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PÄÄKIRJOITUS

LAMAN PITKÄ KOURA

Viime vuosikymmenen laman syvimmästä kohdasta on pian kulunut kymmenen vuotta – aika,
joka yleensä tarvitaan, jotta ison murroksen peruspiirteet alkavat kaiken pölyn alta nousta esiin.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan lehtori Raija Julkunen on kirjoittanut tärkeän kir-
jan nimeltä Suunnanmuutos (Vastapaino 2001), johon myöhemminkin on syytä palata. Kirja on
ensimmäinen synteettinen yritys ymmärtää, miten lama syntyi ja mikä oli sen rooli 1990-luvun
käänteessä – hyvinvointivaltion kasvun vaihtumisessa sen vähittäiseen karsintaan. 

Julkusen kuvausta voi pelkistäen tulkita seuraavasti. ”Globalisaatio” – rahamarkkinoiden va-
pauttaminen – ei ollut Suomen laman perussyy. Luotto- ja talletuskorkojen ja ulkomaisten va-
luuttojen tuonnin säännöstely kyllä purettiin 1980-luvun puolivälissä, mutta niin tehtiin kaikis-
sa muissakin kehittyneissä maissa (perustana uuden tietotekniikan mahdollistama reaaliaikainen
rahapääoman liikkuvuus).

Perussyy oli se rahapolitiikka, jolla Suomen Pankki pyrki 1980-luvun lopulta alkaen hillitse-
mään maahan tulvivaa ulkomaista pääomaa ja nopeasti kasvavaa – niin yritysten kuin kansalais-
ten – velkaantumista. Linjaksi omaksuttiin kiinteä vahvan markan valuuttakurssi eli huiman ylös
vedetty markan arvo, jota puolustettiin korkein – ja koko ajan kohoavin – koroin. Julkunen si-
teeraa Jaakko Kianderia, joka rinnastaa Suomen laman Meksikon, Brasilian ja Aasian maiden ta-
louskriisiin:

”Kriisimaille on ollut yhteistä kiinteän valuuttakurssin politiikka, valuutan yliarvostus ja yri-
tyssektorin ylivelkaantuminen. Kriisiä on ruokkinut se, että valuutan heikentymistä on yritetty
torjua korkeilla koroilla. Kotimainen kysyntä ja pankkijärjestelmän tila ovat heikentyneet, kun
’tappavat korot’ ovat kurjistaneet asunto- ja yritysvelallisia. Kriisi on lauennut, kun valuutta on
heikentynyt riittävästi, kun se on devalvoitu tai päästetty kellumaan.”

Juuri näin Suomessa tapahtui. Vielä kesällä 1991 markka sidottiin ecuun ”epärealistisen kor-
kealla arvolla”, mutta jo saman vuoden marraskuussa markka oli pakko devalvoida ja vuotta myö-
hemmin markka päästettiin kellumaan, mikä lopulta lopetti kireän rahapolitiikan ja toi ratkai-
sun sekä markan yliarvostukseen että korkeisiin korkoihin. 

”Kyseessä ei ollut tietoinen talouspoliittinen valinta, vaan pikemminkin sen katastrofina pide-
tyn vaihtoehdon toteutuminen, jota talouspolitiikalla oli yritetty kolmen vuoden ajan torjua.”

Kansantalouden kannalta vahinko oli kuitenkin jo ehtinyt tapahtua: konkurssiaalto, yksityis-
ten ihmisten omaisuuden laajamittainen pakkoluovutus, massatyöttömyys – muutaman vuoden
syvä lama.

Lama oli ensi sijassa taitamattoman rahapolitiikan seuraus,  mutta kun lama oli syntynyt, se
muuttui hyvinvointivaltion nopean karsimisen tärkeimmäksi perusteeksi ja syyksi.

Julkunen osoittaa, että ”mentaalisten mallien” tasolla, eliittien ajatuksissa ja suunnitelmissa hy-
vinvointivaltion rakennemuutos oli valmisteltu pitkälle jo ennen lamaa. Visioon ei kuulunut pel-
kästään rahamarkkinoiden vapauttaminen, vaan Suomen yleisempi sopeuttaminen kansainvälis-
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tyvään talouteen – silloin kulovalkean tavoin levinneen uusliberalismin oppien mukaisesti. 
Tämänsuuntainen muutos myös alkoi ennen lamaa, mutta vasta lama ja julkisen talouden ra-

hoituskriisi antoivat Suomessa päättäjille vahvan mandaatin julkisen sektorin nopealle karsimi-
selle ja uudelleenmuovaamiselle. Lama mahdollisti Julkusen mukaan politiikan, jota talouseliitit
alkoivat tavoitella jo 1980-luvulla: markkinaehtoisuuden läpilyönnin julkisella sektorilla, tulon-
jaon käännöksen pääomatulojen ja voittojen hyväksi, julkisen sektorin laajenemisen pysäyttämi-
sen ja valtion yritysten yksityistämisen.

Julkunen osoittaa myös, miten nopeasti syy- ja seuraussuhteet kääntyivät ja käännettiin pääla-
elleen. Syvimpinä lamavuosina 1991–93 kaikkien tuoreessa muistissa vielä oli, miten lamaan oi-
kein jouduttiin. Mutta varsin nopeasti lamalle löytyi uusi pääsyyllinen:

”Kannan mukaan laman oli aiheuttanut skandinaavinen hyvinvointivaltio: laaja julkinen sek-
tori, antelias sosiaaliturva, jäykät työmarkkinat, korporatistinen työnjako, korkea verotus. Ta-
louskriisin luonne oli systeeminen ja rakenteellinen, lama oli paljastanut hyvinvointijärjestelmän
heikkoudet ja uusi nousu vaati ’systeemimuutosta’. Kärkevin kritiikki kohdistui korporatismiin
ja ay-liikkeeseen.”

Kuitenkin hyvinvointivaltion kasvu toteutettiin 1970- ja 1980-luvulla talouden sallimin eh-
doin: valtion talous pysyi Suomessa tasapainossa ja julkinen velka oli vuonna 1990 Euroopan al-
haisimpia. 1990-luvun puoliväliä lähestyttäessä uutta lamaselitystä alettiin kuitenkin ponnekkaasti
levittää:

”Viesti kansalaisille oli: kansalaiset ovat viettäneet kulutusjuhlia, eläneet yli varojen, nyt on sääs-
tettävä. Puhe ’elämisestä yli varojen’ on ja oli epämääräistä. Sitä kansantalouden velkaantumista,
joka aiheutui pankkien ja yritysten Suomeen tuomasta rahasta, ja valtion velkaantumista on vai-
kea erottaa toisistaan ja ’yli varojen elämistä’ koskevat tarinat sekoittuvat. Yksinkertaistava reto-
riikka veti valtionvelan ja hyvinvointivaltion välille yhtäläisyysmerkin jättämällä jopa laman pois
kuviosta, aivan kuin velkaantumisen syy olisi hyvinvointivaltio eikä lama.”

Tämä selitysmalli, jonka mukaan 1990-luvun kriisin tuotti kaksi tekijää: kansan ”holtittomuus”
ja ”pöhöttynyt” hyvinvointivaltio, kiteytyi pian julkiseksi totuudeksi, ja sen varassa toteutettiin
ja pyritään yhä toteuttamaan kuritalouden linjaa. 

Selitysmallien ero näkyy edelleen vahvana suhtautumisessa oikeusministeriön tuoreisiin suun-
nitelmiin lopettaa elinikäinen velkavankeus. Valtion verovelat vanhenevat jo nyt viidessä vuodessa,
mutta muut – lähinnä velat pankeille – seuraavat velallista koko eliniän, ja tähän loukkuun tu-
hannet laman uhrit ovat jääneet. Oikeusministeriön ehdotus asettaisi velkaorjuudelle aikakaton,
ja ehdotusta tuoreeltaan kommentoineen Helsingin Sanomien toimittajan Hanna Hirvikorven
jutun otsikko oli (HS 27.7.) ”Holtittomuus kunniaan”. 

Julkunen päättelee kirjassaan, että hyvinvointivaltion määrällinen kasvu olisi ilman lamaakin
pysähtynyt 1990-luvulla. Monista syistä johtuen huomio olisi ollut pakko keskittää määrän si-
jasta laatuun, toimintojen optimointiin. Näin saattaa olla. Mutta se, mitä 1990-luvulla tapahtui,
ei ollut toimintojen optimointia, vaan raakaa määrällistä alasajoa. Hyvinvointivaltion perusta kai-
paa perusteellista uudelleenajattelua, mutta mitään hedelmällistä ei synny lama-ajan mentaalisista
malleista. 

Raija Julkusen kirja tulee osoittaneeksi, miten vahvasti näkemys hyvinvointivaltion tulevai-
suudesta ankkuroituu tapaan hahmottaa 1990-luvun laman syyt. Samalla Julkusen synteesi osoit-
taa tulevalle tutkimukselle suuntaa: mitä todella tapahtui, keiden toimesta ja missä järjestykses-
sä vuosina 1989–1994.

MATTI VIRTANEN


	YP42001 4
	YP42001 5

