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Markan kellutus olisi lieventänyt ylikuu-
menemista ja vähentänyt yritysten ylivel-
kaantumista.

1990-luvulla Suomen julkinen talous vel-
kaantui laman myötä kovaa vauhtia.

Onni onnettomuudessa oli se, että jul-
kinen velka oli lähtötilanteessa pieni. Sen 
bkt-osuus oli vain kymmenen prosenttia. 
Muutamassa vuodessa velkasuhde nousi yli 
70 prosentin. Ongelmat olisivat olleet pal-
jon suuremmat, jos tämä tunnusluku olisi 
jo valmiiksi ollut näissä lukemissa.

Vakautus ja Nokia
Suhdannekäänteen myötä Suomi alkoi el-
pyä.

Suomen lama oli ollut ennätyksellisen 

raju, ja sama päti myös Suomen nousuun. 
Maan talouskasvu oli 1994–2001 Länsi-
Euroopan toiseksi nopeinta Irlannin jäl-
keen.

Honkapohja, Koskela ja Uusitalo koros-
tavat sitä, että integraatio- ja talouspolitii-

S
yvä laskusuhdanne kohtaa 
Suomen taloutta toisen ker-
ran 1990-luvun alun jälkeen 
ja tekee ajankohtaiseksi vii-
me laman syiden erittelyn.

Sama pätee myös 1990-lu-
vun puolivälissä alkaneeseen 
nousuun: mitä opimme nois-

ta ajoista?
Entä onko laman ja nousun kokemuksis-

sa jotakin sellaista, mistä muut maat voisi-
vat oppia?

Näihin kysymyksiin vastaa ekonomistien 
Seppo Honkapohja, Erkki Koskela, Roope 
Uusitalo ja Willi Leibfritz uusi kirja Econo-
mic Prosperity Recaptured. The Finnish Path 
from Crisis to Rapid Growth (MIT 2009), jo-
ka keskittyy viime vuosikymmenen syvään 
lamaan ja sen jälkeiseen vauhdikkaaseen 
nousuun.

Suomen Kuvalehti tapasi nelikon suoma-
laiset jäsenet Suomen Pankissa. Haastat-
telupaikka sopii teemaan erinomaisesti: 
Suomen Pankki on paitsi Honkapohjan ny-
kyinen työpaikka myös lamaan johtaneen 
talouspolitiikan keskeinen näyttämö.

Klassinen fi nanssikriisi
Tutkijoiden mukaan Suomen lama 1991–
1993 ei ollut mikään tavallinen taantuma, 
joka olisi johtunut vain ”huonosta tuuris-
ta”: idänkaupan loppumisesta ja lännen ta-
loustaantumasta.

Sen sijaan Suomen tapaus on hyvä esi-
merkki klassisesta fi nanssikriisistä. Saman-
tyyppisiä kriisejä kokivat myös Ruotsi 1990-
luvun alussa, Chile 1980-luvun alkuvuosina, 
Meksiko 1990-luvun puolivälissä ja eräät Itä-
Aasian maat 1990-luvun lopulla.

Taustalla oli se, että Suomi alkoi vapaut-
taa rahoitusmarkkinoitaan ja purkaa pää-
omaliikkeiden säännöstelyä 1980-luvun 
alusta lähtien.

Sääntelyn purku suunniteltiin huonosti. 
Verojärjestelmä jäi uudistamatta ja pank-
kien valvonta tiukentamatta.

Valtiontalouden 
vakautus oli avain 
Suomen nousuun 
viime lamasta. 
Sama resepti on 
ajankohtainen 
nytkin.

Teksti Kustaa Hulkko

Suomen ihme
etenkin silloin, jos valuuttakurssi on kiin-
teä ja korkotaso on kotimaassa korkeampi 
kuin ulkomailla – kuten Suomessa oli asian 
laita.

Niinpä maa alkoi velkaantua ulkomail-
le ja talous ylikuumentui velkarahoituksen 
vuoksi.

Kun rahapolitiikka oli hampaaton, fi -
nanssipolitiikkaa olisi pitänyt kiristää yli-
kuumentumisen hillitsemiseksi. Siihen ei 
taas eduskunnassa ollut halua.

Honkapohjan, Koskelan ja Uusitalon 
johtopäätös on se, että Suomen olisi pitä-
nyt siirtyä joustavaan eli kelluvien kurssien 
valuuttakurssijärjestelmään monta vuotta 
aikaisemmin kuin se lopulta tapahtui eli 
vasta syyskuussa 1992.

◼ EU-integraatiolla oli tär-
keä rooli Suomen talouden 
vakautumisessa 1990-lu-
vun puolivälissä. Tie euroon 
kulki ERM:n eli EU:n valuut-
takurssijärjestelmän kaut-
ta. Päätös ERM-jäsenyy-
destä tehtiin syksyllä 1996, 
mutta SK ennakoi ratkaisua 
jo saman vuoden keväällä 
(SK 18/1996).

Rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin 
yhteydessä sangen olennainen asia on 
myös se, mitä tehdään valuuttakurssille. 
Suomi valitsi linjakseen kiinteän kurssin 
politiikan.

Vaarallinen yhdistelmä
Juuri tämä yhdistelmä – kiinteä kurssi ja 
rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen – 
osoittautui vaaralliseksi. Se johti siihen, et-
tä rahapolitiikalta katosi itsenäisyys ja ky-
ky hillitä ylikuumentumista, koska maahan 
alkoi virrata ulkomaista pääomaa. Pank-
kien luottokanta kaksinkertaistui neljässä 
vuodessa, ja pörssiin ja asuntomarkkinoille 
syntyi hintakupla.

Pääoman tuomiseen on suuri houkutus 

kan linjalla oli 
tärkeä rooli nousussa. Se loi 
edellytyksen tähän käänteeseen ja reippaa-
seen kasvuun.

Politiikan tavoitteena oli edistää kansain-
välistymistä ja talouden rakennemuutosta. 
Ensin Esko Ahon (kesk) hallitus päätti vie-
dä Suomen EU:hun. Myöhemmin Suomi 
päätti vielä liittyä myös rahaliittoon.

Vuonna 1995 Paavo Lipposen (sd) I hal-
litus lähti ohjelmassaan siitä, että julki-
nen talous vakautetaan ja velkaantuminen 
käännetään laskevalle uralle.

Sillä oli suuri kansantaloudellinen mer-
kitys. Korkotaso putosi nopeasti heti, kun 

◼ Nokia nousi kriisiyhtiöstä 
elektroniikka teollisuuden huipulle 
Jorma Ollilan johdolla. Hyvä kou-
lutusjärjestelmä tuotti inhimillistä 
pääomaa, insinöörit ja muut am-
mattilaiset tekivät Suomesta kän-
nyköiden vientimaan. Kuvassa Ol-
lila ja Salon-tehtaan työntekijöitä 
(SK 24/1994).

◼ Velkaantumisen 
katkaiseminen kuului talouspoli-
tiikan päätavoitteisiin. Korkotaso puto-
si nopeasti heti, kun pääministeri Paavo 
Lipposen ensimmäisen hallituksen oh-
jelma hyväksyttiin 1995. Sillä oli suuri 
piristysvaikutus koko kansantalouteen. 
Hallitus sai eväikseen myös päättäjä-
eliitin strategiatyön, jonka SK julkisti 
keväällä 1997 (SK 10/1997).
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Seppo Honkapohja (kesk.) ja Erkki Koskela 
(oik.) ovat suomalaiselle yleisölle tuttuja ekono-
misteja ja talouspoliittisia keskustelijoita, jotka 

osallistuivat talouspolitiikan kritiikkiin jo 1990-luvun 
alkuvuosina.

Esillä olevan kirjan juuret ovat heidän kymmenen 
vuotta sitten julkaisemassaan artikkelissa Suomen 
kriisistä.

Honkapohja on toiminut muun muassa Cambridgen 
yliopiston kansainvälisen makrotalouden professorina. 

Suomen Pankin johtokunnan jäsen Honkapohja on ollut 
vuodesta 2008.

Koskela on Helsingin yliopiston professori ja akatemi-
aprofessori.

Roope Uusitalo (vas.) on VATTin (Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus) tutkimusjohtaja. Kuvasta puuttuva Willi 
Leibfritz kuului teollisuusmaiden taloudellisen yhteistyö-
järjestön OECD:n johtaviin ekonomisteihin 2001–2007. Hän 
on nyt eläkkeellä. 

Leibfritz ja Uusitalo ovat keskittyneet uuden kirjan 
Suomen nousua ja kansainvälisiä vertailuja käsitteleviin 
osuuksiin. ▪

Seppo Honkapohjan, Erkki 
Koskelan, Willi Leibfritzin 
ja Roope Uusitalon kirja on 

kiehtova tarina.
Sen lisäksi se on potentiaalinen 

vientituote. Se sisältää nimittäin 
hyödyllisiä opetuksia kaikille 
sellaisille maille, jotka käyvät 
parhaillaan läpi liberalisoinnin ja 
sääntelyn purkamisen aiheuttamaa 
rakennemuutosta.

Tällaisia maita ovat muun 
muassa Baltian maat 
Viro, Latvia ja Liettua.

Taantuma on 
iskenyt näihin maihin 
rajummin kuin muihin 
EU-maihin.

Liettua ilmoitti 
äsken, että sen bkt 
laski 2009 toisella 
vuosineljänneksellä 
22,4 prosenttia. Maa 
joutuu todennäköises-
ti anomaan IMF:n       
lainaa; Latvia on 
sellaisen jo ottanut. 
Sen bkt romahti 
huhti-kesäkuussa 19,6 
prosenttia.

On vaikeasti hallit-
tava yhtälö estää reaa-
litaloutta ylikuumen-
tumasta tilanteessa, 
jossa rahoitusmark-
kinat ja ulkomaiset 
pääomanliikkeet on 
vapautettu ja jossa vallitsee kiinteä 
valuuttakurssi.

Baltian maiden nykyisessä krii-
sissä näkyy juuri tämän yhtälön 
hankaluus.

Tutkijoiden käsitys on se, että 
joustava valuuttakurssi on tässä 
tilanteessa perusmekanismi, jolla 
ylikuumentumista voisi hillitä. Se 
antaa rahapolitiikalle enemmän 
liikkumavaraa ja vaikutusmahdolli-
suuksia kuin kiinteä kurssi.

He korostavat, että kysymyk-
sessä on heidän näkemyksensä 
ekonomisteina eikä Suomen Pankin 
kanta. Seppo Honkapohja on ny-

kyään Suomen Pankin johtokunnan 
jäsen.

Myöskään joustava valuutta-
kurssijärjestelmä ei takaa helppoa 
ratkaisua. Se edellyttää sitä paitsi 
toimivaa rahapoliittista järjestel-
mää: erityisesti sitä, että keskus-
pankki on riippumaton, immuuni 
poliittiselle painostukselle, ja että 
rahapolitiikalla on selkeä tavoite.

Baltian maat rahoittivat kas-
vuaan ulkomaisella pääomalla. 

Ensin talous ylikuu-
mentui. Globaalin 
rahoituskriisin ja suh-
dannekäänteen takia 
se on nyt kääntynyt 
rajuun pudotukseen. 
Edessä on toden-
näköisesti suuria 
ongelmia, esimerkiksi 
työttömyyttä.

Mitään varmaa 
ei toisaalta uskalla 
sanoa. Sopeutumisura 
voi olla helpompikin.

Nimittäin Baltian 
työmarkkinat ovat 
hajautetut ja palkat 
ovat joustavia, joten 
sopeutuminen voi 
olla nopeampaa kuin 
Suomessa aikanaan. 
Keskeinen motiivi 
ylläpitää kiinteää 
valuuttakurssia on se, 
että se on EMU-jäse-

nyyden ehto.
Latvia ehti jo hakeakin EMU-jä-

senyyttä, mutta ei päässyt, koska 
infl aatiokriteeri ei täyttynyt. EMU-
jäsenyys olisi helpottanut Latvian 
tilannetta, koska se olisi tuonut 
mukanaan korkojen laskun. Baltian 
maissa ei ole päästy nauttimaan 
laskevista koroista kuten EMU-
maissa, osin päinvastoin.

Kiinteän kurssin järjestelmässä 
varsinainen kurimus syntyy silloin, 
kun tulee laskusuhdanne, ja valuut-
takurssia joudutaan puolustamaan 
korkealla korolla. ▪

Kustaa Hulkko

Lipposen hallituksen ohjelma hyväksyttiin. 
Myös julkisen talouden velan bkt-osuus al-
koi supistua.

Inhimillisellä pääomalla oli merkittävä 
rooli kasvussa. Suomessa oli hyvä koulu-
tusjärjestelmä, jonka avulla pystyttiin te-
kemään talouden rakennemuutos ja lisää-
mään huipputeknologian vientiä.

Tärkeää oli myös se, että Suomi satsa-
si insinöörien koulutukseen enemmän 
kuin muut. Niinpä Nokia pystyi nojau-
tumaan kotimaiseen työvoimaan hyvin 
pitkään. Sen johdolla Suomi uudistui 
huipputeknolo gian taloudeksi. Sitä pait-
si myös insinöörien palkat olivat kilpailu-
kykyiset verrattuna esimerkiksi Ruotsin 
ja Yhdysvaltojen teknisten osaajien työ-
voiman hintaan.

Kuten tiedetään, Suomen työttömyyden 
taso jäi pitkäksi aikaa korkealle.

Toisaalta suomalaisen työvoiman raken-
teeseen liittyy mielenkiintoinen kansain-
välinen erikoisuus: työpaikkojen määrä 
kasvoi eniten osaamista vaativissa korkea-
palkkaisissa tehtävissä. Sen sijaan monissa 
muissa maissa työmarkkinat polarisoitui-
vat 1990-luvulla niin, että keskiluokka vä-
heni ja sekä suuri- että pienituloisten osuu-
det kasvoivat.

Tarina on kesken
Suomen viime vuosien taloushistoria on 
siis menestystarina – suoranainen ihme.

Toisaalta tarina on kesken, sillä ratkaista-
vaksi nousee jatkuvasti uusia ongelmia ku-
ten väestön ikääntyminen ja globalisaatio.

Kirja puhuu uhkaavista trendeistä kiih-
kottomasti, ilman että se maalailisi tulevai-
suutta tarpeettoman synkästi.

Sävy on pikemminkin lievän optimisti-
nen: Suomi on selviytynyt ennenkin. Se pys-

kommentti 

Suomen kokemuksista 
oppimista myös muille

Keitä he ovat?

tyi nousemaan 1990-luvun lamasta suuren 
talouspoliittisen asennemuutoksen kautta, 
kun syntyi yhteisymmärrys siitä, että tarvi-
taan lujaa sitoutumista vakautuspolitiik-
kaan.

Lopussa mainitaan myönteisiä trendejä, 
joista Suomea on kehuttu myös maailmal-
la. Yksi  niistä on se, että ikääntyneiden ikä-
luokkien työllisyys on kasvanut järke vien 
uudistusten ansiosta ja siksi, että väestön 
terveydentila on parantunut.

Se ei muuta sitä, että väestön ikäänty-
minen aiheuttaa tulevaisuudessa suuria 

ongelmia julkiselle taloudelle: eläkkeellä 
olevat ikäluokat lisäävät julkisen talouden 
menoja etenkin viimeisinä ikävuosinaan.

Samalla se tuo uuden rajoitteen talous-
kasvulle. Miten kansantalous selviää, kun 
työvoima alkaa vähetä?

Yksi vastaus on se, että eläkejärjestel-
mässä pitää tehdä vielä lisäuudistuksia, jot-
ta ikääntyneet saataisiin pysymään työssä 
mahdollisimman pitkään. Myös yliopisto-
ja täytyy uudistaa, jotta opiskeluaikoja voi-
taisiin lyhentää ja nuoret tulisivat nopeam-
min työelämään.

Uusin urakka on selvitä julkisen talou-
den velkaantumisesta taantuman myötä. 
Siitä tosin ekonomistiryhmän kirja ei pu-
hu mitään, koska se on pääosin kirjoitet-
tu jo ennen nykyisin kriisin puhkeamista 
vuonna 2008.

Haastattelussa tutkijat korostavat, että 
valtiontalouden hallittu vakauttaminen oli 
ratkaiseva osa edellistä nousua, ja sama pe-
riaate pätee nytkin.

Ellei sitä noudateta, edessä on velkaan-
tumiskierre, joka on kuitenkin katkaista-
va joskus. SK

▶

▶

©
 M

A
R

K
U

S 
P

E
N

T
IK

Ä
IN

E
N

©
 K

A
IS

A
 R

A
U

TA
H

E
IM

O

◼ ”Takaisinvallattu 
vauraus”. Vapaa suo-
mennos ekonomisti-
ryhmän kirjan pää-
otsikosta Economic 
Prosperity Recaptured.

Miten 
kansantalous 
selviää, kun 
työvoima 
alkaa 
vähetä?


