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Keskustelua Suomen talouskriisistä
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Suomen 1990-luvun alun lama on OECD-mai-
den syvin ja pisin II maailmansodan jälkeen.
Laman seurauksena reaalinen bruttokansantuo-
te supistui kolmena vuonna yhteensä n. 14 % ja
työttömyysaste nousi melkein 20 %iin. Korkeat
reaalikorot ja ulkomaanvaluuttamääräisestä ve-
lasta aiheutuneet pääomatappiot johtivat kon-
kurssien nopeaan kasvuun ja sitä kautta pank-
kikriisiin ja valtiontalouden rahoitusongelmiin.
Äskettäin ilmestyneessä kirjassaan Suuri Lama,
joka on jo ehtinyt olla Kansantaloudellisessa
Aikakauskirjassakin parin pika-arvion kohtee-
na2 dosentti Jaakko Kiander ja toimitusjohtaja

Pentti Vartia käsittelevät Suomen talouskriisiä
ja sen taustoja. Kirja jakaantuu kahteen osaan.
Osassa I (luvut 2–5) kuvataan lamaa edeltänyt-
tä ajanjaksoa, laman syntyä, kriisin etenemistä
ja lopuksi kansantalouden v. 1993 alkanutta
osittaista elpymistä. Osassa II (luvut 6–11) ra-
portoidaan lamaa koskevaa kotimaista keskus-
telua. Aluksi kuvataan kotimaisen talouspoliit-
tisen keskustelun perinnettä, sen jälkeen käsitel-
lään mm. ennustevirheitä sekä raha-, valuutta-
kurssi- ja finanssipolitiikkaan liittynyttä keskus-
telua. Luvussa 12 kirjoittajat pyrkivät tiivistä-
mään asiat yhteen. Teoksen lopussa on lisäksi
laaja ja yksityiskohtainen kronologia ajanjakson
1980–1996 tärkeistä taloudellisista ja poliittisis-
ta päätöksistä sekä tapahtumista.
Kirjoittajia on syytä kiittää siitä, että he ovat

keränneet yksiin kansiin Suomen taloudellisen
kehityksen kuvausta lähihistoriasta ja käytyä ta-
louspoliittista keskustelua, josta osa tapahtui si-
täpaitsi erilaisissa »sisäpiireissä». Kiander ja
Vartia sirottelevat pitkin matkaa omia monen-
laisia kommenttejaan tapahtumien kuvauksen ja
talouspoliittisen keskustelun rekisteröinnin vä-
liin. Muutamia näistä otan esiin jatkossa. Hei-
dän teoksensa ei ole varsinaisesti ole tutkimus,

1 Kiitän Seppo Honkapohjaa, Markku Ollikaista,
Mikko Puhakkaa ja Matti Viréniä hyödyllisistä kom-
menteista.
2 Ks. Åkerholm (1998) ja Voipio (1998). Näissä ar-
vioissa teosta Suuri Lama kuitenkin kommentoidaan
aika niukasti ja esitellään enemmän arvioitsijoiden
omia lamanäkemyksiä.
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vaan lähinnä eri lähteistä koottu peruskartoitus
ja mielipiteiden esittely.
Talouskriisin taustat, synty, kehitys ja elpy-

misen käynnistyminen kuvataan yksityiskohtai-
sesti osassa I. Se on hyvä, joskin pitkähkö esi-
tys tapahtuneesta. Kuvailun lomassa vilahtelee
myös kiistanalaisia kommentteja. Niinpä esi-
merkiksi kirjoittajat pyrkivät samaistamaan ra-
tionaaliset odotukset, monetarismin ja talouspo-
litiikan uskottavuuden, mikä on virheellistä (s.
43). Voi myös kysyä, mikä oli se kirjoittajien
mainitsema taloustieteellisen ajattelun muutos,
johon rahamarkkinoiden säätelyn purkaminen
perustui (s. 55). Tällaista ’suurta linjaa’ ei tain-
nut olla. Säätelyn purkaminen meillä oli defen-
siivistä reagointia markkinoilla tapahtuneeseen
kehitykseen.
Talouspoliittisessa keskusteluosassa II kir-

joittajat käyvät läpi vaihtelevalla yksityiskohtai-
suudella käytettyjä puheenvuoroja mm. seuraa-
vista tärkeistä aihepiireistä: (a) miten suhtaudut-
tiin markan kesäkuussa 1991 tehtyyn ns. ecu-
kytkentään, (b) mitkä ovat devalvaation vaiku-
tukset tilanteessa, jossa lama on jo päällä eikä
inflaatiopelkoa ole, mutta jossa suljetulla sek-
torilla on runsaasti ulkomaanvaluuttamääräistä
velkaa, (c) mikä on palkkojen alentamisen eli
sisäisen devalvaation tehokkuus taloudellisen
tilanteen parantamisessa suhteessa varsinaiseen
devalvaatioon, (d) miten finanssipolitiikka, eri-
tyisesti toteutetut valtiontalouden säästöohjel-
mat, vaikuttavat talouteen ja (e) miten Suomen
Pankin toimintaan välittömästi syyskuussa 1992
tapahtuneen markan kellutuksen jälkeen suhtau-
duttiin. Näitä asioita koskevan keskustelun re-
kisteröinnissä tulee selvästi ilmi, että joka asias-
ta esiintyi vastakkaisia mielipiteitä.
Osan II alussa Kiander ja Vartia valmistele-

vat lukijoita erikoisin sanakääntein ja antavat
osittain virheellisen kuvan asioista. Ensinnäkin
heidän mukaansa professorillakin voi olla lähei-

nen kytkentä johonkin puolueeseen, eturyh-
mään tai ideologiaan. Mitä sitten? Tässä he viit-
taavat professori Heikki Ylikankaaseen , joka on
todennut, että »…suomalainen akateeminen yh-
teisö on useimmiten tukenut…ns virallista lin-
jaa» (s. 177). Akateemisen puolen edustajat voi-
vat halutessaan kuitenkin olla riippumattomia,
kuten mm. Suomessa laman aikan talouspolitii-
kasta käyty keskustelu osoittaa. Jostakin syystä
Kiander ja Vartia ’unohtavat’ tässä nimenomai-
sessa yhteydessä mainita, että osa akateemisis-
ta keskustelijoista (mm. Bengt Holmström, Sep-
po Honkapohja, Erkki Koskela, Jouko Paunio
ja Antti Tanskanen) kritisoi voimakkaasti ns. vi-
rallista linjaa samaan aikaan kun valtaosa en-
nustelaitosten ekonomisteja, Vartia mukaanlu-
kien, myötäilivät sitä. Toiseksi he esittävät, että
»Erilaisten mielipiteiden yhtäaikainen esiinty-
minen ei todista sitä, että osa keskustelijoista
olisi väärässä, vaan pikemminkin sitä, että ta-
lous on monimutkainen» (s. 169)! Tämän mu-
kaan ’totuuksia’ on siis useita vähän niinkuin
»kauneus on katsojan silmässä». Vaikka asioita
tietysti voidaan ja on hyväkin katsoa eri näkö-
kulmista, tutkimuksessa pyritään hakemaan asi-
oille parasta mahdollista tulkintaa eivätkä kaik-
ki voi olla oikeassa. Kolmanneksi, Kiander ja
Vartia sanovat, että ennustelaitosten ekonomis-
tit ovat »vastuullisempia» kuin akateemiset tut-
kijat (s. 171)! Tarkoittaako tämä sitä, että aka-
teemiset tutkijat ovat vastuuttomia kun he eivät
aina ole valmiit hyväksymään sitä, mitä viralli-
selta taholta esitetään? Tämäkö ’selittää’ ennus-
telaitosten kuten ETLAn kritiikittömän ja viral-
lista linjaa myötäilevän roolin laman aikana?
Asioiden ymmärtämisen kannalta ei tieten-

kään ole tärkeätä se, mistä keskustelija tulee vai
onko hän ’akateeminen’, vaan se kuinka hyvin
hän perustelee esittämänsä väitteet. Taloustoi-
mittajat Kustaa Hulkko ja Jorma Pöysä ovat jo
raportoineet hyvin lamaan liittyviä talouspoliit-
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tisia keskusteluja kirjassaan Vakaa markka.3
Olisi odottanut, että ammattiekonomisteina
Kiander ja Vartia esittävät huolellisen analyyt-
tisen yhteenvedon kiistanalaisista keskusteluis-
ta. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Hyvinä esi-
merkkeinä tällaisesta tarpeesta ovat devalvaati-
on ympärillä pyörineet eräät kannanotot kuten
pankinjohtaja Markku Puntilan Kauppalehdes-
sä kesäkuun 1991 alussa julkaistut »teesit» sii-
tä, miksi markkaa ei pidä devalvoida ja Suomen
Pankissa alkusyksystä 1991 tehdyt talouspolitii-
kan vaihtoehtoislaskelmat, joissa puolustetaan
kiinteää valuuttakurssia. Puntilan teeseistä, joi-
ta historia on kohdellut poikkeuksellisen huo-
nosti, Kiander ja Vartia toteavat vain, että hä-
nen puheenvuoronsa »oli selkeä» ja että »Pun-
tilan teesejä arvosteli myöhemmin voimakkaas-
ti professori Erkki Koskela» (s. 200). Talouspo-
litiikan vaihtoehtoislaskelmista, joilla pyrittiin
tukemaan nimellispalkkojen alentamisen linjaa,
Kiander ja Vartia siteeraavat niistä laadittua tii-
vistelmää ja sanovat oletustaulukon 8.1. alaviit-
teessä (s. 199), että »lopputuloksiin vaikuttivat
myös tehdyt oletukset». Muutoin lukija jätetään
yksin. Kirjasta löytyy muitakin vastaanvanlai-
sia esimerkkejä, joissa olisi toivonut hyvin eri-
laisten, jopa keskenään ristiriitaisten, puheen-
vuorojen huolellista arviointia.
Suomen talouskriisistä käydyssä keskustelus-

sa on kiinnitetty mielestäni liian vähän huomio-
ta ehkä kaikkein tärkeimpään yksittäiseen asi-
aan, nimittäin siihen, että rahamarkkinoiden
säätelyn purkaminen ei onnistunut4. Siihen ei

liittynyt verojärjestelmän reformia uusia olo-
suhteita vastaavaksi eikä pankkien vakavarai-
suusvaatimusten välitöntä kiristämistä. Seu-
rauksena oli korkeasuhdanteen avittamana en-
nennäkemätön kotimainen luottoekspansio ja
ulkomaanvaluuttamääräisten luottojen kasvu lä-
hinnä suljetulle sektorille. Suomen rahoitusjär-
jestelmä tuli hyvin haavoittuvaksi korkeille re-
aalikoroille ja valuuttakurssien heikkenemisel-
le samalla kun vientiteollisuuden hintakilpailu-
kyky oli heikentynyt kilpailijamaita voimak-
kaamman kustannusnousun myötä. Jäljellä oli-
kin tässä vaiheessa enää vain huonoja vaihtoeh-
toja. Jos haluttiin pitäytyä kiinteässä valuutta-
kurssissa kireän rahapolitiikan avulla, oli seu-
rauksena reaalikorkojen nousu, joka oli pahaa
myrkkyä velkaantuneelle yksityiselle sektorille.
Jos taas haluttiin parantaa heikentynytttä hinta-
kilpailukykyä devalvaatiolla, oli seurauksena
pääomatappioita ulkomaanvaluuttamääräisesti
velkaantuneelle suljetulle sektorille.
On kiinnostavaa havaita näin jälkikäteen, että

taloudellinen tilanne kehittyi rahoitusmarkki-
noiden osalta hyvin samalla tavalla niinkin eri-
laisissa maissa kuin Chilessä 1980-luvun alus-
sa, Meksikossa 1990-luvun puolivälissä ja äs-
kettäin monissa Kaakkois-Aasian maissa. Eri-
laisista instituutioista ja hieman erilaisesta ko-

3 Kustaa Hulkko & Jorma Pöysä: Vakaa markka,
WSOY, 1998, 489 s.
4 Rahamarkkinoiden vapauttamista kommentoides-
saan Kiander ja Vartia antavat ymmärtää, että Tans-
kassa ongelmia ei syntynyt, koska toimenpiteet ajoit-
tuivat taantumaan, mutta heidän mukaansa »tällainen
taidokas ajoituksen hienosäätö ei kuitenkaan nykyi-

sen tietämyksen varassa ole mahdollista» (s. 286).On
tietysti totta, että korkeasuhdanne osaltaan myötävai-
kutti meillä luottoboomiin. Mutta Kiander ja Vartia
eivät mainitse sitä tärkeää seikka, että Tanskassa ra-
hamarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä pankkien
vakavaraisuusvaatimuksia kiristettiin välittömästi
päinvastoin kuin meillä ja monissa muissa maissa,
joisssa säätelyn purkaminen johti sittemmin pankki-
kriiseihin (ks. Edey & Hviding (1995). Mm. Kansain-
välisessä Valuuttarahastossa on äskettäin tehty kiin-
nostavaa empiiristä tutkimusta pankkikriiseihin vai-
kuttavista tekijöistä ja pankkikriisien yhteydestä ra-
hamarkkinoiden vapauttamiseen, ks. Demirguc-Kunt
& Detragiache (1998).
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konaistaloudellisesta kehityksestä huolimatta
nämä maat kokivat Suomen tavoin klassisen fi-
nanssikriisin, johon suuresti myötävaikutti se,
ettei rahoitusmarkkinoiden vapauttamista saatu
hallintaan.
Summa summarum: Jaakko Kianderin ja

Pentti Vartian laaja ja monipolvinen, pitkän
kaavan mukaan kirjoitettu teos Suomen talous-
kriisistä on tervetullut kootessaan yksien kansi-
en väliin hajallaan olevaa tietoa mm. käydystä
talouspoliittisesta keskustelusta. Tämä tekee sii-
tä hyödyllisen esityön tulevalle lamatutkimuk-
selle. Mitään uutta lamaan liittyvää seikkaa,
joka ei aikaisemmin olisi ollut yleisesti tiedos-
sa, siinä ei mielestäni esitetä. Kuten edellä olen
esittänyt, teoksen yksityiskohdissa on lievästi
sanottuna epätarkkuuksia ja pääsääntöisesti sii-
nä jätetään käytyjen keskustelun huolellinen
analyyttinen arviointi tekemättä. Kun teoksessa
raportoidaan koko ajan vastakkaisia mielipitei-
tä laman kannalta keskeisistä politiikkakysy-
myksistä, lukijana toivoisi, ei vain »yritystä ym-
märtää vastakkaisia näkemyksiä» kuten kirjoit-
tajat esipuheessa korostavat, vaan näkemysten
systemaattista arviointia. Yhteenvedossa he sa-
novat pyrkimyksenään olleen kertoa lamasta
»välttäen erimielisyyttä aiheuttavaa talousteo-

reettista sitoutumista ja talouspoliittisia kannan-
ottoja» (s. 313). Tällaisella metodologisella läh-
tökohdalla päädytään vain keskustelujen ’ym-
märtävään’ raportointiin, mutta laman tarinaa ja
talouspolitiikan roolia siinä ei kerrota, on vain
kuvioita ja keskusteluja.
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