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ääministerin johdolla toimiva talousneuvos
to on hallituksen ja tärkeimpien etujärjestöjen
välinen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on käydä
vuoropuhelua talouden keskeisistä kysymyk
sistä.
tarkastelen tässä viime vuosikymmenien
taloushistoriaa käsittelevässä kirjoituksessani
talousneuvoston asemaa suomen talouspolitii
kan eräissä murroskohdissa. Mitkä ovat olleet
merkittävimmät ongelmat, joiden ratkaisua ta
lousneuvosto on vauhdittanut? Missä tilanteis
sa ja miten toimien talousneuvosto on kyennyt
luomaan arvonlisäystä talouspolitiikan hoidol
le? Mitkä ovat talousneuvoston tehokkaan toi
minnan edellytykset ja rajat?
kirjoitukseni lähtökohtana on, että luotta
muksellinen vuoropuhelu parantaa talouden
vakautta ja sen myötä taloudellisen kasvun edel
lytyksiä, kuten investointiilmapiiriä ja tuotan
non kilpailukykyä. Vuoropuhelu parantaa myös
valmiutta tehdä kompromisseja, jonka seurauk
sena on mahdollista saada taloudellisten intres
sien yhteensovitus tasapainoisemmaksi.
kirjoitukseni aikajänne ulottuu 1960luvun
alkupuolelta nykypäiviin. Lähteinä olen käyt
tänyt talousneuvoston kokousten pöytäkirjoja
ja muita talousneuvostoon liittyviä kirjallisia
lähteitä, omia muistiinpanoja sekä keskusteluja

talousneuvoston jäsenten ja neuvoston kanssa
läheisesti toimineiden tutkijoiden ja virkamies
ten kanssa. olen työskennellyt talousneuvos
ton sihteeristössä eri tehtävissä vuodet 1973–
2003.

1. Talousneuvoston asema ja
tehtävät
�talousneuvosto pohtii suomen menestymisen
kannalta keskeisiä talouspoliittisia kysymyksiä,
pyrkii vahvistamaan ja syventämään talouspo
liittisia päätöksiä edeltävää avointa, laajaalais
ta, vaihtoehtoja esittävää sekä johtopäätösten
muodostamista tukevaa keskustelua talouden
ulkoisesta toimintaympäristöstä sekä kasvu,
tasapaino, rakenne, työllisyys ja hyvinvointi
kysymyksistä�. Näin talousneuvosto määritteli
toimintaajatuksensa 12.2.2003 pidetyssä ko
kouksessa.
talousneuvostot ovat käyneet aika ajoin
keskustelua roolistaan ja toimintaperiaatteis
taan sekä uudistaneet sen pohjalta tehtäviään
ja työtapojaan. esimerkiksi pääministeri Mau
no koiviston johtaman talousneuvoston ko
kouksessa 1.4.1980 tehtävät esitettiin seuraa
vasti�� �talousneuvosto on informaation välittä
jä, mielialoja luotaava, hallitukselle neuvoja
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antava ja talouspolitiikan eri kysymyksistä kan
taa ottava keskustelufoorumi, mutta talousneu
vosto ei valmistele yksityiskohtaisia talouspo
liittisia toimintaohjelmia�.
Pääministeri Paavo Lipponen puolestaan
määritteli ensimmäisessä johtamassaan kokouk
sessa 24.5.1995 talousneuvoston roolin seuraa
vasti�� �talousneuvosto on tärkeä elin luotaessa
ratkaisulinjoja talouspoliittisiin ongelmiin suo
malaisessa sopimusyhteiskunnassa. talousneu
vosto arvioi, mitkä ovat yhteiset linjat eri kysy
myksissä. Hallitus päättää omalta osaltaan ta
louspolitiikasta, mutta talousneuvostokeskus
telussa haetaan laajempaa koordinaatiota esi
merkiksi palkkaratkaisuille. yhteisten linjaus
ten kautta etsitään suomelle laajalti hyväksyt
täviä strategialähtökohtia. talousneuvostossa
ei rakenneta suuria talouspoliittisia pakette
ja.�
Molemmat puheenjohtajat korostivat ta
lousneuvoston roolia yhtäältä vuoropuhelua ja
koordinaatiota edistävänä foorumina suomalai
sessa sopimusyhteiskunnassa ja toisaalta sitä,
ettei operatiivisten talouspoliittisten ohjelmien
teko kuulu talousneuvostolle.
Talousneuvostojen varhaishistoriaa

talousneuvoston historia ulottuu lokakuuhun
vuonna 1920, jolloin valtioneuvosto asetti ta
loudellisen neuvottelukunnan. sen tehtäväksi
tuli �antaa periaatteellisia lausuntoja kauppa,
raha ja veropoliittisista kysymyksistä ja eri to
ten niistä toimenpiteistä, jotka maan taloudel
linen asema vaatii ja mitkä olivat tarpeen kal
liinajan ehkäisemiseksi ja vakiintuneen hintata
son saavuttamiseksi� (ks. Voipio 1991). Pu
heenjohtajana toimi J.k. Paasikivi. Hallitus ei
kuitenkaan hyväksynyt neuvottelukunnan laa
timaa suunnitelmaa tuontikaupassa noudatet


tavista menettelytavoista, minkä vuoksi neuvot
telukunnan jäsenet erosivat jo talvella 1921.
tämä ensimmäinen yritys kuvaa hyvin ta
lousneuvoston tai sitä muistuttavien elinten
kohtaloa itsenäisyyden neljän ensimmäisen
vuosikymmenen aikana. Neuvottelukunnat/ta
lousneuvostot toimivat varsin lyhyen aikaa ja
ne joutuivat yleensä hakauksiin hallitusten
kanssa. Hallitukset katsoivat, että neuvottelu
kunnat sotkeutuivat liikaa niiden toiminta
alueelle ja neuvottelukuntien mielestä taas hal
litukset eivät noteeranneet niiden perusteltuja
esityksiä.
Neuvottelukuntien jäseniksi nimitettiin ta
lous ja yhteiskuntapolitiikan merkittäviä vai
kuttajia, mutta työmarkkinaosapuolet eivät
olleet ennen vuotta 1946 toiminnassa mukana.
Jäsenistö oli varsin korkeatasoista. sotien vä
lillä eri neuvostoissa mukana olivat Paasiki
ven lisäksi mm. Väinö tanner, Risto Ryti,
A.k. �ajander, Rudolf Walden ja Jacob von
Julin.
Vuonna 1946 perustettiin osana laajempaa
tuotannon ja elintason kohottamisohjelmaa ta
lousneuvosto, jossa olivat edustettuina myös
työnantajat ja ammattiyhdistysliike. Neuvosto
kaatui vuoden toimittuaan palkkaratkaisuja
koskeneisiin erimielisyyksiin.
Joulukuussa 1954 annettiin asetus talous
neuvostosta ja sen avuksi perustettavasta sih
teeristöstä, talouspoliittisesta suunnittelutoi
mistosta. talousneuvoston toiminnan tavoit
teeksi asetettiin työllisyyden ylläpitäminen,
tuotannon kasvu, tuotantokustannusten alen
taminen ja elintason nousun oikeudenmukai
nen jakaminen. talousneuvosto teki talouspo
litiikkaa koskeneita aloitteita, mutta lopetti
työnsä vuoden 1956 yleislakon aiheuttamien
ristiriitojen takia.
Myös vuosina 1946–1961 talousneuvostot
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toimivat yleensä lyhyen aikaa ja ne joutuivat
usein vastahankaan hallitusten kanssa. epäva
kaissa poliittisissa oloissa neuvostot olivat li
säksi sisäisesti eripuraisia. Jäsenistö koostui
työmarkkinaosapuolten ja tuottajien edustajis
ta. Puheenjohtajina toimivat etujärjestöistä
riippumattomat henkilöt, kuten sakari tuomi
oja, teuvo Aura tai klaus Waris.
Uudet tuulet alkavat puhaltaa

suomi oli 1960luvun alussa vielä alikehittynyt,
maatalousvaltainen, puoliteollinen talous. Al
kutuotannossa työskenteli ammatissa toimivas
ta väestöstä vielä 35 prosenttia. teollinen ra
kenne oli yksipuolisesti pääomavaltaisen met
säteollisuuden varassa. Muu teollisuus oli
suuntautunut kotimarkkinoille sekä neuvosto
kauppaan. kroonisten ulkomaankaupan alijää
mien kanssa ponnisteleva sekä devalvaatioin
flaatiokierteessä pyristelevä talous oli erittäin
suhdanneherkkä.
oli ennakoitavissa 1960luvun alussa, että
suomen talous ja yhteiskuntapolitiikalla on
edessään vaikeita kysymyksiä. Miten suomi
turvaa vientiteollisuuden kansalliset kilpailu
edut nopeasti etenevässä kansainvälisessä in
tegraatiokehityksessä? onko mitään mahdolli
suutta saada aikaan takapajuisen ja jähmetty
neen tuotantorakenteen avulla niin nopea ta
loudellinen kasvu, että se turvaisi kansalaisille
riittävät kulutusmahdollisuudet? kuinka tuo
tantorakennetta voitaisiin monipuolistaa? siir
tyykö merkittävä osa piakkoin työmarkkinoille
tulevista suurista ikäluokista Ruotsin työmark
kinoille? Miten palkanmuodostus saataisiin
tukemaan kansantalouden kilpailukykyä? kye
täänkö meillä rakentamaan muiden Pohjois
maiden mallin mukainen hyvinvointivaltio ja
miten sen rahoitus hoidetaan?

suomen tulevaisuutta koskeviin linjauksiin
vaikutti syvällisesti kaksi 1960luvun alussa il
mestynyttä kirjaa. Pekka kuusen vuonna 1961
julkaisema kirja �1960luvun sosiaalipolitiikka�
(kuusi 1961) sisälsi voimakkaan vetoomuksen
talouden rakennemuutoksen ja kasvun puoles
ta. ilman nopeaa muutosta kohtuullista hyvin
vointivaltiota ei pystytä rakentamaan. kuusi
myös totesi, �että eri osapuolten, kuluttajien,
kapitalistien ja valtiovallan, on opittava kasvu
hakuiseen yhteistyöhön�.
Professori erik dahmen julkaisi suomen
Pankin tilauksesta vuonna 1963 tutkimuksen
�suomen taloudellinen kehitys ja talouspolitiik
ka�, jossa hän korosti voimakkaasti, ettei suomi
toistaiseksi ole niin teollistunut maa, kuin mi
hin sillä väestönsä ja luontonsa puolesta olisi
edellytyksiä. Myös hän painotti talouden muu
tostarvetta. �kansainvälisen talouden muutok
set merkitsevät mm. sitä, että nopean taloudel
lisen kehityksen edellytykset heikkenevät tun
tuvasti sellaisissa pikkumaissa, jotka eivät kyke
ne mukautumaan uusiin olosuhteisiin. Jos ne
sen sitä vastoin joustavasti tekevät, ne saavat
vastalahjaksi hyvät mahdollisuudet nopeuttaa
taloudellista kehitystään� (dahmen 1963).
kuusi, dahmen ja monet muut asiantuntijat
herättivät keskustelua suomen tulevaisuudesta.
keskeisten poliitikkojen, virkamiesten ja tutki
joiden piirissä vahvistui keskustelun pohjalta
ajatus, että edessä olevien suurten ongelmien
ratkaisemiseksi tarvitaan perustavalaatuinen
politiikan muutos. se vaati taloudellisten ja en
nen kaikkea henkisten, voimavarojen mahdol
lisimman tehokasta mobilisointia.
edellä esitetty tavoite edellytti myös kuu
sen idean mukaisesti, että ratkaisujen valmiste
lussa oli tärkeää saada hallituksen, työnanta
jien, työntekijöiden ja tuottajien välillä aito
vuoropuhelu, joka helpottaisi yhteisen kielen
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löytämistä tavoitteiden ja ongelmaalueiden
selkeyttämisessä sekä politiikkalinjausten to
teutuksessa. samalla voitaisiin myös parantaa
eri politiikkalohkojen välistä koordinaatiota.
Uudistuneelle ja tehokkaasti toimivalle ta
lousneuvostolle oli 1960luvun alussa sosiaali
nen tilaus. Vuonna 1962 Ahti karjalaisen hal
litus nimitti talousneuvoston vuoden 1954
asetuksen mukaisesti. Vuoden 1966 alussa
eduskunta hyväksyi pääministeri Johannes Vi
rolaisen hallituksen esityksestä talousneuvos
ton ja sen sihteeristön toimintaa määrittelevät
lait ja asetukset.
Vuodet 1964–1971 olivat talousneuvoston
toiminnassa aktiivista ja jossakin määrin suun
nitteluideologiaan painottunutta kautta. Neu
vosto julkaisi keskuudessaan käymiensä suo
men tulevaisuutta koskeneiden keskustelujen
pohjalta useita tulo, integraatio, kasvu ja työ
markkinapolitiikkaa käsitteleviä mietintöjä.
Monet näistä julkaisuista loivat suunnan suo
men talouden kehittämisstrategialle.
1970luku puolestaan oli talousneuvostossa
ristiriitaista aikaa. syynä tähän oli ensi sijassa
poliittiset vastakkainasettelut. talousneuvos
tossa ei saatu aikaan asiallista vuoropuhelua
vaan se tapahtui pääosin vuonna 1977 toteute
tun ns. korpilampiprosessin muodossa. ta
lousneuvosto ei toiminut vuosina 1978–1979.
talouspolitiikan valmistelun painopiste siirtyi
entistä selvemmin 1970luvulla valtiovarainmi
nisteriön vastuulle.
Vuonna 1980 toteutettiin pääministeri
Mauno koiviston puheenjohdolla talousneu
voston kokoonpanossa ja toimintatavassa uudis
tuksia, jotka ovat säilyneet näihin päiviin saak
ka. Puheenjohtajana toimii pääministeri, kuta
kin talousneuvostossa mukana olevaa tahoa
edustaa ylin johto, jäsenille ei nimetä varamie
hiä, kokoukset pyritään pitämään kerran kuu


kaudessa ja keskustelut ovat luottamuksellisia.
Nämä uudistukset tehostivat merkittävästi ta
lousneuvoston toimintaa. esimerkiksi aiemmin
varamiesten runsas käyttö johti siihen, että neu
voston kokoonpano vaihteli suuresti kokouk
sesta toiseen, jolloin toimintaan ei saatu tarvit
tavaa jatkuvuutta.
Vuodesta 1989 lähtien talousneuvoston toi
mintatapa jossakin määrin muuttui. 1980luvul
la talouspoliittisten teemojen esittelyistä talous
neuvostossa vastasivat pääosin ulkopuoliset
asiantuntijat. Vuoden 1988 syksyllä sihteeristöä
pyydettiin valmistelemaan selvitys suomen
vaihtotaseen ennakoitavasta kehityksestä, syve
nevän alijäämän vaikutuksista kasvuun ja työl
lisyyteen sekä arvio toimenpiteistä, joilla alijää
mä voidaan korjata. 1990 ja 2000luvuilla ta
lousneuvostolle on laadittu säännöllisesti joko
neuvoston pyynnöstä tai sihteeristön aloitteesta
raportteja talouspolitiikan keskeisistä aiheista.
talousneuvoston sihteeristönä toimi vuosi
na 1965–1969 valtioneuvoston kansliaan sijoi
tettu pieni yksikkö. Vuosina 1970–1990 sihtee
ristönä oli taloudellinen suunnittelukeskus ja
vuosina 1991–1996 Valtion taloudellinen tut
kimuskeskus. Pääsihteerinä oli oman toimensa
ohella kyseisen laitoksen johtaja. Vuonna 1997
valtioneuvoston kansliaan perustettiin itsenäi
nen pääsihteerin johtama pieni talousneuvos
ton sihteeristö yksikkö.
Voimavarojen supistumisen myötä sihtee
ristön toiminnan painopiste siirtyi neuvostolle
tehtävien selvitysten koordinointiin joko pää
sihteerin johtamien tutkimusryhmien tai ulko
puolisten tilaustutkimusten puitteissa. Resurs
sien antamien mahdollisuuksien rajoissa sihtee
ristö myös laatii itsenäisesti selvityksiä.
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2. Talousneuvoston rooli eräiden
politiikkalohkojen linjauksissa
tarkastelen kirjoituksessani seuraavaa kolmea
talousneuvostossa viime vuosikymmeninä käsi
teltyä kysymystä, jotka mielestäni ovat vaikut
taneet keskeisesti maamme talouspolitiikan
linjavalintoihin ja käytännön ratkaisuihin��
a. suomen talouden integroituminen osaksi
euroopan unionia ja globaalia taloutta
b. tulopolitiikka
c. irtipääsy 1990luvun lamasta.
talousneuvoston erittäin laajasta tehtäväken
tästä voitaisiin valita lukuisia muitakin teemoja.
talousneuvosto on vuosikymmenten aikana
käsitellyt säännöllisesti esimerkiksi hyvinvoin
tivaltio ja rakenneongelmia. Näissä kysymyk
sissä talousneuvostolla ei kuitenkaan ole ollut
yhtä selkeää aloitteentekijän roolia kuin kol
messa edellä listatussa kysymyksessä.
Hyvinvointivaltiota on talousneuvostossa
käsitelty lähinnä kestävän rahoitusperustan,
kuten työllisyysasteen kohentamisen, työmark
kinoiden toimivuuden ja verotuksen sekä syr
jäytymisen näkökulmasta. Rakennepolitiikassa
on puolestaan tarkasteltu monia toisistaan
poikkeavia teemoja, kuten metsäteollisuuden
ongelmia, kilpailupolitiikkaa, koulutusta, tut
kimusta ja tuotekehitystä, ikääntymistä, vero
uudistuksia, yrittämisen esteitä sekä suomen
reaalista kilpailukykyä ja tuottavuutta.
2.1. Talousneuvoston valtateema läpi
vuosien: kansainvälinen integraatio

sotia seuranneen jälleenrakennuskauden jäl
keen oli 1960 ja 1970luvuilla kova paine ku
roa umpeen tulokuilua vauraampiin maihin
nähden sekä löytää koulutus ja työpaikat eri

tyisesti sotien jälkeen syntyneille suurille ikä
luokille. suomen talouden kehitys oli suuresti
riippuvainen globaaleilla markkinoilla toimivan
metsäteollisuuden vientikysynnästä. siksi teol
lisuudelle oli välttämätöntä saada tärkeimmillä
vientimarkkinoilla samat edut kuin mitkä olivat
kilpailijamailla. se merkitsi tiivistä mukanaoloa
läntisen euroopan integraatiokehityksessä.
euroopan talousliiton (kuutosten) eräs pää
tavoite, tulliliitto, toteutettiin 1.7.1968 puoli
toista vuotta etuajassa. kuutoset esiintyivät
yhtenäisenä ryhmänä jo vuosina 1964–1967
GAtt��n kennedykierroksella. ee���n kanssa
neuvotteli liittymissopimuksesta 1960 ja 1970
lukujen vaihteessa usea eFtAmaa (isoBritan
nia, irlanti, tanska ja Norja). Joulukuussa
vuonna 1969 kuutoset asettivat tavoitteeksi eu
roopan yhdentymisprosessin syventämisen. oli
entistä selvempää, että euroopan integraatio
toteutuu ee���n ympärille (talousneuvosto
1971).
suomen ee�sopimuksen valmistelussa
talousneuvoston rooli oli varsin keskeinen. ta
lousneuvosto asetti tammikuussa 1971 integraa
tiojaoston, jonka tehtävänä oli arvioida mitä
hyötyjä ja haittoja aiheutuisi suomen taloudel
le mahdollisista tullijärjestelyistä ee���n kanssa.
Millaisia pitkän ajan kasvu ja työllisyysvaiku
tuksia syntyisi, jos suomi jäisi Länsieuroopan
integraatiokehityksen ja tullijärjestelyjen ulko
puolelle? Ryhmä sai työnsä valmiiksi saman
vuoden marraskuussa. selvityksessä päädyttiin
siihen, että kiinteä yhteistyö ee���n kanssa oli
suomen teollisuuden kannalta huomattavasti
edullisempi vaihtoehto kuin jättäytyminen
maailmankaupan yleisten liberalisoitumisohjel
mien varaan.
talousneuvostossa käytiin työryhmän ra
portista perusteellinen keskustelu. Raportti oli
keskeisenä taustaaineistona ee�sopimusta
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selvittäneelle parlamentaariselle komitealle,
joka päätyi samaan tulokseen ja suosittelemaan
vapaakauppasopimuksen solmimista suomen
ja ee���n kesken vuonna 1973. Näin talousneu
voston asiantuntijaryhmä aurasi tietä ee�so
pimukselle.
kun suomi neuvotteli liittymisestä eU��n
jäseneksi, asiasta keskusteltiin talousneuvostos
sa yllättävän vähän. esimerkiksi Valtion talou
dellisen tutkimuskeskuksen, eli talousneuvos
ton sihteeristön, hallitukselle laatimaa laajaa
selvitystä suomen eyjäsenyyden taloudellisis
ta vaikutuksista (ks. VAtt 1992) ei edes käsi
telty talousneuvostossa. integraatiosta tosin
keskusteltiin talousneuvoston kokouksissa
huhtikuussa 1993 ja joulukuussa 1994 sihtee
ristön laatimien pitkän ajan kehitysarviota ja
globalisaatiota koskeneiden raporttien esittelyn
yhteydessä (Romppanen ja Leppänen 1993
sekä Leppänen ja Romppanen 1995).
talousneuvosto keskusteli aktiivisesti inte
graatiosta ennen ja jälkeen suomen liittymistä
eMUun. Vuoden 1996 puolivälistä seuraavan
vuoden loppuun talousneuvostossa tarkastel
tiin kuudessa kokouksessa eMUjäsenyyden
vaikutuksia suomen talouteen ja talouspolitiik
kaan. esimerkiksi huhtikuussa 1997 tohtori
Jukka Pekkarinen esitteli talousneuvostolle
johdollaan toimineen pääministerin asettaman
eMUtutkimusryhmän raportin. sen mukaan
yhteinen raha tuo selviä tehokkuusetuja, jotka
ovat suuremmat kuin jäsenyydestä aiheutuvat
kustannukset. sopeutuminen mahdollisiin epä
symmetrisiin häiriöihin asettaa erityisen suuria
vaatimuksia finanssipolitiikan vakaudelle, työ
markkinoiden toimivuudelle ja tuotannonteki
jöiden liikkuvuudelle.
sen jälkeen kun 11 maan kansalliset valuu
tat korvattiin vuoden 1999 alussa eurolla ja
euroopan keskuspankki aloitti toimintansa,
0

talousneuvostossa on säännöllisesti seurattu
ekP��n rahapolitiikkaa ja euroopan rahaolojen
kehitystä. talousneuvosto hyväksyi toukokuun
1998 kokouksessa pääministeri Paavo Lippo
sen ehdottaman lausuman�� �talousneuvosto
luo eMUoloissa yhteistyöfoorumin hallituk
sen, suomen Pankin ja etujärjestöjen väliselle
säännölliselle vuoropuhelulle rahapolitiikan
kysymyksistä.� Lipponen korosti samassa yh
teydessä raha, finanssi ja tulopolitiikan yh
teensovituksen keskeisyyttä ja tarvetta jatkaa
yhteistyötä työmarkkinajärjestelmän uudista
miseksi myös eMUoloissa.
talousneuvosto on ollut tärkeä foorumi,
kun suomi �ajoi itsensä sisään� integraatioon.
talousneuvoston keskusteluja voidaan pitää
eräänlaisena oppimisprosessina sopeuduttaessa
uuteen toimintaympäristöön.
Suomi globaalissa taloudessa

euroopan integraatiokehitykseen liittyy kiinte
ästi myös kysymys, kuinka eU kokonaisuutena
ja siinä mukana olevat kansalliset taloudet so
peutuvat osaksi globaalia taloutta. Laman aika
na globaalin talouden kysymyksiin ei kiinnitet
ty samanlaista huomiota kuin 2000luvulla.
Globalisaatio nähtiin meillä 1990luvulla lähin
nä yritysten mahdollisuutena kehittää uutta
globaalia tuotantotoimintaa, joka välillisesti
hyödyntää myös yrityksen kotimaassa tapahtu
vaa aktiviteettia.
sihteeristö valmisteli 1990luvun puolivälis
sä talousneuvoston käyttöön laajan julkaisun
globaalin talouden kysymyksistä suomen näkö
kulmasta (Leppänen ja Romppanen 1995). kir
jassa sovellettiin uuden kasvuteorian tarjoamaa
näkökulmaa, jonka mukaan uusien tuotteiden
luominen ja uusien tuotantomenetelmien käyt
töönotto määrittävät pitkällä aikavälillä talou
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den menestyksen. kilpailu puolestaan testaa
innovaatioiden vahvuuden, ja vapaat kansain
väliset taloussuhteet takaavat kilpailun. inno
vaatiotoiminnan edellytyksenä on riittävä hen
kisen, reaalisen ja sosiaalisen pääoman kartut
taminen sekä näiden luoma tietovaranto.
sihteeristön laatima kirja globalisaatiosta ei
herättänyt 1990luvun puolivälissä mainitta
vampaa kansalaiskeskustelua, vaikka se sisälsi
selkeitä kannanottoja mm. globalisaation vaa
timista työmarkkinoiden pelisääntöjen ja pal
kanmuodostuksen rakenteellisista muutostar
peista sekä julkisen talouden uudistamisesta.
Globalisaation seurauksena ei tällöin vielä ollut
tapahtunut tuotantotoiminnan laajamittaista
poissiirtymistä suomesta, joten aika ei ollut
1990luvulla vielä kypsä perusteelliselle globa
lisaatiokeskustelulle.
talousneuvoston sihteeristö julkisti vuoden
2004 lopulla suomi maailmantaloudessa hank
keen (Valtioneuvoston kanslia 2004). syyskuus
sa 2006 valtioneuvoston kanslia julkaisi laajan
ja perusteellisen globalisaatioselvityksen (Val
tioneuvoston kanslia 2006), jossa tarkasteltiin
suomen talouden sopeutumista globalisaa
tioon, suomen talousstrategiaa ja globalisaati
on tuomia strategian muutostarpeita. selvitys
antoi suuntaviivat suomen globalisaatiopolitii
kalle, ja se herätti myös vilkasta keskustelua
sekä julkisuudessa että talousneuvostossa. kes
kustelua vauhditti huoli globalisaation vaiku
tuksista työpaikkojen sijoittumiseen, jotka oli
vat alkaneet ilmetä myös suomessa. tästä huo
limatta perusasenne globalisaatiota kohtaan on
meillä säilynyt 2000luvulla edelleen positiivi
sena.

2.2. Perusta tulopolitiikalle luotiin
talousneuvostossa

keskitetyksi tulopolitiikaksi kutsutaan työnan
tajien ja työntekijöiden keskusjärjestöjen välillä
solmittuja sopimuksia, joissa määritellään pal
kat ja muut työvoimakustannukset sekä työ
rauha sopimusperiodin ajaksi. Hallitus on osal
listunut usein sopimusten vauhdittamiseen
verotusta, sosiaaliturvaa ja hintapolitiikkaa
koskeneilla päätöksillä.
keskitetyn tulopolitiikan voidaan suomessa
katsoa alkaneen työmarkkinoiden keskusjärjes
töjen ja hallituksen välillä solmitusta ns. Liina
maa i sopimuksesta vuonna 1968. tulopolitii
kan kautta kesti vuoteen 2007 saakka, jolloin
elinkeinoelämän keskusliitto päätti, etteivät
työnantajat enää osallistu keskusjärjestöjen vä
listen tulo ja työmarkkinasopimusten tekemi
seen.
Nopea inflaatio ja työmarkkinavaikeudet
haittasivat 1960luvulle tultaessa yhä enemmän
taloudellista kasvua ja työllisyyden kohentu
mista. talousneuvoston piirissä nousi vuosi
kymmenen alkupuolella ajatus, että työmarkki
naongelmille tulisi tehdä jotakin. tulopolitiik
kaa koskevaa keskustelua alettiin käydä talous
neuvostossa vuoden 1964 aikana. esimerkki
maina olivat Alankomaat, isoBritannia, tanska
ja Norja, joiden kokemuksia välitettiin talous
neuvoston käyttöön.
Alustavien keskustelujen pohjalta talous
neuvosto esitti 30.12.1964 päivätyssä mietin
nössä valtioneuvostolle, �että tuotantokustan
nusten ja hintatason nousun hillitsemiseksi
olisi pyrittävä tuloja koskevissa ratkaisuissa ot
tamaan huomioon vaikutukset tuotantoon,
työllisyyteen, hintatasoon ja maksutaseeseen.
tätä varten tulisi eri tulonsaajaryhmien tulon
muodostukseen liittyviä kysymyksiä käsitellä
1
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erityisessä tulopoliittisessa neuvotteluelimessä�
(talousneuvosto 1967). tavoitteena oli saada
tulonmuodostuskysymykset sovitetuksi yhteen
muiden makropolitiikan tavoitteiden kanssa.
Valtioneuvosto käsitteli talousneuvoston
esitystä ja määräsi 4.2.1965 pidetyssä istunnos
sa tulopoliittisten kysymysten selvittämisen
talousneuvoston tehtäväksi. talousneuvosto
pyysi tohtori timo Helelältä ja tohtori Jouko
Pauniolta aiheesta asiantuntijalausunnon. He
ehdottivat elokuussa 1965 päivätyssä muistios
sa, että talousneuvosto ryhtyisi kiireellisesti
laatimaan tulopolitiikan kehittämismietintöä,
jossa suoritetaan tutkimus tulonjakotapahtu
masta sekä hintojen ja palkkojen määräytymi
sestä suomessa ja jossa hahmotellaan tulopoli
tiikan suuntaviivat.
talousneuvosto asetti lokakuussa 1965 tu
lopoliittisen selvitysryhmän, joka sai muistion
sa valmiiksi seuraavan vuoden lokakuussa (ta
lousneuvosto 1966). talousneuvosto käsitteli
puheenjohtajansa, valtiovarainministeri Mauno
koiviston johdolla muistiota kuudessa kokouk
sessa ja jätti lopullisen mietinnön valtioneu
vostolle tammikuussa 1967 (talousneuvosto
1967).
suomen taloudessa vallitsi vuonna 1967
erittäin kattava indeksisidonnaisuuksien ver
kosto, jossa alakohtaiset palkat sekä hinnat ja
palkat oli kytketty kiinteästi keskenään. suo
men kansainvälinen kilpailukyky oli heikko ja
paine markan devalvoimiseksi voimakas. kun
markka devalvoitiin 11.10.1967 noin 24 pro
sentilla, uhkasi taloutta välitön hintojen ja
palkkojen nousu, jolloin devalvaation tuoma
kilpailukykyetu olisi hävinnyt nopeasti. deval
vaation jälkihoidosta muodostuikin suomalai
sen tulopolitiikan ensimmäinen testi.
Valtioneuvosto antoi keijo Liinamaalle
marraskuussa 1967 tulopoliittisen selvittelijän
2

tehtävän. Hänen sovittelutyönsä pohjalta sol
mittiin vuotta 1969 koskeva tulopoliittinen
ratkaisu 27.3.1968, jossa tärkein kysymys oli
laajan indeksisidonnaisuuksien verkoston pur
kaminen. sopimuksen tekoa helpotti merkittä
västi talousneuvoston piirissä tehty tulopolitii
kan sisällöllisiä normeja koskenut useita vuosia
kestänyt selvitystyö ja sen pohjalta käydyt kes
kustelut.
Liinamaa i ja vuotta 1970 koskenut Liina
maa ii sopimus antoivat potkua myös tulopo
liittisen järjestelmän rakentamiselle. Vuonna
1972 perustettiin tulopoliittinen selvitystoimi
kunta, jossa olivat edustettuina keskusjärjestö
jen ja hallituksen asiantuntijat. toimikunta
ideoi tarvittavan tietoperustan sekä arvioi kul
loisiakin neuvotteluja varten tulevan sopimus
kauden taloudelliset raamit ja laski eri sopi
musvaihtoehtojen vaikutukset palkansaajien
ostovoimaan, kasvuun ja työllisyyteen.
tulopolitiikan käytännön hoito irroitettiin
tulopoliittisen selvitystoimikunnan perustami
sen yhteydessä talousneuvoston ohjauksesta.
Vuodet 1971–1976 olivat tulopolitiikassa
sekavaa aikaa. Nopeaa inflaatiota yritettiin pa
dota keskitetyillä tulosopimuksilla. tulokset
olivat inflaation torjunnan näkökulmasta heik
koja. Liittokohtainen sopimus vuonna 1973
tuotti vielä keskitettyjä sopimuksiakin huo
nomman lopputuloksen. kuluttajahintojen
muutos oli vuosina 1971–1976 keskimäärin
12 1/2 prosenttia vuodessa.
kilpailijamaita korkeampi tuotantokustan
nusten nousu suomessa sekä oe�dmaiden
taloudellisen kasvun pysähtyminen 1970luvun
puolivälissä veivät suomen talouden lamaan
vuosiksi 1975–1977. korjaaviin toimiin kriisis
tä selviytymisessä ryhdyttiin hallituksen ja työ
markkinajärjestöjen yhteistuumin ns. korpi
lampiprosessin avulla vuonna 1977. tulopoli
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tiikka oli valuuttakurssi ja finanssipolitiikan
ohella kolmas politiikkalohko kriisistä irtipää
syssä (Leppänen 2008).
yritys tulopolitiikan käyttämiseen aktiivi
sesti talouslaman ehkäisyyn tehtiin vuonna
1991. Pääministeri esko Ahon toimeksiannos
ta entinen pääministeri ja talousneuvoston mo
nivuotinen puheenjohtaja kalevi sorsa hankki
talousneuvostossa edustettuina olevien tahojen
kannatuksen ohjelmalle, joka olisi helpottanut
kansantalouden kriisiksi muodostunutta ul
koista tasapainoa alentamalla nimellispalkkoja
pari prosenttia ja reaalipalkkoja neljä prosent
tia. Laajasta hyväksynnästä huolimatta ohjelma
kaatui loppumetreillä muutaman vahvan am
mattiliiton vastustukseen. kriisin ratkaisun
pani liikkeelle vasta markkinaehtoinen valuut
takurssisopeutus. Reaalipalkat alenivat vuosina
1992 ja 1993 yhteensä 4 prosenttia.
Vaikka talousneuvosto ei ole ollutkaan Lii
namaasopimusten jälkeen tulo ja työmarkki
napolitiikan aktiivinen liikkeellepanija, talous
neuvostossa on vuosikymmenten varrella kes
kusteltu tulopolitiikasta säännöllisesti sekä
seurattu neuvottelukierrosten valmistelua ja
niiden toteutumista. Hyvissä ajoin ennen uusien
neuvottelujen alkamista talousneuvostossa on
käsitelty tulevan sopimuskauden taloudellisia
näkymiä, sopimusten raameja ja annettu eväs
tyksiä neuvotteluosapuolille sekä saatu väliai
kaistietona tilannearvioita neuvotteluprosessin
vaiheista.
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet meillä tulo
politiikan sitkeähenkisyyteen ja kohtuulliseen
toimivuuteen aina pitkälle 2000luvulle? on
han suomi viime vuosiin saakka poikennut
tältä osin useimmista muista eurooppalaisista
maista. ensiksikin järjestöillä on vaikutusvaltaa
jäsenistönsä suuntaan. toiseksi järjestöjen kes
kinäiset suhteet ovat vuosikymmenten kuluessa

muokkautuneet toisiaan kunnioittaviksi. kol
manneksi kolmikantajärjestelmä on hakenut
vahvuutensa sopimusmenettelyistä, kuten työt
tömyys ja sosiaaliturvaa koskevista järjestelyis
tä, joissa kustannukset jakautuvat kolmen osa
puolen, julkisen sektorin, työnantajien ja työn
tekijöiden kesken. Neljänneksi jatkuva keskus
telu ja neuvotteluyhteys on voitu turvata varta
vasten ylläpidetyissä toimivissa yhteistyöorga
nisaatioissa kuten talousneuvostossa (ks. ta
lousneuvoston sihteeristö 2001).
kun työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vä
lillä ei enää käydä tulopoliittisia neuvotteluja
eikä solmita keskitettyjä sopimuksia, on talous
neuvostokin jossakin määrin uudessa tilantees
sa. talousneuvosto on erinomainen foorumi
keskusteluille ja ideoinnille haettaessa eväitä
neuvottelujärjestelmän kehittämiselle. Miten
esimerkiksi ratkaistaan palkanmuodostuksen
koordinaatio ja työrauha, jos siirrytään yritys
kohtaiseen neuvottelujärjestelmään?
2.3. Suuresta lamasta tasapainoon

tuotannon, työllisyyden tai hintojen heilahtelut
ovat olleet suomen taloudessa 1990luvun puo
liväliin saakka varsin voimakkaita moniin pie
niin eurooppalaisiin maihin verrattuna. talous
neuvostossa on vuosikymmenten kuluessa
tarkasteltu säännöllisesti talouden kasvu ja ta
sapainoongelmia. koska pohdin tässä aika
kauskirjassa äskettäin julkaistussa kirjoitukses
sa em. teemaa perusteellisemmin (Leppänen
2008), käsittelen nyt talousneuvoston roolia
tasapainoon hakeutumisessa lähinnä 1990lu
vun laman näkökulmasta.
suomessa vallitsi 1980luvulla verrattain
nopea ja tasainen tuotannon kasvu sekä matala
työttömyysaste. Näennäisesti suotuisa kehitys
tuuditti sekä päättäjät että asiantuntijat hyvän
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olon tunteeseen. Päähuomio kiinnitettiin ta
louspolitiikan hienosäätöön, vaikka rahapoli
tiikan koko regiimi oli murroksessa. Rahapoli
tiikan itsenäisyyttä ja verrattain kiinteää valuut
takurssia yritettiin toteuttaa tilanteessa, jossa
ulkomaiset pääomaliikkeet olivat käytännössä
katsoen vapaat. edellä mainittua kolmea tavoi
tetta ei voi saavuttaa yhtäaikaisesti.
katseilta peittyi myös monia rakenteellisia
kysymyksiä. esimerkiksi kansainvälisessä ta
loudessa tapahtuneet muutokset (mm. inflaatio
ensiksi linja ja globalisaation asteittainen läpi
murto) sekä teollisuuden alhainen kapasiteetin
ja viennin kasvu jäivät vähälle huomiolle. Pää
osin 1980luvulla toteutettu rahoitusmarkkinoi
den liberalisointi epäonnistui osittain siitä syys
tä, ettei samanaikaisesti tehty tarvittavia rahoi
tusvaateiden verotusta koskeneita muutoksia.
Vaihtotaseen alijäämä alkoi nousta ongel
maksi vuosikymmenen loppupuolella. syvene
vä alijäämä pystyttiin rahoittamaan melko pit
kään voimakkaalla pääomantuonnilla, mikä
kuitenkin ylikuumensi taloutta. Pääomatuontia
kannusti usko valuutan säilymiseen vakaana
sekä suomen korkeampi korkotaso verrattuna
kansainväliseen korkotasoon.
Huolestuneisuus kilpailukyvyn heikkene
misestä, vaihtotaseen alijäämän kasvusta ja
vientiteollisuuden kapasiteetin heikosta lisäyk
sestä tuotiin talousneuvostossa esille varsinkin
työnantajien edustajien puheenvuoroissa. toi
mitusjohtaja timo Relander mm. esitti vuoden
1988 lokakuun talousneuvoston kokouksessa,
että sihteeristö laatisi neuvoston käyttöön sel
vityksen vaihtotasetilanteessa. Vasta joulukuun
kokouksessa päästiin yksimielisyyteen siitä, että
selvitys tehdään talousneuvoston sihteeristön
vastuulla.
talousneuvoston pääsihteerin johdolla työs
kennellyt tutkimusryhmä valmisteli vuoden


1989 maaliskuun kokoukseen vaihtotasetilan
teesta raportin, joka nosti myös julkisuudessa
vilkkaan keskustelun. Ryhmän hahmottelemas
sa kriisivaihtoehdossa varotettiin tasapainotto
muuksien kärjistymisestä sekä niiden korjaami
sen synnyttämästä lamasta ja massatyöttömyy
destä, työttömyysasteen haarukaksi arvioitiin
8–10, ellei talouden kehityssuuntaa saada kään
netyksi (talousneuvoston sihteeristö 1989).
Raportilla ei kuitenkaan ollut juuri mitään
vaikutusta käytännön politiikkaan. Muistio oli
aikaansa edellä, koska taloudellinen kehitys
näytti vielä vuoden 1989 alussa erittäin suotui
salta. Vaikeiden toimenpiteiden edellyttämä
kriisitietoisuus oli kansalaisten ja päättäjien
keskuudessa olematon. tämä tuli selvästi esille
mm. suomen itsenäisyyden juhlarahaston teke
mässä päätöksentekijähaastatteluissa lamaajan
kokemuksista (sitRA 1996).
Pahimmat tasapainottomuutta synnyttäneet
virheet oli kylläkin tehty jo ennen vuotta 1989,
mutta kahden seuraavan vuoden aikana oli hy
vin vähän yritystä edessä olevien vaikeuksien
korjaamiseksi. talous ajelehti kohti kriisiä ja
markkinoiden sanelemaa pakkosopeutumista.
kun pankinjohtaja sorsan johdolla suunniteltu
yritys palkkojen alentamisesta epäonnistui,
korjaavat toimenpiteet lähtivät liikkeelle mark
kinoiden pakottamina markan 12 prosentin
devalvaatiosta 15.11.1991 sekä pian sen jälkeen
solmitusta tulosopimuksesta, jossa nimellis
palkat pidettiin vuoden 1993 loppuun saakka
ennallaan.
edellä mainitut toimenpiteet eivät kuiten
kaan riittäneet rauhoittamaan markkinoita,
vaan valuuttavirta suomesta ulos jatkui. Vuo
sien 1992 ja 1993 vaihteissa jopa suomen val
tion luotonsaanti uhkasi kansainvälisiltä mark
kinoilta tyrehtyä.
tarvittiin uskottavat ratkaisut säätelemät
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tömästi paisuvan julkisen talouden velkaantu
misen katkaisemiseksi. tämän ongelman kor
jaamisessa talousneuvostolla oli merkittävä
rooli. talousneuvoston puheenjohtajan pää
ministeri esko Ahon pyynnöstä sihteeristö laa
ti kesällä 1992 johdollani selvityksen ajan
kohtaisesta talouspoliittisesta tilanteesta, jota
käsiteltiin talousneuvoston kokouksissa 19.8.
ja 2.9.1992 (ks. Leppänen 1992). selvitykses
sä korostettiin, että hallitsematon julkisen
sektorin velkaantumisen kasvu on pahin ajan
kohtainen ongelma talouden vakauttamisessa.
Perusteellisen keskustelun jälkeen talous
neuvosto antoi budjettipäällikkö Raimo sailak
selle 2.9.1992 kokouksessa tehtäväksi laatia
ohjelma julkisen talouden tasapainon palautta
miseksi. sailaksen johdolla laaditun muistion
(Valtiovarainministeriö 1992) suuntaviivojen
pohjalta tehdyt tasapainottamisratkaisut johti
vat siihen, että maaliskuusta 1993 lähtien us
kottavuus suomen kykyyn tasapainottaa talou
tensa vahvistui, mikä ilmeni mm. valuuttavirta
na maahan. talousneuvostolle valmisteltu
analyysi ja siitä käyty keskustelu tukivat valtio
varainministeriön toimenpiteitä.
talousneuvosto käsitteli laman jälkihoitoa
ja tasapainokysymyksiä vielä maaliskuussa 1996,
jolloin se tarkasteli pääsihteerin johdolla val
mistelua tutkijaryhmän raporttia julkisesta vel
kaantumisesta, kasvusta ja työllisyydestä (ta
lousneuvosto 1996). tutkijaryhmä arvioi talou
dellisen tilanteen vuoden 1996 alussa vielä niin
epävarmaksi, ettei ole järkevää toteuttaa julki
suudessa voimakkaasti vaadittua verotuksen
keventämistä, vaan toistaiseksi olisi odotettava
talouden vakauden paranemista. Vuoden 1996
alkupuolella markan arvo oli heikentymässä,
rahoitusmarkkinatilanne eU��n pienissä reuna
maissa epävakaa, suomen julkinen velka vielä
korkea ja vientihinnat laskussa.

Vaikka tutkimusryhmän mietintö sai varo
vaisen verolinjansa takia talousneuvostolta voi
makasta kritiikkiä, hallitus ei luvannut alku
vuonna 1996 veronkevennyksiä. Vielä saman
vuoden toukokuussa rahoitusmarkkinoilla ta
pahtuikin häiriöitä. Vuoden 1996 puolivälin
jälkeen tilanne rahoitusmarkkinoilla rauhoittui
ja luottamus valtion velkaantumisen supistumi
seen vahvistui ja verotusta kevennettiin seuraa
vina vuosina.
työryhmän raportissa laskettiin myös kol
me vaihtoehtoa työvoimakustannusten vaiku
tuksesta työllisyyteen. Matalin kustannusten
nousu toi parhaan työllisyysvaikutuksen. ta
lousneuvoston keskustelussa avainkysymyksek
si kiteytyi, miten yleinen palkkalinja voidaan
pitää maltillisena ja miten työmarkkinoiden
verokiilaa voidaan alentaa kestävästi. Jos tässä
onnistuttaisiin, se edustaisi käännettä siihen
kehitykseen, jonka tunnusmerkkejä olivat ver
rattain korkeat palkkojen nimelliskorotukset ja
verokiilan kasvu. Maltillisen palkkalinjan to
teuttaminen ja asteittainen tuloverotuksen ke
ventäminen onnistuivatkin 1990luvun jälki
puolella varsin hyvin, vaikka taloudellinen
kasvu tällöin oli nopeaa.
suomen talouden tasapaino on 1990luvun
puolivälin jälkeen ollut hyvä, joten talous
neuvostossa ei ole ollut tarvetta normaalin suh
dannetarkastelun lisäksi erityisesti selvittää
tasapainoongelmia. kun vuoden 2009 aikana
päätetään seuraavista palkkasopimuksista ja
suhdannetilanne on tällöin hyvin vaikea, voi
myös talousneuvosto olla merkittävä foorumi
keskusteltaessa, miten palkkasopimuksin tue
taan kasvua, työllisyyttä ja talouden tasapai
noa.
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3. Talousneuvoston toiminnan
periaatteista
talousneuvostossa etujärjestöjäsenet yhtäältä
saavat hallitukselta informaatiota taloudellises
ta tilanteesta ja suunnitelmista ongelmien hoi
tamisesta. toisaalta etujärjestöt viestittävät
hallituksen edustajille näkemyksiä omasta toi
mintaalueestaan ja siitä, mitä niiden näkökul
masta hallituksen toivotaan tekevän. keskuste
luilla on yleensä pyritty hakemaan yhteisiä
ratkaisulinjoja taloudellisen kehityksen tulkin
nasta ja tulevasta talouspolitiikasta.
talousneuvoston toiminta on tuloksellista
vain, jos sen perustana on riittävä yhteisymmär
rys eri osapuolten kesken talouspolitiikan ta
voitteista ja keinoista. konsensus on ollut eri
tyisesti vaikeissa tilanteissa suomen kaltaisen
pienen maan voimavara. Jos suhteet etujärjes
töjen kesken tai etujärjestöjen ja hallituksen
välillä eivät ole luottamukselliset, talousneu
voston toiminta jää muodolliseksi ilman ratkai
suja edesauttavaa sisältöä.
talousneuvostossa vallitsi 1960luvulla ke
hitystä eteenpäin vievä ilmapiiri. talousneuvos
to tarjosi uusia virikkeitä keskusteluun ja pää
töksentekoon edessä olevista vaikeuksista ja
keinoista niiden ratkaisemiseksi. 1970luvulla
puolestaan poliittinen vastakkainasettelu hal
vaannutti talousneuvoston työtä. tällöin rat
kaisujen taustalla olleiden talouspolitiikan lin
jausten pohdinta tapahtui talousneuvoston ul
kopuolella.
1980luku oli myös talousneuvoston työssä
eräänlaista �menetettyjen mahdollisuuksien�
aikaa, jolloin päättäjiltä ja myös asiantuntijoilta
jäi tiedostamatta riittävän ajoissa kansainväli
sen toimintaympäristön muutossuunnat ja suo
men talouden ajautuminen seuraavan vuosi
kymmenen kriisiin.


talousneuvoston toiminta aktivoitui 1980
ja 1990lukujen vaihteesta lähtien. se keskittyi
aluksi suuren laman selvittämiseen sekä myö
hemmin työllisyyden kohentamiseen ja talou
den luotsaamiseen tasapainoisen kasvun ural
le.
on korostettava, että vuoropuhelu talous
neuvoston eri osapuolten välillä on säilynyt
verrattain hyvänä 1980luvun alusta nykypäi
viin. Vuoropuhelua on edesauttanut kokouk
sissa sovellettu luottamuksellisuus. talousneu
voston keskusteluja ei kommentoida koskaan
julkisuudessa.
talousneuvoston toiminnassa puheenjohta
jan rooli on ratkaiseva. Jos puheenjohtaja vies
tittää jäsenille, että hän näkee talousneuvoston
työn tärkeänä ja toimii sen mukaisesti, kuten
viime vuosikymmeninä puheenjohtajat ovat
tehneet, myös jäsenet sitoutuvat yhteistyöhön.
sihteeristön ja erityisesti pääsihteerin rooli
on myös keskeinen talousneuvoston toiminnan
kannalta. Pääsihteeri vastaa talousneuvoston
työohjelman laadinnasta. Pääsihteerin tulee
olla jäsenten piirissä hyväksytty ja riittävän it
senäinen talousneuvoston suuntaan, jotta työs
kentely olisi tasapuolista ja uskottavaa. samoin
sihteeristön suhteet eri ammattiministeriöihin,
ennen kaikkea valtiovarainministeriöön sekä
tutkimuslaitoksiin ja korkeakouluihin tulee olla
hyvät.
sihteeristön perustehtävänä on auttaa ta
lousneuvostoa jäsentämään vaikeaa ja monimut
kaista talouspolitiikan kenttää erityisesti talou
den murrosvaiheissa. sihteeristön vastuulla on
tarjota talousneuvostolle mahdollisimman kor
keatasoisen tutkimustiedon pohjalta työstetty
analyysi joko tutkimusryhmien tai sihteeristön
kutsumien asiantuntijoiden valmistelemana
Miten riippumaton talousneuvoston pää
sihteeri voi olla raporttien valmistelussa halli
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tuksen tai etujärjestöjen politiikasta? kysymys
on keskeinen tutkijan ja asiantuntijan roolista
suhteessa poliittiseen päättäjään. Päättäjille on
hyödyllisempää saada realistinen ja totuuden
mukainen kuva ongelmista ja korjauskeinoista
kuin siloteltu myötäsukainen, �valtakunnassa
kaikki hyvin� näkemys. Pitemmällä aikavälillä
jälkimmäinen toimintatapa tuo päättäjälle
enemmän haittaa kuin hyötyä.
sihteeristön työ on jatkuvaa tasapainoilua.
Poliittisia päättäjiä lähellä olevilla asiantunti
joilla, kuten talousneuvoston sihteeristöllä, ei
ole mahdollisuutta merkittävästi poiketa sih
teeristön nimissä julkisuudessa esitettävissä
raporteissa hallituksen peruslinjasta, kuten
oman valuutan aikana esimerkiksi valuutta
kurssipolitiikasta.
kokemukseni mukaan talousneuvoston jä
senet eivät ole milloinkaan puuttuneet nimittä
miensä tutkimusryhmien työhön, vaikka rapor
tit olisivat olleet vähemmän suotuisia hallituk
sen tai etujärjestöjen linjauksille. esimerkiksi
johdollani vuoden 1989 alussa tehdyn vaihto
taseraportin johtopäätökset olivat verrattain
kriittisiä silloisen hallituksen talouspolitiikalle.
silti talousneuvoston jäsenten taholta ei ryh
män työskentelyyn ja johtopäätösten tekoon
ilmennyt mitään estettä.
talousneuvoston jäsenet ovat yleensä tuke
neet sihteeristön valmistelemaa riippumatonta
selvitystyötä. tämä on ollut mahdollista myös
sen vuoksi, että raportit on aina julkaistu sih
teeristön vastuulla. talousneuvosto ei ole otta
nut talousneuvostona yhteisesti hyväksyttyä
kantaa sihteeristön esittämiin näkemyksiin.
tätä julkaisulinjaa on sovellettu jo 1960luvun
lopulta lähtien. tosin joskus julkisuudessa sih
teeristön näkemykset on sotkettu talousneu
voston kannanotoiksi, mikä ei aina ole miellyt
tänyt talousneuvoston jäseniä.

tulisiko talousneuvostolle tehtyjen laajem
pien raporttien valmistelusta vastata talousneu
voston nimeämät pääsihteerin vetämät tutkija
ryhmät vai pääsihteerin kutsumat tutkijat tai
tutkijaryhmät, joiden työn pohjalta sihteeristö
esittää omat johtopäätökset?
Molemmissa työskentelytavoissa on omat
hyvät puolensa. talousneuvoston nimittämissä
laajahkoissa tutkimusryhmissä on käyty läpi
ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot erään
laisena konsensusanalyysinä. työskentelytapa
on verrattain raskas, mutta lopputulos on pun
nittu monesta eri näkökulmasta ja se kestää
yleensä kriittisen arvioinnin. sihteeristön vas
tuulla tehdyt raportit antavat työhön jousta
vuutta, ja niissä voidaan tuoda esille kriittisem
piä kannanottoja kuin konsensusanalyysissä.
Pitäisin järkevänä sekalinjaa. soveltuvasti voi
daan käyttää talousneuvoston nimittämiä tut
kijaryhmiä tai puhtaasti sihteeristön vastuulla
tehtyjä raportteja.

4. Onko talousneuvostolle paikkaa
tulevaisuudessa?
Vaikka talousneuvosto ei ole päätöksenteko
elin, on sen keskuudessa käyty vuoropuhelu
usein auttanut talouspoliittisten pulmien rat
kaisuissa. yhteistyön politiikka on ollut suo
men vahvuus silloin kun se on perustunut luot
tamukseen eri osapuolten välillä.
Globaalissa toimintaympäristössä taloudel
linen päätöksenteko on hajautunutta ja yhä
vähemmän kansallista. sosiaalisesti verrattain
homogeenisessa suomessakin on viitteitä siitä,
että luottamus yhteneviin etuihin eri instituu
tioiden ja kansalaisryhmien kesken on selvästi
vähentymässä. Voidaankin esittää kysymys,
mitä tarvetta kansallisella yhteistyön politiikal
la ja talousneuvoston tyylisillä instituutioilla on
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uudessa tilanteessa, jossa myös talousneuvos
ton työ seuraa yleistä politiikan ja päätöksen
teon eriytymiskehitystä.
yhteistyön politiikan tarve ja vahvuus ko
rostunee tulevaisuudessa yritystason toimin
nassa, kun haetaan ratkaisuja yrityksen kilpai
lukyvyn turvaamiseksi. tulonjakonäkökulma
on tällöin aiempaa vaikeampi ottaa huomioon,
mikä voi merkitä tuloerojen kasvun jatkumista.
tällä taas saattaa olla haitallisia vaikutuksia
pyrkimyksiin ylläpitää kansallisen tason yhteis
työpolitiikkaa.
Vaikka euroalueen jäsenyys on vähentänyt
1990luvun laman kaltaisen kansallisen kriisin
todennäköisyyttä, on järkevänä toimintalinjana
edelleenkin pitää kansallinen talouspoliittinen
liikkumavara mahdollisimman hyvänä pitämäl
lä kilpailukyky hyvänä ja velkaantuminen hal
linnassa. tällöin voidaan ottaa turvallisemmin
vastaan kansainvälisestä taloudesta tulevat on
gelmat, kuten nykyinen globaalin rahoitusjär
jestelmän synnyttämä kriisi.
yhä useammin on esitetty kysymys, pysty
täänkö yhteistyön politiikkaa toteuttamaan ti
lanteessa, jossa vallitsevana suuntauksena on
�voittaja saa kaiken� linja. toisaalta voimak
kaasti heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa
vuoropuhelun ja yhteistyön tarve kasvaa niin
globaalilla kuin kansallisellakin tasolla. Näin
yhteistyön politiikkaa ja sitä edistäviä laitoksia,
kuten talousneuvostoa, tarvitaan yhä tulevai
suudessakin. talousneuvoston roolia voitaisiin
vahvistaa, jos sen tehtävät ja toimintaperiaat
teet määritettäisiin hallitusohjelmassa. 
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