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Onnellisten tasavallan kirja-arviosta tulikin 
etujärjestöpuheenvuoro

Olli Rehn

Keväällä ilmestyneestä kirjastani Onnellisten 
tasavalta (Docendo 2022) julkaistiin Kansanta-
loudellisen aikakauskirjan numerossa 2/2022 
Suomen Yrittäjien johtajan ja pääekonomistin 
Mika Kuismasen laatima kirja-arvio.1 Arvionsa 
ensimmäisellä puoliskolla Kuismanen toteaa, 
että ”tekijä on onnistunut suurelta osin hyvin” 
ja pitää kirjani vahvimpana antina yleiskuvaa ta-
savaltamme pitkästä linjasta ja vetävää kirjoitus-
tyyliä sekä valtio-opillisia kysymyksiä ja turval-
lisuuspolitiikkaa käsitteleviä esseitä. Tästä kai 
pitäisi kiittää, jos kissa kiitoksella eläisi. Parissa 
muussa tieteellisessä aikakauskirjassa julkais-
tussa arviossa on tasavaltalaisuutta ja yhteiskun-
tapolitiikkaa käsitelty perusteellisemminkin.2

Arviosta tulee kuitenkin sellainen vaikutel-
ma, että kirjan ansiot todetaan vaikka väkisin, 
jotta oikeutetaan talouspoliittisten näkemysteni 
rahtusen verran yksipuolinen runttaus, vaikka 
arvioitsija toteaakin, että ”tämä ei ole kirjan 
kannalta täysin reilu ratkaisu”.  Niin tai näin, 
toisella puoliskollaan Kuismasen kirjoitus 

1  Kuismanen (2022).

2  Ks. Virtanen, J. (2022) ja Virtanen, M. (2022). 

muuttuu kirja-arviosta heikosti peitellyksi etu-
järjestöpuheenvuoroksi. 

Lyhyessä vastineessa ei ole mahdollista käsi-
tellä kattavasti arvion väitteitä. Keskityn kah-
teen, jotka erityisesti vaativat vastauksen: kilpai-
lukykysopimuksen arviointiin ja korporatiivi-
sen järjestelmän rooliin.

Ensinnäkin Kuismanen kirjoittaa, että ”ki-
ky-sopimusta Rehn puolustaa vankasti, jopa yk-
sisilmäisyyteen saakka”. Väite yksisilmäisyydes-
tä on erikoinen eikä voine perustua kirjani teks-
tiin. Olen hyvin tietoinen kiky-sopimuksen lop-
putuloksen ja laajemminkin suomalaisen työ-
markkinajärjestelmän ongelmista, minkä myös 
kirjassani totesin: 

”Kikyssä tehtiin periaatteessa tärkeitä avauk-
sia paikallisen sopimisen edistämiseksi, mutta am-
mattiliittojen johtajien neliraajajarrutuksen, yrit-
täjäjärjestön lyhytnäköisyyden, hallituksen suora-
viivaisuuden, perussuomalaisten poliittisen ha-
jaannuksen ja lopulta hallituksen hapertumisen 
myötä niistä ei seurannut käytännön tuloksia. 
Toisinkin olisi voinut käydä. Syitä oli sysissä ja se-
pissä – ja olosuhteissa.”

Kuulostaako tämä kikyn yksisilmäiseltä 
puolustamiselta? Ei minusta.

Sen auliisti tunnustan, että puolustin kiky-
sopimuksen solmimista ja kuvaan kirjassani sitä 
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poliittista valintaa, minkä hallituksen vastaava-
na kiky-neuvottelijana jouduin kohtaamaan hel-
mikuun lopulla 2016: 

”Oma tilannearvioni oli toinen kuin maksi-
malisteilla. ’Ce n’est pas fromage et dessert, mais 
soit fromage soit dessert’, kuten ranskalaiset sano-
vat – ’Nyt ei ole tarjolla sekä juustoja että jälki-
ruokaa, vaan juustoja tai jälkiruokaa’. Toisin sa-
noen syntyneessä tilanteessa ei tosiasiassa ollut va-
linnan vaihtoehtona sellaista yhdistelmää, johon 
olisi saatu samaan aikaan mahtumaan sekä tehtä-
vänsä täyttävä, suomalaisen työn hinnan kunnol-
la korjaava kilpailukykysopimus että maksimalis-
tinen ’koko programmi toimeen’ -tulos paikalli-
sen sopimisen edistämisessä.”

”Sen sijaan vaihtoehdot olivat joko kustannus-
kilpailukyvyn korjaus laajamittaisella, käsillä ol-
leella kiky-sopimuksella ja sen rinnalla tes-pohjai-
nen eli työehtosopimuksiin nojaava evoluution 
tie paikallisessa sopimisessa – tai ’koko program-
mi toimeen’ lakiteitse eli paikallisessa sopimisessa 
lainsäädäntöpohjaa uudistamalla, mutta ei mi-
tään kiky-sopimusta, ja vastaavasti yleislakko ja 
vakava työrauhan menetys.”

Jos tämä on yksisilmäisyyttä, minä olen kyk-
looppi. Realismiksi sitä pikemminkin kutsuisin. 
Yhä puolustan kikyä työllisyyden näkökulmas-
ta.

Toiseksi Kuismanen nostaa syyttävän sor-
mensa siitä, että ”kirjoittajan mielestä tarvitaan 
siis edelleen korporatiivinen järjestelmä halli-
tuksen tukemana avittamaan työnantajien ja 
työntekijöiden välistä yhteiseloa”. 

Noin en ole kirjoittanut. Olen kyllä sitä miel-
tä, että palkansaajille kuuluu oikeus ammatilli-
seen järjestäytymiseen ja työehtosopimuksilla-
kin on sijansa suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Mutta kirjani lukenut tietää hyvin, että olen hy-
vinkin kriittinen suomalaisen työmarkkinajär-
jestelmän toimintaa kohtaan, ja siinä myös van-

hakantaista korporatiivista mallia kohtaan, jos-
ta tein väitöskirjani jo ammoisella 1990-luvulla.3 

On selvää, että etenkin pienille ja keskisuu-
rille yrityksille paikallisen sopimisen alan laajen-
taminen olisi tarpeen työn tehokkaamman järjes-
tämisen ja siten tuottavuuden kasvattamisen 
kannalta. Tässä teknologiateollisuus on ollut 
edelläkävijä jo 1990-luvulta sovelletulla ”Metal-
lin mallilla”, joka yhdisti keskitetyn makrokoor-
dinaation tarjoaman vakauden ja laajemman pai-
kallisen sopimisen tuoman mikrojoustavuuden. 
Tätä mallia myös tuon ajan poliittisen taloustie-
teen tutkimus tuki. Olennaista on, että paikalli-
sen sopimisen pelisääntöjen tulee olla kunnossa 
– sen tulee aidosti olla sopimista, ei sanelua. 

Kuismanen arvostelee ankarasti myös kiky-
sopimukseen kuulunutta mahdollisuutta laajen-
taa paikallista sopimista yrityksissä, joissa on 
luottamusmies. On selvää, että malli ei ollut täy-
dellinen, mutta se oli kuitenkin ensimmäinen 
päänavaus vuosikausiin paikallisen sopimisen 
saralla. Emme voi tietää, miten asiat olisivat ke-
hittyneet, jos tuolloin pöydällä ollut ratkaisu oli-
si hyväksytty. Itse ajattelin, että myönteisten ko-
kemusten kertyessä ja osapuolten luottamuksen 
vahvistuessa esteet paikallisen sopimisen laajen-
tamiselle poistuisivat. Näin totesin kirjassani:

”Työelämäsuhteet ja osapuolten välinen luot-
tamus ovat Saksassa ja Ruotsissa olennaisesti pa-
remmalla tolalla kuin nyky-Suomessa. Meillä oli-
si paljon voitettavaa, jos pystyisimme yhdistä-
mään sekä palkansaajille että yrityksille tärkeitä 
uudistuksia toimivaksi kokonaisuudeksi.”

”Miten edistää luottamusta, jotta paikallinen 
sopiminen, henkilöstön edustus ja tiedonsaanti, 
työrauhan vahvistaminen ja muut olennaiset ky-
symykset työmarkkinajärjestelmän uudistamisek-
si voitaisiin saada eteenpäin? Miten kehittää vien-

3  Rehn (1996).
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tivetoista Suomen mallia niin, että korjaavat toi-
met terveydenhuollon ja koulutuksen yhteiskun-
nallisesti tärkeiden ammattien palkoissa onnistu-
vat ilman kustannuskilpailukyvyn menetystä? 
Vai onko luottamus työmarkkinajärjestelmän pii-
rissä jo murentunut siihen mittaan, ettei kannata 
edes yrittää? Ontuva on onnellisten tasavalta, el-
lei se pysty parempaan ja uudistumaan.”

Tämän päivän tulehtuneista tunnelmista 
huolimatta toivoa sopii, että evoluutio on mah-
dollista myös suomalaisessa työmarkkinajärjes-
telmässä. Nykyisestä konkelosta kun ei hyödy 
kukaan. Luottamuksen vahvistamisen eteen pi-
täisi nyt kaikkien työskennellä. Vanhoihin juok-
suhautoihin ei kannattaisi jäädä jumiin, sillä 
muun maailman ja työelämänkin nopea muutos 
ei odota edes maailman onnellisinta kansaa. □
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