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1. aluksi

suomi on kokenut viimeksi kuluneen 40 vuo
den aikana kaksi talouskriisiä. Vuosina 1975–
1977 kansantuote oli pysähdyksissä kolmen
vuoden ajan ja vuosina 1991–1993 kansantuote
laski 11 prosenttia. Vaikka 1970 ja 1990lu
vuilla suomen kansainvälinen toimintaympä
ristö poikkesi huomattavasti toisistaan, on mie
lenkiintoista tarkastella, millaisia yhtäläisyyksiä
ja eroja on löydettävissä kahden jakson välillä
ajautumisessa kriisiin, siitä selviytymisessä ja
kriisin jälkihoidossa.

suomi oli 1970luvulla hyvin erilainen siitä,
mitä se on tänään. Maamme oli tällöin poliitti
sesti epävakaa. hallituskriisit ja hallitukset seu
rasivat nopealla tempolla toisiaan. Monopolien
hallitsema suljettu säännöstelytalous oli jatku
vassa epävakaassa heiluriliikkeessä. tulotaso
oli selvästi alle eurooppalaisen keskitason, tuo
tantorakenne yksipuolinen, hintojen ja kustan
nusten nousu 11/2kertainen kilpailijamaihin
verrattuna, pääoman tuottoaste matala, ulko
maankauppa kroonisesti alijäämäinen ja deval
vaatio talouspolitiikan keskeinen työkalu.

Viimeksi kuluneen runsaan 10 vuoden aika
na talous ja poliittinen elämä ovat olleet vakaat.

enemmistöhallitukset ovat istuneet koko vaa
likauden. sekä kansantuotteen että tuottavuu
den kasvu on ollut nopeaa, tulotaso kivunnut
laman jälkeen eurooppalaiselle keskitasolle,
vaihtotase ja julkinen talous ovat pysyneet yli
jäämäisinä. hintojen nousu on ollut alle eu
maiden keskitason, yritysten kannattavuus hyvä
ja pääoman tuotto verrattain korkea.

talouden avautumisella entistä kilpailulli
sempaan toimintaympäristöön on ollut ratkai
seva vaikutus taloudelliseen muutokseen suo
messa. Makrotasapainon hakemista voidaan
pitää oppimisprosessina talouden sopeutuessa
vaativampiin globaalin talouden pelisääntöihin.
uusien pelisääntöjen omaksumista on vauhdit
tanut myös 1990luvun lama. Muutokset on
hyväksytty kuitenkin vasta kriisitilanteessa pa
kon edessä.

tässä viime vuosikymmenien taloushisto
riaa koskevassa kirjoituksessani pyrin kuvaa
maan makrotaloudellisen tasapainon saavutta
mista kahden taloudellisen kriisin kokemusten
valossa (ks. myös kiander 2007). Millainen on
ollut talouden ajautuminen kriiseihin ja krii
seistä ulospääsy 1970 ja 1990luvuilla? Mitä
käännepisteitä kriiseihin on liittynyt ja mitä
kriiseistä on opittu?

suomen talouskehityksen pitkä linja selittää

* Esitän tutkimuspäällikkö Antti Romppaselle parhaat kii
tokset erinomaisista kommenteista kirjoitukseni luonnok
seen.
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molempiin kriiseihin johtaneita tasapainotto
muuksia. sotien jälkeen suomessa pyrittiin
kuromaan umpeen elintasokuilua vauraampiin
maihin nähden. Pienessä taloudessa nopean
kasvun tavoite edellytti talouden avautumista,
nopeaa viennin lisäystä ja hyvää viennin kilpai
lukykyä sekä korkeaa investointiastetta koros
tavaa talousstrategiaa. 1990luvun alkupuolelle
jatkunutta säästämisalijäämää kuvasi miltei py
syvä ulkomaankaupan alijäämä. ulkomaan
kauppahintojen, palkkakompensaatioiden ja
kotimaisten raakaainehintojen vauhdittama
inflaatio johti kilpailukyvyn heikkenemiseen ja
vaihtotaseen alijäämän kasvuun.

talouspolitiikka oli edellä esitettyä pitkää
linjaa myötäilevä kenties liian pitkään. ajoittain
tasapainoa yritettiin hakea kireällä, kasvua hi
dastavalla ja työttömyyttä synnyttävällä talous
politiikalla. lopputuloksena oli kuitenkin ajau
tuminen devalvaatioon ja sen myötä uuteen
inflaatiokierteeseen. devalvaatiot eivät myös
kään kannustaneet riittävästi tuotantoraken
teen uudistumiseen (ks. leppänen 1975).

teimme aikanaan taloudellisessa suunnitte
lukeskuksessa (tasku), Valtion taloudellisessa
tutkimuskeskuksessa (Vatt) sekä talousneu
voston sihteeristössä selvityksiä, joissa analysoi
tiin taloudellisten kriisien kohteena olleiden
maiden kokemuksia kriiseihin ajautumisesta ja
vaikeuksien korjaamisesta (ks. esim. leppänen
1992, leppänen ja romppanen 1993). tarkas
telukohteet olivat suomen kaltaisia pieniä avo
talouksia, kuten alankomaat, irlanti, tanska,
itävalta ja ruotsi. selvitykset tarjosivat myös
hyvän vertailukohdan suomen kokemuksille.

selvitysten perussanoma oli, että

– kriisiin ajauduttiin huomaamatta asteittain
eivätkä päätöksentekijät useinkaan piitan
neet etukäteen annetuista varoituksista,

– kriisitietoisuuden syntyminen vei aikaa usein
vuosikausia eikä tilannetta parantavia ratkai
suja tehty silloin, kun kasvu ja työllisyysvau
riot olisivat olleet siedettävät,

– korjaavat toimenpiteet syntyivät vasta pakon
edessä, kun vaihtoehtona oli hallitsematto
man ulkomaisen ja julkisen velkaantumisen
kasvun synnyttämä katastrofi ja

– kriisistä selviytymiseen kuului olennaisesti
myös jälkihoito, sen varmistaminen, ettei
ajauduta uudelleen kriisiin vaan pysytään
kestävän kasvun tiellä.

kirjoitukseni lähdeaineistona olen käyttänyt
aihepiiristä laadittuja tutkimuksia ja selvityk
siä, arkistoaineistoa sekä päätöksentekijöiden,
tutkijoiden ja keskeisten virkamiesten kanssa
käymiäni keskusteluja. Pyrin tarkastelemaan
teemaa erityisesti talousneuvostolle valmis
teltujen raporttien tuomien kokemusten poh
jalta.

2. kansainvälisen toiminta-
ympäristön ja talouspolitiikan
linjanvedon muutoksista

Maailmantalouden keskeinen kehityssuunta
1940luvun puolivälistä 1960luvun puoliväliin
oli euroopan ja japanin talouksien jälleenra
kennus ja pyrkimys elintasokuilun umpeen
kuromiseen suhteessa Yhdysvaltoihin. euroo
passa tuottavuuden kasvu oli nopeaa, inves
tointiaste korkea ja työllisyyden lisäys voima
kas. taloudellista kasvua tuki Gattprosessin
puitteissa toteutettu kaupan esteiden purkami
nen. dollaripohjainen kiinteisiin valuuttakurs
seihin nojaava järjestelmä takasi rahaolojen ja
sen myötä taloussuhteiden vakauden. kansain
välisten pääomaliikkeiden säätely tuki myös
valuuttajärjestelmän vakautta.
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kansainvälisessä talouspolitiikassa alkoivat
1960luvun jälkipuoliskolta lähtien olla entistä
enemmän huolenaiheena ulkomaankaupan ta
sapainottomuudet ja ajoittain ilmenneet rahoi
tuskriisit. Maat, jotka olivat hoitaneet heikosti
taloutensa kilpailukyvyn, eivät pysyneet kiin
teiden kurssien määrittämissä perusteissa. seu
rauksena oli syvenevä vaihtotaseen alijäämä ja
valuutan devalvaatio. Myös suomi kuului tä
hän maaryhmään.

Bretton Woods järjestelmän murenemista
vauhditti kansainvälisten pääomavirtojen va
pauttaminen, mikä oli tarpeellinen voimavaro
jen tehokkaan kohdentamisen näkökulmasta.
Pääomavirtojen säätelyn purkamista puoles
taan edesauttoi viestintäteknologian kehitys.

talouspolitiikan keskeiseksi pulmaksi 1970
luvun alkupuoliskolla noussutta inflaatiota ei
käytännön politiikassa pidetty aluksi ongelma
na. Vähäinen huoli inflaation haitallisuudesta
näkyi tällöin mm. siinä, kun useimmissa oeCd
maissa ryhdyttiin taloudellisen aktiviteetin yh
täaikaiseen voimistamiseen työttömyyden tor
jumiseksi. seurauksena oli odottamattoman
voimakas kysynnän kasvu ja raakaainehintojen
kohoaminen jo ennen öljyn hinnan nousua
oPeCmaiden toteuttaman tarjonnan rajoitus
ten seurauksena. Myöhemmin tehdyt toimen
piteet kokonaiskysynnän hillitsemiseksi olivat
liian vähäisiä ja ne toteutettiin liian myöhään.

Vaikka talouspolitiikkaa pyrittiin johtavien
oeCdmaiden kesken sovittamaan yhteen ta
voitteena estää kilpailevien devalvaatioiden
politiikka ensimmäisen öljykriisin jälkeen, syn
tyi oeCd:n sihteeristön mukaan 1970luvun
alkuvuosina hyvin vähän yhteistä näkemystä
talouspolitiikan toivottavasta suunnasta
(oeCd 1991). Peruskysymykset pysyivät pit
kään auki. Millaisella politiikalla toteutetaan
samanaikaisesti matala inflaatio ja kestävä, työl

lisyyttä tukeva nopea kasvu sekä millaista yh
teistyötä tarvitaan talouden rahoitusongelmien
hoitamiseksi (oeCd 1977)?

erot inflaatiovauhdissa ja vaihtotaseen ta
sapainossa olivat 1970luvulla oeCdmaiden
välillä verrattain suuret. alijäämämaiden vaati
muksena oli, että vahvan vaihtotaseaseman
omaavien maiden tuli toteuttaa aktiivisempaa
kysyntää elvyttävää politiikkaa. näin huonom
min taloutensa hoitaneiden maiden tilanne
helpottuisi. tämä näkemys ei saanut vastakai
kua ylijäämämaiden piirissä, kuten saksassa.

erimielisyys makropolitiikan suunnasta
johtavien oeCdmaiden kesken säilyi koko
1970luvun (oeCd 1991). niiden maiden va
luuttakurssi vahvistui, joissa inflaatio oli kuris
sa ja vaihtotase ylijäämäinen. Makropolitiikan
hienosäätöön ei ylijäämämaissa enää uskottu.
epäiltiin a. onko mahdollista turvata kestävä
kasvu finanssipolitiikan avulla; b. onko ylipää
tänsä olemassa ”tradeoff” inflaation ja työttö
myyden välillä; c. voidaanko inflaatio vaimen
taa muutoin kuin tiukan rahapolitiikan avulla;
d. voiko tulopolitiikalla olla mitään merkittä
vää itsenäistä roolia inflaation torjunnassa ja e.
tulisiko tavoitteeksi asettaa julkisen sektorin
osuuden alentaminen talouden kokonaisvoima
varojen käytöstä.

eräät maat, kuten isoBritannia, uskoivat
edelleen finanssipolitiikan mahdollisuuksiin
kestävästi elvyttää taloutta ja katsoivat, että
mittava kuilu todellisen ja potentiaalisen tuo
tannon välillä oli seurausta lyhyen ajan kysyn
tävajauksesta, mikä olisi poistettavissa kasvat
tamalla tilapäisesti budjettialijäämiä. tämä ar
vio osoittautui jälkikäteen tarkastellen virheel
liseksi. 1970luvulla kokonaistuottavuuden
kasvu, joka on keskeinen tekijä potentiaalisen
tuotannon lisäyksen taustalla, oli 2 prosenttiyk
sikköä alle 1960luvun kasvun.
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reaalipalkkojen kohoaminen ei kuitenkaan
hidastunut tuottavuuden kasvun supistumista
vastaavasti. siten yritysten voittoaste ja kan
nattavuus alenivat ja inflaatiopaineet voimistui
vat, mikä heikensi tuotannon kasvua ja työlli
syyttä. sillanrakennuspolitiikan nimellä kulke
nut linja, jossa julkisen velkaantumisen kasvat
tamisen avulla pyrittiin pääsemään yli ensim
mäistä öljykriisiä seuranneen nollakasvukauden
(vuodet 1974 ja 1975), muutti julkisen talou
den alijäämät ja velkaantumisen rakenteellisek
si. lopputuloksena elvytyksestä oli kohonnut
julkinen velka, lisääntyvät velanhoitomenot ja
yleinen korkotason nousupaine.

toinen öljykriisi 1970 ja 1980lukujen
vaihteessa kärjisti keskustelua siitä, kuinka tu
lisi toimia tilanteessa, jossa inflaatio voimistui
ja tuotannon kasvu oli heikko. hallitusten
vaihdokset Yhdysvalloissa ja isoBritanniassa
nopeuttivat oeCdmaiden talouspolitiikan
linjan muutosprosessia. nämä maat yhdessä
länsisaksan ja japanin kanssa määrittivät
suunnan talouspolitiikalle. etusijalle kohosi
inflaation torjunta rahan tarjonnan kasvua su
pistamalla. �inanssipolitiikassa korostui keski
pitkän ajan näkökulma, jossa tavoitteena oli
supistaa sekä budjettialijäämiä että julkisen
sektorin osuutta voimavarojen käytöstä. ta
louksien rakenteellisia jäykkyyksiä tuli myös
vähentää.

useimpien oeCdmaiden talouspolitiikas
sa valtasi vähitellen alaa näkemys, että taloudel
lista kasvua ja työllisyyttä kohentaisivat parhai
ten kilpailun lisääminen ja talouksien parempi
joustavuus. aiemmin toteutettu sillanraken
nuspolitiikka oli johtanut tuotantorakenteen
jähmettymiseen ja heikentyneeseen sopeutumi
seen hyödyke ja työmarkkinoilla sekä talouk
sien inflaatioalttiuden lisääntymiseen. inflaa
tion katkaisun lisäksi tavoitteeksi asetettiin

yritysten voittojen osuuden ja kannattavuuden
palauttaminen sellaiselle tasolle, joka kannus
taisi investointien kasvua. samalla korostettiin,
että politiikan muutos ei olisi kivuton ja että se
vaatisi onnistuakseen aikaa ja myös vahvan po
liittisen kannatuksen (oeCd 1983).

eräät pienet maat, kuten alankomaat,
tanska ja irlanti, pääsivät irti niitä kohdannees
ta kriisistä kääntämällä onnistuneesti kurssia
uuden politiikan mukaisesti. kyseiset maat op
pivat läksynsä ja ovat säilyneet menestyjinä
näihin päiviin saakka.

oeCd:n sihteeristön piirissä talouden ra
kennekysymyksiä on painotettu 1970luvun
loppupuolelta lähtien (ks. oeCd 1977, oeCd
1983 ja oeCd 1987). Peruskysymyksinä olivat,
miten yhdistää täystyöllisyys ja vakaa hintataso
ja kuinka vähentää jäykkyyksiä hyödyke, työ
ja pääomamarkkinoilla. jäykkyydet olivat vai
keuttaneet talouksien sopeutumista kansainvä
lisen työnjaon muutoksiin, teknologiseen kehi
tykseen ja muihin eksogeenisiin tarjontahäiriöi
hin.

kilpailurajoitusten, markkinoiden säännös
telyn ja kaupan esteiden purkaminen sekä kan
sainvälisten pääomaliikkeiden vapauttaminen
ja teknologian muutos synnyttivät entistä kil
pailullisemmat globaalit markkinat. tämä ke
hitys mursi monopolikeskittymiä ja vähensi
olennaisesti yritysten hinnoitteluvoimaa, jolloin
mikään yritys ei voi ratkaista omia ongelmiaan
siirtämällä kustannuksia hintoihin (ks. Valtio
neuvoston kanslia 2002 ja suvanto 2002). Vaih
toehtoja ovat tuottavuuden nostaminen, tuo
tannon siirtäminen muualle tai toiminnan lo
pettaminen. Globaalien kilpailullisten markki
noiden läpimurto tapahtui 1990luvun aikana
(ks. leppänen ja romppanen 1995).

suomen kansainvälinen toimintaympäristö
1970luvun puolessa välissä oli vielä hyvin sää
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delty. Voidaan sanoa, että koko 1970luku oli
murrosvaihetta; vanhan säätelyyn nojaavan po
litiikan sekä uuden, vakaata makrokehikkoa ja
talouden rakenteellisia uudistuksia korostavan
linjan välistä kamppailua. 1980luvulla laajem
man hyväksynnän saaneessa uudessa regiimissä
korostui toimintojen tehokkuus entistä voi
makkaampana. edellä kuvattua linjaa on poliit
tisessa keskustelussa kutsuttu uusliberalistisek
si talouspolitiikaksi. Perinteisen hyvinvointival
tion puolustajien taholta syytökset sen turmiol
lisuudesta ovat näihin päiviin saakka olleet
ajoittain varsin voimakkaita.

uudet globaalin kilpailun pelisäännöt olivat
monelta osin voimassa suomen 1990luvun ta
louskriisin aikana. Globaaliin kilpailuun perus
tuva markkinatalous on säännöstelytaloutta
olennaisesti vaativampi toimintaympäristö niin
yrityksille ja niiden työntekijöille kuin julkisel
le vallallekin.

3. suomen 1970-luvun kriisiä
pitkitti neuvottomuus

suomi oli 1970luvulla yksipuolisen tuotanto
rakenteen omaava, suhdanneherkästä metsä
sektorista riippuvainen monopolien hallitsema
säännöstelytalous. devalvaatio oli inflaatiota
kiihdyttävistä ja tuotantorakennetta jäykistävis
tä tekijöistä huolimatta keskeinen kasvupolitii
kan väline, koska se nähtiin parhaaksi keinoksi
koota nopeasti pääomia investointien rahoitta
miseksi. hyvinvointivaltion rakennustyö oli
alkuvaiheessa. neuvostoliiton liekanaru toimi
myös taloudessa. 1970luvun alkupuolella sol
mitun eeCsopimuksen avulla pystyttiin tur
vaamaan vientiteollisuuden kansalliset edut
euroopan markkinoilla.

Monet poliittiset tekijät lisäsivät taloudel
lista epävarmuutta. Parlamentarismi toimi hei

kosti. hallitukset olivat presidentillisessä oh
jauksessa. ne olivat lyhytikäisiä ja niiden toi
minta jatkuvien ristiriitojen sävyttämää. taiste
lu urho kekkosen perinnöstä alkoi kiihtyä
1970luvun puolivälissä. hallituksen ja työ
markkinajärjestöjen välisen vuoropuhelueli
men, talousneuvoston, toiminta oli 1970luvul
la varsin riitaista eikä neuvosto pystynyt mai
nittavammin auttamaan asioiden eteenpäinme
noa. talousneuvoston työ olikin 1970luvun
lopulla kokonaan pysähdyksissä yli kahden
vuoden ajan.

kriisiin ajautuminen

suomen 1970luvun talouskriisille antoi lopul
lisen sysäyksen ulkomaankauppahintojen jyrk
kä kohoaminen ja sen luoma voimakas inflaa
tiokehitys. Vientihinnat nousivat 1973–1975
vuosittain keskimäärin lähes 25 prosenttia.
suomen vaihtosuhde ei heikentynytkään en
simmäisen öljykriisin yhteydessä mainittavam
min useimpien muiden länsimaiden tavoin.
inflaatiolle antoi lisäpotkua suomen talouteen
sisäänrakennettu nimellistuloharha. kuluttaja
hinnat nousivat 1973–1976 keskimäärin run
saat 15 prosenttia ja ansiotaso 18 prosenttia
vuodessa. kansainvälistä inflaatiota ei haluttu
eikä todennäköisesti olisi pystyttykään patoa
maan markan revalvaatiolla. kun ongelma ha
vaittiin, ulkomaankauppahinnat olivat jo levin
neet kotimaisten kustannusten nousuksi.

avoimen sektorin hintakilpailukyvyn heik
keneminen, korkeat vientihinnat ja oeCd
maiden ostovoiman lievä aleneminen vuosina
1974–1975 johtivat suomen viennin romah
dukseen. Vienti aleni ko. vuosina yhteensä 15
prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi taantu
makautena (1975–1977) keskimäärin prosentin
vuodessa, mutta julkinen kulutus kohosi vas
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taavana aikana reaalisesti yli 5 prosenttia vuo
dessa.

Vaihtotaseen alijäämä suhteessa kansan
tuotteeseen oli vuonna 1974 noin 5 prosenttia
ja seuraavana vuonna liki 8 prosenttia. deval
vaatiosyklin käyttäytymismallin mukaisesti
aluksi pyrittiin kireällä raha ja finanssipolitii
kalla supistamaan kotimaista kysyntää ja näin
hillitsemään tuonnin ja ulkomaisen velkaantu
misen kasvua. rahapolitiikassa käytettiin kei
nona luotonannon määrällistä säätelyä ja fi
nanssipolitiikassa verojen korotuksia. Brutto
veroaste, joka vuonna 1975 oli vajaat 36, nos
tettiin seuraavana vuonna runsaaseen 39 pro
senttiin kansantuotteesta korottamalla liike
vaihtoveroa ja valmisteveroja.

taloudellisen kasvun pysähtyminen, työttö
myysasteen lähes nelinkertaistuminen, inflaa
tion pysyminen korkealla tasolla ja suuri vaih
totaseen alijäämä nostivat hallituksen ja työ
markkinajärjestöjen keskuudessa kriisitietoi
suutta sekä halun korjata ongelmat. sekava
poliittinen tilanne aiheutti sen, että talouspoli
tiikassa oltiin varsin kauan neuvottomia ja van
nottiin kireän politiikan nimeen.

tositoimiin ryhdyttiin vasta kolmantena
nollakasvuvuonna 1977, kun pääministeri ka
levi sorsan johdolla sosiaalidemokraattisessa
puolueessa päädyttiin puolueen talouspoliitti
sen linjan uudelleenarviointiin. sen mukaan
taloudellisen kasvun, työllisyyden ja ostovoi
man kohentamisen näkökulmasta keskeisintä
siinä tilanteessa oli saada yritysten voittoaste
nousuun ja yritystoiminta menestymään.

tuettiinko kriisistä nousua liikaa?

korjaaviin toimiin ryhdyttiin hallituksen ja työ
markkinajärjestöjen yhteistuumin. tätä, ns.
korpilampihengen mukaista politiikkaa, kut

suttiin elvytykseksi ja se koostui kolmesta osas
ta. ensiksikin toteutettiin kolme devalvaatiota,
joissa markan arvoa alennettiin yhteensä 17
prosenttia (5.4.1977, 6 %; 1.9.1977, 3 % ja
17.2.1978, 8 %). Mainittakoon, että viimeisin
näistä devalvaatioista tehtiin siinä vaiheessa,
kun vientikysyntä oli lähtenyt voimakkaaseen
nousuun. esimerkiksi vuosina 1976 ja 1977
vienti kasvoi reaalisesti 12 prosenttia vuodessa.
suomen Pankki toteutti kolmannen, 8 prosen
tin devalvaation vastoin valtioneuvoston tah
toa. Merkittävä osa devalvaatioiden hyödystä
valuikin seuraavien vuosien kustannus ja hin
tatason nousuksi.

toisena keinona olivat veronkevennykset.
Bruttoveroastetta alennettiin vuosina 1977–
1979 yhteensä 4 prosenttiyksikköä. Verokeven
nyksillä pyrittiin hillitsemään erityisesti yritys
ten kustannustason nousua. työnantajien työ
eläkevakuutusmaksua alennettiin väliaikaisesti
3 prosenttiyksikköä. teollisuuden koneiden,
laitteiden ja rakennusten liikevaihtoveroa su
pistettiin. elintarvikkeiden liikevaihtoverotus
ta alennettiin ja kotitalouksien tuloveroasteik
koja kevennettiin inflaatiota enemmän.

julkinen kulutus kasvoi koko 1970luvun
jälkipuoliskon varsin nopeasti. hallitukset ei
vät halunneet pysäyttää hyvinvointivaltion joi
takin vuosia aiemmin aloitettua rakennustyötä
menoleikkauksin, vaan finanssipolitiikassa kei
nona käytettiin veroasteen ja verorakenteen
muutoksia.

kolmantena toimintalohkona olivat inflaa
tiota hillitsevät työmarkkinaratkaisut. 9.3.1977
solmittiin vuoden 1978 loppuun ulottunut tu
lopoliittinen sopimus, jota kesken kauden
muutettiin siten, että vuodelle 1978 sovittuja
palkankorotuksia siirrettiin eteenpäin 6 kuu
kaudella. ansiotasoindeksi kohosi vuosina
1977 ja 1978 keskimäärin 7 1/2 prosenttia, kun
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se oli noussut 1974–1976 keskimäärin lähes 20
prosenttia vuodessa.

talous elpyi 1970luvun lopulla nopeasti.
kansantuote kasvoi vuosina 1979 ja 1980 kes
kimäärin lähes 7 prosenttia vuodessa ja työttö
myysaste, joka vuonna 1978 oli 7 1/2, painui alle
viiden vuonna 1980.

aktiiviset toimenpiteet kasvun voimistami
seksi, työttömyyden alentamiseksi sekä ulko
maankaupan alijäämän supistamiseksi aloitet
tiin vasta kolmannen nollakasvuvuoden aikana.
talous oli jo sitä ennen alkanut elpyä kansain
välisen kysynnän kasvun seurauksena. Vuosina
1977 ja 1978 toteutetuilla ratkaisuilla taloudel
lista kasvua saatiin nopeutettua, mutta toimen
piteiden seurauksena myös hintojen nousu
vauhdittui. inflaatio kiihtyi vuosina 1980 ja
1981 noin 12 prosentin vuositasolle, eli puoli
toistakertaiseksi edelliseen kahden vuoden jak
soon verrattuna. reaaliansiot nousivat samana
aikana (1980 ja 1981) vain 1/2 prosenttia vuo
dessa.

kriisin jälkihoito epäonnistui

jälkihoito kuuluu kriisien ratkaisuun olennai
sena osana. toisin sanoen tulee pitää huoli sii
tä, ettei palata samaan toimintamalliin, jonka
myötä ajauduttiin kriisiin.

hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kes
kuudessa syntyi onnistuneen elvytyksen myötä
kuitenkin hyvän olon tunne. tunne, että kaikki
tarpeellinen on tehty ongelmien eteen ja että
seuraavana työnä on hedelmien korjuu. näin
kävi tässäkin tapauksessa. kriisin jälkihoito
unohtui nopeasti. jälkihoidon epäonnistumista
vauhditti myös tuleva presidentin vaali, johon
liittynyt poliittinen osto ja myyntitoiminta ku
koisti ja lisäsi talouteen epävarmuutta.

Vaikka talouspoliittisessa keskustelussa

1980luvun alussa korostettiin inflaation tor
junnan ja kilpailukyvyn säilyttämisen välttä
mättömyyttä, suomessa ei todella uskottu in
flaation turmiollisuuteen eikä pyritty pääse
mään irti inflaatiodevalvaatiokierteestä. raha
ja valuuttakurssipolitiikka oli 1970luvun lo
pulla ja 1980luvun alkuvuosina varsin sopeu
tuvaa. suomessa ei oivallettu sitä, että kansain
välisessä talouspolitiikassa oltiin siirtymässä
”inflaatio ensiksi” linjaan, missä rahaolojen
vakaus asetettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Valuuttakurssipolitiikassa siirryttiin ns. pien
ten askelten kurssimuutoksiin, jonka uskottiin
johtavan vakaampiin rahaoloihin. ottaen huo
mioon suomen valuuttakurssipoliittisen histo
rian, tämä linja merkitsi itse asiassa lupauksen
pienten devalvaatioiden tekoon tulevaisuudes
sa, eli devalvaatioodotusten säilymistä korkei
na. olivathan valuuttakurssimuutokset tehtä
vissä aiempaa helpommin ja joustavammin (ks.
leppänen 1982). suomi toteutti vuonna 1982
kaksi uutta, yhteensä noin 10 prosentin deval
vaatiota. eräs sytyke näille ratkaisuille oli ruot
sin harjoittama aggressiivinen devalvaatiopoli
tiikka. kaikesta keskustelusta huolimatta reval
vaatio ei ollut 1980luvun alkupuolella realisti
nen vaihtoehto.

suurin epäonnistuminen 1970luvun kriisin
jälkihoidossa tapahtui kenties kansainvälisty
misen ja markkinamekanismin mukanaan tuo
mien pelisääntömuutosten ja niihin liittyvien
riskien virhearvioinnissa. talouden rakenteel
liset uudistukset laiminlyötiin tai niihin ryhdyt
tiin puolitehoisesti.

esimerkkeinä tästä olivat rahoitusmarkki
noiden liberalisoinnin epäonnistuminen, avoi
men sektorin kapasiteetin hidas kasvu 1980
luvun jälkipuoliskolla ja tuotantorakenteen
uudistumisen jähmettyminen devalvaatiokier
teen ja neuvostokaupan suosiessa vanhoja pe
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rinteisiä toimialoja ja yrityksiä. kilpailulainsää
dännön uudistus ei saanut riittävästi tuulta
siipien alle ja työmarkkinoilla jatkettiin erilais
ten, globaalin kilpailun oloihin heikosti sovel
tuvien suojausmekanismien luomista. julkisen
talouden laajentuminen jatkui kestävän rahoi
tuspohjan, eli viennin kasvun, heikkenemisestä
huolimatta.

suomen taloudellinen kehitys jatkui näen
näisen suotuisana 1980luvun loppupuolelle
saakka. jälkikäteen arvioiden 1980lukua voi
daan kutsua suomen talouspolitiikassa mene
tettyjen mahdollisuuksien vuosikymmeneksi,
jolloin luotiin perusta seuraavan vuosikymme
nen kriisille.

4. omat väärinarvioinnit
1990-luvun kriisin taustalla

kun 1980luvulla vapaiden pääomaliikkeiden
vallitessa pyrittiin pitämään kiinni kiinteästä
valuuttakurssista, rahapolitiikan itsenäistä toi
mivuutta ei enää voitu taata. korkopolitiikalla
ei pystytty patoamaan ulkomaisen pääoman
maahan virtaamista. rahoitusmarkkinoiden li
beralisointitoimien yhteydessä ei poliittisesti
voitu toteuttaa velkaantumista ja sijoittamista
edes jossakin määrin jarruttavia veropäätöksiä.

Voimakas valuutan maahan virtaus synnytti
ylikuumentuneen kysyntätilanteen, jonka myö
tä varallisuusarvot kohosivat ja tulonkäyttö
ylitti merkittävästi tulonmuodostuksen. kus
tannustaso nousi kilpailijamaita nopeammin,
vientiteollisuuden kilpailukyky heikkeni ja
avoimen sektorin kapasiteetin kasvu hidastui.
ulkomaisen velkaantumisen vauhdittama tuo
tannon määrällinen lisäys oli vielä vuosina
1987–1989 voimakasta, keskimäärin noin 5 pro
senttia vuodessa ja työttömyys erittäin matala.
samanaikaisesti vaihtotaseen alijäämä syveni.

suomi ajelehtikin 1990luvun alun kriisiin
kuin titanic kohti jäävuorta. Maamme sukelsi
syvemmälle kuin mikään länsieuroopan maa
toisen maailmansodan jälkeen. kriisistä on kir
joitettu ja keskusteltu paljon (ks. mm. kiander
ja Vartia 1998 sekä hulkko ja Pöysä 1998), jo
ten aiheesta on uutta ja mielenkiintoista vaikea
esittää. tarkastelen seuraavassa kriisiä ennen
kaikkea talousneuvostolle tehtyjen selvitysten
pohjalta.

Pitkä kiista korjaavista toimista syvensi
lamaa

Varoituksia edessä olevista taloudellisista vai
keuksista tuotiin esille eri tahoilta jo vuosia
ennen kriisin lopullista puhkeamista. esimer
kiksi talousneuvostolle vuoden 1989 alussa
tehdyssä vaihtotaseraportissa varoitettiin tasa
painottomuuksien kärjistymisestä sekä sen syn
nyttämästä lamasta ja massatyöttömyydestä
ellei talouden kehityssuuntaa saada käännetyk
si (talousneuvoston sihteeristö 1989). Muis
tiossa esitettiin mm. pienten taloudelliseen
kriisiin joutuneiden eurooppalaisten maiden
vertailuaineistoon nojaten arvio velkaantumis
rajasta, jonka jälkeen järkkyy luottamus maan
kyvystä hoitaa taloutensa tasapainoon.

raportti herätti runsaasti keskustelua julki
suudessa. mutta sillä ei ollut merkittävää vaiku
tusta käytännön toimenpiteisiin. (todettakoon,
että jälkikäteen tarkastellen muistiossa esitetyt
korjausehdotukset olivat verrattain hampaatto
mia.) ”Pohjolan japanin” kasvuvauhti oli täl
löin vielä nopea ja laajempi kansallinen kriisi
tietoisuus olematon. Varoitukset sivuutettiin
väärien henkilöiden esittämänä epärealistisena
kauhumaalailuna. Paine ikävien toimien toteut
tamiseksi oli vähäinen ja vastustus niitä koh
taan suuri.
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Päätöksentekijät toteuttavat korjaavat toi
menpiteet vasta silloin, kun niiden vaihtoehto
na on katastrofi. tällainen tilanne vallitsi vasta
vuosina 1991–1993. Poliittisesti heikko hallitus
odotti vuosina 1989–1990 ihmettä tapahtuvak
si. tilanteen korjaamiseksi ei tehty mitään mer
kittävää. sekin mitä tehtiin, lisäsi talouden
epätasapainoa, kuten vuoden 1991 löysä val
tion talousarvio. kriisiytyvä talous ajelehti koh
ti markkinoiden sanelemaa pakkosopeutumis
ta.

Vuonna 1990 taloudellinen kasvu pysähtyi
ja kääntyi kolmena seuraavana vuonna pudo
tukseen. työttömyys lähti jyrkkään nousuun ja
alkoi laskea vasta elpymisen ulotuttua koti
markkinatuotantoon vuoden 1994 jälkipuolis
kolla.

kriisin alkuvaiheessa keskeisenä kiistakysy
myksenä oli markan ulkoisen arvon säilyttämi
nen vakaana. tätä lähinnä suomen Pankin
ajamaa tavoitetta pyrittiin tukemaan kesäkuus
sa 1991 toteutetulla markan ecukytkennällä.
julkisuudessa oli käyty tätä ennen varsin pit
kään keskustelua siitä, tulisiko markka deval
voida vai ei. tämä keskustelu piti yllä epävar
muutta.

ensi vaiheessa voiton vei devalvaatiolle
kielteinen linja. talouden perustekijät olivat
kuitenkin tällöin ajautuneet jo hyvin heikkoon
kuntoon. Markan ecukytkennän mukaista ul
koista vaihtokurssia ei enää ollut mahdollista
ylläpitää kestävästi varsinkin sen jälkeen, kun
lokakuussa tehtyä yritystä palkkojen alentami
sesta ei saatu aikaan. realistinen korjauspro
sessi lähti liikkeelle vasta, kun markka deval
voitiin 12 prosentilla markkinoiden pakottama
na 15.11.1991.

heti devalvaation jälkeen 28.11.1991 sol
mittiin ajanjakson 1.3.1992–31.10.1993 kattava
tulopoliittinen sopimus, jossa palkkoja ei koro

tettu lainkaan. devalvaatio ja tulopoliittinen
sopimus eivät kuitenkaan riittäneet vakuutta
maan markkinoita suomen kyvystä hoitaa asian
sa kuntoon. Valtion talouden alijäämä ja valtion
velka kasvoivat hallitsemattomasti eikä halli
tuksella ollut uskottavaa suunnitelmaa velkaan
tumiskierteen katkaisemiseksi.

huhtikuussa 1992 hallituksen tekemä pää
tös julkisten menojen hillitsemiseksi ei riittänyt
rauhoittamaan markkinoita, vaan valuuttojen
ulosvirtaus jatkui. tilanne oli kriittinen. Val
tion ulkomaisen velan saatavuus uhkasi koko
naan loppua. Markka päästettiin kellumaan
8.9.1992. Markan arvo heikkeni runsaan puo
len vuoden aikana suhteessa ecu:n noin 20 pro
senttia.

julkisen talouden vakauttaminen vasta
lopetti laman

kansainvälinen valuuttarahasto (iM�) esitti
13.3.1992 julkaistussa raportissaan, että vakau
den saavuttaminen suomen taloudessa edellyt
tää ohjelman laatimista julkisen velkaantumisen
kasvun katkaisemiseksi ja velkaantumisen su
pistamiseksi sekä uskottavat toimenpiteet oh
jelman käytännön toteuttamiseksi. kokonais
ohjelman puute osaltaan esti sen, ettei julkisen
sektorin tasapainotusta saatu käytännössä to
teutetuksi. esimerkiksi miltei jokaisessa talous
neuvoston kokouksessa vuoden 1992 alkupuo
liskolla valiteltiin julkisen sektorin velkaantu
misongelmaa, mutta käytännön ratkaisuihin ei
tällöin päästy. aika ei ilmeisesti ollut kypsä vai
keiden toimenpiteiden läpiviemiselle.

Pääministeri esko aho esitti 12.6.1992 ta
lousneuvoston kokouksessa, että sihteeristö laa
tisi seuraavaan kokoukseen vuoden 1989 vaih
totaseraportin tyylisen analyysin ajankohtaisis
ta ongelmista ja niiden ratkaisulinjoista. sihtee
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ristö valmistelikin allekirjoittaneen johdolla
muistion, jota käsiteltiin talousneuvoston ko
kouksissa 19.8. ja 2.9.1992 (leppänen 1992).

raportissa esitettiin suuntaviivat talouden
kestävän ja tasapainoisen kasvun saavuttami
seksi ja työttömyyden supistamiseksi. Muistion
mukaan työttömyyden alentaminen edellyttää
uskottavaa sitoutumista matalan inflaation ta
voitteeseen, julkisen sektorin tasapainottamis
ta, pankkijärjestelmän vakauden turvaamista,
vaihtotaseen alijäämän supistamista sekä työ
markkinoilla käyttäytymisen muuttumista tu
kemaan matalan inflaation politiikkaa. rapor
tissa korostettiin, että hallitsematon julkisen
sektorin velkaantuminen oli pahin ajankohtai
nen ongelma talouden vakauttamisessa. Muis
tiossa esitettiin myös käytännön toimintalin
jauksia valtiontalouden tasapainottamiseksi.

talousneuvosto antoi budjettipäällikkö rai
mo sailakselle 2.9.1992 kokouksessa tehtäväksi
laatia ohjelma julkisen talouden tasapainon pa
rantamiseksi. sailas valmisteli toimenpideoh
jelman jo seuraavaan talousneuvoston kokouk
seen 16.9.1992 (Valtiovarainministeriö 1992).
ohjelman sisältämät menoleikkaukset katsot
tiin poliittisesti niin vaikeiksi, että hallitus sa
noutui suosituksista aluksi irti, mutta alkoi
jonkin ajan kuluttua pahimman kuohun tyyn
nyttyä toteuttaa soveltuvasti ohjelmassa ehdo
tettuja toimenpiteitä.

lokakuussa 1992 hallituksen tekemät jul
kisten menojen leikkauspäätökset eivät kuiten
kaan vielä olleet riittäviä rauhoittamaan mark
kinoita ja kääntämään valuuttavirtaa suomeen.
Vasta maaliskuussa 1993 tehtyjen menoleik
kausten, verojen ja maksujen korotusten sekä
eräiden suurten yritysten tekemien valuuttojen
siirtoja suomeen koskeneiden ratkaisujen jäl
keen usko tasapainottumiseen palasi ja valuut
taa alkoi virrata maahan. Paradoksaalisesti

julkisten menojen leikkaukset sekä verojen ja
maksujen korotukset edesauttoivat korkotason
alenemista ja talouden elpymistä.

julkisen talouden tasapainoongelmien rat
kaisussa työnjako talousneuvoston ja valtiova
rainministeriön välillä oli toimiva. talousneu
vostossa käyty varsin perusteellinen keskustelu
ongelmasta ja sen ratkaisulinjoista antoi potkua
ja tukea valtiovarainministeriön käytännön
työlle.

Pääministeri esko ahon hallitus teki välttä
mättömän suurtyön talouden syöksyn kääntä
miseksi nousuun. syöksykierre oikeni markki
nasopeutuksen pakottamana. korjaavat toimet
olivat niin raskaat ja eturistiriidat olivat niin
suuret, että konsensus saavutettiin vasta pitkäl
listen kamppailujen jälkeen ja katastrofiuhan
edessä. ensiksi ajauduttiin devalvaatioon ja
heti sen jälkeen solmittiin 0linjainen työmark
kinasopimus. talouden vakauttamiseksi tarvit
tiin kuitenkin vielä kolmas pilari, eli uskottavat
ratkaisut julkisen talouden tasapainottamiseksi.
talous kääntyi nousuun 1 1/2 vuoden kuluttua
pakkodevalvaatiosta.

kriisin jälkihoito onnistui monessa
suhteessa

Vuoden 1994 aikana suomi oli pääsemässä irti
lamasta. kaikki mittarit osoittivat, että talous
oli kääntynyt nousuun. kansantuote kasvoi en
simmäisen kerran neljään vuoteen. työttömyys
laski elokuussa 1994 kohottuaan jatkuvasti
vuodesta 1990 lähtien. Vaihtotase oli vuonna
1994 ensimmäisen kerran ylijäämäinen vuoden
1978 jälkeen. kuluttajahinnat nousivat yhden
prosentin. Valtion velka kuitenkin jatkoi kas
vuaan. aiemmin 1970luvun kriisin jälkeen
talouspolitiikan ote menetettiin juuri vastaa
vanlaisessa vaiheessa.
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taloudellinen kriisi 1990luvulla ravisteli
syvästi suomalaista yhteiskuntaa. lamasta nou
su merkitsi suomalaisille ”suurta tarinaa”, tal
koita, joka oli hoidettava yhteisvastuullisesti,
kuten menneinä vuosikymmeninä sotakorvauk
set, siirtoväen asuttaminen, maan teollistami
nen tai hyvinvointivaltion rakentaminen. lama
oli suomalaisille myös suuri henkinen murros
ja laman synnyttämä ”luova tuho” musersi mo
nopoleja ja poisti tehottomat toimijat. lama ja
siihen liittynyt rahoitusjärjestelmän kriisi tuho
si kuitenkin myös paljon perusteeltaan tervettä
toimintaa ja syrjäytti osan väestöstä työelämän
ulkopuolelle pitkäksi aikaa tai pysyvästi.

taloudellisen kasvun edistäminen korostui
laman aikana ja sen jälkeen talouspolitiikan
tärkeimpänä tavoitteena. samanaikaisesti la
man kanssa suomen talouteen ja yhteiskuntaan
vaikutti globaalin kilpailutalouden synnyttämä
rakennemuutos sekä valmistautuminen eu ja
eMu jäsenyyteen. nämä toimintaympäristön
muutokset edellyttivät perustavaa laatua olevia
muutoksia myös taloudellisessa käyttäytymises
sä. kilpailullisempi ympäristö ja kasvun priori
sointi vaati tehokkuuden korostumista talou
dellisessa toiminnassa.

jälkikäteen tarkastellen maassamme laman
aikana ja sen jälkeen toteutettu linja viestii siitä,
että yritysten lisäksi poliitikot, ammattiyhdis
tysliike ja ehkä valtaosa kansalaisistakin sisäis
tivät vaativamman toimintaympäristön edellyt
tämät uudet pelisäännöt. suomessa ymmärret
tiin laman jälkeen aiempaa selvemmin, että
pienen maan osana on pyrkiä mahdollisimman
hyvin sopeutumaan uuteen ympäristöön sekä
käyttämään tehokkaasti hyväksi niitä mahdol
lisuuksia, joita uusi toimintaympäristö tuo mu
kanaan.

tämä asennemuutos antoi talouspolitiikan
tekijöille paremmat edellytykset jatkaa pitkä

jännitteisesti taloutta tasapainottavaa linjaa.
suomen menestyminen 2000luvulla erilaisissa
kansainvälisissä vertailuissa ei ole voinut syntyä
tyhjästä, vaan takana on muuttunut, tehokkuu
teen tähtäävä toimintakulttuuri. kritiikistä
huolimatta myös hyvinvointivaltio säilyi varsin
toimintakykyisenä.

talouden elpyessä kasvoivat paineet politii
kan keventämiseksi, vaikka julkinen velka suh
teessa kansantuotteeseen kasvoi edelleen. Vuo
si 1994 oli talouspolitiikassa välivuosi. hallitus
oli kuluttanut voimansa vaikeissa vakautusrat
kaisuissa eivätkä suhteet yhteen keskeiseen
osapuoleen, ammattiyhdistysliikkeeseen olleet
parhaat mahdolliset. syksyllä 1994 solmittujen
liittokohtaisten yksivuotisten palkkasopimus
ten korotushaarukka oli 3–7 prosenttia, vaikka
kesällä 1994 mitattiin suomen taloushistorian
korkein työttömyysaste. sisäpiiriin kuuluvien
työntekijöiden työttömyysuhka oli jo hellittä
nyt, mikä lisäsi painetta nimellispalkkojen nos
toon. Vaarana oli vanhan linjan jatkuminen.

suomen Pankki toimi tahollaan rahaolojen
vakauden saavuttamiseksi. erityisesti ulkomai
sen velan hoidon näkökulmasta markan arvo
oli heti kelluntapäätöksen jälkeen sukeltanut
liian alas. suomen Pankki oli 1993 alkupuolel
ta lähtien pyrkinyt vahvistamaan markan reaa
lista arvoa julkistamalla politiikkansa perustana
olevan inflaatiotavoitteen. tämä helpotti kor
kotason alentumista ja loi odotuksia nimellisen
valuuttakurssin vahvistumisesta. näin Pankki
viestitti työmarkkinaosapuolille, ettei se salli
inflaation kiihtymistä.

suomen Pankin tavoittelema rahaolojen
vakauttaminen edellytti sekä finanssi että työ
markkinapolitiikan tukea. syksyllä 1994 sol
mittu palkkaratkaisu osoitti, että työmarkkina
politiikan tarjoama tuki oli muuttumassa vaja
vaiseksi. Paineita oli syntymässä myös julkisen
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velkaantumisen katkaisuohjelman löysäämisek
si.

Paavo lipposen viiden puolueen hallituk
sen aloittaessa toimintansa vuoden 1995 huh
tikuussa julkisen talouden tasapainotus oli
kesken. hallituksen ohjelmassa esitettiin julkis
ten menojen leikkauksesta ja valtion velkaan
tumisen alentamisesta varsin selkeät ja kun
nianhimoiset tavoitteet, joita lipposen ensim
mäinen hallitus myös käytännön politiikassa
toteutti.

työmarkkinajärjestöt arvioivat, että syksyl
lä 1994 solmittu verrattain korkeisiin nimellis
korotuksiin päättynyt liittokohtainen linja vie
jatkossa erittäin heikkoon lopputulokseen.
työnantajien piirissä katsottiin, ettei suomi
pääse sellaisen toimintalinjan jatkuessa eMu
jäseneksi, joka oli tällöin työnantajien tärkein
tavoite. työntekijäjärjestöissä taas nähtiin, että
inflatoristen ratkaisujen seurauksena tulee ole
maan pitkään korkeana säilyvä työttömyys ja
heikko ostovoiman kehitys.

työmarkkinoiden keskusjärjestöt lähettivät
kin 9.4.1995 hallitustunnustelija Paavo lippo
selle talouspolitiikasta yhteisen kannanmäärit
telyn, jonka merkitystä laman jälkihoidolle ei
mielestäni ole riittävästi tuotu esiin (työmark
kinoiden keskusjärjestöjen kannanmäärittely
1995). järjestöt korostivat tässä uudelle halli
tukselle annetussa ”huomenlahjassa”, että työt
tömyyden vähentäminen vaatii pitkäaikaista ja
kestävää talouskasvua, jonka keskeisiä edelly
tyksiä ovat inflaation hallinta, alhainen korko
taso ja valtion velkaantumisen pysäyttäminen.
samoin ne omalta osaltaan sitoutuivat inflaa
tiota hillitseviin tulosopimuksiin. ne myös esit
tivät, että työmarkkinaasioiden muutokset
tulisi valmistella kolmikantaisesti.

kannanmäärittely yhtäältä takasi perustan
inflaatiota hidastavalle politiikalle ja korkota

son alenemiselle. toisaalta kannanotto tuki fi
nanssipolitiikan tavoitteita julkisen talouden
vakauttamiseksi sekä kasvun ja työllisyyden
kohentamiseksi. järjestöt toimivatkin vuodesta
1995 lähtien aina vuoteen 2007 em. periaattei
den mukaisesti solmimalla 6 verrattain maltil
lista tulosopimusta, joista 5 oli keskitettyä.
samoin kannanmäärittely selkeytti ja vahvisti
sellaista hallituksen, suomen Pankin ja työ
markkinajärjestöjen välistä työnjakoa, jossa
talouspolitiikan eri osat tukivat toisiaan.

julkisen talouden tasapainotus ja valtion
velkaantumisen supistaminen saatiin toteute
tuksi viimeisenä osana kriisin jälkihoitoa. Val
tion ja julkisen talouden bruttovelan osuus
kansantuotteesta alkoi alentua vasta vuonna
1997. Vuoden 1996 alkupuolella talouspoliitti
sessa keskustelussa vaadittiin mittavia ja välit
tömästi toteutettuja veronkevennyksiä.

tämän keskustelun eräänä yksityiskohtana
voidaan mainita tutkijaryhmän johdollani ta
lousneuvostolle maaliskuussa 1996 tehty ra
portti julkisesta velkaantumisesta, kasvusta ja
työllisyydestä (talousneuvosto 1996). ryhmä
esitti kannanottonaan, että taloudellinen tilan
ne oli tällöin vielä epävarmalla pohjalla. Vuo
den 1996 alkupuolella markan arvo oli heiken
tynyt, rahoitusmarkkinatilanne eu:n pienissä
reunamaissa epävakaa, julkinen velka vielä kor
kea ja vientihinnat laskussa. tällaisessa tilan
teessa veronkevennyksiä ei ole järkevä toteut
taa, vaan toistaiseksi olisi odotettava, että ta
louden vakaus lisääntyy.

työryhmän mietintö sai varovaisen verolin
jansa takia talousneuvostolta verrattain voima
kasta kritiikkiä. hallitus ei kuitenkaan luvan
nut alkuvuonna 1996 veronkevennyksiä. Vielä
saman vuoden toukokuussa rahoitusmarkki
noilla tapahtuikin joitakin häiriöitä. Vuoden
1996 puolivälin jälkeen tilanne rahoitusmark
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kinoilla rauhoittui ja luottamus valtion velkaan
tumisen supistumiseen vahvistui. hallitus alen
sikin valtion vuoden 1997 talousarvioesitykses
sä fyysisten henkilöiden tuloverotusta sekä
jatkoi verokevennyslinjaa myös seuraavissa
budjeteissa.

suomi valmistautui 1990luvun puolivälissä
myös eMujäsenyyteen, vaikka vaikeiden ta
louspoliittisten päätösten perusteluina tätä ei
mainittavammin käytettykään. talouden kun
toon saattaminen oli tärkeää oman edun näkö
kulmasta. siinä sivussa täyttyivät myös eMu
kriteerit: matala inflaatio, tasapainoinen julki
nen talous, vakaana pysyttelevä markan arvo ja
matala korkotaso.

5. havaintoja ja johtopäätöksiä

taloudelliseen kriisiin ajautumisessa ja siitä ir
tipääsyssä 1970 ja 1990luvuilla voidaan havai
ta sekä useita yhtäläisyyksiä että monia eroja.
selvin havainto on, että molemmissa kriiseissä
korjaavat toimenpiteet aloitettiin ulkopuolisen
pakon sanelemana ja nurkkaan ahdistettuna
vasta sen jälkeen, kun edessä oli katastrofi.
näin erityisesti 1990luvun lamassa. Viivyttely
toimissa tilanteen korjaamiseksi aiheutti sen,
että työttömyys oli kohonnut suureksi, jolloin
työttömyyshaittojen helpottaminen vei voima
varoja kasvua luovalta politiikalta.

Poliittiset päättäjät ja työmarkkinajärjestöt
hyväksyvät vaikeat ratkaisut vasta sen jälkeen,
kun työttömyyden kohoaminen oli synnyttänyt
yhteiskuntaan laajan kriisitietoisuuden. tätä
ennen varoitukset edessä olevista vaikeuksista
kaikuivat kuuroille korville. korjaavat toimen
piteet olivat 1970luvulla myöhässä siinäkin
mielessä, että kansainvälinen veto oli jo saanut
suomen kehityksen hyvään suuntaan.

Molempien kriisien taustalla oli kilpailija

maita korkeamman inflaation aiheuttama ul
koinen tasapainottomuus, jota pyrittiin aluksi
korjaamaan kireän politiikan avulla. Myöhem
min turvauduttiin devalvaatioon, joka vielä
1970luvun kriisin jälkeen piti yllä odotuksia
inflaatiodevalvaatiokierteen jatkumisesta. suo
men taloudessa ei kyetty kompensoimaan kor
keamman inflaation synnyttämiä kilpailukyky
menetyksiä muita korkeamman tuottavuuden
avulla. 1990luvulla näin ei enää tapahtunut.
tällöin oivallettiin se, että suomi toimii mata
lan inflaation ympäristössä. inflaation torjunta
otettiin vakavasti suomen talouspolitiikassa
vasta 1990kriisin jälkeen, vaikka huomattava
osa kilpailijamaista toteutti talouspolitiikassaan
”inflaatio ensiksi” linjaa jo 1980luvulla.

Molempien kriisien jälkeen ilmeni myös
”odottavan aika on pitkä” ilmiö. koska talou
den aktiviteetti oli matalalla, vei runsaasti aikaa
ennen kuin tuotannon kasvu alkoi näkyä pa
rantuneena työllisyytenä. odotteluaikana nou
si vaatimuksia elvyttävistä lisätoimenpiteistä
finanssipolitiikassa. Vaikka jälkikäteen tarkas
tellen talouden elpyminen molemmista kriiseis
tä oli muuten verrattain nopea, työttömyys
aleni viiveellä, mikä vaikeutti julkisen talouden
vakautumista.

ulkoinen toimintaympäristö erosi suuresti
em. kahden kriisin välillä. taloudellinen toi
minta oli 1970luvulla myös kansainvälisesti
varsin säädeltyä ja makropolitiikka haki muo
toaan. sen suunnasta ja eri osien välisestä työn
jaosta käyty kamppailu ratkesi vasta 1980lu
vun alkuvuosina, minkä jälkeen linja on säilynyt
perusteiltaan likipitäen samanlaisena näihin
päiviin saakka. 1990luvulla alkoi yhä enem
män painottua globaali kilpailutalous, joka
määritti taloudellisen toiminnan pelisäännöt
niin hyödyke, rahoitus kuin työmarkkinoilla
kin.
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suomen poliittinen järjestelmä oli kahden
kriisiperiodin aikana erilainen. 1970luvulla
kamppailtiin urho kekkosen perinnöstä. Po
liittiset ristiriitaisuudet olivat suuret, hallituk
set lyhytaikaisia ja tulonjakotaistelu voimakas
ta. talouspolitiikan tavoitteenasettelussa pai
nottui keskeisimmin tulonjakotavoitteet. hal
litukset alkoivat myös toteuttaa suunnitelmal
lista talouspolitiikkaa vasta 1970luvun kriisin
jälkeen.

talouden suurista ongelmista ja niihin liit
tyvistä vaikeista ratkaisuista huolimatta 1990
luvulla parlamentarismi toimi verrattain hyvin.
enemmistöhallitukset olivat vallassa koko vaa
likauden ajan ja pystyivät tekemään selkeitä
päätöksiä. työnjako talouspolitiikassa toimi
1990luvulla olennaisesti paremmin kuin po
liittisesta vallasta taisteltaessa 1970luvulla.
Molemmissa kriiseissä talouspolitiikan tavoit
teenasettelussa keskeisintä oli työttömyyden
alentaminen ja sen myötä taloudellisen kasvun
korostaminen.

jälkihoito on yhtä tärkeä kuin toimenpiteet
kriisistä irtipääsemiseksi, koska jälkihoidon
avulla voidaan turvata kestävästi kriisin ratkai
semiseksi tehtyjen ponnistelujen hyödyt pitem
mällä aikavälillä. Vaikeiden ratkaisujen jälkeen
talouspolitiikan tekijöiden piirissä tulee hel
posti hyvän olon tunne; ”nyt työ on tehty,
voimme löysätä ja poimia kieltäymysten luomat
hedelmät”. talouspolitiikassa maali on kuiten
kin aina liikkuva ja kilpailullisessa globaalissa
ympäristössä ei eilispäivän ongelmien ratkai
suista ehditä nauttimaan.

jälkihoito epäonnistui 1970luvun kriisissä.
kansainvälistymisen mukanaan tuomia muu
tostarpeita ei otettu vakavasti, kun talous noja
si kotimaiseen kysyntään. ulkoinen tasapainot
tomuus kumuloitui, kunnes puhkesi uutena
kriisinä 1990luvun alussa.

1990luvun kriisin jälkihoidon onnistumis
ta edesauttoivat monet tekijät. eujäsenyysha
kemus ja pyrkimys päästä jäseneksi myös raha
liittoon toivat vakautta, ennustettavuutta ja
pitkäjännitteisyyttä talouspolitiikkaan. lamas
ta selviytyminen oli myös suomalaisille erään
lainen ”suuri tarina”, jonka saavutuksia ei ha
luttu heti mitätöidä. Myös laman ”luova tuho”
ravisteli talouspolitiikan tekijöitä ja kansalaisia.
entistä kilpailullisemman toimintaympäristön
asettamat vaatimukset finanssi ja työmarkki
napolitiikalle sekä yleensä taloudelliselle käyt
täytymiselle sisäistettiin suomessa varsin hyvin.
Virheistä otettiin oppia.

Vaikeissa tilanteissa hallitukset sekä työnte
kijä ja työnantajajärjestöt ovat yleensä pyrki
neet yhteistyössä hakemaan kompromissirat
kaisuja tilanteen korjaamiseksi. Yhteistyön
politiikka on nähty erityisesti vaikeiden tilan
teiden hoidossa suomen vahvuutena ja sen
avulla on pystytty suhteellisen tasapainoisesti
yhdistämään talouden tehokkuus ja tulonjako
tavoitteet.

tämä tarve ei ole hävinnyt mihinkään. esiin
on kuitenkin nostettu kysymys, onko yhteis
työn politiikalla enää mitään käyttöä globaalin
kilpailun yhä eriytyneemmässä tilanteessa. Yh
teistyön politiikan tarve ja vahvuus voi tulevai
suudessa korostua yritystason toiminnassa, kun
haetaan kestäviä ratkaisuja yritysten kilpailuky
vyn turvaamiseksi. tämä voi vaikeuttaa tulon
jakonäkökulman huomioonottamista, jolloin
tuloerojen kasvu jatkuisi.

suomen euroalueen jäsenyys on vähentänyt
1990luvun alun laman kaltaisen ”kansallisen”
kriisin todennäköisyyttä. Mahdolliset kriisit
tulevat kansainvälisestä taloudesta. Yhdysval
tojen rahoitusjärjestelmän ongelmat, kiinan
sisäiset levottomuudet, taistelu öljystä ja muis
ta strategisista raakaaineista tai ympäristöka
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tastrofi voisivat olla mahdollisia alkusysäyksiä
myös suomea koskettavalle kriisille.

järkevänä toimintalinjana varauduttaessa
tällaisiin tilanteisiin on pitää kansallinen ta
louspoliittinen liikkumavara mahdollisimman
hyvänä. euron oloissakin ote voi kirvota. Pa
himpana ongelmana on, jos omin virheratkai
suin inflaation annetaan kohota ja kilpailuky
vyn rapautua. Yhteisen rahapolitiikan oloissa
menetetyn kilpailukyvyn kohentaminen on hy
vin vaivalloinen tehtävä. 
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