
Kuopan reunalla
Taloudessa nousun jälkeen 
tulee aina laskukausi. SK lähti 
tutkimusmatkalle selvittääkseen, 
odottaako se jo nurkan takana.

Teksti Kustaa Hulkko Kuvat Markus Pentikäinen piirrokset Ilja Karsikas
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◼ Rakennusalan suhdanne on 
tulikuuma. Musiikkitalon kus-
tannusarvio on jo noussut 94 
miljoonasta eurosta 106 mil-
joonaan euroon. Talo valmistuu 
vuonna 2010, jos rahoittajien 
kantti kestää ja aikataulu pitää.



ta se on kai ihan tavanomainen ammatti-
miehen auto.

Rakennusmarkkinoiden ylikuumentu-
mista seurasi romahdus. Lopulta tuhannet 
rakennusmiehet poistuivat työmailta työttö-

myyskortistoon, jonne he jäivät pysyvästi. Sa-
moin kävi suurelle joukolle konkurssin teh-
neitä yrittäjiä. Koko ala otti lukua pitkään.

Kuumaa on nytkin. Sementistä ja puuta-
varasta on hurja ylikysyntä. Rakennustar-
vikkeiden hintakäyristä tulee onnelliseksi 
lähinnä rautakauppias. Työvoimasta on pu-
laa, vaikka miehiä tuodaan rakennuksille 
yli Suomenlahden.

Tutkinnan tulos: Merkkejä ylikuumentumi-
sesta, ei suoranaisia laman enteitä. Entä jos 
kuluttajien luottamus alkaa horjua? Silloin 
huojuu myös monien rakennusinvestointien 
perusta.

Suomen Pankki – Kauppatori
Jos maallikolla on kirurginen vaiva, siitä on 
parasta puhua kirurgien kanssa. Ehkä vas-
taava periaate pätee myös kansantalouden 
ongelmiin. Täytyy tavata tohtori.

Soitan ekonomisti Matti Virénille ja so-
vimme tapaamisesta. Virén on Turun yli-
opiston taloustieteen professori. Muistan 
hänet yhtenä harvoista ekonomisteista, jo-
ka varoitteli ylikuumentumisen riskeistä 
suurta lamaa edeltäneellä nousukaudella.

Kohtaamme Suomen Pankin edustalla 
Snellmanin patsaan selän takana. Lähdem-
me Kauppatorille aistiaksemme nousukau-
den tunnelmaa markkinapaikalla.

Virén muistuttaa, että suomalaiset eko-
nomistit epäonnistuivat 1990-luvun laman 
ennakoinnissa.

”Se on hiukan pelottavaa tavallisen ihmi-
sen kannalta. Voiko hän luottaa siihen, että 
ennen suuria lamoja on tietoa siitä, mihin 
mennään? Minusta tuntuu, että ei voi.”

Nykyään suhdanne-ennustajat muistut-
tavat myös talouden riskeistä. Virénin mie-
lestä riskiarviot jäävät ennusteissa kuiten-
kin vähäiseen rooliin. ”Niissä lasketaan, että 
desimaali häviää sieltä ja toinen täältä.”

Professoria arveluttaa se, että arvioissa ei 
yleensä oteta huomioon lumipalloefektin 
mahdollisuutta. Useat sinänsä pienet ris-
kit voivat yhdessä kasautua hallitsematto-
maksi kriisiksi.

”Nyt olisi järkevää arvioida tilanne vähän 
raadollisemmin. Pitäisi laatia laskelmia 
sen varalle, että tulee iso šokki, joka hei-
luttaa esimerkiksi valuuttakursseja 20 – 30 
prosenttia.”

Virén ei halua spekuloida, mikä tällaisen 
kehityskulun todennäköisyys voisi olla.

Viranomaisten rooliin kuuluu rauhoitel-
la, sanoa ettei tällainen kriisi voi toteutua 
meillä.

”Olisi yllättävää, jos joku virallinen ennus-
taja sanoisi, että Suomi voi mennä ensi vuon-
na konkurssiin. Siksi viranomaisten vakuut-
teluja ei pidä aina ottaa kirjaimellisesti.”

Yllätys tulee muutamaa päivää haastatte-
lun jälkeen. Valtioneuvoston kanslian ali-
valtiosihteeri Vesa Vihriälä – Matti Vanha-
sen talouspoliittinen ykkösavustaja – sanoo 
suoraan, että rahoitusmarkkinoiden kriisi 
voi heikentää talouskehitystä.

Virénin mukaan on väärin päätellä, että 
rahaliitto EMU pelastaa meidät ongelmil-
ta ja virheiltä.

”EMUssa on hankala elää, koska va-
luuttakurssit on lyöty kiinni. Siksi kaikki 
infl aatiošokit ovat pysyviä kilpailukyvyn 
menetyksiä.”

Virén ottaa esimerkiksi Italian. Maa on 
menettänyt infl aation takia kilpailukykyn-
sä, talouskasvu on ollut olematonta jo usei-
ta vuosia.

Istumme Kauppatorilla, juomme kahvia 
ja syömme mansikkaohukaisia kermavaah-
don kera. Tihkusade vihmoo, linnut vaani-
vat kreppejämme.

Suomen kilpailukyky on viime vuodet ol-
lut loistava. Virén pitää kuitenkin mahdol-
lisena, että Italian tie voi olla meidänkin 
tiemme. Hän on huolestunut tämän syk-
syn palkkaratkaisuista.

”Luvut ovat olleet huolestuttavan isoja.”
Professori muistuttaa, että Suomen in-

fl aatio lähestyy jo kolmea prosenttia. ”Ei 
tarvita hirveän monta vuotta, kun hintakil-
pailukyky menetetään. Kymmenen prosen-
tin kustannusero kumuloituu äkkiä.”

Niin käy, jos kustannukset Suomessa kas-
vavat nopeammin kuin kilpailijamaissa.

Johtopäätös tältä rastilta: kansainvälisen ta-
louden riskit ovat varteenotettavia. Sitä paitsi 
voimme aikaansaada ongelmia myös itse.

Jaguar-kauppa
Autokauppa on suhdanneherkkä ala. La-
man pohjalla uusia autoja rekisteröitiin 
kolmasosa nousukauden huippuluvuista. 
Millaisia suhdannesignaaleja autokaupas-
ta on aistittavissa nyt? 

Kysyn Tekniikan Maailman kollegalta Jar-
mo Sukavalta, kuka tuntisi alan läpikotai-
sin. Hän saattaa minut yhteen Timo Hir-

 S
uhdanne-ennustajat ovat nyt 
ymmällään.

Heidän tilastonsa ja mal-
linsa tuottavat lukuja, jotka 
lupaavat vankan talouskas-
vun jatkuvan.

Mutta samalla heidän on 
pakko muistuttaa maailman-

talouden riskeistä. Kysymys kuuluu: voiko 
Yhdysvaltain luottokriisi johtaa laskukau-
teen?

Kysymykseen ei tule selvää vastausta kan-
santalouden tutkijoilta – eikä edes voi tulla. 
Se johtuu ammattikunnan luonteesta: eko-
nomisti pukeutuu tieteellisyyden kaapuun 
ja tuottaa konsensuslukuja.

Ennustajien viesti jää siis hämäräksi. Sitä 
paitsi laman ennustamisessa he ovat ereh-
tyneet ennenkin.

Johtopäätös on selvä. On tutkittava itse, 
jos haluaa tietää, onko ilmassa taantuman 
merkkejä tai jopa laman enteitä.

Aion lähteä talouden sokkeloihin muka-
nani kynä, vahakantinen vihko ja traumaat-
tiset kokemukset kahden vuosikymmenen 
takaisesta nousukaudesta ja sen jälkeises-
tä lamasta.

Mikään inhimillinen ei saa olla vierasta. 
On tarkasteltava kovia faktoja, talouden 
indikaattoreita. Se ei kuitenkaan riitä, on 
kiinnostuttava myös heikoista signaaleis-
ta, pyrittävä aistimaan nousukauden huu-
ma ja laman kylmä henkäisy.

On käytävä rakennustyömaalla ja urhei-
luhallissa. Tavattava kansantaloustieteen 
tohtoreita, taksikuski ja autokauppias.

Suunnistus käsittää kuusi rastia. Viimei-
sellä rastilla minua odottaa palkinto.

Musiikkitalon kuoppa
Kansantalouden tilan tutkiminen on hy-
vä aloittaa jostakin kouriintuntuvasta. Mi-
kään ei ole niin paljon ’taloutta’ kuin talon 
rakentaminen.

Musiikkitalon monttu ammottaa VR:n 
makasiinien vanhalla tontilla Töölönlah-
den liepeillä. Aurinko paistaa kirkkaana 
syysaamuna, kaivinkoneet touhuavat työ-
maalla.

Meneillään ovat yli 100 miljoonan euron 
talon esirakennustyöt. Pääurakka alkaa vas-
ta joulukuussa 2007, jos aikataulu pitää ja 
rahoittajien kantti kestää.

Nousukaudella rakentaminen kallistuu 
aina ja kustannusarviot pettävät. Niin on 
käynyt Musiikkitalossakin.

Työmaan yllä kohoaa poliittisen vallan 
symboli, Eduskuntatalo. Onkohan polii-
tikoilla malttia jarruttaa julkista rakenta-
mista nousun hillitsemiseksi. Olisiko sitä 
minulla itsellänikään, jos olisin kansan-
edustaja?

1980-luvun lopun rakennusvimman ai-

kana palveluyritykset syytivät kauppakes-
kuksiin, Lapin-hotelleihin ja golfkenttiin 
150 miljardia markkaa. Nykyrahassa se on 
38 miljardia euroa, jos infl aatio otetaan 
huomioon.

Näkyykö Musiikkitalon työmaalla merk-
kejä nousukauden kuohumisesta yli? Mies- 
ja autopulasta kertoo se, että rekkayrittäjä 
on värvätty töihin Rovaniemeltä asti. Pa-
rakkien vieressä seisoo pari mersua, mut-
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Lähdemme Kauppatorille aistiaksemme nousukauden 
tunnelmaa markkinapaikalla.

▶

◼ Korkeasuhdan-
teen itsepetos. Pro-
fessori Matti Virén 
sanoo, että nousu-
kauteen liittyy aina 
sama harha: juuri 
tällä kertaa liito voi 
jatkua ilman laman 
riskiä.



vosen kanssa. Tapaan Hirvosen Espoon 
Autotalossa. Autokauppayritys Inchcape on 
keskittänyt Niittykumpuun pääkaupunki-
seudun Jaguar-kauppansa.

Länsiväylällä minussa herää sosiologi. 
Kehitän hypoteesin: liikenteen meno on 
niin hurjaa, että elämme selvästi lopun ai-
koja, nimittäin nousukauden lopun. La-
massa oli ainakin se hyvä puoli, että se puo-
litti liikennekuolemien määrän.

Juuri eläkkeelle siirtynyt Hirvonen on 
myynyt autoja jo yli 40 vuotta, viimeisen 
neljännesvuosisadan Jaguareja. Hänellä 
on mukanaan vihko, johon hän on kirjan-
nut kaikki kaupat vuosien varrelta.

1980-luvun nousukaudella paras vuosi 
oli 1987. Silloin rekisteröitiin pelkästään 
Jaguarin XJ-mallia 37 kappaletta. Jaguar oli 
isojen premium-autojen luokassa toiseksi 
myydyin merkki Mercedeksen jälkeen.

Autokauppiaat puhuvat ’premium-au-
toista’ tarkoittaessaan loistoautoja. Ja-
guarin ja Mercedeksen lisäksi niihin kuu-
luvat muun muassa Audi, BMW ja Lexus.

Hirvosen mukaan lama muutti kaiken 
myös luksusautojen kaupassa. Laman ai-
kana ei kehdattu ajaa loistoautolla, vaikka 
siihen olisi ollut varaakin. ”Silloin rekiste-
röitiin vain kolme tai neljä Jaguaria vuo-
dessa.”

Enää Suomessa ei tarvitse hävetä kalliin 
auton omistamista. Jaguareja myydään vuo-
sittain 200–300 kappaletta. Suomalaiset ovat 
vaurastuneet, rikkaita on tullut lisää.

Hirvosen mukaan tyypillinen Jaguar-
 asiakas on aina ollut kypsään ikään ehtinyt, 
vakavarainen henkilö, joka ostaa auton sa 
omalla rahalla.

Mitä jäi käteen? Autokauppias ei näe yli-
kuumentumisen merkkejä puhumattakaan 
laskukauden enteistä. Autokauppa on vähen-
tynyt, mutta se johtuu ilmeisesti autoverotuk-
sen epävarmuudesta.

Taksibisneksen taloustiedettä
Astun taksiin Länsi-Pasilassa. Taksiyrittä-
jä Pauli Alanen kääntää Volvonsa kohti Es-
poota.

Taksikyydit ovat tiettävästi herkkä talous-
indikaattori. Olen soittanut Alaselle, koska 
hän on ollut alalla jo vuodesta 1987.

Saman vuoden lokakuun 19. päivänä oli 
Musta maanantai: New Yorkin pörssi ro-
mahti ja veti perässään muut osakemark-
kinat. Muistan kuinka samana syksynä 
neuvoin erästä ystävääni myymään KOP-
osakkeensa. ”Ei niissä ole nousupoten-
tiaalia.” Pari päivää myynnin jälkeen osa-
ke alkoi nousta rajusti.

Kysyn onko Alasella hyviä sijoitusvink-
kejä.
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”On parempi olla hiljaa.” Alanen ei mene 
ansaan. Hän tuntee vanhan sanonnan, jon-
ka mukaan on korkea aika myydä osakkeet 
silloin, kun taksikuskitkin antavat pörssi-
vihjeitä.

Hän puhuu mieluummin taksitaloudesta 
ja korostaa pariinkin otteeseen puhuvansa 
helsinkiläisenä. ”Muun Suomen tilannetta 
en tunne.”

Päiväsaikaan suurin osa Alasen ajoista tu-
lee yrityksiltä, ei enää yksityishenkilöiltä. Ul-
komaalaisten osuus on jo useita prosentte-
ja. ”Syy on globalisaatio”, Alanen tulkitsee.

Ajamme Espoon Keilaniemen ja Keila-
lahden ohi. Alanen nyökkäilee Nokian, Ko-
neen ja Fortumin palatseihin päin.

Fortumin tornia sanottiin ennen Raaden 

hampaaksi. Sitä rakennettiin monta vuotta 
1970-luvun puolivälissä, kun Suomi oli vai-
keuksissa ensimmäisen öljykriisin ja oman 
talouspolitiikkansa vuoksi. Nyt ’hampaan’ 
lähelle nousee Swing Life Science Centerin 
viides talo.

 Alasen mukaan 1980-luvun nousukau-
della taksimiehen reaalipalkka oli suurem-
pi kuin nyt. ”Tipit olivat niin runsaita, niillä 
tienasi etelänmatkan vuodessa, parhaassa 
kaksi.”

Kun lama iski, työt vähenivät niin, että 
palkasta putosi 30–40 prosenttia. Moni yrit-
täjä lopetti.

Alasen mukaan taksitoiminta kulkee kä-
si kädessä ravintola- ja hotellielämän kans-
sa.

”Kun niillä menee hyvin, meilläkin me-
nee hyvin.”

”Viimeistään kun media alkaa hehkut-
taa, että taloudessa menee huonosti, niin 
Uukuniemen mummokin säikähtää ja pa-
nee rahat sukanvarteen.”

”Sitten kun rainy day todella tulee, sääs-
tetään vielä enemmän. Tulee lumipal-
loefekti, palvelualoilla lähtee menemään 
huonosti.”

Miksei Alasen kaltainen pedagogi opet-
tanut peruskurssilla silloin, kun kansanta-
loustieteen opintoni katkesivat ensimmäi-
sen kerran vuonna 1969?

Vuodesta 1994 lähtien kyytien kysyntä on 
kasvanut joka vuosi, väliin loivemmin, vä-
liin jyrkemmin.

Liikenteen meno on niin hurjaa, että elämme selvästi 
lopun aikoja, nimittäin nousukauden lopun. 

◼ Taksityön vuo-
ristorata. Pauli 
Alanen kertoo, 
että taksimiehen 
työ on kuin ta-
louselämän suh-
danteet: ”Yhtenä 
hetkenä ajetaan 
hautajaissaat-
tueessa, toisena 
viedään polttari-
porukkaa.”

◼ Sekavia signaale-
ja. Autokauppa on 
hiljentynyt, mutta 
onko syy kansanta-
louden tilassa? Au-
tokaupan veteraani 
Timo Hirvonen puu-
naa Jaguar XKR-ur-
heiluauton nokkaa.

▶



Viime aikoina maksuhäiriöt ja luotto-
korttiongelmat ovat kasvaneet, mutta Ala-
sen mukaan taksimies ei näe merkkejä yli-
velkaantumisesta.

Taksimiehen viesti on selvä: toistaiseksi 
tilanne on hallinnassa, havaittavissa ei ole 
kuumaa eikä kylmää. Tulkitsinko oikein? Ala-
sen oma kiteytys on hivenen pessimistisempi: 
”En ennusta lamaa, mutta nousun jälkeen tu-
lee aina taantuma.”

Squashia Merihaassa
Kymmenen vuotta täyttävä taloussanoma-
lehti Taloussanomat kertoo, että ’kössi’ eli 
squash on tullut taas muotiin. ”Edellisen 
kerran kun squash oli suosittua, Suomi 
syöksyi lamaan”, lehti muistelee.

Hmmm… Hiukan epäröityäni päätän: nyt 
emme saa väheksyä heikkojakaan signaale-
ja. Täytyy perehtyä squashiin tarkemmin.

Matkustan Merihaan Palloiluhalliin, jo-
ka sijaitsee samannimisellä kerrostalo-
alueella Helsingissä. Ylikuumentuminen 
tulee Merihaassa hakematta mieleen. Alue 
rakennettiin vuosina 1973-75, kun infl aatio 
nousi pahimmillaan 18 prosenttiin ja ulko-
maanvelka kasvoi ennätysvauhtia.

Vielä 15 vuotta sitten squash oli suosit-
tu peli, joka kokosi yli 70 000 harrastajaa. 
Yritykset ostivat vuoroja henkilökunnalle. 

Kenttiä oli tarjolla hotelleissa ja urheiluta-
loissa, jopa Helsingin Asematunnelissa.

Lama muutti kaiken. Kenttiä lopetettiin, 
harrastus kuihtui.

Merihaan Palloilutalossa Helsinki Squash 
Rackets Clubin seniorihuiput Seppo Rissa-
nen ja Henry Meriö hakkaavat palloa. He 
vahvistavat lehtitiedon: squash-harrastus 
elpyy.

Squash-indikaattorin viesti on huolestutta-
va: nousukauden huipulla ollaan.

Samppanjaa Tokoinrannassa
Marssin Hakaniemen Ympyrätalon Alkoon 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajan 
Jaakko Kianderin kanssa. Kiander kuuluu 
1990-luvun suuren laman johtaviin asian-
tuntijoihin.

Parkkeeraamme määrätietoisesti kuohu-
viinihyllyjen eteen, teemanamme on kulu-
tusjuhla ja nousukauden huuma. Samp-
panjan ja kuohuviinien myynti kasvaa 
kaksinumeroisin luvuin.

Ostamme pullon Lanson-samppanjaa, 
sillä tiedämme kokemuksesta, että se on 
hyvää.

Siirrymme Tokoinrantaan. Kiander avaa 
pullon, korkki sinkoutuu monen metrin 
päähän.

Meneillään on ennätysmäisen pitkä 

nousukausi, jo 13 vuotta, jos mukaan las-
ketaan hiukan hitaamman kasvun vuodet 
2001–2003.

”Ikävä juttu, mutta nousut päättyvät aina 
huonosti”, Kiander sanoo.

Laskukausi tulee vääjäämättä sen takia, 
että nousukausi synnyttää talouteen pahe-
nevia ”tasapainottomuuksia”, kuten eko-
nomistit sanovat. Toisin sanoen infl aatio 
kiihtyy ja velat paisuvat.

”Mitä kauemmin nousu jatkuu, sitä reip-
paammin käytetään rahaa. Tehdään paljon 
investointeja, ja osa niistä on jo huonoja.”

Skoolaamme Kianderin kanssa – ikävä kyl-
lä muovisista laseista. Mutta samppanjassa 
ei ole mitään vikaa, ja aurinko paistaa.

Yleensä Suomen talouskriisit ovat joh-
tuneet ulkoisista šokeista. Kianderin mu-
kaan 1990-luvun lama oli poikkeus: se oli 
itse tehty.

Silloin ja usein ennenkin Suomen suurin 
ongelma on ollut ulkomaisen velan kasvu. 
Emme tienanneet tarpeeksi viennillä. Va-
luuttaa meni paljon enemmän ulos kuin 
tuli sisään, kunnes velanotossa tuli seinä 
vastaan.

”Oli pakko kiristää politiikkaa ja saada 
aikaan taantuma”, Kiander sanoo.

Nyt pitkä nousu ei ole synnyttänyt suur-
ta ulkomaista velkaa. Päinvastoin, yritykset 
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ovat maksaneet velkojaan ja vieneet pää-
omaa ulkomaille.

”Kotitaloudet ovat kyllä käyttäneet ra-
hansa. Tosin maltillinen tulopolitiikka on 
pitänyt huolen siitä, että käytettävää ei ole 
ollut liikaa.”

Kianderia ei hätkäytä se, että kotitalouk-
sien velka on jo hiukan suurempi kuin 
niiden käytettävissä olevat vuositulot. 
”Kotita louksien velkaantuminen on kestä-
mättömällä uralla, mutta ei kriisirajalla.”

Täytän lasit. Alan ymmärtää, miksi alan 
miehet viihtyvät hyvin Tokoinrannassa.

Entä kansainvälinen tilanne?
Kiander ei usko tuomiopäiväskenaa-

rioon, siihen että rankka laskukausi odot-
taisi heti nurkan takana.

”En pidä sitä kauhean todennäköisenä.”
Kriisin todennäköisyys on hänen mie-

lestään kymmenisen prosenttia. Uhkaku-
vat liittyvät kansainvälistyneisiin rahoitus-
markkinoihin. Maailman johtavat taloudet 
olivat kytkeytyneet toisiinsa jo Wall Streetin 
pörssin romahtaessa vuonna 1929.

”Epäluottamus levisi kaikkialle ja pörssit 
romahtelivat joka paikassa.”

”Kun luottamus menee, se menee. Koko 
juttu on loppujen lopuksi uskon varassa”, 
Kiander sanoo.

Hän puhuu tärkeästä asiasta: kuluttava 
kansalainen on kansantalouden peruspila-
ri. Jos ihmisen luottamus talouteen järkkyy, 
hän siirtyy kuluttamisesta säästämiseen. Se 
merkitsisi taantumaa.

Ainakin toistaiseksi suomalaisen kulut-
tajan luottamus on vahva. Elokussa se ki-
pusi miltei kaikkien aikojen ennätykseen, 
syyskuussa kuluttajaluottamus laski – mut-
ta vain hieman.

Puistoon on kerääntynyt remuporukkaa, 
muitakin kuin tohtori Kiander ja minä. Olo  
on hilpeä. Päätän lopettaa tutkimukset. Ei täs-
sä taida olla hätää. Kunhan jaksamme uskoa 
omaan talouteemme, ja kansantalouteen. SK

Epäröityäni päätän: emme saa väheksyä heikkojakaan
signaaleja. Täytyy perehtyä squashiin tarkemmin.

◼ Squash-mittari 
pian punaisella. 
Kössiharrastus on 
taas elpymässä – 
kenties huippusuh-
danteen ansiosta. 
Merihaan palloiluta-
lossa palloa rääkkää-
vät Seppo Rissanen 
ja Henry Meriö.

suomenkuvalehti.fi 

netti
▶ Lue lisää tutkijoi-
den ajatuksia talous-
tilanteesta.

▶
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◼ Nousu päät-
tyy huonosti. 
Kun nousukau-
den malja on 
juotu, Palkansaa-
jien tutkimuslai-
toksen johtaja 
Jaakko Kiander 
to teaa tylys-
ti: mikä menee 
ylös, tulee aina 

Tarkkaile näitä merkkejä
Voiko tavallinen kansalainen itse päätellä, mihin suuntaan talous on heilahtamassa?
Lama-ajan kokenut kansalainen oppi pelkäämään tiettyjä avainlukuja, ja lukemaan niistä talouden suuntaa.
Vuosien varrella osa mittareista on menettänyt merkityksensä, tilalle on tullut uusia.

▶
▶
▶

Hamemuoti: täyspitkä hame 
taantuman ”varma” merkki
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Sokkona suhdanteissa
Teksti Tuomo Lappalainen Piirros Ilja Karsikas

Suomessa on yksi paikka, jota maailman talousmyrskyt eivät 
heiluttele. Eduskunnassa uskotaan hyvien aikojen jatkuvan.

maan kuin pienentämään valtion menoja. 
Yleensä aloitetehtailua säätelevät oman vaa-
lipiirin tarpeet, eivät suhdanteet.

Euforia iskee
 Salo puistelee vielä jälkeenpäinkin pää-
tään muistellessaan eduskunnan budjet-
tipuheita.

 Hänen mielestään niitä ei voi parhaalla 
tahdollakaan pitää järin analyyttisina.

”Keskusteluhan jäi sille tasolle, että väi-
teltiin, onko 150 miljoonaa euroa paljon vai 
vähän rahaa. Sanoin Jyrkillekin (Katainen) 
kahteen otteeseen, että hän pääsee tosi hel-
polla. Hän sanoi olevansa samaa mieltä.”

Haavisto oli eduskunnassa jo vaalikaudel-

la 1987–91, juuri ennen suurta lamaa. Kun 
hän nyt istui täysistunnossa kuuntelemassa 
edustajatovereitaan, hän pani kauhukseen 
merkille, että puheet muistuttivat kummasti 
parinkymmenen vuoden takaisia.

”Eduskunnassa tulee talouskehityksen 
huippuvaiheessa helposti sellainen eufo-
rinen (epäluonnollisen haltioitunut) olo, 
jolloin ajatellaan, että on varaa kaikkeen ja 
kaikki jatkuu samalla tavalla. Toistaiseksi 
historia on kuitenkin osoittanut, että nou-
susuhdanteet ja laskusuhdanteet vuorotte-
levat. Suomen kansantalous on niin paljon 
viennin varassa, että pienetkin kansainväli-
sen talouden muutokset näkyvät heti”, vih-
reä veteraani muistuttaa.

Salo on huomannut saman asian.
”On eletty liian monta vuotta liian hyviä 

vuosia. Siinä tahtoo unohtua, että suhdan-
teet voivat vaihtua yllättävän nopeasti, jolloin 
tarvitaankin aivan toisenlaista politiikkaa.”

Kun demarit ja vasemmistoliittolaiset 
haukkuivat budjettia kylmäksi ja kovaksi, 
Salo vastasi, että hänen mielestään Katai-
nen on päästänyt käsistään turhankin löy-
sän esityksen. 

”Opposition piiristä kuului paljon arvos-
telua, että valtio maksaa velkojaan pois liian 
nopeasti. Minusta meidän olisi pitänyt pys-
tyä vielä ylijäämäisempään budjettiin.”

Parikymmentä talousarvioaloitetta jättä-
nyt kokoomuslainen ei anna puhtaita pape-
reita edes itselleen.

”En minäkään esittänyt poistettavaksi 
yhtään etuisuutta”, hän tunnustaa.

Vastuuta pakoillaan
Pekka Haavisto sanoo, että hän ei tarkoi-
ta talouspoliittisella keskustelulla sellaista 
”usein kokoomuksesta tulevaa” marinaa, 
että valtiontalous itsessään on liian suuri.

”Se ei ole kovin oleellinen argumentti. Pal-
jon kiinnostavampaa olisi kuulla arvioita, 
miten verotulot kehittyvät ja miten infl aatio 
menee eteenpäin. Tällaisia puheenvuoroja 
kuultiin nyt poikkeuksellisen vähän.”

Hän ihmettelee, miksi poliitikot ovat suo-
siolla luovuttaneet talouspolitiikan suurten 
linjojen vetovastuun Raimo Sailaksen (sd) 
ja Erkki Liikasen (sd) tapaisille kärkivirka-
miehille.

”Iiro Viinasta (kok) ja Sauli Niinistöä (kok) 
voi arvioida monella tavalla, mutta kieltä-
mättä he pitivät huolta, ettei kenellekään 
ollut epäselvää, mitä mieltä valtiovarainmi-
nisteri oli talouden yleisestä kehityksestä.”

Salon mielestä syyllisiä ei kuitenkaan pi-
dä hakea vain ministeriaitiosta.

”Ehkä siellä salinkaan puolella ei ole 
kovin paljon talouspolitiikan harrastajia”, 
hän arvelee. SK

 K
un edellinen lama tuli Suo-
meen, kansanedustajilla ei 
ollut talouden todellises-
ta tilasta hajuakaan ennen 
kuin kriisi oli puhjennut ja 
oli jo liian myöhäistä.

Tuolloinen valtiovarain-
ministeri Matti Louekoski 

(sd) on jälkeenpäin muistellut kauhulla, 
kuinka alun perin kohtalaisen tasapai-
noinen budjettiesitys paisui syksyllä 1990 
ensin hallituksen riihessä ja sitten vielä 
eduskunnan käsittelyssä niin, että meno-
jen tilkkeeksi piti lopulta ottaa miljarditol-
kulla velkaa.

Sen jälkeen poliitikko toisensa jälkeen 
on hurskaasti vannonut, ettei sama toistu 
enää koskaan. Seuraavaan talouden not-
kahdukseen osataan varautua eduskun-
nassakin niin, että puolueet eivät aina -
kaan pahenna tilannetta omalla hölmöi-
lyllään.

Vai osataanko?
Eduskunta on juuri aloittanut valtion en-

si vuoden budjetin käsittelyn. Sen valmis-
telua leimasivat valtiovarainministeri Jyrki 
Kataisen (kok) mukaan ”kaksijakoiset ta-
lousnäkymät”.

”Yhtäältä kansainvälisen talouden pit-
kään jatkunut vahva nousukausi on yhä 
voimissaan lisäten talouskasvua myös Suo-
messa, toisaalta Yhdysvalloista alkanut fi -
nanssimarkkinoiden heilunta hallitsee päi-
vittäisiä talousuutisia”, ministeri muotoili 
esitellessään eduskunnalle esikoisensa pa-
ri viikkoa sitten.

Kuten arvata saattoi, kansanedustajia 
kiinnosti Kataisen puheessa lähinnä se osa, 
jossa puhuttiin korkeasuhdanteesta.

Toissa viikolla käydyssä budjetin lähe-
tekeskustelussa käytettiin tasan 800 pu-
heenvuoroa. Vain 40:ssä viitattiin edes 
ohimennen siihen mahdollisuuteen, että 
nousukausi ei kenties jatkukaan ikuisesti.

Neljäkymmentä 800:sta on viisi prosent-
tia.

Näistäkin puheenvuoroista melkein 
puolet tuli valtiovarainministerin omasta 
puolueesta kokoomuksesta ja neljäsosa 
toisesta suuresta hallitusryhmästä eli kes-
kustasta.

Muuten meininki oli kuin rahatukko tas-

kussa rilluttelevalla äkkirikkaalla: hyvin 
menee, mutta menköön.

Lisää rahaa!
Muutamat kansanedustajat panivat jo kes-
kustelun aikana merkille, että siinä väistel-
tiin talouspolitiikan perimmäisiä kysymyk-
siä kuin polttopallossa tappoheittoja.

”Merkittävistä tulevaisuuteen vaikutta-
vista kansantaloustieteen asioista ei ole 
puhuttu tässä salissa yhtään sanaa”, Petri 
Salo (kok) valitti, kun kaikki ryhmäpuheet 
oli kuultu ja keskustelu oli jatkunut jo 
useam man tunnin.

Pekka Haavisto (vihr) kävi vähän myö-
hemmin ehdottamassa, että eduskunnassa 

käytäisiin jossain välissä kunnon keskuste-
lu Suomen ja maailman talousnäkymistä.

”Se ei tuntunut ottavan täällä tulta”, hän 
huomautti sarkastisesti.

Sen sijaan kansanedustajat tehtailivat 
muun muassa toistatuhatta talousarvio-
aloitetta, jotka varsinaisen budjetin lisäk-
si nyt työllistävät eduskuntaa. Aloitteiden 
määrä oli selvästi pienempi kuin vuosi sit-
ten mutta paljon suurempi kuin syksyllä 
2003, kun edellinen eduskunta pääsi en-
simmäistä kertaa budjetin kimppuun.

Periaatteessa kansanedustajat voivat esit-
tää budjetin määrärahoja yhtä hyvin lisättä-
väksi kuin poistettavaksi, mutta käytännössä 
he ovat paljon kiinnostuneempia paisutta-

Aila Paloniemi (kesk): ”Suhdanne-
näkymät ovat hyvät, työllisyys ko-
henee hyvää vauhtia ja talouden 
kasvuennusteita on hiljan rukattu 
entistäkin parempaan suuntaan.”

Mikko Alatalo (kesk): ”Onneksi 
maailmantalous ei ole enää, niin 
kuin ennen vanhaan, niin Yhdysval-
lat-keskeistä. Myös esimerkiksi Aa-
sia vaikuttaa, ja siellä tuntuu me-
nevän kuitenkin vielä aika hyvin.”

Bjarne Kallis (kd): 
”Totuus on, että Suo-
mi vaurastuu, ja on 
turha sanoa, että 
meillä ei ole varaa 
hoitaa niitä epäkoh-
tia, joita yhteiskun-
nassa vallitsee.”

Saara Karhu 
(sd): ”Suomen 
talouden tilanne 
on tällä hetkellä 
erittäin hyvä.”

Marko Asell (sd): ”Suomi 
on nyt 20 miljardia rik-
kaampi kuin neljä vuotta 
sitten.”

Reijo Laitinen 
(sd): ”Jakovaraa 
siis on, mutta hal-
litus ei halua sitä 
käyttää.”

Markus Mustajärvi 
(vas): ”Valtiontalou-
den hyvä tila antaisi 
kuitenkin mahdolli-
suuden oikeasti so-
siaalisempaan poli-
tiikkaan.”
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netti
▶ Ketkä kansan-
edustajat näkevät 
jo laman merkkejä?


