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Talouspolitiikan eväitä ja elämyksiä1

SUVI-ANNE SIIMES
Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Toinen valtiovarainministeri

Tiedän, että talouspolitiikka ja siihen liittyvä
keskustelu näyttävät ulkopuolelta katsoen pal-
jon suunnitelmallisemmilta ja johdonmukai-
semmilta kuin sisältä katsoen ja kokien. Päivän-
politiikasta ainakin 95 prosenttia on reagointia
aiemmin tehtyihin päätöksiin, erilaisten eturyh-
mien ulostuloihin, median suuriin otsikoihin ja
kansainvälisiin tapahtumiin. Linjan vetämistä
on tuskin edes tuo jäljelle jäävä 5 prosenttia.
Monien taloustieteilijöiden hyvinvointiteori-

assa hellimä ajatus yhteiskunnan tavoitefunk-
tiosta on todella vain teoreettinen – ja sellaise-
nakin suhteellisen idealistinen – käsite. Käytän-
nön päätöksenteosta puuttuvat usein paitsi sel-
keät yhteiset tavoitteet, myös selkeä erottelu ta-
voitteiden ja niiden saavuttamisessa käytettä-
vien keinojen välillä.
Yllättävän monet julkisuuteen heitetyt ta-

louspoliittiset avaukset tai linjaratkaisut synty-
vät sittenkin varsin sattumanvaraisesti. Ja usein

myös varsin epädemokraattisesti. Se, mikä vie-
lä edellisenä iltapäivänä oli koko hallituksen
yhdessä keskustelema linja, voi seuraavana aa-
muna olla jo menneen talven lumia pääministe-
rin ilmoittaessa lehdistötilaisuudessaan jotain
ihan muuta.
Näin kävi esimerkiksi kuluvan vuoden vero-

ratkaisun ajoituksessa. Pääministerin yön yli
nukkumisen seurauksena syntynyt linjanmuutos
ei kuitenkaan osoittautunut turmiolliseksi liitto-
kierroksen etenemiselle. Toisaalta peliteorian
kentiltä tuttu ajatus uskottavasta uhkaamisesta
kärsi aikamoisen tappion. Ainakin minun usko-
ni siihen, että hallituksella voisi ylipäätään olla
jokin dominoiva strategia pelissään työmarkki-
najärjestöjä vastaan yhteisen hyvän saavuttami-
seksi, hiipui huomattavan vähäiseksi.
Jotkut avaukset ovat puolestaan tietoisesti il-

maan heitettyjä koepalloja, joilla tunnustellaan
poliittisten ilmapuntareiden asentoja. Niillä voi-
daan myös signaloida »linjan jämäköitymistä»
tai halua joko hallittuun konfliktiin tai yhteis-
työhön. Näillä palloilla ohjataan myös keskus-
telijoiden huomiota haluttuun suuntaan – ja siis
pois jostakin toisesta suunnasta. Tähän sarjaan

1 Esitelmä 16.5.2000 Naisekonomistien 20-vuotis-
juhlaseminaarissa, jonka teemana oli »Millainen Pik-
nik meitä odottaa 20 vuoden päästä talouspolitiikan
nykyisellä eväskorilla?»
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kuuluu esimerkiksi ministeri Niinistön taannoi-
sista eduskuntapuheista syntynyt keskustelu
työttömyysturvan alentamisen tarpeesta ja ny-
kylainsäädännön työmarkkinoilla aiheuttamista
jäykkyyksistä sekä varmaan myös oma taannoi-
nen avaukseni korkojen verovähennysoikeuteen
puuttumisesta.

Tiukka linja
Luulen, että ainoa johdonmukaisesti ylläpidetty
ja toteutettu talouspoliittinen linja löytyy edel-
leenkin valtiovarainministeriöstä eikä suinkaan
poliittisista puolueista – ei ainakaan suurimmis-
ta. Valtiovarainministeriön pöydillä ja pöytä-
laatikoissa elää vieläkin eräänlainen leikkaus-
listojen laatimisen ja menokehysten alentami-
sen diktaatti, siis jonkinlainen 1990-lukulainen
henki.
Tunnustaudun itsekin tiukan budjettipolitii-

kan ystäväksi. Olen vahvasti sitä mieltä, että
menojen kasvattaminen juuri nyt, kovan nousu-
kauden keskellä, ei olisi viisasta politiikkaa.
Viisaampaa on valtion velan lyhentäminen. En
siis pidä valtiovarainministeriön linjaa täysin
virheellisenä ja vääränä. Olenhan itsekin osa-
vastuussa ainakin viime aikoina tehdyistä linja-
valinnoista
Valtiovarainministeriön tiukan linjan saavu-

tuksiin on mielestäni jopa jollakin lailla luetta-
va hyvinvointivaltion pelastaminen: se, että hy-
vinvointivaltiolla ylipäätään on olemassa jon-
kinlainen tulevaisuus. Valtiosihteeri Sailas ja
kumppanit tekivät suuren ja kunnioitusta ansait-
sevan työn laatiessaan leikkauslistoja aikana,
jolloin poliitikoilta puuttui rohkeus ja ehkä
myös kyky käydä oma-aloitteista keskustelua
asiasta. Se osoitti mielestäni kunnioitettavaa si-
viilirohkeutta ja taistelumieltä.
Yhdeksänkymmentäluvulla vaikuttaneiden

hallitusten kunniaksi on puolestaan sanottava

se, että niillä oli poliittista rohkeutta ajaa leik-
kauksia läpi. Ja niiden puutteeksi taas se, että
leikkauslistat oli liian usein laadittu virkamies-
tasolla eikä aidon poliittisen käsittelyn, arvo-
keskustelun ja aloitteellisuuden tuloksina.
Nyt suomalaisessa hallituspolitiikassa tulisi

kuitenkin jo osata sanoa hyvästit 1990-lukulai-
suudelle eli itsetarkoitukselliselle säästölistojen
tekemiselle ja markkinavoimien edessä kumar-
tamiselle. Ne olivat ehkä joskus hyveitä välttä-
mättömyyksinä, mutta voivat nyt helposti viedä
lapset pesuveden mukana. Taktiikka, jolla hy-
vinvointivaltiolle voitettiin tulevaisuus, ei enää
riitä tuon tulevaisuuden sisällön rakentamiseen.
Siinä mielessä meidän poliitikkojen tulisi myös
itse muuttaa ajattelutapaamme.
Esimerkiksi suhteellisen kireän finanssipoli-

tiikan vaikutus riippuu siitä, miksi tätä politiik-
kaa harjoitetaan. Onko tavoitteena julkisen sek-
torin itsetarkoituksellinen pienentäminen vai
puskurin luominen huonompia aikoja varten?
Alennetaanko veroja vain siksi, että bruttovero-
astetta pidetään itsetarkoituksellisesti liian kor-
keana, vai myös siksi, että sen avulla halutaan
vaikuttaa työllisyyteen? Onko yhteiskunnallis-
ten asioiden hoidon laajempana tavoitteena se,
että aiemmin luodut hallinnolliset järjestelmät
voivat hyvin vai pitäisikö hyvinvoinnin ulottua
myös ihmisiin?
Hallituspuolueissa on hyvin erilaisia näke-

myksiä toiminnan tavoitteista. Senkin vuoksi
talouspoliittista keskustelua dominoi puhe väli-
neistä – jopa siihen asti, että ero tavoitteen ja
välineen välillä hämärtyy. Ja niin hallituspoli-
tiikka kutistuu helposti pelkäksi hallinnoimisek-
si ja hyvin satunnaiseksi aloitteellisuudeksi il-
man sen kunnianhimoisempia tavoitteita. Sil-
loin talouspolitiikan eväskorin johdonmukai-
simmaksi osaksi jää vain se valtiovarainminis-
teriön tiukka linja.
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Emu ja talouspolitiikan uudet eväät

Kaksi vuotta sitten Suomessa tehtiin päätös Eu-
roopan talous- ja rahaliittoon osallistumisesta.
Päätöstä edelsi maamme oloissa varsin vilkas
keskustelu Emu-jäsenyyden haitoista ja hyö-
dyistä. Sen aikana puhuttiin niin devalvaatio-
mahdollisuudesta luopumisen riskeistä, epä-
symmetrisen negatiivisen shokin uhkasta kuin
hyvinvointivaltion rakenteiden, verotulojen riit-
tävyyden ja demokraattisen päätöksenteon tur-
vaamisestakin
Elo Emun kanssa on sujunut varsin hyvin.

Talouskasvu on ollut hyvää ja korkotaso suh-
teellisen vakaa, joskin viime kuukausina nouse-
va. Sen ennalta pelätyn epäsymmetrisen nega-
tiivisen shokin sijasta maatamme on »vaivan-
nut» enemmänkin myönteinen shokki. Heiken-
tynyt euro on parantanut suorastaan liikaa dol-
lareissa käytävän viennin vetoa ja kannattavuut-
ta samalla kun dollarin vahvistuminen yhdessä
raaka-aineiden, etenkin öljyn, hintojen nousun
kanssa on hätyytellyt inflaatiota ylöspäin.
Vilkas Emu-keskustelu kuitenkin loppui kuin

veitsellä leikaten sen jälkeen, kun Emu-päätös
tehtiin. Kuitenkaan Emuun liittyvät riskit ja
mahdollisuudet eivät ole minnekään kadonneet.
Keskustelua ja pohdintaa tarvittaisiin nyt eten-
kin siitä, mitä haasteita uusi tilanne aiheuttaa
päättäjille niin talouspolitiikan välineiden kuin
ennen kaikkea tavoitteiden suhteen.
Tilanne on talouspolitiikan välineiden osalta

tietysti hyvin yksinkertainen. Emu-oloissa va-
luuttakurssipolitiikan ja rahapolitiikan merkitys
on vähentynyt ja finanssi- ja tulopolitiikan mer-
kitys puolestaan korostunut. Poliittisen päätök-
sentekijän näkökulmasta tämän pitäisi olla pel-
kästään hyvä asia, sillä jälkimmäiset politiikan
lajit ovat päätöksentekotavaltaan demokraatti-
sempia kuin ensin mainitut. Sitä paitsi niihin
liittyy selkeämmin havaittava tulonjakoaspekti.

Myös korko- ja valuuttakurssipolitiikka vaikut-
tavat tulonjakoon, mutta vähemmän ilmiselväs-
ti. Täytyy tunnustaa, että viime kesän korkojen
verovähennyskeskustelun jälkeen olen todella
tyytyväinen siitä, että koron nostosta ja alenta-
misesta päättää keskuspankki eikä kansanvaltai-
nen elin – ilman sitä korkoa ei varmasti saataisi
ikinä nostetuksi. Siksi on jatkossakin puolustet-
tava EKP:n itsenäisyyttä, vaikkakin avoimuutta
edistäen.
Talouspolitiikan eväskoriin jäävät finanssi-

politiikka ja tulopolitiikka ovat siis luonteeltaan
enemmän poliittisia eli ne sisältävät arvovalin-
toja. Siksi poliitikoilla tulisi olla niihin nykyis-
tä kiinteämpi ja suunnitelmallisempi ote. Enkä
nyt tarkoita mitään vallankumousta talouspoli-
tiikan välineistön – kuten tiukan budjettikurin ja
valtion velan lyhentämisen – suhteen. Tarkoi-
tan, että mietittäisiin vakavasti, yhdessä ja hie-
man pidemmällä aikajänteellä, mitä tavoitteita
näillä välineillä halutaan ajaa.

Kehysbudjetoinnin haasteita
Yhdeksänkymmentäluvulla talouspolitiikassa
opittiin yksi suomalaisittain uusi asia, nimittäin
budjettileikkausten tekeminen. Sen taidon osaa-
minen on varmasti arvokasta 2000-luvullakin,
kunhan sitä sovelletaan oikeassa paikassa ja
vain välineenä, ei tavoitteena sinänsä. 2000-lu-
vun uudeksi evääksi ja oppimishaasteeksi kel-
paisi mielestäni voimavarojen uudelleenkoh-
dentamisen ajatus ja sen miettiminen, miten
paljon nykyinen rahankäyttö todella palvelee
niitä tavoitteita, joita ajamaan se alun perin luo-
tiin.
Esimerkiksi nyt käytössä oleva kehysbudje-

tointi sementoi helposti ministeriöiden väliset
menosuhteet. Kullekin annetaan siinä voimava-
roja hänen menneisyytensä eikä tarpeidensa
mukaisesti. Sen seurauksena valtioneuvosto kä-
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sittelee yhdessä lähinnä vain niitä kehys- ja
budjettikysymyksiä, joista valtiovarainministe-
riö ja vastuuministeriö eivät pääse keskenään
sopuun. Todellisten painopisteiden tai muutos-
haasteiden asettamista ei juurikaan käsitellä –
ellei nyt lähes itsetarkoitukselliset mittasuhteet
saavuttanutta veronalennuskeskustelua lueta
sellaiseksi. Näissä oloissa uusia eväitä voi siis
rakentaa enintään olemassa olevien ministeriö-
rajojen sisällä, mutta ei juurikaan niiden välillä.
Sen seurauksena esimerkiksi täysin satunnai-

sesta syystä keskusteluavaruuteen singahtanees-
ta tulevaisuuspaketista ja siihen käytettävistä
kymmenistä ja sadoista miljoonista tulee poliit-
tisesti lähes elämän ja kuoleman kysymys. Sen
sijaan juuri kukaan ei korota ääntään sen puo-
lesta, mihin ne varsinaisessa budjetissa tai seu-
raavan vuoden budjettikehyksessä olevat reilut
190 miljardia oikein käytetään. Väkisinkin syn-
tyy vaikutelma, että kehyksellä hoidetaan ole-
massa olevaa ja että uudistuksiin tarvitaan aina
»uutta» rahaa.
Yksi sudenkuoppa onkin siinä, että sinä het-

kenä jolloin ihmisestä tulee ministeri, hän pu-
kee päällensä hallinnollisen sektorivastuun ja
samaistuu siihen. Tämä koskee myös allekir-
joittanutta. Hallitusta muodostettaessa on ole-
massa pienen pieni hetki, jolloin asioita ja pai-
notuksia voidaan edes hetken katsoa sektorira-
sitteista vapaana. Mutta toisaalta silloin, kun sa-
mat puolueet ovat kasaamassa toiseen kertaan
hallitusta – kuten vuosi sitten – tuo hetki lyhe-
nee, jopa katoaa, kun osa paikoista on ikään
kuin miehitetty jo ennakkoon ja linjauksetkin
siis mietitty sen mukaan.
Tästä kaikesta seuraa se, että kehysbudjetoin-

nin kehittäminen on uuden vuosituhannen to-
dellinen haaste. Sen rinnalla tulisi mielestäni
ehdottomasti vahvistaa myös poikkihallinnollis-
ta lähestymistapaa, maailman ja maamme on-
gelmat kun jäsentyvät ja ennen kaikkea ratkea-

vat yhä harvemmin perinteisten hallinnonrajo-
jen mukaisesti. Ajankohtaisia esimerkkejä tästä
ovat mm. monet asuntopolitiikan ongelmat, pit-
käaikaistyöttömyyden hoito sekä köyhyyden ja
syrjäytymisen kysymykset. Niistä mitään ei voi
ratkaista pysyvästi vain yhden hallintosektorin
sisällä, vaan tarvittaisiin laaja-alaisempaa usean
ministeriön yhteistyötä ja yhteensovitusta mui-
den talouspoliittisten tavoitteiden kanssa.
Ensinnäkin pääministerin koordinoiva rooli

kaipaisi ehdottomasti vahvistamista. Lisäksi
ministerivaliokunnille, jotka nyt tekevät pää-
osin työtä yhden ministerin esittelyyn kuuluvien
asioiden poliittisessa valmistelussa, tulisi antaa
uudenlaisia tehtäviä. Niistä tulisi jalostaa ny-
kyistä vahvemmin myös poikkihallinnolliseen
valmisteluun ja uudistustyöhön ryhtyviä elimiä.
Poikkihallinnollisten hankkeiden ja ajattelun
asemaa tulisi vahvistaa nykyisestä myös halli-
tusohjelmissa.

Uuden vuosituhannen arvot
Talouspolitiikan eväskorin kannalta merkitystä
on myös sillä, millaiset arvot korin pakkaajia
ohjaavat. Tuohon 1990-lukulaisuuteen kuului
taloudellisten näkökohtien ja tehokkuuden yli-
korostunut, jopa itsetarkoituksellinen asema.
Laajemmassa katsantokannassa talous on kui-
tenkin vain hyvinvoinnin väline, ei päämäärä
sinänsä. Ja tehokkuuttakin tarvitaan vain siihen,
että asetettuihin tavoitteisiin päästään mahdol-
lisimman pienin kustannuksin.
Kaksikymmentä vuotta sitten talouspolitii-

kasta ei puhuttu ollenkaan niin paljon kuin nyt.
Silloin puhuttiin enemmänkin yhteiskuntapoli-
tiikasta. Siihen kuului niin koulutusta, teolli-
suuspolitiikkaa kuin sosiaalipolitiikkaakin.
Toki talouden rakenteet ja niiden luomat liikku-
matilat ja realiteetit olivat silloin toisenlaiset
kuin nyt ja politiikan kaikkia lohkoja ohjasi
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enemmän tai vähemmän menojen kasvattami-
sen ihanne, mikä ei sekään varmasti ole itsetar-
koituksena hyve.
En tunne sen suurempaa tarvetta ihailla var-

haisen nuoruuteni ja nuoren aikuisuuteni aiko-
ja, mutta totean silti, että niistä voisi olla nyky-
päivän maailman päämäärättömyydessä jotain
opittavaa. Ehkä nytkin olisi syytä nostaa talou-
dellisten arvojen ja tehokkuuden rinnalle myös
ihmisarvo ja osallisuus. Demokraattisessa yh-
teiskunnassa tarvitaan kuluttajan rinnalla myös
kansalaista ja siksi kansalaisuuden ja kansalais-
näkökulman tulisi näkyä myös talouspolitiikas-
sa. Linjahan voi olla siitä huolimatta tiukka.
Tarvitaan paitsi muodissa olevaa työntekijöi-

den joustavuutta, myös osaamisen sekä työn-
teon ja oppimisen vuorottelun joustavuutta; siis
esimerkiksi uudenlaista työn jakamista. Eikä
pieni ripaus tasa-arvomaustettakaan olisi pahit-
teeksi. Hieman nimittäin hirvittää se, miten ke-
vyesti sukupuolinäkökulma ohitetaan. Esimer-
kiksi lisätalousarvioneuvottelussa riittää rahaa
ja ymmärrystä monille koville ja »miehisille»
asioille kuten teollisuussijoituksille ja telakka-
tuelle mutta ei naisia työllistäville kunnille ja
vaikkapa kuntien KELA-maksun alentamiselle.
Hieman hirvittää myös se, että Suomessa on

nyt muutamassa laman jälkeisessä vuodessa
menetetty se kotitalouksien välisen tulonjaon

tasoittuminen, jonka aikaansaamiseen meni 20
vuotta. Tuloerojen kasvun takana on sosiaalitur-
van leikkauksia ja verotuksen muutosta. Mutta
myös talouden rakenne on eri syistä muuttunut
niin, että talouskasvun pitopöydästä tippuu yhä
vähemmän muruja vähempiosaisten lattialle.
Yksi rakenteen muutoksista on ollut kansan-

talouden funktionaalisen tulonjaon raju muutos
pääoman eduksi. Meillä päättäjillä on oma vas-
tuumme sosiaaliturvan ja verotuksen nykyisen
rakenteen tulonjakovaikutuksista ja niiden mah-
dollisesta korjaamisesta. Siitä oppositiokin mei-
tä kiitettävästi muistuttaa. Mutta sen ohella vas-
tuuta tulisi mielestäni kantaa myös nykyisestä
funktionaalisen tulonjaon vinoudesta ja sen ai-
heuttamasta talouden tasapainottomuuden ris-
kistä.
Vakaa talous on ollut viime vuosien suosi-

tuin talouspoliittinen hokema. Vakautta var-
masti tarvitaan sinne valtiontalouteen ja työ-
markkinoille. Mutta luulen, että sitä tarvitaan
myös tulonjakoon. Köyhyysongelmat eivät rat-
kea vain sillä, että valtio tai kunnat ottavat vas-
tattavakseen sen työn, mitä kirkko on ruoka-
pankkitoiminnallaan tehnyt. Köyhyys ei ole
vain yksilöiden vaan myös talouden rakenteiden
ongelma. Yksilöitä on tietysti autettava, mutta
myös rakenteita on korjattava. Onko nykyinen
hallitus oikea hallitus siihen, sen näyttää aika.




