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Aki Kangasharju on kirjoittanut yleistajuisen 
kirjan Suomen talouden pitkästä taantumasta 
ja tulevaisuuden talouspolitiikan haasteista.  
Pitkän taantuman – joka ei ollut riittävän mie-
to taantumaksi eikä riittävän syvä lamaksi – ku-
vauksessa Kangasharju käy läpi suhdannepoli-
tiikan käsitteet ja perusteet. Politiikkasuosituk-
set taas tarjoavat kattavan katsauksen suoma-
laiseen talouspoliittiseen keskusteluun ja ta-
loustieteen rooliin politiikan taustalla. 

Kirjasta jää ensilukemalla ristiriitainen ku-
va. Se on yhdistelmä taloustieteen perusteita ja 
pamflettia, runsailla aikalaiskokemuksilla 
höystettynä. Kirja on sujuvasti kirjoitettu ja 
vetävästi otsikoitu, mutta ensilukeman perus-
teella mieleenpainuvin anti tuntuu olevan sana 
lamaantuma – taantuman ja laman välimuoto. 

Ensivaikutelman jälkeen on kuitenkin tun-
nustettava, että kirja ei ole ollenkaan hassumpi. 
Jos twiitit ovat mikroblogeja, tämän kirjan 
kappaleet ovat niiden tausta-artikkeleita. Kan-
gasharju avaa lukijalle tämän hetken talouspo-
litiikan perusteita ja perusteluja selkokielisesti 
ja ymmärrettävästi. Ihminen, joka tuhahtelee 
television vaaliväittelyiden talouskeskuste-
luille, saa niistä halutessaan paljon enemmän 
irti tämän kirjan avulla. Toisaalta ihminen, 
joka on aiemmin tyrmännyt Kangasharjun nä-
kemykset hänen persoonansa ja työnantajansa 
perusteella, tekee niin todennäköisesti tämän 
kirjan luettuaankin.  

Suomi on kansainvälisen taloushistorian 
valopilkkuja. Viimeisen 150 vuoden saavutuk-
set ovat kuitenkin jääneet viimeisen kymme-
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nen vuoden – talouden menetetyn vuosikym-
menen – varjoon. Mitä finanssikriisin yhtey-
dessä tapahtui ja miksi?

Maailmantalouden näkökulmasta finanssi-
kriisin taustalla oli velkaantumisen pitkäaikai-
nen kasvu ja sen purkautuminen. Erityisesti 
Yhdysvalloissa talous kasvoi vahvasti ja vakaas-
ti 1980-luvun lopulta alkaen. Samalla myös 
reaalikorko päätyi laskevalle trendille. Nämä 
kaikki tekijät olivat omiaan kasvattamaan vel-
kaantumista. Kangasharju viittaa Raghuram 
Rajanin kuuluisassa vuoden 2005 Jackson Ho-
len puheessa esitettyyn huoleen asuntojen hin-
tojen noususta. Puheen ydin oli kuitenkin kan-
nusteissa: pankkiirien ja sijoittajien kannusti-
mien vinoutumisessa. Lyhyen aikavälin kan-
nusteet olivat ristiriidassa pitkän aikavälin ta-
voitteiden kanssa.     

Suomen lamaantumisen syy oli vain osin 
finanssi- ja eurokriisissä. 1990-luvun lamassa 
kyntänyt pankkijärjestelmä selviytyi kriisistä 
hyvin. Kun maailmantalous lähti Yhdysvalto-
jen vetämänä jo vuoden 2009 puolivälissä nou-
suun, Suomi seurasi aluksi perässä. Eurokriisin 
myötä Suomi kuitenkin vaipui lamaantumaan. 

Kriisin myötä maailmantalouteen muodos-
tui ylikapasiteettia ja yleinen epävarmuus kas-
voi. Nämä romahduttivat Suomen perinteisen 
syömähampaan, investointitavaroiden viennin.  
Samanaikaisesti jäi kuitenkin huomaamatta 
Nokia-sektorin kokema isku. iPhone teki sel-
vää vanhentuneen teknologian puhelimista. 
Samalla iPad jyrkensi paperiteollisuuden ra-
kenneongelmia. Meni pitkään, ennen kuin to-
della ymmärrettiin, että se seuraava puhelin-
malli ei olekaan ratkaisu. Kyse ei ollutkaan 
suhdanteesta vaan rakenneongelmasta. Raken-
neongelmaa pahensi vielä juuri kuilun reu-
nalla tehty ylimitoitettu palkkakierros. 

Kuten finanssikriisi ja sen syvyys, myös vii-
me vuosien suhdannenousu yllätti voimakkuu-
dellaan. Taloustieteen mallien avulla voidaan 
arvioida ihmisten ja yritysten käyttäytymistä. 
Ennustaminen on sen sijaan vaikeampaa. Tä-
män hetken hienostuneimmatkin ennustemal-
lit ovat parhaimmillaan simuloinneissa: mitä 
tapahtuisi jos tekijää x muutettaisiin muiden 
asioiden pysyessä ennallaan? Elävässä elämäs-
sä odottamattomat sokit saavat kuitenkin ta-
louden poikkeamaan ennusteuraltaan. 

Taloustieteen ja ennustamisen roolia valot-
taa hyvin Fedin toiminta finanssikriisin yhtey-
dessä. Sen rahapolitiikkaa ohjasi syvällinen 
tutkimus ja opetukset 1930-luvun laman yh-
teydessä tehdyistä suurista politiikkavirheistä. 
Tästä politiikkatoimia ohjaavasta tutkimustie-
dosta huolimatta Fedin rahapolitiikkakomi-
tean jäsenten kriisinaikaiset talousennusteet 
olivat pahasti pielessä. Mutta aikaa myöten 
talous vaikuttaa käyttäytyneen ainakin suurin 
piirtein Fedin arvioimalla tavalla.

Suomen talouden viime vuosien nousulle 
on useita syitä. Keskuspankkien rahapoliittiset 
toimet ovat olleet tärkeitä niin kriisin syvim-
missä vaiheissa kuin vielä tälläkin hetkellä. 
Maailmantalouden kasvu on ollut viime vuo-
sina poikkeuksellisen laaja-alaista. Mutta myös 
kotimaassa harjoitettu talouspolitiikka on aut-
tanut. Kilpailukykyyn syntynyttä kuilua on 
kurottu umpeen poikkeuksellisten toimien, 
kuten kilpailukykysopimuksen, avulla. Lyhyel-
lä aikavälillä kohtalokkailta politiikkavirheiltä 
on tällä kertaa vältytty.

Pidemmällä aikavälillä pelkkä palkkamalt-
ti ei kuitenkaan riitä. Lähtökohtaisesti pieni 
Suomi voi myydä tuotteitaan maailmanmark-
kinoille lähes rajattomasti, jos kustannus- ja/tai 
reaalinen kilpailukyky ovat kunnossa. Pelkän 
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hintakilpailukyvyn varaan elintasoamme ei voi 
rakentaa. Äärimmäisenä esimerkkinä mikään 
(positiivinen) hinta ei olisi riittävän halpa Sym-
bian-puhelinten kauppaamiseksi vuonna 2019.   

Pitkällä aikavälillä tuottavuuden kasvu ei 
ole kaikki kaikessa, vaikka onkin melkein 
kaikki. Lamaantumisen aikana juuri kaikkein 
tuottavin osa taloutta kohtasi kaikkein suurim-
mat menetykset. Kriisin jälkeenkin Suomen 
viennin rakenne koostuu paljolti investointita-
varoista. Maailman veto kohdistuu sen vuoksi 
tänne viiveellä, mikä tarkoittaa myös että nou-
sukaudet uhkaavat jäädä tarpeettoman lyhyik-
si. Mutta kuinka talouden rakenteita saisi muu-
tettua nykyistä edullisimmiksi? 

Kangasharjun ohjeet Suomen talouspoliit-
tisille päättäjille ovat selkeät. Työllisyysastetta 
täytyy nostaa muun muassa sosiaaliturvajärjes-
telmää uudistamalla ja työmarkkinoiden jous-
toja lisäämällä.  Tuottavuuden kasvua täytyy 
vauhdittaa esimerkiksi yritystukien innovaatio-
myönteisellä uudistuksella. Valtion pitää pa-
nostaa sote-uudistukseen ja pitkän aikavälin 
kasvun välttämättömiin tekijöihin kuten kou-
lutukseen. Kaupungistumista pitää edistää 
elinkeino- ja asuntopolitiikan uudistuksilla. 
Neuvot ovat tutun kuuloisia kaikille suoma-
laista talouskeskustelua seuranneille.

Kangasharju uskoo listansa toteuttamisen 
palauttavan Suomen AAA-statuksen jo seuraa-
van vaalikauden aikana. Se ei ole varmaankaan 
väärin sanottu. Toisaalta piru piilee yksityis-
kohdissa. Lähes jokaisen listan viiden kohdan 
huolellinen toteuttaminen voi viedä koko vaa-
likauden. Eikä ole aivan perusteetonta väittää, 
että AAA-luokituksen paluu on jo hiipinyt ta-
kaisin monien perusskenaarioon.

Tärkeimpien kannusteiden pitääkin olla mi-
ten suotuisaa perusuraa kyettäisiin jatkamaan 
sen jälkeenkin, kun väestörakenteen muutoksen 

ja ikääntymisen vaikutukset alkavat koko pai-
nollaan, ja miten Suomi selviytyy seuraavasta 
(perusskenaarioon kuulumattomasta) suurem-
masta talouskriisistä ilman uutta lamaantu- 
mista. Talouspoliittisen päätöksenteon ytimessä 
on lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden yh-
teensovittaminen. Parlamentaarisissa demokra-
tioissa talouspolitiikan linja voidaan kuitenkin 
kiinnittää (rahapolitiikkaa lukuun ottamatta) 
vain yhden vaalikauden ajaksi.

Viime kädessä kyse on siitä, mikä on talou-
den ja politiikan suhde. Milloin politiikassa on 
kyse budjettirajoitteeseen sopeutumisesta, mil-
loin pyrkimyksestä siirtää sitä ja milloin koko 
rajoitteen kiistämisestä? Tosielämässä budjet-
tirajoitearvioihin sisältyy suuria epävarmuuk-
sia, eikä siksi ole hedelmällistä kinastella vaik-
kapa kestävyysvajeen desimaaleista tai edes 
ensimmäisestä numerosta. On kuitenkin kiis-
tämätöntä, että jonkinlainen budjettirajoite on 
aina olemassa. Maat jotka ovat talouspolitiikas-
saan sen tyystin sivuuttaneet, ovat joutuneet 
ennemmin tai myöhemmin suuriin ongelmiin.  

Kaiken kaikkiaan Kangasharjun teos on 
tervetullut lisä suomenkieliseen taloutta ja sen 
lainalaisuuksia avaavaan yleistajuiseen kirjalli-
suuteen. Julkista keskustelua seuratessa tuntuu 
välillä siltä, että kaikki talouspolitiikka on 
Mauno Koiviston sanoin väärää politiikkaa. 
Talouspolitiikassa on kaksi osaa, talous ja po-
litiikka. Taloustiede ei ole kovaa tiedettä, vaan 
siihen on sekoittunut paljon politiikkaa. Rehel-
lisin ekonomistivastaus useimpiin talouspoliit-
tisiin kysymyksiin onkin ”it depends”. Tästä 
huolimatta Kangasharjun(kin) mielestä talous-
tieteilijöitä tarvitaan. Ilman ekonomisteja kaik-
ki talousihmiset olisivat kirjanpitäjiä. Tällöin 
talouspolitiikkakin olisi pelkkää kamreeripo-
litiikkaa. Tässä Kangasharjun toteamuksessa 
on jotakin syvän ironista. □


