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Harvoin saa lukea yhtä jykevää, kir-
kasta ja vankasti perusteltua tekstiä
kuin on tutkimusprofessori Jaakko
Kianderin kirja Laman opetukset
(VATT 2001). Kiander oli koor-
dinaattorina Suomen Akatemian
vuonna 1997 käynnistämässä mit-
tavassa, Suomen 1990-luvun talous-
kriisiä koskevassa tutkimusohjel-
massa.

Kianderin analyysi laman perus-
syistä tukee Raija Julkusen viime ke-
väänä (kirjassa Suunnanmuutos,
Vastapaino 2001) esittämää näke-
mystä. Lamaan eivät johtaneet kan-
salaisten holtiton kulutusjuhla, pö-
höttynyt hyvinvointivaltio ja jäykät
työmarkkinat – selitys, johon 1990-
luvun talouseliitti itse on ollut kovin
mieltynyt. Kiander osoittaa, että ta-
louden pysähdysvaiheen käänsi sy-
väksi lamaksi eliitin itsensä valitse-
ma tietoinen lamastrategia. Markan
kiinteästä kurssista pidettiin härkä-
päisesti kiinni kolmen vuoden ajan,
mikä nosti korot pilviin ja romah-
dutti velkaisen talouden. Vuosina
1989–92 pörssiosakkeet menettivät
noin 70 % ja asunnot noin puolet
arvostaan.

Lama alkoi hellittää vasta sitten,
kun markkinat pakottamalla pakot-
tivat hallituksen ja Suomen Pankin
ensin devalvoimaan ja sitten päästä-
mään markan kellumaan syksyllä
1992. Markka devalvoitui yhteensä
noin 40 % ja yritysten kilpailukyky
palautui; pörssikurssit ja asuntojen
hinnat kääntyivät nousuun ja korot
laskuun. 

Vahinko oli kuitenkin jo ehtinyt
tapahtua. Kaikki velalliset joutuivat
ahdinkoon. Pankkien ongelmista
huolehdittiin valtion maksamalla
pankkituella, yksityiset velalliset sai-
vat kantaa vastuunsa itse. Ja koska
talouseliitti uskoi laman syyn ole-
van julkisten menojen pöhöttynei-
syydessä, julkisia menoja alettiin lei-
kata ja veroja kiristää – heti ja jyr-
kästi vuosina 1992–93: lamakierre
oli valmis.

Myös toimittaja Timo Harakka
on lukenut Kianderin kirjan ja kom-
mentoi (Uutislehti 100 23.11.):

”Eliitti selitti, että suurtyöttö-
myys on välttämätön hinta ’raken-
nesopeutukselle’. Suomessa tehtiin
julma ihmiskoe. Synnytettiin ala-
luokka.

’Meidän on totuttava nykyiseen
työttömyystilanteeseen’, valtio-
varainministeri Viinanen sanoi tam-
mikuussa 1992, kun 300 000:n
’haamuraja’ lähestyi.

’Meidän on kestettävä ne työttö-
myysluvut, jotka syntyvät’, Viina-
nen toisti samana kesänä, kun puo-
li miljoonaa häämötti. ’Vaihtoehtoa
ei ole.’

Jo silloin tiedettiin, että suurtyöt-
tömyys tulee paljon kalliimmaksi
kuin elvytys, ja että laskua makse-
taan kymmenet vuodet. 

Tiedettiin – Ruotsissa. 
Päätoimittajat valitsivat Viinasen

’vuoden mielipidevaikuttajaksi’
vuonna 1992. 

Ja uudestaan 1993. 
Historian ironiaa on, että ’oma-

päinen’ Viinanen oli todellisuudessa
tahtoa ja visiota vailla. Hän toteutti
kaiken, mitä valtiovarainministeriö
toivoi. 

Viinasen Suomea johti Raimo
Sailas.”

Mitä me lamasta opimme, Timo
Harakka kysyy – ja vastaa:

”Markkinauskonnolle ei pidä an-
taa valtaa, niin huonoina kuin hyvi-
nä aikoina. Se puolustaa aina rahaa,
rahattomilta.

Ne päättäkööt, jotka maksavat.
Kansantaloudesta pitää tehdä kan-
san talous.”

Hämmästyttävää oli, että media uu-
tisoi Jaakko Kianderin kirjan päätu-
lokset näyttävästi ja että niitä myös
kommentoitiin laajasti – ja hyväk-
syvään sävyyn. Esimerkiksi Suomen
Kuvalehden pääkirjoitus (9.11.) to-
teaa:

”Yritysten tehottomuus, kilpailun
puute, korkeat verot, suuri julkinen
sektori, ylimitoitettu sosiaaliturva,
jäykät työmarkkinat – nämä raken-
teelliset heikkoudet eivät olleetkaan
suurimpia ongelmia ja laman ai-
heuttajia, toteaa VATT:n raportti
Laman opetukset. Sen osoittaa ta-
louden ampaisu nopeaan nousuun
ennen kuin rakenteita ehdittiin kor-
jata. Tällainen näkemys on huo-
mattava takinkäännös asiantuntija-
kunnassa.”

Suomen Kuvalehti havaitsee
olennaisen asian: talouspoliittisen
eliitin ja median sisällä on tapahtu-
nut jonkinasteinen vallankumous.
Suomen Pankissa ja valtiovarainmi-
nisteriössä 1980-luvulla siinnyt ja
1990-luvulla kaikkeen valtionhal-
lintoon pesiytynyt monetaristinen
ja/tai uusliberalistinen virtaus on
romahtanut 2000-luvulla yhtä no-
peasti kuin talebanit Afganistanissa.
1990-luvun alun aikaisen eliitin te-
rävä pää on jo siirtynyt eläkkeelle tai
muuten sivuraiteelle, nousevat täh-
det ajattelevat toisin – ja eliitin ala-
maailmassa on alkanut puolenvaih-
toliike. 

Euroopan ja myös Suomen elokuva-
teattereita vetää parhaillaan täyteen
ranskalainen elokuva nimeltä
Amélie – eikä syyttä: yksinkertainen
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ja luja perustarina, nerokas ja vauh-
dikas toteutus ja ennen kaikkea ko-
konaisuudessa sykkivä lämmin in-
himillisyys. Ohjaaja Jean-Pierre Jeu-
net hyödyntää elokuvanteon histo-
rian eri kerrostumia niin tuoreella
ja ilkikurisella tavalla, että katsoja
on tikahtua nauruun ja oivalluksiin.
Sen, että elokuva on ilmiselvä klas-
sikko jo syntyessään, voi päätellä vii-
meistään siitä, että ns. kulttuurie-
liitti näyttää ymmärtävän siitä suun-
nilleen yhtä paljon kuin August
Ahlqvist-Oksanen aikanaan Aleksis
Kiven Seitsemästä veljeksestä. Am-
mattikriitikko Ywe Jalander toteaa
Suomen Kuvalehden arviossaan
(16.11.), että Amélien ”ohjaaja häi-
ritsee koko ajan elokuvaansa pikku-
näppärällä selostusäänellä, temppui-
lee trikeillä ja tekee maailmaa kum-
mallisen näköiseksi, mutta tunne ja
näkemys puuttuvat”. Ja siksi Jalan-
derin mielestä ”Améliessä ei myös-
kään ole kunnon kertomusta, se on
kokoelma vitsejä ja pikkujuttuja”,
eikä siksi ole ihme, että hän itse ko-
ki ”Amélien aika pitkäveteiseksi ja
samantekeväksi”.

Menkää, katsokaa ja arvioikaa
itse! 

”Kari Hotakaista voi kutsua lyhyt-
vaateteollisuuden menestyskonsul-
tiksi, niin hyvin istuvia hänen nase-
vat juttunsa ovat. Hän on kauno-
kirjallisuuden Juha Siltala, mies
isolla T:llä. Jos Siltala edustaa raa-
matullista painavuutta, Hotakaisen
osana on olla katekismuksellisen
käytännöllinen. Käskyt ensin ja seli-
tykset päälle.” (Matti Saurama, De-
mari 30.10.)

Viime numeron Tonavassa kerroim-
me Radio Suomen toimittajasta, jo-
ka nerokkaassa pakinassaan oli löy-
tänyt suomalaisen melankolian tär-
keimmän voimavaran. Lupasimme
yrittää metsästää tuon pakinan te-
kijän – ja se onnistui. Kyseessä oli
Petri Kejonen, jonka lauantaipaki-
nasta Radio Suomen Tänään ilta-
päivällä -lähetyksessä oli kyse. Teki-
jän luvalla julkaisemme pakinan
ydinosan tässä alla:

”Tämä suotta pilkattu harmaa ar-
ki on suomalaisten kovin ase taiste-
lussa kansanvälistä terrorismia vas-
taan. Se muodostaa elastisen panssa-
rin, jonka läpi on vaikea iskeä – suo-
malaisessa harmaassa arjessa ei ole
kiistanalaisia kysymyksiä; sunnuntai-
aukiolot, eurot ja homot arki sulattaa
tuttavallisiksi vastaantulijoiksi – har-
maata arkea vieroksuva kulkijakin
leppyy, kun kuulee harmaan arjen
reippaan tunnussanan: TERVE. Suo-
malainen harmaa arki yhdistää koko
kansakunnan. Harmaa arki on täyn-
nä jännittäviä tilanteita; rahat eivät
riitä, vaikka mieli tekisi. Liikenteessä
harmaan arjen paukapää kiilaa tur-
vaväliin, virastoissa liikkuvaa jännit-
tää vastaan hönkivän palvelun laatu,
uimahallissa veteraani holvaa tulisel-
le kiukaalle ämpärikaupalla vettä,
tehdastyöläisen vikkelä pystykorva
nuuhkii rantatiellä toimitusjohtajan
hillittömän spanielin pyllyä – kaula-
hihnat kiristyvät, puna nousee, mut-
ta koirat hurisevat. Kauppakassista
nostetaan pöydälle rasvattoman sijas-
ta yllätyksellisiä ykkösmaitopurkkeja.
Harmaan arjen hienoimpia saavu-
tuksia ovat vinteillä kirkuvat, värik-
käät matot, joita solmittiin seitse-
mänkymmentäluvulla muovisista

maitopusseista leikatuista suikaleista.
Eikä sovi unohtaa nappulaverhoja ja
jalallisista sinappilaseista pestyjä glö-
gimaljoja, ei sovi unohtaa euroviisu-
ja tai kukkakuvioisia, kätevästi puh-
distettavia muovitettuja ruokapöy-
dänliinoja. Kaikki harmaan arjen
luovia iskuja – näppärää, kätevää ja
edullista. Harmaa arki pukeutuu
juhlaan jouluna, juhannuksena, vap-
puna ja pääsiäisenä. Itsenäisyyspäivä
ei harmaaseen arkeen lovea leikkaa –
kansakunta kuin yhtenä ihmisenä
nököttää kotona ja katsoo linnan-
juhlia. Yleisesti ollaan sitä mieltä, et-
tä mieluummin kotona kuin hikises-
sä linnakkeessa, outojen ihmisten
keskellä. Harmaa arki jyrää juhlat –
juhlia pidetään, että päästään takaisin
arkeen. 

Harmaa arki on suomalaisen tur-
vallisuuden luja selkäranka – sitä ei
voi järkyttää kuin jääkiekon maail-
manmestaruudella tai totaalisilla,
viikkoja kestävillä pommituksilla.
Harmaa arki on kuin pihalle pesiy-
tynyt sitkeä muurahaisdivisioona –
niitä voi hävittää, mutta niistä ei
pääse eroon. Harmaa arki ylläpitää
kaikkia tämän maan tärkeitä raken-
teita; politiikasta merenkulkuun.
Siksi on tärkeää, että harmaa arki,
sen olemassaolon vaaliminen, on
valtiovallan erityisessä suojeluksessa
– jokaiselle suomalaiselle on annet-
tava mahdollisuus elää kunnollista
harmaata arkea. Kallistahan se on,
kalliimpaa kuin räväkkä sotatoimi.
Mutta ei ole syytä epäillä, etteikö
harmaa arki voisi globalisoitua sa-
malla tavalla kuin terrorismi tai
maailmantalous. YK voisi puhua
harmaan arjen jokaiselle ihmiselle –
pienen turvallisen hetken, syntymän
ja kuoleman välissä, jokaiselle maa-
ilmanhistorian ötökälle.”


	YP62001 89
	YP62001 90

