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USSR, SKOP, UMTS
ja UPS

Jaakko Pehkonen
Professori

Jyväskylän yliopisto

Neuvostoliiton hajoaminen ja sosialistisen jär-
jestelmän kaatuminen olivat 1900-luvun lopun
merkittävin tapaus Euroopassa. Vuonna 1917
perustettu Neuvostoliitto, USSR, tuli taloudel-
lisen tiensä päähän 1980-luvun alussa. Poliitti-
sesti neuvostojärjestelmä romahti vuonna 1991.

Jouko Rautavan ja Pekka Sutelan uusi kir-
ja, Venäläinen markkinatalous, kuvaa hyvin ta-
pahtumien kulkua. Sotakommunismista, jota
leimasivat maataloustuotteiden pakkoluovu-
tukset ja kollektivisointi sekä yritystuotannon
kansallistaminen, kehittyi vähitellen sosialisti-
nen suunnitelmatalous. Keskusjohtoinen neu-
vostotalous korvasi markkinakilpailun suunni-
telmilla ja kurilla. Tämä johti suuriin tuotan-
toyksiköihin niin maataloudessa kuin teollisuu-
dessakin. Sanonta ”Yritykset teeskentelevät
maksavansa palkkaa ja työntekijät ovat tekevi-
nään työtä”, kuvasi omalla tavallaan neuvosto-
järjestelmän ontuvuutta. Schumpeteriläinen
ajatus luovasta tuhosta, jossa syntyy uusia tuot-
teita ja toimintatapoja samalla kun vanhat hä-
viävät, ei sopinut neuvostoajatteluun. Keskus-
johtoiseen suunnitteluun ja pakkoon perustu-
va tuotanto- ja allokointijärjestelmä ei toiminut.

Neuvostotalous ei pystynyt vastaamaan järjes-
telmän sisältä ja ulkoa tuleviin muutospainei-
siin. Taloudellisen suorituskyvyn heikkenemi-
nen johti uudistuksiin, joita suunnitelmatalous
ja poliittinen järjestelmä eivät kestäneet.
USSR:n 74-vuotinen tarina päättyi vuonna
1991 Venäjän perustamiseen. Venäjä peri edel-
täjänsä velat, ympäristötuhot ja rapautuvan inf-
rastruktuurin.

Hieman pienemmän luokan katastrofi sai
alkunsa 1980-luvun alussa itärajan tällä puolel-
la, kun Matti Ali-Melkkilän johtama SKOP eli
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki päätti
kasvuhakuisesta liiketoimintastrategiasta. Ope-
raation tavoitteena oli tuoda säästöpankit mu-
kaan silloisten suurliikepankkien, KOP:n ja
SYP:n, hallitsemaan yritysrahoitustoimintaan.
Nurkanvaltaukset, yritysjärjestelyt sekä nopeat
myynti- ja osto-operaatiot osakemarkkinoilla
levisivät Suomeen. SKOP:n yritystoiminnan
lippulaivaksi – ja samalla lopulta sen tuhon läh-
teeksi – tuli metsä- ja metalliteollisuusyritys
Tampella.

Riskinotto uusilla markkinoilla, yritys-,
kiinteistö- ja osakekaupat kotimaassa ja ulko-
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mailla, väärät näkemykset talouskehityksestä,
Tampellan konkurssi ja talouslama kaatoivat
lopulta SKOP:n. Säästöpankkiryhmän kriisis-
tä kehkeytyi suomalaista pankkijärjestelmää ra-
visuttanut kriisi. Yhteisiä veromarkkoja pank-
kijärjestelmän pelastusoperaatioon on kulunut
tähän päivään mennessä yhteensä arviolta noin
40 miljardia markkaa. Toisin kuin Venäjällä,
Suomessa schumpeteriläiset ajatukset luovasta
tuhosta toteutuivat. SYP:n ja KOP:n fuusiosta
syntyi elinvoimainen Merita-pankki. Säästö-
pankkiryhmän raunioista on noussut useita
menestyviä paikallispankkeja.

Miten ja milloin puhkeaa seuraava kriisi?
Uusi teknologia tarjoaa varteenotettavan vaih-
toehdon seuraavan talouskriisin primus moto-
riksi. Yksin niin sanotun toisen sukupolven
UMTS-toimilupiin on jo investoitu noin 800
miljardia markkaa. Käynnissä oleviin ja tuleviin
lupahuutokauppoihin kuluu arviolta vielä 200
miljardia. Verkkoyhteyksien rakentaminen nie-
lee saman verran pääomia.

Rahaa sijoittajilla on, mutta riittääkö heillä
kärsivällisyyttä, jos odotukset toiminnan kas-
vusta ja investointien tuotoista eivät toteudu
ajatellussa aikataulussa. Nähtäväksi jää, seuraa-
ko IT-yhtiöiden osakekuplan puhkeamisesta
UMTS-kuplan puhkeaminen. On mahdollista,
että järjestelmää ei oteta kunnolla käyttöön en-
nen kuin siitä luovutaan kannattamattomana.
Onneksi tämän kokeilun maksajiksi joutuvat
lähinnä sijoittajat, eivät yksityiset veronmaksa-
jat.

Oheisvaikutuksilta ei kuitenkaan vältytä.
IT-alan kasvun nopea hidastuminen olisi paha
takaisku Suomen kansantaloudelle, sillä toimi-
alasta on tullut kymmenessä vuodessa Suomen
kansantalouden kolmas kivijalka metsä- ja me-
talliteollisuuden rinnalle. Suomalaiset suuryri-
tykset Sonera ja Nokia ovat vahvasti mukana

UMTS-markkinoilla. Nokia on mukana verk-
kojen rakentamisen rahoittamisessa ja ehkäpä
jatkossa myös verkoissa pyörivän sisällön tuo-
tannossa.

EMU-oloissa kahdella jalalla tasapainoilu
on vaikeaa; devalvaatiotukea kun ei enää ole
olemassa. Mahdollista on, että 2010-luvun ra-
kennetyöttömät eivät olekaan enää huonosti
koulutettuja syrjäytyjiä kuten ennen, vaan kou-
lutettuja uusavuttomia koodaajia ja sisällön-
tuottajia, joiden koodinkirjoitustaidoille tai
ideoille ei ole aitoa kysyntää.

Vaikka uuden talouden ja tietotekniikan
eteneminen maailmalla jatkuisikin ilman suu-
ria murheita, yksi huolenaihe löytyy läheltä. Se
löytyy niistä suomalaisista korkeakouluista, jot-
ka ovat panostaneet voimakkaasti tietoteknii-
kan opetukseen ja tutkimukseen viime vuosi-
na. Tietotekniikan aloituspaikat korkeakou-
luissa, ammattikorkeakoulut mukaan lukien,
ovat viidessä vuodessa lähes kolminkertaistu-
neet. Vuonna 1993 aloituspaikkoja oli noin
3000. Nyt niitä on jo noin 10 000. Yliopisto-
jen tutkintotavoitteet näiden alojen maisteri- ja
tohtorituotannossa ovat lähes kolminkertaistu-
neet. Julkista rahoitusta on sidottu ja sidotaan
näihin hankkeisiin seuraavien vuosien aikana
huomattavasti. Rahoituksen jatkuvuus perus-
tuu asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.
Ovatko nämä kasvutavoitteet ylimitoitetut?
Mitä tapahtuu, jos tavoitteet eivät toteudu-
kaan?

Veikkaan, että epäilys hiipii ennen pitkää
monen rehtorin takalistoon. Erään suomalaisen
yliopiston johtotehtävissä oleva työntekijä kir-
joitti viime vuoden lopulla Sunnuntaisuomalai-
sessa seuraavasti ”Pidän todennäköisenä, että
suurehko panostus tietotekniikkaan epäonnis-
tuu pitemmällä aikavälillä sen takia, että tut-
kintoja ei synny ja yliopistot jäävät ilman rahoi-
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tusta. Tämä taas johtaa siihen, että mahdolli-
suudet saavuttaa tavoitteet seuraavana vuonna
heikkenevät entisestään. Järjestelmä ei kerta
kaikkiaan toimi.”

Jos näin käy, on syytä kysyä laskun maksa-
jien ja vastuunkantajien perään. Vastuunotta-
jia tuskin löytyy. Maksumiehiksi jäävät korkea-
koulut. Kuten Venäjällä tai Arsenalin roska-
pankissa aikoinaan, jäljelle jääneet siistivät

edeltäjiensä sotkut. Humanistit ja kasvatustie-
teilijät perivät sitoumukset ja romuttuvat tie-
tokoneet. Taas on avautunut uusi mahdollisuus
schumpeteriläisille ajatuksille. Nähtäväksi jää,
puhkeaako korkeakouluissa 1990-luvun alun
pankki- ja järjestelmäkriisejä vastaava tapahtu-
maketju. Yksityistetään, lopetetaan ja yhdiste-
tään. UPS! "




