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Islanti selviytyy uhraamatta
hyvinvointipolitiikkaa
Jussi simpura

Toukokuussa 2012 Pohjoismaiden hyvinvointikeskuksen (NVC) hallitus piti kokouksensa
Reykjavikissa Islannissa. Kokousohjelmassa oli
muun muassa perusteellinen katsaus Islannin selviytymiseen vuoden 2008 finanssikriisistä ja sen
seuraamuksista. Yksi kokoustapahtumista pidettiin Reykjavikin konsertti- ja konferenssikeskuksessa Harpassa (”Harppu”). Siitä oli tullut koko
Islannin kriisin symboli. Rakennushankkeen pani liikkeelle yksi finanssikriisin taustalla vaikuttaneista liikemiehistä, rakennus jäi kesken kriisin
puhjettua, seisoi aikansa keskeneräisenä ja tyhjillään, mutta rakennettiin sitten valtion velkarahalla valmiiksi. Nyt Harpasta on tullut menestystarina: talo vetää täysiä saleja ja on ahkerassa
kokouskäytössä. Samalla Harpan nousu on monille kuva koko Islannin noususta. Sen alle painuu jo usein unohduksiin, että tulotaso on edelleen alempi kuin ennen kriisiä ja että tuhannet
perheet taistelevat vielä vuosia ylivoimaisten velkojen ja korkojen kanssa.
Mitä Islannissa oikein tapahtui? Siitä on vieläkin yhtä monta tarinaa kuin on kertojaa. Pääjuoni kulkee näin: pieni, kertojasta riippuen 15–
50 liikemiehen, pankkiirin ja poliitikon joukko
rakensi muutamassa vuodessa kuplatalouden, joka sortui lähes yhdessä yössä syksyllä 2008. Sitä
ennen islantilaisten tulot, menot, tuloerot ja velat olivat kasvaneet tähtitieteellistä vauhtia. Maa
oli komeillut kansainvälisten onnellisuus- ja hyvinvointivertailujen kärjessä, mutta putosi kriisissä kauas pistesijojen taakse. Jälkihoito on ollut tuskallista. Kriisin aikainen pääministeri vietiin raastupaan, mutta välttyi tuomiolta. Monien
pääsyyllisinä pitämät liikemiehet ovat kadonneet
maasta ja heitä vaaditaan vieläkin vastuuseen.
Ja epäillyt tietysti kiistävät vastuunsa. Kriisistä
kirjan nimeltä ”Valkoinen kirja” kirjoittanut pal454
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kittu kirjailija Einar Már Guðmundsson (2009)
kuvaa käännetyssä kirjakatkelmassaan näiden
ekonomistien, pankkien tutkijoiden ja heidän
toimeksiantajiensa asennetta: ”On niin kuin he
sanoisivat, ’Kyllä, minä tuhosin talon, mutta en
minä ole siitä vastuussa, koska en tajunnut, että olin tuhoamassa talon’”. Syitä ja syyllisiä etsitään vielä pitkään ja katkeruutta riittää kauan
jaettavaksi. Islannin pankkikriisin selvitysmiehenä toiminut Kaarlo Jännäri (2009) tiivisti raportissaan tapahtumat muiden maiden aiemmista
pankkikriiseistä tuttuun lauseeseen: ”Bad banking, bad policies, bad luck”. Islannissakaan huonoon pankkitoimintaan ja huonoon politiikkaan
sortuneet eivät pitkään kaikuneista varoituksista
huolimatta uskoneet, että huono onni voisi iskeä
myös heihin.
Kriisin hoitotoimiin kuului valuutan arvonalennus – kymmenien prosenttien devalvaatio – joka auttoi ulkomaankauppaa, mutta vaikeutti tietysti ulkomaille velkaantuneiden asemaa. Lisäsävyä toi finanssisota, jossa Hollanti ja
Iso-Britannia uhkatoimilla vaativat Islannin valtiota hyvittämään maittensa kansalaisten kärsimiä tappioita islantilaispankin keikahduksesta.
Rohkeasti ulkomaista velkaa ottaneet yritykset ja
kotitaloudet joutuivat suuriin vaikeuksiin. Pelättiin, että kriisi johtaa 320 000 asukkaan pienelle maalle kohtalokkaaseen maastamuuttoaaltoon,
joka lopullisesti romuttaisi tulevaisuuden mahdollisuudet. Synkimmät maastamuuttoennusteet
eivät ole toteutuneet, mutta maahanmuuttotase
on painunut hieman miinukselle. Joissakin ennusteissa arvellaan vieläkin, että Islanti voisi lähitulevaisuudessa menettää 2–3 prosenttia väestöstään muutamassa vuodessa. Suhteutettuna
Suomen mittakaavaan tällainen tarkoittaisi meillä 100 000–150 000 hengen vähennystä, paljon

pienempää määrää kuin mitä Suomessa menetettiin Ruotsiin muutossa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.
Kun pahimmat ennusteet eivät ylipäätään toteutuneet, on Islannin tarina alkanut näyttää selviytymistarinalta. Nyt riittääkin tahoja ottamaan
kunnian katastrofin torjumisesta; ilmoittautuneita on jo paljon enemmän kuin kriisiin syypäiksi tarjoutuneita. Islanti myös esiintyy mallimaana muille tämänhetkisille kriisimaille.
Suomalaiselle lukijalle Islannin kokonaistilanne on usein tuntematon. Sen hahmottamisessa
auttavat maan tilastoviraston Hágstofan (englanniksi Statistics Iceland) julkaisu ”Iceland in Figures 2012” ja muut tilastolähteet. Kriisistä huolimatta on maan väkiluku vielä jatkanut kasvuaan.
Yhtenä syynä on Euroopan korkeimpiin kuuluva
syntyvyys (kokonaishedelmällisyysluku on edelleen yli 2, kun se korkean syntyvyyden maana
pidetyssä Suomessa on noin 1,8). Vuonna 2009
syntyi Islannin historian tähän asti suurin ikäluokka, yli 5 000 lasta. Maahanmuutto oli ennen kriisiä voimakasta eivätkä maahanmuuttajat
ole kriisin jälkeenkään palanneet massamittaisesti kotimaihinsa. Ulkomaiden kansalaisia oli vuoden 2012 alussa 6,6 prosenttia väestöstä (21 000
henkeä), suurimpina ryhminä 9 000 puolalaista
ja 1 600 liettualaista. Pohjoismaiden kansalaisia
on maassa yhteensä saman verran kuin liettualaisia. Työttömyys oli ennen kriisiä alle 5 prosentin tasolla, mutta on nyt noussut yli 7 prosenttiin. Tuloerot kasvoivat noususuhdanteessa, mutta ovat kriisin jälkeen tasoittuneet. BKT putosi
enimmillään noin 8 prosenttia vuodessa (2009),
mutta siitä on tultu hiukan ylöspäin. Tärkeimmät vientimaat ovat Hollanti ja Saksa, jotka ostavat lähes puolet Islannin viennistä. Tuontimaiden jakauma on tasaisempi, Norja suurimpana
tuontimaana. Viennissä merestä saatavien tuotteiden osuus on pienentynyt alle puoleen, tuontitavaroista tärkeimmät ovat teollisuuden tarvikkeet ja investointitavarat. Maalla on suurta etua
halvasta energiasta, jonka ansiosta Islannissa on
muun muassa suuria metallisulattoja. Alumiinisulatot ja metallin hyvä maailmanmarkkinahinta antoivatkin vetoapua kriisistä selviytymisessä.
Matkailuelinkeino on Islannissa tärkeä toimeentulon lähde, ja sekin on elpynyt.
Yksi selviytymiskunnian jakelutilaisuuksista
oli vuoden 2011 lokakuussa pidetty Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Islannin keskuspankin ja maan hallituksen järjestämä konferens-

si ”Islannin toipuminen – opetuksia ja haasteita”.
Siellä muiden muassa piti esitelmän sosiologian
professori Stefán Ólafsson Islannin yliopistosta, aiheenaan kriisin elintasovaikutukset sosiaaliindikaattoreilla kuvattuna (ks. myöhemmin julkaistua tekstiversiota, Ólafsson 2011). Hän kuvasi reaaliansioiden laskua (yhteensä yli 12 prosenttia vuosina 2008 ja 2009) ja perheiden talousvaikeuksien kasvua, joka saavutti huippunsa 2010. Silloin 13 prosenttia Islannin kotitalouksista ilmoitti EU-SILC-tutkimuksessa, johon
Islanti osallistuu Euroopan talousalueen EEA:n
jäsenenä, kokeneensa suuria vaikeuksia tulojensa riittävyydessä. Vertailun vuoksi voi todeta, että muissa Pohjoismaissa vastaavissa talousvaikeuksissa oli 4–6 prosenttia kotitalouksista. Tulot
ovat pudonneet kaikissa tulonsaajakymmenyksissä, eniten suurituloisimpien ja vähiten pienituloisimpien joukossa.
Julkisen vallan toimiin ovat kuuluneet valuuttakurssin alentamisen ja finanssijärjestelmän uudistamisen lisäksi verotuksen kiristäminen, velallisten aseman helpottaminen, työllisyyden tukeminen ja sosiaaliturvan aktiivinen käyttö väestön
toimeentulon turvaverkkona. Stefán Ólafsson
kuvaa muutamia näistä toimista esityksessään.
Eniten on kiristetty suurituloisimpien verotusta.
Tämä yhdessä tulojen alenemisen kanssa on johtanut tuloerojen kaventumiseen. Tulonsiirtojen
ja sosiaalimenojen osuus BKT:sta on kasvanut yli
neljänneksellä. Minimipalkkaa, työttömyyskorvausta, toimeentulotukea ja minimieläkkeitä on
korotettu, samoin lapsilisiä, joita on kohdennettu pienituloisia suosivalla tavalla. Sosiaaliturvan
korotukset eivät yllä hintojen ja velanhoitokulujen nousun tasolle, mutta ne ovat varmasti auttaneet välttämään suurten väestönosien tilanteen
kurjistumista. Stefán Ólafsson pitää esityksessään erityisen tärkeinä erilaisia toimia velallisten
aseman helpottamiseksi (ks. yksityiskohtaista kuvausta Ólafsson 2011, 18–21). Niiden lähtökohtana on kohtuullisen asumisen ja elämisen turvaaminen, mutta ylellisyyden ja ylisuurten asuntojen tavoittelusta syntynyttä velkaantumista ei
helpoteta. Detaljina voi todeta, että maahan perustettiin vuonna 2010 erityinen velallisten asiamiehen (ombudsman) toimisto.
Keväällä 2012 kuulin Reykjavikissa arvion, että tulonsiirtojen ja etuuksien varassa elävien tilanne on kohentunut jo lähes kriisiä edeltäneelle tasolle, tämä väestönosa kun ei ollut pystynyt
ottamaan nousukaudellakaan suuria lainoja eikä
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kaikilla heillä ollut työtä menetettävänä. Suhteellisesti suuremmissa vaikeuksissa aikaisempaan
tilanteeseensa verrattuna ovat keski- ja suurituloiset, jotka kamppailevat kasvaneitten ulkomailta otettujen velkojensa ja myymättömien asuntojensa kanssa. Myös sellaiset väestöryhmät, joiden elämä on julkisten palveluiden varassa, esimerkiksi jotkin vammaisryhmät, ovat joutuneet
kärsimään heikennyksistä.
Ehkä Islannilla on nyt ollut sekä tahtoa, taitoa että onnea. Tahtoa on tarvittu heikoimpien
tukemiseen ja taitoa valuuttakurssi- ja finanssikurssipolitiikan operaatioissa sekä pankkijärjes-

telmän uudistamisessa selviytymiseen. Taidon ja
onnen yhdistelmä lienee nähty Kansainvälisen
valuuttarahaston tukeman apurahoituksen käytössä, kun päätettiin olla kiristämättä julkista taloutta tukehduksiin. Onneksi myös tärkeimmät
vientimaat Saksa ja Hollanti kuuluvat Euroopan
vakaisiin talouksiin. Islannin selviytymistarinaa
on arvosteltu siitä, että sitä on rakennettu oppikirjan vastaisesti, muun muassa juuri käyttämällä aktiivisesti sosiaaliturvaa eikä vain leikkaamalla sitä. Tämän vääräoppisuuden voi tulkita pohjoismaisen hyvinvointiajattelun uusimmaksi voimannäytöksi tällä vuosituhannella.
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