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Tiivistelmä:  

Vuoden 2019 alusta lähtien Covid-19- virus on aiheuttanut akuutin yhteiskunnallisen ja 

taloudellisen kriisin. Ihmisten turvallisuuden takaamiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn 

varmistamiseksi yhteiskunta on ollut sulkutilassa eripituisia ajanjaksoja aiheuttaen maalle 

runsaita taloudellisia ongelmia. Suomen valtiolla on ollut suuri rooli talouden tukijana ja 

elvyttäjänä, joten julkinen velkasuhde on noussut korkeaksi.  Tässä pro gradu -tutkielmassa 

selvitetään, onko koronapandemian myötä taloustiede tuottanut uuden talouspoliittisen mallin, 

joka oikeuttaa julkinen velkaantumisen eri tavalla kuin aiemmin? Lisäksi työssä tarkastellaan 

sitä, onko uusi talouspoliittinen malli ollut olemassa jo ennen koronapandemiaa.  

Koronapandemiaan liittyvä julkinen keskustelu valtion velkasuhteen noususta alkoi keväällä 

2020 julkaistujen laajojen talousraporttien jälkeen. Tässä työssä käydään läpi tarkemmin 

velkasuhteesta käytyä julkista keskustelua Helsingin Sanomissa julkaistujen 

pääkirjoitusartikkeleiden avulla, joita analysoidaan retorisen diskurssianalyysin keinoin.  

Analyysin tueksi tutkielmaan haastateltiin kolmea suomalaista talousasiantuntijaa.  

Tässä työssä esitetään, että suhtautuminen julkiseen velkaantumiseen on muuttunut Suomessa 

ja velkaantuminen oikeutetaan eri tavalla kuin aiemmin. Näin ollen taloustiede on tuottanut 

uuden talouspoliittisen mallin, jossa velkaantuminen on oikeutetumpaa kuin ennen 

koronapandemiaa. Velkamyönteisempi ideologia on kuitenkin ollut olemassa jo ennen 

koronapandemiaa, mutta pandemia sysäsi liikkeelle tämän taustalla jo aiemmin olleen 

muutoksen.  Syitä velkamyönteisyydelle on muun muassa alhaiset korot, pitkään jatkunut 

taloudellinen pysähtyneisyys ja tarve siirtyä ekologisesti kestävämpään yhteiskuntaan.  

Valtiontaloutta hoidettiin vuosikymmeniä tiukan talouskurin ideologiaan nojautuen, jossa 

velkaantuminen oli suositeltavaa ainoastaan väliaikaisesti ja pakon vuoksi. Koronapandemian 

myötä suhtautuminen velkasuhteen nousuun on muuttunut, sillä olosuhdetekijät ovat olleet 

suotuisat. Taloustieteen performatiivisuus ei kuitenkaan toteudu suoraan, vaan uuden mallin 

välittäjä on talouspolitiikka, jonka kulloisenkin mallin avulla taloutta tuotetaan ja rakennetaan 

tietynlaiseksi.    
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1 Johdanto  

 

Covid-19-virus saavutti Suomen muun maailman tavoin vuoden 2020 

alkupuolella. Alkuvuonna 2020 ihmishenkiä uhkaava virus oli kaikille uusi, joten 

siitä tiedettiin vielä vähän. Kuitenkin muutamaa kuukautta myöhemmin keväällä 

todettiin, että kyseessä on maailmanlaajuinen pandemia ja viruksen etenemisen 

pysäyttämiseksi tulee laatia laajoja ja monimuotoisia rajoitteita. Keväästä 2020 

alkaen Covid-19 on aiheuttanut globaalisti voimakkaita yhteiskunnallisia ja 

taloudellisia häiriöitä. Näiden häiriöiden ja niiden ratkaisujen myötä valtioiden 

velkasuhde on kasvanut korkeaksi. Esimerkiksi Suomessa valtion velan määrä 

kasvoi ennätykselliseksi vuonna 2020. Tammikuussa 2021 velka oli noin 123 

miljardia euroa (Valtiovarainministeriö 2021).  

 

Aiemmin tiukkaa talouskuria edustaneet instituutiot ja tunnetut taloustieteilijät 

ovat Covid-19-viruksen aiheuttaman taloudellisen häiriön vuoksi siirtyneet 

julkisen velkaantumisen kannattajiksi. Muun muassa Maailmanpankin 

pääekonomisti Carmela Reinhart ja Kansainvälisen valuuttarahaston ekonomisti 

Krystalina Georgieva ovat kehottaneet valtioita ottamaan lisää velkaa, sillä 

velkaantuminen on keino selviytyä tästä taloudellisesta kriisistä. He ovat myös 

varoittaneet liian aikaisen sopeuttamisen vaaroista. Alhaiset valtionvelan korot, 

pyrkimys estää aiemmissa taloudellisissa taantumissa tehdyt virheet ja 

tämänhetkinen hidas talouskasvu ovat tekijöitä, joiden vuoksi julkisen 

velkasuhteen kasvua ei nähdä yhtä problemaattisena kuin esimerkiksi vuonna 

2019 (mm. Reinhart 2020, Georgieva 2020, Krugman 2020, Ilzetskin 2020).  

 

Taloustieteilijä Juhana Vartiainen listaa niin ikään syitä talouspoliittiselle 

suunnanmuutokselle. Hänen mukaansa pandemia itsessään ei ole 

suunnanmuutokselle fundamentaalinen syy, vaan taustalla on kolme eriteltävää 

syytä. Ensimmäinen on alhaiset korot, joka mahdollistaa julkisen 

velkaantumisen lainan ollessa halpaa. Toinen syy on pitkään jatkunut hitaan 

kasvun tilanne, joten talous tulisi saada liikkeelle suuremmalla finanssipolitiikan 

julkisten menojen elvytyspotkulla.   
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Kolmas tekijä on ilmastokriisi, joka on synnyttänyt valtavan poliittisen kysynnän 

ja resurssien ohjaamiseen sellaisiin investointeihin, joilla vähennetään 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä (Vartiainen 5.2.2021).  

 

Perehdyn tässä työssä koronapandemiasta käytyyn talouspoliittiseen julkiseen 

keskusteluun. Velkaantumiseen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu nousi esille 

keväällä 2020 kahden suomalaisen, laajasti huomiota saaneen, talousraportin 

valmistumisen jälkeen. Työn alkuperäinen ajatus oli tarkastella näiden raporttien 

vastaanottoa julkisuudessa ja niistä käytyä keskustelua. Kuitenkin perehdyttyäni 

tarkemmin talouskeskusteluun havaitsin, että näihin raportteihin nojaava 

tarkastelu ei ollut riittävä, sillä niiden ulkopuolelle oli levinnyt laaja 

yhteiskunnallinen keskustelu valtion velkasuhteen kasvun oikeutuksesta ja 

vaikutti siltä, että uudenlainen talouspoliittinen malli suhteessa velkaantumiseen 

oli syntymässä. Tässä pro gradu -työssä on tarkoitus selvittää, että onko Covid-

19-viruksen aiheuttaman merkittävän taloudellisen häiriön myötä Suomen 

talouspolitiikan malli muuttunut; onko taloustiede tuottanut uudenlaisen 

talouspolitiikan mallin, jossa velanotto oikeutetaan eri tavalla kuin aiemmin? 

 

Tutkin Suomen velkaantumista käsittelevää julkista keskustelua. 

Tutkimusaineistona käytän Helsingin Sanomien pääkirjoitusartikkeleita, jotka 

julkaistiin kuuden kuukauden sisällä velkaantumiskeskustelun aloittaneiden 

talousraporttien valmistumisen jälkeen. Teoreettisena viitekehyksenä käytän 

uutta taloussosiologiaa ja taloustieteen performatiivisuusteesiä.  

 

Työssäni esitän, että Suomen talouspoliittisessa ajattelussa on tapahtunut 

muutos ja suhtautuminen julkiseen velkaantumiseen on muuttunut. Aiemman 

talouskurin on korvannut velkamyönteisempi ajattelu. Tämän analyysissä 

esittämäni tulkinnan tukena olen käyttänyt suomalaisille talousasiantuntijoille 

tekemiäni haastatteluita.  
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2 Teoria  
 

Teoreettinen viitekehys 
 

Tarkastelen tässä opinnäytetyössä julkiseen velkasuhteeseen ja erityisesti 

julkisen velkasuhteen kasvuun liittyvää keskustelua. Teoreettisena 

viitekehyksenä työssä on niin sanotun uuden taloussosiologian näkökulma 

taloustieteen performatiivisuudesta. Julkinen velkaantuminen on osa 

normaaleiksi ajateltuja kansantaloudellisia prosesseja, mutta koronapandemian 

aiheuttaman yhteiskunnallisen sulun aiheuttama taloudellinen kriisi on nostanut 

globaalisti maiden velkasuhteet huomattavan korkealle. Työssä keskeisenä on 

ajatus, että taloustiede tuottaa malleja ja näiden mallien kautta oikeutetaan 

tietynlainen talouspolitiikka, jonka avulla talous tuotetaan ja rakennetaan 

tietynlaiseksi. Pohdin työssäni tarkemmin sitä, onko koronapandemian aikana 

syntynyt uusi talouspoliittinen malli, eli onko suhtautuminen julkisen velan 

kasvuun muuttunut. Esittelen aluksi uuden taloussosiologian ja taloustieteen 

performatiivisuus- ajatuksen. Taloustieteen performatiivisuudella viitataan 

talouteen taloustieteen kohteena. Tämän näkökulman mukaan talous ja 

taloustiede muotoutuu monimutkaisissa materiaalisissa prosesseissa, jotka 

eritoten tuottavat ja rakentavat uutta. Näin ollen tätä asetelmaa voi verrata ikään 

kuin koneeseen, joka toimii ennalta sovitun mallin mukaisesti. Voidaankin 

väittää, että taloustiede tuottaa taloutta performatiivisesti, kuin kuvaa sitä.  

 

Kirjallisuuden ja aineiston lisäksi haastattelin työni tueksi kolmea suomalaista 

talousasiantuntijaa. Valitsin haastateltaviksi Valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen entisen ylijohtajan, ekonomisti ja kansanedustajan Juhana 

Vartiaisen (5.2.2021), väitöskirjatutkijan ja politiikan tutkijan Antti Ronkaisen 

(20.1.2021) ja Sosiaali- ja terveys ry:n SOSTE:n pääekonomistin Jussi 

Ahokkaan (21.2.2021).  
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Uusi taloussosiologia ja taloustieteen performatiivisuus 

 

Uuden taloussosiologian tutkimuskohteena on taloustieteelliset teoriat, 

mallinnukset ja laskentakehikot. Taloussosiologian mukaan näitä 

taloustieteeseen kuuluvia elementtejä voidaan tarkastella tietynlaisina 

insinööritieteellisinä koneina. Tämä asetelma nähdään myös aktiivisena, eli 

samalla kun talousteoria kuvaa taloustieteen piiriin kuuluvia elementtejä, se 

samanaikaisesti osallistuu niiden tuottamiseen (Callon 1998, Callon 2007, 

MacKenzie 2006).  

 

Taloussosiologian väittämän mukaan taloustieteen olemusta ja ydintä voidaan 

havainnollistaa performatiivisuuden ajatuksella. Taloustieteen 

performatiivisuuden käsitteeseen tiivistyy ajatus siitä, että taloustiede edeltää 

taloutta. Callonin (1998) väittämän mukaan taloutta ei ole ilman taloustiedettä. 

Noin vuosikymmen myöhemmin Çalişkan & Callon (2009) huomauttaa, että 

taloustieteen performatiivisuuden ajatus on rakentunut tuon provokatiivisen 

ajatuksen ympärille. Talouden toimintaa ei tule analysoida ja tulkita ilman, että 

siinä huomioidaan kaikkien niiden instituutioiden vaikutus toimintaan, jotka 

taloustiede on itse luonut.  Näin ollen talouden tarkastelussa tulee huomioida se 

rakenne, josta talouden kenttä koostuu ja jossa se itse toimii. Eli sen sisältämät 

keskinäiset riippuvuussuhteet ja niiden välinen dynamiikka. Talouden 

performatiivisuus voidaankin tulkita toisistaan riippuvaisiksi prosessiksi, jossa 

taloustiede on ikään kone, joka valmistaa sille ominaista tuotetta, taloutta. 

Tässä kontekstissa talouspolitiikka tulee tällaiseksi välittäväksi mekanismiksi, 

jonka avulla taloustieteen teoriat viedään käytäntöön. Lisäksi koneen osat tulee 

ottaa tarkastelun alle. Nämä osat eivät ole sattumanvaraisesti valittu, vaan 

edellytyksenä on ollut liittää koneeseen sellaisia elementtejä, jotka 

mahdollistavat tavoitellun lopputuloksen. Performatiivisuuden kontekstissa 

kaikki tähän valmistusprosessiin liittyvät osa-alueet ovat tutkimuksen keskiössä 

ja vasta tätä refleksiivistä toimintaa tarkastelemalla rakentuu todenmukainen 

käsitys talouden prosesseista (Çalişkan & Callon 2009, s. 370-371).  Kun 

koronaepidemian aikaista julkisen velan kasvua havainnoidaan ja tarkastellaan 

taloustieteen performatiivisuuskontekstissa, niin velkasuhteen kasvu nähdään 

tuotettuna ilmiönä. 
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Velkasuhde ei ole itsestään kasvanut, varsinkaan kun velkaantumisen 

vastakohta, tai kääntöpuoli, kestävyysvaje on yksi merkittävimmistä työkaluista, 

jota käytetään Suomen talouspolitiikan hoidossa. Velkasuhteen kasvun 

oikeutuksen taustalla olevat tekijät tulee selvittää, sillä voidaan ajatella, että 

velkaantumisen taustalla on koneisto, jonka avulla talous muokataan 

tietynlaiseksi.   

 

Callonin (1998) mukaan taloustiede on epäonnistunut luomaan teorian 

markkinoista monine eri toimintamuotoineen. Keskustelu teorian luomisen 

epäonnistumisesta paljastaa kuitenkin talouden olemassaolon ilmiönä. Tämän 

perusteella voidaan todeta, että taloustieteellä on oma tutkimuskohteensa: 

talous. Mutta lähtökohta talouden tutkimukselle on kuitenkin poikkeuksellinen.  

Sen sijaan, että taloustiede pelkästään analysoi ja observoi taloutta, se 

muokkaa, muotoilee ja rakentaa sitä.  

 

Ekonomisaation, tai taloudellistamisen, käsite on noussut esiin taloustieteiden ja 

markkinoiden välisestä suhteen tarkastelusta, talouden performatiivisuudesta. 

Callonin (1998) väittämän mukaan taloutta ei ole olemassa ilman taloustiedettä, 

joten talouden performatiivisuuden tulkinta pitää sisällään oletuksen talouden 

kentän refleksiivisyydestä. Markkinoiden toiminta, sekä siellä tapahtuva murros 

ja liike, ei ole tulkittavissa tai analysoitavissa ilman taloustiedettä ja 

taloustieteeseen vaikuttavia tekijöitä. Ekonomisaatiolla (Callon 2009, s. 370) 

tarkoitetaan sellaisia prosesseja, jotka muodostavat maallikkojen ja 

ekonomistien puheessa yleensä talouden. Nämä ekomisaatioon liitetyt 

rakenteet käsittävät suuren osan talouteen liitetyistä prosesseista, kuten 

talouden organisaatioista, instituutioista ja taloudellisesta käyttäytymisestä. 

Ekonomisaatio (economization) sanana itsessään viittaakin talouden 

luonteeseen toiminnallisena ja tekemisenä, eli siihen että talous on 

enemmänkin saavutus tai päämäärä, kuin olemassa oleva lähtökohta tai 

todellisuus, jossa taloutta voidaan harjoittaa. Talouteen liittyvät elementit 

ovatkin aina taloudellisen toiminnallisuuden tulos, eli taloutta ei voida tarkastella 

objektiivisesti ilman, että siihen liittyvän toiminnallisuuden myötävaikutus 

huomioidaan.  
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Talouden toiminnallisuuden dynaamisuuteen liittyen Millerin (2014) mukaan 

talouden kentän olemassaolo tulee osaksi luonnolliseksi kokemaamme 

järjestystä, kun todellisuus jaetaan kolmeen sfääriin: talouteen, sosiaaliseen ja 

ympäristöön. Kun talous ja taloudellisen toiminnan ontologia rinnastetaan 

osaksi näitä todellisuuden osa-alueita, liittyy näkemykseen erityinen 

epistemologinen ominaisuus. Tämä ominaisuus pitää sisällään ajatuksen 

talouden olemuksesta objektiivisena, jota voidaan luonnehtia arvovapauden ja 

politiikasta vapaan olevan piirteen käsittein.   

Lisäksi objektiivisuuden käsite tekee taloudesta luonnollisen osan 

yhteiskunnallista toimintaa, minkä vuoksi sitä käytetään myös keinona 

priorisoida taloudellisiin intresseihin nojaavaa argumentaatiota. Silloin kun 

taloudellinen toiminta nähdään osana objektiivista todellisuutta, talouskasvuun, 

kilpailuun, sääntelyn purkamiseen ja yksityistämiseen liittyviin näkökulmiin ei 

yleensä esitetä vaihtoehtoja (Miller 2014, s. 2736-2737).   

 

Ihmiset eivät kuitenkaan ole sisäsyntyisesti laskevia tai laskelmoivia, huolimatta 

siitä, että talous ja taloudellinen toiminta koetaan olennaisena luonnollisena 

osana yhteiskunnallista toimintaa ja järjestystä. Kognitiivisen psykologian teoria 

esittää, että yksilöt ovat kykeneviä mentaaliseen laskelmointiin (mental 

calculation), mutta laskelmointi on monimutkainen ja ennen kaikkea 

kollektiivinen käytäntö, jonka harjoittaminen ilman tiettyjen elementtien käyttöä 

ei ole mahdollista. Laskennallisuus koostuukin diskursiivisen puolen lisäksi 

materiaalisesta todellisuudesta. Muuan muassa laskento ja matematiikka ovat 

osa-alueita, jotka ovat välttämättömiä laskennallisuuden (performing 

calculations) suorituksessa. Yksilön mahdollista psyykkistä orientaatiota 

laskennallisuutta kohtaan ei ole mahdollista tunnistaa laskennallisuuden 

kollektiivisesta luonteesta ja yhteisesti sovittujen elementtien käytöstä johtuen 

(Callon 1998, s. 2-10). Laskennallisuuden lisäksi raha on itsessään 

merkityksellinen väline ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden kehityksessä ja 

kollektiivisessa käyttäytymisessä. Rahan avulla henkilöiden väliset suhteet 

luodaan, mutta samalla suhteet vaihtuvat persoonattomiksi kustannus- ja 

hyötynäkökulmaa käyttäviksi suhteiksi, jotka ylittävät sekä sosiaaliset että 

fyysiset rajat (Deflem 2003, s. 73).   
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Joten talouden harjoittamiseen tarvittava välineistö ja siihen liittyvä mentaliteetti 

ei ole ihmisissä sisäsyntyinen ominaisuus, mutta se ei ole myöskään 

löydettävissä sosio-kulttuurisen koneiston sisällä. Callonin väittämän mukaan 

laskennallisuutta käyttävien toimijoiden (calculative agents) syntyyn vaikuttaa 

taloustiede tieteenalana, koska sillä on iso rooli laskennallisesti orientoituneen 

toimijan synnyssä (Callon 1998, 2-23). 

 

Talouden ja taloustieteen välinen suhde voidaan erottaa nimenomaan 

laskennallisuutta (calculativeness) tarkastellen. Laskennallisuutta ei esiinny 

ilman sitä varten ja sen avuksi kehitettyjä työkaluja, joten sitä ole sellaisenaan 

olemassa. Laskentatyökalujen luonteen tarkastelussa tulee lisäksi huomioida 

mitattavan kohteen ja siinä käytettyjen laskentavälineiden välinen suhde.  Nämä 

työvälineet eivät ole itsenäinen kokonaisuus, jotka voisi erottaa laskettavasta tai 

mitattavasta kohteesta. Sen sijaan laskentavälineet ovat itsessään osa sitä 

kokonaisuutta, joka muokkaa ja tuottaa voimakkaasti kohdettaan pelkästään 

mittauksen avulla (Callon 1998, s. 23). Laskentavälineistön merkityksellisyyttä 

ja talouden performatiivisuutta on tutkinut myös Arminen (ks. myöhempi s. 11-

12) selvittäessään kustannuslaskentamallien osuutta englantilaisen 

korkeakoulujärjestelmän uudistamisessa. 

 

Callonin (1998) mukaan talouden uppoutuneisuus ja sosiaalinen verkosto ovat 

käsitteitä, jotka auttavat ymmärtämään, että taloudellisen sopimisen ja 

sääntöjen alapuolella on taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttava primitiivinen 

todellisuus. Tämä todellisuus määrittää taloudellista toimijuutta. Tulevaisuutta 

koskeva epävarmuuden sietäminen ja päätösten tekeminen on mahdollista, sillä 

kaikki toimijat ovat saman verkoston sisällä. Toimijoiden ei näin ollen tarvitse 

“avautua maailmalle” epävarmuudessaan, sillä maailma koostuu heistä. Tästä 

sosiaalisten verkostojen merkityksestä Callon tuo esille Granovetterin (1985) 

määritelmän ihmisten yhteenliittymästä. Granovetterin mukaan sosiaalinen 

verkosto ei ole ainoastaan verkosto, joka kokoaa yhteen entiteettejä, vaan se 

on verkosto, joka kokoaan yhteen ontologioita. Toimijat ulottuvuuksineen 

riippuvat niiden suhteiden rakenteista, joissa he ovat mukana. Näin ollen heidän 

päämääränsä ja identiteetit ovat vaihtelevia seurauksia nimenomaan suhteessa 

toisiin toimijoihin. 
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Toimijoiden ja verkostojen voidaan sanoa olevan saman kolikon kääntöpuolia, 

sillä toimijuus ei tapahdu verkoston sisällä, eikä sen ympäröimänä, vaan toimijat 

itse ovat verkosto. Näin ollen toimijan resurssit, kapasiteetti tai kyky tehdä 

erilaisia valintoja kuin muut ei palaudu sisäsyntyiseen ominaisuuteen tehdä 

näin, vaan kyky soveltaa olemassa olevaa tietoa palautuu toimijan suhteisiin 

verrattuna muihin. Sosiaalisen verkoston käsitteen avulla voidaan 

merkityksellistää ne suhteet, jonka ympäröimänä toimija on. ”Homo apertus” on 

toimija osana sosiaalista verkostoa, jossa toimijat ovat alttiita vaikutukselle 

samanaikaisesti, kun he ovat itse ovat vaikuttajia (Callon 1986a, Callon 1998, s. 

8).  

 

Performatiivisuuden sovellukset 

 

Donald MacKenzie (2001 & 2009) on tutkinut taloustieteen performatiivisuuteen 

liittyvää kohteen aktiivista tuottamista ja muokkaamista finanssimarkkinoiden 

synnyn, toiminnan ja muutosten tutkimuksen yhteydessä. MacKenzien 

väittämän mukaan tämänhetkiset finanssimarkkinat eri toimintoineen ja 

työkaluineen ovat pääosin ekonomistien aktiivisesti tuottamia ja muokkaamia. 

Finanssimarkkinoiden tarkastelun ytimessä on Barnesialaisen 

performatiivisuuden käsite. Sen mukaan taloustieteen piirissä luotujen 

teorioiden käyttö ja mallinnukset vaikuttavat oleellisesti finanssimarkkinoiden 

prosesseihin, joten taloustieteen kentällä luodut matemaattiset mallit näin ollen 

luovat todellisuudesta itsensä näköisen. Mallien toimintaperiaate kiteytyy 

ekonomistien laskemiin malleihin, joita pörssimeklarit käyttävät työssään. 

Toimija-rakenne-ajattelun näkökulmasta käytössä sovelletut matemaattiset 

mallit edustavat rakenteita, joiden puitteissa toimijat operoivat. Pörssi onkin ollut 

merkittävä talouden performatiivisuuden kohde, sillä sen rakenne ja 

toimintamallit on pääosin taloustietelijöiden intressien mukaisesti kehitetty 

(MacKenzie 2001, s. 17-18).  

 

Pörssikaupassa ja sen myötä rahoitusmarkkinoilla tapahtui merkittävä muutos 

1900-luvun aikana. Alkuperäinen toimintamalli korvautui, kun pörssissä otettiin 

käyttöön sinne kehitetyt matemaattiset mallit. 
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Esimerkiksi Chicagon pörssissä vielä 1900-luvun alussa kaupankäynnin 

keskeinen kohde-etuus oli vilja, jonka kaupankäyntiarvo voitiin määrittää sen 

fyysisen luonteen ja standardoinnin avulla. Yhdysvaltalaisten yliopistojen 

taloustieteilijöiden kehittämät mallit ja analyysit kuitenkin vuosisadan kuluessa 

muuttivat merkittävästi kaupankäynnin luonnetta. Fyysisistä kohde-etuuksista 

siirryttiin kohti abstrakteja arvopapereita. Pörssikauppa muokattiin 

monimutkaisilla instrumenteilla, kuten johdannaisilla, käytäväksi, joten 

suhtautuminen objektiiviseksi luonnehdittuja faktoja kohtaan muuttui.  

Johdannaisiin luokiteltavat futuurit ja optiot ovat abstrakteja 

rahoitusinstrumentteja ja arvopapereita, joiden arvo, toisin kuin esimerkiksi 

viljan, perustuu ainoastaan toiseen arvopaperin arvoon. Tämän vuoksi 

johdannaisilla käytävä kaupankäynti perustuu ainoastaan oletukseen kohde-

etuuden arvosta tulevaisuudessa ja sopimukseen etuuden vaihdosta tiettynä 

ajankohtana. Johdannaisilla käytävällä kaupankäynnillä on edelleen pörssissä 

suuri rooli ja vielä 1900-luvun lopussa suosio kasvoi räjähdysmäisesti 

(MacKenzie 2001 & 2009).  

 

Rahoitusinstrumenttien abstraktin luonteen vuoksi niihin liittyy myös faktojen 

problematiikkaa. Faktat, niiden luonteeseen liittyvät kollektiiviset päätökset ja 

osapuolten väliset sopimukset siitä mikä on fakta, ovat tuotettuja päätöksiä.  

Viljan ollessa geneerinen tuote, sen ympärille muodostui yhteisöllinen näkemys 

faktoista, esimerkiksi laadun muodossa. Johdannaiset sen sijaan haastavat 

käsityksen siitä, mikä on fakta. Faktana voidaan pitää jotain asiaa, jonka 

havaitaan olevan riittävän tiheästi ja kattavasti edustettu representaatio. Yleinen 

ja laajalle levinnyt yhteinen käsitys, esimerkiksi markkinoiden tilasta, on tärkeä 

osoitus luottamuksen rakentamisesta ja faktojen todentamisesta. Esimerkiksi 

viitekorko London Interbank Offered Rate (LIBOR) on osoitus mittarista, joka 

edustaa objektiivisesti markkinoilla vallitsevaa tilaa. LIBOR:ia voidaankin pitää, 

ainakin jollain tasolla, faktana. Toisaalta tulee huomioida, että LIBOR:ia 

seuraavat meklarit työskentelevät eri pankeissa vaihtelevine 

luottoluokituksineen, mikä antaa meklareille mahdollisuuden manipuloida tietoa, 

jota he ulospäin jakavat. 
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Oleellista onkin huomioida pörssin työntekijöiden valikoiva toiminta ja 

todellisuutta muokkaava manipulaatio näiden lukujen takana sen vuoksi, että 

esimerkiksi LIBOR:ia pidetään suhteellisen geneerisenä, markkinoiden tilasta 

viitteitä tuottavana faktana (MacKenzie 2009, s. 77-79 & 2001, s.4-10). 

 

Pörssimeklareiden työtä, pörssissä käytävää kaupankäyntiä ja näihin liittyviä 

faktoja voidaan tarkastella myös sosiologian kannalta. Mutta faktoille 

perustuvan kaupankäynnin tarkastelussa huomion tulee kiinnittyä faktojen 

totuuteen tai todenperäisyyteen liittyviin kysymyksiin, ja pelkästään sosiologia ei 

pysty vastaamaan tähän, ainoastaan tieteensosiologia (science) pystyy 

(MacKenzie 2009, s.8).  Keskiössä on faktoihin liittyvä tuottaminen ja 

tieteensosiologian tutkimuksen kohteena tulee olla faktojen tuottamisen lisäksi 

faktojen statuksen ylläpitäminen. Eli mitkä elementit tulee huomioida ja mitä 

tulee vaatia, jotta faktan status pysyy faktana. Keskiössä on niin ikään faktojen 

syntyminen tuottamalla, sillä ne eivät ole olemassa ilman tarkoituksenmukaista 

tuottamista. Pörssissä suoritettavaan kaupankäyntiin liittyviä faktoja ovat 

pääosin numeeriset luvut, esimerkiksi pörssikurssien arvot, niiden muutokset tai 

tietyn kohde-etuuden myynti- tai ostoarvo. Ne tuotetaan taloustieteilijöiden 

luomien matemaattisten mallien avulla ja niitä seurataan faktoina (MacKenzie 

2009, s. 7-9).  

 

Finanssimarkkinoilla faktan statuksen saavuttaneet elementit olivat vuoteen 

2007 saakka suhteellisen staattisessa tilassa, mutta asetelma muuttui 

seuraavana vuonna Yhdysvalloista alkaneen tapahtumasarjan vuoksi. Vuoden 

2008 pörssiromahdus oli dramaattinen seuraus kognitiivisen infrastruktuurin eli 

faktoja tuottavien järjestelmien kaatumisesta ja luottamuksen katoamisesta 

faktoja ylläpitävää järjestelmää kohtaan. Luottamuksen menetyksestä 

johdannaisiin kuuluvia joukkovelkakirjoja kohtaan alkoi vuosia kestänyt globaali 

finanssikriisi, joka kaatoi useita investointipankkeja tehden kriisistä yhden 

vakavimman talouteen kohdistuneen iskun Toisen maailmansodan jälkeen 

(MacKenzie 2009, s. 177-179). Tämän 2000-luvun finanssikriisin voidaan 

jossain määrin tulkita olevan lähtöisin 1900-luvun puolessavälissä kehitetyistä 

malleista. 
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Tuon ajan ekonomistit eivät suurella varmuudella voineet ennustaa, että 

johdannaiset saavat valtavan suuren suosion lisäksi niin paljon taloudellista 

tuhoa aikaan.  Kaupankäynti pörsseissä hiipui, sillä kukaan ei uskaltanut uusien 

romahdusten pelossa käydä kauppaa. Lisäksi pankkien arvostettu luottoluokitus 

systeemi joutui kyseenalaistetuksi ja suurten pankkien valmius lainata rahaa 

toisille katosi. Lisäksi vuosikymmenten saatossa yhdeksi tarkemmaksi talouden 

faktaksi muodostunut mittari LIBOR menetti osan auktoriteetistaan MacKenzie 

(2009, s. 177-179).  

 

Talouden performatiivisuus ja TRAC 

 

Arminen (2011) paneutui markkinoiden performatiivisuutta tutkiessaan 

englantilaisen korkeakoulujärjestelmän tapaukseen, johon liittyi taloushallinnon 

ja rahoituksen uudistamiset ja syyt. Uudistamisen taustalla oli ajatus siirtyä pois 

virastotaloudesta kustannusperustaiseen talousmalliin, joten pyrkimyksenä oli 

arvioida toimintojen kustannusvaikutuksia.  Näin ollen uusien 

kustannuslaskentamallien kautta muutettiin ja pyrittiin muuttamaan yliopistojen 

toimintatapaa. Taustalla oli myös ideologia kestävyydestä, joten 

korkeakoulutuksen rahoitusta ja taloushallintoa arvioitiin kestävän 

korkeakoulutuksen diskurssissa.  Keskiössä oli taloustieteelliset laskentamallit, 

joiden avulla ja joiden vaikutuksesta korkeakoulutuksen liian suppeaksi jäänyt 

talouspolitiikka tuli läpinäkyväksi ja jonka avulla uudistettiin korkeakoulutuksen 

erilaisia osa-alueita tehokkuutta painottaen.  Tutkimuksen tarkastelussa on 

konsulttiyhtiö J M Consultingin avustuksella valittu kustannushallinnan 

menetelmä TRAC eli “Transparent Approach to Costing”.  

 

Tarkoitus oli kustannushallinnan metodia TRAC:ia hyväksikäyttäen tehdä 

englantilaisten yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitus läpinäkyväksi. Tämän 

myötä korkeakoulujen toimivuus ja kestävyys nostettiin jalustalle. Toimivuuden 

ja kestävyyden esille nostamisen ja arvioinnin taustalla oli Blairin hallituksen 

toive tehdä julkisesta sektorista, mukaan lukien korkeakouluista, 

markkinoistamisen avulla tehokkaampi.  TRAC:in käyttöönoton aikana 

englantilaista korkeakoulumaailmaa alettiinkin arvioida yritysmaailmassa 

käytettyjen metodien kautta.  
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TRAC:in avulla tarkasteltiin muun muassa korkeakoulujen kirjanpitoa ja 

havaittiin, että taloushallinnossa oli pysyvä kestävyysvaje. Havaittiin, että 

esimerkiksi tutkimus oli alihinnoiteltua, panostaminen infrastruktuuriin 

puutteellista ja ylipäänsä hallinto vajavaista. Kun korkeakoulujen tilinpitoa 

arvioitiin analyyttisesti yritysmaailmasta tutuilla tavoilla, havaittiin että 

yliopistoilta sekä korkeakouluilta puuttui taloudelliset resurssit, sekä pieninkin 

osaaminen hoitaa taloushallintoa liike-elämän edellytysten avulla, jota olisi 

tarvittu varainhallintastrategioiden kehittämiseen. Armisen tieteensosiologiselta 

kannalta katsottuna TRAC voidaankin nähdä keksintönä, “joka mahdollisti 

korkeakoulutuksen uudelleenmuotoutumisen diskursiivisena objektina niin, että 

uusia aspekteja nostettiin etualalle vanhempien jäädessä taka-alalle, kun 

havainnoinnin kuvio / tausta-asetelma muuttui”.    

 

TRAC:in käyttöönotto sai aikaan muutoksia, kuten esimerkiksi panostuksen 

tuottavia toimialoja kohtaan ja toisaalta heikosti tuottavien toimialojen toiminnan 

laajuuden uudelleen arviointia. Sen käyttöönoton myötä myös työntekijöiden 

ajankäyttöä alettiin seurata. Kuitenkin merkittävin tieto, joka ilmeni TRAC:in 

avulla, oli korkeakoulujen kestävyysvajeen paljastaminen. Tämän valitun 

kustannushallintajärjestelmän käyttöönotto onkin hyvä esimerkki talouden 

performatiivisuudesta. Se ei ainoastaan passiivisesti kuvannut kohdettaan, vaan 

aktiivisesti tuotti sen. Voidaankin sanoa, että TRAC:lla oli performatiivista 

valtaa, joka merkitsee “taloudellisten mallien kietoutumista markkinoihin 

materiaalisia voimatekijöinä, jotka eivät kuvaa markkinoita, vaan tuottavat ne” 

(Arminen 2011, s. 134-145).  Näin ollen jokainen valittu talousmalli päätyy 

kiinteäksi osaksi esimerkiksi säätelyrakenteita, hinnoitteluohjelmistoja ja 

sijoitusstrategioita. Olemalla osa näitä rakenteita talousmalli luo samalla ne 

olosuhteet, joista malli on kohtalaisen riittävä empiriinen kuvaus (MacKenzie 

2009, s. 31 & MacKenzie 2006).  
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3 Aiempi tutkimus 

 

Tässä luvussa tarkastellaan aiempaa tutkimusta ja keskustelua koskien Covid-

19 viruksen aiheuttamaa voimakasta valtioiden velkaantumista. Talouspolitiikka 

pohjautui aiemmin pääosin talouskurille ja velkaantuminen nähtiin 

ongelmallisena. Sen sijaan tällä hetkellä velkaantuminen on oikeutetumpaa. 

Ilzetski (2020) puolustaa velkaantumista muun muassa sillä, että 

koronaepidemian aiheuttama talouteen kohdistunut shokki on tullut talouden 

ulkopuolelta. Ulkopuolisen olemuksen lisäksi merkittävää on myös 

koronaepidemian akuutti luonne, sillä viruksen aiheuttamaa potentiaalista 

pandemiaa ei ole pidetty kovinkaan suurena riskinä.  Vielä vuoden 2020 

alkupuolella mahdollisesta viruksesta aiheutuva tauti sijoittui 10:ksi 

katsauksessa, jossa arvioitiin maailmantalouden kohtaamia mahdollisia uhkia 

(Ramelli & Wagner 2020, s. 63).  

 

Keskustelua sopivasta velkakaton tasosta käytiin jo ennen Covid-19 kriisiä. 

Muun muassa Maailmanpankin pääekonomisti Carmen M. Reinhart julkaisi 

yhdessä professori Kenneth S. Rogoffin kanssa vuonna 2010 tutkimuksen, 

jossa käsiteltiin 44 maan taloutta. Tämä tuonaikaisten Harvardin yliopiston 

ekonomistiprofessoreiden tekemä julkaisu sai paljon huomiota. Raportissa, 

jonka aineisto koostui eri maiden taloustiedoista noin 200 vuoden ajalta, 

tarkasteltiin ja analysoitiin talouskasvun ja julkisen velan välistä korrelaatiota. 

Tutkimuksen pääasiallisen tuloksen mukaan kansantalouden kasvu hidastuu 

huomattavasti, mikäli julkisen velan osuus ylittää 90%, kun se suhteutetaan 

bruttokansantuotteen kokonaistuotannon arvoon (Reinhart & Rogoff, 2010). 

Näin ollen julkaisussa puolusteltiin finanssipolitiikan kiristämistä ja muun 

muassa Euroopan unionin komissio otti raportin käyttöönsä. Tutkimuksen 

uudelleen tarkastelusta kuitenkin vuonna 2013 ilmeni, että korkea 

velkaantuneisuus ja hidas talouskasvu eivät olekaan sidoksissa toisiinsa yhtä 

voimakkaasti kuin muutama vuosi aiemmin oli esitetty (Kiander 2013).  

Alkuperäinen tutkimus joka tapauksessa tiivistetysti väittää, että sekä 

kehittyneiden-, että kehittyvien maiden tulisi välttää julkisen velan ottamista, sillä 

se heikentää maiden talouskasvua.  
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Reinhart, joka vielä vuonna 2010 puhui tiukan talouskurin puolesta, kehotti 

lokakuussa 2020 valtioita ottamaan koronapandemian synnyttämän 

taloudellisen kriisin vuoksi ottamaan runsaasti velkaa. Reinhartin mukaan 

toipuaksemme viruksen aiheuttamasta globaalista talouskriisistä tarvitsemme 

useita investointeja muun muassa infrastruktuuriin ja inhimilliseen pääomaan 

(human capital) (Reinhart 2020).  Lainan myöntäminen ja saaminen on 

Reinhartin mukaan edellytys sille, että koronataudin aiheuttamasta 

taloudellisesta kriisistä selvitään. ”Tällä hetkellä taistelemme sodassa, joka 

tulee ensin voittaa ja ainoastaan sen jälkeen miettiä velan takaisinmaksua” (Der 

Spiegel 2020).  Useat muutkin taloustieteilijät kehottivat heti koronapandemian 

alettua vuoden 2020 alussa valtioita ottamaan julkista lainaa, jotta suuremmalta 

kriisiltä vältyttäisiin (ks. Furman, Ilzetski, Krugman, s. 15-20). Voidaan ajatella, 

että jonkinlainen konsensus velkaantumista kohtaan oli odottamassa ennen 

koronakriisiä, sillä velkamyönteinen diskurssi löytyi nopeasti koronapandemian 

alussa.  

  

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on perinteisesti puhunut talouskurin 

puolesta vielä tiukemmin kuin Maailmanpankin edustajat (Helsingin Sanomat 

2020). Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan Kristalina Georgievan 

(2020) mukaan koronapandemia on aiheuttanut suurimman globaalin laman 

1930-luvun Suuren laman jälkeen, sillä julkinen velka tulee nousemaan 

ennätykseen vuoden 2021 aikana, 100 %:iin bruttokansantuotteesta. 

Velkasuhteen kasvusta huolimatta maat kuitenkin ratkaisevat talouspoliittisia 

ongelmia velkaantumisen avulla oikein (Georgieva 2020, Blanchard 2020) ja 

tämän vuoksi kriisi on myös mahdollisuus (Georgieva 2020). Talous on 

koronakriisin myötä kääntynyt päälaelleen aiheuttaen suuren nousun 

työttömyydessä ja lisännyt köyhyyttä vuosikymmenten jälkeen, joten julkiset 

sijoitukset digitaaliseen infrastruktuuriin ja vihreisiin ympäristöystävällisiin 

projekteihin voivat auttaa luomalla miljoonia hyväpalkkaisia töitä. Suuri velka on 

kuitenkin kriittinen ja kehitysmaiden jo tämänhetkistä suurta velkataakkaa tulee 

helpottaa välittömästi, sillä mahdollisesti kehitysmaihin on jo syntynyt menetetty 

sukupolvi. Georgieva kehottaakin maita rohkeasti välittömään velanottoon 

käyttämällä venäläisen kirjailijan Fjodor Dostojevskin sanoja: ”only one thing 

matters- to be able to dare”. 
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Suurimpana riskinä taloudelliselle toipumiselle koronapandemiasta hän näkee 

taloudellisten avustusten liian varhaisen lopettamisen, sillä se aiheuttaisi 

mahdollisesti suuren konkurssiaallon lisäksi valtavan nousun työttömyydessä 

(Georgieva 2020).  

 

 

Taloustieteilijät velkaantumisen puolesta  
 

Ekonomisteilla on suhteellisen yhtenäinen käsitys toimenpiteistä, joita valtioiden 

kannattaa ottaa käyttöön koronapandemian aikana kansalaisten ja yritysten 

taloudellisen ahdingon helpottamiseksi. Yksi tavoitteista on taantumakäyrän 

madaltaminen, joten periaatteena on toimia nopeasti ja tehdä mitä tahansa, 

jotta taantuma saadaan ehkäistyä (Baldwin ja Weder di Mauro, 2020).  

 

Makrotalouspolitiikka joutuu pandemian aikana operoimaan ongelmallisesti 

suuren epävarmuuden alla. Epävarmuutta koronapandemiassa lisää muun 

muassa pandemian kesto ja valtioiden talouspoliittiset päätökset koronakriiisistä 

johtuen. Toisaalta epävarmuutta lisää näiden päätösten vaikutus talouteen ja 

tietämättömyys talouspolitiikan reaktioista uuden tilanteen edessä. Covid-19 

viruksen aiheuttama pandemia onkin aiheuttanut suurimman ja äkillisimmän 

muutoksen taloudelliseen toimeliaisuuteen, joka toimii tuotannon ja kulutuksen 

indikoinnin lisäksi indikaattorina rahankierrolle ja rahan kierron nopeudelle. 

Kuluttaminen on avainasemassa ja kulutuksen pitäminen toimivalla tasolla 

edellyttää yritysten toiminnan jatkamista virustaudin aikanakin työllisyyttä 

ylläpitävän vaikutuksen ansiosta.  Aiempiin talouskriiseihin verrattuna 

koronapandemiassa jokainen päivä tuo uudet uutiset ja potentiaaliset 

taloudelliset rajoitukset. Nämä tekijät lisäävät taloudellisen toimeliaisuuden 

taantumista (Furman 2020, s. 192-193). Työttömyys niin ikään on uhka monelle. 

Se romahduttaa ihmisten tulot ja kulutuksen. Taudin pitkittyessä ongelmaksi 

muodostuukin kumulatiiviset tuoton menetykset, joiden arvellaan olevan 

samanlaisia tai suurempia kuin vuoden 2008 finanssikriisin aikana.  (Baldwin ja 

Weder di Mauro 2020, s. 14; Gali 2020, s. 57).  
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Tehokkaita talouspoliittisia keinoja yhtäkkisestä shokkista selviämiseen on 

esimerkiksi luoton myöntäminen yrityksille, suorat rahasiirrot ja yritysten 

pelastaminen konkurssilta (bail-out) (Furman 2020, Ilzetski 2020).  Suorien 

yritystukien antaminen on suositeltavaa, sillä koronakriisi on ulkoinen ja 

yritysten ulkopuolelta tullut shokki. Se mikä ei ole yritysten hallinnassa, ei ole 

heidän vastuullaan. Niin ikään kotitalouksille tehtävät suorat rahansiirrot ovat 

tehokas keino. Pandemian myötä työttömyys kasvaa ja lomautukset uhkaavat 

useita ihmisiä yhteiskunnallisten sulkujen vuoksi. Suorat rahansiirrot akuutissa 

talouskriisissä ovat toimivia, sillä kulutuksen lisäksi ne lisäävät 

tulevaisuudennäkymän mielekkyyttä terveydenhuoltoon liittyvissä 

kustannuksissa valtioiden ei tule säästää Furman (2020, s. 194). Näkemys siitä, 

että koronakriisi on kuin sota, oikeuttaa valtioiden tekemään mitä tahansa 

rauhoittaakseen taloudelliset olosuhteet Ilzetzki (2020).  

 

Nobelin taloustieteen ekonomisti Paul Krugman (2020, s. 213) pohjustaa 

julkisen velan kasvun legitimoinnin esimerkillä Japanista, jossa velkasuhde on 

ollut jo pitkään huomattavan korkea, mutta velkakriisiä ei ole näkyvissä. Tämän 

vuoksi Krugmanin mukaan runsaan taloudellisen elvytyksen ei tule päättyä 

koronapandemiaan, vaan jatkua pidempään.  Ehdotuksen mukaan esimerkiksi 

Yhdysvaltojen tulisi siirtyä pysyvästi käyttämään 2% bruttokansantuotteesta 

jatkuvaan elvytykseen, ilman takaisinmaksun taakkaa. Elvytyksen tulisi näin 

ollen ottaa julkisen investoinnin rooli, jolla on vaikutus sekä fyysiseen että 

henkiseen pääomaan. Elvytyksen kohteena on julkiset investoinnit, kuten 

infrastruktuuri, tutkimus ja tuotekehitys, sekä lasten kehityksen tukeminen. 

Tämänhetkinen matalan koron aika on todennäköisesti pitkäaikainen ja jatkuva 

runsas julkinen elvytys takaa sen, että sekulaarisen stagnaation aika jää 

lyhyeksi. Tosin julkisia investointeja pitäisi tehdä korkojen noustessakin. 

Talouden ollessa lidviditeetti-ansassa julkisen sektorin tekemillä ylimääräisellä 

investoinnilla on suurempi kerrannaisvaikutus, kuin mitä niillä olisi hyvinä 

aikoina. Nämä investoinnit siis nostavat bruttokansantuotetta suhteessa 

enemmän, kuin mitä tapahtuisi ilman investointeja. Toisaalta tuottava julkinen 

investointi laajentaa talouden tuottavuuden kapasiteettia pitkällä aikavälillä.  
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Tämän lisäksi hystereesin mahdollisuus on todellinen, sillä väliaikainenkin 

taantuma heikentää tuotantoa pysyvästi.  Ongelmana on kuitenkin julkisen 

velan suuri kasvu. Muutama vuosi sitten julkisen velan korkeaa suhdetta 

pidettiin vaarallisena, mutta velan aritmeettisuus huomioiden nämä huolet ovat 

turhia.  Jatkuvaa finanssipoliittista elvytystä ei kuitenkaan kannata panna 

toimeen lyhyessä ajassa, vaan se tulee tehdä pitkällä tähtäimen jatkuvalla 

alijäämärahoituksella (Krugman 2020, s. 213-217) 

 

Gali (2020) puolestaan esittää artikkelissaan erilaisen vaihtoehdon 

koronapandemiasta tuleen taloudellisen shokin lieventämiseksi, 

helikopterirahan käytön. Hallituksien suorat tuet yrityksille auttavat yrityksiä 

selviytymään esimerkiksi palkkakustannuksista, jolloin yritysten työllistävä 

vaikutus säilyy. Yritystukien ongelmana on kuitenkin veronkorotukset, joita 

hallitukset joutuisivat perimään kansalaisilta myöhemmin tukien vastineeksi. 

Toisaalta valtionvelan nostaminen tulee Galin mukaan kansalaisille 

maksettavaksi veronkorotuksina. Vaihtoehtona velkaantumiselle on 

helikopteriraha eli luotto, jota ei tarvitsisi maksaa takaisin. Helikopterirahan 

käyttö on kuitenkin ongelmallista, sillä tätä rahoitusmallia ensinnäkin pidetään 

tabuna. Toisaalta ongelmaksi muodostuisi myös käytännön päätös siitä mikä on 

määrällisesti sopiva summa helikopterirahan käyttämiseen. Lisäksi sitä 

saatetaan pitää laittomana. Oikeudellisten näkökulmien lisäksi helikopterirahan 

käyttö vääristää inflaatiota (Gali 2020, s. 57).  

 

Voidaan siis yleisemmin todeta, että po. taloustieteen asiantuntijoiden mukaan 

talouspolitiikan preferenssit ja varsinkin suhtautuminen julkisen velan kasvuun 

ovat muuttuneet. Murroksen juuret ovat Ronkaisen (ks. s. 53) mukaan 

finanssikriisin ajassa, mutta muutos konkretisoitui voimakkaasti heti 

koronapandemian alettua. Tästä onkin osoituksena ekonomistien välitön 

vuonna 2020 alkanut julkisen velan kasvun puoltaminen. Amerikkalaiset 

taloustieteilijät Oliver Blanchard ja Larry Summers suosittelivat vuonna 2017 

paljon julkisuutta saaneessa tutkimuksessaan tiukan talouskurin politiikan 

(austerity policy) kyseenalaistamista. Tutkijoiden mukaan 2000-luvun lopun 

finanssikriisi olisi johtanut Suuren laman kaltaiseen tai jopa pahempaan 

lopputulokseen, mikäli taloutta ei olisi tuolloin vakautettu yhtä voimakkaasti. 
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Julkisen velan kasvattaminen voidaankin nähdä kestävänä tietyllä kasvuasteella 

ja korkotasolla. Näin ollen voimakas talouden elvyttäminen on ratkaiseva keino 

kriiseistä selviytymiseen. Muutos suhtautumisessa julkiseen velkasuhteen 

kasvuun esitetään vallankumouksena. (Blanchard & Summers 2017, s. 37-38).  

Jussi Ahokas (16.1.2021) tuo niin ikään esille edellä mainittujen Blanchardin ja 

Summersin vaikutuksen elvyttävän finanssipolitiikan jalustalle nostamiseen. 

Hänen mukaansa kyse on valtavirtaisen keynesiläisyyden ja 

jälkikeynesiläisyyden eroista. Toisaalta tulee huomioida, että Blanchard on ollut 

keskeinen henkilö modernin kestävyysvajelaskennan ja kehikon kehityksessä, 

mutta hänen myöhemmät tutkimukset ovat esittäneet, että jossain tapauksessa 

velkaantuminen voikin olla kestävää.  

 

Myös haastateltujen suomalaisten talouskysymysten tutkijoiden mukaan 

suhtautuminen velkaantumiseen on muuttunut jo pidemmällä aikavälillä. 

Esimerkiksi Juhana Vartiaisen (5.2.2021) mukaan talouspoliittisen 

suunnanmuutoksen pohjavire ei ole koronapandemiassa, vaan eräänlainen 

tilaus talouspoliittiselle ajattelunmuutokselle on ollut jo pidempään, mutta 

koronapandemia sysäsi muutoksen eteenpäin.  Antti Ronkainen (20.1.2021) 

puolestaan pohjustaa velkasuhteen muutoksen taustaa keskuspankkien toimien 

kautta.  

 

”Finanssikriisin jälkeen keskuspankit painoivat korot nollaan. Oletus oli, että 

keskuspankkien auttamisen vuoksi finanssikriisin jälkeen alkaa nopea 

elpyminen, tuet voidaan viedä pois ja tilanne normalisoituu. Tilanne on edelleen 

sama, korot ovat olleet alhaalla 11 vuotta ja keskuspankkien suuret interventiot 

ovat jatkuneet”.  

 

Talouskurin hautaaminen 
 

Sanomalehti Financial Times (16.10.2020) julkaisi artikkelin talouskurin 

hautajaisista. Lehden mukaan vuosikymmeniä valloilla ollut talouskuri haudattiin 

virallisesti lokakuussa 2020 Washingtonissa Kansainvälisen valuuttarahaston 

IMF:N ja maailmanpankin vuosikokouksissa.  
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Talouskuria perinteisesti tiukasti valvoneet Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 

ja Maailmanpankki ovat vaihtaneet suosituksen niukkuuden linjasta valtioiden 

velkaantumiseen, joten suhtautuminen tiukkaan talouspolitiikkaan on muuttunut 

äkillisesti. 

 

Viimeisen vuosikymmenen katkerat globaalit taloudelliset esimerkit, muuttuneet 

ilmapiiri ja raaka politiikka ovat syitä miksi valtiojohtoinen finanssipolitiikka on 

syrjäyttänyt keskuspankkijohtoisen rahapolitiikan. Viime vuosikymmen oli 

todennäköisesti kaikille maailman talouksille vaikea ja kasvu jäi odotuksia 

pienemmäksi. Kasvun hidastuminen johtui globaalista tuottavuuden 

heikkoudesta. Lisäksi talouden esityksiin petyttiin, sillä keskuspankkien 

rahapolitiikalla ei ollut keinoja stimuloida talouksia tarpeeksi. Olosuhteiden 

muutokset viittaavat maailmanlaajuiseen korkotilanteeseen, sillä korot valtioiden 

lainoille ovat tällä hetkellä ja todennäköisesti tulevaisuudessakin, nollassa tai 

nollan alapuolella. Valtioilla ei näin ollen ole suurempaa pelkoa korkojen nousun 

suhteen suurissa lainamäärissä, sillä on myös todennäköistä, että talouden 

kasvu on suurempaa kuin velan koron kasvu. Kolmas tekijä rahapolitiikan 

suosiolle tulee politiikasta. Erilaiset talouspoliittiset ideologiat saavat nyt 

kannatusta, sillä vaikean 2010-luvun jälkeen niukkuuden ajasta halutaan päästä 

eroon. Toisaalta tiukka talouskuri toi esiin populismin politiikassa. Donald Trump 

ja Boris Johnson ovat esimerkkejä henkilöistä, joiden mukaan valtion 

velkaantumisessa ei ole suuria riskejä.  
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4 Aineisto & metodi 
 

Aineisto 
 

Tarkastelen tässä pro gradu työssä Helsingin Sanomissa käytyä julkista 

keskustelua liittyen Covid19-viruksen aiheuttamaan taloudelliseen kriisiin ja siitä 

johtuneeseen valtion velkaantumiseen. Valtion velan kasvattamisen taustalla on 

vuosikymmeniä vallinnut tiukan talouskurin ajattelu, joka on pyrkinyt 

hillitsemään julkista velkaantumista. Julkisen velan kasvun oikeuttaminen 

koronapandemian myötä on aiheena täysin uusi ja koronapandemiaan liittyvien 

ilmiöiden ajalliset mittasuhteet ovatkin täysin poikkeukselliset. Pyrin 

tutkimuksessa tarkastelemaan merkityksiä, joita Helsingin Sanomien 

keskustelut on antanut julkisen velan nopealle kasvulle ja sitä, onko 

tarkastelujakson aikana havaittavissa muutoksia suhtautumisessa julkiseen 

velkaan. Keskustelu julkisesta velkaantumisesta alkoi keväällä 2020, jolloin 

Suomessa julkaistiin kaksi laajaa ja paljon huomiota saanutta talousraporttia. 

Professori Vesa Vihriälän työryhmän raportti julkaistiin 3.5.2020 ja 

Valtiovarainministeriön raportti 8.5.2020.  Tarkastelemieni Helsingin Sanomien 

pääkirjoitusten sisältö ei nojaudu suoraan näihin raportteihin, mutta hallituksen 

tilaamina nämä julkaisut loivat jonkinlaisen pohjan velkaantumisen ympärille 

rakentuneeseen keskusteluun. Talousraportit esitellään lyhyesti 

analyysiosuuden aluksi.   

 

Valitsin tähän työhön Helsingin Sanomat (HS) edustamaan julkista keskustelua, 

sillä lehdellä on vankka ja vanha asema suomalaisessa mediakentässä. 

Mielestäni HS edustaa moniulotteisesti useita erilaisia näkökulmia, kun 

arvioidaan suomalaista julkista keskustelua. Lisäksi lehti tavoittaa viikoittain yli 

2.1 miljoonaa suomalaista, kattaen koko Suomen (HS 27.1.2020). 

Analyysiosuus koostuu kahdesta keväällä 2020 julkaistuista laajahkoista 

suomalaisista talousraporteista ja näitä kommentoivista Helsingin Sanomien 

pääkirjoituksista. Tarkasteltavat pääkirjoitukset sijoittuvat aikavälille 8.5.-

26.9.2020. Kirjoitukset löytyivät HS:n arkistosta, josta hain kirjoituksia 

hakusanalla ”velka” kuuden kuukauden ajalta 3.5.2020 alkaen.  
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Rajasin tekstityypiksi pääkirjoitukset, sillä mielestäni ne muodostanut 

uskottavan kiteytyksen kunkin ajan julkisesta keskustelusta.  Analyysiini sopivia 

koronaepidemiaan liittyviä velka-aiheisia pääkirjoituksia löytyi neljä. 

Tutkimuksen edetessä tulin lukeneeksi useita muitakin Helsingin Sanomissa 

julkaistuja aiheeseen liittyviä artikkeleita, kuten kolumneja ja mielipiteitä. Näiden 

artikkeleiden sisällössä heijastui vahvasti pääkirjoitusten sanoma. Tarkoitus oli 

kuitenkin löytää mahdollisimman objektiivisia julkista keskustelua kuvaavia 

artikkeleita, joten analyysin pohjaaminen nimenomaan pääkirjoitusartikkeleihin 

tuntui luontevalta.  

 

Metodi  
 

Perehdyin tutkimusaineistoon lukemalla Helsingin Sanomissa julkaistut 

pääkirjoitusartikkelit useamman kerran huolellisesti läpi. Tekstejä lukiessani 

pyrin havainnoimaan, onko artikkeleiden ajallisella jakautumisella puolen 

vuoden aikajaksolle vaikutusta sisältöön, eli lähinnä muuttuiko julkisen 

velkasuhteen kasvuun suhtautuminen. Erittelin sisältöä mielessäni kysymysten 

avulla, kuten: kuinka taloustieteen malli muotoillaan uudelleen, millä tavalla 

koronapandemia on oikeuttanut julkisen velkaantumisen, millaisia argumentteja 

velkaantumisen puolesta ja vastaan on, rakennetaanko tässä erityistä 

koronataloutta? Tämän lisäksi yritin eritellä aineistosta mahdollisesti teemat, 

jotka toistuivat kirjoituksissa (Björn 2007, s. 78).  Läpi opinnäytetyön, mutta 

erityisesti metodologiassa ja tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä olen 

ammentanut informaatiota Timo Vuoren kestävyysvajeen ideaa käsittelevästä 

pro gradu- työstä.  

 

Varsinainen retorinen analyysi koostuu kahdesta erillisestä osiosta. Analysoin 

kirjoituksia Van Leeuwenin (2008) neljän legitimaatiostrategian avulla 

tarkoituksena tarkastella julkisen velkasuhteen kasvuun liittyviä legitimaatioita. 

Lisäksi hahmotan aineistoa retoristen keinojen vakuuttamisstrategioiden kautta 

(Fairclough 2013, Vuolanto 2013, s. 305-313).  
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Van Leeuwenin (2008) kehittämät legitimoinnin argumentaatiostrategiat ovat 

apuvälineitä retorisen tutkimuksen tekemisessä, jossa legitimaation keinot 

löytyvät tekstistä kirjoitettujen sanojen kautta, mutta myös sanojen avulla 

välittyvien merkitysrakenteiden kautta. Erittelemällä ja analysoimalla tekstistä 

löytyviä legitimaation keinoja ja legitimaatioiden sisältämiä merkitysrakenteita 

voidaan löytää ne tekijät, joihin legitimointi tarkastelussa nojaa.  Van Leeuwen 

on eritellyt retoriset argumentaatiostrategiat neljään pääkategoriaan: 

auktorisointi, moraalinen arviointi, rationalisointi ja tarinankerronta eli 

mytopoeettinen legitimaatio. Auktorisoinnissa legitimoinnilla on useita eri 

muotoja. Se voi tapahtua muun muassa traditioon, tapaan tai lakiin vedoten. 

Auktoriteettina voi olla esimerkiksi yksittäinen henkilö, kuten lapsen vanhempi 

tai opettaja. Auktoriteetin käsite itsessään sisältää ajatuksen legitimaatiosta, 

joten yksinkertaisesti kysyttäessä ”miksi?” vastauksena on ”koska auktoriteetti 

sanoo/käskee”. Moraalisen arvioinnin legitiimiys nojautuu lähtökohtaisesti 

arvoihin, siinä missä legitimaatio auktoriteettiin tukeutuen ei tarvitse 

auktoriteetin lisäksi eriteltyä oikeutusta. Puhuttaessa esimerkiksi hyvästä tai 

pahasta moraaliseen perusteluun nojaava legitimaatio on helppo havaita, mutta 

tällöin legitimaatio saattaa olla yhdistettynä esimerkiksi auktoriteettiin. 

Useimmissa tapauksissa moraalinen oikeutus on kuitenkin syvällä diskurssissa. 

Tämä diskurssi ei löydy pelkästään sanojen avulla vaan se vaatii vallalla olevien 

merkitysrakenteiden tulkintaa. Termit ”terveellinen”, ”normaali” tai ”luonnollinen” 

ovat esimerkkejä sanoista, jotka heijastavat kulloisenkin kulttuurisen kontekstin 

arvoja. Näin ollen ei ole mahdollista kehittää lingvististä metodia, jonka avulla 

moraaliin perustuvaa legitimaatiota voi analysoida tekstistä, vaan voimme 

tiedostaa sen omaan kulttuuriseen tietoon pohjautuen. Rationalisointiin 

perustuva legitimointi jakautuu instrumentaaliseen ja teoreettiseen 

rationalisointiin. Instrumentaaliseen rationalisointiin liittyy läheisesti moraalinen 

elementti ja sen avulla henkilön toimintaa voidaan tarkastella päämäärän eli 

teleologisen toiminnan tai tulosten avulla. Toiminnan kaava voidaan kiteyttää 

asetelmaan ”teen X, jotta voin tehdä Y”. Teoreettiseen rationalisaatioon 

nojautuva legitimaatio pohjautuu ikään kuin eräänlaiseen luonnolliseen 

totuuteen, joka voidaan kiteyttää ajatukseen eksplisiittisestä representaatiosta 

”asian kuuluu olla näin”. 
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Mytopoeettisuuteen nojautuva oikeutus pohjautuu tarinankerrontaan. 

Esimerkiksi moraalisissa tarinoissa päähenkilö palkitaan legitimoituihin 

sosiaalisiin käytäntöihin liittymisestä tai toisaalta legitimoidun järjestyksen 

palauttamisesta. Sen sijaan varoittavissa esimerkeissä ja tarinoissa ilmentyy 

ongelmia ja haasteita, jotka tulevat esiin päähenkilön toimiessa poikkeavasti 

sosiaalisista prosesseista (Van Leeuwen 2008, s. 105-123)  

 

Vuolannon (2015) väitöskirjassa tarkastellaan tieteellisen ja epätieteellisen 

rajojen hahmottamista ja siitä käytyä julkista keskustelua sekä julkisen 

keskustelun retoriikkaa. Väitöskirja näin ollen pyrkii kuvailemaan, miten 

tieteellinen ja epätieteellinen pystytään rakentamaan retorisia keinoja 

hyväksikäyttäen. Vakuuttamisen retoriset keinot eritellään väitöskirjassa 

kahteen pääluokkaan. Ensimmäinen pääluokka koostuu nominalisaatiosta, 

kategorisesta oikeutuksesta, argumenttiin sitoutumisen asteesta ja 

konsensuksen ilmailusta. Näiden retoristen keinojen avulla perustelun esittäjä 

pyrkii vetäytymään argumentoimasta asiasta ikään kuin pois subjektiivisuuden 

tasolta objektiivisuuteen ja näin esittämään uskottavuutta argumentoitavalle 

asialle. Toinen pääluokka koostuu muun muassa faktualisaatiosta, joka viittaa 

esitettävän asian näkemisenä faktana. Muita argumentaatiostrategioita on 

muun muassa metaforat, kontrastit, rinnastaminen ja modalisaatio. 

Ensimmäisen kategorian keinoilla argumentoija pyrkii siis esittämään asian 

objektiivisesti siten, että argumentin esittäjä häivytetään lausunnon taakse. 

Toisen argumentaatiostrategian keinoilla sen sijaan voimistetaan suoraan itse 

esitetyn asian uskottavuutta (Potter 1996; Jokinen 1999; Fairclough 2003; 

Vuolanto 2015, s.  303-313).  Julkisen velkasuhteen kasvu ei tässä 

tutkimuskontekstissa ole rajanvedon kohteena tieteelliselle ja epätieteelliselle, 

vaan se kuvaa lähinnä oikeuttamisen ja kyseenalaistamisen välistä akselia.   
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5 Analyysi  

 

Aineistoanalyysiosuuteni aluksi esittelen lyhyesti kaksi keskeistä julkisessa 

keskustelussa esillä ollutta koronaepidemiaan liittyvää talousraporttia. Näistä 

raporteista velkasuhteen nousuun liittyvä keskustelu lähti ikään kuin käyntiin. 

Vesa Vihriälän työryhmän raportti julkaistiin toukokuussa 2020. Julkaisussa 

ryhmä ekonomisteja ehdottaa kriisinaikaista talouspolitiikan hahmottamista 

usean eri vaiheen avulla. Vihriälän raportin keskiössä on ajatus tiukoista 

rajoituksista, jotka hillitsevät taudin leviämistä tehokkaasti. Toisaalta rajoitukset 

aiheuttavat suuria ongelmia ja haasteita talouspoliittisesta näkökulmasta.  

Muutama päivä myöhemmin Valtioneuvosto julkaisi Martti Hetemäen johdolla 

raportin, jossa käydään perusteellisesti läpi muun muassa erilaisia hallituksen 

valmistelemia taloustuen malleja yrityksille.   

 

Varsinaisena analyysin kohteena työssäni on neljä Helsingin Sanomien 

pääkirjoitusta, joiden käyttämää julkiseen velkaantumiseen liittyvää retoriikkaa 

tarkastelen lähemmin retorisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysissa erittelen 

erityisesti julkiseen velkaan liittyviä legitimoinnin ja vakuuttamisen keinoja, joita 

luettelin metodikappaleen yhteydessä.    

 

 

Vesa Vihriälän työryhmän raportti  

 

“Talouspolitiikan strategia koronakriisissä”-raportti (tästä lähtien Vihriälän 

raportti) esittää Suomen hallitukselle selkeitä ohjeita talouden uudelleennousun 

ja jälleenrakentamisen aineksiksi. Maailmantalouden arvellaan vajoavan 

pahaan taantumaan ja maailmanlaajuisen tuotannon ennustetaan supistuvan 

3%. Kehittyneissä maissa, ja euroalueella pudotuksen ennustetaan olevan 6-

7.5% luokkaa. Näin ollen koronapandemiasta johtuva talousshokki tulee 

olemaan bkt-vaikutukseltaan suurempi kuin esimerkiksi vuonna 2008 

alkaneessa globaalissa finanssikriisissä. 
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Raportissa painotetaan koronapandemian turvatoimien ja rajoitusten 

välttämättömyyttä ja ehdotetaan maamme talouteen voimakkaasti vaikuttavan 

sulun sijasta “testaa, jäljitä, eristä ja suojaa ”- metodia.  

 

Testaus- ja jäljitysmetodin lisäksi talouspoliittinen päätöksenteko tulisi eritellä 

kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen keskiössä on suorat yritystuet, 

vaikkakin ne ovat keinotekoisia, vääristävät merkittävästi talouden toimintaa ja 

ovat julkisen talouden kannalta kestämättömiä. Tuet ovat tutkijoiden mukaan 

kriisin alkuvaiheessa perusteltu ja tehokas keino auttaa yrityksiä takaamaan 

maksuvalmius. Avainkysymys tosin on yritysten valikoitumisen pelastuksen 

piiriin, eli mitkä ovat niitä yrityksiä, joiden pelastaminen valtion tukien avulla on 

välttämätöntä.  

 

Toinen vaihe sijoittuu akuutin kriisin jälkeiseen aikaan, taloudellisten rajoitusten 

poistoon. Rajoitusten purku ei automaattisesti käynnistä taloudellisen 

toimeliaisuutta, vaan siihen tarvitaan ulkopuolista tukea. Finanssipoliittista 

elvytystä tulisikin harkita kotimaisen kysynnän kasvun takeeksi siten, että 

vuoden 2021 “budjetti tulee näillä näkymin olla luonteeltaan tuntuvasti 

elvyttävä”.  Ehdotus elvytyksen kohteeksi on esimerkiksi investointi infraan. 

Sijoittaminen yhteiskunnan perusrakenteeseen, esimerkiksi tie- tai 

ratahankkeisiin tai asuntorakentamisen lisäämiseen kasvukeskuksiin, vaikuttaa 

kysynnän kasvuun lyhyellä aikavälillä ja toisaalta “vahvistaa talouden 

suorituskykyä ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä”.  Tämän lisäksi pohdinnan 

arvoisia on investoinnit ympäristö- ja ilmastopolitiikan kehittämiseen. 

Talouspoliittisen erittelyn kolmas vaihe on haastava, sillä se velvoittaa 

“niukkuuden jakamista” muun muassa veroja korottamalla ja menoja 

leikkaamalla. Koronaepidemia horjuttaa julkisen talouden tasapainoa 

huomattavasti keskipitkällä aikavälillä, joten väestön ikääntymisestä johtuva 

julkisen talouden kestävyysvaje kasvaa edelleen. Sopeutustarpeen tulisikin olla 

3-4% bruttokansantuotteesta.  
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Martti Hetemäen ja valtioneuvoston kanslian työnryhmän raportti 

 

Valtioneuvoston kanslian valmistama talousraportti käsittelee koronakriisiin 

liittyvien rajoitustoimien epidemiologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 

ja esittää suunnitelman epidemian hallinnan hybridistrategiaksi. Raportissa 

esitellään myös taloudelliseen ahdinkoon joutuneille yrityksille useita erilaisia 

tukivaihtoehtoja. Suomessa on koronapandemian alettua rajoitettu voimakkaasti 

kansalaisten perusoikeuksia. Yhteiskunnallisten rajoitusten keskiössä on ollut 

väestön terveyden ja terveydenhuollon toimintakyvyn turvaaminen. 

Rajoitustoimet ovat auttaneet, mutta niiden myötä on ilmaantunut ongelmallisia 

taloudellisia ja sosiaalisia haittavaikutuksia. Raportti esittääkin, että Suomessa 

tulisi siirtyä epidemiahallinnan hybridistrategiaan, eli laajojen rajoitustoimien 

sijasta kohdennettuihin toimenpiteisiin. Työryhmän mukaan ”testaa, jäljitä, eristä 

ja hoida”-periaate tulisi olla tiivis osa epidemian hallintaa, rajoitustoimien ohella.  

 

Raportin kirjoittajien mukaan koronapandemian rajoitustoimilla on valtavia 

talousvaikutuksia. Rajoitustoimet on rajattu laissa tarkasti tiettyä toimintaa 

koskevaksi, mutta niiden taloudellinen vaikutus on huomattavasti laajempi. 

Yhden toiminta-alan operaation supistaminen vaikuttaa välillisesti myös muihin 

toiminta-aloihin. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen talous 

supistuukin 5,5 prosenttia vuonna 2020 ja bruttokansantuotteen ennustetaan 

supistuvan vuoden 2020 toisella neljänneksellä, mutta tämän jälkeen kasvavan 

vuosina 2021-2022. Tärkeänä taloudellisena tavoitteena epidemian aikana 

kuitenkin on yritysten taloudellinen auttaminen, jotta irtisanomisilta vältyttäisiin.  

 

Valtioneuvoston raportissa käsitellään laajasti erilaisia yritystukia. Yrittäjät voivat 

esimerkiksi hakea Finnveran takaamaa lisärahoitusta yritystoiminnalleen 

pandemian vuoksi. Suomen Teollisuussijoitus Oy on niin ikään Suomen valtion 

kokonaan omistama sijoitusyhtiö, joka auttaa yrityksiä sijoittamalla taloudellisiin 

vaikeuksiin äkillisesti joutuneita keskisuuria yrityksiä. Business Finland on myös 

avannut kaksi uutta rahoituspalvelua äkillisen kriisin vuoksi. Lisäksi ELY-

keskukset rahoittavat ympäri maata kaikkia pienyrityksiä, jotka työllistävä 1-5 

henkilöä.  
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Alun perin ELY-keskusten avustuksille varattiin 30 miljoonaa euroa (16.3.), 

mutta kevään edetessä (8.4.) rahoitusta lisättiin 200 miljoonalla eurolla.  (p. 62). 

Myös Kuntaliitto ja Työ- ja elinkeinoministeriö ovat päättäneet myöntää 

yksinyrittäjille 2000 euron suuruisen tuen koronavirustilanteessa. Tarkoituksena 

on, että yksinyrittäjä kattaa summalla toiminnan harjoittamisesta johtuvia 

menoja.  Valtio on lisäksi tukenut muillakin kuin suorilla rahansiirroilla yrityksiä 

koronakriisin aikana. Yksi tapa on sosiaali- ja terveysministeriön päätös antaa 

työeläkeyhtiöille lisää maksuaikaa työnantajien ja yrittäjien työeläkemaksuihin ja 

yrittäjien eläkemaksuihin. Raportissa mainitaan lisäksi 46,5 miljoonan euron tuki 

maa, - puutarha- ja kalatalouden tukemiseen. Lisäksi 70,3 miljoonaa euroa on 

myönnetty opetuksen, koulutuksen, liikunnan ja kulttuurin toimialoille 

koronapandemiasta johtuvien ongelmien vuoksi.  

 

Yritysten ja työnantajien saamien etuuksien lisäksi Suomen valtio on päättänyt 

tukea lomautettuja suomalaisia, joiden määrä on kasvanut merkittävästi. Lisäksi 

työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut useita uusia koronapandemiaan liittyviä 

toimenpiteitä, muun muassa nopeutetun (p. 66) työttömyysturvahakemusten 

käsittelyn. (Nämä toimet olivat voimassa 1.4.-31.7.2020) Yrittäjien taloudellista 

ahdinkoa pyritään helpottamaan työttömyysturvalain muutoksen avulla, joka 

mahdollistaa yrittäjälle oikeuden työmarkkinatukeen, mikäli yrittäjän 

päätoiminen työllistyminen päättyi. Tämä muutos työttömyysturvalaissa oli 

voimassa 30.6.2020 saakka. Muutoksia on tehty myös etuuslainsäädäntöön. 

Perheitä, joiden vanhemmat joutuvat hoitamaan lasta kotona palkattomalla 

vapaalla korontilanteen vuoksi, tuettiin niin ikään väliaikaisella epidemiatuella.  
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Sisällönanalyysi: Helsingin Sanomien pääkirjoituksia 

 

Seuraavaksi tarkastelen neljää Helsingin Sanomissa vuonna 2020 julkaistua 

pääkirjoitusta, jotka käsittelevät koronaviruspandemian myötä kasvanutta 

julkisen velan määrää. Retorisen analyysin työkaluina käytän Van Leeuwenin 

(2008) erittelemiä neljää eri retorista legitimointistrategiaa ja Vuolannon (2013) 

retorisen vakuuttamisen keinoja koskien tieteellisen ja ei-tieteellisen välistä 

rajanvetoa. Helsingin Sanomien pääkirjoitusartikkelit ovat merkittävässä 

asemassa julkisen keskustelun alustana ja artikkelit edustavat hyvin sitä 

murrosta, joka liittyy muutokseen julkiseen velkaan suhtautumisessa. Artikkelit 

ovat ajallisesti viiden kuukauden ajalta siten, että ensimmäinen artikkeli on 

toukokuun alkupuolelta ja viimeisin syyskuun loppupuolelta. Tarkasteluni 

kohdentuu julkisen velan legitimointiin tai delegitimointiin ja toisaalta myös 

julkisen velan käyttöä legitimaation välineenä näissä artikkeleissa. Lisäksi etsin 

kirjoituksista retorisen vakuuttamisen keinoja eli millä tavoin erilaisia 

näkökantoja julkiseen velkaan vahvistetaan. Pääkirjoitusten kronologinen 

järjestys on myös keskeinen, sillä päivämäärät huomioimalla piirtyy kuva 

diskurssin muutoksesta, joka voidaan löytää toukokuun lähestyessä syyskuuta.  

 

HS Pääkirjoitus 8.5.2020 Epidemiaa seuraa epämiellyttävä säästämisen 

aika 

 

Pääkirjoitus maalaa synkän kuvan Suomen taloudesta koronaepidemian 

jälkeen. Tällä hetkellä epidemiaa hoidetaan akuuteilla toimenpiteillä, kuten 

keksimällä käytännön ratkaisuja ihmisten eristämiseksi toisistaan. Toisaalta 

materiaalien hankinta terveydenhuoltoon on ollut välittömästi hoidettava 

ongelma, kuten myös yritysten konkurssiaallon välttäminen. Tämän keskellä 

pitäisi kuitenkin jo siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli suunnittelemaan miten 

palataan kohti normaalia. Kirjoituksen mukaan yritysten huoli tulevasta tulee 

ottaa huomioon antamalla heille tarkempi suunnitelma tulevasta. Niin ikään 

kuluttajille tulisi luoda positiivisempi näkymä tulevaisuuteen kysynnän elpymisen 

vuoksi. 
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Kirjoitus nojaa Vesa Vihriälän raporttiin, jossa hallitusta kehotetaan käyttämään 

rahaa elvytykseen, mutta samanaikaisesti miettimään miten tulevaisuuden 

kestävyysvajeesta selvitään.  Kirjoituksessa puhutaan epidemia-ajan 

oikeutetusta velkaantumisesta, mutta muistutetaan painokkaasti, että rahan 

jakaminen tulee vaihtumaan rahojen ottamiseen pois. Tilanne tulee kirjoittajan 

mukaan koettelemaan hallituksen yhtenäisyyttä, mutta samalla oppositio tulee 

”riemastumaan” asiasta.  Kirjoituksessa näin ollen nostetaan myös esille 

oikeistopuolueiden ja vasemmistopuolueiden näkemyserot leikkausten 

tarpeesta ja menojen lisäämisestä.  

 

Pääkirjoituksen pohjavireenä on tulevaisuuden huomiointi nyt. Toisaalta 

faktualisoinnin (Vuolanto 2013) avulla listataan uusien akuuttien käytäntöjen 

luomista, joita koronavirusepidemian hoito on vaatinut. Näitä ovat esimerkiksi 

materiaalien hankkiminen terveydenhuoltoon ja sosiaalisten kontaktien 

välttämistä. Toisaalta katse tulisi tämän kaiken keskellä suunnata 

tulevaisuuteen, jotta voisimme hahmottaa, miten paluu ”normaaliin” tapahtuu. 

Teksti implisiittisesti olettaakin paluun pandemiaa edeltävään niin sanottuun 

normaaliin aikaan tapahtuvan akuutin vaiheen jälkeen. Artikkelin keskiössä on 

talouden orientoituminen tulevaisuuteen eli normaaliin.  Toiveesta, että talous 

palaisi ikään kuin menneisyyteen, voidaan löytää legitimointi moraaliseen 

perusteluun nojautuen (Van Leeuwen 2008, s 9). Niin sanottu normaali ja paluu 

sinne korostuu epätavallisena aikana sellaisina arvolatautuneina käsitteinä, joita 

tulee tavoitella. Tekstissä esille tuodun normaaliuden kaipuun perusteella voikin 

todeta, että normaali elämä Suomessa ennen koronaviruspandemiaa on ollut 

mielekästä ja samaan tilanteeseen tulee pyrkiä uudelleen.  

 

Artikkelin mukaan rahallinen elvytys on yksi keino selviytyä koronaviruksen 

aiheuttamasta akuutista taloudellisesta ahdingosta, mutta velkasuhde tulee 

pitää mielessä koko ajan, sillä se on kasvanut huomattavasti suuremmaksi kuin 

oletuksena oli ennen koronaepidemiaa. Kriittinen, mutta toisaalta oikeutettu 

suhtautuminen velkaantumiseen legitimoidaan tässä instrumentaaliseen 

rationalisointiin (Van Leeuwen 2008, s. 9-10) nojautuen.  
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On siis tehtävä jotain, eli tässä tapauksessa otettava velkaa, jotta toiminta 

saavuttaa halutun päämäärän, eli yhteiskunta selviää sulusta ja sen myötä 

tulleista kansantaloudellisista ongelmista. Tekstin näkökulma onkin oikeuttava 

nimenomaan elvytyksessä ja julkisen velan kasvattamisessa. Velkasuhteen 

kasvu nähdään perusteltuna, sillä ajankohta on poikkeuksellinen ja paluu 

entiseen kaivattuun normaaliin elämään tapahtuu elvytyksen kautta. Tätä niin 

ikään argumentoidaan yhteisen konsensuksen (Vuolanto 2013) avulla. Kyse ei 

siis ole tekstin kirjoittajan omasta näkemyksestä. Toimittaja legitimoi 

näkemyksensä, joka sekä oikeuttaa velkaantumisen, että huolen 

velkaantumisesta tukeutuen asiantuntija-auktoriteettiin ja osin myös 

moraaliseen arviointiin nojaten, eli paluuhun normaaliin aikaan (Van Leeuwen 

2008, s. 3 & 6). Työelämäprofessori Vesa Vihriälän ja Valtiovarainministeriön 

kansliapäällikön Martti Hetemäen raportit, jotka kehottavat hallitusta 

velkaantumaan, edustavat kirjoituksessa asiantuntijuutta. Viittaukset tekstissä 

näihin asiantuntijoihin tuovat sisältöön uskottavuutta kategorisella oikeutuksella, 

jolloin myös tekstin kirjoittaja etääntyy nominalisaation myötä ikään kuin taka-

alalle (Vuolanto 2013).   

 

Toisaalta kirjoituksessa nostetaan esille myös kestävyysvajeen paheneminen. 

Kirjoittaja käyttää vastakohtaisia pareja (Vuolanto 2015) ja faktuaalistamista 

mainitessaan, että velkasuhde kasvaa nyt perustellusti ja samalla kestävyysvaje 

pahenee. Vastakkainasettelu on velkasuhteen ja kestävyysvajeen 

keskuudessa. Kestävyysvajetta käsitteenä ei näin ollen tekstissä 

problematisoida, vaan se nähdään perusteltujen pelastuspakettien 

haittapuolena. Tekstissä otetaan myös kantaa puoluepoliittiseen jakoon 

toteamalla, että pelkkä verojen korotus ei riitä julkisen talouden 

tasapainottamisessa. Käyttämällä sanoja ”oletus” ja ”tosin” kontekstissa: 

”hallituspuolueiden vasemmalla reunalla elää tosin edelleen oletus, että 

leikkauksia ei tarvita jne…” kirjoitus implikoi varauksellisuuteen viittaavan 

sanaston käytöllä (Vuolanto 2013), että pakollisten verojen korotusten lisäksi 

tarvitaan leikkauksia, mutta hallituksen vasen reuna ei tätä tosiasiaa ymmärrä. 

Lisäksi ”oletus”-sana kuvaa tässä yhteydessä totuuden häviämistä 

vasemmiston ideologisen taustan taakse. 
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Epidemiasta puhuttaessa iskuna viimeisessä kappaleessa luodaan metafora 

(Vuolanto 2013) jolla tehdään selväksi, että olemme akuutin ja ikävän ongelman 

äärellä. Toisaalta samassa kappaleessa todetaan tämän ajan olevan hallituksen 

rahan jakoa kansalle. Näin ollen teksti luo kontrastin (Vuolanto 2013) 

negatiivisesti virittyneen yhteiskunnallisen iskun ja positiivisesti virittyneen rahan 

jakamisen välille, jossa isku toimii oikeutuksena rahan jakamiselle. Kuitenkin 

tämän jälkeen käytetään arvioivaa kieltä ja kerrotaan (Vuolanto 2013), miten 

tuskalliset ja konsensuksen rikkovat ajat hallituspuolueille on tulossa, sillä 

annettu raha tulee ottaa pois tulevien hallitusten työn helpottamiseksi. 

Kirjoituksesta voi löytää rahan pois ottamisen legitimaation moraaliseen 

perusteluun nojautuen (Van Leeuwen 2008, s. 9).  Ensinnäkin yhteisessä 

arvojärjestelmässä julkisen rahan höveli käyttö ymmärretään hälyttävänä ja on 

myös epäreilua jättää tämänhetkiset ongelmat muiden hoidettavaksi 

tulevaisuuteen. Kuvainnollisen kielen (Vuolanto 2013) avulla käyttäen 

yksinkertaisia ja hyvinkin kansantajuisia ilmaisuja, kuten ”rahan jakaminen 

vaihtuu rahan ottamiseen pois” pääkirjoituksessa yksinkertaistetaan 

monimutkaiset kansantaloudelliset prosessit, jotta tekstin viesti tulee varmasti 

ymmärretyksi: julkisen velan kasvattaminen on petollista, mutta oikeutettua nyt 

pandemian varjolla. Velka on kuitenkin kavala omistus, joten suunnitelma velan 

takaisinmaksuun tulee tehdä samanaikaisesti.  

 

HS 13.6. Velka on nyt veli myös maksettaessa, kun inflaation pelko katosi 

 

Pääkirjoituksessa käydään läpi, miten koronaviruspandemia on muuttanut 

maailmantaloutta. Tekstin alussa mainitaan suhteellisen lyhyesti muutama 

esimerkki talouden muutoksista, ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen: 

muutokseen julkisen velan suhtautumisessa. Oletettava tuotantoketjujen 

lyheneminen, etätyön lisääntyminen ja muutokset autoteollisuuden 

investointimaissa on nostettu tekstissä malleiksi asioista, joita pandemia on 

muuttanut.  Kirjoituksen sanoma painottuu kuitenkin vahvaan epäilyyn siitä, että 

asenne julkista velkaa kohden tulee muuttumaan merkittävästi 

koronaviruspandemian aikana ja tämä muutos on ongelmallinen.  
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Tekstin alussa kirjoittaja etäännyttää itsensä (Vuolanto 2013) ja mahdollisen 

oman subjektiivisen mielipiteen maailmantalouden muutoksista 

koronapandemian aikana. Hän asemoi itsensä ”taloutta seuraavat ovat 

arvuutelleet etc.” - toteamisella osaksi talouteen perehtyneitä asiantuntijoita, 

joilla on asioista konsensus (Vuolanto 2013). Asiantuntijuuden kautta toimittaja 

listaa muutaman koronaviruspandemian myötä tulleen taloudellista muutoksen. 

Nämä valikoidut asiat saavat kuitenkin tekstissä suhteellisen pintapuolisen 

käsittelyn.  Tekstin rytmityksestä tuleekin vaikutelma, että merkittävin asia joka 

mainituista talousmuutoksista tulee ymmärtää, on ainakin länsimaissa 

tapahtunut muutos suhtautumisessa julkiseen velkaan. Muut mahdolliset 

muutokset ovat vielä spekulaation tasolla, mutta velka-asenteessa on 

tapahtunut melko varmasti muutos. Tässä toimittaja käyttää modalisaatiota 

(Vuolanto 2013), jolla korostuu oman pohjatiedon perusteella tapahtuman 

todennäköisyys.  

 

Kirjoituksessa luodaan eräänlainen draaman kaari muutoksessa velka-

asenteeseen. Muutosta havainnollistetaan muuan muassa moraalikadolla, joka 

toimittajan mukaan kuvaa suhtautumista valtion velkaantumiseen vielä 

vuosikymmen sitten. Tuolloin euromaista ainakin Suomi ja Saksa nuhtelivat 

velkaantumisesta [finanssikriisin yhteydessä] aiheuttaen viiveen kriisimaiden 

pelastustoimissa. Artikkeli rakentaakin eräänlaisen siirtymän suhtautumisessa 

velkaan, moraalin puutteen avulla, historiasta tähän päivään. Noin 

vuosikymmenen takaisen kyseenalaisen velka-asenteen toimittaja legitimoi 

moraaliseen perusteluun nojautuen (Van Leeuwen 2008, s. 6), sillä valtion 

velkaantuminen nähtiin ongelmallisena ja runsas velkaantuminen oli vastakkain 

yhteisen arvojärjestelmän kanssa. Puhtaaseen moraaliseen perusteluun 

nojautuva legitimointi vaihtuu artikkelissa kuitenkin instrumentaaliseen 

rationalisointiin pohjautuvaksi oikeutukseksi. Tästä perustelusta on kuitenkin 

löydettävissä moraalinen pohjavire, kun siirrytään 2020-luvulle 

koronapandemian keskelle. Vanhojen talousoppien varoitukset runsaan 

velkaantumisen johtamisesta inflaatioon eivät ole toteutuneet. Lisäksi korkojen 

ollessa alhaalla velkaantumisen moraalinen taakka on hälvennyt, joten velan 

nostaminen pandemian talousvaikutuksien lieventämiseksi on 

hyväksyttävämpää. 
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Toimittaja nostaa esille myös toiveikkaan näkemyksen nähdä velka 

tulevaisuusinvestointina. Näin hän sitoo moraalin (Van Leeuwen 2008, s. 9-10) 

uudelleen tekstiin pyrkimyksellä tuoda toivoa tulevaisuuteen. Eli ikään kuin 

moraalisesti olisi hyväksyttävää, että tämänhetkisessä päätöksenteossa 

huolehditaan myös tulevaisuudesta.  

 

Luettelemalla tämän muutoksen tarinan muodossa, jossa on aloitus ja lopetus, 

ja joka koostuu useasta elementistä, toimittaja etäännyttää itsensä 

objektiiviseksi tarkkailijaksi nominalisaatiota (Vuolanto 2013) käyttäen. Velka-

asenteen muutosta kuvaillaan myös politiikan avulla. Artikkeli tuo esiin, että 

aiemmin ainoastaan populistit olivat suopeita velkaantumista kohtaan. Sen 

sijaan tällä hetkellä perinteiset valtapuolueetkin ovat myönteisiä velkaantumista 

kohtaan. Esittämällä tämän politiikan kentän eri ideologioiden ja ääripäiden 

lähentymisen velka-ajattelun äärellä, toimittaja käyttää kontrastia vahvistamaan 

(Vuolanto 2013) muutos todellisuudeksi.  

 

Artikkelin lopussa listataan runsaasta velkaantumisesta koituvia ongelmia.  

Näitä ovat esimerkiksi keskuspankkikeskeisen rahapolitiikan uskottavuuden 

menetys, ja kaikki mitä helposti saatava raha jättää huomioimatta. Teksti 

muotoilee ongelmaksi nimenomaan ”rahatulvan”, joka eliminoi 

välttämättömyyden kehittää talouksia kannattaviksi ja sopeutuvammiksi. Näin 

kirjoitus piirtää velka-ajattelussa tapahtuneen muutoksen hälyttäväksi. Tästä 

kriittisestä suhtautumisesta voidaan löytää teoreettiseen rationalisaatioon 

pohjautuva legitimointi, sillä mainitut ongelmat eivät edusta asioiden luonnollista 

tilaa, totuutta. Teoreettiseen rationalisointiin nojaavalla legitimaatiolla on 

tarkoitus osoittaa asioiden luonnollinen järjestys (Van Leeuwen 2008, s. 12) ja 

tässä tapauksessa liian helposti saatavilla oleva rahatulva edustaa jotain 

normaalin tilan vastaista. Kirjoituksen mukaan Suomi on ollut samankaltaisessa 

tilassa, helpon rahan äärellä, Nokian rahakkaina vuosina. Tuolloin Suomen 

talous jäi muista jälkeen ja ”tuli lasku tekemättömistä töistä”, kun Nokian 

menestyksen jälkeen politiikka ja työmarkkinat eivät olleet tarpeeksi valppaina. 

Kuin muistutuksena tekemättömien töiden hinnasta, metaforan muodossa 

(Vuolanto 2013), teksti varoittaa lukijaa samankaltaisen uhkan 

mahdollisuudesta.   
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HS 16.9. Valtio ottaa roimasti velkaa koronavirusajan budjettia varten 

 

Pääkirjoituksessa käydään suurpiirteisesti läpi hallituksen budjettineuvotteluita 

koskien vuotta 2021. Budjettineuvottelut ovat kirjoituksen mukaan kestäneet 

päivän pidempään kuin yleensä, sillä pääministeri Sanna Marin oli ennakkoon 

”aavistanut tai tiennyt oikein” että tilaisuuteen tulee varata kalenterista 

ylimääräinen päivä. Koronavirusepidemia näkyy budjettiesityksessä noin 10,8 

miljardin euron lisävelan ottamisena, joista noin neljä miljardia euroa on suoria 

koronaviruskustannuksia. Kirjoituksessa siteerataan Sanna Marinia, jonka 

mukaan budjettiehdotus ”kokonaisuudessaan elvyttävä”. Artikkelin lopussa 

mainitaan nykytilanteen vertailu 1990-luvun lamaan ja tavoite estää 

velkaantumisen avulla tuon aikaiset tapahtumat. 

 

Artikkelin mukaan budjettiriihen odotetuin esitys oli hallituksen työllisyystoimet, 

joiden avulla hallitus on asettanut tavoitteeksi 80 000:n työpaikan luomisen. 

Toimittajan mukaan suunnitelluilla työllisyystoimilla ei tule puoletkaan 

tavoitellusta määrästä toteutumaan ja hän vahvistaa tämän kriittisen huomion 

faktualisaation (Vuolanto 2013) avulla.  Työllisyystoimiin liittyen kirjoittaja indikoi 

myös, miten hallituksen käyttöön otettavat ”pohjoismaiset työvoimapalvelut” 

ovatkin todellisuudessa uusi aktiivimalli. Toimittaja on laittanut termin 

lainausmerkkeihin (Vuolanto 2013) vahvistaakseen, että muoto ja sisältö eivät 

kohtaa. Toisin sanoen artikkelissa vihjataan, että 1.1.2020 lopetettu työttömän 

aktiivisuutta seurannut malli (Kela 2019) tullaan todennäköisesti herättämään 

henkiin, mutta eri nimellä.   

 

Tekstissä tuodaan ilmi, että hallituksen suosima elvyttävä talouspolitiikka on 

lähtöisin ekonomisti John Maynard Keynesin ajatuksista. Kirjoittaja näin 

oikeuttaa budjetin ”kokonaisuudessaan elvyttävän” luonteen auktorisoinnin 

legitimointistrategiaan pohjautuen tuomalla esiin kuuluisan ekonomistin nimen 

(Van Leeuwen 2008, s. 2). Auktorisoinnin legitimointia käyttämällä toimittaja 

haluaa tässä erotella pääministerin maallikkotasoisen osaamisen 

talouspolitiikan hoitamisessa ja arvostetun institutionaalisen talousteorian, jonka 

oppien mukaan valtion tulisi huonoina aikoina ottaa velkaa ja ylläpitää kysyntää, 

ja vastavuoroisesti hyvinä aikoina maksaa velkoja pois. 
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Joten velanotto on nyt oikeutettua, sillä se on talousteorioiden oppien mukaista.  

Toimittaja kirjoittaa lyhyesti velan takaisinmaksusta toteamalla, että se tulee 

olemaan hyvinä aikoina tulevien hallitusten tehtävä.  Tässä kommentissa on 

löydettävissä moraaliseen elementtiin pohjautuva legitimointi (Van Leeuwen 

2013, s. 6) sillä on arvojen vastaista vierittää oma höveli rahankäyttö muiden 

maksettavaksi.  

 

Toimittaja rakentaa tekstillään eräänlaisen ympyrän kuvaillessaan kahdenlaista 

suhtautumista massiiviseen velanottoon. Toisaalta kappaleesta on löydettävissä 

moraaliseen perusteluun nojaava legitimointi ja yhtäältä myös 

instrumentaaliseen rationalisointiin ja auktorisointiin perustuva oikeutus (Van 

Leeuwen 2013, s. 2, 6, 9).  Moraaliseen juureen tukeutuu kommentti siitä, miten 

hallituksen huolettomasti jakamia miljardeja kauhistellaan. Ajatellaan siis, että 

holtiton suhtautuminen rahaan on moraalitonta. Mutta toisaalta velanottoa 

pidetään järkeenkäypänä. Järkevyyden argumentti oikeutetaan moraaliseen- ja 

toisaalta myös instrumentaaliseen rationalisointiin pohjautuen. Palkansaajien 

tutkimuslaitos auktoriteettina suosittaa velkaantumista, sillä reaalikorot ovat 

nollassa tai jopa sen alapuolella. Auktoriteettiasemaa edustavan instituution 

neuvo nähdään legitiiminä ja tämän aseman vuoksi neuvo tarvitse muunlaisia 

perusteluita. Tosin toimittaja kirjoittaa moraaliin ja aiempaan auktoriteettiin 

vedoten, että ”vaihtoehtona olisi antaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvaa”. 

Lauseen ironinen muotoilu (Vuolanto 2013) ilmentää, että ensinnäkin 

pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen on yhteiskunnallinen vastuu (antaa kasvaa) 

ja toiseksi olisi hölmöä nojautua tähän vaihtoehtoon.  

 

Velkaantumisen legitimointia jatketaan artikkelin lopussa vertaamalla 

tämänhetkistä tilannetta 1990-luvun lamaan, jolloin pitkäaikaistyöttömyyden 

kasvu koki ”räjähdysmäisen nousun”. Toimittajan kommentista voidaan löytää 

moraaliseen legitimaatioon pohjautuva perusta (Van Leeuwen 2008, s. 6), sillä 

olisi julkinen etu ja arvojärjestelmän mukaista estää työttömyyden kasvu ja pitää 

työttömyysluvut kurissa, vaikkakin tämä tulee kalliiksi.  Tämän lisäksi retorinen 

rinnastus (Vuolanto 2013) vuoden 2010 finanssikriisiin ja silloiseen vielä 

suurempaan velkamäärään tekee oikeutuksen tämänhetkiseen velkatasoon.  
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Toimittaja tuo esille artikkelin lopuksi valtiovarainministeri Vanhasen vakuuttelun 

siitä, että julkinen talous saadaan ajan kuluessa kuntoon. Tuomalla esille tämän 

hieman lohdullisenkin ajatuksen kirjoitus vahvistaa ajatuksen siitä, että 

runsaalla julkisella velkaantumisella on pandemian keskellä aikansa ja 

paikkansa.  Ja ottamalla nimenomaan Vanhasen esille, toimittaja käyttää tässä 

retorisen vakuuttamisen keinona kategorista oikeutusta häivyttäen oman 

subjektiivisen näkemyksen auktoriteetin taustalle. (Vuolanto 2013)     

 

HS 26.9. Maailma pyörii nyt velan ympärillä, mutta emme vielä tiedä, mihin 

uusi ajattelutapa meidät vie 

 

Pääkirjoituksessa käydään läpi valtioiden velkaantumisen kasvusta johtuvaa 

epävarmuutta ja muutosta valtioiden julkisen talouden hoidossa. Kirjoituksessa 

tuodaan metaforien avulla esille se perustavaa laatua oleva muutos, joka näkyy 

suhtautumisessa velkaantumiseen. Aiemmin valtion velkaantuminen nähtiin 

viimeisenä vaihtoehtona ja sitä käytettiin lähinnä paikkaamaan budjetteja. Tällä 

hetkellä velkaantuminen ohjaa valtion talouden rakentamista. Artikkelissa 

muistutetaan, että tämän perinteisen tiukan talouskuriajattelun rinnalla on elänyt 

myös toisenlainen ajattelu, jossa korostetaan markkinoiden ja rahan vapautta, 

mutta finanssikriisi elvytyksineen heikensi tätä asetelmaa. Yrityksien 

pelastaminen ja kysynnän lisääminen on myös tehnyt julkisesta taloudesta 

toimijan markkinavoimien tontilla. Toinen perustavaa laatua oleva muutos on 

tapahtunut ajattelussa julkisen talouden alijäämää kohtaan. Modernin 

rahateorian mukaan valtion setelipaino ja muut talouspolitiikan arsenaalissa 

olevat välineet ovat keino korjata mahdollinen inflaation nousu. Artikkelissa 

todetaan, että edellä mainittuja murroksia on talouspoliittisessa ajattelussa 

tähän saakka pidetty lähinnä poikkeuksena, mutta ajattelu onkin saattanut 

muuttua pysyvästi.  

 

Toimittaja käyttää kirjoituksessa voimakkaita metaforia (Vuolanto 2013) 

retorisen vahvistamisen keinona. Kuvailemalla tähtitieteilijä Nikolaus 

Kopernikuksen aikaansaamaa muutosta suhtautumisessa maailmankaikkeuden 

toimintaan, eli maa kiertääkin aurinkoa eikä aurinko maata, ja vertaamalla tätä 

fundamentaalista paradigman muutosta koronaviruspandemian aikana 
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tapahtuneeseen muutokseen suhtautumisessa julkisen talouden hoitoon, 

tekstissä tuodaan vaikuttavaa mielikuvaa käyttämällä esiin murros, jonka äärellä 

valtion talouspolitiikka tällä hetkellä on. Tekemällä rinnastuksen (Vuolanto 2013) 

tähän merkittävään historialliseen tieteelliseen murrokseen, toimittaja vahvistaa 

oletuksen, että olemme tällä hetkellä yhtä merkittävän talouspoliittisen 

paradigman muutoksen äärellä.  

 

Pääkirjoituksen mukaan muutoksen julkista taloutta koskevassa ajattelussa ja 

käänteen kohti ”velkasentrisyyttä” voi löytää esimerkiksi hallituksen vuoden 

2021 budjetista. Hallitus auktoriteettina on se instituutio, joka on vastuussa 

budjetin määrästä, joten toimittaja näin legitimoi velkasentrisyyden 

auktorisointiin pohjautuen (Van Leeuwen 2008, s.2). Kirjoituksessa myös 

todetaan, että velka on tällä hetkellä keskiössä, jossa aiemmin oli julkinen 

talous. Eli rahan hinta ja sen saatavuus ovat edeltäneet runsasta 

velkaantumista ja tämän pohjalta rakennetaan nyt julkista taloutta. Näistä 

argumenteista voi löytää instrumentaaliseen rationalisointiin (Van Leeuwen 

2008, s.9) nojautuvan legitimoinnin. Viime kädessä on kuitenkin tarkoitus tehdä 

taloudesta kestävä ja kannattava, joten päämäärään orientoituneet keinot ovat 

oikeutettuja. Toimittaja käyttää myös ”ennen ja jälkeen”- kontrastia (Vuolanto, 

2013) vahvistaakseen retorisesti muutoksen konsensuksessa, johon kytkeytyy 

valtionvelan ja talouspolitiikan välinen suhde.  Ennen koronapandemiaa 

vaalittiin talouskuria valtioiden taloudenhoidossa, mutta kriisin myötä talouskuri 

on siirtynyt sivuun.  

 

Toimittaja käyttää metaforia (Vuolanto 2013) vahvistaakseen argumentin 

keskuspankkien muuttuneesta luonteesta toteamalla, että keskuspankit ostavat 

velkapapereita […] ”jotta rahavirta huuhtelisi reaalitalouden jokaisen sopukan”. 

Artikkelissa näin ollen esitetään vertauskuvallisesti, että pankkien pitkät lonkerot 

ylettyvät talouden kentässä kaikkialle. Lisäksi maininta siitä, että julkinen talous 

on ”työntynyt markkinavoimien tontille” on esimerkki figuratiivisesta ilmauksesta 

(Vuolanto 2013) jolla halutaan vahvistaa ajatusta, että markkinavoimat ovat 

siirtyneet paikkaan, jonka hallinta ei ole niille aiemmin kuulunut. 
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Läpi koko pääkirjoituksen toimittaja käyttääkin toistoja erilaisten esimerkkien 

muodossa, mielikuvakielen lisäksi, vahvistamaan sitä ideologista muutosta 

minkä äärellä talouspolitiikka on.   

 

Toimittaja tuo myös esille taloustieteen kentällä esille nousseen modernin 

rahateorian, jonka mukaan julkisen talouden alijäämää ei tule nähdä suurena 

huolena, sillä valtion oma setelipaino ja talouspolitiikan erilaiset työvälineet 

pitävät huolen siitä, että inflaatio ei nouse liian korkeaksi. Toimittaja käyttää 

tässä taloustieteen puolelta otetusta esimerkissä auktorisointiin nojaavaa 

legitimaatiota (Van Leeuwen 2008, s. 2).  Kun maallikot hämmästelevät suuria 

velkamääriä, niin oikeutettu selitys velkakäyttäytymisen murrokseen löytyy 

tieteestä.  Kuitenkin toimittajan epäilevä suhtautuminen tätä hieman 

radikaaliakin teoriaa tulee ilmi kommentista ”olipa teoriasta mitä mieltä tahansa, 

me elämme sitä todeksi”, joka on tällaisenaan nostettu omaksi kappaleeksi.  

 

Kirjoituksen päätteeksi tuodaan esille ajatus, jonka mukaan ihmiset ajattelevat 

talouspoliittisen murroksen olevan väliaikaista, eli ikään kuin toimintamalli olisi 

poikkeuksellinen. Toimittajan mukaan uudenlainen suhtautuminen 

velkaantumiseen ei välttämättä ole poikkeus, vaan mahdollisesti pysyvä tila. 

Ongelma on kuitenkin piilossa, sillä ”valtava rahavuoksi” on julkista taloutta ja 

talouskasvua ylläpitävä tekijä, ja vuoksen pinnan laskiessa karit tulevat esille. 

Tästä spekuloinnista voidaan löytää moraaliseen perusteluun ja 

instrumentaaliseen rationalisointiin pohjautuvat legitimaatiot (Van Leeuwen 

2008, s. 113).  Moraalilla perustellaan arvojärjestyksen ylläpitoa ja kunnioitusta. 

Eli niin kauan kuin yletön velkaantuminen nähdään normaalista 

arvojärjestelmästä poikkkeavana, siihen liitetään moraalinen arvolataus. Mutta 

velkaantumisen arkipäiväistyessä ja talouspoliittisen rakenteen muuttuessa 

velkamyönteisempään suuntaan legitimointi tapahtuu instrumentaaliseen 

rationalisointiin nojautuen.  Tärkeintä onkin saavuttaa taloudessa halutut 

päämäärät.   Tekstin lopuksi tuodaan kuitenkin esille problematiikka liittyen liian 

suureen velkamäärään, sillä yksinkertaisesti emme tiedä mikä on liian suuri 

velkasuhde.  Tätä tietämättömyyden argumenttia toimittaja vahvistaa 

rinnastamalla (Vuolanto 2013) jälleen tähtitieteilijä Kopernikuksen ajatuksella 
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tietämisestä ja tietämättömyydestä: ”on aitoa tietoutta tietää, että me tiedämme, 

mitä me tiedämme ja tietää, että me emme tiedä, mitä me emme tiedä”.   

 

Velkaantumisen rakentuminen julkisessa keskustelussa 
 

Velkaantumisen legitimoinnin muutosten lisäksi julkisessa keskustelussa 

koronaepidemiaan liittyvät torjuntatoimet on osaksi oikeutettu vetoamalla 1990-

luvun lamaan. Pääasiallisena teesinä on ymmärtää tuossa lamassa tehdyt 

virheet ja pyrkiä olemaan toistamatta samoja virheitä. Laman lisäksi julkisessa 

keskustelussa on mukana puoluepoliittiset arvomaailmat toimia perustellessa. 

Seuraavaksi esittelen tiivistyksen velkasuhteen legitimaatiokeinoista 

pääkirjoitusartikkeleissa. Sen jälkeen esittelen tiivistäen artikkeleiden 

oikeuttamisen ja kyseenalaistamisen välisen rajanvedon retorisen 

vahvistamisen keinot. Lopuksi vielä tuon lyhyesti esille asiantuntijoiden 

näkemyksen politiikan vaikutuksesta koronaepidemian hoidossa, jonka jälkeen 

esittelen 1990-luvun laman varjoa koronapandemian rinnalla pääosin Helsingin 

Sanomien erityyppisissä artikkeleissa esitettyjen argumenttien avulla. Vertaus 

1990-luvun lamaan esiintyi useassa tarkastelemassani artikkelissa, joten tämä 

näkökulma tulee nostaa esille. Kappaleen lopuksi tarkastelen 

perfomatiivisuusteesin soveltamista analyysiin.  

 

Julkisen velan legitimaatio pääkirjoitusartikkeleissa 

 

Soveltaen Van Leeuwenin (2008) neljää legitimointistrategiaa artikkeleiden 

retorisessa analysoinnissa, niistä piirtyy tietynlainen muutoksen ajallinen 

jatkumo ja julkista keskustelua seurannut murros julkisen talouden paradigman 

muutoksessa.  Moralisointiin nojautuva legitimointistrategia perustuu yhteiseen 

jaettuun arvojärjestelmään, jossa tietynlaiset arvot ovat ikään kuin 

sisäänrakennettu käsitteistöön (Van Leeuwen 2008, s.  109-110).  Julkinen 

keskustelu julkisen velkasuhteen kasvamisesta alkoi kevään 2020 aikana, kun 

koronapandemian vuoksi yhteiskunta jouduttiin yhtäkkisesti sulkemaan ja 

poikkeustila aiheutti melkeinpä välittömän kansantaloudellisen häiriön. 

Moralisoinnin legitimaatiostrategiaa käytettiin teksteissä eri näkökulmien kautta, 

pohjautuen siihen nähtiinkö velkaantuminen hyväksyttävänä vai ei. Nopeasti 
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alkaneen velkasuhteen nousua kritisoitiin moralisoinnin legitimaatiostrategiaan 

nojautuen. Julkinen velkaantuminen oli moraalitonta 10 vuotta sitten, joten ikään 

kuin muistutuksen velkasuhteen kasvu kyseenalaistettiin. Toisaalta yhteisen 

arvojärjestelmän vastaista on myös vierittää tämän hetken hövelinäkin koettu 

velkaantuminen tulevien hallitusten maksettavaksi. Koronapandemian edetessä 

suhtautuminen velkaantumiseen julkisessa keskustelussa muuttui. Viimeistään 

syksyllä 2020 velkaantuminen nähtiin jonkinlaisena keinona työllisyyden 

hoitoon. Yhteiskunnallisen järjestyksen palauttamisen kovasta hinnasta 

huolimatta, on moraaliin perustutuvan yhteisen arvojärjestelmän mukaista estää 

työttömyyden kasvu ja pitää työttömyysluvut kurissa. 

Teoreettiseen rationalisointiin pohjautuva legitimaatiostrategia viittaa asioiden 

luonnolliseen järjestykseen, tilaan tai totuuteen (Van Leeuwen 2008, s. 115-

116). Velkasuhdekeskustelussa asioiden luonnollinen tila oli ideologisesti 

tavoiteltava tila. Hövelisti saatu halpa raha, rahatulva, koettiin vastaan 

luonnollista järjestystä. Rahan tulee mieluummin olla hankalasti 

saavutettavissa, muuten se ei perustu totuuteen. Ideologian mukaista on, että 

rahan yhteydessä ei puhuta tulvasta.  

Auktorisoinnin legitimaatiostrategia viittaa asian tai tilanteen oikeutukseen 

auktoriteettiin nojautuen. Auktoriteetti voi olla esimerkiksi perinne, laki tai 

henkilö. Tällöin ei tarvita muuta oikeutusta, sillä vetoaminen esimerkiksi 

lakipykälään riittää oikeutukseen (Van Leeuwen 2008, s. 105) Julkisen 

velkasuhteen kasvuun liittyvässä keskustelussa auktorisointina käytettiin muun 

muassa tuomalla tunnettu taloustieteilijä esille. Vetoamalla Keynesin 

näkemykseen ja oppeihin velkasuhteen kasvun nousun puoltamisessa 

keskustelussa legitimoitiin Suomen velankasvu. Eli velkaantuminen on 

oikeudenmukaisempaa ja hyväksyttävämpää kun toiminnan taustalla on 

auktoriteetin samankaltainen näkemys. Paradigman muutoksen yhteydessä 

otettiin esille myös Moderni rahateoria, joka niin ikään oikeuttaa velkaantumisen 

tietyin reunaehdoin. Eli tapahtuneen muutoksen taustalta löytyy teoria, 

paradigman muutos ei ole maallikkojen keksimä.   

Instrumentaalinen rationalisointi viittaa legitimointistrategiaan, jossa toiminta 

oikeutetaan hyötysuhteen näkökulmasta. 
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 Keskiössä on päämäärän tai hyödyn saavuttaminen (Van Leeuwen 2008, s. 

113). Tätä legitimaatiokeinoa julkisen velkasuhteen keskustelussa käytettiin 

nimenomaan toiminnan oikeuttamisella, jotta päästään toivottuun päämäärään. 

Yhteiskunnallinen sulku nähtiin asiantilana, joka aiheutti kansantaloudellisia 

ongelmia, joten tästä tilasta tulee päästä pois. Velkaantuminen tässä 

kontekstissa nähtiin keinona mielekkään päämäärän saavuttamiseksi.  

 

Oikeuttamisen ja kyseenalaistamisen välinen rajanveto 

 

Vuolannon (2013) mukaan tieteellisen ja ei-tieteellisen rajanvetokeskustelun 

vakuuttamisen retoriset keinot jakautuvat kahteen. Toinen luokka keinoista 

pyrkii vaikuttamaan argumentin esittäjään häilyttävällä argumentaatiossa 

perustelun esittäjän taka-alalle. Näillä keinoilla vahvistetaan esitetyn asian 

uskottavuutta. Toiset argumentaatiokeinot pureutuvat itse asian esittämiseen 

siten, että näillä keinoilla vahvistetaan itse asian uskottavuutta. Julkisen 

velkasuhteen muutokseen liittyvässä rajanvedossa ei ole niinkään kyse 

tieteellisestä tai ei-tieteellisestä, vaan ennemmin oikeuttamisen ja 

kyseenalaistamisen välistä kamppailua. Pääkirjoituksissa on moneen eri 

näkökulmaan pohjautuvia vakuuttamisen retorisia keinoja. Yksi käytetty keino 

on faktualisaatio, johon nojautuen kirjoittaja oikeuttaa talouspoliittisen 

näkemyksen. Eräänlainen huoli 80 000:n uuden työpaikan kehittämisestä 

kansantaloudellisesti merkittävään ajankohtaan ei tule kirjoituksen mukaan 

toteutumaan, sillä toimittajan huomion mukaan hallituksen suunnitelma ei luo 

määrästä puoltakaan. Faktualisaatioon nojattiin myös velkasuhteen 

kontekstissa. Virallisten lukujen avulla artikkeli toi esille velkasuhteen 

pahenemisen, tässä yhteydessä on kyseenalainen tilanne. Voimakasta 

rinnastusta käyttämällä kirjoituksessa havainnollistettiin julkisen velkasuhteen 

kasvun muutoksen oikeuttaminen. Rinnastamalla Kopernikuksen aikaansaama 

paradigma muutos ja tämänhetkinen talouspoliittisen ajattelun murros, 

kirjoituksessa vahvistetaan painokkaalla retorisella keinolla aikamme 

velkasuhtautumisessa tapahtunut muutos. Rinnastuksen avulla vahvistettiin ja 

oikeutettiin velkasuhteen nousu myös toisessa kontekstissa, kun artikkelissa 

verrattiin vuoden 2010 finanssikriisin vielä suurempaa velkataakkaa tähän 
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päivään. Artikkeleissa käytettiin lisäksi useita figuratiivisia ilmauksia ajan 

muutosta luonnehtiessa. Tekstin retorinen vakuuttaminen muutoksen 

todellisuudesta ilmentää väistämättömän paradigman muutoksen, kun puhutaan 

”rahatulvasta” tai ”julkisentalouden työntymisestä markkinavoimien tontille”.  

 

Puoluepolitiikan vaikutus talouspolitiikkaan  

 

Jussi Ahokkaan mukaan tämänhetkisellä hallituksella on ollut hyvä 

talouspoliittisen erityisavustajien ryhmä, jossa taustalla vaikuttaa useita 

ekonomisteja. ”Hallituksella on vahva talouspoliittinen ”nyrkki”, jossa 

ymmärretään julkista talouspoliittista keskustelua paremmin elvytyksen ja 

lisävelkaantumisen merkitys. Talouspoliittisella nyrkillä on iso merkitys siinä 

mielessä, että siinä ei paljon sivupeileihin katseltu. Ja mitä tulee oikeistolaisen 

rivipoliitikon puheeseen siitä, että julkinen velka ja velan kasvu on aina pahasta, 

niin eiköhän tämä lähde siitä ajattelusta, että velka-ajattelu ainakin Suomessa 

on aika syvällä, ja sillä saa kannatusta. Aika populistista siis. Kutsun sitä 

velkapopulismiksi. Nämä henkilöt eivät mieti hetkeäkään, mitä esimerkiksi 

Blanchart tai Summers sanoisivat. Rivipoliitikot luovat todellisuutta ihan eri 

apajilla ja diskursseilla” (Ahokas 21.2.2021).  

 

Juhana Vartiaisen mukaan puoluepolitiikka vaikuttaa hyvin vähän 

tämänhetkisen koronapandemian hoitoon. ”Eduskunnassa ja politiikassa on 

ollut viime vuoden ja kuluvan vuoden elvytyspolitiikasta jokseenkin suuri 

yksimielisyys, poliittiset erot ovat olleet aika vähäisiä. Suuret mielipide-erot ovat 

nimenomaan tämän pitkän aikavälin kestävyysvajeen hoidosta. Puolueiden 

välillä en ole huomannut suuria eroja siinä, että miten tätä akuuttia kriisiä 

hoidetaan”. (Vartiainen 5.2.2021).   

 

1990-luvun laman varjo koronapandemiakeskustelun taustalla 

 

Covid19-pandemian aiheuttamaa taloudellista ahdinkoa on verrattu aiempiin 

kriiseihin ja lamoihin. Taantumat toki ovat erilaisia ja myös kriisin 

maantieteellinen sijainti on merkityksellinen. Suomen 1990-luvun lama oli 

kansallinen ja koronakriisi on maailmanlaajuinen. 
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Suomen 90-luvun lamaa luonnehditaan poikkeuksellisen syväksi, miten tahansa 

mitattuna. Tuolla lamalla oli suuri vaikutus työttömyyteen ja työpaikkojen 

määrän häviämiseen. Toisaalta koronapandemian syitä arvioitaessa, Vihriälän 

raportti muun muassa kuvaa koronakriisiä ”dramaattiseksi poikkeamaksi 

normaalista, alkusyynsä takia jopa 1990-luvun lamaa enemmän” (Vihriälä 2020 

s. 68,106).   

 

Koronapandemian olemusta luonnehditaankin myös ulkoiseksi häiriöksi, kuten 

Juhana Vartiainen asiaa hahmottaa.  ”Suuri ero esimerkiksi Suomen 1990-luvun 

lamaan on se, että koronakriisi on talouden ulkopuolelta tullut häiriö ja yllätys, 

joka vaikuttaa voimakkaasti talouteen, mutta ei ole syntynyt taloudesta. 1990-

luvun lamassa oli enemmän itseaiheutettua, kun taas tämä on ulkoinen häiriö, 

joka tulee meille yllätyksenä muualta maailmasta. Vertailu ei ole kovin 

hyödyllistä siis. Nyt 1990-luvun lama näyttää muodostuneen jonkinlaiseksi 

mystiseksi väitteeksi, että silloin ihmiset jätettiin oman onnensa nojaan, eikä 

elvytetty riittävästi. Nämä väitteet ovat yliampuvia”. (Vartiainen 5.2.2021)  

 

 

Myös Helsingin Sanomien (5.4.2020 ja 18.6.2020) artikkeleissa 

koronapandemiaa verrataan 1990-luvun lamaan. Vertauksissa tuodaan muun 

muassa ilmi, miten hallituksen jäsenet muistelevat totisin mielin 1990-luvun 

lamaa. Tuolloin koulu oli pakotettu tarjoamaan oppilailleen puolitettuja 

pyyhekumeja ja Ministeri Katri Kulmuni vertaa laman jälkeistä 

jälleenrakentamisen aikaa koronapandemian jälkeiseen maailmaan. Hän 

painottaa, että koronaepidemian aikana ei saa toistaa laman aikana tehtyjä 

virheitä. Lisäksi koronapandemian pelätään rapauttavan uskoa koulutukseen 

1990-luvun laman tavoin, sillä työttömiä tai lomautettuja korkeakoulutettuja on jo 

yli 74 000.   

 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (4.10.2020) koronapandemian 

aiheuttamaa shokkia ja 1990-luvun lamaa verrataan jälleen useasta eri 

näkökulmasta. Kirjoituksen mukaan 20 vuotta sitten yritykset “rymistelivät toinen 

toisensa jälkeen konkurssiin”, pankit taistelivat olemassaolostaan, ihmiset 

joutuivat ikävään kahden asunnon loukkuun ja työttömyys kasvoi yhtäkkisesti. 
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Sen sijaan asuntokauppa ei ole taantunut koronapandemian aikana ja yritysten 

voittoasteet kasvoivat keväällä 2020. Suomalaisten reaalivarallisuus on myös 

kasvanut ja pankitkin voivat hyvin. Edellisvuoteen verrattuna yritysten konkurssit 

vähenivät vuonna 2020 tammikuun ja elokuun välisellä tarkastelujaksolla. Niin 

ikään yritysten voittoaste kasvoi valtion auttaessa yrityksiä taloudellisesti. 

Pääkirjoituksen mukaan onnistuneen iskun taustalla koronapandemiaa vastaan 

oli hallituksen ja opposition yhtenäinen näkemys siitä, että 1990-luvun laman 

virheitä ei tule toistaa. Virheet siis vältettiin onnistuneesti, mikäli niillä 

tarkoitetaan taloudellisten ongelmien valumista yrityksiin ja kotitalouksiin. 

Artikkelin mukaan tehokkaan iskun mahdollisti tämänhetkisen rahan hinta ja 

saatavuus. Pääkirjoituksessa nostetaan myös esille problematiikka liittyen 

siihen, että mitä 1990-luvun virheillä itse asiassa tarkoitetaan. Eli onko kyse 

esimerkiksi lama-ajan hallituksen tekemistä “talouspolitiikan sopeutuksen 

virheistä”? Mikäli näin on, todellinen ongelma on lama-aikaa edeltävän 

hallituksen toimet, jolloin laman enteistä ja ekonomistien varoituksista ei piitattu. 

Pääkirjoitus kehottaakin hallitusta välttämättään myös 1980-luvulla tehtyjä 

virheitä. Tämä hetki on elvytyksen aikaa, mutta tulevaisuudessa 

talouspoliittisten ratkaisujen tulee huolehtia siitä, että julkinen sektori ei huku 

velkaan (HS 4.10.2020).  

 

Helsingin yliopiston taloushistorian emeritusprofessori Sakari Heikkisen (HS 

Mielipide 13.10.2020) mukaan 4.10.2020 julkaistu Helsingin Sanomien 

pääkirjoitus vertasi virheellisesti koronaepidemian aikaa ja 1990-luvun lamaa. 

Heikkisen mukaan 90-luvun lamaan johtaneita virheitä on tällä hetkellä 

mahdotonta toistaa. Ensinnäkin raha, eli julkinen velka, on periaatteessa tällä 

hetkellä ilmaista. Aiemmin 90-luvulla valtion lainarahan korko oli korkea.  

Toisaalta Heikkinen toteaa rahoitusmarkkinoiden toimivan tällä hetkellä, mikä 

tarkoittaa, että pankkikriisin uhka on poissuljettu. Lisäksi Suomella ei ole tällä 

hetkellä omaa rahaa, joten omasta rahasta johtuva valuuttakriisi on myös 

poissuljettu. Eurojäsenyyden myötä Suomella ei ole enää omaa rahapolitiikkaa, 

mutta jäsenyys eurovaluutassa on taannut meille matalan valtionlainan 

korkotason.  
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Heikkinen kiteyttää myös, että 1980-luvun Suomessa elettiin valtavan nopean, 

jopa ylikuumentuneen, talouskasvun aikaa ja tämä “tilanne ei voisi juuri 

enempää poiketa Suomen talouden nykytilasta”. Sakari Heikkinen HS Mielipide 

(2020) 

 

Aiemmin, vuonna 2001 julkaistussa artikkelissa Jaakko Kiander tarkastelee 

syitä, jotka johtivat Suomen lamaan 1990-luvulla. Kianderin mukaan 

lamanaikaiset merkittävät päättäjät ja talouspoliittiset instituutiot olivat sitä 

mieltä, että kasaantuneiden ongelmien syy ei ollut löydettävissä itse kriisin 

aikana harjoitetusta talouspolitiikasta, vaan syynä oli ennen kriisiä ja eri 

toimijoiden taholta tehdyt päätökset. Markka itsessään oli yliarvostettu ja 

Kianderin mukaan poliitikot eivät pitäneet sitä ongelmana. Tästä seurasi 

kuitenkin kireä rahapolitiikka, joka puolestaan johti pörssikurssien ja asuntojen 

hintojen romahdukseen. Tämän romahduksen myötä pankit ja velalliset 

ajautuivat erittäin vaikeaan tilanteeseen. Laman jälkeisenä aikana syitä etsittiin 

mm. Suomen talouden ja yhteiskunnallisten rakenteiden heikkouksista, kuten 

yritysten tehottomuudesta, korkeista veroista, liian suuresta julkisesta sektorista 

tai liian anteliaasta sosiaaliturvasta. Kianderin mukaan näille väittämille ei ole 

kuitenkaan löytynyt todisteita. Laman syiksi sen sijaan nostetaan muun muassa 

“pankkivalvonnan heikot valtuudet, vakaan markan linjan vieminen liian pitkälle, 

talouskasvua jarruttava ja työllisyyttä heikentävä finanssipolitiikkaa lamavuosina 

ja työttömyyden hoidon laiminlyönti”. Kianderin mukaan laman jälkeinen 

kokemus osoitti sen, että “työttömyyttä on helppo kasvattaa mutta työläs 

alentaa”.  Joten on suuri virhe käyttää työttömyyttä välineenä makrotalouden 

epätasapainon korjaamisessa (Kiander 2001, s. 49). Näiden taustasyiden 

vuoksi on epätodennäköistä, että koronapandemian tuoma kansantaloudellinen 

olisi verrattavissa 1990-luvun lamaan. 
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Pohdintaa 
 

Velkasuhdeajattelun murroksen eteneminen pääkirjoitusartikkeleissa 

 

Analyysissä tarkastellut Helsingin Sanomien neljä pääkirjoitusartikkelia rakentaa 

kokonaisuuden murroksesta, josta heijastuu paradigman muutos 

suhtautumisessa julkiseen velkaan.  Keväällä julkaistuissa kirjoituksissa runsas 

velkaantuminen nähdään selvästi problemaattisena, sillä kestävyysvajeen 

olemassaolo ja paheneminen asetetaan kategorisesti vastakkain velkasuhteen 

kasvun kanssa. Huolimatta velkaantumisen ongelmallisuuden esille 

nostamisesta, sen ymmärretään olevan elvytyksen ja pelastuspakettien 

muodossa ainoa mahdollinen keino selviytyä koronaepidemian aiheuttamasta 

akuutista taloudellista shokista. Julkisesta velkaantumisesta käytetään maallisia 

termejä, kuten ”rahan jakaminen” joka ilmentää sen olevan yhteisen moraalin 

kyseenalaistavaa toimintaa. Poikkeuksellisen suuren velkaantumisasteen 

arvioidaan ensimmäisessä artikkelissa olevan väliaikaista ja paluun normaaliksi 

koettuun yhteiskunnalliseen tilaan tapahtuvan pian. Artikkeleiden kronologisesta 

järjestyksestä käy ilmi, että jo kesäkuussa todetaan suhtautumisen muuttuneen 

merkittävästi julkista velkaa kohtaan, pandemian aikana. Tekstin 

historiakatsauksesta ilmenee, että 10 vuotta sitten velkaantuminen oli osoitus 

moraalinpuutteesta. Näkemys velkaantumisen etenemisestä vääjäämättömästi 

kuvastuu ja samanaikaisesti keskustelu on politisoinut vasemmiston ja oikeiston 

erilaisesta suhtautumisesta velkaantumiseen. Tarjolla oleva raha, rahatulva, on 

kuitenkin problemaattinen käsite, sillä sen alle jää reaalitalouden ongelmat. 

Toisaalta Suomi on ollut samankaltaisen ongelman äärellä Nokia-vuosien 

aikana. Syksyllä hallituksen budjettiehdotusta luonnehditaan jo 

”kokonaisuudessaan elvyttäväksi”. Kirjoitus tuo esille Keynesin taloustieteen 

teorian, johon voimakas elvyttäminen perustuu. Velkaantuminen niin ikään saa 

oikeuttavia piirteitä. Oikeuttaminen liittyy esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden 

estämiseen ja 1990-luvun laman virheiden huomiointiin. Lopulta keskustelussa 

myönnetään, tähtitieteilijä Nikolaus Kopernikusta mukaillen, että julkiseen 

talouteen liittyvä ajattelu on muutoksessa. Ikään kuin virallisesti. Tekstissä 

argumentti muutoksesta perustellaan velkaantumisen motiivilla. Aiemmin 

velkaantumisen motiivi oli pakko, eli velkaantuminen oikeutettiin pakon edessä. 
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Nyt velka ja velan saatavuus toimiikin ajurina julkisen talouden rakentamiselle ja 

kestävyydelle. Kurinalaisuus valtioiden taloudenhoidossa on jäänyt taustalle, 

sillä keskuspankkien viesti rahan työntämisestä markkinoille tekee julkisesta 

taloudesta palasen markkinavoimien tontille. Artikkelissa nostetaan esille 

taloustieteen puolelta modernin rahateoria, jonka teesin mukaan julkisen 

talouden alijäämää ei ole ongelma silloin kun valtionvelka on otettu omassa 

valuutassa. Vasemmistoa lähellä olevan modernin rahateorian mukaan valtion 

setelipaino ja talouspolitiikan työvälineet korjaavat tilanteen. Valtion 

velkasuhteen suuruus on kuitenkin problemaattinen, sillä liian suuren 

velkaantumisasteen absoluuttista rajaa ei ole olemassa. Tekstien välisissä 

sisällönmuutoksissa on myös huomioitava argumentit yhteiskunnallisen tilan 

palautumisesta ns. normaaliin oletukseen. Aiemmin keväällä kirjoitetuissa 

artikkeleissa lähtökohtana on toiminta poikkeustilan jälkeisenä aikana, joka 

koettaa akuutin vaiheen jälkeen. Syksyn kirjoituksissa viitteitä tähän ei enää 

ollut. 

 

Syitä talouspoliittisen ajattelun muutoksen taustalla 

 

Juhana Vartiaisen (2021) mukaan muutos talouspoliittisessa ajattelussa on 

alkanut jo aiemmin, mutta koronapandemia oli sysäys konkreettiselle 

muutokselle.  Vartiaisen mukaan on lisäksi löydettävissä muutama erilainen 

taustasyy, jotka ovat toimineet ajurina muutokselle.   

 

”Tämän huolettomamman velkaantumisen suhtautumisen taustalla on kolme 

syytä. Ensimmäinen on alhaiset korot. Todennäköisesti tulemme olemaan tässä 

alhaisten korkojen maailmassa vielä pitkään, joten julkinen velka on helposti 

hoidettavissa, vaikka se olisi korkeammalla tasolla suhteessa 

bruttokansantuotteeseen. Toinen on hitaan kasvun tilanne, jossa olemme olleet 

myös aika kauan. Tässä tilanteessa keskuspankki on käyttänyt useita 

rahapolitiikan keinoja talouskasvun kiihdyttämiseen ja inflaation nostamiseen 

tavoitteen tasolle. Tämä on tilanne, jota Keynes analysoi 1930-luvulla 

julkaistussa yleisessä teoriassaan. Eli rahapolitiikalla työntäminen ei onnistu, 

joten talouskasvu ei näytä piristyvän ja investoinnit ovat alamaissa. Tästä 

seuraa sama makrotaloustieteellinen johtopäätös kuin Keynesillä 1930-luvulla, 
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että voisi olla hyödyllistä koettaa potkaista taloutta liikkeelle suuremmalla 

finanssipolitiikan julkisten menojen elvytyspotkulla eli sillä, että joko alennetaan 

veroja tai lisätään julkisia menoja. Eli oli olemassa ikään kuin älyllinen ja 

poliittinen tilaus sille, että julkiseen ryhdytään käyttämään aktiivisemmin 

ekspansiivista finanssipolitiikkaa. Kolmas tekijä on ilmastokriisi, joka on 

synnyttänyt valtavan poliittisen kysynnän sille, että käytetään paljon rahaa ja 

ohjataan resursseja sellaisiin investointeihin, joilla vähennetään fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä” (Vartiainen 5.2.2021) 

 

Performatiivisuusteesin soveltaminen velkasuhteen muutokseen 

 

Koronapandemian myötä muuttuneen talouspoliittisen ajattelun vertailukohdaksi 

Antti Ronkainen nostaa Suomen hallitusohjelmien vuoden 2015 pohjan, joka 

perustui valtiovarainministeriön arvioon 10 miljardin euron kestävyysvajeesta.  

”Tuo luku otettiin ikään kuin annettuna huolimatta siitä, että kestävyysvaje on 

hallinnollinen instrumentti, jonka eri tahot saattavat laskea eri tavalla. Media otti 

tämän esille ja asiakseen, joten 10 miljardin euron kestävyysvajearviosta tuli 

pohja Sipilän hallitusneuvotteluille. Sen sijaan Antti Rinteen hallituksen aikana 

valtiovarainministeriön rooli oli huomattavasti pienempi. Talouspoliittiseen 

hallintaan käytettävien instrumenttien välissä onkin suuria vaihteluita ja ne 

riippuvat täysin siitä, onko niitä kirjattu sisään hallitusohjelmiin. Vaihtoehtoja 

instrumenteiksi ovat muun muassa kestävyysvaje, alijäämä tai päätösperäisten 

työpaikkojen määrä ja toisaalta työpaikkojen laskutapa” (Ronkainen 12/2020).   

 

Ronkaisen kommentin mukaan voidaan ajatella, että vuonna 2015 hallituksen 

budjettineuvotteluissa arvovaltaisena työkaluna käytettiin kestävyysvajetta. 

Hallitusohjelma rakentui tuolloin valtiovarainministeriön antaman arvion 

ympärille, joten tämä taloustieteen piirissä tuotettu (Vuori 2015) instrumentti 

nostettiin tärkeimmäksi ohjaavaksi elementiksi ja näkökannaksi Suomen 

tulevaisuutta suunnitellessa. Kestävyysvaje tuotettuna instrumenttina ja ikään 

kuin tyhjästä nousseena taloustieteellisenä mallina nostettiin Suomen 

talouspolitiikan hoidon ytimeen. Kestävyysvajearvion vuoksi toteutui esimerkiksi 

merkittävät koulutusleikkaukset.  
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Sen sijaan seuraavan hallituksen aikana kestävyysvajeella ei ollut yhtä suurta 

roolia, vaan talouspolitiikan hallintaan valikoitui erilaisia instrumentteja.  

 

Tämänhetkisen koronapandemiasta lähteneen valtion velkasuhteen kasvun 

oikeuttamisen taustalta löytyy sama ideologia. Aiemmin valtioiden 

talouspolitiikan mallia ympäröi tiukka talouskuri ja velkaantuminen nähtiin 

moraalittomana. Tällä hetkellä arvostetut talouslaitokset, kuten Maailmanpankki 

ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kannustavat valtioita velkaantumaan, 

mikä voidaan tulkita olevan vastakohta kestävyysvajeajattelulle. Taustalla on 

velkaantumisen uudelleentulkinnan malli, jonka myötä velkaantumisesta tuli 

oikeutettua. Joten aiempi talouspoliittinen malli, joka vaali talouskuria on 

syrjäytetty uudella mallilla, joka oikeuttaa valtion velkasuhteen kasvun. 

Helsingin Sanomien pääkirjoitusartikkeleiden tarkastelussa muutos 

velkaantumiseen suhtautumisessa ilmeni suhteellisen hyvin, aineiston 

suppeudesta huolimatta.  Keväällä käydyn julkisen keskustelun tarkastelusta 

ilmeni, että velkaantuminen koetaan ongelmallisena, mutta syksyllä 

velkaantuminen oikeutettiin, koska muuta vaihtoehtoa ei ollut. Juhana 

Vartiainen esitti kolme syytä talouspoliittisen ajattelun muutokselle ja aineistosta 

löytyi hänen esittämä matalan koron aika ja talouskasvun pysähtyneisyys 

(sekulaarinen stagnaatio). Vihreä siirtymä sen sijaan ei noussut aineistosta yhtä 

selkeästi esiin. Toisaalta IMF:n pääsihteeri Kristalina Georgieva 

viimesyksyisessä lausunnossaan ilmoitti toiveensa sijoittaa velkarahaa myös 

vihreään infrastruktuuriin.   
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6 Johtopäätökset  
 

 

Siirtymä talouskurista velkaantumiseen  
 

Tässä pro gradu -työssä on ollut tarkoitus selvittää, onko Covid-19-viruksen 

aiheuttaman merkittävän taloudellisen häiriön myötä Suomen talouspolitiikan 

malli muuttunut; onko taloustiede tuottanut uudenlaisen talouspolitiikan mallin, 

jossa velanotto oikeutetaan eri tavalla kuin aiemmin? 

 

COVID-19 viruksen aiheuttama äkillinen ja laaja globaali pandemia sai useat 

yhteiskunnat sulkutilaan ja talouden ahdinkoon. Pandemia eteni nopeasti, sillä 

maat eivät olleet varautuneet riittävästi viruksen aiheuttamaan tautiin. 

Keskeiseksi toimeksi turvallisuuden takaamisessa, taudin tukahduttamisessa ja 

tartuntakäyrien madaltamisessa muodostui ihmisten välisten kontaktien 

välttäminen. Nämä toimenpiteet sulkivat yhteiskunnat, aiheuttivat taloudellisen 

toimeliaisuuden pysähtymisen ja ajoivat yritykset selviytymiskamppailun äärelle.   

Velkarahaa käytettiin paljon myös yritysten tukemiseen, jotta konkursseilta ja 

suuremmalta työttömyysaallolta vältyttäisiin. Taloudellisen toimeliaisuuden 

merkityksellistäminen luo mielenkiintoisen asetelman siinä mielessä, ihmisten 

kuluttaminen nähdään selvästi tärkeänä toimintana.  

 

Heti keväällä 2020 tunnetut taloustieteilijät kehottivat maita ottamaan runsaasti 

velkaa, jotta sodaksikin julistetusta pandemiasta selvittäisiin mahdollisimman 

pienin taloudellisin vahingoin. Muun muassa yritykset tarvitsivat rahallista tukea 

välttääkseen konkurssin. Tämän lisäksi maita varoitettiin liian aikaisesta tukien 

poisvetämisestä. Syksyllä, lokakuussa 2020 pidettiin Maailmanpankin ja 

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) vuosikokoukset. Nämä instituutiot ovat 

perinteisesti olleet tiukan talouskurin puolestapuhujia, mutta nyt niiden johtajat 

Carmela Reinhart ja Krystalina Georgieva kehottivat puheenvuoroissaan maita 

velkaantumaan ja luottolaitoksien antamaan luottoa. Reinhartin mukaan vuoden 

2008-2009 tapahtumat finanssikriisin jälkeisessä Euroopassa osoittavat sen, 

että luottoa tulee antaa, jotta talouden uudelleenkasvu ei viivästy, sillä luotto on 

kasvun moottori.  
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Toisaalta velkaantumiseen liittyvä stigma voi hidastaa talouskasvua, joten 

asiaan pitäisi suhtautua eri tavalla. Reinhartin mukaan velkojien tulisi nyt 

suhtautua asiaan järkevästi, riippumatta filosofioista ja ideologioista, ja ikään 

kuin hyväksyä se, että muun muassa köyhimpien maiden ei ole mahdollista 

maksaa koronapandemian vuoksi otettua velkataakkaa sellaisenaan takaisin. 

Tämänhetkiset velat eivät ole otettu tuhlauskäyttöön, vaan terveyttä uhkaavaan 

hätätilanteeseen (Der Spiegel 2020).  Joten huolimatta akuutista 

koronapandemian aiheuttamasta talouden ahdingosta Maailmanpankin ja IMF:n 

johtajien kehotukset velkasuhteen kasvattamisesta voidaan nähdä eräänlaisena 

murroksena tai alkusysäyksenä muutokselle talouspoliittisessa ajattelussa, joka 

on perinteisesti nojannut talouskurin ideologiaan. Muun muassa sanomalehti 

Financial Times (10/2020) kirjoitti artikkelin ”talouskurin hautajaisista”    

vuosikokouksissa pidettyjen puheiden perusteella.  

 

Tämän pro gradu -työn tulosten perusteella, joita vahvistaa haastattelemani 

suomalaisten talousasiantuntijat, voidaan esittää, että taloustiede on tuottanut 

uudenlaisen talouspolitiikan mallin, jossa valtion velkaantuminen oikeutetaan eri 

tavalla kuin aiemmin. Euroopan Unionin suosituksen mukaisesti valtion 

velkasuhteen ylärajan on tullut olla maksimissaan 60% suhteessa 

bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2018-2018 velka oli Suomessa keskimäärin 

44.5% suhteessa BKT:n, mutta vuonna 2020 velka oli 69.2% suhteessa BKT:n 

(Tilastokeskus, Veronmaksajain keskusliitto RY). Koronapandemian vuoksi 

otettu suuri julkinen laina selittää osaksi vuoden 2020 velkasuhteen nopean 

nousun yli EU:n suosituksen, mutta tämä yksinään ei riitä selitykseksi velka-

ajattelussa tapahtuneelle muutokselle. Esimerkiksi Juhana Vartiaisen 

(21.1.2021) mukaan  

 

”pandemia ei ole talouspoliittiselle suunnanmuutokselle fundamentaalinen syy. 

Pikemmin se oli sysäys muutokselle, joka oli jo käynnissä”.  

 

Näin ollen voidaan todeta, että talouspoliittisessa ajattelussa tapahtunut muutos 

on ollut kytemässä jo pidempään, mutta koronan myötä tämä muutos 

konkretisoitui.  
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Talouspoliittisen ajattelun muutos ennen koronapandemiaa ja 

keskuspankkien toimet  
 

Tässä työssä esitettyä muutosta velkasuhteen nousussa perustellaan muun 

muassa keskuspankkien toimista johtuvilla alhaisilla koroilla, pitkään jatkuneella 

talouden pysähtyneisyydellä ja siirtymisellä ekologisempaan yhteiskuntaan. 

Jussi Ahokas (21.1.2021) esittää, että talouspoliittisessa ajattelussa tapahtunut 

muutos oli alkanut jo ennen koronapandemiaa.  Hänen mukaansa Oliver 

Blanchard ja Larry Summers (kts. aiempi s. 18) ovat keskeisiä henkilöitä tässä 

asetelmassa.  

 

”Tämänhetkisen talouspoliittisen muutoksen taustahenkilöt ovat ehdottomasti 

makrotaloustieteilijät Blanchard ja Summers. Kyse on valtavirtaisen 

keynesiläisyyden ja jälkikeynesiläisyyden eroista. Oikeastaan kaikki, jotka 

tekevät heidän kanssaan yhteistyötä ovat muodostaneet uusi-vanha-

keynesiläisen konsensuksen jo ennen koronakriisiä. Alettiin puhua 

sekulaarisesta stagnaatiosta, pitkäaikaisesta talouden kasvun hidastumisesta. 

Blanchard, joka on keskeinen henkilö modernin kestävyysvajelaskennan ja 

kehikon kehityksessä, kirjoitti kestävyysvajeen uudelleen tarkastelusta ja siitä, 

että tietyllä korkotasolla ja kasvuasteella julkinen velkaantuminen voi olla 

kestävää pitkän aikaa. Näin Blanchardin teoreettinen työ tavallaan kumosi 

[hänen itsensä kehittämän] kestävyysvajeajattelun jo ennen kuin koronakriisi 

alkoi. Blanchard siis kumosi itse itsensä ja vei teoreettisen perustan siltä 

talouspoliittiselta ajattelulta, johon Suomikin on nojannut viimeiset 

vuosikymmenet.  Tavallaan taloustieteen lähestymistapa ja politiikkasuositukset 

olivat muuttuneet jo ennen [koronakriisiä].”  

 

Antti Ronkainen (20.1.2021) puolestaan nostaa esille keskuspankkien toimet, 

joiden avulla korot pidetään alhaalla. Näillä toimilla on hänen mukaansa suuri 

vaikutus tämänhetkiseen velkaantumisasteen nousuun.  

 

”Alhaisten korkojen aika alkoi vuosina 2008-2009 Yhdysvaltojen keskuspankin 

päätöksestä ostaa ensimmäiset joukkovelkakirjat. Keskuspankkiirien neuvosto 

kokoontui ja he päättivät ostaa velkakirjoja heille esitetyn ehdotuksen 



53 
 

perusteella. Pankilla ei ollut aiempaa kokemusta asiasta. […] Yhdysvaltain ja 

Euroopan keskuspankit suhtautuvat viimeisiin kriiseihin täysin eri tavalla. 

Finanssikriisin jälkeen keskuspankit painoivat korot nollaan. Oletus oli, että 

keskuspankkien auttamisen vuoksi finanssikriisin jälkeen alkaa nopea 

elpyminen, tuet voidaan viedä pois ja tilanne normalisoituu. Tilanne on edelleen 

sama, korot ovat olleet alhaalla 11 vuotta ja keskuspankkien suuret interventiot 

ovat jatkuneet. Keskuspankit legitimoivat nämä toimet sillä, että ne esitettiin 

poikkeuksellisina ja väliaikaisina ja joista vetäydytään mahdollisimman pian.   

Näitä toimia kuitenkin päädyttiin jatkamaan ja niitä jatketaan yhä edelleen. 

Koronakriisin alkaessa keskuspankit toimivat kuten finanssikriisissä, mutta 

moninkertaisesti ja nopeammin. Mikäli keskuspankkien tuet vedettäisiin pois, 

niin koko rahoitusjärjestelmä romahtaisi. Julkisen velan kasvun vuoksi pankeilla 

ei ole muuta mahdollisuutta kuin pitää korot alhaalla. Tämän asetelman vuoksi 

esimerkiksi kestävyysvajeen kaltaiset hallinnolliset instrumentit eivät enää toimi. 

Eli korkojen noustessa […]  ja vähemmän […] verotuloja tekisi julkisen talouden 

rahoituksesta kestämättömän. Tämä on kestävyysvajeen argumentti 

yksinkertaisuudessaan, mutta tämä se ei enää päde, sillä korot eivät nouse 

(Ronkainen 20.1.2021) 

 

Koronapandemian jälkeinen talouspolitiikka ja velkaantuminen 
 

Aiemmin mainittujen osatekijöiden vuoksi velkaraha on tällä hetkellä halpaa ja 

velkaantuminen oikeutettua. Kuitenkin viime vuosina paljon esillä ollut 

kestävyysvaje on tässä kontekstissa velkaantumisen vastakohta ja tällä hetkellä 

kestävyysvajeella ei ole samanlaista roolia talouspolitiikassa kuin aiemmin. 

Juhana Vartiainen (5.2.2021) muistuttaa asiaan liittyen, että:  

 

” kestävyysvaje on kehikko, jolla ei ole yhtä suurta merkitystä ja priorisointia, nyt 

kun tämä lyhyen aikavälinen finanssipoliittinen elvytys on saanut enemmän 

jalansijaa. Se on hitaasti kärjistyvä, joka meidän täytyy joka tapauksessa ottaa 

huomioon ja hoitaa. Eli velkaantuminen kasvaa rajattomasti […]. Ja se, että 

meillä on nyt koronakriisi, niin se ei mitenkään poista tätä tosiasiaa. Eli on ihan 

selvää, että järkevä päättäjä ja järkevä ekonomisti ajattelee kestävyysvajetta 

edelleen.”    
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Ronkaisen mukaan koronapandemian jälkeisen ajan talouspolitiikan tilaa 

kuitenkin on vaikea arvioida. Velan ja bruttokansantuotteen välinen suhde 

saattaa silti jäädä pysyvästi suuremmaksi, kuin aiempaan 2%:n.  Runsaat 

valtiontuet todennäköisesti loppuvat, mutta hänen mukaansa on vaikea uskoa, 

että valtiot ryhtyisivät välittömästi kriisin jälkeen leikkaamaan menoja.  

 

”Valtioiden velkataakasta tulee suuri ongelma varsinkin siinä tilanteessa, mikäli 

Euroopan keskuspankki ei pidä korkoja tietoisesti alhaalla. Tämänhetkistä 

velkaantumista voidaan kuitenkin hillitä esimerkiksi leikkaamalla tasasuhteessa 

tai kehittämällä suuri inflaatio, joka ”syö” velat pois. Velkajärjestelyt voidaan 

näin ollen järjestää poliittisesti. Mielekkäämpi ajatus on kuitenkin saada talous 

kasvamaan, millä on velkaa pienentävä vaikutus. Talouskasvun tavoittelu 

puolestaan tehdään joko markkinavetoisesti tai valtiovetoisesti, ja tämä saattaa 

aiheuttaa poliittisia erimielisyyksiä. Tällä hetkellä talousajattelussa kuitenkin 

korostuu keynesiläisyys, eli valtion takaisin tuleminen talouspolitiikassa ja 

velkaantuminen. Ilmiön kuvaaminen valtion takaisin tulemiseksi johtuu 

muutoksesta valtiontalouden hoidossa. Noin 1980-luvulta alkaen tavoitteena on 

ollut keskuspankkien itsenäinen toiminta ja hintavakauteen keskittyminen siten, 

että pankit eivät rahoita omia valtioita. Ylipäänsä euron talouskonstituutio on 

tähdännyt siihen ideologiaan, että valtioita kohdellaan markkinoilla kuten 

yksityisiä toimijoita. Taustalla oli ajatus valtioiden tiukasta talouskurista ja 

inflaation syntymisen estämisessä. Järjestelmä toimikin näin vuosikymmeniä, 

mutta finanssikriisi muutti asetelman toisenlaiseksi. Tosin keskuspankit eivät 

vieläkään myönnä rahoittavansa valtioita, mutta joukkovelkakirjojen ostaminen 

tekee valtioiden rahoitusolosuhteet suotuisiksi” (Ronkainen 01/2021).  

 

Yllä mainitut asiantuntijapuheenvuorot tukevat analyysiosuuden tuloksia.  

Valtion velkasuhteessa on tapahtunut muutos ja tämän muutoksen keskiössä 

on koronapandemian aiheuttama tarve velkasuhteen nostamiselle ja 

keskuspankkien toimet, jotka ovat muuttuneet vuodesta 2007 alkaen. Joten 

talouspoliittisen ajattelun muutos oli ikään kuin odottamassa oikeaa hetkeä. 

Valtion rooli markkinoilla on tällä hetkellä suuri ja tämän voidaan sanoa olevan 

yksi talouspoliittisen muutoksen ilmentymistä.   
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Çalişkan ja MacKenzien (2020) mukaan niin sosiaalitiede kuin taloustiedekin 

ovat suuren muutoksen edessä koronapandemiasta selviytymisen jälkeen ja 

tähän mennessä kirjoitetut teoriat ovat vanhanaikaisia. Kapitalistinen ajattelu on 

saanut uuden käänteen valtioiden tullessa ovat tulleet markkinoiden apuun. 

Valtioiden väliintulo on perinteisesti kuulunut kapitalistisen ajattelun kritiikkiin, 

mutta tällä kertaa markkinoiden ei annettu säädellä itseään. Epäselväksi 

kuitenkin jää, tuleeko velkasuhteen noususta pysyvää. Toisaalta esimerkiksi 

Paul Krugman (ks. aiempi s. 16) ehdottaa, että Yhdysvaltojen tulisi siirtyä 

pysyvästi elvyttämään 2% bruttokansantuotteesta, ilman takaisinmaksun 

taakkaa. Tämän lisäksi on selvää, että velkaantumisasteen kiihtyminen on 

riippuvainen keskuspankkien koroista, joita tällä hetkellä pidetään 

keinotekoisesti alhaalla.  

 

Taloustieteen ja talouspolitiikan välinen suhde 
 

Taloustieteen ja talouspolitiikan välisen suhteen tarkastelu on keskeisenä 

talouspoliittisen ajattelumallin muutoksen havainnoinnissa. Taloustieteen 

performatiivisuusteesin mukaan taloustiede tuottaa erilaisia malleja, joilla 

rakennetaan ja tuotetaan taloutta. Yksinkertaistetusti voidaan todeta, että ilman 

taloustiedettä ole taloutta (Callon 1998). Performatiivisuusteesin mukainen 

talouden rakentaminen tapahtuu siis tuotettujen mallien avulla, jotka tulevat 

taloustieteen teorioista. Nämä tieteen keskiössä tuotetut mallit eivät kuitenkaan 

välity suoraan sellaisenaan talouteen, vaan ne siirtyvät sinne monimutkaisten 

prosessien kautta.  Joten taloustieteen piirissä tuotettu malli muokataan muun 

muassa poliittisten intressien ja laintulkinnan kautta talouspoliittiseksi 

elementiksi. Performatiivisuus näin ollen ei toteudu sellaisenaan suoraan, vaan 

talouspolitiikka on se välittävä tekijä, jonka avulla uudet mallit otetaan käyttöön, 

mikäli sen aikaiset poliittiset intressit sitä puoltavat. Tällä hetkellä voidaan 

todeta, että taloustieteen malli on ollut pitkään tiukkaa talouskuria edustava, 

mutta mallin voidaan sanoa nyt muuttuneen. Taloustieteellisissä teorioissa 

suhtautuminen julkisen velan kasvuun on päätetty muuttaa, sillä mm.  

Blanchard & Summers (2017) ovat puhuneet alhaisen korkotason 

mahdollisuuksista. Näin ollen yhteiskunnan talouskentän elementit ovat 

vaihtuneet.  Velkamyönteinen muutos on yksi näistä elementeistä, ja 
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talouspolitiikka on muokannut mallinsa sen mukaiseksi. Korona-ajan 

talouspolitiikka tuotetaankin niiden mallien avulla, jotka valitaan käytettäväksi. 

Tällä hetkellä muun muassa alhaiset korot ja talouden pysähtyneisyys liitetään 

vahvaksi osaksi velkamyönteisyyttä, joten talouspolitiikka näin ollen toteuttaa 

performatiivisuuden näiden osatekijöiden kautta. Alhaisten korkojen vaikutus 

kokonaisuuteen on siis merkittävä ja huomionarvoista on myös se, että 

keskuspankit pitävät korkoja ikään kuin keinotekoisesti alhaalla. 

Keskuspankeilla onkin tämä huomioiden valtavasti valtaa.  

 

Koronapandemian vaikutusta talouspolitiikan mallin muutokseen jättää avoimia 

kysymyksiä, joihin olisikin tarpeellista löytää vastauksia jatkotutkimuksissa. 

Mihin esimerkiksi vedetään raja valtion velkaantumisessa, kun tarkastellaan 

koronapandemian hädän vuoksi otettua velkaa? Ja milloin velanotto tulkitaan 

osana kokonaisvaltaisempaa ja pysyvämpää talouspoliittisen mallin muutosta? 

Muun muassa nämä ovat kysymyksiä, joihin löytyy vastaus vasta myöhemmin 

tulevaisuudessa.  
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