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MIKÄ ELVYTYS? ISO-PAHA SUSI (EURO) KUITENKIN PUHKUU 

JA PUHALTAA SUOMEN RISUISTA RAKENNETUN TALOUDEN 

NURIN. 
 

Koko koronakriisin ajan olen seurannut henkilöiden esiintymisiä, milloin A-

studiossa ja milloin missäkin ohjelmassa. Aina vaaditaan nopeaa elvytystä (lue: 

rahan mättämistä siltarumpuihin ja niihin verrattaviin kohteisiin) ja 

rakenneongelmien ratkaisemisen lykkäämistä myöhemmäksi. Esimerkiksi 

jotkut kertovat, että rahaa tullaan panemaan teihin. Erityisesti heidän omaan 

vaalipiiriinsä. Tämä liittynee äänten kalasteluun ja asianomaisen oman 

tulevaisuuden turvaamiseen. Tuntuu siltä, että joidenkin priorisointi on 

seuraava: Ensin tulee minun etuni, toiseksi tulee puolueen etu ja jossakin 

kaukana siintää heidän suureen ääneensä toitottama Isänmaan etu.   

 

En ole päässyt jyvälle, mikä on elvytysstrategia ja kuinka paljon sitä elvytykseksi 

sanottua toimintaa pitäisi olla. Asian selventämiseksi kaivoin verkosta esille 

viime perjantaina (12.6.2020) Valtiovarainministeriön julkaisun Talouspolitiikan 

strategia koronakriisissä (8.5.2020). Odotukseni olivat suuret ja pettymys vielä 

suurempia.  Oli pylväsdiagrammoja ja niin sanottua ”tilanteen päivitystä” ja 

liitteitä, joiden kaltaisia virkamiesmäisiä ja virkanaismaisia esityksiä olen 

nähnyt riittämiin aikaisemminkin. Ei ollut perusongelman ruotimista 

ratkaisuista puhumattakaan. On parasta, että esitän lyhyesti ongelman ja 

ratkaisun siihen. Sen saa ihan ilmaiseksi. Ei tarvitse maksaa 700 euroa tunti 

plus ALV. 

 

Opiskelijoille annettiin ohjeistusta ennen seminaariesitelmää. Heti alussa pitää 

kakaista selvästi ulos ongelma, jota tarkastellaan esityksessä. Alussa pitää myös 
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suurin piirtein hahmotella ratkaisu ongelmaan. Tämän jälkeen syvällisempi 

analyysi. 

 

KAHDEN LAMAN VERTAILU: MIKÄ ON EURON ROOLI LAMAVALUUTTANA? 

Kannattaa verrata kahta lamaa/taantumaa keskenään.  Alla on vuosien 1990 –  

2000 lama. Kuviossa toteutunut reaalinen tulokehitys (inflaatio on poistettu) 

on sinisellä viivalla. Kymmenessä vuodessa tulo saavutti trendin, joka on 

piirretty punaisella viivalla. Trendi eli potentiaalinen tulo on se tulo, joka olisi 

saavutettavissa kunakin ajanjaksona maassa olevilla resursseilla. Se ei riipu 

lamoista, vaan potentiaalisen tuottavuuden kasvusta. 
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MILJOONAA EUROA

 

 

Katsokaa kasvuvauhteja. Kun sopeutuminen tapahtui, tulokehitys kääntyi 

ylöspäin. Tulolla oli parhaimmillaan 6 % ja 4 % välillä olevia kasvuvauhteja. 

Trendi saavutettiin noin 10 vuodessa. Trendin ja tapahtuneen kehityksen erotus 

on menetetty tulo, jota ei ikinä saada takaisin. 

 

Vuonna 2008 alkanut lama on kuvattu alla olevassa kuviossa. Tapahtunut 

tulokehitys on sinisellä viivalla ja trendin kasvu, on punaisella viivalla. Jotta en 
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suurentelisi lamaa, olen ottanut tuottavuuden (trendin) kasvuksi 1.5 % 

vuodessa.   

 

Tähän mennessä menetetty tulo, jota ei ikinä saada takaisin, on noin 

280 000 000 000 €. Ja huimat menetykset jatkuvat. Kasvulukujen pitäisi olla 

esim. 2014, 2016 ainakin 6 % - 8 %, jos talous olisi toiminut normaalisti. Ei 

lähelläkään. 

 

ONGELMA 

Vuodesta 2008 lähtien on ollut tekijöitä, jotka ovat estäneet talouden nopean 

paluun trendille, kuten se tapahtui vuonna 1990 alkaneessa lamassa. Vuosien 

2000 – 2008 tulo meni suurin piirtein trendin mukaisesti. Tästä ei ole kuviota 

tässä esityksessä. Miksi vuonna 2008 alkaneessa luottolamassa ei palattu 

trendille? Mikä muuttui vuonna 2008?  Suomella on ollut vuodesta 2008 alkaen 

Suomen kannalta kiinteä valuuttakurssi eli euro. Sen vallitessa Suomelle jäi vain 

finanssipolitiikka ja palkkapolitiikka. Valuuttakurssin muutos ja oma 

rahapolitiikka tule ei enää kyseeseen.  
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Vuoden 1990 lamasta päästiin leikkaamalla menoja, korottamalla veroja, 

lykkäämällä palkkojen korotuksia ja tekemällä pakkodevalvaatioita. Menojen 

leikkauksilla ja verojen korotuksilla pyrittiin välttämään velkaantumista. 

Palkkojen korotusten nollatasolla pyrittiin tukemaan vientiä. Ei puhuttu mitään 

”elvyttämisestä”. Kun ennen pitkää ajauduttiin PAKKOdevalvaatioon, vienti lähti 

räjähdysmäiseen nousuun. Ja ongelma tuli ratkaistua markkinoiden toiminnan 

kautta.  

 

Kannattaisikohan lukaista jokin kunnon makrotalousteorian kirja. Tapahtui just 

jetsulleen niin, kuin painetussa sanassa sanotaan. Pitäisiköhän kansanedustajat, 

työmarkkinajohtajat ja jotkut journalistit panna koulun penkille kuten seitsemän 

veljestä tankkaamaan makrotalouden oppeja. En ole kuitenkaan kovin 

optimistinen tuloksen suhteen. Huomioni mukaan joukossa on enemmän 

jukuripää Jusseja kuin vikkeliä Eeroja.  

 

RATKAISU ONGELMAAN. 

Pienenä avoimena taloutena Suomi pääsee potentiaaliselle kasvu-uralle vain 

nousevan viennin avulla. Ja Suomi pysyy potentiaalisella kasvu-uralla vain 

kiinteään valuuttakurssiin soveltuvalla palkkapolitiikalla. Kun kiinteän 

valuuttakurssin tapauksessa ylisuuret palkankorotukset johtavat kilpailijoita 

korkeampiin vientihintoihin, vienti laantuu. Ei voi devalvoida. Ainoa keino on 

muuttaa palkkapolitiikka. 

 

Nyt huudetaan elvytyksen perään. Sitähän on harrastettu vuodesta 2009 lähtien 

Euroopan keskuspankin määrällisellä elvytyksellä. Ei ole auttanut etelän maita 

tai Suomea. Suomessakin on ollut alijäämäisiä budjetteja. Eikö se ole elvytystä? 
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Muut eivät sitä paitsi olisi tarvinneetkaan mitään elvytykseksi kutsuttua 

toimintaa.  

 

Euroopan keskuspankin politiikalla on ollut epäsuotavia vaikutuksia. Korko on 

ollut katastrofaalisen alhainen, jolloin huonosti johdetut ja suljetulla sektorilla 

toimivat alhaisen tuottavuuden omaavat yritykset ovat pystyneet roikkumaan 

markkinoilla ja vetämään koko talouden tuottavuuden alas. Älkää alkako puhua 

asuntolainojen alhaisista koroista ja miten hyödyllisiä ne ovat olleet joillekin 

kotitalouksille. Tämä ei ole ollut mikään siunaus koko talouden kannalta. 

 

Nyt jälleen elvyttämisen nimissä jaetaan jopa ilmaista rahaa joillekin maille. 

Miten tämä saa taantumasta nousun aikaiseksi? Ei sitten mitenkään. 

Seurauksena on joidenkin velkataakan kasvu, joka raahaa ne kireämpään 

finanssipolitiikkaan tulevaisuudessa. Pitäisi katso nenää pitemmälle, kun jotakin 

puuhastellaan. Eiköhän tulevaisuudessa korot nouse, jolloin lainojen uudelleen 

rahoituksen kustannukset nousevat ja ne vetävät taloutta alas. On vähemmän 

rahaa terveyden hoitoon, sosiaaliturvaan ja muuhun julkisen vallan hyvään. 

 

Suomessakin aina ministeritasoa myöten toistetaan mantraa: ”Suomen etu on 

olla nettomaksaja tässä elvytyksessä. Tuetaan muita talouksia, jotka sitten 

ostavat meidän tuotteitamme, jolloin vientimme nousee ja pääsemme 

lamasta.” Tällöinhän kaiken logiikan mukaan heidän pitäisi vaatia enemmän 

rahaa elvytykseen ja enemmän nettomaksuja Suomelta. Kuitenkin samat 

henkilöt kertovat seuraavana päivänä ”Rahaa pitää jakaa vähemmän kuin 

Euroopan unionin komissio haluaa.” Haloo!!! Missä on logiikka???  Vedotaan 

myös investointien kasvuun. Voisiko joku kertoa minulle, kuinka rahan 

jakaminen nostaa investointeja? Euroopan unionissahan tätä rahanjako on 
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harrastettu niin kauan kuin minä muistan. Ei se ole ainakaan Suomen talouteen 

vaikuttanut positiivisesti. Katsokaa lamakuvio 2008 lähtien.  

 

Suomelle ainoa ratkaisu pitemmällä ajanjaksolla on palkkapolitiikka, joka on 

sopusoinnussa kiinteän valuuttakurssin kanssa, koska enää ei voi devalvoida. 

Eikä ole menetelmää, jolla palkat kriisi tilanteessa saataisiin alas, jotta 

vientihinnat olisivat kilpailukelpoisia. Jättäkää se kotitalouksien ostovoimasta 

puhuminen vähemmälle. Emme me toisiamme palvelemalla nousta 

talousahdingosta.  

 

Joissakin euromaissa on kriisipykälä, jolla työehtosopimuksia voidaan muuttaa 

kriisitilanteessa.  Tämän lisäksi yleissitovuutta on löyhennetty eli paikallista 

sopimista lisätty. Tässä on ratkaisun siementä Suomellekin. Valtioneuvoston 

julkaisussa muutamassa lauseessa on mainittu näitäkin keinoja. Muu esitys on 

sitä iänikuista tilanteen päivittämistä. Eikä esitetä kunnolla ratkaisuja.  

 

Minä jään kaipaamaan Ruotsin entistä valtiovarainministeri Anders Borgia 

johtamaan uutta ryhmää, joka tekisi jämäkämpää työtä: kunnolla ongelman 

esiin tuomista, ratkaisujen esittämistä ja tilanteen päivittämisen jättämistä 

muilla ryhmille. Ja, että hallitus alkaa johtamaan maata, kuten Gerhard 

Schröderin hallitus teki. Eteläranta ja Hakaniemi pitää ajaa sivuraiteille, koska ne 

menevät ideologia edellä ja viis veisaavat talouden realiteeteista sekä talouden 

vaatimista reformeista. Eivät ne ole vuodesta 2008 lähtien saaneet mitään hyvää 

aikaiseksi. Sieltä puuttuu ekonomisteja. Tuskin ay-johtajat ja vuorineuvokset 

ymmärtävät, kuinka talous makrotalolla toimii. Vetoan heidän esiintymiseensä 

televisiossa. Näistä olen vetänyt johtopäätökseni. Valopilkkuna on NYKYINEN 
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Palkansaajien Tutkimuslaitos. Mutta sillä ei näytä olevan mitään vaikutusta 

Hakaniemessä. 

 

MENETETYT KYMMENEN VUOTTA JA TULEVAT MENETETYT KYMMENEN 

VUOTTA 

Tilanne on jo tarpeeksi paha. Talous on junnannut paikoillaan kymmenen vuotta 

ja sen ennakoidaan junnaavan paikoillaan seuraavat kymmenen vuotta. Kun 

tulon kasvua ei tapahdu, kansalaiset ennen pitkää kyllästyvät huononeviin 

terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan jne. Ihmisten väliset suhteet kiristyvät ja en 

olisi hämmästynyt, jos ihmiset kävisivät toistensa kurkkuun kiinni.  

 

PS: Aavistan, että alkaa tulla palautetta, että esitykseni on vastuuntunnotonta. 

Joidenkin mielestä pitäisi jakaa rahaa, pitää yleissitovuutta jne jne. Kokemukseni 

mukaan niin sanotut vastuunkantoa vaativat eivät ymmärrä hevon höröä 

talouden toiminnan päälle. Kannattaa katso esitettyjä kuvioita ja pohtia, missä 

ne Isänmaan tilasta huolta ja vastuuta kantavat ovat olleet, kun heidän 

rakentamansa risuista tehty hutera talous on kaatunut. Että näin. Hyvää päivän 

jatkoa.  

Vilho Mäkelä 

vilhomakela.fi 

 


