
Marinin hallitus on iskulauseiden hallitus, joka ei pysty ennakoimaan. 

 

Juho Kusti Paasikiven tokaisua mukaillen ”Kaiken viisauden alku on 

ennakointi.” Kaikille kansantaloutta lukeneille tämä on ilmiselvää. Kaikki 

taloudelliset päätökset perustuvat ENNAKOINTIIN: ”Koska menneisyyttä ei voi 

muuttaa, päätöksien on perustuttava odotuksiin.” Tosin odotukset mitä 

todennäköisimmin menevät pieleen. Mutta varmempaa on, että tuijotettaessa 

nykyiseen tilanteeseen, joka jo seuraavassa minuutissa on menneisyyttä, ja 

perustettaessa päätöksenteko siihen, johtaa vielä varmimmin katastrofeihin.  

Ja mitä hallitus tekee? Pääministeri toistaa muiden ministerien peesaillessa    

mantraa: ”Seuraamme tilannetta ja toimimme sen mukaan”. Missä on 

ennakointi? Lehdissä on esitetty joitakin skenaarioita.  Pitäisiköhän armeijan 

kouluttaa hallitusta ennalta ehkäisevän iskun strategiaan? Pitäisiköhän minun 

kaivaa tilastotieteen professori Eino Haikalan laudaturtason ”Diskreettien 

jakaumien luentomoniste” arkistosta ja alkaa laskea, kuinka epidemia leviää. 

Kurssilla laskeskeltiin kaikenlaisia leviämisiä. Tarvitsen THL:ltä arvion, millä 

välillä siirtymätodennäköisyys on.  

 

 

Pääministeri ottaa muutenkin asiat aika rennosti. Hänhän oli jossakin YK:n 

kissanristijäisissä, kun tilanne oli jo päällä. Tartunnat Suomessa olivat vähäisiä, 

mutta joissakin Euroopan maissa jo voimakkaassa kasvussa. Eikö terve järki 

kerro, että rajattomassa Euroopassa epidemioiden leviäminen voi olla 

voimakasta. Pitää varmuuden vuoksi reagoida silloin, kun muualla tapahtuu 

suuria asioita. Pitää olla johtamassa hallitusta ja jättää tyhjänpäiväiset 

kissanristijäiset ja näytilläolot pois.  

 

 

Toinen huvittavakin piirre nykyisessä vakavassa tilanteessa on hallituksen 

iskulausepolitiikka. Tukipakettia esitellessään useampikin ministeri toisti 

valtiovarainministerin iskulausetta ”Valtio takaa, pankit jakaa.” Tulee mieleen 

vanhat huonot ajat, jolloin Neuvostoliitossa elettiin iskulauseiden voimalla 

muulloinkin kuin Vappuna. Ja tuloksen me tiedämme. Onkohan tämäkin 

iskulause entisen valtiovarainministeri Lintilän keksintöä? Tuoreessa muistissa 

on hänen kuuluisa ”turbonappielvytyspolitiikkansa”. En ole kuullut turbonapin 



painalluksien vaikutuksista mitään. Valtiovarainministeri on tainnut unohtaa, 

että kiinteän valuuttakurssin tapauksessa ekspansiivinen finanssipolitiikka 

johtaa kansantuotteen kasvun myötä velkaantumiseen ja vaikeuksiin 

tulevaisuudessa. Georg Malmstenin sanoin ” Ainahan on maksettava eikös juu, 

mitä tässä maailmassa velkaantuu.” Valtiovarainministerin kannattaisi perehtyä 

IS-LM- malliin ja AD-AS-malliin. Ja kytkeä se hyvin tunnettuun yhtälöön, jossa 

budjettialijäämä, korko ja inflaatio kytketään velkaan. Eiköhän se siitä selviä. 

  

 

 

 

Nyt on tukipaketti tekeillä. Toitotetaan noin 15 000 000 000 euron 

tukipaketista. Taisi jäädä mainitsematta, että valtion takaamat lainat on 

maksettava takaisin, maksuja lykätään jne. Työmarkkinatuet ovat ainoita 

valopilkkuja nykyisessä synkässä tilanteessa. Muutoin vaikeuksia vain siirretään 

eteenpäin. Tälle ei hallituskaan mahda mitään. Reaalimaailma on todellisuutta. 

Budjetissa ei taida olla varaa suoraan tukeen tilanteen vaatimalla massiivisella 

tavalla. Tällöin yrityksiä tulee menemään nurin, vaikka saisivatkin lainaa, koska 

menetettyä tuloa ei tulevaisuudessa saada takaisin. Yksityisille ihmisille tulee 

vaikeuksia, kun tulot laskevat. Vaikutukset nähdään tulevaisuudessa. Sitä ei 

iskulauseilla ja maksujen lykkäyksillä muuteta. Tilanne vaatii henkisen 

ilmapiirin muutosta. Sen sijaan, että konkurssi on elinikäinen stigma, pitäisi 

antaa ”toinen mahdollisuus”, kuten amerikkalaiset sanovat. 

 

 

Uutisissa näytetään kauppojen tyhjiä hyllyjä ja puhutaan ”hamstraamisesta”. 

Minusta tämä on terve ilmiö nykyisessä tilanteessa. Ihmiset kasvattavat 

ruokavarastojaan, jolloin ei tarvitse mennä entiseen tapaan usein kauppaan, 

jolloin tartuntavaara pienenee. Hyvä, että ”hamstraavat”. Ainoa ongelma on 

logistiikka ja yritysten omat varastot. Riittävätkö varastot ja saadaanko tavara 

varastoista kauppaan? Huoltovarmuuskeskuksella lienee tietoa. Olen sielläkin 

vieraillut 1970-luvun alussa öljykriisin aikaan. Silloinkin tavara uhkasi loppua ja 

tehtiin varmuuden vuoksi materiaalitaseita. Tein proteiinitaseen: riittääkö 

ruoka. Huoltovarmuuskeskuksessa tuntui olevan pätevää henkilöstöä. 



Keskuksen johtaja totesi "On hyvä, että pakastimia on yhä enemmän. 

Kansalaiset voivat täyttää ne kriisin uhatessa." Nyt pakastimien ja 

ruokakaappien täyttäjistä tehdään uutisissa tolloja. Päteviä henkilöitä, jotka 

ymmärtävät tilanteen ja voivat antaa pätevää neuvoa, kyllä löytyy. Hallituksen 

vain pitää ENNAKOIDA tilanne ja toimia sen mukaan. 
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