes
kivartalo pöhöttyy) ja sosiaalisia haittoja (naa
purit häiriintyvät). Valtiovarainministeri Mat
ti Louekosken käyttämä metafora voidaan myös 
tulkita alkoholismin hoitoon liittyväksi. Loue
kosken mukaan: 

Avoimen sektorin investoinnit ovat puo
lestaan välttämättömiä, joten myös säästä
minen on välttämätöntä, jos ja kun tasapai
no-ongelmasta ponnistellaan kuiville talous
kasvun - tosin vaatimattoman - kautta. 
(Louekoski 1990, 376; alleviivaus V. H.) 

Louekoski uskoo potilaan raitistumiseen kat
kaisuhoidon avulla: potilas on saatava pois so
pimattomien harrastusten parista ja hänet on to
tutettava taas protestanttisen etiikan edellyttä
mään säästäväisyyteen sekä työntekoon. 

Kauko Juhantalo tuo mielenkiintoisen lisän 
metaforiin. Kommentissaan Erkki Liikasen esi
telmään vuonna 1988 hän puhuu »piilevän lik
viditeettilatauksen purkautumisesta» (Juhanta
lo 1988, 360). Juhantalon metafora liittyy lä
hinnä sähköoppiin. Fysikaalisperäisiä metafo
ria on käytetty muitakin. 1980-luvun puolivä
lissä keskustelussa alettiin puhua joustavuudes
ta9

• Tämä metafora yhdistetään kilpailukykyyn 
ja tehokkuuteen tai instituutioiden joustavuu
teen. Aiemmin mainitsemani ilmailuun liitty
vät metaforat saattavat olla yhteydessä valtio
varainministeri Viinasen insinöörin koulutuk
seen. 

Kari Puumanen lainaa Erkki Liikaselta suo
malaiskansallisen metaforan luonnehtiessaan 
suomalaista suhdannepolitiikkaa. Hän toteaa: 

Ennenhän oli meillä tyypillistä, että en
sin rajoitetaan ankarasti kysyntää eli, Erk-

9 Joustavuudesta puhuvat Pekkala (1985, 379) 
(»tuotannon joustavuus ja kilpailukyky»), Liikanen 
(1987, 364) (työmarkkinoiden joustavuus; tehokkuus 
ja joustavuus) sekä Ahtiala (1987,370). 
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ki Liikasen vertausta käyttäen, mentiin len
kille, sitten tuli vakautus eli sauna ja lopuksi 
elvytys eli oluen juonti. Nyt on lähdetty liik
keelle sivistyneemmällä tavalla eli ensin 
nautittu vakautuslöylyt, mutta mitä sitten 
seuraa? Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että 
ellei uusia talouspolitiikan linjapäätöksiä 
tehdä, niin tämä polku ei johda perille. 
(Puumanen 1988, 363, kurs. alkup.) 

Ehkä 1980-luvun lopun ylikuumentumishuu
massa lenkkeily unohdettiin ja painuttiin suo
raan saunaan ja kaljalle. 

5. Muutos ja pysyvyys talouspoliitti
sessa keskustelussa 

Miten maailman ja aatteiden muutokset heijas
tuvat talouspoliittiseen keskusteluun? Talous
poliittisen ajattelun »muodit» ja näkökulmien 
vaihdokset tulevat esiin myös valtiovarainmi
nisterien budjettiesitelmissä. 1980-luvun julki
sessa keskustelussa puhuttiin paljon rakenne
muutoksesta. Aineistossani rakennemuutoksen 
teema esiintyy yllättäen vain kommenttipu
heenvuoroissa: nimittäin Johnny Åkerholm 
(1982), Paavo Lipponen (1986), Pekka Ahtia
la (1987) ja Tarmo Korpela ( 1988) puhuvat ra-

Taulukko 4. Inflaatio ja työttömyys budjettiesitel
missä ja niiden kommenteissa. 

Puheenvuoro 

Pekkala (1982) 
Åkerholm (1982) 
Pekkala (1983) 
Morri (1983) 
Pekkala (1984) 
Pekkarinen (1984) 
Pekkala (1985) 
Liikanen (1985) 
Ollila (1986) 
Liikanen (1987) 
Ahtiala (1987) 
Vartia (1988) 
Liikanen (1989) 
Kari (1989) 
Koskela (1989) 
Viinanen (1991) 

Yhteensä 

478 

Inflaatio 

5 

2 
6 
6 

5 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

34 

Työttömyys 

1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

3 

17 

kennemuutoksesta. Ainoastaan Liikasen esitel
mää kommentoiva Pekka Ahtiala (1987) käyt
tää 1980-luvun toista muotitermiä eli puhuu ku
lutusjuhlasta. Kolmatta muotitermiä käyttää 
Erkki Liikanen (1987, 363), joka puhuu kasi
notaloudesta. 

1980-luvun puolivälissä keskusteluun tuo
daan myös tieteen, tutkimuksen ja tuotekehit
telyn teema10

• Ilkka Suominen kommentoi Ol
lilan näkemystä, jonka mukaan kansantalouden 
tuotannon ydinongelma on se, miten idänkau
pan menetykset kyetään korvaamaan kotimaan
markkinoilla sekä lisäämällä vientiä länteen. 
Hän hehkuttaa kommenttipuheenvuorossaan 
tutkimusrahoitusta seuraavasti: 

Näin se tietysti on lyhyellä aikavälillä, 
mutta pidemmän ajan kuluessa siihen vai
kuttaa myös se, miten tärkeänä valtiovalta 
pitää reaalista kilpailukykyämme eli miten 
paljon se on valmis panostamaan tieteeseen, 
tutkimukseen, korkeakouluihin... Asiaa ei 
muuta vaan korostaa se, että 1987 budjetissa 
on lähdetty tiedemäärärahojen nostoon. Sen 
vaikutus taloudessa tuntuu vasta 5-15 vuo
den kuluttua. (Suominen 1986, 335.) 

Suomisen puheenvuorosta on kulunut pian 
kuusi vuotta. Viime aikojen tapahtumat ja ta
louspolitiikan käänteet viittaavat siihen suun
taan, että tieteen ja tutkimuksen resursseja pi
kemminkin rajusti karsitaan kuinlisätäänli. 

1980-luvun lopun katteeton kasvuoptimismi 
kiteytyy Pekka Ahtialan kommentissa Erkki 
Liikasen budjettiesitelmään vuonna 1987. Hän 
lausuu seuraavaa: 

Jos kuitenkin herra Murphy pysyisi pois
sa, kansainvälisiä häiriöitä ei tule, ja hoi
damme tarjontapuolemme ja hintakilpailu
kykymme kuntoon, meillä olisi varsin lu
paavat mahdollisuudet elintasomme jatku
valle nousulle. (Ahtiala 1987,370.) 

10 Siitä keskustelevat Esko Ollila (1986, 329), 
Paavo Lipponen (1986, 332), Ilkka Suominen (1986, 
335), Erkki Liikanen (1987, 364), Pekka Ahtiala 
(1987, 370) sekä Matti Louekoski (1990, 375). 

11 Hallituksen hätäohjelman mukaan vuoden 1993 
korkeakoulumenoista on tarkoitus leikata 200 mil
joonaa markkaa, kouluopetuksen tuntikehyksiä lei
kataan, ammattikouluja yhdistetään ja lopetetaan 
sekä aikuisopintorahan saanti vaikeutuu. 



Lausunto tuo mieleen 1970-luvun öljykrii
siä ja talouslamaa edeltäneen kasvuhybriksen: 
tuolloin luonnonvarojen ehtyminen, maapallon 
kantokyvyn rajat tai köyhien ja rikkaiden vä
lisen kuilun kasvu eivät huolettaneet. 

Työttömyyden ja inflaation teemat ovat esillä 
monissa puheenvuoroissa. Inflaatio oli voimak
kaasti esillä aina 1980-luvun puoliväliin asti. 
Työttömyys on selvästi ollut keskustelijoille 
pienempi huolenaihe. Työttömyysprosentti pai
nuikin ennätyksellisen alas (3,5 % 1989) nous
takseen nyttemmin huimiin korkeuksiin (13,8 
% 1992). Talouspolitiikan suomalaisessa mal
lissa työttömyys on mielletty muille tavoitteille 
alisteiseksi ongelmaksi. 

Investointeja käsiteltiin neljässä esitelmäs
säja yhdessä kommentissa12

• Säästäminen kiin
nosti lähinnä kommenttipuheenvuorojen esit
täjiä13, joskin myös Erkki Liikasen esitelmäs
sä (1989, 401-402) puututtiin alentuneen 
säästämisasteen ongelmaan. Kokonaistaloudel
lisen kehityksen kannalta investointeja tarvi
taan, mutta ne eivät synny tyhjästä. Tutkijat 
kiinnittivätkin huomiota juuri siihen, että sääs
tämistä tarvitaan kasvun turvaavien investoin
tien takaamiseksi. Pentti Vartia muotoilee sääs
tämiseen liittyvän ongelman seuraavasti: 

Vaihtotaseen tasapainottaminen .·edellyt
tää resurssien siirtoa kulutuksesta säästämi
seen ja edelleen avoimen sektorin investoin
teihin. Kilpailukykyisen avoimen sektorin 
suurentaminen on keskeinen tavoite, jos 
maa haluaa ylläpitää muita nopeampaa kas
vuvauhtia. (Vartia 1988, 365.) 

Verotuksesta budjettiesitelmissä toki keskus-
teltiin kuten odottaa saattaa. 1980-luvun lop
pupuolella nimenomaan verouudistus ja mar
ginaaliverotuksen alentaminen olivat keskeisiä 
teemoja14

• Verotusta luvattiin keventää, mutta 

12 Esitelmät olivat Pekkalan (1982 ja 1984), Ol
lilan (1986), Liikasen (1989) ja Louekosken (1990) 
esitelmät ja Vartian (1988) kommentti Liikasen esi
telmään. 

13 Kommenttipuheenvuoron esittäjistä Pekkarinen 
(1984), Vartia (1988), Kari (1989) ja Koskela (1989) 
käsittelivät säästämistä. 

14 Verouudistusta käsitellään erityisesti Pekkalan 
(1985), Ollilan (1986) sekä Liikasen (1988) esitel
missä ja niiden kommenteissa. Keskustelu liittyy 
lähinnä kokonaisveroasteeseen. Tuloverotuksen 

Visa Heinonen 

toisin kuitenkin kävi: verouudistuksen varsinai
seksi sisällöksi tuli tuloverotuksen progressi
on purku, siirtyminen välittömästä verotuksesta 
välillisen suuntaan ja lopulta yleinen verotuk
sen kiristäminen, kun valtion verokertymä uh
kasi romahtaa ja julkisen talouden rahoitusva
je paisui yli äyräidensä. Valtiovarainministeri 
Ahti Pekkala tiivistää budjettitasapainon vaa
timuksen seuraavasti: 

Suomessa valtio ja julkinen sektori eivät 
tosiaankaan ole hyväksyneet suuria alijää
miä taloudessaan. Muiden maiden koke
mukset viimeisten kymmenen vuoden ajal
ta osoittavat, että alijäämäpolitiikalla ei ole 
voitu kestävästi ratkaista työttömyyden on
gelmaa. Useimmat yritykset irrottautua kan
sainvälisestä lamasta kotimaista kysyntää 
voimakkaasti elvyttävällä politiikalla ovat 
nimittäin johtaneet velkaantumiseen ja ra
kenteellisiin alijäärniin, jotka ovat lopulta 
rajoittaneet talouspolitiikan vaihtoehdot yh
teen ainoaan eli äärimmäisen niukkaan. 
(Pekkala 1984, 355.) 

Avoimen ja suljetun sektorin dualistinen ta
louden ja koko yhteiskunnan sukupuolijärjes
tystä heijastava tulkintakehikko on yksi talous
politiikan perusdualismeista15

• Se sisältää aja
tuksen, jonka mukaan vain avoin sektori on ai
dossa mielessä tuottava ja viimekätinen varal
lisuuden lähde. Loismainen suljettu sektori 
puolestaan kuluttaa voimavaroja: se on ikään
kuin perheen elätettävä ottolapsi tai kotiäiti. 
Ajatus kiteytyy »Suomi elää viennistä» -tyyp
pisiin iskulauseisiin. Tämän tyyppinen ajatte
lu on korostunut aikaa myöten talouspolitiikan 
suomalaisessa mallissa, jossa kotimarkkinate
ollisuus on koko sotien jälkeisen ajan jätetty 
tuuliajolle ja huomio on kiinnitetty vientiteol
lisuuteen. Kansantalouden nykytila antaa ai
heen kysyä, onko menty liian pitkälle. Olisiko 
vihdoin syytä kiinnittää huomiota myös koti
maisen teollisuuden ja palvelujen sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten asioihin? 

Olen toisessa yhteydessä (Heinonen 1992) 

progressiosta ei keskustella. Ainoastaan Erkki Lii
kanen (1985, 381) kommentissaan Ahti Pekkalan 
esitelmään ja Erkki Koskela (1989, 410) kommen
tissaan Erkki Liikasen esitelmään keskustelevat tu
lonjaosta verotuksen yhteydessä. 

15 Ks. AlUn, Heinonen & Pantzar (1992). 
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tarkastellut Suomen Efta-ratkaisun yhteydessä 
käytyä talouspoliittista keskustelua ja todennut 
sen yhteydet talouspolitiikan suomalaiseen 
malliin. Kilpailukyky ja kasvu sekä sopeutu
minen olivat jo tuolloin keskustelua käyneiden 
talouspolitiikan asiantuntijoiden keskeisiä huo
lenaiheita. Edustavan esimerkin tarjoaa Teuvo 
Auran teksti vuodelta 1960. Hän kirjoitti Kan
santaloudelliseen aikakauskirjaan Suomen ta
louden elinehdoista seuraavasti: 

Suhdanteiden heikentyessä kilpailu tulee 
vielä kovenemaan. Se ei tule koskemaan ai
noastaan vientiä, vaan tulee tuntumaan voi
makkaana myös kotimarkkinoilla. Toimen
piteet oman kilpailukykymme parantami
seksi ovatkin välttämättömiä, jotta pys
tyisimme hyötymään avautuvista uusista 
markkinoimismahdollisuuksista ja myös jot
ta emme menettäisi kotimarkkinoilla alaa 
kilpailevalle tuonnille. 

Niinpä meidän on selviytyäksemme kiris
tyvässä kansainvälisessä kilpailussa kiinni
tettävä erityistä huomiota hinta- ja kustan
nusrakenteeseemme ja sen suhteelliseen 
alentamiseen. Jo pelkästään valtion asetta
mia julkisia rasituksia ajatellen on tässä pal
jon tehtävää. (Aura 1960, 374, kurs. alkup.) 

Aura kiteyttää osuvasti suomalaisen talous-
polittisen keskustelun ikuisuusteemat: kasvun, 
kilpailukyvyn ja sopeutumisen. Esko Ollilan 
luonnehdinta Suomen talouspolitiikan linjasta 
on osuva: pragmaattinen tarjonnan talouspoli
tiikka. Voimakas jatkuvuus tuo mieleen aikoi
naan suositun iskelmän tekstin: »Koskaan et 
muuttua saa ... » 
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