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Tiivistelmä: Tutkielma tarkastelee Elinkeinoelämän valtuuskunnassa (EVA) käytyä diskurssia 1980-luvulta 
yhdeksänkymmentäluvun laman loppuun.  

Elinkeinoelämän valtuuskunnan arkistoja ja julkaisuja luetaan kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Tutkielma 
analysoi aineistosta löytyviä puhetapoja ja argumentteja, ja tulkitsee niitä laajaa uusliberalismia koskevaa 
tutkimuskirjallisuutta vasten. Analyysin tuloksena Elinkeinoelämän valtuuskunta jäsennetään osaksi 
laajempaa niin sanottua uusliberaalia käännettä, jonka voidaan katsoa alkaneen länsimaissa 70-luvun 
talous- ja öljykriisien myötä.  

Arkistoanalyysi jakautuu kahdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Ensin tarkastellaan kahdeksankymmentäluvun 
nousukauden diskurssia, jonka jälkeen käsitellään EVAn diskurssia yhdeksänkymmentäluvun laman alusta 
vuosikymmenen puoliväliin. Lähestymistapa havainnollistaa katkoksia ja jatkuvuuksia, joita EVAn 
diskurssissa esiintyy kahdessa päinvastaisessa taloushistoriallisessa kontekstissa: 
kahdeksankymmentäluvun nousukaudella ja yhdeksänkymmentäluvun syvässä lamassa. 

Tutkielma osoittaa, että EVAn diskurssi oli tarkasteluaikana hyvin uusliberaalin ajattelutavan mukaista, 
vaikka suoria linkkejä maailmanlaajuisiin uusliberalismin verkostoihin ei aineistosta ilmene. EVAssa puhuttiin 
systemaattisesti laajemman markkinatalouden ja pienemmän hyvinvointivaltion puolesta. Argumentaatio 
kuitenkin myös vaihteli historiallisesta kontekstista riippuen: kahdeksankymmentäluvulla EVA korosti 
markkinatalouden tarjoamia mahdollisuuksia, kun taas laman myötä markkinatalous ja talouden globalisaatio 
nähtiin välttämättömänä ulkopuolisena voimana, jolle on antauduttava. Molempina tarkasteluajankohtina 
EVA suhtautui kriittisesti hyvinvointivaltioon, jonka laajenemisen sen näki uhkana yksityisen sektorin 
kasvulle. Laman myötä kuitenkin EVAn suunnitelmat hyvinvointivaltion kokonaisuudistuksesta saivat 
suuremman mittakaavan, kun julkisen talouden heikko tilanne antoi taustan määritellä koko järjestelmää 
uudelleen. Yhdeksänkymmentäluvulla toiseksi keskeiseksi pyrkimykseksi nousee Suomen saattaminen 
osaksi Euroopan unionia, mikä nähdään EVAssa myös tapana rajoittaa hyvinvointivaltion roolia. 

Tärkeimpänä tutkimustuloksena tutkielma asettaa EVAn ja suomalaisen liike-elämän ajattelun osaksi 
laajempaa uusliberaalia aaltoa, joka saavutti poliittisia voittoja seitsemänkymmentäluvulta eteenpäin. EVAn 
diskurssin yhdenmukaisuus laajan uusliberaalin tutkimuskirjallisuuden tulosten kanssa osoittaa, että 
suomalainen liike-elämä oli osaltaan mukana ylikansallisessa uusliberaalissa käänteessä. Samalla tarkentuu 
tältä osin myös kokonaiskäsitys Suomen yhteiskunnan uusliberalisoitumisen historiasta. Näin ollen tutkimus 
asettuu osaksi viime vuosikymmenenä noussutta historiantutkimuksen suuntausta, jossa Suomen talous- ja 
yhteiskuntahistoriaa luetaan kansallisen kerronnan sijaan osana ylikansallisia prosesseja. 
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1. Johdanto	
 

1.1. 	Aluksi	
 

Marraskuussa 2021 entinen Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimitusjohtaja (2005-2012), 

taloustieteilijä Sixten Korkman kirjoitti Helsingin Sanomissa kolumnin otsikolla ”Uusliberalismi ei 

ollut tie onnellaan”1. Kolumnissa Korkman argumentoi, että pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli 

on pärjännyt kansainvälisessä vertailussa angloamerikkalaisia, uusliberaalimpia malleja vastaan 

paremmin niin talouden kuin onnellisuudenkin mittareilla. Korkmanin mukaan hyvinvointivaltion 

kriitikoiden puheissa on kyse ”ideologisesta viehtymyksestä markkinafundamentalismiin ja 

omistajien toiveesta saada sijoituksilleen entistä korkeampi tuotto”. Historiallisessa perspektiivissä 

on kiinnostavaa, että EVAn entinen vaikuttaja ottaa näin vahvan kannan uusliberalismia vastaan ja 

hyvinvointivaltiomallin puolesta. Tässä maisteritutkielmassa argumentoidaan, että Elinkeinoelämän 

valtuuskunnan diskurssi kahdeksankymmentä- ja yhdeksänkymmentäluvuilla oli läpeensä 

uusliberaalin ajattelun mukaista, ja sen kritiikin kohteena oli ennen kaikkea suomalainen 

hyvinvointivaltionmalli sinänsä.  

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan myös laajemmin sitä uusliberaalia muutosta, minkä länsimaiset 

taloudet kävivät läpi seitsemänkymmentäluvulta eteenpäin. Korkmanin mukaan kyse oli ennen 

kaikkea angloamerikkalaisesta ilmiöstä, josta kuitenkin myös Pohjoismaat saivat ”vaikutteita”. 

Tutkielma havainnollistaa, kuinka ”vaikutteissa” oli kyse moniulotteisista, historiallisesti 

kontingenteista poliittisista kamppailuista, joissa yhtenä keskeisenä toimijana oli myös 

Elinkeinoelämän valtuuskunta.  

 

Käsittelen Elinkeinoelämän valtuuskunnan diskurssia 80-luvulta yhdeksänkymmentäluvun 

puoliväliin. Ensimmäisessä luvussa esittelen aikaisempaa tutkimusta, ja avaan teoreettisia ja 

metodologisia lähtökohtia. Rajaan tutkimusaineiston ja esitän sille tutkimuskysymykset. Toisessa 

luvussa taustoitan historiallista kontekstia, jossa EVAn diskurssi esitetään, ja avaan liike-elämän 

roolia siinä. Kolmannessa luvussa analysoin kahdeksankymmentäluvun ainestoa. Neljännessä 

luvussa tarkastelen ainestoa yhdeksänkymmentäluvun laman alusta vuosikymmenen puoliväliin. 

                                                
1 Korkman, Sixten: Uusliberalismi ei ollut tie onnellaan. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008438614.html. 
Katsottu 8.1.2022. 
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Viimeisessä luvussa koostan johtopäätökset, ja teen muutamia huomiota aineistoa, sekä asetan EVAn 

diskurssin osaksi laajempaa historiallista kontekstia. 

 

1.2. Aikaisempi	historiantutkimus	
 
Aiheen ja tutkimusnäkökulman kannalta tämä tutkimus kontribuoi kahteen historiantutkimuksen 

traditioon: Elinkeinoelämän valtuuskunnan historialliseen tutkimukseen ja suomalaisen 

uusliberalismin historiantutkimukseen. Erittelen seuraavaksi aikaisempaa tutkimusta ja selvennän 

tämän tutkielman suhdetta siihen, minkä jälkeen taustoitan teoreettisena viitekehyksenä toimivan 

uusliberalismin tutkimusperinnettä.  

 

Elinkeinoelämä on ollut viime vuosikymmeninä maailmalla kasvavan historiantutkimuksellisen 

kiinnostuksen kohteena. Perinteisten yrityshistoriikkien rinnalle on syntynyt tutkimusta, jossa 

tarkastellaan elinkeinoelämän poliittisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Maiju Wuokon mukaan 

tällaiseen tutkimukseen on herätty myös suomalaisen historiatutkimuksen kentässä, joskin hitaasti.2 

Osansa tästä kiinnostuksesta on saanut myös vuonna 1974 perustettu Suomen elinkeinoelämän 

yhteistyöelin Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA), joka on myös tämän tutkielman 

tutkimuskohteena. 

 

EVA perustettiin Suomen liike-elämän keskeisten keskusjärjestöjen – Liiketyönantajien keskusliiton, 

Pellervo-seuran, Suomen metsäteollisuuden keskusliiton, Suomen pankkiyhdistyksen, Suomen 

teollisuusliiton, Suomen työnantajain keskusliiton ja Teollisuudenharjoittajain liiton – toimesta, 

yhteistyöelimeksi, joka toimisi myös vastavoimana liian vasemmistolaiseksi koetun 70-luvun 

julkiselle ilmapiirille. Sen pääsääntöinen tehtävä oli tuottaa suomalaisen elinkeinoelämän asiaa 

edistävää tietoa, tutkimusta ja julkista keskustelua. Maiju Wuokko on käsitteistänyt EVAn 

”ajatuspajaksi” (think tank), jonka hän määrittelee voittoa tuottamattomaksi, suhteellisen itsenäiseksi, 

tiedon tuotantoon ja välittämiseen keskittyneeksi organisaatioksi.3  

 

                                                
2 Wuokko, Maiju: Markkinatalouden etujoukot: Elinkeinoelämän valtuuskunta, Teollisuuden keskusliitto ja liike-
elämän poliittinen toiminta 1970 - 1980-lukujen Suomessa, Helsingin yliopisto, 2016, 1–9. 
3 Ibid, 15, 77. Alusta asti EVAn tarkoituksena oli vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan työnantajien 
näkökulmasta edullisella tavalla. Samoin sen toiminta oli täysin liike-elämän järjestöjen rahoittamaa. Missä 
määrin EVAn diskurssia voi mieltää ”itsenäisenä” on kysymys, johon palaan luvuissa 2 ja 5.  
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Ensimmäinen kattava4 tutkimus EVAn historiasta on vuonna 2002 julkaistu Jukka Tarkan historiikki 

Uhan alta unioniin: asennemuutos ja sen unilukkari EVA, joka kuvaa EVAn historiaa sen synnystä 

70-luvulta yhdeksänkymmentäluvun puoliväliin. Tarkan analyysin viitekehys on tiukasti kylmän 

sodan tulkintakehyksessä, missä EVA saa keskeisen subjektin roolin puolustaessaan Suomen paikkaa 

osana kapitalistista länttä.5 Tarkka itse kuvaa pyrkimyksenään olleen rakentaa historiantutkimuksen 

menetelmin EVAn järjestöhistoriaa vasten ”kuvaus kansakunnan henkisen tilan rakenteesta sinä 

aikana kun yya-Suomesta tuli EU-Suomi”.6 Yleisesityksenä EVAn historiasta teos on kattava, mutta 

analyysia vaivaa Tarkan läheisyys tutkimuskohteeseen, ”kaveriporukkaan”7 (Tarkka on itse vanha 

evalainen), sekä analyysissaan tiukasti kylmän sodan historiallisessa horisontissa pysyminen.  

 

Analyyttisempi tutkimus EVAsta on Maiju Wuokon vuonna 2016 julkaistu väitöskirja 

Markkinatalouden etujoukot: Elinkeinoelämän valtuuskunta, Teollisuuden keskusliitto ja liike-

elämän poliittinen toiminta 1970–1980-lukujen Suomessa. Wuokko tarkastelee EVAn ja 

Teollisuuden keskusliiton arkistojen kautta niiden pyrkimystä vaikuttaa politiikkaan ja 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erityisenä fokuksena hänellä on 1970-luvun lopun 

konsensuspolitiikka, vuoden 1982 presidentinvaalit ja vuoden 1987 eduskuntavaalien jälkeinen 

hallitusratkaisu, joissa Wuokko havainnoi tapahtuneen erityisen voimakasta elinkeinoelämän 

vaikutuspyrkimystä.8 Tarkasta poiketen Wuokko kontekstualisoi suomalaisen elinkeinoelämän 

toimintaa osaksi ympäri maailman käynnissä olevaa liike-elämän yhteiskunnallista offensiivia, 

”ideoiden sotaa”9. Wuokon väitöskirja on kattava ja analyyttinen. Wuokon näkökulma on kuitenkin 

ennen kaikkea elinkeinoelämän poliittisissa vaikuttamispyrkimyksissä, joita hän tarkastelee 

monimuotoisen aineiston kautta.10  Tämä maisteritutkielma täydentää Wuokon analyyseja 

tarkastellessaan EVAn argumentaatiota tarkemmin uusliberalismin tutkimusta vasten. Wuokko myös 

päättää tutkimuksensa 80-luvun loppuun, kun tässä tutkielmassa otetaan mukaan myös 90-luvun 

laman aikainen diskurssi. 

                                                
4 EVAsta on tätä ennen tehty myös vuonna 1990 Ari Niemisen sosiologian pro gradu ”Elinkeinoelämän 
valtuuskunta – vallan analyysia”, joskin se on kokonaisuudessaan melko suppea. 
http://www.elisanet.fi/ari_nieminen/gradu1.htm#sis%E4llys. Katsottu 8.1.2022. 
5 Erkki Tuomioja ironisoi teosta seuraavasti: ”Jukka Tarkan Uhan alta unioniin on jonkinlainen poliittisen 
pamfletin ja järjestöhistoriikin yhdistelmä. Sen sankareita ovat [EVAn ensimmäinen toimitusjohtaja] Max 
Jakobson ja Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, jotka pelastivat Suomen uhkaavalta joutumiselta Neuvostoliiton 
satelliitiksi, ellei suorastaan taistolaisvallankumoukselta.” 
https://tuomioja.org/kirjavinkit/2002/01/jukka-tarkka-uhan-alta-unioniin-asennemurros-ja-sen-unilukkari-eva/. 
Katsottu 8.1.2022. 
6 Tarkka, Jukka: Uhan alta unioniin: asennemurros ja sen unilukkari EVA, Helsinki, Otava, 2002, 9. 
7 Ibid.  
8 Wuokko, 2016, 290–291. 
9 Ibid, 36–43. 
10 Ibid, 54–55. 
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Uusimpana Elinkeinoelämän valtuuskunnan historiatutkimuksena on Anniina Koskisen vuoden 2018 

pro gradu ”Jos joudumme outoon seuraan, meistä ajatellaan outoja ajatuksia”: Elinkeinoelämän 

valtuuskunta ja Suomen suhde Länsi-Eurooppaan 1974–1992.11 Koskinen tarkastelee EVAn suhdetta 

Euroopan integraatioon. Koskisen gradu keskittyy ennen kaikkea EVAn vaikutuspyrkimykseen 

Suomen Eurooppa-politiikkaan. Koskinen jäsentää EVAn historiaa puheenjohtajien aikakausien 

näkökulmasta, ja havainnoi EVAn painotuksen muuttuneen länsikaupan edistämisestä laajempaan 

Euroopan integraatioon mukaan pyrkimiseen 80-luvun edetessä. Koskisen tutkimus päättyy vuoteen 

1992, joten häneltä jää piiloon EVAn integraatiodiskurssin viimeinen vaihe ennen Euroopan unionin 

jäsenyyttä (vuodet 1993-1995). Tätä vaihetta EVAn diskurssissa tarkastellaan tässä 

maisteritutkielmassa uusliberalismin kansainvälistä luonnetta koskevia teorioita vasten, ja EVAn 

integraatiodiskurssi sidotaan osaksi laajempaa kokonaisuutta.  

 

Tutkielman tavoitteena on EVAn kahdeksankymmentä- ja yhdeksänkymmentälukujen diskurssien 

tarkastelun avulla valottaa aikaisemmalta tutkimukselta vähemmälle huomiolle jääneitä osia 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan historiasta. Ennen kaikkea tutkielma kontribuoi EVAn tutkimukseen 

lukemalla sen diskurssia uusliberalismitutkimuksen linssin läpi, ja paneutumalla tarkemmin 

yhdeksänkymmentäluvun puoliväliin saakka ulottuviin arkistoihin, jotka kattavat myös Suomen 

yhdeksänkymmentäluvun laman aikaisen diskurssin. Tarkastelemalla syvemmin kahden 

taloudelliselta ja historialliselta kontekstiltaan eri aikakauden diskursseja voidaan myös asettaa 

uudella tavalla kontrastiin EVAn kahdeksan- ja yhdeksänkymmentälukujen diskurssit ja havainnoida 

muutoksia niissä.  

 

Toinen tutkimustraditio, johon tämä tutkimus tuo panoksensa, koskee laajempaa 

historiantutkimuksen suuntausta, jossa pyritään tarkastelemaan Suomen viime vuosikymmenten 

poliittista ja taloudellista historiaa osana laajempaa maailmanhistoriallista käännettä. Näissä 

tutkimuksissa kiinnostuksen kohteena on ennen kaikkea ideologinen ja poliittinen muutos, joka 

tapahtui Suomen lisäksi muissa länsimaissa 70-luvun talouskriisien myötä. Tutkimuksissa korostuu 

ajatus kontingentista poliittisesta historiasta. Välttämättömien kehityslinjojen sijaan jäsennetään 

muutosta aktiivisena toimintana ja ideologisena kamppailuna. Tällaisen tutkimuksen kiinnostuksena 

ovat olleet esimerkiksi Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen suunnanvaihdos sosialismista 

                                                
11 Koskinen, Anniina: ”Jos joudumme outoon seuraan, meistä ajatellaan outoja ajatuksia”: Elinkeinoelämän 
valtuuskunta ja Suomen suhde Länsi-Eurooppaan 1974–1992, pro gradu, Poliittinen historia, Helsingin yliopisto, 
2018. 
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markkinamyönteisyyteen12, Suomen julkisen sektorin markkinapohjaiset reformit13 tai 

pääomaliikkeiden vapautumisen oikeushistoria14. 

 

Tässä tutkimustraditiossa uusliberalismi on ollut yhtenä teoreettisena selitysvälineenä muiden 

joukossa.15 Niiden lisäksi varsinaista ”suomalaisen uusliberalismin historiaa” on tehnyt Heikki 

Patomäki teoksessaan Uusliberalismi Suomessa: lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot, 2007. 

Poleemisessa teoksessaan Patomäki argumentoi uusliberalismin tulleen Suomeen kansainvälisten 

instituutioiden, kuten OECD:n vaikutuksesta ”asiantuntijavaltana”. Patomäki jäsentää 

uusliberalismia ennen kaikkea teknokraattisen hallinnan projektiksi, jonka toteutuksesta ovat 

vastanneet kansainvälisiä vaikutteita saanut virkamiehistö.16 Tässä maisteritutkielmassa näkökulma 

on erilainen. Uusliberaalia diskurssia jäljitetään virkamiehistön sijaan elinkeinoelämän puolelta, ja 

EVAa tarkastellaan uusliberaaleja argumentteja tuottavana, ei kansainvälistä kehitystä ja ajattelua 

passiivisesti vastaanottavana tahona. Tätä kautta tämä tutkielma tuo oman lisänsä siihen 

keskusteluun, jossa yritetään ymmärtää suomalaisen uusliberalisoitumisen yhteyksiä ja eroja 

laajempaan maailmanhistorialliseen uusliberalisoitumisen kehitykseen. 

 

Pyrkimyksellä uusliberalismin tutkimuksen selitysmallien käyttämiseen tämä tutkimus asettuu myös 

vaatimattomaksi osaksi ennen kaikkea vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen syntynyttä uusliberalismin 

uutta tutkimusta, jota jäsennän tarkemmin seuraavaksi. 

 

1.3. Uusliberalismi	teoreettisena	viitekehyksenä	ja	analyysin	
työkaluna	

 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys ammentaa uusliberalismin tutkimuksen perinteestä. 

Uusliberalismi ei ole yksiselitteinen käsite, vaan pikemminkin löyhä yläkäsite. Sillä kuvataan 

                                                
12 Outinen, Sami: Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta markkinareaktioiden ennakointiin: työllisyys 
sosiaalidemokraattien politiikassa Suomessa 1975-1998. Into-Kustannus, 2015; Marttila, Jouko: Hillitty 
markkinatalous: Kokoomuksen ja SDP:n talouspoliittinen lähentyminen ja hallitusyhteistyö 1980-luvulla. 
Helsingin yliopisto, 2016. 
13 Yliaska, Ville: Tehokkuuden Toiveuni: Uuden Julkisjohtamisen Historia Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. 
Helsinki: Into-Kustannus, 2014; Julkunen, Raija. Suunnanmuutos: 1990-luvun Sosiaalipoliittinen Reformi 
Suomessa, Tampere, Vastapaino, 2001. 
14 Kari, Markus: Suomen Rahoitusmarkkinoiden Murros 1980-luvulla: Oikeushistoriallinen Tutkimus, Helsinki, 
Into-Kustannus, 2016. 
15 Katso esimerkiksi Outinen, 2015, 304–315; Kari, 2016, 472–480; Marttila, 2016, 298–308. 
16 Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa: lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot, Helsinki, WSOY, 
2007, 9–13. 
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joukkoa erityisesti 1900-luvun jälkipuolella vaikuttaneita ideologisia ja poliittisia suuntauksia, jotka 

pyrkivät määrittelemään uudelleen valtion, talouden ja yksilöiden suhdetta. Historiantutkimuksen 

näkökulmasta voidaan puhua myös ”uusliberalismin ajasta”. Sillä viitataan pääsääntöisesti 1970-

luvun öljykriisin jälkeen voimaan nousseiden uusien poliittisten aatteiden hegemonian aikaan, joka 

on kestänyt nykypäivään saakka.17 Yleisesti voidaan luonnehtia, että uusliberaalia ajattelutapaa 

määrittää usko markkinoihin ylivertaisena tiedon, resurssien allokaation ja paremman yhteiskunnan 

tuottamisen menetelmänä, jonka toiminnan ympärille yhteiskunta on järjestettävä. Vapaakauppa, 

sekä pääomaliikkeiden vapaa liikkuvuus ja vähäinen verotus ovat uusliberaalissa poliittisessa 

teoriassa keskeisessä roolissa. ”Uutta” uusliberalismissa suhteessa aikaisempaan, ennen 1900-luvun 

puoliväliä vaikuttaneeseen liberalismiin on sen irtisanoutuminen ajatuksesta liberalismin ja 

markkinoiden luonnollisuudesta: markkinajärjestys ei synny ja säily sellaisenaan, vaan se on 

aktiivisesti tuotettava poliittisesti. Uusliberalismissa valtio ei sellaisenaan näyttäydy negatiivisena, 

vaan itse asiassa toimiva markkinatilanne on mahdollista luoda ainoastaan sen takaaman laillisen 

järjestyksen puitteissa. Keskeistä uusliberalismin poliittisessa projektissa on toisaalta rajoittaa valtion 

puuttumista talouteen, eli pyrkimyksenä on epäpolitisoida talous erillisenä yhteiskunnallisena 

kenttänä. Toisaalta taas valtion on lakien ja järjestyksen kautta toimittava taloudellisen toiminnan 

institutionaalisena takaajana, mutta senkin vallankäytön keskeiseksi toimintalogiikaksi tulee nostaa 

markkinamekanismi.18 

 

Akateemisessa tutkimuksessa ei toistaiseksi olla päädytty tyydyttävään konsensukseen 

uusliberalismin tarkasta luonteesta tai hyödyllisyydestä analyyttisena työkaluna. Toisinaan 

uusliberalismia syytetään pejoratiiviseksi käsitteeksi, jota käyttävät vain sen poliittiset vastustajat, 

eivät ”uusliberaalit” itse.19 Käsitehistoriallisesti kuitenkin uusliberalismin käsitteen ottivat käyttöön 

ensimmäisenä itsensä uusiksi liberaaleiksi – erotuksena 1800-luvun vapaakauppaa ja pientä valtiota 

kannattaneisiin liberaaleihin – määritelleet samanmieliset ajattelijat, jotka kerääntyivät 30-luvulla 

Ranskassa Walter Lippmannin mukaan nimettyyn tunnettuun konferenssiin (Colloque Walter 

Lippmann).20 Uusliberaalien itsensä puheessa käsite muotoutui tarkoittamaan uudenlaista tapaa tuoda 

                                                
17 Uusliberalismia historiallisena ilmiönä käsitellään tarkemmin luvussa 2. Tässä keskitytään sen käsitteelliseen 
sisältöön ja hyödyllisyyteen teoriana ja työkaluna. 
18 Yliaska, 2014, 44–46; Biebricher, Thomas: The Political Theory of Neoliberalism, Redwood City, Stanford 
University Press, 2019, 33–79; Springer, Simon; Birch, Kean; MacLeavy, Julie: An introduction to neoliberalism, 
teoksessa Springer, Simon; Birch, Kean; MacLeavy, Julie: The Handbook of Neoliberalism, New York, 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 
19 Patomäki, 2007, 10.  
20 Deiter, Plehwe: Introduction, teoksessa Mirowski, Philip; Plehwe, Dieter: The Road from Mont Pèlerin: The 
Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge, Harvard University Press, 2009, 10–17. 
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1800-luvun vapaakaupan liberaalit ideaalit modernin valtion kontekstiin. Vasta 1970-luvulta 

eteenpäin uusliberaalit ajattelijat ovat pyrkineet häivyttämään tätä katkosta aikaisempaan liberalismin 

traditioon, ja sen sijaan pyrkineet korostamaan osaansa länsimaisen liberalismin ajattelijoiden 

jatkumossa.21  

 

Perinteiselle taloustieteen ja -historian kertomukselle tyypillistä taas on se, ettei se tunnusta 

uusliberalismin tai uusliberaalin historiankäänteen olemassa oloa lainkaan: talouspolitiikassa ja 

yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat determinoituina laajempaan kehitykseen teknologisten ja 

taloudellisten innovaatioiden myötä.22 

 

Uusliberalismin tutkimus on kuitenkin herättänyt kasvavissa määrin mielenkiintoa akateemisissa 

piireissä, ennen kaikkea vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Uusliberalismin analyyseissa 

perinteisesti kaksi keskeisintä tutkimustraditiota ovat olleet foucaultlainen, uusliberalismin 

hallinnallista puolta painottanut traditio sekä marxilainen, uusliberalismia poliittisen talouden 

ilmiönä tutkinut traditio. Näiden lisäksi viime vuosina on alettu korostaa uusliberalismin 

aatehistoriallista puolta, sekä uusliberalismin pluraalia ja prosessinomaista luonnetta korostavia 

tulkintalinjoja. 

 

Foucaultlaisessa tutkimusperinteessä uusliberalismi ymmärretään yhteiskunnallisen hallinnan 

logiikkana. Perinne nojaa Michel Foucault’n vuosien 1978-1979 Collège De Francessa esittämään 

luentosarjaan The Birth of Biopolitics, jossa Foucault tulkitsee uusliberalismia uudenlaisena 

yhteiskunnallisen hallinnan (gouvernementalité) tekniikkana. Uusliberalismissa modernit valtiot 

muokkaavat kansalaisten suhdetta itseensä ja talouteen, ja tuottavat yhteiskunnallista järjestystä, 

jonka keskiössä on taloudellisella rationaliteetilla maailmaa navigoiva yksilö. Tätä traditiota ovat 

jatkaneet muun muassa Wendy Brown, Pierre Dardot ja Christian Laval.23 

 

                                                
21 Tästä laajemmin Stedman Jones, Daniel: Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal 
Politics, Princeton University Press, 2012, 85–133. Jatkuvuuden korostamisesta esimerkkeinä ovat 70- ja 80-
luvulla perustetut liberaalien ajattelijoiden nimeän kantavat ajatuspajat, kuten Iso-Britannian Adam Smith -
instituutti ja yhdysvaltalainen James Madison -instituutti, jotka edustivat kuitenkin puhtaan uusliberaalia ajattelua. 
22 Katso esimerkiksi Hay, Collin: The normalizing role of rationalist assumptions in the institutional embedding of 
neoliberalism, 2004, Economy and Society, 33:4, 500–527, DOI: 10.1080/0308514042000285260 
23 Birch, Kean: A Research Agenda for Neoliberalism, Northampton, MA, Edward Elgar Publishing, 2017, 65–66. 
Tällainen tiivistys ei luonnollisesti tee täyttä oikeutta Foucault’n käsitykselle. Katso laajemmin esimerkiksi 
Brown, Wendy: Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, Cambridge, Massachusetts, The MIT 
Press, 2015, 50–70. 
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Marxilaisessa poliittisen taloustieteen ja historian tutkimusperinteessä on yleensä tulkittu, että 

uusliberaali ideologia ja diskurssi ovat itse asiassa vain kapitalismin tuorein pyrkimys ylläpitää 

kasvuaan. Marxilainen tulkinta asettaa ensisijaiseksi vaikuttajaksi yhteiskunnan alarakenteen, eli 

taloudelliset tekijät ja tuotantosuhteen, joiden muutosta uusliberalismi syntyy poliittisen ja 

yhteiskunnallisen diskurssin tasolla oikeuttamaan.24 Toisen maailmansodan jälkeen läntisissä 

teollisuusmaissa raskaiden investointien ja kohonneen palkkatason myötä pääoman voiton suhdeluku 

(”lisäarvon suhde sen tuottamiseen käytettyyn kokonaispääomaan”25) oli 1970-lukuun mennessä 

laskenut merkittävästi.26 Vähentyneiden voittojen kontekstissa pääomaliikkeiden vapauttaminen ja 

tuotannon siirtäminen matalien kustannusten maihin oli pääoman pyrkimys hakea kasvua uudenlaisia 

markkinoita luomalla ja tuotantokustannuksia alentamalla. Uusliberalismin diskursiiviset 

ulottuvuudet vapaudesta, markkinoista ja valtiosta ovat marxilaisessa tulkinnassa vain 

pintarakennetta, joka otettiin hallitsevan luokan toimesta käyttöön legitimoimaan syvemmät 

kapitalismin taloudellisten prosessien muutokset.27 

 

Päinvastoin taas aatehistoriallisessa uusliberalismin tutkimusperinteessä ollaan ennen kaikkea 

kiinnostuneita uusliberalismista ideoiden ja argumentaation tasolla. Tutkijat ovat analysoineet 

taloudellisen ajattelun hegemonisten ideoiden muutosta ja sen vaikutusta talouspolitiikkaan, mikä 

tapahtui kaikkialla länsimaissa 1970-luvun talouskriisien myötä. Esimerkiksi Mark Blyth on 

tarkastellut taloustieteellisen paradigman uusliberaalin käänteen historiaa, mikä hänen mukaansa 

selittää vuoden 2008 finanssikriisin johtanutta ja sen jälkihoitoa määrittänyttä talouspolitiikkaa.28 

Toiset tutkijat taas ovat painottaneet yksittäisten uusliberaalien ajattelijoiden ja heidän verkostojensa 

vaikutusta laajempaan ideologiseen käänteeseen. Esimerkiksi Phillip Mirowski on tarkastellut 

uusliberalismia ideologis-poliittisena kokonaisjärjestelmänä, jossa yhden koherentin ideologian 

sijaan korostuu ”maatuskanuken” (Russian doll) rakenne. Sisäisimpänä ”nukkena” hänen mallissaan 

on Colloque Walter Lippmannin työtä jatkanut, vuonna 1947 perustettu Mont Pelerin Societyna 

tunnettu ajatuskollektiivi, joka pyrki aktiivisesti tuottamaan uusliberaalia ajattelua, ja viemään sitä 

eteenpäin vähemmän akateemisille nuken ulkokuorille. Kokonaisuudesta muodostuu monimutkainen 

verkosto akateemisia instituutteja, ajatushautomoita ja lobbareita, joiden ajatusten alkuperä ei 

                                                
24Davidson, Neil: Neoliberalism as a Class-Based Project, teoksessa Cahill, Damien; Cooper, Melinda; Konings, 
Martijn; Primrose, David: The SAGE Handbook of Neoliberalism. SAGE, 2018, 55–68. 
25 Jokinen, Oskari: Marx, lama ja voiton suhdeluvun laskutendenssi https://alusta.uta.fi/2017/04/04/marx-lama-ja-
voiton-suhdeluvun-laskutendenssi/. Katsottu 8.1.2022. 
26Roberts, Michael: The Long Depression: Marxism and the Global Crisis of Capitalism, Chicago, Illinois, 
Haymarket Books, 2016, 59–64.  
27 Birch, 2017, 66–68. 
28 Blyth, Mark: Austerity: the history of a dangerous idea, Oxford University Press, 2013, 132–177.  
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välttämättä ole ilmiselvästi suorassa viittaussuhteessa Mont Pelerin Societyn alkuperäisiin 

ajattelijoihin, vaikka ajatukset ja poliittiset ratkaisumallit sinänsä ovat ”uusliberaaleja”. Mirowskin 

edustaman tradition argumenttina on, että uusliberalismia voidaan ymmärtää nimenomaisesti 

alkuperäisten ”uusliberaalien” ajattelijoiden luomana ja propagoimana ideologisena traditiona, joka 

toisaalta on verkostomaisesti levittäytynyt ympäri maailmaa.29  

 

Jamie Peck on argumentoinut, että uusliberalismia tulisi ymmärtää monoliittisen ilmiön sijaan 

jatkuvana ja elävänä uusliberalisoitumisena, monisyisenä ja ristiriitaisenakin prosessina, jolla ei 

varsinaisesti ole mitään uusliberalismin loppupistettä. Uusliberalismin keskeisten teoreetikkojen 

ajattelu voi toimia politiikan inspiraationa ja poliittisena suunnannäyttäjänä, mutta vääjäämättä 

uusliberaali politiikka kohtaa ja muovautuu kunkin kontingentin ympäristönsä mukaisesti.30 Samoin 

jotkut uusliberalismin tutkijat ovat pyrkineet ratkaisemaan uusliberalismin käsitteellisen 

epämääräisyyden ongelmaa vaatimalla keskittymistä ”oikeasti olemassa olevaan uusliberalismiin” 

(actually existing neoliberalism). He korostavat, että uusliberalismi on mahdollista ymmärtää vain 

konjunktuurina, kudelmana joka on suurempi kuin uusliberalismin paikallisista variaatioista 

analysoitujen osien summa. Näissä traditioissa uusliberalismia hahmotetaan tilallisten ja ajallisten 

erojen läpi epätasaisesti etenevänä prosessina. Uusliberalismin käsitteen kautta voidaan kuitenkin 

hahmotella problematisoinnin kenttä, jonka yksittäisiä osia voidaan ymmärtää sen kokonaisuutta 

vasten.31 

 

Uusliberalismin tulkintojen moninaisuus on saanut jotkut tutkijat vaatimaan, että koko käsite tulisi 

hylätä analyyttisena kategoriana. Esimerkiksi Rajesh Venugapol argumentoi laajasti siteeratussa 

artikkelissaan, että nykyisessä laveassa määrittelyssään uusliberalismin käsite toimii ihmistieteissä 

pikemminkin analyysin kohdettaan moralisoivana retorisena työkaluna, kuin varsinaisena analyysia 

edesauttavana apuvälineenä.32 

 

Tässä tutkielmassa kuitenkin uusliberalismi on otettu analyysin työkaluksi. Pyrkimyksenä ei ole 

ratkaista kysymystä uusliberalismin analyyttisesta käyttövoimasta tai antaa sille eksaktia 

määritelmää. Sen sijaan sovellan uusliberalismin tutkimuksessa saatuja tuloksia, ja koettelen niiden 

                                                
29 Mirowski, Plehwe, 2009, 417–446. 
30 Peck, Jamie: Constructions of Neoliberal Reason Oxford: Oxford University Press, 2010, 1–38. 
31 Peck, Jamie; Brenner, Neil; Theodore, Nik: Actually Existing Neoliberalism, teoksessa SAGE Handbook of 
Neoliberalism, 2018.  
32 Venugopal, Rajesh: Neoliberalism as concept. Economy and Society, 44:2 (2015), 165–187, DOI: 
10.1080/03085147.2015.1013356; Birch, 2017. 
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selitysvoimaa EVAn diskurssia vasten. Ajatuksena on, että uusliberalismin käsitteen ja teoreettisen 

työkalun kautta voi havaita uusliberaalille diskurssille tyypillisiä kontingensseja ja 

argumentaatiorakenteita, jotka muuten jäisivät piiloon, sillä uusliberaalilla diskurssilla on taipumus 

kääriä itsensä välttämättömyyksien ja tosiasioiden kaapuun.33 Tarkastelemalla EVAn argumentaation 

ja puheen samanmuotoisuutta ja –kaltaisuutta uusliberalismin tutkijoiden havainnoimien diskurssien 

kanssa voi myös jäsentää EVAa osaksi laajempaa historiallista kontekstia. 

 

1.4. Tutkimuskysymykset	
 

Näistä historiantutkimuksellisista ja teoreettisista lähtökohdista kumpuavat myös tutkielman 

keskeiset kysymykset. Ensisijaisena, arkistoaineistolle asetettuna kysymyksenä on kysymys EVAn 

diskurssissa esitetyistä yhteiskunnallisista näkemyksistä ja argumenteista: mitä EVAssa ajateltiin ja 

keskusteltiin taloudesta, politiikasta, ideologiasta, yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta 1980-luvulta 

1990-luvun puoliväliin? Kuinka keskustelu muuttui tarkasteluaikakautena ja kuinka se oli suhteessa 

historialliseen kontekstiin, jossa diskurssi tapahtui? Näiden kysymysten tuloksia vasten taas esitetään 

analyyttisten kysymysten verkko: Missä määrin EVAn keskustelua voi mieltää uusliberalismin 

ajatusten mukaiseksi ja millä tavoin? Miten EVAn keskustelua voidaan selittää ja ymmärtää 

uusliberalismin historiallista taustaa vasten?  

 

1.5. Aineiston	rajaus	
 
Tutkimuskysymyksiin vastataan alkuperäisaineistoa analysoimalla. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

kahta pääsääntöistä alkuperäislähdettä. Ensimmäisenä ovat Elinkeinoelämän valtuuskunnan arkistot, 

joista on hyödynnetty järjestön toimintaan liittyviä asiakirjoja. Näitä ovat pääsääntöisesti pöytäkirjat 

liitteineen, toimintasuunnitelmat ja –kertomukset, sekä erinäiset keskusteluja ja alustuksia kuvaavat 

asiakirjat. Toisena alkuperäislähteenä on Elinkeinoelämän valtuuskunnan nimissä34 tehdyt julkaisut, 

joista on valikoitu tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset.  

 

                                                
33 Esimerkiksi uusliberaali Thatcherin hallinto tuli tunnetuksi sloganistaan There is no alternative (TINA), jonka 
tarkoitus oli asettaa vapaa markkinatalous ja talouden globalisaatio ainoaksi mahdolliseksi politiikaksi. 
34 Tästä syystä olen jättänyt pois muutamat ei-evalaisten ”puheenvuoroja” sisältäneet julkaisut, joiden ei selkeästi 
ole ollut tarkoitus edustaa ns. järjestön yleislinjaa, vaan toimia poleemisina keskustelunavauksina. Lista 
käytetyistä julkaisuista löytyy lähdeluettelosta. 



	 14	

Tätä rajauksellista ratkaisua tukee aineiston luonne. Keskeisenä lähteenä toimivat EVAn pöytäkirjat, 

jotka koostuvat sekä puolivuosittaisista valtuuskunnan kokouksista, jossa paikalla on suomalaisen 

elinkeinoelämän keskeisiä toimijoita, että neljännesvuosittain pidetyistä työryhmän eli käytännössä 

järjestön hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, joissa puheen- ja toimitusjohtajilla on diskurssin 

tuottajana keskeinen rooli. Sen lisäksi aineistona tarkastellaan järjestön nimissä laadittuja 

toimintasuunnitelmia, –kertomuksia ja vastaavia dokumentteja ja muistioita, jotka edustavat järjestön 

toiminnan virallista linjaa. Näiden lisäksi tarkastelussa ovat myös EVAn julkisuuteen tarkoitetut 

julkaisut, jotka tuotettiin aina järjestön nimissä – usein varsinaista kirjoittajaa ei edes mainita. 

 

Rajauksena ajatuksena on hahmotella kokonaiskuva ”EVAsta”, joka puhuu ja argumentoi järjestönä, 

yhtenä kokonaisuutena toimivana ajatuspajana. EVAssa, kuten missä tahansa yhteisössä on 

vääjäämättä hajontaa erinäisten näkemysten välillä.35 Samoin yksittäisen EVAn jäsenet olivat 

hyvinkin aktiivisia keskustelijoita julkisuudessa. Tarkoitus on kuitenkin tarkastella nimenomaan sitä 

diskurssia, jota EVAssa käytiin ja tuotettiin järjestön nimissä.   

 

Rajaus on myös ohjannut analyysilukujen kolme ja neljä esitystapaa. Puhun pääsääntöisesti EVAsta 

puhujana, kun viittaan lähdeaineistoissa esiintyviin puheenvuoroihin. Jos puheenvuoron esittänyt 

henkilö on tiedossa, se on selvennetty alaviitteessä. Viimeisessä luvussa palaan kysymykseen EVAsta 

diskurssin esittäjänä, ja esitän muutamia tulkintoja analyysiluvussa havaituille sisällöllisille 

painotuksille ja puutteille. 

  

Tutkimuksen aikakausi on rajattu kattamaan kahdeksankymmentäluvun ja 90-luvun laman 

aikakauden vuoteen 1995 saakka. Rajauksen tarkoituksena on ilmentää EVAn argumentaation 

muutosta kahdessa erilaisessa kontekstissa: 80-luvun taloudellisesti suotuisana kasvun aikakautena 

ja 90-luvun laman taloudellisen kriisin yhteydessä. Tarkastelemalla kahden taloudelliselta 

ilmapiiriltään erilaisen aikakauden diskurssia, voidaan havaita katkoksia ja jatkuvuuksia, jotka EVAn 

puheessa ilmenevät. Yhdeksänkymmentäluvun puoliväliin asti ulottuva tarkastelu tuo ilmi myös 

historiallisia seikkoja, jotka ovat aikaisemmalta tutkimukselta jääneet piiloon.  

 

                                                
35 Wuokko hahmottaa järjestöjen ja toimijoiden suhdetta seuraavasti: ”Voidaan pohtia myös, missä määrin 
järjestön toimiva johto lopulta edustaa ja heijastaa juuri jäsenkunnan näkemyksiä omien henkilökohtaisten 
käsitystensä sijaan. Järjestöihin kuuluminen on kuitenkin vapaaehtoista, joten voidaan olettaa että toimiva johto 
edustaa jäsenkuntaa vähintään riittävän hyvin silloin, kun jäsenet eivät eroa järjestöstä tai peräti lakkauta sitä.” 
Wuokko, 2016, 10. 
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1.6. Diskurssianalyysi	tutkimusmetodina	
 
Tutkielmassa ainestoa lähestytään kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysilla 

tarkoitetaan teksteistä tai puheista koostuvan kokonaisuuden, diskurssin tutkimusta. 

Diskurssianalyysi eroaa esimerkiksi rakenteisiin tai henkilöhistoriaan keskittyvän 

historiantutkimuksen menetelmistä siinä, että se kiinnittää huomion tutkittavana olevaan tekstiin 

itseensä. Pyrkimyksenä ei ole tutkia lähteissä esiintyvien puhujien ”todellisia” intentioita, päästä 

lähteen taakse, vaan tarkastella puhetta ja puhetapoja, jotka lähteessä esiintyvät. Diskurssianalyysissa 

tutkimuksen huomio kohdistetaan aineistossa käytettyyn kieleen, sen ilmaisuihin ja argumentaatioon. 

Ydinajatuksena on, ettei kieli ole neutraali maailman kuvaamisen väline: yhtäältä kielenkäyttö 

muokkaa käsitystä maailmasta ja toisaalta maailma puolestaan vaikuttaa kielenkäytön kehitykseen. 

Kriittinen diskurssianalyysi on diskurssianalyysin näkökulma, joka painottaa myös kielenkäytön 

valtaan kytkeytyneitä ulottuvuuksia: miten valta näkyy pyrkimyksessä määritellä asioita diskurssissa, 

ja miten se suhtautuu laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin?36 

 

EVAn luonteesta tietoja ja yhteiskunnallista keskustelua tuottamaan pyrkivänä ajatuspajana johtuen 

on mielekästä keskittää huomio nimenomaan argumentaatioon, joka EVAn aineistoissa esiintyy. 

Argumentaatio ymmärretään tässä laajassa mielessä, jossa analyysin otetaan mukaan tiedollisten 

väitteiden lisäksi puhetavat ja erinäiset retoriset keinot. 

 

Työkaluiksi on otettu myös diskurssianalyysin lähellä olevan retoriikka-analyysin keinoja. Arja 

Jokisen mukaan retoriikan analyysi keskittyy myös tutkimaan kielenkäyttöä tekoina ja vaikuttamisen 

välineenä. Sen menetelmät ovat diskurssianalyysille hedelmällisiä, vaikka painotuserona 

diskurssianalyysi usein korostaa enemmän laajemman kulttuurisen kontekstin merkitystä pelkän 

retorisen vaikuttamisen tutkimisen sijaan.37 EVAn aineistoa tarkastellaan argumentoivana puheena, 

josta voidaan myös havainnoida jatkuvuuksia ja katkoksia, joiden selitys on kytkettävissä laajempaan 

kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin. 

 

Viime kädessä historiantutkimus on kuitenkin aina myös kontekstualisoivaa ja hermeneuttista. 

Tutkimuksessa ei ole keskitytty ainoastaan analysoimaan EVAn puhetta, vaan yhtä merkittävänä 

                                                
36 Leiwo, Matti; Pietikäinen, Sari: Kieli vuorovaikutuksen ja vallankäytön välineenä, teoksessa Palonen, Kari; 
Summa, Hilkka: Pelkkää retoriikkaa: tutkimuksen ja politiikan retoriikat, Tampere, Vastapaino, 1996, 102–106; 
Suoninen, Eero: Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen, teoksessa Jokinen, Arja; Juhila, Kirsi; 
Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi liikkeessä, Tampere, Vastapaino, 1999. 
37 Jokinen, Arja: Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin, teoksessa Jokinen; Juhila; Suoninen, 1999. 
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osana EVAn diskurssi asetetaan osaksi laajempaa historiallista taustaa, jota kautta tehdään 

ymmärrettäväksi sitä kontekstia, jossa kukin analyysin kohteena oleva puheakti esiintyy. Tämä 

lähestymistapa määrittää myös tutkimuksen esitystapaa. Ennen varsinaista EVAn diskurssianalyysia 

esittelen luvun kaksi taustaosiossa laajemman historiallisen kontekstin, jonka osana ja jota vasten 

EVAn diskurssia analyysiluvuissa kolme ja neljä jäsennetään. Samoin analyysiluvuissakin 

taustoitetaan tarpeen mukaan historiallista kontekstia, jonka ymmärtäminen on edellytys ymmärtää 

EVAn diskurssia itseään. 
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2. Diskurssin	historiallinen	konteksti	
 

Tässä luvussa käyn lyhyesti läpi sen historiallisen taustan, johon Elinkeinoelämän valtuuskunnan 

diskurssi asettuu. Aluksi esittelen muutoksen toisen maailmansodan jälkeisistä kasvun 

vuosikymmenistä seitsemänkymmentäluvun talouskriisiin. Sen jälkeen taustoitan uusliberaalin 

ajattelun kehitystä ja valtaantuloa. Lopuksi käsittelen lyhyesti uusliberalismin, ajatuspajojen ja liike-

elämän suhdetta. 

 

2.1. Kulta-ajasta	rauta-aikaan	–	sodan	jälkeinen	kasvu	ja	kriisi	
 
Toisen maailmansodan päättyminen merkitsi myös ideologista kokonaismuutosta. Natsismin lisäksi 

historian roskakoriin saivat mennä myös taloudellista liberalismia, kultakantaa ja vapaakauppaa 

kannattaneet ajatukset, joiden tulkittiin olleen sotaan johtaneen talouskriisin taustalla, sekä olleen 

kykenemättömiä vastaamaan kriisistä seuranneisiin sosiaalisiin ongelmiin. Toisaalta taas sekä 

sotavuosia edeltänyt New Deal –elvytysohjelma Yhdysvalloissa että sodan ajan kokemukset 

valtiojohtoisesta talousjärjestelmän toimivuudesta sodan voittajamaissa olivat syöneet pohjaa 

yhteiskuntajärjestykseltä, jossa valtiolla olisi mahdollisimman vähäinen roolia taloudessa. Yleisenä 

eetoksena oli valjastaa julkiset resurssit sodankäynnin jälkeen myös rauhanajan hyötykäyttöön. 

 

Uusi, oppi-isänsä John Maynard Keynesin mukaan usein keynesiläiseksi nimitetty talouspoliittinen 

ajattelu perustui aktiiviselle valtiointerventiolle ja pyrkimykselle täystyöllisyyteen. Keynesin mukaan 

valtion tuli olla aktiivisessa roolissa tasoittamassa suhdannevaihteluja: laskukausina tuli elvyttää 

aktiivisesti, jotta vältettäisiin huonon kierteen syntyminen, ja nousukaudella keskuspankin 

korkopolitiikalla tuli estää talouden ylikuumeneminen. Toisen maailmansodan jälkeen nämä opit 

saivat myös globaalin muodon, kun pääomat asetettiin tiukan kontrollin alaiseksi Bretton-Woods –

järjestelmässä, joka sitoi valuutat kiintein kurssein Yhdysvaltain dollariin. 

 

Interventionistinen talousajattelu omaksuttiin enemmän tai vähemmän osaksi kaikkien läntisten 

kapitalististen maiden poliittista työkalupakkia. Samalla valtion tehtävät ja sen osuus 

bruttokansantulosta kasvoivat merkittävästi. Osana uudistuksia kaikkiin läntisiin teollisuusmaihin 

syntyi jonkinlainen sosiaalivaltiomalli38, ja täystyöllisyyttä pidettiin yleisesti keskeisenä 

                                                
38 Perinteisesti mallit on jaoteltu kolmeen: liberaaliin, konservatiiviseen ja sosiaalidemokraattiseen. Näistä ja 
kansallisista variaatioista Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, N.J, 
Princeton University Press, 2013. 
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talouspolitiikan painopisteenä. Taloudellisen ajattelun muutoksen lisäksi taustalla vaikutti poliittisten 

valtasuhteiden muutos: maiden eliitit ajattelivat, että uudistukset toimisivat kompromissina 

voimistunutta työväenluokkaa vastaan. Sosialististen voimien pelko oli sodan voittajana 

vahvistuneen Neuvostoliiton myötä kasvanut, ja työväenpuolueet olivat demokraattisissa vaaleissa 

suosittuja. Toisaalta jaettavaakin riitti: sodan jälkeisen kaaoksen hellitettyä kaikki teollisuusmaat 

saavuttivat vuosi toisensa jälkeen ennennäkemättömiä kasvulukuja. Vahvan ammattiyhdistysliikkeen 

ja laajentuneen äänestysoikeuden tuottaman poliittisen paineen vuoksi voitot myös jakautuivat 

tasaisesti työn ja pääoman välillä. Palkkojen nousu toi mukanaan myös kulutusyhteiskunnan nousun, 

mikä osaltaan ruokki hyvää kierrettä. Esimerkiksi historioitsija Eric Hobsbawm kutsuu sodan 

jälkeisiä muutamaa vuosikymmentä kapitalismin ”kulta-ajaksi”.39 

 

Suomessa sotien jälkeinen dynamiikka noudatteli pitkälti näitä kehityslinjoja. Sosiaalidemokraattisen 

puolueen ja Maalaisliiton johdolla laajennettiin sodanjälkeisinä vuosikymmeninä sosiaalivaltiota 

palvelu palvelulta. Samalla teollistuminen, kaupungistuminen, palkkatyön yleistyminen ja kasvava 

koulutusaste merkitsivät nopeasti kohentuvaa elintasoa. Täystyöllisyys, pysyvä työpaikka ja sen 

kylkeen kehittyneet eläke-, työttömyys-, sosiaaliturva- ja terveydenhuoltojärjestelmät osaltaan 

tukivat kehitystä, jota Juha Siltala on kuvannut muuttumiseksi ”välttämättömyyden yhteiskunnasta 

valinnan yhteiskunnaksi”.40 

 

Suomessa valtion ja talouden suhde on kuitenkin ollut joidenkin tulkintojen mukaan vähemmässä 

määrin keynesiläisiin oppeihin perustuvaa kuin verokkimaissa. Juhana Vartiaisen ja Jukka Pekkarisen 

mukaan Suomessa talouspolitiikka on ollut interventionistista, mutta ei keynesiläistä siinä mielessä, 

että se olisi asettanut Keynesin korostaman täystyöllisyyden tavoitteen kokonaiskysyntää 

säätelemällä talouspolitiikan keskiöön. Pikemminkin voi ajatella, että Suomen pitkän linjan 

talouspolitiikkaa on määrittänyt valtion pyrkimys säädellä ja sovittaa erinäisiä taloudellisia 

erityisintressejä yhteen interventioilla. Ennen kaikkea talouspoliittista interventiota on käytetty 

ulkomaankaupan tukemiseen.41 

 

                                                
39 Hobsbawm, Eric John: Äärimmäisyyksien Aika: Lyhyt 1900-luku, (1914–1991), Tampere, Vastapaino, 1999. 
326–404; Desai, Meghnad: Marxin kosto: kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema, 
Helsinki, Gaudeamus, 2008, 261–284. On kuitenkin syytä huomioida, että kehitys sulki ulkopuolelleen niin 
kutsutun kolmannen maailman maat. 
40 Siltala, Juha: Keskiluokan nousu, lasku ja pelot. Kustannusosakeyhtiö Otava, 2017, 26–31. 
41 Pekkarinen, Jukka; Vartiainen, Juhana: Suomen talouspolitiikan pitkä linja. WSOY, 1993, 48–57. Katso myös 
esimerkiksi Heikkinen, Sakari: Julkinen talous, valtiontalous ja finanssipolitiikka, teoksessa Laine, Jaana (toim.): 
Vaurastumisen vuodet: Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen, Gaudeamus, 2019.  
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Toisen maailmansodan jälkeinen pitkä taloudellisen vakauden ja kasvun kausi päättyi 70-luvun 

öljykriiseihin. Talouskasvun keskuksena toiminut Yhdysvallat oli jo 60-luvulla kärsinyt 

kilpailukyvyn ja voittojen laskusta suhteessa muihin teollisuusmaihin, ennen kaikkea Saksaan ja 

Japaniin, jotka olivat osittain Yhdysvaltojen tuella teollistuneet pikavauhtia. 70-luvun alussa 

presidentti Richard Nixon irrotti Yhdysvallat Bretton-Woods –järjestelmästä, mikä päätti 

rahamarkkinoiden sääntelyn järjestelmän.42 Myös pääomien liikkeitä rajoittanut kansainvälinen 

valuuttakontrollijärjestelmä oli kuitenkin rakoillut jo ennen tätä, kun pääomat pyrkivät hakemaan 

suurempaa voittoastetta ammattiliittoihin ja hyviin työehtoihin sitoutuneen teollisuustuotannon 

ulkopuolelta.43  

 

Öljykriisit ja niitä seurannut stagflaatio eli samanaikainen inflaatio ja talouden pysähtyneisyys, mikä 

näkyi ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan nousseena massatyöttömyytenä, ei ollut kriisi 

vain taloudelle, vaan myös hallitsevalle talouspolitiikalle. Keynesiläinen talouspolitiikka oli 

perustunut valtiojohtoiseen suhdanteiden tasaamiseen: laskukaudella elvytettiin, nousukaudella 

talouden ylikuumentumista vältettiin korkotasoa säätelemällä. 70-luvun kriiseissä kuitenkin näytti 

siltä, että nämä vanhat opit eivät enää päteneet: elvytyksen söivät kohonneet polttoainekustannukset, 

mikä puolestaan nosti hintoja tuotantoketjussa ja tuotti inflaatiota laskematta työttömyyttä. 

Kansallisen valuutan devalvaatiokaan ei saanut vientiä nousuun globaalin taantuman tilanteessa, kun 

kysyntä oli kauttaaltaan vähentynyt.44 

 

Öljykriisin lisäksi läntisiä teollisuusmaita uhkasi myös toisenlaisen, perustavamman laatuinen 

taloudellinen mullistus: pääomaliikkeiden kontrollin vähentyessä ja kolmannen maailman, erityisesti 

Kiinan työvoimamarkkinoiden avautuessa länsimaisille pääomille, oli odotettavissa teollisen 

tuotannon siirtyminen halvemman työvoiman maihin. Samaan aikaan kiihtyvä automatisaatio ja 

ATK-kehitys uhkasivat työpaikkojen katoamisella myös kotimaiden tuotannossa. Kultakauden 

suurteollisuuteen, vahvoihin ammattiliittoihin ja palkkojen nousun myötä nousseeseen 

kulutuskysyntään perustunutta tuotantotaloudellista kapitalismin regiimiä on totuttu kutsumaan 

                                                
42 Gindin, Sam; Panitch, Leo: The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire, 
London, Verso, 2012, 133–152. 
43 Blakeley, Grace: Stolen: How to Save the World from Financialisation. Watkins Media Limited, 2019. 
44 Stephanie L. Mudge on jäljittänyt uusliberaalin käänteen ydinsyiden kytkeytyvän nimenomaan valtaan 
päässeiden vasemmistopuolueiden sodanjälkeiseen sitoutumiseen ”ekonomistiseen” ajatteluun, jotta keynesiläinen 
interventionistinen politiikka edusti. Sen perustavien premissien osoittautuessa epätodeksi oli 
vasemmistopuolueidenkin hyväksyttävä taloustieteen uudet tulkinnat monetarismin muodossa. Mudge, 
Stephanie: Leftism Reinvented: Western Parties from Socialism to Neoliberalism Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 2018. 
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autotehtailija Henry Fordiin viitaten fordistiseksi45. Tuleva ”post-fordistinen” yhteiskunta oli 

murroksen hetkellä vielä mysteeri, ja sen visioijille poliittinen hetki avoinna.46  

 

Maailmantaloudelliset murrokset heijastuivat myös Suomessa. Vaikka öljyn tuontiin sidottu 

idänkauppa suojasi hetkellisesti Suomen taloutta maailmalla tapahtuvilta heilahteluilta, 

vuosikymmenen puolivälissä öljykriisin vaikutus näkyi Suomessakin työttömyyden nousuna. Martti 

Miettusen hätätilahallitus epäonnistui vuonna 1975 inflaation taltuttamisessa ja työttömyyden 

hillitsemisessä.47 Maailmanlaajuisessa taantumassa vienti ei vetänyt, ja Suomen kansantalouden 

kokonaistuotanto putosi ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan edellisvuotta 

pienemmäksi.48 Tilanne pakotti reagoimaan: Talouskriisin myötä myös Suomen 

Sosialidemokraattinen puolue teki 70-luvun loppupuolella uuden linjaratkaisun, jossa se suuntautui 

yritysmyönteisemmäksi, sitoutui matalaan inflaatioon työllisyyden kustannuksella ja siirsi 

sosialismin tavoittelun hamaaseen tulevaisuuteen.49 Suomalaisen liike-elämän50 talouskriisi ja 

yleisvasemmistolaiseksi mielletty ilmapiiri ajoivat järjestäytymään tiiviimmin, jotta politiikan ja 

yhteiskunnan suuntaan saatettiin vaikuttaa entistä enemmän.51 Kriisi loi niin Suomessa kuin 

maailmallakin poliittisen ja ideologisen katkoksen, joka mahdollisti uusien ajatusten nousemisen 

poliittiseen keskusteluun. 

 

2.2. Uusliberalismin	ja	liike-elämän	nousu	
 

Toisen maailmansodan jälkeisessä, aktiiviseen valtiointerventioon ja täystyöllisyyteen tähdänneessä 

keynesiläisessä talouspoliittisessa valtavirrassa paitsioon olivat jääneet ennen 1930-luvun lamaa 

suosiossa olleet talousliberalistiset ajattelumallit, jotka korostivat valtion mahdollisimman vähäistä 

puuttumista kansantalouteen ja pääomaliikkeisiin. Edellisessä luvussa viitattiin uusliberaaliin 

                                                
45 Fordismista regiiminä tarkemmin Viren, Eetu: Raha ja työvoima: tutkimus rahasta yhteiskunnallisena suhteena, 
sen voimasta ja vaikutuksista työvoiman luokkakokoonpanoon, Tutkijaliitto, 2018, 153–164. 
46 Bob Jessopin mukaan fordismin kriisi avasi tilaisuuden kahdenlaiselle taloudelliselle mielikuvitukselle. 
Tulevaisuuden talous olisi joko uusliberaalia tai ”tietotaloutta”. Jessop, Bob: The Knowledge Economy and 
Education, teoksessa Guile, David; Livingstone, D. W: The Knowledge Economy and Lifelong Learning: A 
Critical Reader, Rotterdam, Sense Publishers, 2012. 
47 Marttila, 2016. 100-109. 
48 Wuokko, 2016, 67. 
49 Outinen, 2015, 317–320. 
50 Liike-elämällä tarkoitan työnantajista ja pääoman omistajista koostuvaa joukkoa ihmisiä, jotka käyttävät 
merkittävää valtaa ja resursseja talouselämässä ja talouselämän keskeisissä järjestöissä, kuten kauppakamareissa 
ja työnantajajärjestöissä. Liike-elämään ei voi mieltää esimerkiksi työnantajina toimivia pienyrittäjiä tai muita 
vaikutusvallaltaan ja resursseiltaan vähäisiä ”kapitalisteja”. 
51 Wuokko, 2016, 70–74. 
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ajatuskollektiiviin, joka oli toisen maailmansodan jälkeen järjestäytynyt ennen kaikkea Mont Pélerin 

Societyn ympärille. Yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta nämä toimijat olivat kuitenkin 

Wolfgang Streeckin sanoin ”institutionaalisessa periferiassa”52. Heidän ajatuksensa nousivat jälleen 

70-luvun talouskriisien myötä uuden kiinnostuksen kohteeksi samalla kun keynesiläinen ajattelu 

katsottiin kykenemättömäksi vastaamaan uudenlaisiin talouden ongelmiin. 

 

Uusliberaalit politiikkaratkaisut nousivat valtavirtaan erityisesti taloustieteellisen paradigman 

murrosten myötä. Valtioiden talouspolitiikkaa neuvoneet keynesiläiset joutuivat talouden 

asiantuntijoina huonoon valoon, ja heidän tilalleen tuli vähemmän ”poliittisiksi” miellettyjä 

markkinatalouden kannattajia.53 Mont Pélerin Societyn perustajajäsen, taloustieteilijä ja filosofi 

Friedrich von Hayek nousi seitsemänkymmentäluvulla uudelleen muotiin. Hayek katsoi, että 

markkinatalous oli ainoa täydellisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon informaatiota tuottava 

mekanismi. Kaikenlainen yhteiskunnallinen suunnittelu oli Hayekin mukaan vääjäämättömästi ”tie 

orjuuteen”, koska epätäydellinen keskusjohtoinen suunnittelu joutuisi haalimaan itselleen entistä 

enemmän valtaa puutteellista järjestelmää korjatakseen.54  Milton Friedmaniin henkilöitynyt 

taloustieteen monetaristinen koulukunta taas korosti taloudessa olevaa luonnollista työttömyysastetta, 

jota valtion ei tulisi poliittisilla toimillaan alittaa. Keynesiläistä talouspolitiikkaa määrittänyt 

täystyöllisyystavoite oli Friedmanin mukaan vain tie loputtomaan inflaatiokierteeseen. Sen sijaan 

talouspolitiikan ydin tulisi olla inflaation kurissapidossa keskuspankin rahapolitiikkaa säätelemällä. 

Tätä valtion roolin uudelleenmäärittelyä taloudessa myötäili samoihin aikoihin suosioon noussut 

julkisen valinnan teoria, jonka mukaan demokraattisissa valtioissa poliittisilla toimijoilla oli itsekäs 

kannustin tuhlailevaan talouspolitiikkaan: vaaleissa uudelleen valituksi tullakseen heidän oli 

kannattavaa tarjota kansalaisilleen julkisen sektorin työpaikkoja ja palveluita, vaikka sitten inflaatiota 

ja velkaantumista kiihdyttämällä. Rune Møller Stahl on korostanut, ettei taloustieteellisen 

paradigman käännettä tule ymmärtää vain uutena, kumuloituneena tietona taloudesta, vaan tieteen 

muutos voidaan tulkinta kokonaisvaltaisena uusliberaalina poliittisena teoriana, jonka kritiikin 

kohteena oli toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä lisääntynyt demokraattisen 

päätöksenteon vaikutus talouspolitiikassa.55 

 

                                                
52 Streeck, Wolfgang; Thelen, Kathleen Ann: Beyond continuity: institutional change in advanced political 
economies. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005. 19–20. 
53 Mudge, 2018, 304–364. 
54 Yliaska, 2014, 72–74. 
55 Blyth, 2013. 152-160; Stahl, Rune Møller: From Depoliticisation to Dedemocratisation: Revisiting the 
Neoliberal Turn in Macroeconomics, New Political Economy, 2020, 26:3, 406–421, 
DOI:10.1080/13563467.2020.1788525 
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Angloamerikkalaisessa maailmassa uudet ajatukset artikuloituivat avoimena poliittisena offensiivina 

sosiaalivaltiota ja ammattiliittoja vastaan: ammattiliittojen toimioikeuksia rajoitettiin, 

sosiaalipalveluita leikattiin ja pääoman verotusta alennettiin. 1980 Yhdysvaltain presidentiksi valittu 

Ronald Reagan julisti valtion olevan ratkaisun sijaan ongelma, ja ammattiliitot väkivalloin haastanut 

Iso-Britannian pääministeri Margaret Thatcher aloitti valtavia yksityistämisprojekteja luodakseen 

”kapitalistien ja kodinomistajien kansakunnan”.56 Muutokset eivät viime kädessä vaikuttaneet 

poliittisen retoriikan tasolla molempia huolestuttaneeseen velkaantumiseen tai julkisen sektorin 

kokoon, mutta kasvanutta työttömyyttä vasten ne kiihdyttivät työn ja pääoman neuvotteluasetelman 

muuttumista selkeästi jälkimmäisen hyväksi.57 Inflaatiota Yhdysvallat suitsi rahamarkkinoita 

ravisuttaneella ”Volckerin sokilla”, jossa liittovaltion keskuspankki nosti kahdeksankymmentäluvun 

alussa ohjauskoron ennennäkemättömän korkealle muutamaksi vuodeksi.58  

  

Manner-Euroopassa Bretton Woodsin hajoaminen ja 70-luvun talouskriisi puolestaan syvensivät 

Euroopan integraatiota ja johtivat vuosikymmenen lopussa perustettuun Euroopan 

valuuttajärjestelmään ”valuuttakäärmeeseen”, joka velvoitti järjestelmään kuuluneita maita tiukkaan 

taloudenpitoon. Valuuttajärjestelmä oli keynesiläisestä Bretton Woodsista poiketen sitoutunut 

vapaisiin pääomaliikkeisiin ja painotti hintatasapainoa täystyöllisyyden ja korkea verotuksen 

kustannuksella. Se oli osa laajempaa pyrkimystä Euroopan taloudelliseen integraatioon, joka tarkoitti 

kansallisvaltioille uusliberalistisen ajattelun mukaisia talouspoliittisen liikkumatilan rajoitteita.59 

Kilpailukykyyn, tasaisiin valuuttakursseihin ja viennin edistämiseen sitoutuneet Manner-Euroopan 

poliitikot eivät tyypillisesti käyneet samanlaista offensiivia järjestäytynyttä työväenliikettä vastaan 

kuin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Lopputulos oli kuitenkin pitkälti sama: täystyöllisyyden 

tavoitteen väistyessä ulkoisen valuutta- ja kilpailukurin tieltä järjestäytynyt työväenliike menetti 

institutionaalisen asemansa.60   

 

                                                
56 Blakeley, 2019.  
57 Wolfgang Streeck puhuu Thatcherin ja Reaganin erittäin rohkeasta politiikan voimannäytöstä, tour de forcesta, 
joka oli valmis hyväksymään joukkotyöttömyyden ja avoimen konfliktin ammattiliittojen kanssa. Veroalennuksia 
ja jäljelle jäänyttä sosiaaliturvaa rahoitettiin kroonisella valtion velkaantumisella, joka korvasi inflaation politiikan 
työkaluna. Streeck, Wolfgang: Ostettua aikaa: demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi, Tampere, Vastapaino, 
2015, 59–60.  
58 Harvey, David: A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press, 2007, 23–25. 
59 Ryner, Magnus: Neoliberalisation of European Social Democracy: Transmissions and Dispositions, teoksessa 
The SAGE Handbook of Neoliberalism, SAGE, 2018. 248–259. 
60 Germann, Julian: “German ‘Grand Strategy’ and the Rise of Neoliberalism.” International Studies Quarterly 58, 
no. 4 (2014): 706–16. 



	 23	

Liike-elämän asema suhteessa työntekijöihin vahvistui 70-luvun kriisien myötä monella tavalla. 

Kasvanut työttömyys mahdollisti työn tarjoamisen heikommin ehdoin, ja hillitsi työväenliikkeen 

vaatimuksia. Samalla vapautuneet pääomaliikkeet ja länsimaisille sijoittajille avautunut Kiinan 

työvoimareservi loivat painostusmekanismin, jolla liike-elämä saattoi uhkailla koko tuotantonsa 

siirtämisestä halpatyömaihin.61 Liike-elämän poliittiset vaatimukset kohdistuivat myös toisen 

maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä rakennettuja sosiaalivaltion järjestelmiä vastaan. Niiden 

näkökulmasta liian korkea palvelutaso oli nostanut verotuksen sietämättömälle tasolle, ja kattava 

työttömyysturva ja kollektiiviset sopimukset pitivät keinotekoisesti liian korkeaa palkkatasoa yllä ja 

estivät työvoiman joustavaa hyödyntämistä. 

 

Rakenteellisten tekijöiden hyödyntämisen lisäksi liike-elämä aktivoitui myös poliittiseen diskurssiin 

vaikuttamisessa. Poliittiseksi altavastaajaksi sotien jälkeisenä vuosikymmeninä itsensä kokeneet 

liike-elämän toimijat aloittivat ympäri länsimaita aktiivisen vaikuttamisen julkiseen keskusteluun ja 

poliittisiin päättäjiin. Kauppakamarien ja etujärjestöjen valtavilla resursseilla perustettiin suuri määrä 

ajatuspajoja ja vaikutusorganisaatioita, joiden tehtävänä oli ajaa liike-elämälle mieluisten ajatusten 

leviämistä. Satoja miljoonia dollareita alkoi virrata ajatuspajoihin, ja niiden kautta edelleen kouluihin, 

yliopistoihin, medioihin ja kustantamoihin. Kaikkialla liike-elämän poliittiset pyrkimykset olivat 

samansuuntaiset: verotusta ja sosiaalivaltiota tulisi keventää, palkkoja laskea ja yhteiskuntaa muuttaa 

markkinaehtoisemmaksi.62 Marginaalista nousseet uusliberaalit ajattelijat ja ajatukset löysivät 

taloudellisen ja institutionaalisen takaajansa liike-elämästä, ja liike-elämä kääntäen poliittisen 

projektinsa legitimaation uusliberaaleista ajatuksista. 

 

Liike-elämän samaan aikaan ympäri läntistä maailmaan tapahtunut poliittinen aktivoitumisen 

herättää kysymyksen eri maiden liike-elämän keskinäisistä suhteista: missä määrin voidaan puhua 

kansainvälisestä liikkeestä? Maiju Wuokon mukaan kyse oli kuitenkin ensisijaisesti rinnakkaisista 

kansallisista projekteista, kuin mistään yhtenäisestä globaalista liikehdinnästä.63 Pikemminkin 

kyseessä oli laaja, koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan kansallisissa, Bretton Woodsiin ja työn 

ja pääoman välisiin kompromissiratkaisuihin sitoutuneissa yhteiskunnissa rakenteellisesti paitsiossa 

ollut toimijoiden joukko, joka seitsemänkymmentäluvun kriisin ja taloudellisen järjestelmän 

murroksen myötä sai tilaisuuden nousta jälleen keskeiseksi poliittiseksi toimijaksi.  

                                                
61 Baccaro, Lucio; Howell, Chris: Trajectories of Neoliberal Transformation: European Industrial Relations since 
the 1970s, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 
62 Blyth, Mark: Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
63 Wuokko, 2016, 113. 
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2.3. Liike-elämä,	uusliberalismi	ja	ajatuspajat	
 
Liike-elämä pyrki luonnollisesti vaikuttamaan poliittiseen päätäntäprosessiin itselleen myönteisesti. 

Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti sama asia kuin uusliberalismi. Vapaa kilpailu ja 

markkinatalous eivät automaattisesti ole kaikkien yksittäisen, esimerkiksi monopolistista asemaa 

nauttivat liikeyrityksen etujen mukaisia.64 Kysymys uusliberaalien ajatusten suhteesta niiden 

levittämistä tukeneeseen liike-elämään on ollut olennainen niin sanotun pro-market vastaan pro-

business –keskustelussa, jossa kysytään, missä määrin uusliberalismissa on kyse markkinatalouden 

edistämisestä, ja missä määrin liike-elämän toimijoiden etujen sinänsä edistämisestä. Uusliberaalien 

ajattelijoiden itsensä välillä tässä on painotuseroja sen mukaan, onko poliittisen teorian keskiössä 

markkinoiden ensisijaisuus tiedon allokointijärjestelemänä, kuten Hayekilla, vai pelko valtiovallan 

korruptoivasta vaikutuksesta, kuten Chicagon koulukunnan perinteessä.65 Diskurssin tasolla 

kuitenkin nimenomaan vapaa markkinatalous vastakohtana esimerkiksi suunnitelmataloudelle on 

ollut uusliberaalien ajatuspajojen argumentaation lähtökohtana. 

 

Sen sijaan toisen maailmansodan jälkeinen taloudellinen kasvu oli tapahtunut monella tapaa 

kansainväliseltä kilpailulta suojassa. Poliittisesti rajoitetut pääomaliikkeet, tuontitullit ja korkea 

investointiaste mahdollistivat länsimaiden nopean teollistumisen ja teknologisen modernisaation 

sodan jälkeen.66 Suomessa perifeerisen ja pääomaköyhän talouden kehitystä tukenut korporatistinen 

rakenne ja vientivetoinen talouskasvu olivat vuosikymmenten saatossa tuottaneet monenlaisia 

kartelliratkaisuja, esimerkiksi pankkialalla ja idänkaupassa. Suomalainen liike-elämä oli hyötynyt 

suojatullein ja elinkeinotuin rakennetusta talousjärjestelmästä. Perustavanlaatuinen jännite oli ollut 

myös kansallista ostovoimaa korostavan palvelualan ja matalia palkkakustannuksia tavoittelevan 

vientiteollisuuden välillä.67 Onkin syytä kysyä, mikä on markkinataloutta ja uusliberaaleja ajatuksia 

                                                
64 Yksittäisellä toimijalla on päinvastoin kannuste mahdollisimman vähäiseen kilpailuun ja pyrkimys 
monopoliasemaan markkinoilla. Suomessa myös säädelty bilateraalikauppa Neuvostoliiton kanssa tuotti ”punaisia 
vuorineuvoksia”, joiden intressit olivat suoraan kytkeytyneenä suuunitelmatalouden menestykseen. Näistä Blom, 
Anders: Veljeskunta: lobbaus Suomen poliittisessa järjestelmässä, Gummerus, 2018. 107–114. 
65 Davies, William: The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, London, 
SAGE Publications Ltd, 2014, 39–72. Samaa asiaa pohditaan myös niin sanotussa Varieties of Capitalism –
keskustelussa, jossa vertailuun on asetettu korporatistinen ja markkinoiden vapauteen perustuva markkinatalous. 
Hancké, Bob: Debating Varieties of Capitalism: a Reader, Oxford, Oxford University Press, 2009. Katso myös 
esimerkiksi libertaristisen ajatuspaja Koch instituutin artikkeli: https://charleskochinstitute.org/stories/pro-
business-or-pro-market-and-whats-the-difference/ kts. 8.1.2022.  
66 Siltala, Juha: Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin 
hyperkilpailuun Uud. Laitos, Helsinki, Otava, 2007, 68–74. 
67Jensen-Eriksen, Niklas; Kuorelahti, Elina; Sahari, Aaro; Tala, Henrik; Wuokko, Maiju: Loputtomat kihlajaiset: 
yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa 1940-2020, Helsinki, Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2020. 265–266. 
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edistäneiden ajatuspajojen ja liike-elämän ristikkäisten intressien suhde? Miksi liike-elämä niin 

yksimielisesti perusti uusliberaaleja ajatuspajoja, vaikka sen intressit olivat usein ristiriitaisia? 

 

Daniel Kinderman on argumentoinut, että ajatuspajat tulee nähdä jonkinlaisena työkaluna tai aseina, 

joilla liike-elämä pyrkii vaikuttamaan julkiseen keskusteluun. Niiden suhteellisen itsenäinen luonne 

ja toiminta korostavat niiden uskottavuutta, ja uusliberaalia diskurssia tuottamalla ne muokkaavat 

pitkällä aikavälillä poliittista mielikuvitusta ja tarjoavat argumenttien kirjon, johon liike-elämä itse 

voi myös tarpeen mukaan ottaa etäisyyttä.68 Samoin Wuokko on korostanut, että liike-elämän 

poliittisessa vaikuttamisessa kyse oli ennen kaikkea ”ideoiden sodasta”, jota käytiin usealla eri 

rintamalla, eikä niinkään suppeasta yhden ideologian tai opin – kuten vapaan markkinatalouden – 

ajamisesta.69  

 

Hartwig Pautz puolestaan jäsentää ajatuspajoja keskeisenä osana ”diskursiivista koalitiota”, joka 

pyrkii vaikuttamaan politiikkaan argumentaation tasolla, osana laajempaa kokonaisuutta. Ennen 

kaikkea historiallisen paradigman horjuessa – kuten seitsemänkymmentäluvun kriiseissä – ajatuspajat 

ovat hänen mukaansa osaltaan tuottamassa narratiiveja, joilla uudenlaista yhteiskunnallista 

ymmärrystä voidaan tuottaa. Hän kuitenkin määrittelee ajatuspajat autonomisiksi, ajattelua ja 

argumentaatiota tuottaviksi yksiköiksi, erotuksena esimerkiksi PR-firmoista ja lobbareista.70 

 

Tällaisena voimme ymmärtää myös suomalaisen liike-elämän vuonna 1974 perustaman ajatuspajan 

Elinkeinoelämän valtuuskuntaa (EVA). Vuoden 1966 vasemmistoenemmistöinen eduskunta ja 

julkisen ilmapiirin yleisvasemmistolaisuus olivat säikäyttäneet suomalaisen liike-elämän toimijoita 

tiivistämään rivejään. Kuusikymmentäluvun vasemmistomyönteinen suunta ei kuitenkaan jatkunut, 

ja talouden kriisit näkyivät suomalaisessa politiikassakin oikeiston vahvistumisena ja vallassa olleen 

vasemmiston heikentymisenä. Liike-elämä oli kuitenkin edelleen huolissaan liian 

elinkeinoelämävastaisesta ilmapiiristä ja ”vapaan yhteiskuntajärjestyksen” vastustajien 

lisääntymisestä. Akateemisissa ja taiteellisissa piireissä taistolaisuus oli valtavirtaa, ja 

työmarkkinoiden tilanne levoton. Sosiaalidemokraattinen puoluekin piti seitsemänkymmentäluvun 

                                                
68 Kinderman, Daniel: Challenging Varieties of Capitalism’s Account of Business Interests: Neoliberal Think-
Tanks, Discourse as a Power Resource and Employers’ Quest for Liberalization in Germany and Sweden, Socio-
economic review 2017, Vol 15, No. 3, 587–613. 
69 Wuokko, 2016, 44. 
70 Pautz, Hartwig: Revisiting the Think-Tank Phenomenon, Public Policy and Administration 26, no. 4 (October 
2011): 419–35. https://doi.org/10.1177/0952076710378328. 



	 26	

alussa sosialismin horisonttia entistä näyttävämmin esillä.71 EVAn perustamisella liike-elämä halusi 

kääntää tämän haitalliseksi kokemansa kehityskulun. 

 

Yleisvasemmistolainen ilmapiiri Suomessa ei kuitenkaan artikuloitunut poliittisesti, vaan heikentynyt 

työllisyys ja maailmantalouden huono tilanne toivat poliittisen päätöksenteon keskiöön kysymykset 

kansallisesta kilpailukyvystä ja vaihtotaseen heikentymisestä.  Valtionhoitajapuoleen aseman 

saavuttaneissa sosiaalidemokraateissa nuoremman sukupolven edustama pitkän aikavälin visiota 

edustanut sosialisointi jäi toiseksi puolueen keskeisten henkilöiden, ennen kaikkea puheenjohtaja 

Kalevi Sorsan korostamasta linjasta, jossa keskeistä oli huomioida myös akuutti viennin kilpailukyky. 

Samalla sosiaalidemokraatit tekivät pesäeroa kannatukselta heikentyneisiin vasemmistoryhmiin. 

EVA kätilöi yhteistyötä liike-elämän ja sosiaalidemokraattien välillä, mistä vuosikymmenen lopussa 

syntyi seuraavaa vuosikymmentä määrittänyt poliittinen konsensus. 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Okkonen, Ville: Elinkeinoelämän yhteiskunnallinen aktivismi politiikan muutoksen taustavoimana 1970-luvulta 
1980-luvulle, Historiallinen aikakauskirja 111 (2013): 3, 293–306. Wuokko, 2016, 66–74. 
72 Wuokko, 2016, 118–135. SDP:n ideologisesta käännöksestä laajemmin Outinen, 2015. 
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3. EVAn	diskurssi	kahdeksankymmentäluvulla	
 

Suomessa seitsemänkymmentäluvun talouskriisit johtivat sosiaalidemokraattisen puolueen 

ideologiseen suunnanmuutokseen. Vuosikymmenen alun sosialisointivaatimukset vaihtuivat vuonna 

1977 puheenjohtaja Kalevi Sorsan johdolla yritysmyönteiseen ja inflaatiovastaiseen talouspolitiikan 

linjaan.73 Työmarkkinajärjestöt, elinkeinoelämä ja sosiaalidemokraatit löysivät toisensa saman 

vuoden syksyllä, kun Suomen järjestöeliitti kokoontui Liinamaan virkamieshallituksen (1975–77) 

lyhyen kauden jälkeen uudelleen pääministeriksi nousseen Kalevi Sorsan johdolla Hotelli 

Korpilammelle kaksipäiväiseen konferenssiin 5–6.9.1977. Yhteinen sävel Korpilammella 

saavutettiin yritystoiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseen suunnatun elvytyspaketin 

tarpeellisuudesta. Samalla luotiin raamit suomalaisen talous- ja yhteiskuntapolitiikan kehittämiselle 

työmarkkinoiden eturyhmien yhteisymmärryksessä: Korpilammelta usein katsotaan alkaneen 

suomalaisen politiikan uuden suunnan, konsensuksen aikakauden. Samalla uutta linjaa vastustaneet 

kommunistit sulkeistettiin pois poliittisen päätöksenteon ytimestä, mikä merkitsi sitä, ettei 

kapitalismin kyseenalaistaminen sinänsä ollut enää osa suomalaista poliittista keskustelua.74 

 

Konsensuslinja merkitsi uuden aikakauden alkua myös EVAlle. Seitsemänkymmentäluvulla 

korostunut kommunismin vastainen toiminta jäi vähemmälle, kun konsensus, jonka EVAssa 

katsottiin vastaavan käytännössä heidän omaa ”yhteiskuntasopimuksen” ajatustaan, antoi uuden 

viitekehyksen yhteiskunnalliselle diskurssille, johon EVA pyrki vaikuttamaan.75 Konsensus oli 

asettanut kilpailukyvyn ja taloudellisen menestyksen yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Samalla niistä 

oli tullut poliittisen diskurssin reunaehtoja, joiden kautta poliittiset toimet tuli oikeuttaa. Tätä vasten 

EVA saattoi muotoilla käsitystään uudenlaisesta suomalaisesta yhteiskunnasta, jonka poliittista 

liikkumatilaa rajoittivat uudenlaiset totuudet.  

 

Maiju Wuokon mukaan suomalaista konsensusta ei tule ymmärtää uusliberalismin vaihtoehtona tai 

vastakohtana, vaan pikemminkin voi ajatella konsensuksen viitekehyksen olleen nimenomaan 

uusliberalismin mahdollistajana. Hän kritisoi Jyrki Smolanderin tulkintaa, jonka mukaan EVAa ja 

suomalaista elinkeinoelämän konsensusmyönteistä linjaa olisi luettava uusliberalismin sijaan 

                                                
73 Outinen, 2015, 317–318. 
74 Saari, Juho: Suomainen konsensus – Korpilammen konfrenssi (1977) käännekohtana, 2010, 
Yhteiskuntapolitiikka-YP 75 (2010): 5. 
75 EVAsta ja konsensuksesta Wuokko, 2016, 117–153. EVA itse katsoi vuonna 1984 seitsemänkymmenluvun 
vaatimuksensa ”pitkän aikavälinen yhteiskuntasopimuksesta” tulleen todeksi konsensuksen muodossa. Samalla 
konsensuksen määriteltiin tarkoittavan ”laajojen kansalaispiirien ja talouden läpi ulottuvaa yksimielisyyttä 
politiikan keskeisistä tavoitteista”. KA. EVA. Syyskokous 3.12.1984. Mika Tiivolan avajaispuhe, liite A/1§.  
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”integratiivisen nationalismin” käsitteen avulla. Sen sijaan Wuokko katsoo, että konsensuksen voi 

nähdä suomalaisena uusliberalismin sovelluksena ja työkaluna uusliberalististen uudistusten 

ajamiseen. Konsensuksen tuottama yhteisymmärryksen ja välttämättömyyden diskurssi mahdollisti 

liike-elämän omien tavoitteiden edistämisen ja vaihtoehtojen sulkeistamisen pois poliittisesta 

mielikuvituksesta. Taloudellisen rakennemuutoksen ja maailmantalouden integraation edetessä 

seitsemänkymmentäluvun loppupuolelta eteenpäin lisääntyi myös elinkeinoelämän käyttämä 

”rakenteellinen valta” yhteiskunnallisessa päätännässä, jota taas puolestaan oli mahdollista 

hyödyntää konsensuksen puitteissa.76 

 

Tästä Wuokon tulkintalinjaa noudattaen tarkastelen tässä luvussa EVAn kahdeksankymmenluvun 

diskurssia aineistosta nousevien keskeisten teemojen kautta, ja peilaan sitä uusliberalismia 

käsittelevää tutkimusta vasten. 

 

3.1. Ideologinen	ilmapiiri	muutoksessa	
 
Korpilammella tapahtuneen sosiaalidemokraattisen puolueen suunnankäännöksen ja 70-luvun 

taloudellisten kriisien synnyttämän konsensusasetelman jälkeen uuden vuosikymmenen poliittinen 

tilanne näyttäytyi elinkeinoelämän ja EVAn näkökulmasta edulliselta. Sosialistisen 

suunnitelmatalouden ja tuotantovälineiden kollektivisoinnin kannatus oli romahtanut, ja vasemmisto 

oli nyt aloitteiden tekijän sijasta puolustuskannalla. Keskusta ja SDP olivat pakon edessä muuttuneet 

yritysmyönteisiksi. Oikeistoa vaivasi EVAn näkökulmasta kuitenkin Suomessa porvarillisten 

voimien hajaannus. Poliittisten ideologioiden näkökulmasta kuitenkin uudistusmielisyys, idealismi, 

radikalismi ja kumoushenki tulisivat EVAn analyysin mukaan kanavoitumaan tulevalla 

vuosikymmenellä aivan muualta kuin vasemmistosta, ja poliittinen aloitekyky oli siirtynyt täysin 

oikealle.77 

 

Samanlainen tilanne vallitsi EVAn katsauksen mukaan ympäri maailmaa kahdeksankymmentäluvun 

alussa, kun porvarilliset hallitukset olivat päässeet koettelemaan voimiaan. Ronald Reagan oli saanut 

Yhdysvalloissa aikaan optimisin ja itseluottamuksen aallon, vaikka rankat menetelmät saattoivat 

tuntua suomalaisesta näkökulmasta vieraalta. Britannian pääministeri Margaret Thatcherin valtavien 

                                                
76 Wuokko, 2016, 153–157. Integratiivisella nationalismilla Smolander tarkoittaa kansallisen kokonaisedun 
korostamista ja sen puolesta uhrautumista ennen kaikkea taloudellisen kehityksen näkökulmasta. Smolander, 
Jyrki: Integratiivinen nationalismi – porvarillisen Suomen hyvinvointi-ideologia toisen maailmansodan jälkeen? 
2001, Ennen ja nyt, Vol 1 (2001): 4. 
77 Kansallisarkisto (KA). EVA. Kevätkokous 1/1983. 31.5.1983. Liite A/1§. Mika Tiivolan puheenvuoro. 
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julkisen sektorin leikkausten katsottiin myös onnistuneen, mutta itse potilas harhailee 

yhteiskuntasopimuksen purkautumisen rajoilla. Ympäri läntistä Eurooppaa vasemmisto oli 

”tyhjentänyt ideologisen varastonsa ja potee ideapulaa teknistyvässä hyvinvointivaltiossa”.78 EVA 

toisin sanoen katsoi anglo-amerikkalaisen maailman avoimen vasemmiston haastamisen 

ravisuttaneen tarpeettomasti yhteiskunnallisia suhteita: järkevämpää olisi toimia konsensuksen 

viitekehyksessä. 

 

Aikaisempina vuosikymmeninä poliittista keskustelua hallinneen markkinatalous–sosialismi –

vastakkainasettelun tilalle oli EVAn analyysin mukaan uudella vuosikymmenellä syntymässä 

uudenlaisia jakolinjoja. Keskeisin intressiryhmien vastakkainasettelu tulisi syntymään niiden välillä, 

jotka toimivat kilpailun ja ”avoimen talouden” piirissä, ja heidän taloudellisesta panoksestaan 

hyötyvien, julkisesta sektorista elantonsa saavan ”passiiviväestön” välillä. Julkisen sektorin 

laajentuminen ei EVAn näkökulmasta ollut vain verorasite, vaan sisälsi myös demokraattiseen 

järjestelmään sisäänrakennetun vaaran: julkisen sektorin laajentuessa siitä hyötyvä väestö saattoi 

lukumääränsä nojalla äänestää itselleen kasvavan määrän etuisuuksia avoimessa taloudessa toimivien 

kustannuksella.79 

 

Thomas Biebricherin mukaan tällainen argumentti on varsin tyypillistä uusliberaalia diskurssia. 

Uusliberaalista näkökulmasta demokratialla on aina riski toimia ”massojen tyranniana”, mikä 

tapahtuu sosiaalivaltion kontekstissa ennen kaikkea eturyhmien pyrkimyksenä äänestää itselleen 

erilaisia etuisuuksia.80 Kahdeksankymmentäluvulla yhteiskuntatieteiden valtavirtaan noussut 

julkisen valinnan teoria argumentoi samoin, että edustuksellisessa demokratiassa poliitikoilla on 

sisäänrakennettu kannuste jakaa etuisuuksia äänestäjilleen pidemmän aikavälin 

yhteiskuntasuunnittelun sijaan.81 Sen vuoksi Biebricherin mukaan uusliberalismin poliittiseen 

projektiin sisältyy useimmiten pyrkimys rajoittaa demokraattisen päätöksenteon liikkumatilaa, 

esimerkiksi rajaamalla sen ulkopuolelle taloudellista päätäntävaltaa tai siirtämällä vastuuta 

parlamentaarisilta instituutioilta teknokraattisille järjestelmille.82 Philip Mirowskin mukaan kuitenkin 

uusliberaalissa projektissa on keskeistä tuottaa kansalaisten keskuudessa yleinen hyväksyntä 

                                                
78 KA. EVA. Kevätkokous 19.5.1986. Pöytäkirja. Liite A/5§. 
79 KA. EVA. Kevätkokous 1/1983. 31.5.1983. Liite. A/1§, Mika Tiivolan puheenvuoro. 
80 Biebricher, 2019, 79–94. 
81 https://www.econlib.org/library/Enc1/PublicChoiceTheory.html Linkki tarkistettu 8.1.2022. 
82 Biebricher, Thomas: Neoliberalism and Democracy. Constellations Volume 22, No 2, (2015). doi: 
10.1111/1467-8675.12157 Ville Yliaska on esimerkiksi korostanut sitä, miten viimeistään 90-luvun laman myötä 
valtiotalouden puitteiden luominen siirtyi valtionvarainministeriön virkamieskunnan käsiin. Yliaska, 2014. 
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uudistuksille. Tässä juuri EVAn kaltaiset ajatuspajat ovat keskeisessä roolissa tuottaessaan 

markkinamyönteistä diskurssia julkisuuteen.83 

 

Toinen EVAn havainnoima uusi poliittinen jakolinja oli kovan ja pehmeän yhteiskunnan kannattajien 

välillä. Kovaa yhteiskuntaa edustivat kahdeksankymmentäluvulla kiihtyvät vaatimukset teknologisen 

kehitykseen sopeutumisesta, talouskasvusta ja tehokkuudesta. Näitä arvoja kritisoiva uudet pehmeät, 

usein yksittäisiin asioihin keskittyneet poliittiset liikkeet, kuten vihreä liike, talouskasvukielteisyys 

ja vaatimus taloudellisesta demokratiasta.  

 

EVAn analyysin mukaan pehmeän yhteiskunnan vaatimukset olivat kuitenkin viime kädessä 

ristiriitaisia, sillä ne kumpusivat ennen kaikkea ”väistämättömästä ja luonnollisesta prosessista”, 

jonka talouskasvun tuottama elintason nousu maslovilaisen tarvehierarkian korkeammalle tasolle oli 

mahdollistanut.84 Juuri talouskasvu itsessään oli tuottanut sellaiset olosuhteet, jossa sitä alun 

perinkään oli mielekästä kritisoida. Näin ollen kasvukielteinen pehmeä yhteiskunta johtaisi 

vääjäämättä aineellisen elintason alenemiseen, ja sitä kautta materiaalisten kovien arvojen paluuseen. 

Uusliberaalin välttämättömyysdiskurssin mukaisesti Eva argumentoi, että hyvinvoinnin yhteys 

tuotannon kasvuun oli tosiasia, jota ei tulisi kiistää ”poliittisilla tai ideologisilla” argumenteilla.85 

 

Uudet yhteiskunnalliset liikkeet eivät EVAn mukaan myöskään olleet perinteisessä mielessä 

vasemmistolaisia, sillä niihin sisältyi kollektiivista ryhmä- ja luokka-ajattelua vastustava perusvire. 

Perinteiseen oikeiston tavoin ne sen sijaan kannattivat ”privatisoitumista”, asioiden tuomista yksilön 

päätännän piiriin. Perinteisen puolueiden asemaa niiden ei EVAssa uskottu uhkaavan, vaan ne tulisi 

pikemminkin tulkita uuden yhteiskunnallisen tilanteen ”ohjaussignaaleina”.86 Uudet 

yhteiskunnalliset liikkeet olivat nekin viime kädessä sulautettavissa osaksi konsensusta. 

 

                                                
83 Mirowski, Philip: Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial 
Meltdown, London, Verso, 2013, 57–58. 
84 Yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow argumentoi, että ihmisten tarpeet voidaan ymmärtää hierakisena 
pyramidina: alempien ja akuutimpien tarpeiden, kuten ruoan ja suojan tultua tyydytyksi ihmisten tarpeet siirtyvät 
koskemaan ”korkeampia” pyrkimyksiä, kuten itsensä toteuttamista. 
https://www.simplypsychology.org/maslow.html Katsottu 8.1.2022. Juha Siltalan mukaan Maslow’n 
tarvehierarkia keskeinen teoria myös hyvinvointivaltion suunnittelussa. Siltala, 2007, 105. 
85 KA. EVA. Pöytäkirjat 1981. Kevätkokous 1/1981. 22.5.1981. Max Jakobsonin alustus. KA. EVA. Syyskokous 
19.12.1983. Liite A/10§; KA. EVA. Syyskokous 25.11.1985. Liite A/1§; Onko meillä malttia uudistua, EVA, 
1982, 60–61. 
86 Onko meillä malttia uudistua, Helsinki, EVA, 1982, 42-46. 
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Vakavin haaste markkinatalouden laajentumiselle ei EVAn näkökulmasta tullut enää 

kahdeksankymmentäluvulla idästä vaan lännestä. Olof Palme oli vuonna 1982 noussut Ruotsin 

pääministeriksi tukenaan sosiaalidemokraattien ja kommunistien muodostama hallitus. 

Seitsemänkymmenluvun talouskriisien tuottamia ongelmia pyrittiin Ruotsissa lyhyen 

porvarihallituksen kauden jälkeen Palmen johdolla ratkomaan muillakin keinoilla kuin ympäri 

maailmaa ohjenuoraksi muodostuneella monetaristisella budjettikurilla ja kilpailukyvyn 

parannuksilla. Samalla Palmen hallitus joutui avoimeen konfliktiin edellisellä vuosikymmenellä 

poliittisesti rivejään tiivistäneen Ruotsin työnantajasektorin kanssa. Kamppailun ytimessä olivat 

ennen kaikkea taloudellisen demokratian ideaalia edustaneet palkansaajarahastot, joiden ideana oli 

siirtää asteittain yritysten omistusta ja voittoja työntekijöille itselleen.87  

 

EVAssa Palmen demokraattisen sosialismin pelättiin vaikuttavan myös suomalaisiin keskusteluihin. 

Tähän ”Ruotsin tautiin” katsottiin EVAssa johtaneen kaiken kattava tasa-arvoisuus ja 

voittokielteisyys, jotka olivat kannustaneet hyvinvointivaltion holtittomaan kasvuun. Ruotsissa oli 

siirrytty konsensuksesta vastakkainasettelujen politiikkaan, mikä oli ajanut myös ruotsalaisen 

elinkeinoelämän liikekannalle. Suomen tilannetta EVA ei pitänyt yhtä hälyttävänä: olihan julkisen 

sektorin kasvu ollut maltillisempaa. Tilanteen säilyttäminen vaati kuitenkin yksityiseltä sektorilta 

aktiivisuutta poliittisessa vaikuttamisessa: jarruja julkisen sektorin kasvulle ei voinut olettaa löytyvän 

demokraattisilta toimijoilta. Samoin Ruotsin tilanne osoitti EVAn mukaan sen, että elinkeinoelämälle 

liian ”suoraviivainen ja kaupallinen” oman asian edistäminen saattoi kärjistää yhteiskuntasuhteita. 

Omaa asiaa oli suotuisampaa edistää konsensuksen viitekehyksessä.88 

 

3.2. Ihminen	ja	työelämä	muutoksessa	
 
EVA katsoi, että kahdeksankymmentäluvulla poliittisen muutoksen lisäksi myös itse ihmiset olivat 

muutoksessa. Ideologiset kokonaiskysymykset olivat vaihtumassa ”tulonjako- ja 

                                                
87 Blyth, 2002, 202–219. Palkansaajarahastoista Kärrylä, Ilkka: The Contested Relationship of Democracy and the 
Economy: Debates on Economic and Industrial Democracy in Finland and Sweden, 1960s–1990s, Helsingin 
yliopisto, 2019, 300–352. Ruotsissa työnantajapuoli irtisanoutui vuonna 1983 yksipuolisesti keskitetyistä 
palkkaneuvotteluista. Myös Ruotsissa työnantajaosapuoli kuitenkin pyrki saamaan muutosta aikaan julkisesti 
tuotetun diskurssin avulla. EVAn vastine Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) tuotti aktiivisesti EVAn 
tavoin tutkimusta ja julkaisuja poliittisen projektin tueksi. Harvey, 2007, 138–140. 
88 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1981. 21.1.1981. Pöytäkirja. Myös pääministeri Sorsa vakuutteli EVAlle, 
että tilanne ei tule kärjistymään samalla tavalla kuin Ruotsissa. ”Meillä näitä asioita harkitaan siitä paljon 
puhutusta konsensus-näkökulmasta”. KA. EVA. Syyskokous 19.12.1983. Pöytäkirja. 
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elämäntapakysymyksiin”, kun puolueet ja luokkaidentiteetit menettivät merkitystään. Kansalaiset 

olivat nyt hierarkian sijaan horisontaalisemmassa suhteessa toisiinsa, poliittisten johtajien ohi.89 

 

Kahdeksankymmentäluvun myötä ihmisistä oli EVAn mukaan tulossa asiakkaina vaativampia, eikä 

työntekijöitäkään voinut käskyttää entisen tavoin. Äänestäjinä kansalaisista oli tullut arvaamattoman 

liikkuvia. Työvoiman sijaan työntekijät olivat EVAn mukaan nyt yrityksissä toimivia ”henkisiä 

kapitalisteja”, joilla oli työvoimansa lisäksi käytössä henkistä pääomaa.90 

 

EVA katsoi, että markkinatalouteen ei kohdistunut enää painetta ulkopuolelta kilpailevalta 

järjestelmältä vaan markkinatalouden toimijoilta itseltään: yksilöityminen tuotti lisääntyviä ja entistä 

hienostuneempia vaatimuksia.91 Näihin talouselämän tulisi vastata 80-luvun ”taikasanan”, 

teknologian avulla. Massatuotannot tulisi osana teollisuuden rakennemuutosta hajottaa pienemmiksi 

ja joustavimmiksi ”toimipisteiksi, joiden välillä kulkee enemmän tietoa kuin materiaa”.  

 

Työelämän ja teollisuuden murros tulisi EVAn analyysin mukaan tuottamaan myös vastustusta, 

ennen kaikkea työpaikkojen katoamisen pelon muodossa. Ratkaisuna ei tälle kuitenkaan voisi olla 

julkisen sektorin ”näennäistyöpaikkojen” luominen, vaan todelliset uudet työpaikat saattoivat 

synnyttää vain kilpailukykyinen yritystoiminta. Tämä puolestaan edellyttäisi innovaatioihin ja 

yrittämiseen kannustavaa ”välttämätöntä” verouudistusta, joka kannustaisi yrittämiseen. Sama 

teknologinen kehitys velvoittaisi innovaation henkeen myös julkisella sektorilla. Koulutusasteen 

kasvaessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että väestön ”lahjakkuuspotentiaalia” 

hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti.92 

 

EVAlle kahdeksankymmenluvun muutos ihmisten ja työelämän piirissä edusti laajempaa kulttuurista 

murrosta, jossa keskeisenä piirteenä olivat yleinen yksilöllistyminen, fragmentoituminen ja jousto. 

Globaalina taloustrendinä teollisuusmaissa olikin 1980-luvulla hakea kasvua siirtymällä pois suurista 

tehdaskomplekseista kohti joustavampia alihankintaketjuja.93  

 

Ari Väänänen ja Jussi Turtinen ovat kuvanneet seitsemänkymmenluvun loppupuolelta 90-luvun 

lamaan asti kestänyttä suomalaisen työelämän jaksoa subjektiviteetin nousun kaudeksi. Vaikka 

                                                
89 Onko meillä malttia uudistua, 1982, 24–31. 
90 KA. EVA. Kevätkokous 23.5.1988. Liite A/1§. Mika Tiivolan alustus. 
91 KA. EVA. Syyskokous 25.11.1985. Liite A/1§. Mika Tiivolan alustus. 
92 Onko meillä malttia uudistua, 1982, 47–52. 
93 Koistinen, Pertti: Työ, työvoima ja politiikka, Tampere, Vastapaino, 2014, 27–30. 
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teollisuuden työpaikat olivat alkaneet vähentyä, työskenteli teollisuuden piirissä miehistä vielä 1980-

luvulla noin kolmannes. Palvelusektori kasvoi, mutta EVAn visioimaa uudenlaista tietotyötä tehtiin 

koko kahdeksankymmentäluvun ironisesti ennen kaikkea laajentuneen julkisen sektorin piirissä. 

Samalla aikakauden individualistisesta perusvireestä huolimatta ammattiliittoihin kuulumisen suosio 

ei Suomessa vähentynyt.94  

 

EVAn analyysissa uuden vuosikymmenen kansalaiset ovat kiinnostavasti kasvaneen elintason myötä 

aikaisempaa vaativampia, mutta tämä vaativuus ei näytä kanavoituvan aikaisempien 

vuosikymmenten tavoin lisääntyneeseen demokratiaan tai työelämän etuisuuksiin kollektiivisen 

toiminnan kautta, vaan ihmiset navigoivat entistä yksilöllisemmin sekä työelämässä että 

yhteiskunnassa, kuin markkinoilta identiteettiä itselleen valikoiden. 

 

Niklas Olsen on korostanut tällaisen suvereenin kuluttajan (sovereign consumer) hahmoa keskeisenä 

osana uusliberaalia diskurssia. Olsenin mukaan tämä uudenlainen hahmo ei kuluta vain kasvavaa 

määrää markkinahyödykkeitä vaan ottaa saman lähestymistavan myös ideologioihin ja politiikkaan 

itseensä. Suvereenille kuluttajalle politiikka näyttäytyy kollektiivisen toiminnan sijaan 

yksilöpreferenssien markkinoilta, joista kukin voi valita mieleisensä yksittäiset näkemykset.95 

Taloudellisen demokratian ja palkansaajarahastojen haasteeseen EVA vastasikin, että 

markkinoidenhan voi jo ajatella toimivan demokraattisesti, koska ne perustuvat hajautettuun 

päätöksentekoon ja antavat ihmisille vaikutusmahdollisuuksia. Markkinat ja politiikka hitsautuivat 

samanlaiseksi yksilön valintamekanismiksi. 96 

 

Foucault’laisessa traditiossa on puhuttu uusliberalismin myötä syntyneestä uudenlaisesta 

työntekijäsubjektista, ”itsen yrittäjästä”, joka ymmärtää omaa asemaansa työelämässä työläisen ja 

palkansaajan sijaan juuri EVAnkin analysoiman ”henkisen pääomasijoittajan” tavoin. Uuden 

työelämän vaatimukset epävarmuuksine ja joustoineen itsen yrittäjä sisäistää toimintamalleiksi ja 

vahvuuksiksi, jotka toimivat samalla itsensä toteuttamisen mahdollisuuksina.97 Ulrich Bröcklingin 

mukaan sosiaalihistoriallisesti itsen yrittäjä syntyy 70- ja 80-lukujen uusien työelämän 

                                                
94 Turtinen, Jussi; Väänänen, Ari: Suomalaisen työntekijyyden muutos 1945-2013, teoksessa Anttila, Erkko; 
Kivistö, Sirkku; Kuokkanen, Anna; Turtiainen, Jussi, Varje, Pekka; Väänänen, Ari: Suomalainen työntekijyys 
1945-2013, Tampere, Vastapaino, 2014, 268–272.  
95 Olsen, Niklas: The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism, Cham, Switzerland, 
Palgrave Macmillan Springer, 2019, 1–14, 260–262. 
96 KA. EVA: Kevätkokous 28.5.1984. Liite A/1§. Mika Tiivolan alustus. 
97 Itsen yrittäjästä Foucault, Michel: The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-1979, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008. 
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epävarmuuksien taustaa vasten: subjekti voi tulkita palkkatyön uudet epävarmuudet yrittävän yksilön 

vahvuuden lähteiksi. Kulttuurisesti uuden työelämän ihannointi ammentaa 60-luvun vastakulttuurien 

yhteiskuntakritiikistä, jossa korostettiin yksilön autonomisuuden keskeisyyttä hyvinvoinnille.98  

 

Kilpailukykyinen yritystoiminta ei syntynyt EVAlle ainoastaan matalasta verotuksesta ja byrokratian 

puutteesta. Kahdeksankymmenluvun loppupuolella EVA katsoi koko julkisen sektorin 

rakenneuudistukselle olevan suotuisa ilmapiiri. Osana tätä uudistusta oli tarkoitus synnyttää julkisen 

talouden sisään uudenlainen, byrokraattisesta ohjauksesta irrotettu valmennussektori, johon 

sisältyisivät koulut, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset.99 EVAn visiossa valmentajavaltio toimisi 

lähtökohtien tasa-arvon takaajana, kun ihmiset itse tavoittelisivat hyvinvointia ”yksilöllisesti ja 

omatoimisesti”.100 Valtion valmentavaa roolia voi pitää tyyppiesimerkkinä useiden 

uusliberalismitutkijoiden havainnoimassa dynamiikasta, jossa uusliberaalissa politiikassa ei ole kyse 

niinkään valtion vaikutuksen poistamisesta kuin sen resurssien uudelleen suuntaamisesta 

talouselämää ja markkinoita palvelevaksi.101 Vivien Ann Schmidt ja Cornelia Woll ovat korostaneet 

uusliberalistiseen projektiin sisältyvää kaksoissuhtautumista valtioon: valtio on uusliberalismille 

ennen kaikkea retoriikan kannalta suurin vihollinen, mutta myös keskeinen poliittisen toiminnan ja 

valloituksen kohde. Teoriassa valtion roolia halutaan yhteiskunnassa vähentää, mutta käytännössä 

markkinoiden laajentaminen ja uudenlainen uusliberaali yhteiskuntapolitiikka edellyttävät sen vallan 

vahvistamista.102 EVAn käsitys valtiosta noudattaa pitkälti tällaista dynamiikkaa: valtio on ongelman 

lisäksi potentiaalisesti myös mahdollistamassa kasvua, kunhan sen resurssit on valjastettu avoimen 

talouden käyttöön.  

 

3.3. Kolmas	mies	lakko-oikeuden	kritiikkinä	
 

EVAssa muotoiltiin uudenlaista tapaa hahmottaa yhteiskunnallisia suhteita juridisesta 

ammattisanastosta lainatulla kolmannen miehen käsitteellä. Sillä viitattiin hypoteettiseen kolmanteen 

osapuoleen, johon lakot vaikuttivat työnantajien ja palkansaajien lisäksi, esimerkiksi nostamalla 

                                                
98 Bröckling, Ulrich: The Entrepreneurial Self: Fabricating a New Type of Subject, SAGE Publications Ltd, 2015, 
25–29. 
99 KA. EVA. Syyskokous 23.11.1987. Liite A/8§. ”EVA:n vuoden 1988 toiminnan pääpiirteistä”. 
100 Wuokko, 2016, 244–245. 
101 Yliaska, 2014, 73. 
102 Schmidt, Vivien Ann; Woll, Cornelia: The state: The bête noire of neo-liberalism or its greatest conquest? 
teoksessa Schmidt, Vivien Ann; Thatcher, Mark: Resilient Liberalism in Europe’s Political Economy, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, 112–113. 
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hyödykkeiden kustannuksia tai aiheuttamalla häiriöitä normaaliin arkeen. EVAn kritiikin kohteena 

oli ennen kaikkea teollisuusajan perinteinen lakko-oikeus monimutkaistuvassa yhteiskunnassa. 

Lakkoja tulisi EVAn mukaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, minkälaista haittaa niistä aiheutui 

työtaistelun ulkopuolisille osapuolille ja yhteiskunnalle laajemmin. Ulkomaankauppaan kohdistuvien 

lakkojen katsottiin olevan uhkana koko kansakunnalle niiden muodostaessa ”asiakkaillemme 

käsityksen epäluotettavasta ja sisäisesti riitaisesta kansakunnasta”. Kiristyneen kilpailun aikakaudella 

tällaiseen ei ollut varaa, kun toimintavarmuudesta oli tullut korostuneesti kilpailutekijä. Julkisen 

sektorin lakot taas olivat suoraan pois veronmaksajien nauttimasta hyödystä, jonka he saivat 

verorahoilleen. Lainsäädännöllisenä puutteena nähtiin, ettei kolmannella miehellä ollut 

mahdollisuuksia saada korvauksia lakoista aiheutuneisiin kärsimyksiinsä.103  

 

Kolmannen miehen ongelman kautta lakkoilu hahmotettiin joksikin normaalista yhteiskunnallisista 

oloista poikkeavaksi, jopa laillista järjestystä uhkaavaksi toimeksi: 

 

”Työtaistelussa mukana olevista ja ulkopuolisista voi tuntua siltä, että [lakon] aikana 

astuvat voimaan jonkinlaiset kirjoittamattomat lakon lait. Eräät tavanomaiset säännöt 

eivät pidä paikkansa. Virallista toimivaltaa tuntuu siirtyvän lakkovahdeille. Yksilöt ja 

yritykset saattavat kärsiä kohtuuttomia menetyksiä ilman toivoa vahingonkorvauksesta. 

Joukkoliikkeen voima voi estää tilapäisesti yksilöä käyttämästä oikeuksiaan – 

omistaminen, liikkuminen, sananvapaus, yhdistymisvapaus tai työnteon vapaus saavat 

tosiasiallisia rajoituksia.”104  

 

EVAn mukaan työmarkkinajärjestöt olivat ajautuneet alkuperäisestä tehtävästään, neuvottelusta työ- 

ja palkkaehdoista, laajempaan poliittiseen toimintaan, joka usein liittyy ”palkkatyöhön ja yleensä 

työelämään vain välillisesti”. Etujärjestöt olivat saaneet voimakkaan otteen valtiokoneistosta ja 

puolueesta: niistä oli tullut valtio valtiossa, edustukselliselle demokratialle rinnakkainen 

vallankäyttäjä, viides valtiomahti.105 

 

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä oli EVAn analyysin mukaan rakennettu tullisuojan takana, ja 

se oli tehty ihmisille, jotka ovat ylhäältä ohjattavissa. Nyt olivat kuitenkin tullisuojat kaatuneet ja 

ihmiset muuttuneet. Myös neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää on ”uusittava vastaamaan avoimen 

                                                
103 Kolmas mies – lakkojen uhri, Helsinki, EVA, 1986, 33. 
104 Ibid, 6. 
105 Ibid, 14. 
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talouden, hajautettujen tulosyksiköiden ja moniarvoiseksi muuttuvat yhteiskunnan” tarpeita. Lakkoja 

koskevan lainsäädännön tulisi heijastaa myös kolmannen miehen perusoikeuksia. Samoin häiriö- ja 

kriisitilanteissa lainsäätäjällä pitäisi olla oikeudet puuttua lakkoihin. Julkisen sektorin lakko-oikeutta 

tulisi rajata, ja verotusta uudista pois lakoista kannustavaksi. Kolmannen miehen oikeuksia turvaavan 

säännöstön toivotaan kuitenkin syntyvän työmarkkinaosapuolien sopimuksen, ei lainsäädännöllisen 

pakon kautta.106 

 

Vuonna 1986 tapahtunutta Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuutta vasten EVAssa pohdittiin myös 

lakko-oikeutta uuden ”riskiyhteiskunnan”107 kontekstissa. Osana uutta yhteiskuntaymmärrystä tulisi 

ajatella uudelleen lakkojen oikeutta vaikuttaa yhteiskunnan perustoimintoihin. ”Elämmekö 

hyvinvointiyhteiskunnassa, jos liikennehäiriöt, sähkökatkot tai sairaalapalvelujen hidastuminen 

tulevat osaksi jokapäiväistä elämäämme?” Työtaistelun aiheuttaessa ”vakavan häiriö- ja kriisitilan” 

tulisi eduskunnalla ja presidentillä olla mahdollisuus puuttua asiaan.108 

 

Lakko-oikeuden rajoittamisen ehdottaminen vaikuttaisi olevan EVAn yleisesti ajaman 

konsensuslinjan kanssa ristiriidassa. EVAssa itsekin haluttiin korostuneesti välttää Yhdysvaltojen, 

Britannian ja Ruotsin kaltaisia avoimia konflikteja työnantajien ja ammattiliittojen välillä. Toisaalta 

”kolmannen miehen” argumentti on helposti luettavissa ymmärrettävänä osana sitä laajempaa 

yhteiskunnallisen muutoksen prosessia, joka EVAn mukaan 80-luvulla oli käynnissä. Ulkoisten 

tosiasioiden – tässä tapauksessa kilpailukykyvaatimusten ja uudenlaisten yhteiskunnallisten 

uhkakuvien – ilmettyä myös suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi olla konsensukseen perustuva 

poliittinen tahtoa reagoida niihin muutoksen edellyttämällä tavalla. Huomionarvoista on, että 

näihinkin uudistuksiin EVAssa toivottiin, ainakin retorisesti, löytyvä halukkuutta 

työmarkkinaosapuolilta itseltään. Samalla kolmannen miehen argumentilla pyrittiin vetoamaan 

uudenlaiseen ymmärrykseen ihmisten rooleista osana yhteiskuntaa. Työhön kytkeytyvät kamppailut 

eivät hahmotu kolmannelle miehelle enää vain osana laajempaa luokkakonfliktia, vaan hänen 

intressinsä suhteessa niihin saattavat olla vain palveluiden sujuvuuden tai veroasteen mataluuden 

näkökulmassa.  

 

                                                
106 Ibid, 43–46. 
107 EVA viittaa tässä 1980-luvulla muotiin tulleeseen tapaan jäsentää toisen maailmansodan jälkeistä modernia 
yhteiskuntaa monimutkaisten ja ylikansallisten, koko yhteiskuntaa uhkaavien kriisien hallintaan tähtäävänä 
”riskiyhteiskuntana”. Katso tarkemmin Beck, Ulrich: Risk Society: Towards a New Modernity, London, Sage, 
1992. 
108 KA. EVA. Syyskokous 24.11.1986. Liite A/9§, Kauko Sipposen alustus. 
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EVAn konsensuksen kannatus voidaan myös nähdä pikemminkin retorisena viitekehyksenä kuin 

varsinaisena yhteiskunnallisena ideaalina. Sitoutuminen siihen oli mielekästä niin kauan kuin sen 

viitekehyksessä saatettiin edistää laajemmin markkinatalouden asiaa. Halukkuus julkaista 

ammattiliittoja ärsyttävää materiaalia Kolmas mies –pamfletin muodossa puhuu myös sen puolesta, 

että EVA on toiminut autonomisena keskustelijana, ei vain työnantajasektorin edunajajana, 

jollaiseksi se vasemmistossa ymmärrettiin. Nimenomaan työmarkkinakeskusteluissa raflaava 

retoriikka oli kuitenkin varsin tyypillistä109. Edellisessä luvussa toisaalta jäsennettiin ajatuspajojen 

roolia nimenomaan työkaluna, jonka tarkoituksena oli tuottaa tutkimusta ja argumentaatiota liike-

elämän hyödynnettäväksi. EVAn lakko-oikeuden kritiikin voi myös tulkinta tällaiseksi apuvälineeksi, 

jota saatettiin tarpeen mukaan hyödyntää tai olla hyödyntämättä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 

tilanteesta riippuen. 

 

3.4. Julkisen	sektorin	kokoa	rajoittamassa	
 

Seitsemänkymmentäluvun talouskriisien katsottiin EVAssa edustaneen yleistä käännettä 

talouskasvussa, ja kahdeksankymmentäluvun alussa analysoitiin Suomen siirtyneen pysyvästi 

hitaamman kasvun aikaan. Vuosikymmenen keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi muodostui 

pyrkimys asettaa julkisen sektorin kasvu bruttokansantuotteen kasvun mittakehyksiin.110 

 

Kriisit yhdistettyinä pääomaliikkeiden vapauttamisesta johtuneeseen lisääntyneeseen 

kilpailuvaatimukseen ja pääomapaon uhkaan olivat saaneet hallitukset ympäri läntistä maailmaa 

tekemään samansuuntaisia johtopäätöksiä ja kääntämään poliittista suuntaansa oikealle. 

Täystyöllisyyspolitiikasta ja kattavasta julkisesta sektorista oli luovuttava, talouden sääntelyä 

vähennettävä ja työn kustannuksia oli alennettava verotusta vähentämällä ja työvoiman joustavuutta 

lisäämällä.111 Jamie Peck ja Adam Tickell ovat puhuneet tästä ajankohdasta uusliberalisoitumisen 

”roll back” –vaiheena, jossa keskeistä oli uusien institutionaalisten viitekehysten luomisen sijaan 

purkaa toisen maailmansodan jälkeen rakennetut hyvinvointivaltiot ja työelämän säätelyn 

instituutiot.112  

                                                
109Wuokko, Maiju: Keskitettyjen kahleissa, 1982–1991, teoksessa Jensen-Eriksen, Tala, Kuorelahti, Sahari, 
Wuokko, 2020, 276–279. 
110 Onko meillä malttia uudistua, 1982, 8–9. 
111 Streeck, 2015, 50–56. 
112 Peck, Jamie; Tickell, Adam: Neoliberalizing Space, Antipode, numero 34, 2002, 380–404. 
https://doi.org/10.1111/1467-8330.00247. Heidän mukaansa tätä kautta seurasi yhdeksänkymmentäluvulla 
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Läntisissä teollisuusmaissa jylläävät sosiaalivaltion purkuprojektit saivat EVAnkin analysoimaan, 

että kahdeksankymmentäluvulla ”[h]yvinvointivaltion huippuunsa kehittäneet maat” olivat nyt 

yleisten esikuvien sijaan varoittavia esimerkkejä ylisuuren julkisen sektorin haittavaikutuksista. 

Ihmisten kasvavaan palvelukysyntään ei voinut enää vastata julkisilla palveluilla, vaan tulisi tuottaa 

palvelut yksityisillä markkinoilla. Yhdysvalloissa tehdyt reformit, joissa Reaganin hallinto oli tehnyt 

valtavia veroleikkauksia, dereguloinut työmarkkinalainsäädäntöä ja leikannut julkisia palveluita113, 

olivat EVAn mukaan onnistuneet ”armottomuudestaan” huolimatta luomaan työpaikkoja ja kasvua. 

Sen sijaan vastaaviin uudistuksiin haluttoman, ja siten korkean työttömyyden hyväksyvän Euroopan 

ei EVAn mukaan voinut ajatella olevan kansalaisiaan kohtaan yhtään sen inhimillisempi.114 

 

Donald Sassoon on korostanut juuri korkean työttömyyden olleen välttämätön tekijä, jolla 

uusliberaalit talouspoliittiset uudistukset voitiin perustella ja ajaa läpi. Se oli myös keskeisenä 

taustasyynä talouskriisin kontekstissa syntyneelle ammattiliittojen institutionaalisen vaikutusvallan 

murenemiselle: korkean työttömyyden tilanteessa työvoima menettää neuvotteluvoimansa.115 

Suomessa seitsemänkymmenluvun kriisejä seurasi kuitenkin vahvan talouskasvun 

kahdeksankymmentäluku, eivätkä ammattiliitot menettäneet institutionaalista asemaansa, vaan 

jatkoivat toimimista konsensuksen puitteissa.  

 

Liian laajan julkisen sektorin EVA katsoi olevan koko Länsi-Euroopan yhteinen ongelma. Kaikkialla 

korkean tulonjaon ja julkisen kulutuksen nousun katsottiin tapahtuneen investointien ja kilpailukyvyn 

kustannuksella. Sen sijaan vahvasta talouskasvusta nauttivan Japanin taas oletettiin saavuttaneen 

korkean investointiasteen ”todennäköisesti” pienen julkisen sektorinsa seurauksena. EVAn mukaan 

korkeaa julkista kulutusta ja korkeaa investointiastetta olisi mahdotonta ylläpitää samanaikaisesti.116 

 

Monesta Euroopan teollisuusmaasta poiketen Suomessa edullinen talouskehitys kuitenkin jatkui koko 

vuosikymmenen, ja elinkeinoelämän vastusteluista huolimatta hyvinvointivaltio säilyi vahvana. 

Ulkomaisessa lehdistössä puhuttiin ”Pohjolan Japanista”, Euroopan talousihmeestä.117  Tämä 

osaltaan hillitsi poliittista halukkuutta palkkamalttiin ja julkisen sektorin budjettikuriin, vaikka se oli 

                                                
uusliberalisoimisen ”roll out” –vaihe, jossa purettujen instituutioiden tilalle luotiin markkinalogiikan mukainen 
uusi sääntelyn viitekehys.  
113 Blyth, 2002, 172–187. 
114 KA. EVA: Kevätkokous 28.5.1984. Liite A/1§. 
115 Sassoon, Donald: One Hundred years of Socialism, London, Fontana, 1997, 448–449. 
116 KA. EVA. Syyskokous 24.11.1986. Liite A/1§. 
117 Wuokko, 2020, 275–277. 
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ollut 70- ja 80-lukujen taitteessa konsensusmallin tavoitteena. Ennen kaikkea kasvoivat kuntien 

palvelukustannukset.118 EVAn huolena säilyi koko vuosikymmenen se, että julkisen sektorin 

laajentumisen pelättiin syövän pääomarahoitusta, joka muuten menisi yksityisen talouden 

investointeihin. Kahdeksankymmentäluvun kasvun hedelmät olivat tuhlautumassa ”sisäisellä 

inflaatiolla” toistuviin palkankorotuksiin. Samoin elvytysvaraa ei oltu säästetty pahalle päivälle.119  

Erityisen suureksi ongelmaksi nähtiin, että julkisella sektorilla – jota EVA kehotti toimijoitaan 

nimittämään julkisuudessa ”suljetuksi sektoriksi” – oli toisinaan päästy jopa paremmille palkoille 

kuin avoimella ”kilpailusektorilla”. Julkisen sektorin nuori ay-kulttuuri ja ammattiliittojen 

päätyminen ”pienen blokin” radikaalien haltuun oli EVAn mukaan myös kasvattanut julkisten 

työntekijöiden lakkoherkkyyttä.120 Julkisesta sektorista oli EVAlle tullut tuotantoinvestointien 

rahoittajan ja mahdollistajana sijaan velkaantunut syöppö, joka imi itseensä kotimaisia 

rahoitusresursseja.121 

 

Wolfgang Streeckin mukaan juuri velan kasvusta tuli kahdeksankymmentäluvulla keskeinen 

mekanismi, jolla valtioille asetettiin ulkopuolelta rajoitteita poliittiselle liikkumatilalle. 

Velkaantumisella korvattiin budjettivajeita, kun verojen kiristyksen katsottiin vaikeuttavan 

kilpailukykyä. Samalla valtion velkakirjoja hinnoitteleville yksityisille pääomamarkkinoille siirretiin 

kasvavissa määrin institutionaalista valtaa vaikuttaa valtioiden talouspoliittiseen linjaan.122 EVAssa 

katsottiin julkisen valinnan teorian mukaisesti aina vain lisääntyvän palveluntarpeen olevan myös 

valtion velkaantumisen taustasyy.  

 

Outisen mukaan Suomessa IMF:n vuonna 1975 myöntämä hätälaina olikin yksi syy, joka vaikutti 

sosialidemokraattisen puolueen suunnanmuutokseen kohti markkinamyönteisempää politiikkaa.123 

Toisaalta esimerkiksi Pekkarinen ja Vartiainen ovat korostaneet, että kassatasapainon havittelu ja 

ulkomaisen velan välttäminen olivat suomalaiselle finanssipolitiikalle tyypillisiä pyrkimyksiä koko 

sodan jälkeisen ajan124, eli ei varsinaisesti voida velkapelon suhteen puhua mistään 70-luvulla 

                                                
118 Mannermaa, Kauko: Ohjailusta kilpailuun - Suomen hallitusten kasvu- ja rakennepolitikka vuosina 1962-1999, 
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.05.2007, 102–105. 
119 KA. EVA. Syyskokous 19.12.1983. Liite A/1§. KA. EVA. Syyskokous 24.11.1986. Liite B/9§. ”Poliittinen 
tilanne”. 
120 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 3/1986. 22.9.1986. Liite B/3§. 
121 KA. EVA: Kevätkokous 28.5.1984. Liite A/1§. 
122 Streeck, 2015, 56–72. Tästä katso kuitenkin Holappa, Lauri: The Bond-Market-Power Fallacy, Helsingin 
yliopisto, 2020. Diskurssianalyysin kontekstissa on kuitenkin mielekästä tehdä erottelu rahoitusmarkkinoiden 
”todelliseen” valtaan ja sen väitettyyn valtaan, joka viime kädessä määrittää poliittista päätöksentekoa. 
123 Vaikka lainaa ei lopulta nostettu, sen olemassaolo asetti ulkopuolelta rajoitteita talouspoliittiselle 
liikkumatilalle. Outinen, 2015, 59–68. 
124. Pekkarinen, Vartiainen, 1993, 133–135 
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tapahtuneesta talousdiskurssin uusliberaalista käänteestä. Yliaskan mukaan 1980-luvun alkupuolella 

tehdyt, velkaantumista kasvattaneet julkisen talouden investoinnit menivät pääsääntöisesti 

elinkeinoelämää hyödyttäneen tutkimus- ja kehitystoimintaan.125 EVA kuitenkin loi diskurssissaan 

käsitystä velkarahalla elävän, ”tuottamattoman” julkisen talouden ja investointiin kykenevän 

yksityisen sektorin vastakkainasettelusta. Joka tapauksessa Suomen valtionvelka pysyi koko 80-

luvun maltillisessa yhdeksän ja viidentoista prosentin välillä suhteessa bruttokansantuotteeseen.126 

 

Julkisen sektorin laajentumisen kritiikki sisälsi taloudellisten näkökulmien lisäksi EVAlle myös 

moraalisia ulottuvuuksia. Julkiset budjetit olivat ”isännätöntä rahaa”, jonka järkevästä käytöstä ei 

vastannut kukaan. Toisaalta taas kansalaisten ja elinkeinoharjoittajien keskuudessa julkisen sektorin 

laajentumisen katsottiin jäytävän koko yhteiskuntamoraalia, kun tukijärjestelmä ja korkea verotus 

houkuttelivat EVAn mukaan myös yksityistä sektoria hyödyntämään porsaanreikiä.127 

 

Pierre Dardot ja Christian Laval ovat korostaneet, että uusliberalistiseen argumentaatioon kuuluu 

taloudellisen kalkyylin lisäksi aina jonkinlainen moraalinen ulottuvuus, jossa katsotaan 

hyvinvointivaltiot luonteeltaan kansalaisia korruptoiviksi ja laiskistaviksi. Heistä tulee järjestelmästä 

riippuvaisia, eivätkä he kykene enää ottamaan vastuuta tai aloitetta. Toisaalta taas avokätisten 

tukijärjestelmien argumentoidaan tekevän laiskottelusta yksilön näkökulmasta rationaalista.128 EVAn 

diskurssissa nämä äänenpainot tulivat entisestään kiihtymään laman myötä.  

 

Hyvistä kansantalouden kasvuluvuista ja matalasta valtionvelasta huolimatta EVA ylläpiti koko 

kahdeksankymmenluvun halki pessimististä kriisitietoisuutta. Vuosikymmenen puolivälissä 

riennettiin jo puhumaan taakse jäävästä ”seitsemästä lihavasta vuodesta”. Nekin ajat olivat EVAn 

mukaan olleet hyviä pitkälti julkisesta sektorista huolimatta: ”Suomalaiset yritykset ovat olleet 

joustavia ja muuntautumiskykyisiä, eikä valtiovaltakaan ole asettanut esteitä välttämättömän 

kehityksen tielle.” Julkisen sektorin kokokin oli vielä pieni kilpailijamaihin suhteutettuna.129 Hyvän 

ei kuitenkaan voinut ajatella kestävän, ja siksi ainoata vastuullista politiikkaa oli valmistautua tuleviin 

murroksiin.  

                                                
125 Yliaska, 2014, 154-155; Yliaska, Ville: New Public Management as a Response to the Crisis of the 1970s: The 
Case of Finland, 1970–1990. Contemporary European History, 24, 3 (2015), 435–459. 
doi:10.1017/S0960777315000247 
126 Lähde: Valtiovelka.fi. Katsottu 8.1.2022. 
127 KA. EVA. Kevätkokous 1/1983. 31.5.1983. Liite. A/1§. 
128 Dardot, Pierre; Laval, Christian: The New Way of the World: On Neoliberal Society, London, Verso, 2017, 
163–168. 
129 KA. EVA. Kevätkokous 20.5.1985.  Liite A/1§. 
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Yhdeksänkymmentäluvulle tultaessa ja talouden näkymien heiketessä EVAssa jo ennustettiin, että 

Euroopan Japanista uhkasi tulla ”Euroopan Uruguay tai Argentiina”. Euroopan talouden painopisteen 

katsottiin siirtyvän pohjoisesta saksankielisille alueille ja Keski- ja Itä-Eurooppaan.130 Tästä kyydistä 

liialliseen palkkatasoon ja julkisiin palveluihin tottuneet suomalaiset olivat EVAn näkökulmasta 

putoamassa. 

 

Konsensus oli kääntänyt seitsemänkymmentäluvun lopussa EVAn katseen pois kommunismin 

vastaisesta taistelusta kohti tulevaisuuden suomalaista yhteiskuntaa. Samalla EVAssa tulkittiin 

muutoksen olevan osa laajempaa kulttuurista ja taloudellista käännettä, joka toimisi perusteluna 

uudistaa myös yhteiskuntaa. Työelämää ja poliittista kulttuuria tulisivat tulevaisuudessa 

määrittämään yksilöityminen, mikä näkyisi kollektiivisten identiteettien ja perinteisten politiikan 

toimintatapojen suosion laskuna. EVAn näkökulmasta kahdeksankymmentäluvulla oli myös 

maailmalla käynnissä useita suotuisia trendejä: Länsimaailman laajuisesti vasemmisto oli menettänyt 

suosiotaan ja useissa verokkimaissa oli otettu linjaksi tiukka taloudenpito ja julkisten budjettien 

rajoitukset. 

 

Suotuisat tuulet törmäsivät kuitenkin toistuvasti liian edulliseen talouden suhdanteeseen. 

Kahdeksankymmentäluku oli kuitenkin suomalaisesta näkökulmasta vielä vahvan talouskasvun 

aikaa, ja konsensukseen sitoutunut poliittinen järjestelmäkin oli haluton tekemään suuria julkisen 

sektorin reformeja tai kutistamaan sen kokoa. Ammattiliitot säilyivät kolmannen miehen kritiikistä 

ja kilpailukykypuheesta huolimatta keskeisinä toimijoina Suomen työmarkkinapolitiikassa. 

Konsensuksen oli teoriassa tarkoitus toimia budjettikurin takeena. Käytännössä kuitenkin edullinen 

suhdanne nosti myös verotuloja, joita hyödynnettiin hyvinvointivaltion palveluihin. Tässä mielessä 

EVAn kritiikissä suomalaisesta poliittisesta päätöksenteosta oli perää. 

 

Nousuhuumassa talouskurista eivät kuitenkaan lipsuneet vain passiiviväestö ja suljettu sektori. 

Vaikka EVA ja koko Suomen työnantajaleiri pitivät kriisipuhetta yllä koko 

kahdeksankymmentäluvun, sanomaa heikensi se, ettei varoituksiin elinkeinoelämän taholla uskottu 

                                                
130 KA. EVA. Kevätkokous 16.5.1990. Liite A/8§. Japanin 80-luvun jälkipuoliskon vahvan valuutan tuottamassa 
talouskuplassa ja 90-luvun alun romahduksessa olikin joitain samoja elementtejä kuin Suomen valuutan 
yliarvostuksesta ja rahoitusmarkkinoiden vapautumisesta seuranneessa investointibuumista ja talouden 
ylikuumenemisessa. Ilman julkisen sektorin syntipukkia se ei kuitenkaan sellaisenaan voinut sopia EVAn 
selitysmalleihin, minkä vuoksi analogiaa haettiinkin Etelä-Amerikan maista, jotka tunnettiin edistyksellisten 
talouskokeiluidensa väkivaltaisista lopuista. Japanista Brenner, Robert: The Boom and the Bubble: the US in the 
World Economy, London, Verso, 2002, 96–118. 
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itsekään, vaan talouskasvun odotuksia vasten annettiin toistuvasti periksi palkkaliukumille.131 Pian 

uuden vuosikymmenen alkaessa talouden yllä liikkui kuitenkin tummia pilviä, jotka tulisivat 

tarjoamaan EVAlle viitekehyksen, josta hyvinvointivaltiota ja koko Suomen yhteiskuntaa voitaisiin 

tarkastella uudella tavalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 Wuokko, 2020, 276–279. 
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4. EVAn	diskurssi	lama-aikana	
 

Tässä luvussa tarkastelen EVAn diskurssia yhdeksänkymmentäluvun laman alusta vuosikymmenen 

puoliväliin. Esittelen aluksi laman taustasyitä, jonka jälkeen erittelen ja analysoin EVAn diskurssia 

laman tapahtumista ja tulkinnoista. Ote on edellistä lukua kronologisempi, sillä siinä missä 

kahdeksankymmentälukua voi jäsentää yhtenä talouskasvun ja konsensuksen kokonaisuutena, 

lamassa tilanne etenee hektisemmin: historiallinen hetki ja laman merkityksen tulkinta ovat avonaisia 

kysymyksiä. Laman keskeisiä käänteitä taustoitetaan sitä mukaan kun niiden tunteminen on 

olennaista EVAn diskurssin ymmärtämisen ja analysoinnin kannalta.  

 

4.1. Lama	päättää	nousukauden	
 
Monen Euroopan maan kamppaillessa hidastuneen kasvun ja kasvaneen työttömyyden kanssa meni 

Suomen kansantaloudella lujaa vielä koko kahdeksankymmenluvun. Kotitalouksien reaalitulot ja 

julkisen talouden verokertymä kasvoivat koko vuosikymmenen. Budjettitasapainon hakemisesta 

huolimatta hyvinvointivaltion viimeistelyyn oli varaa ja optimismi oli vahvaa.132 Samalla, vailla 

suurempaa poliittista tai periaatteellista keskustelua, raha- ja rahoitusmarkkinapolitiikassa tehtiin 

merkittäviä muutoksia.133 Rahapolitiikassa siirryttiin muun Länsi-Euroopan mukana pois rahan arvoa 

viennin edistämiseksi laskeneesta devalvaatiopolitiikasta vakaan valuuttakurssin politiikkaan. 

Ympäri Länsi-Eurooppaa inflaation torjunta nousi talouspolitiikan keskiöön, ja sen ajateltiin 

tapahtuvan parhaiten kiinteän valuuttakurssin avulla. Suomessa vakaan valuutan 

konsensuskäsitykseen vaikutti myös kova halu kuulua osaksi Eurooppaa: inflaatio-devalvaatio –sykli 

koettiin haitalliseksi, jopa häpeällisen epäeurooppalaiseksi menneisyyden politiikaksi.134 

 

Kahdeksankymmentäluvulla Suomessa toteutetun pääomaliikkeiden vapauttamisen myötä vakaata 

markkaa vasten otettu ulkomainen velka alkoi virrata suomalaisille kuluttajille ja yrityksille. 

Lisääntyneet luotot nostivat sijoitusten kysyntää ja arvoa, ja sitä kautta ruokkivat sijoitusbuumia. 

                                                
132 Kiander, Jaakko; Vartia, Pentti: Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu, Helsinki, 
Taloustieto, 1998, 53–54. 
133 Siltala, 2007, 166–167. 
134 Kiander, Vartia, 1998. 40–47; Kuusterä, Antti; Tarkka, Jukka: Suomen Pankki 200 vuotta -historiateos (II 
nide), Suomen Pankki - Finlands Bank ja Kustannusosakeyhtiö Otava, 2012, 544–549. 
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EVAn pelko julkisen kulutuksen investointeja syövästä vaikutuksesta ei toteutunut: yritykset 

investoivat ulkomaisella velalla ennennäkemätöntä vauhtia.135 

 

Vakaata markkaa vasten otettujen ulkomaisten lainojen myötä kotimainen kulutuskysyntä kasvoi, 

mutta vaihtotase ja kustannuskilpailukyky heikkenivät. Valittua vahvan kurssin linjaa ei kuitenkaan 

haluttu muuttaa, vaan markka jopa revalvointiin vuonna 1989. Saman vuoden syksynä kuitenkin 

talouden mittarit kääntyivät: korot nousivat, pörssikurssit kääntyivät laskuun ja varallisuuskohteiden 

hinnat alkoivat pudota. Talouden heilahteluista huolimatta julkisen talouden tilanne näytti kuitenkin 

vielä vuosikymmenen vaihteessa vakaalta: julkinen sektori oli ylijäämäinen ja valtionvelka Euroopan 

alhaisin.136 EVA pelko holtittomasti laajentuvasta hyvinvointivaltiosta ei julkisten palveluiden 

laajentumisesta huolimatta ollut toteutunut. 

 

Vuonna 1990 maailmantalous järkkyi Irakin hyökätessä Kuwaitiin ja Neuvostoliiton sekasortoisen 

hajoamisen myötä. Idänkauppa kutistui merkittävästi ja öljyn hinta nousi. Suomessa investointi- ja 

kulutuskysynnän supistumisen myötä kokonaistuotanto heikkeni ja työttömyys lähti kasvuun. 

Julkinen talous muuttui ylijäämäisestä raskaasti alijäämäiseksi, kun yhtäkkiä työttömyysturvamenot 

kasvoivat valtavasti samalla kun verotulot supistuivat.137 Nämä automaattiset vakauttajat tekivätkin 

nyt julkisesta sektorista sellaisen ongelman, jollaiseksi EVA oli sitä koko kahdeksankymmentäluvun 

kuvannut. Keväällä 1991, keskellä talouden syvää pudotusta Suomeen muodostettiin 

keskustajohtoinen Esko Ahon hallitus (1991-1995), ensimmäinen porvarihallitus vuosikymmeniin. 

EVAn näkökulmasta talouden kriisi oli nyt tuonut sekä legitimiteetin että toteuttajan sen jo 

aikaisempana vuosikymmenenä vaatimille uudistuksille. 

 

4.2. Uusi	hallitus	aloittaa,	enemmistösäännökset	puretaan	
 
Julkisen sektorin menojen paisuessa Ahon hallitus otti tavoitteekseen kustannustason laskun ja 

valtion ja kuntien menojen supistamisen. Vakaan markan politiikasta ei kuitenkaan oltu halukkaita 

luopumaan, vaan Suomen pankki kytki markan kesällä 1991 yksipuolisesti Euroopan 

                                                
135 Kiander, Vartia, 1998, 67–69. Pääomien voiton suhdeluku oli kuitenkin kroonisesti kilpailijatalouksia 
matalampaa, mikä osaltaan heikensi ulkomaisen pääoman investointihalukkuutta pääomaliikkeiden vapautumisen 
myötä. Heino, Saska: Uusjako? Vuoden 1993 tuloverouudistus, verohistoria ja pääoma, pro gradu, Turun 
yliopisto, 2015, 16–20. 
136 Kiander, Vartia, 1998, 79–80, 89. 
137 Ibid, 80–83, 93, 112–114. 
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valuuttajärjestelmä ecuun. Ahon hallitus pyrki sen sijaan palauttamaan kilpailukykyä sisäisellä 

devalvaatiolla ja yritystoiminnan edellytyksiä parantamalla.138 

 

EVAssa luettiin tyytyväisinä Esko Ahon hallituksen ohjelmaa, jossa elinkeinoelämälle oli omistettu 

”poikkeuksellisen paljon ymmärrystä”. EVAssa oli kuitenkin toivottu kolmen suuren puolueen 

hallitusta, koska määräenemmistösäännökset edellyttivät vaikeissa ratkaisuissa yli kahden 

kolmasosan enemmistöä. Ahon hallitus tulisi EVAn mukaan olemaan myös ensimmäinen, jonka olisi 

hankittava luottamuksensa kansainvälisiltä korkomarkkinoilta.139 

 

Määräenemmistösäännöksillä tarkoitettiin sitä, että yksi kolmasosa eduskunnasta saattoi äänestää 

lakiehdotuksen hyväksymisen lykkäämisestä myöhemmäksi. Järjestelmää oli heikennetty jo vuonna 

1987, kun lakiuudistuksia ei voinut enää kolmasosan vähemmistön äänillä automaattisesti jättää 

lepäämään eduskuntavaalien yli, vaan vain siirtää kerrallaan seuraaville valtiopäiville. Ahon 

hallituksen aikana määräenemmistösäädökset kumottiin väliaikaisesti, jotta säästölait saatiin ajettua 

läpi. Lopullisesti järjestelmästä luovuttiin 1995, ja Suomessa siirryttiin yksinkertaisen enemmistön 

parlamentarismiin.140  

 

Määräenemmistösäännösten purkamiseen suhtauduttiin EVAssa kaksijakoisesti. Toisaalta niiden 

purkaminen olisi välttämätöntä, jotta Ahon porvarihallitus saattoi saada julkisen talouden leikkauksia 

läpi, sillä etuisuudet olivat usein lailla säädettyjä. Toisaalta ne olivat olleet pitkään konsensusmallin 

tukena: lainsäädännöllisiin uudistuksiin oli tarvittu myös opposition tukea, ja suuria heilahduksia ei 

yhdellä hallituskaudella voitu toteuttaa. Juri Mykkäsen mukaan lamaa edeltäneillä vuosikymmenillä 

järjestelmä oli ollut nimenomaan porvarillisten tahojen suosiossa, kun pitkällä oppositiokaudella ollut 

kokoomuskin saattoi vaikuttaa lainsäädäntöuudistuksia lykkäämällä. Lamassa kuitenkin 

määräenemmistösäännökset olisivat olleet nopeiden uudistusten esteenä.141 

 

Vuonna 1991 Ahon hallitus asetti ensimmäiset säästöhankkeensa. Uusia säästöpaketteja ajettiin läpi 

noin puolen vuoden välein koko hallituksen toiminnan ajan. Määräenemmistösäädösten väliaikainen 

kumoaminen vuonna 1992 mahdollisti säästölakien hyväksynnän yksinkertaisella enemmistöllä. 

                                                
138 Wuokko, 2020, 293; Ahon hallituksen ohjelma, 1991. https://valtioneuvosto.fi/-/65-paaministeri-esko-ahon-
hallituksen-ohjelma. Katsottu 15.12.2021. 
139 KA. EVA. Kevätkokouksen pöytäkirja 29.4.1991. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
140 Mykkänen, Juri: Kuka päättää hyvinvointimallin tulevaisuudesta? Teoksessa Blomberg, Helena; Kananen, 
Johannes; Kantola, Anu; Kroll, Christian; Mykkänen, Juri; Saarinen, Arttu; Sorsa, Ville-Pekka; Vesa, Juho: 
Kilpailuvaltion kyydissä: Suomen hyvinvointimallin tulevaisuus, Helsinki, Gaudeamus, 2017. 
141 Ibid.    
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Valtion budjettivajetta pyrittiin korjaamaan leikkauksin ja veronkiristyksin: Sairaus- ja 

työttömyyspäivärahojen määriä leikattiin jo vuonna 1992, ja eläkkeen saannin ehtoja kiristettiin. 

Lapsilisiä ja kotihoidontukea leikattiin. Ahon hallitus kiristi myös verotusta ja nosti 

sosiaaliturvamaksuja, mutta poisti vuonna 1993 pääomatuloverolta progression. 

Työttömyyspäivärahan ehtoja kiristettiin, mutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia 

hallitus ei onnistunut ammattiliittojen yleislakon uhan vuoksi saamaan läpi. Työttömyyslukujen 

pysyessä edelleen korkealla pyrki Ahon hallitus 1994 laskemaan työttömyysturvan saajien määriä 

vaikeuttamalla sen piiriin pääsemistä.142 Hyvinvointipalvelujen vuosikymmeniä kestäneestä 

laajentumisesta käännyttiin laman myötä budjettien leikkausten tielle. Kriisitietoisuus mahdollisti 

sen, mikä olisi ilman sitä ollut mahdotonta.143 Kriisin kamppailuja käytiin myös työmarkkinoiden 

kentällä. 

 

4.3. Lama	haastaa	kolmikannan	
 
Uusliberaali käänne oli kahdeksankymmentäluvulla monessa läntisessä maassa merkinnyt 

ammattiliittojen institutionaalisen roolin heikkenemistä, kun suurtyöttömyys heikensi niiden 

neuvotteluasemaa, ja pääomaliikkeiden vapautuminen mahdollisti tuotannon ulkoistamisen – tai 

ainakin sillä uhkailun – pois kotimaasta, jos vaatimukset palkoista ja työehdoista kävivät liian 

koviksi.144 Suomessa kuitenkin kahdeksankymmentäluvun vahva talouskasvu ja korkea 

työllisyysaste olivat säilyttäneet ay-liikkeen institutionaalisen aseman vahvana. 

Kolmikantaneuvotteluissa ammattiliitot olivat pääsääntöisesti saaneet vaatimuksensa 

palkankorotuksista ja työaikojen lyhennyksestä läpi, kun taas työnantajasektorin pyrkimykset 

hajautetumpaan sopimiseen eivät juurikaan edenneet.145  

 

Lama siirsi kolmikantaneuvotteluissa aloitteen työnantajajärjestöille, jotka tukivat Ahon ehdotusta 

sisäisen devalvaation ”yhteiskuntasopimuksesta”. Konsensusratkaisu edellytti kuitenkin myös ay-

liikkeen hyväksyntää. Suomen työnantajain keskusliiton (STK) toimitusjohtajan Tapani Kahrin 

                                                
142 Kiander, Vartia, 1998, 148–149; Kosunen, Virpi: Lama ja sosiaaliturvan muutokset 1990-luvulla. Teoksessa 
Heikkilä, Matti; Uusitalo, Hannu (toim.): Leikkausten hinta: tutkimuksia sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden 
vaikutuksista 1990-luvun Suomessa, Helsinki, Stakes, 1997, 45–88. 
143 Julkunen, 2001, 81–83. 
144 Ammattiliittojen heikentyminen riippui paljon siitä institutionaalisesta kansallisesta viitekehyksestä, jossa ne 
toimivat. Pohjoismaissa ammattiliittoihin kuuluminen kasvoi, kaikkialla muualla Länsi-Euroopassa väheni. 
Bernhard, Ebbinghaus; Visser, Jelle: “When Institutions Matter: Union Growth and Decline in Western Europe, 
1950-1995.” European sociological review 15, no. 2 (1999): 135–158. 
145 Wuokko, 2020, 240–242.  
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elokuussa 1991 kolmikantaneuvotteluissa esittelemä vaatimuslista sisäisen devalvaation 

toteuttamiseksi sai ammattiliittojohtajilta tyrmistyneen vastaanoton: siinä vaadittiin muun muassa 

lomarahojen poistoa, oikeutta alittaa työehtosopimuksessa sovittua palkkaa, lakko-oikeuden 

rajaamista ja työnantajamaksujen siirtämistä työntekijöiden maksettavaksi.146  

 

Työntekijäjärjestöt eivät jakaneet samaa tulkintaa kriisin syvyydestä kuin työnantajat: poika oli 

huutanut sutta koko kahdeksankymmentäluvun, ja työnantajien talouskriisipuhetta pidettiin 

tavallisena työehtosopimusneuvottelujen retoriikkana. Yhteiskuntasopimuksen konsensusratkaisuun 

sitoutuminen ei myöskään saanut vastakaikua vientiteollisuudessa, jossa pääomaintensiivisenä alana 

toivottiin markan devalvaatiota kilpailukyvyn parantamiseksi. Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö (SAK) sitoutui sisäisen devalvaation ratkaisuun, mutta sen suurten vientiteollisuuden 

työntekijöiden jäsenjärjestöjen Paperiliiton ja Metalliliiton haluttomuus kaatoi sopimuksen 

marraskuussa 1991, ja pakotti markan devalvaatioon ja lopulta kellumaan seuraavana vuonna.147 

 

EVAssa katsottiin, että lama oli paljastanut edellisen vuosikymmenen palkkapolitiikan 

kestämättömyyden. EVAn mukaan kahdeksankymmenluvun hyvässä talous- ja työllisyystilanteessa 

työmarkkinaratkaisuissa oltiin suostuttu toistuviin palkkaliukumiin. Nyt markkinavoimat olivat 

vieneet Suomen ”viimeiseen devalvaatioon”. Jos kolmikanta vielä estäisi työelämän 

rakennemuutosten toteuttamisen, se tulisi purkaa, jopa yksipuolisesti. Ammattiliittojen ylläpitämä 

palkkakartelli oli kansallista tehottomuutta, jollaiseen ei olisi myöskään yhdentyvässä Euroopassa 

varaa.148 

 

Kasvavat työttömyysluvut vauhdittivat EVAn argumentaatiota uudistuksille: edellisinä 

vuosikymmeninä saatuja etuisuuksia tulisi nyt purkaa työelämässä, jotta työtä voitaisiin jatkossa 

tarjota mahdollisimman monille. Työajan lisääminen ja joustot olisivat välttämättömiä, niiden 

ainoana vaihtoehtoina olisivat palkanalennukset. Lakkoilu ei saavuttaisi mitään, se johtaisi vain 

markkinaosuuksien vähentymiseen entisestäänkin.149 Joustotoimia oli EVAn mukaan vastustettu 

ennen kaikkea julkisen sektorin piirissä. Onneksi kuitenkin Ahon hallitus oli luvannut ottaa arvioon 

                                                
146 Wuokko, 2020, 279–284; Sahari, Aaro: Kolmikanta kriisissä, 1991-1995. Teoksessa Jensen-Eriksen, Tala, 
Kuorelahti, Sahari, Wuokko, 2020, 286–300.  
147 Ibid; Kiander, Vartia, 1998, 121–125; Pietilä, Antti-Pekka: Pankkikriisin peitellyt paperit, Helsinki, Art House, 
2008, 61. 
148 KA. EVA. Syyskokous 2.12.1991. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
149 KA. EVA. Kevätkokouksen pöytäkirja 29.4.1991. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
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julkisen sektorin ja elinkeinoelämän suhteen: yksityistämällä julkisen sektorin palveluita kyllä 

tarvittavia joustoja saataisiin.150 

 

Työttömyyden vain kasvaessa EVA asetti kyseenalaiseksi koko ansiosidonnaisen työttömyysturvan 

moraalisen perustan: se jakoi ihmiset kohtuuttomasti eri kasteihin. Miksi joku toinen ansaitsisi 

ansiosidonnaista, kuten toinen sai vain peruspäivärahaa?151 

 

Kahdeksankymmenluvun lakkokritiikki oli EVAlla pohjannut kansalaisten oikeuksiin, ja heidän 

asemaansa monimutkaistuvassa riskiyhteiskunnassa. Laman myötä kuitenkin taloudellisten 

tosiseikkojen paino katsottiin niin suureksi, että lakkoilu oli menettänyt merkityksensä: se johtaisi 

vain kokonaistaloudellisen tilanteen heikkenemiseen, ja sitä kautta pystyisi vain heikentämään 

kaikkien osapuolien tilannetta. Julkisen sektorin lakot taas olivat lähinnä itsemurha, kun Ahon hallitus 

oli ottanut yksityistämisen esityslistalleen.152 

 

Täystyöllisyyden muuttuminen suurtyöttömyydeksi antoi EVAllekin mahdollisuuden argumentoida 

olevansa työläisen asialla. Jos EVAn määrittelemät kansantalouden tosiasiat tunnustettiin, olisi 

saavutettujen, vain osaa työntekijöistä koskettavien etujen kuten ansiosidonnaisen työttömyystuen 

purkaminen edellytyksenä kilpailukyvyn palauttamisen kautta nousevalle kokonaistyöllisyysasteelle.  

 

Pauli Kettunen on korostanut, että laman retoriikassa määrittyi uudenlainen kansallinen ”me”, jossa 

koko Suomi hahmotettiin osana suurta kansallista innovaatiojärjestelmää. Ajatustapa oli sukua 

EVAn jo kahdeksankymmentäluvulla muotoilemalle valmentajavaltion käsitteelle. Kansallinen 

yhteisö hahmottui epävarmoilla kansainvälisillä markkinoilla navigoivaksi kokonaisuudeksi, jonka 

tuli jatkuvasti osoittaa luotettavuutensa ja houkuttelevuutensa työpaikkoja ja rahavirtoja allokoivalle 

ylikansalliselle markkinataloudelle. Kaikki poliittiset päätökset tuli arvioida kansallista 

innovaatiojärjestelmää ja niiden kilpailukykyvaikutuksia vasten.153  

  

                                                
150 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 2/1991. 13.5.1991. Liite A/2§. Jaakko Iloniemen alustus. 
151 KA. EVA. Syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1992. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
152 Työnantajatahot esittivät joka tapauksessa 1992 Kahrin ”saatanallisissa säkeissä” lakko-oikeuden rajaamista 
ratkaisuna akuuttiin kriisiin. 
153 Innovatiivisuutta ja joustavuutta korostava puhe hyväksyttiin myös vasemmistossa, sillä se nähtiin 
vaihtoehtona matalilla palkoilla ja alhaisilla sosiaalimenoilla kilpailuille. Ammattiyhdistysliikkeen strategiaksi 
nousi myös työpaikkojen ”turvallisuuden” suojelu heikennysyrityksiä vastaan perustelemalla 
turvallisuudentunnetta yhtenä kilpailukykytekijänä.  Kettunen, Pauli: Suunnitelmataloudesta kansalliseen 
innovaatiojärjestelmään, teoksessa Blomberg-Kroll, Helena; Hannikainen, Matti; Kettunen, Pauli: Lamakirja: 
näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin, Kirja-Aurora, Turku, 2002, 35–37. 
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EVA korosti koko kahdeksan- ja yhdeksänkymmenluvun kilpailukyvyn merkitystä. Suomalaisessa 

talouselämän keskustelussa kilpailukykynäkökulman korostaminen ei sinänsä ollut mikään uusi, 

uusliberaalin ajattelun läpimurrosta kertova ilmiö.154 Anu Kantolan mukaan käsite lähti kuitenkin 80-

luvulla ”vaeltamaan”, ja siirtyi osaksi laajempaa poliittista retoriikkaa. Laman myötä jokaista 

politiikan osa-aluetta alettiin tarkastella kilpailukyvyn käsitettä vasten.155 

 

Laman myötä EVAn diskurssissa näkyy kuitenkin se, että kilpailukykypuhe on saanut ulkoiset 

tosiasiat todistusvoimakseen: lama oli osoittanut EVAn edellistä kasvun vuosikymmentäkin 

hallinneen puheen kilpailukyvyn laskusta todeksi. Kasvun vuosina EVAn varoituksia ei kuitenkaan 

kuunneltu, ja nyt ratkaisuna oli tarjolla enää ankaria vaihtoehtoja. Kantolan mukaan armoton tulkinta 

lamasta oli myös päättäjien keskuudessa yleinen: talouskasvu oli ”sairastuttanut” kansakunnan 

yltäkylläisyyteen, ja lama oli tervehdyttävä siirtymä markkinatalouteen.156 

 

Kriisin myötä työmarkkinapolitiikan aloite siirtyi työnantajapuolelle, ja se pyrki purkamaan 

aikaisempina vuosikymmeninä työntekijöiden saavuttamia etuja kilpailukyvyn nimissä. 

Kolmikannan tasolla sisäinen devalvaatio epäonnistui, kun osapuolilla ei ollut yhteistä käsitystä 

laman luonteesta, ja vientisektorikin oli haluton sitoutumaan vakaan valuuttakurssin politiikkaan. 

Vakaan valuuttakurssin politiikan tekohengittäminen talouden syöksykierteessä oli kuitenkin 

heikentänyt kuluttajien ja yritysten taloudellista tilannetta, kun korot olivat nousseet, ja 

varallisuusarvot ja investoinnit supistuneet kolmena vuonna peräkkäin. Kun markka lopulta 

devalvoitui marraskuussa 1991 ja laskettiin kellumaan syyskuussa 1992, ulkomaisella valuutalla 

luottoja ottaneet kuluttajat ja yritykset ajautuivat maksukyvyttömyyteen.157 

 

Devalvaation myötä kuitenkin viennin kilpailukyky parani merkittävästi, ja kokonaistuotanto kääntyi 

kasvuun 1993.158 Vahvan markan politiikan voi tulkita näytelleen keskeistä roolia talouden 

ylikuumenemisessa ja kriisin synnyssä.  EVAlle rahapolitiikka ei lopulta kuitenkaan ollut keskeisessä 

                                                
154 Katso esim. Houni, Topi: Kilpailukyky ja Sitra: Kilpailukyvyn käsite Sitran perustamisvaiheessa 1966–1967, 
pro gradu, Poliittinen historia, Helsinki, 2017. 
155 Kantola, Anu: Suomea trimmaamassa: suomalaisen kilpailuvaltion sanastot, teoksessa Heiskala, Risto; 
Luhtakallio, Eeva (toim.): Uusi jako: miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta? Helsinki: Gaudeamus, 2006, 
162–168. 
156 Kantola, Anu: Markkinakuri ja managerivalta: Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä, Pallas, 
Tampere, 2002, 138–140. 
157 Kiander, Vartia, 1998, 130–133, 249–252. 
158 Kiander, Jaakko: 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 
1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 2001, 61–62. 
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osassa kriisin tulkinnassa, vaan sille oli tärkeää luoda pohja konsensuskäsitykselle, jossa lama 

ymmärrettiin ennen kaikkea aiheutuneen julkisen sektorin liiallisesta kasvusta.  

 

4.4. EVA	määrittää	laman	julkisen	talouden	kriisiksi	
 
Porvarihallituksen valtaannoususta ja työnantajasektorin neuvotteluaseman vahvistumisesta 

huolimatta EVAssa liputettiin edelleen konsensuksen puolesta, mutta se tulisi edellyttämään 

osapuolilta ”tiiviimpää keskusteluyhteyttä, keskinäistä luottamusta, yhteistä vastuuntuntoa ja 

tosiasioiden tunnustamista”.159 Toisin sanoen ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden 

kanssa tehdyn yhteisen päätöksenteon kannalla oltaisiin sillä ehdolla, että sen kaikki osapuolet 

hyväksyivät EVAn tulkinnan kriisin luonteesta. EVA itse määritteli roolikseen konsensuksen 

suojelun tuottamalla laajaa yhteisymmärrystä eri intressitahojen välillä.160 

 

Konsensuksen säilyttämiseksi EVAssa katsottiin keskeiseksi, että yhteiskunnallisen vallankäytön eri 

tahot ja kansalaiset itse jakaisivat saman tulkinnan talouskriisin luonteesta. EVAn mukaan Suomea 

ei vaivannut pelkkä suhdannekriisi, vaan lama oli artikuloinut syvempiä ja perustavammanlaatuisia 

ongelmia, ennen kaikkea julkisen sektorin laajuudesta. Samalla EVAn diskurssissa näkyy 

ihmiskuvan muutos: kahdeksankymmentäluvun vapaista yksilöistä oli nyt tullut laiskistuneita ja 

hyvinvointinsa kyllästämiä.  

 

Vielä vuonna 1989 EVAssa ennustettiin tulevan vuosikymmenen ongelman olevan pysyvä ja 

rakenteellinen työvoimapula. Tässäkin julkisella sektorilla oli EVAn mukaan talouden tilaa 

heikentävä vaikutuksensa: kasvavan palvelutarpeen tuottaman verorasituksen lisäksi avointa sektoria 

rasitti palkkakilpailu, jota se joutuisi käymään hupenevasta työvoimasta julkisen sektorin kanssa, ja 

erityisesti kilpailemaan paremmin tuottavasta koulutetusta työvoimasta.161 Työvoimapula olikin 

yleinen ennuste vielä vuosikymmenen vaihteessa.162 Kahdeksankymmenluvulla huoltosuhde oli ollut 

edullinen, mutta vähentyneet lapsiluvut olivat heikentämässä tilannetta. Suurten ikäluokkien 

eläköitymisen myötä ennustettiin vapautuvan enemmän työpaikkoja kuin oli tekijöitä työikäisessä 

                                                
159 KA. EVA. Syyskokouksen pöytäkirja 30.11.1992. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
160 KA. EVA. Syyskokous 2.12.1991. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
161 Työtä tarjolla! Missä tekijät? 1989, Helsinki, EVA, 50–53.  
162 Kiander, Vartia, 1998, 90; Pehman, Katja: Työn kasvot – Työn kuvitus Helsingin Sanomissa vuosina 1989, 
1993, 1995 ja 1997, teoksessa Kivikuru, Ullamaija: Laman julkisivut: media, kansa ja eliitit 1990-luvun 
talouskriisissä Helsinki: Palmenia-kustannus, 2002, 169–172. 
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väestössä. EVAssakin vaadittiin kahdeksankymmenluvun lopulla valtiolta väestöpoliittista 

kokonaisstrategiaa ongelman ratkaisemiseksi.163  

 

Talouden mittarien käännyttyä negatiivisiksi EVAn korostukset siirtyivät entistä enemmän 

hyvinvointivaltion työmoraalia ja taloudellista toimintaa rapauttaviin argumentteihin. 

Kahdeksankymmentäluvun lihava vuodet olivatkin EVAn mukaan vain peittäneet näkyvistä talouden 

rakenteelliset ongelmat, eli kilpailukyvyn heikkenemisen ja kustannustason liiallisen kasvun. Se mitä 

luultiin suomalaiseksi tehokkuudeksi, peräti ”japanilaisuudeksi”, olikin ollut vain edullisen 

vaihtosuhteen luomaa harhaa, ”ei ansaittua vaan annettua, sattumalta saatua”. EVAn varoitteluista 

huolimatta toteutunut korkea investointiastekin oli lähinnä onnistunut heikentämään talouden 

tasapainoa.164 

 

Kahdeksankymmentäluvun hyvä talouskasvu oli EVAn mukaan tehnyt ihmisistä laiskoja ja 

yksilökeskeisiä. Pohjoismaiden hyvinvointivaltioiden yhteisenä ongelmana nähtiin, ettei kansalle 

maittanut enää työnteko, vaan sen tilalle olivat yltäkylläisyydessä tulleet vapaa-ajan vietto ja 

eläkkeelle pääsyn odotukset. Laman myötä, lihavien vuosien jälkeen oli enää vaikeaa motivoida 

ihmisiä uhrautumaan kansantalouden kokonaisedun puolesta. Kasvun aika oli tehnyt ihmisistä 

kateellisia ja itsekkäitä.165 Vaativa, kollektivismia vieroksuva kansalainen näyttäytyi nyt EVAn 

puheessa negatiivissävytteisenä hahmona: kansantalous vaati kollektiivisia uhrauksia, mutta yksilöt 

laittoivat aina oman etunsa ensimmäisiksi.  

 

Wendy Brown on korostanut, että uusliberaaliin diskurssiin kuuluu keskeisenä ”uhrautumisen” 

vaatimus. Kilpailukykyvaltiossa poliittinen yhteisö hahmottuu ristiriitaisen, yhteisiä intressejä yhteen 

sovittavan yhteisön sijaan kansainvälisille markkinoille itseään performoivana kokonaisuutena. 

Kansalaisten tekemiä uhrauksia esimerkiksi työttömyyden ja palkkojen alennusten muodossa ei 

mielletä poliittisiksi, vaan puhtaan taloudellisiksi päätöksiksi. Kansallisvaltion sotilaallisen 

uhrauksen symboliikka ja sanasto siirretään kilpailukykyvaltion käyttöön. Brownin mukaan 

uhrauksen diskurssi edustaa käännettä 80-luvun lupauksien diskurssiin, jossa uusliberaalien 

                                                
163 ”Väestöpoliittiseen ongelmaan” EVAlla on kuitenkin aktiivi-ikäisten maahanmuuton ja yleisen ”joustamisen” 
ja kulttuurisen muutoksen lisäksi vähän konkreettista ehdotettavaksi. Yksilöitä saatetaan motivoida yleisellä 
ostovoiman nostolla tai perhepolitiikalla, mutta viime kädessä julkisen sektorin tehtävien rajoittaminen näyttää 
rajoittavan myös sitä palettia, jolla tämän kokoluokan ongelmia voidaan ratkaista. Työtä tarjolla! Missä tekijät? 
1989, 69–75. 
164 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 2/1991. 13.5.1991. Liite A/2§. Jaakko Iloniemen alustus. 
165 KA. EVA. Kevätkokous 16.5.1990. Liite A/8§. Kauko Sipposen alustus. Käsitys sosiaalivaltion laiskistavista 
ja työn vieroksuntaa aiheuttavista vaikutuksista oli työnantajaleirissä yleinen. Wuokko, 2020, 274.  
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uudistusten luvattiin olevan yksilöille hyödyllisiä lisääntyneen varallisuuden muodossa. Brownin 

mukaan tämä diskurssi tapahtuu nimenomaan ”konsensuksen” viitekehyksessä.166 Myös EVAn 

puheessa painotukset siirtyivät laman myötä markkinatalouden yksilölle tarjoamien 

mahdollisuuksien korostamisesta taloudellisten vaatimusten välttämättömyyteen, ja niitäkin pyrittiin 

ajamaan luonnollisesti konsensuksen kautta.  

 

EVAssa katsottiin, että laman ja talouden globalisaatio palauttaisivat ihmiset terveisiin perusarvoihin. 

Kahdeksankymmentäluvun kasvuvuodet olivat olleet materialistinen ”arvojen kumoamisyritys”, joka 

kuitenkin epäonnistui. Nyt siirryttäisiin taas kohti sisäisen maailman yhteiskuntaa, ja takaisin 

perusarvoihin, kuten ”luottamuksen ja luotettavuuteen, arvokkuuteen, kunnioitukseen ja 

sitoutumiseen”. Vahvan talouden ja kilpailun kautta taas tultaisiin vapauttamaan ihmisistä ja 

organisaatioista luovuus, ”suuri henki”. Tämä kuitenkin edellytti kansakunnalta henkistä valmiutta 

muutokseen.167 Laman jälkeen oltaisiin EVAn mukaan uudenlaisessa Suomessa, jossa ihmisten 

odotukset yhteiskuntaa kohtaan olisivat aikaisempaa realistisempia.168 

 

Laman moraalisesti latautunut tulkinta oli taloudellisten päättäjien keskuudessa yleinen. Anu 

Kantolan mukaan laman ajan talouspäättäjien tulkinnoissa korostuu, kuinka pääomamarkkinoiden 

avautuminen oli saanut kansan toimimaan vailla itsekuria ja järkeä. Ahkeruuden ja säästäväisyyden 

arvot oli unohdettu kuluttamisen tieltä, ja ihmiset toimivat vain lyhytnäköisesti omaa etuaan 

tavoitellen. Samoin yleistä oli ajatus laman tervehdyttävästä, sairauden poistavasta vaikutuksesta.169  

 

EVAssakin lamaa maalattiin puhdistavana prosessina. Puhdistumisen edellytyksenä olivat kuitenkin 

julkisen sektorin uudistukset, jotka taas edellyttivät konsensuskäsityksen syntyä laman luonteesta. Jo 

keväällä 1991 EVA vaati lamaa koskevien tosiasioiden tunnustamista sekä kansalaisilta että 

päättäjiltä. Välttämättömien leikkausten vastaisten ”populististen” mielialojen lietsominen oli laman 

tilanteessa edesvastuutonta. Säästötoimien vastaiset mielenosoitukset taas olivat silkkaa 

hyvinvointiyhteiskunnan ylellisyyttä.170  EVA katsoi itse tarkastelevansa asiaa kansallinen 

                                                
166 Brown, 2015, 210–216. Ville Yliaska on kuvannut, kuinka Valtionvarainministeriön laman aikaisessa 
virkamiespuheessa kansallisvaltion ja kilpailukyvyn eetos yhdistyivät: leikkauslistoja suunnitelleet virkamiehet 
näkivät itsensä sotaveteraanien kaltaisina isänmaallisen uhrauksen tekijöinä, Yliaska, 2014, 363–369 
167 KA. EVA. 16.5.1991. Jyrki Hakosen luonnostelma kansainvälistymisraportista 1991. 
168 KA. EVA Kevätkokouksen pöytäkirja 4.5.1992. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
169 Kantola, 2002, 122–124, 139–140. 
170 KA. EVA Kevätkokouksen pöytäkirja 4.5.1992. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
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kokonaisedun kannalta, kun taas eturyhmien itsekäs toiminta oli johtamassa 

päätöksentekojärjestelmän lukkiutumiseen.171 

 

Kansalaiset tulisi saada EVAn mukaan ymmärtämään, että kriisejä oli päällekkäin yhden sijaan kaksi: 

suhdannekriisi ja rakennekriisi. Niiden hoitomenetelmätkin olisivat osittain ristiriitaisia. 

Välttämättömät rakenneuudistukset julkisen sektorin leikkauksineen ja palkan alennuksineen 

tulisivat lyhyellä aikavälillä entisestään kasvattamaan työttömyyttä, vaikka pitkällä aikavälillä ne 

parantaisivatkin Suomen taloudellista toimintakykyä. Sama koski koko kansallisen talouden 

globalisaatiota, joka lyhyellä aikavälillä kyllä heikentäisi joidenkin alojen tilannetta, mutta olisi 

pitemmällä aikavälillä, ”sopeutumisen jälkeen” koko yhteiskuntaa hyödyttävää.172 

 

Julkisen sektorin rakennemuutos oli aloitettu jo Holkerin hallituksen (1987-1991) aikana. Se pyrki 

edistämään julkisten palveluiden yksityistämistä, virastojen liikelaitostamista, ja tuomaan julkiselle 

sektorille tulosvastuuta ja markkinamekanismin sovelluksia.173 Kahdeksankymmenluvulla 

muutoksia perusteltiin kansanvaltaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä korostavalla retoriikalla.174 Pertti 

Alasuutarin mukaan ”kansalaiskeskeisyys” oli kahdeksankymmentäluvun suuri retorinen innovaatio, 

jolla yhdistettiin 60-luvun vasemmistolainen sosiaalivaltiokriittisyys markkinavetoiseen 

byrokratiavastaisuuteen.175 Laman myötä päättäjien ja median retoriikka muuttui taloudellisia 

välttämättömyyksiä korostavaan puheeseen.176 Samalla taloudellista retoriikkaa vasten 

hyvinvointivaltio itsessään asetettiin moraalisesti kyseenalaiseksi.177 

 

Kriisin myötä EVAn kunnianhimo kasvoi, eikä se tyytynyt vain vaatimaan rajoituksia julkisen 

sektorin kasvuun tai supistamaan sitä määrällisesti. Koko julkinen sektori olisi nyt ajateltava 

uudelleen, ja tarvittiin paljon radikaalimpia uudistuksia kuin mihin politiikassa oltiin tähän mennessä 

esitetty.178 Julkisen valinnan teorian mukaisesti EVA argumentoi, että julkinen sektori oli päässyt 

aikaisempina vuosikymmeninä laajentumaan, koska päättäjät eivät olleet uskaltaneet vastustaa 

                                                
171 KA. EVA. Kevätkokouksen pöytäkirja 29.4.1991. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
172 KA. EVA. 16.5.1991. Jyrki Hakosen luonnostelma kansainvälistymisraportista 1991. 
173 Wuokko, 2016, 244; Yliaska, 2014, 254–305. 
174Alasuutari, Pertti: Suunnitelmataloudesta kilpailutalouteen: miten muutos oli ideologisesti mahdollinen? 
Teoksesta Heiskala, Luhtakallio, 2006, 52; Yliaska, 2014, 180–183, 276–284. Ahon hallituskin puhui 
valtionyhtiöiden myynnistä ”omistuspohjan laajentamisena”. Blom, 2018, 205. 
175 Alasuutari, 2006, 57–58.  
176 Julkunen, 2001, 85–88. 
177 Kantola, 2002, 150–151. 
178 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1991. 28.2.1991. Liite A/9§. Jaakko Iloniemen alustus. 
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äänestäjiensä jatkuvasti lisääntyneitä vaatimuksia.179 Nyt vallitsevan kriisin katsottiin antavan 

”psykologiset edellytykset sinänsä välttämättömien rakenneuudistusten toteuttamiselle”.180  

 

EVA:n mukaan julkisen sektorin tehtävien uudelleen määrittelyyn ajoi laman myötä julkisen talouden 

kestämätön osuus kokonaistaloudessa, sen lähivuosien velanhoitorasite, sekä Euroopan integraation 

edistymisestä ja kilpailukyvyn turvaamisesta johtuvat välttämättömät verouudistukset, kuten 

arvolisä- ja pääomaverouudistus. Leikkausten näkökulmasta julkisen sektorin tehtävät EVA jaotteli 

kolmeen: välttämättä valtion hoidettaviin perustehtäviin, kuten oikeusjärjestelmän ylläpitoon, sinänsä 

tärkeisiin tehtäviin, joiden budjetti ja laatu saattoivat kuitenkin vaihdella, kuten työttömyysturvaan ja 

koulutusmenoihin, ja tehtäviin, joiden osalta leikkausvaraa olisi enemmänkin, kuten vapaa-ajan 

palveluihin ja kulttuuritoimintaan. Olisi myös arvioitava, mitkä näistä tehtävistä valtion oli 

välttämätöntä tuottaa itse, ja missä riittäisi vain rahoituksen turvaaminen ja palvelun hankinta 

yksityiseltä sektorilta. Kokonaisuudessaan tulisi myös selvittää julkisen investointien tuottavuus ja 

kustannusvastaavuus. Tällainen kokonaisarviointi oli EVAn mukaan nimenomaan arvopohjainen.181  

 

Julkisen sektorin uudistaminen nähtiin EVAssa rajankäyntinä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. 

Lähtökohdaksi olisi otettava se, että julkisen sektorilla oli vain yksityistä täydentävä asema.182 Kunnat 

ja valtio astuisivat ”näyttämöltä kirjoittajan, tuottajan, ohjaajan ja päätähden roolista syrjemmälle”, 

kansalaisia ja yksityistä sektoria tukevaan rooliin.183  

 

Minkälaisia uudistuksia EVA ehdotti? Ensimmäisenä valtion velkaantumisen pysäyttämiseksi 

tarkasteluun tulisi ottaa lainsäädäntöön sidotut automaattiset vakauttajat, eli työttömyysetuudet ja 

sosiaaliturva, jotka heikensivät lamassa julkisen sektorin taloustilannetta. Kuntien tulisi voida ostaa 

markkinoilta palvelunsa. Väestöpolitiikan näkökulmasta myös eläke-etuuksia tulisi tarkastella 

uudelleen.184  

 

Sosiaaliturvajärjestelmää tulisi purkaa. EVAn visiossa tulevaisuudesta perussosiaaliturva taattaisiin 

kaikille, mutta sosiaalietuuksista tulisi saada yrittäjyyttä, työntekoa, omavastuuta ja ahkeruutta 

                                                
179 Hyvinvoinnin parempi huomen, 1994, Helsinki, EVA. 
180 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1991. 28.2.1991. Liite A/9§. Jaakko Iloniemen alustus 
181 KA. EVA. Liite. Presidentti Koivisto EVA:n vieraana 22.9.1992. Muistion laatinut Jaakko Iloniemi. Iloniemen 
alustus. 
182 KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1994. 
183 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1993. 17.11.1993. Liite A/4§, Jaakko Iloniemen alustus. 
184 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1991. 28.2.1991. Liite A/9§ Jaakko Iloniemen alustus; KA. EVA. 
Toimintasuunnitelma 1993. 
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tukevia. Samoin veroastetta tulisi alentaa. Suomalaiset oli EVAn mukaan totutettu ja opetettu 

hakemaan ongelmiinsa aina apua yhteiskunnalta.185 Raskaasta ja keskitetystä julkisesta sektorista oli 

saattava ”kevyempi, nopeampi ja kansanvaltaisempi”.186 Harmaat massapalvelut tuli korvata 

”yksilöllisemmillä ja vähemmän virastokeskeisillä palveluilla.”187 

 

Viime kädessä julkisen sektorin oikea koko tulisi johtaa sen uudelleen määritellyistä tehtävistä ja 

talouden kantokyvystä. Vaikka julkisen sektorin keventämisestä ja tehostamisesta vallitsi kriisin 

hetkellä yhteiskunnassa kohtalainen yksimielisyys, EVAssa nähtiin uhkana, että heti laman 

hellittäessä palattaisiin vanhaan ajattelutapaan.188 

 

Hyvinvointivaltion uudistamisesta käytävästä keskustelussa esikuvaksi EVA asetti Ruotsin, jossa 

työnantajien kahdeksankymmenluvun aktivismi oli tuottanut hedelmää. Talouskriisin puhjetessa 

Ruotsissa 1990 työnantajien keskusjärjestö SAF irtisanoutui kolmikannan institutionaalisesta 

viitekehyksestä, ja kieltäytyi yhteistyöstä valtion ja ammattiliittojen kanssa. Sen sijaan se hahmotteli 

tiekartan, jonka pyrkimyksenä oli yksityistää koko Ruotsin hyvinvointivaltio vuosituhannen 

vaihteeseen mennessä.189 Talouskriisi nosti Ruotsissa Maltillisen kokoomuksen (Moderata 

samlingspartiet) johtaman hallituksen valtaan 1991. Se ajoi läpi laajan julkisen sektorin uudistuksen, 

jossa palveluita siirrettiin markkinapohjaisiksi ja julkisia instituutioita yksityistettiin 

valinnanvapauden nimissä.190 

 

Kahdeksankymmentäluvulla Palmen Ruotsi oli edustanut EVAlle sosialismin uhkaa, 

vasemmistolaisen yhteiskuntapolitiikan viimeistä linnaketta Länsi-Euroopassa. 

Yhdeksänkymmenluvun alussa kuitenkin Ruotsin kehitystä saatettiin seurata tyytyväisinä. Siellä 

oltiin EVAn analyysin mukaan alettu ymmärtää kriisin syvempi luonne ja uudistusten tarve. 

”[S]tatusquota, siis konservatiivista arvomaailmaa” edustikin 1990-luvulla ay-liike, ja perinpohjaisia 

uudistuksia vaati ”uusliberaali elinkeinoelämän etuja ajatteleva koulukunta”. EVAn tulkinnan 

mukaan Ruotsissa oli käynnissä nimenomaan syvällinen arvopohjainen keskustelu, jollaista 

Suomessakin kaivattiin. Ruotsissa kritiikin kohteeksi oli joutunut koko hyvinvointivaltio sinänsä, ja 

siinä ymmärrettiin olevan periaatteellisia ja aatteellisiin perusteluihin liittyviä heikkouksia. 

                                                
185 KA. EVA. Kevätkokouksen pöytäkirja 29.4.1991. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
186 Ibid. 
187 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1993. 17.11.1993. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
188 KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1993. 
189 Blyth, 2002, 227–229. 
190 Blomqvist, Paula: The Choice Revolution: Privatization of Swedish Welfare Services in the 1990s. Social 
policy & administration 38, no. 2 (2004): 139–155. 
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Kahdeksankymmenluvulla EVAn analysoima uusi poliittinen kulttuuri oli nyt näyttänyt voimansa, ja 

hyvinvointivaltion lisäksi kyseenalaiseksi oli joutunut koko korporaatiokeskeinen 

päätöksentekojärjestelmä. 191 

 

Suomessakin virisi EVAn mukaan laman myötä keskustelua hyvinvointivaltion ”oikeutuksesta ja 

elinkelpoisuudesta”. Keskeistä olikin käydä keskustelua näistä molemmista: Onko hyvinvointivaltio 

oikeutettu, jos se ei johda toivottuihin lopputuloksiin ja sen kustannukset ovat kohtuuttomat, ja onko 

se elinkelpoinen, jos sen palveluita ei millään siedettävällä verotuksen tasolla kyetä turvaamaan?192 

 

EVAssa ymmärrettiin, että kansalaisista saattoi tuntua merkilliseltä, että juuri kun hyvinvointivaltion 

palveluita lamassa kipeästi tarvitaan, niitä arvostellaan ja ollaan supistamassa. Leikkauksia ei 

voitaisikaan EVAn näkemyksen mukaan puolustaa sanomalla vain, että rahat eivät riitä, koska silloin 

hyväksytään epäsuorasti väite, ettei järjestelmässä nykyisellään olisi syvällisempiä ongelmia.193  

 

Vaikka periaatteellisille pohdinnoille ei laman keskellä olisi paras vastaanotto, juuri silloin oli 

kuitenkin EVAn mukaan syvennyttävä niihin periaatteellisiin ongelmiin, jotka kriisiin olivat 

johtaneet. Oli keskusteltava perustavista kysymyksistä, vastuista yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

välillä, ja miten yhteiskunta voisi auttaa juuri heitä kantamaan vastuunsa. 194 

 

EVAlle lama näyttäytyi suurena mahdollisuutena koko suomalaisen yhteiskunnan uudistumiselle.  

EVA visioi tulevan vuosituhannen alkua, jossa teknologia ja humanismi – ”inhimillisten arvojen 

korostuminen” – löisivät kättä. Ekologiset ja humanististen arvojen toteutuminen tulisi kuitenkin 

tapahtumaan globaalisti taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen kilpailun viitekehyksessä. Kestävä 

kehitys sisällytettäisiin osaksi talouskasvua. Valtion rooliksi jäisi tässä kansallisten visioiden 

kehittely ja yksityisen sektorin menestykselle edullisten olosuhteiden luonti.195 

 

EVAn lamatulkinta ja ratkaisut voi nähdä hyvin pitkälti samansuuntaisina kuin uusliberaalissa 

ajattelussa. EVAn visiossa julkinen sektori oli syypää lamaan johtaneisiin rakenteellisiin ongelmiin. 

Se oli sairastuttanut koko yhteiskunnan tehottomuuteen. Julkinen sektori ei kuitenkaan ollut täysin 

hyödytön, vaan se tulisi valjastaa palvelemaan laajemmin markkinoita ja yrityksiä.  

                                                
191 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1993. 17.11.1993. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 KA. EVA. 16.5.1991. Jyrki Hakosen luonnostelma kansainvälistymisraportista 1991. 
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Uusliberalistisen tulkintakehyksen kannalta on kuitenkin huomion arvoista, kuinka vahvasti EVAn 

diskurssissa painottuu myös julkisen sektorin uudistamisen arvopohjainen luonne, vaikka sen 

välttämättömyyttä perusteellaankin tosiasiapuheella. Tyypillisesti uudistusten epäpoliittista ja 

välttämätöntä luonnetta korostava puhe on ollut uusliberaalien politiikkauudistusten tukena.196 

Arvopohjaisen keskustelun vaatimuksella pyrittiin luomaan konsensusta ja hyväksyntää julkisen 

sektorin kokonaisvaltaiselle muokkaamiselle. Ajatukseen konsensuksen hakemisesta sisältyi 

kuitenkin myös ilmeinen riski. Arvopohjaisen keskustelun myötä julkisen sektorin uudistaminen 

tulkittaisiin ennen kaikkea poliittiseksi projektiksi, jolloin sen uudistamisen välttämättömyys 

taloudellisiin tekijöihin nojaten saattaisi asettua kyseenalaiseksi.197 EVAlla oli ilmeisen kova 

luottamus siihen, että syvällisen arvokeskustelun lopputuloksena siihenastinen hyvinvointivaltion 

todettaisiin nykyarvoja vastaamattomaksi.198 Kahdeksankymmentäluvun yksilöitymiskehityksen 

toivottiin syöneen pohjaa hyvinvointivaltion legitimiteetiltä. 

 

Suomessa muutoksen esteenä EVAssa nähtiin kuitenkin takertuminen vanhaan, ”jo pitkälle 

toimintakyvyttömään järjestelmään”. Hyvinvointivaltio edusti kansalaisille turvallisuutta 

epävarmuuden tilanteessa. Kansa halusi turvautua julkiseen sektoriin, vaikka yksityinen voisi tuottaa 

palvelut tehokkaammin ja ainakin yhtä laadukkaasti. Integraatiokeskustelun yhteydessä EVA katsoi, 

että olisi korostettava kansalaisille, että julkisen sektorin ongelmat ovat koko EU:n laajuisia, ja kaikki 

Euroopan Unionin maat joutuvat nyt tekemään vastaavia supistuksia. Tämän yleinen kehitys pitäisi 

tehdä tunnetuksi, ”jotta välttämättömät kotimaiset toimenpiteet tulisivat ymmärretyksi”.199 Euroopan 

integraation toivottiin EVAssa asettavan tosialliset raamit suomalaiselle hyvinvointivaltiolle ja 

taloudelle myös laman jälkeisessä politiikassa. 

 

4.5. 	Euroopan	integraatio	ulkoisena	rajoittajana	
 
Nykyisen Euroopan integraation juuret ulottuvat pitkälle viime vuosisadan jälkipuoliskolle. 

Euroopan talousalue (EEC) luotiin vuonna 1957 Rooman sopimuksella. Väljän sopimuksen 

                                                
196 Suomessa katso Wuokko, 2016, 255–256. 
197 Julkunen, 2001, 157.  
198 EVAn oman mielipidemittauksen mukaan kriittisyys julkista sektoria ja tukiverkostoa kohtaan olikin laman 
myötä kasvanut. Kansa tienhaarassa: Raportti suomalaisten asenteista, Helsinki, EVA, 1993. Julkusen mukaan 
hyvinvointivaltion itsessään arvostus kasvoi laman myötä, vaikka sen eri osa-alueisiin suhtauduttiin entistä 
kriittisemmin. Julkunen, 2001, 89–95. 
199 KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1995. 
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viitekehyksessä taloudellinen yhdentyminen syveni, mutta kansallisvaltiot kuitenkin säilyttivät 

talouspoliittisen liikkumatilansa.200 Bretton Woodsin purkaminen ja 70-luvun talouskriisit 

merkitsivät kuitenkin siirtymää talouspolitiikassa Yhdysvallat-vetoisesta, pohjoisatlanttisesta 

hegemoniasta eurooppalaiseen talousalueen luontiin. Järjestelmän ideologiseksi viitekehykseksi 

muodostui saksalainen ordoliberalismin traditio, joka painotti poliittisen päätännän ja talouspolitiikan 

erottamista.201 Vakaiden, toisiinsa kytkettyjen valuuttojen käärme, Euroopan rahajärjestelmä (EMS) 

ja myöhemmin sisämarkkinoiden luominen olivat länsieurooppalainen ratkaisu inflaation ja 

hidastuneen kasvun ongelmiin. Euroopan integraatio eteni ennen kaikkea tulli- ja kaupparajoituksia 

purkamalla, positiivisista politiikan toimenpiteistä, kuten sosiaali- ja työnsuojelupolitiikasta päästiin 

Euroopan maiden välillä harvemmin yksimielisyyteen.202  

 

EVAssa pyrkimys saattaa Suomi osaksi Euroopan integraatiota nousi tavoitteeksi 

kahdeksankymmenluvun jälkipuoliskolla. Yhdeksänkymmenluvun alkuun asti kannanotot säilyivät 

kuitenkin varovaisina.203 Laman myötä integraatio tuli osaksi EVAn laajempaa argumentaatiota 

talouden tosiasioista: taloudellisen alennustilan lisäksi julkisen sektorin ja työmarkkinoiden 

uudistamista edellytti tuleva Euroopan integraatio, johon Suomi haluttiin mukaan. 

 

Vuonna 1991 EVAssa analysoitiin, että vaikka pyrkimys Euroopan talousyhteisöön sinänsä rajoittaisi 

työkaluja kansantalouden tasapainottamiseen laman keskellä, se loisi myös ulkoisen pakon 

viitekehyksen, jotka tukivat puhetta leikkausratkaisujen välttämättömyydestä. Integraation myötä 

Suomessakin olisi viimein purettava ”säännöstelytalous”.204 

 

Helmikuussa 1992 allekirjoitetussa Maastrichtin sopimuksessa luotiin viitekehykset Euroopan 

talous- ja rahaliitolle (EMU). Sopimus loi horisontiksi vuosikymmenen lopulle jäsenmaiden 

yhteisvaluutan, ja asetti siihen haluaville maille vaatimuksen talouspoliittisesta pyrkimyksestä 

matalaan inflaatioon ja korkoihin, sekä pieniin julkisen sektorin budjettialijäämiin ja valtionvelkaan. 

Halu päästä integraatioon mukaan edellytti laman kanssa kamppailevalta Suomeltakin sitoutumista 

näihin rajoitteisiin.205 

                                                
200 Thatcher, Mark: Supranational neo-liberalization: The EU’s regulatory model of economic markets, teoksessa 
Schmidt, Thatcher, 2013. 
201 Ryner, 2018. 
202 Judt, Tony: Postwar: A History of Europe Since 1945, Penguin Books, New York, 2005, 526–530. 
203 Tarkka, 2002, 364. EVAn aikasemmasta integraatiopolitiikasta laajemmin Koskinen, 2018. 
204 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1991. 28.2.1991. Liite A/9§. Jaakko Iloniemen alustus. 
205 Seppinen, Jukka: Mahdottomasta mahdollinen: Suomen tie Euroopan unioniin, Ajatus, Helsinki, 2001, 823–
827. 
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Euroopan talous- ja rahaliiton toteutuminen tulisikin EVAn mukaan tarkoittamaan sitä, ettei lamassa 

kertynyttä velkataakkaa voitu hoitaa pois inflaation avulla. Uudessa kilpailutilanteessa suomalaiset 

voisivat pärjätä vain ”olemalla yhtä hyviä tai parempia kuin toiset”. EVAssa määriteltiin keskeiseksi 

tehtäväksi ajaa laajaa kansallista konsensusta tulevalle integraatioratkaisulle.206 

 

Integraatio tulisi EVAn mukaan tuomaan uusia mahdollisuuksia ”rationaalisen ja tehokkaan” 

yhteiskuntapolitiikan harjoittamiseen. Pääomahuolto helpottuisi taloudellisen uskottavuuden 

kasvaessa ja EMU:in viitekehyksessä ”Suomelle luonteenomainen inflaatio-devalvaatiokierto” 

muuttuisi mahdottomaksi.207 Integraatio tulisi myös kilpailuttamaan erilaisia sosiaalivaltiomalleja. 

Suhteessa toisiin nähtäisiin myös Suomen mallin vahvuudet ja heikkoudet.208 Lopulta kuitenkin EU:n 

jäsenmaiden yhteinen normiston ja oikeuskäytännön, ja toisiaan lähestyvä talouspolitiikka toisivat 

EVAn mukaan sosiaalivaltioratkaistut lähemmäksi toisiaan.209 

 

Suomessa EVAn analyysin mukaan turhaan pelättiin, että päätöksenteko siirtyy pois kansallisista 

käsistä, sillä ei olisi mitään syytä ajatella, että kansallinen järjestelmä olisi olennaisesti toimivampi 

kuin Euroopan tasolla toimiva tai jopa markkinamekanismi itse.210 Euroopan yhteisöön liittymisestä 

julkisuudessa puhuttaessa tulisi EVA:n mukaan korostaa sitä, että kun integraatio on joka tapauksessa 

muuttuvan maailman tosiasia, niin parempi olisi päästä osaksi meihinkin vaikuttavia päättäviä 

elimiä.211 

 

Konsensuskäsityksen syntyminen katsottiin EVAssa integraatioratkaisun välttämättömäksi 

edellytykseksi. Mahdollinen Euroopan yhteisön jäsenyys ymmärrettiin EVAssa julkisen ja yksityisen 

sektorin suurena yhteistyöprojektina, joka tarvitsisi tuekseen myös ”riittävän valistuneen ja 

voimakkaan” kansalaismielipiteen. Asiatiedon lisäksi olisi myös korostettava julkisuudessa Suomen 

arvopohjaista identiteettiä markkinatalousmaana, jonka luonnollinen paikka on muiden 

markkinatalousdemokratioiden rinnalla Euroopan yhteisössä.212 Elinkeinoelämän tulisi esiintyä 

                                                
206 KA. EVA Kevätkokouksen pöytäkirja 4.5.1992. Liite A/1§. Pentti Kivisen alustus. 
207 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1994. 21.11.1994. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
208 Ibid. 
209 Hyvinvointivaltion parempi huomen, 1994, EVA, 29–30. 
210 KA. EVA. EVAn tapaaminen Pellervo-seuran kanssa 5.9.1994. Jaakko Iloniemen alustus. 
211 KA. EVA. Kevätkokous 1993. 17.5.1993. Jaakko Iloniemen alustus.  
212 KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1994. 
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aiheen suhteen julkisuudessa yhtenäisesti, yhteisen periaatteellisen pohjan kautta. Ennen kaikkea 

tähän keskusteluun vaikutettaisiin arvolatautuneilla mielikuvilla. 213 

 

Ahon hallitus jätti EY-jäsenhakemuksensa maaliskuussa 1992. Integraatio jakoi hallituksessa 

mielipiteitä. Kokoomuksessa katsottiin Suomen siirtyvän integraation myötä luonnolliseen 

eurooppalaiseen arvoyhteisöönsä, mutta Keskustaa jäsenyyskysymys jakoi, ennen kaikkea monia 

keskustalaisia huolestutti maatalouden asema yhteismarkkinoilla. Aho sai kuitenkin 

puoluekokouksensa luottamuksen kesällä 1994 ja hallitus luotsasi Suomen kohti kansanäänestystä. 

Lokakuussa 1994, prosentein 56,9 puolesta ja 43,1 vastaan Suomen kansa äänesti nyt Euroopan 

Unioniksi kutsutun Euroopan yhteisön jäsenyyden puolesta.214 

 

EVA arvioi toimintasuunnitelmassaan, että EVAn materiaali on toiminut osaltaan myönteiseen 

kansanäänestystulokseen johtaneen keskustelun ”pohjavirityksenä”. Varmistuneen jäsenyyden 

jälkeen tulevaksi elinkeinoelämän yhteiseksi tavoitteeksi EVA määritteli Suomen osallistumisen 

EMU:in kolmanteen vaiheeseen, eli yhteisvaluuttaan.215 

 

Euroopan integraatio on usein ymmärretty jonkinlaisena rauhanprojektina216 ja suurena kulttuurisen 

yhteisön lähestymisenä. Tyypillisesti Suomen integraatioprosessia on jälkikäteen luettu kylmän 

sodan linssien läpi: YYA-sopimus ja Neuvostoliitto sitoivat sinänsä länteen haluavaa ja kuulunutta 

Suomea, kunnes reaalisosialismin romahtaminen avasi tien Eurooppaan. Tällaisessa tulkinnassa 

Suomen integraatioprosessi on determinoituna Suomen eurooppalaisuuteen itseensä, ja siten 

välttämätön ja epäpoliittinen tapahtuma. 217 

 

Uusliberalismin tutkimuksessa on kuitenkin korostettu Euroopan integraatiota ylikansallisena 

hallinnan ja talouspoliittisen liikkumatilan rajoittamisen projektina. Quinn Slobodian on tulkinnut 

uusliberalismia ennen kaikkea kansainvälisen lain projektiksi, jonka tarkoituksena oli ylikansallisten 

                                                
213 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 2/1993. 5.5.1993. Liite A/2§. Iloniemen alustus. 
214 Seppinen, 2001, 843–847 
215 KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1996. 
216 Euroopan Unioni sai vuonna 2012, keskellä sitä rikki repivää eurokriisiä, rauhan Nobel-palkinnon sen roolista 
”yli kuuden vuosikymmenen ajan tapahtuneen rauhan, sovinnon ja ihmisoikeuksien edistämisessä Euroopassa”. 
Suomennos oma. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/summary/. Katsottu 8.1.2022. 
217 Esimerkiksi Tarkan mukaan ”Suomalaisuus oli syntyisin vapaan talonpojan eetoksesta, raivaajakansan 
paatoksesta, saksalaisten yliopiston luterilaisuudesta, ruotsalaisesta perustuslaillisesta monarkiasta, venäläisestä 
byrokratiasta ja talvisodan hengestä. [- -] Unioniksi kypsynyt eurooppalainen yhteisö osoittautui lännen henkisestä 
maaperästä kasvaneen suomalaisuuden luontaiseksi ympäristöksi.”, Tarkka, 2002, 411. EVAn toiminta saattaa 
Suomi osaksi Euroopan unionia oli näin ollen epäideologista, ja kansakuntaan itseensä determinoitua. 
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instituutioiden kautta rajoittaa kansallisvaltioiden talouspoliittista päätöksentekoa. Uusliberaalissa 

visiossa liikkuvat pääomat ja maailmantalouden reaktiot asettivat kansallisvaltioiden ailahtelevat 

poliitikot jatkuvan kurin ja tarkkailun kohteeksi. Samalla valtiot ja niiden kansalaiset olisivat 

kilpailusuhteessa toisiinsa ylikansallisilla markkinoilla tapahtuvan kilpailun kautta. Ylikansallinen 

markkinalainsäädäntö ja talouden regulaatio eivät ole uusliberalismin vastaisia, vaan nimenomaan 

sen pyrkimysten mukaisia, jos ymmärrämme uusliberalismia nykytutkimuksen mukaisesti 

tuottavaksi ja poliittista järjestystä aktiivisesti muokkaavaksi projektiksi.218  

 

Stephen Gill on painottanut juuri tämän tyyppistä juridis-poliittista uuskonstitutionaalista järjestystä 

uusliberalistisen projektin keskeisenä osana. Hänen mukaansa EMU:a voidaan ymmärtää 

pyrkimykseksi luoda ulkopuolisia rajoitteita kansalliseen poliittiseen liikkumatilaan. Euroopan 

taloudellisen integraation kautta uusliberaalista kurin diskurssista tulee ainoaa mahdollista 

talouspolitiikkaa.219 Euroopan rahaliittoon liittyminen institutionalisoi myötäsyklisen 

finanssipolitiikan, kun yhteisen valuutan kautta devalvaatio muuttuu mahdottomaksi eivätkä EMU:in 

säännöt salli suuria budjettien alijäämiä. Myötäsyklinen talouspolitiikka oli toki Suomessa ollut 

tyypillistä talouspolitiikkaa jo aikaisempina vuosikymmeninä220, mutta Euroopan integraation myötä 

koko kysymys siirtyi pois kansallisen politiikan päätäntävallasta epäpoliittiseksi, ulkopuoliseksi 

tosiasiaksi. EVAssa tästä dynamiikasta oltiin aineiston perusteella hyvin tietoisia. 

 

John Milliosin mukaan ”Euroopan integraation” ajatuksen hyväksyminen sisältää käytännössä 

vaatimuksen uusliberaalin talouspolitiikan hyväksymiseen.  Uusliberaalien uudistusten ja Euroopan 

yhdentymisen linkittyessä diskursiivisesti ja käytännössä tosiinsa tulee uusliberalismin kritiikistä 

myös Euroopan yhdentymisen kritiikkiä.221 Näin ollen puhe Eurooppaan integraation 

arvopohjaisuudesta oli omiaan häivyttämään päätöksen talouspoliittisia ulottuvuuksia. 

 

Mark Blythin mukaan myös Ruotsin elinkeinoelämä katsoi, että juuri Euroopan yhteisön jäsenyyden 

kautta kyettäisiin ulkopuolisten pakkojen – ennen kaikkea Euroopan vakaiden valuuttojen 

rahajärjestelmään sitoutumisen ja Maastrichtin sopimukseen sisältyneiden talouspoliittisten 

rajoitusten – kautta uudistamaan ruotsalaista hyvinvointivaltiota sellaiseksi kuin liike-elämän 

                                                
218 Slobodian, Quinn: Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Massachusetts, Harvard 
University Press, 2018, 264–272.  
219 Gill, Stephen: "European Governance and New Constitutionalism: Economic and Monetary Union and 
Alternatives to Disciplinary Neoliberalism in Europe." New Political Economy 3, no. 1 (03, 1998): 5–26. 
220 Tästä Pekkarinen, Vartiainen, 1995. 
221 Milios, John: European Integration as a Vehicle of Neoliberal Hegemony, teoksessa Johnston, Deborah; Saad-
Filho, Alfredo: Neoliberalism: A Critical Reader, Pluto Press, London, 2005. 
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piireissä oltiin vuosikymmeniä haaveiltu.222 Suomessakin elinkeinoelämä korosti julkisessa 

retoriikassaan yhdeksänkymmentäluvun alusta lähtien Euroopan talousintegraation 

välttämättömyyttä ja kokonaisetua koko maalle, vaikka se oli täysin tietoinen siitä, että integraatio 

tulisi todennäköisesti vaikuttamaan sosiaaliturvan ja työn asemaan heikentävästi Suomessakin. Ay-

liikkeen mukaan saamiseksi ei kuitenkaan ollut järkevää korostaa viestinnässä näitä aspekteja, sillä 

syvempi integraatio vaati myös ammattiyhdistysliikkeen mukana oloa. Integraatio oli 

elinkeinoelämän 90-luvun keskeisin poliittinen tavoite, jopa hyvinvointivaltion uudistamista 

tärkeämpi.223 

 

EVA oli julkisen tiedon ja keskustelun tuottajana keskeinen osa tätä elinkeinoelämän 

kokonaisprojektia. Julkisuuteen haluttiin kuitenkin painottaa arvopohjaisempaa puhetapaa. EVAn 

integraatiokäsitystä tarkastellessa aineistossa korostuvat huomattavasti julkisuuden strategiat. Ennen 

kaikkea vuoden 1994 kansanäänestys asettui horisontiksi, johon pyrittiin vaikuttamaan myös 

mielikuvien tasolla.  

 

Suomen liike-elämä ja EVA eivät halunneet Suomea mukaan Euroopan integraatioon siitä 

huolimatta, että sen kautta valtioiden talouspoliittinen liikkumatila tulisi supistumaan, vaan juuri sen 

takia. Toisaalta ilman integraatiotakin markkinatalous ymmärrettiin EVAssa voimaksi, joka pystyi 

asettamaan Suomen talouspolitiikan ulkoa päin tulevan kurin alaiseksi. Kahdeksankymmentäluvun 

markkinamyönteinen ilmapiiri sai kuitenkin laman myötä myös säröjä, kun ”markkinavoimat” 

nousivat julkisessa keskustelussa kritiikin kohteeksi. 

 

4.6. Markkinatalous	vastatuulessa	
 
Laman myötä kahdeksankymmenluvun yleinen markkinatalousmyönteisyys kääntyi kulttuurissa 

markkinoita kohtaan kriittisemmäksi, ja pakotti EVAnkin vastaamaan siihen kohdistettuihin 

hyökkäyksiin. 

 

Vuosikymmenen vaihteessa markkinatalous oli EVAlle vielä ”demokratisoituneen kapitalismin” 

horisontti, jota kohti suomalainen yhteiskuntakin oli askel askeleelta matkalla. Suomalainen 

talousjärjestelmä ”monine monopoleineen ja kartelleineen, omalaatuisine arvopaperimarkkinoineen” 

                                                
222 Blyth, 2002, 231–235. 
223 Sahari, 2020, 282–283. 
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ynnä muine puutteineen oli EVAn näkemyksen mukaan vielä kaukana länsimaisesta 

markkinataloudesta, vaikka askelia siihen suuntaan oli otettu kahdeksankymmentäluvulla.224  

 

Edellisen vuosikymmenen lupaus markkinatalouden auvoisuudesta törmäsi kuitenkin laman 

todellisuuteen. Luottoriskien toteutuessa ja varallisuusarvojen sulaessa kovassa kilpailupaineessa 

valuuttaluottoja avokätisesti asiakkailleen myöntäneet pankit joutuivat kriisiin. Ensimmäisenä 

vararikkoon ajautui suuria osakesijoituksia tehnyt Säästöpankkien Keskusosakepankki (SKOP), ja 

Suomen keskuspankki otti sen haltuunsa syyskuussa 1991. Valtion budjetista tuettiin pankkeja 

kymmenillä miljardeilla markoilla. Leikkauksien kontekstissa pankkituki ja tukea saaneiden 

pankkien armottomuus velallisiaan kohtaan koettiin yleisessä keskustelussa epäoikeudenmukaisena, 

ja pankkikriisiin liittyvät oikeudenkäynnit saivat julkisuudessa paljon huomiota.225 Kriittinen 

suhtautuminen markkinavoimien vaikutusta kohtaan kasvoi laman myötä.226 Edellisen 

vuosikymmenen markkinatalouden valinnanvapaudesta oli laman myötä tullut ”markkinavoimien” 

yhteiskuntaa liiaksi muokkaava kokonaisvoima. 

 

EVAssa huolestutti, että markkinavoimien saama ”epämääräinen” kritiikki toisi mukanaan 

vaatimuksia säännöstelyn lisäämisestä. Laman pitkittyessä tällaiset vaatimukset tulisivat entisestään 

lisääntymään. Samoin uhkakuvana oli, että kollektiivinen ajattelu tekisi ”kielteisessä, laitostavassa 

muodossaan” paluuta. EVA kuitenkin katsoi, ettei 60- ja 70-luvun sosialismin ja kapitalismin välisiin 

järjestelmäkiistoihin ollut paluuta, vaan kritiikki kumpusi moraalisista lähtökohdista ja pettymyksestä 

sokeita markkinavoimia kohtaan.227 Järjestelmäkilvan tasolla markkinatalous oli osoittautunut EVAn 

mukaan voittoisaksi, mutta joutuisi silti jatkuvasti mukautumaan uusiin muutoksiin, kilpailuihin ja 

haasteisiin. Lama oli myös synnyttänyt tyytymättömyyttä markkinavoimien yhteiskuntaa 

muokkaavaa dynamiikkaa kohtaan.228 

 

Pankkitukien lisäksi kovien leikkausten viitekehyksessä kritiikkiä herätti julkisuudessa Ahon 

hallituksen yritystukimyönteinen politiikka. Tukia annettiin suoraan teollisuudelle, mikä oli myös 

integraation horisontiksi asetetun ETA-sopimuksen vastaista. Myös yritysten innovaatiotoimintaa 

rahoittaneen valtion virasto TEKESin määrärahat kasvoivat voimakkaasti lama-aikana. Vuonna 1991 

                                                
224 Omaisuuden suoja ja suojaamattomuus, 1990, Helsinki, EVA. 
225 Kiander, Vartia, 1998, 132–146; Kiander, 2001, 43–45. 
226 Kansa tienhaarassa: Raportti suomalaisten asenteista, 1993, 74–77. 
227 KA. EVA. Liite. Presidentti Koivisto EVA:n vieraana 22.9.1992. Muistion laatinut Jaakko Iloniemi. Iloniemen 
alustus; KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1995. 
228 KA. EVA. Toimintasuunnitelma 1995.  
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Suomen itsenäisyysrahasto SITRA aloitti riskisijoitustoiminnan rahoituksenaan eduskunnan 

omistamat Nokian osakkeet, jotka SITRAlle avokätisesti lahjoitettiin. Muutamassa vuodessa niiden 

arvo 40-kertaistui.229  

 

Ahon hallituksen maksamat pankki- ja yritystuet eivät kiinnostavasti juuri herättäneet EVAssa 

kritiikkiä, vaikka niiden voisi katsoa olevan monella tapaa markkinatalouden periaatteiden 

vastaisia.230 Budjettinäkökulmasta ne tietenkin olivat EVAlle mieleisenä lisäperusteluna julkisen 

sektorin leikkauksille. Toisaalta kritiikin puutteen voi ymmärtää yksinkertaiseksi 

intressikysymykseksi: EVAn ei missään nimessä kannattaisi kritisoida rahoittajiaan (ja EVAn itsensä 

jäseniä) hyödyttäviä etuisuuksia. Pankkikriisin keskeiset toimijat, kuten pankkitukea saaneiden 

pankkien SYP:n pääjohtaja Ahti Hirvonen ja KOP:n pääjohtaja Pertti Voutilainen istuivat itse EVAn 

vastuuelimissä.231 EVAn oman diskurssin näkökulmasta taas voidaan tulkita, että EVAn 

käsitteistäessä julkista sektoria tuottava–tuottamaton –vastakkainasettelujen kautta pankki- ja 

yritystuet saatettiin ymmärtää välttämättömiksi yksityisen, tuottavan sektorin tukemiseen 

tarvittaviksi toimiksi: määritelmällisesti tuottamattomaan julkiseen sektoriin taas ei kannattaisi rahaa 

käyttää. 

 

Maailmantalouden muutosten myötä EVAssa katsottiin, että markkinatalouden voimia vastaan 

taistelu oli joka tapauksessa hyödytöntä. Markkinoista oli tullut kasvavissa määrin politiikan 

keskeinen reunaehto. Korko- ja pääomamarkkinoiden säännöstelyn päättyminen oli EVAn mukaan 

tehnyt markkinavoimista ”kaikkeen taloudelliseen ja paljoon poliittiseen päätöksentekoon 

vaikuttavan, parlamentaarista vastustaa vailla olevan mahtitekijän”, vaikka poliittiset päättäjät eivät 

vielä olleetkaan sisäistäneet tätä muutosta. Pääomamarkkinoiden reaktiot olivat ”tosiasia, josta ei 

pääse irti”. Taloudellisesti epäedullisia ratkaisuja ei voisi enää tehdä ilman markkinoiden 

vastareaktiota. Demokraattisesti voitaisiin vaikuttaa entistä harvempiin asioihin. Kaupan esteiden 

purkautumisen myötä vain harvojen osa-alueiden päätöksenteko säilyisi kansallisten rajojen 

sisäpuolella.232  

 

                                                
229 Yliaska, 2014, 458–463. 
230 EVAssa kuitenkin korostettiin, että tuet tulisi suunnata innovatiiviseen ja tuottavaan liiketoimintaan. Uudistua 
vai kuihtua, 1995, Helsinki, EVA, 45–46. 
231 Laajemmin näistä toimijoista ja pankkikriisistä Pietilä, 2008; Konttinen, Seppo: Salainen pankkituki: Kuinka 
velallisia kyykytettiin, Helsinki, Tammi, 2007. Blom pitää EVAn toimitusjohtajaa, Suomen Yhdyspankissa 
toiminutta Jaakko Iloniemeä keskeisenä pankkiteollisuuden lobbarina. Pankkiteollisuuden lobbarijärjestö Suomen 
pankkiyhdistys myös maksoi vuosina 1986-1995 puolet kaikista EVAn jäsenmaksuista. Blom, 2018, 138–141. 
232 KA. EVA. EVAn tapaaminen Pellervo-seuran kanssa 5.9.1994. Jaakko Iloniemen alustus. 
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Pääomien liikkuvuus tulisi myös murtamaan illuusion siitä, että palkkapolitiikkaa voisi enää tehdä 

kansallisesti. Työvoimakustannusten noustessa liiaksi pääomalla oli mahdollisuus siirtyä halvemman 

tuotannon maihin.233 Suomessa etsittiin EVAn mukaan vielä poliittisia ratkaisuja ongelmiin, joita ei 

voi enää ratkaista poliittisin keinoin. 234 

 

Markkinoiden valtaa luonnonvoimien kaltaisena ulkoisena pakkona korostaneet käsitykset olivat 

myös laman päättäjillä yleisiä. Samoin yleinen oli tulkinta, jonka mukaan politiikan oli oltava 

alisteinen ulkoisille markkinavoimille, ja jatkuvasti performoitava taloudellista uskottavuutta. 

Politiikasta on Kantolan mukaan tullut markkinavaltaistumisen myötä tullut ”jatkuvan kriisin 

politiikkaa”, jota toteutetaan ennen kaikkea jatkuvan budjettikurin vaatimuksella. Hänen mukaansa 

markkinavoimiin liittyvää ajattelutapaa voi ymmärtää foucaultlaisen itsekurin diskurssin kautta: 

markkinoiden vapautumisen ja valinnanvapauden myötä lisääntyy myös vaatimus sekä yksilöille että 

kansakunnalle itsehillintään. Viime kädessä markkinoiden tarkkaileva katse, foucaultlainen 

panoptikon on aina valmiina rankaisemaan niitä, jotka eivät kykene hillitsemään kulutustaan ja 

julkisen sektorin budjettejaan. 235  

 
EVA korosti koko laman ajan tosiasioiden painetta, jota vasten olisi tehtävä sen vaatimia julkisen 

sektorin uudistuksia, jotta Suomen taloudesta olisi enää laman jälkeen mitään jäljellä. Laman 

taittuessa kasvuksi EVAssa kuitenkin koettiin, että kokonaisuudessaan Suomen uudistus oli jäänyt 

vailinnaiseksi. 

 

4.7. EVA	pettyy	lama-ajan	uudistuksiin	
 
Lama-aikana EVA toimi sekä julkisena keskustelijana, että elinkeinoelämän ja poliitikkojen 

käytännön välikätenä. Johtavat poliitikot jakoivat pitkälti EVAn tulkinnan kriisin perimmäisestä 

luonteesta ja sen ratkaisuista. EVA itsekin totesi tyytyväisenä, että sen viesti saavutti median ja 

päättäjät erinomaisesti.236 

 

Yhteys korkeimpiin poliittisiin päättäjiin oli tiivis. Vuoden 1992 loppupuolella EVAn 

päivällisvieraana olleelle valtionvarainministeri Iiro Viinaselle vakuutettiin, että elinkeinoelämä on 

                                                
233 KA. EVA. EVAn tapaaminen Pellervo-seuran kanssa 5.9.1994. Jaakko Iloniemen alustus. 
234 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1994. 21.11.1994. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
235 Kantola 2002, 110–113, 117–122, 140–154. 
236 KA. EVA. Työvaliokunnan pöytäkirja 1/92, 12.2.1992. Liite A/4§. ”EVA:n tehtävät 1990-luvulla”. Laatinut 
Jaakko Iloniemi. 
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hallituksen tukena.237 Myös tasavallan presidentti Mauno Koivistolle EVA halusi antaa ”selvän 

signaalin” siitä, että elinkeinoelämä tukee hallituksen linjaa ja on valmis pitkään menevään 

yhteistyöhön sen kanssa.238 

 

Koivisto jakoi Viinasen tavoin239 EVA:n käsityksen laman syistä ja lääkkeistä. Hänen analyysinsa 

mukaan kymmenen hyvän vuoden jälkeen voi seurata kymmenen heikkoa. Koivistolle 

välttämättömät säästöt syntyvät vain julkisen talouden kulutus- ja investointimenoja leikkaamalla. 

Vaikka siitä syntyisi lamaa entisestään pahentava ”sisäänpäin kiertyvä spiraali”, se oli Koiviston 

mielestä silti ainoa vaihtoehto. ”1980-luvun velaksi elämisestä on nyt maksettava”.240 

 

Poliittisen eliitin jakamasta tahtotilasta huolimatta laman taittuessa yhdeksänkymmenluvun 

puoliväliin tultaessa EVAssa kuitenkin oltiin ilmeisen pettyneitä tuloksiin. Rakenneuudistus oli 

jäänyt vailinnaiseksi. Kokonaan jäi tekemättä EVAn peräänkuuluttama periaatteellinen linjaveto 

valtion, yksilön, perheen ja yhteiskunnan roolien välillä. EVAssa tulkittiin, että 

kahdeksankymmentäluvun yksilöitymiskehitys olikin lopulta kääntynyt julkisen sektorin 

kokonaisvaltaista uudistamista vastaan: perhe, suku ja lähiyhteisö eivät olleet enää yhtä keskeisiä 

tekijöitä yhteiskunnassa. Jos ”Arskan lähin omainen on viranomainen”, oli turha peräänkuuluttaa 

valtion vastuiden siirtämistä perheille ja kansalaisyhteiskunnalle. 241 

 

Yksilöityminen oli myös vaikeuttanut poliittista päätäntää. Aikaisemmin sulkeutuneen Suomen 

pienissä piireissä johtajat tunsivat toisensa ja luottivat toisiinsa, ja he olivat voineet tehdä hankalia 

ratkaisuja tietäen, että heillä olisi kansan tuki takanaan. Kuitenkin tasa-arvoajattelun ja 

auktoriteettiuskon päättymisen myötä johtajat eivät enää saaneetkaan kansaa vakuutetuiksi. Johtajista 

oli tullut kansan ja tiedotusvälineiden seuraajia, eikä ”järkeviä kompromisseja” saatu aikaan.242 

EVAn mukaan laman keskeltä ei ollut löytynyt uskottavia johtajia, jotka osaisivat vakuuttaa kansaa 

siitä, että he olisivat eturyhmätaistelun sijaan aidosti huolissaan kokonaisedusta.243 

 

                                                
237 KA. EVA. Keskustelusmuistio EVA:n valtuuskunnan päivälliskeskustelusta 30.11.1992. Vieraana 
valtionvarainministeri Iiro Viinanen.  
238 Asian esittämistä julkisuuteen ei kuitenkaan pidetty viisaana. KA. EVA.  3.9.1992. Muistio, laatinut Jaakko 
Iloniemi 3.9.1992. puheenjohtajiston kokouksessa.  
239 Yliaska, 2014, 347–348. 
240 KA. EVA. Presidentti Koivisto EVA:n vieraana 22.9.1992. Muistion laatinut Jaakko Iloniemi.  
241 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1994. 21.11.1994. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
242 KA. EVA. EVAn tapaaminen Pellervo-seuran kanssa 5.9.1994. Jaakko Iloniemen alustus. 
243 Ibid. 
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Hyvinvointivaltiota oli aikaisemmat vuosikymmenet rakennettu EVAn mukaan siten, että eturyhmät 

olivat vuorollaan ”voimiensa mukaisesti” huutaneet itselleen etuja, jotka oli useimmiten lyöty 

lukkoon lainsäädännöllä.244 Määräenemmistöjärjestelmän purkamisesta huolimatta poliittisilta 

päättäjiltä oli kriisissä puuttunut tarvittava määrätietoisuus etuisuuksien purkamiseen ja julkisen 

sektorin kokonaisuudistuksen läpivientiin.245 Lailla sidottujen etujen purkamisen psykologinen 

kynnys oli osoittautunut liian korkeaksi.246 EVAssa katsottiin, että demokraattisen päätöksenteon 

näkökulmasta julkinen sektori olikin ehkä päässyt kasvamaan jo liian suureksi: suoraan tai välillisesti 

noin kolmasosa ihmisistä oli julkisen sektorin palveluksessa, ja erityisesti sieltä myös ponnistavat 

ammattipoliitikot itse.247 EVA analysoi, että suomalainen päätöksentekojärjestelmä toimi ehkä 

kohtalaisen hyvin taloudellisen kasvun aikana, mutta kriisissä se menettää toimintakykynsä ”ellei 

synny konsensusta kansallisesta hätätilasta”.248  

 

EVAn pettymyksestä huolimattakin Suomi oli laman aikana muuttunut paljon. Vaikka 

hyvinvointivaltion kokonaisvaltainen uudistaminen jäi ainakin EVAn näkökulmasta puolitiehen, sen 

laajentumisen aika päättyi julkisen sektorin talouskriisiin.249 Julkusen mukaan Suomessa siirryttiin 

laman myötä jälkiekspansiivisen hyvinvointivaltiopolitiikan ja hallinnan aikaan, jota ei tule ymmärtää 

vain sosiaaliturvan leikkauksena, vaan kokonaan uudenlaisena tapana ymmärtää hyvinvointivaltion 

roolia jatkuvan menokurin viitekehyksen kautta.250 Vaikka periaatteellista keskustelua 

hyvinvointivaltioista ei EVAn toiveiden mukaisesti käyty, laman myötä hyvinvointivaltioajattelun 

periaatteellinen pyrkimys tasa-arvoon putosi kansallisen kilpailukyvyn periaatteen tieltä, mikä näkyi 

esimerkiksi tulonjaon muuttumisessa selvästi pääomatulojen hyväksi.251 

 

4.8. Kohti	lamanjälkeistä	maailmaa	
 
Laman jo taittuessa Suomessa myös valta vaihtui. Vuonna 1994 kansainvälisistä tehtävissä uransa 

tehnyt sosiaalidemokraatti Martti Ahtisaari korvasi presidenttinä kovan markan takuumiehen Mauno 

Koiviston. EVAssa ei kuitenkaan oltu muutoksesta huolissaan. Ahtisaari katsottiin kansainvälisen 

yhteistyön kannattajaksi, joten EVAn arvioiden mukaan häntä tuskin olisi kovinkaan vaikea saada 

                                                
244 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1994. 21.11.1994. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
245 Ibid. 
246 KA. EVA. EVAn tapaaminen Pellervo-seuran kanssa 5.9.1994. Jaakko Iloniemen alustus. 
247 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 5/1994. 21.11.1994. Liite A/4§. Jaakko Iloniemen alustus. 
248 KA. EVA. EVAn tapaaminen Pellervo-seuran kanssa 5.9.1994. Jaakko Iloniemen alustus. 
249 Siltala, 2007, 171. 
250 Julkunen, 2001, 291–292. 
251 Kiander, 2001, 80. 
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kuuntelemaan talouselämän näkökohtia. ”Ahtisaari ymmärtää hyvin, että Pohjoismainen malli on 

kriisissä”.252 

 

Seuraavan vuoden eduskuntavaalien jälkeen lama-ajan päähallitusvastuussa suosiotaan menettänyt 

keskusta vetäytyi oppositioon, ja Suomeen muodostettiin sosiaalidemokraattien Paavo Lipposen 

johtama sateenkaarihallitus (1995-99). Demareiden valtaan paluusta huolimatta ulkoisten rajoitteiden 

paine oli kuitenkin EVAn mukaan käynyt liian suureksi taloudellisen linjan muuttamiselle. EVAssa 

analysoitiin, että Lipposen hallitus joutuisi ensimmäisenä Euroopan Unionin aikaisena hallituksena 

tekemään kaikki päätöksensä markkinareaktiot mielessään. Päätöksiä ja tuloksia tulisi myös syntyä 

nopeasti, tai se vaikuttaisi ”ratkaisevan kielteisesti” Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja 

heikentäisi mahdollisuuksia jatkaa ”hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä”.253 

 

 EVAn päivällisvieraana tuore pääministeri vakuuttelikin, että jopa ”suuri osa [hallituspuolue] 

vasemmistoliittoa” ymmärtää, että kansalaisten on tingittävä samaan aikaan kun voitonmuodostusta 

on edistettävä. Kansalaistenkin tuli nyt ymmärtää, että ”tuloksen tekeminen on solidaarisuutta”.254 

EVA katsoi Lipposen hallituksen olevan konsensuksen ylläpitämisen näkökulmasta kovan paikan 

edessä, kun talouden elpymisen myötä puheet leikkausten purkamisesta nostivat päätään: Suomen 

talous tulisi jälleen kriisiytymään, jos hallitus ei saisi äänestäjiä ymmärtämään ja hyväksymään 

budjetin supistuksia ja valtionvelan pienentämistä, koulutuksen uudistamista, tieteen ja tutkimuksen 

kehittämistä ja työelämän tehostamista.255 

 

Paluuta lamaa edeltävään aikaan ei ollut. Lipposen hallitus ei purkanut Ahon hallituksen tekemiä 

julkisen sektorin uudistuksia, vaan pikemminkin lievensi niitä. Esimerkiksi vuonna 1993 poistettua 

pääomaveron progressiota ei palautettu, mutta tasaveron astetta nostettiin. Leikkauksia jatkettiin, 

mutta panostuksia tehtiin päivähoitoon ja koulutukseen. Sosiaaliturvajärjestelmä purkua jatkettiin 

sillä perusteella, että se liian avokätisenä sisälsi kannusloukkoja työn vastaanottoon, ja koko 

järjestelmää muutettiin aktivoivaan ja vastikkeellisempaan suuntaan. Lipposen johdolla myös vietiin 

maaliin Suomen saattaminen uusliberaalin säännösverkoston piiriin, kun Suomi liittyi Euroopan 

sisämarkkinoihin ja rahaliittoon.256 Ahon hallitusta ärhäkästi haastaneet ammattiliitotkin asettuivat 

                                                
252 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1994. 8.2.1994. Jaakko Iloniemen puhe. Liite A/4§. 
253 KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 2/1995. 4.4.1995. Iloniemen alustus.  
254 KA. EVA. Kevätkokous 22.5.1995. Päivällisellä kunniavieraana tuore pääministeri Paavo Lipponen. Muistio 
keskustelusta. 
255 Uudistua vai kuihtua. 1995, 71–72. 
256 Outinen, 2015, 310–311; Julkunen, 2001, 172–174, 178–180. 
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ruotuun hallituksen uudistusten taakse, ja antoivat yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa sille 

kuuluisan ”huomenlahjansa”, jossa sitouduttiin matalaan inflaatioon ja kilpailukykyä tukevaan 

maltilliseen palkkapolitiikkaan samalla tavalla kuin niihin oli sitouduttu seitsemänkymmentäluvun 

loppupuolella Korpilammella.257 

 

Lipposen politiikka voidaan ymmärtää osana laajempaa, oikeiston kapitalismin ja työväenpuolueiden 

aikaisemman sosialismin välissä olevaa ”kolmannen tien” politiikka-aaltoa, joka nousi valtaan 

yhdeksänkymmentäluvulla uusliberaalien oikeistolaishallitusten valtakausien jälkeen. 

Tunnetuimpina esimerkkeinä olivat Lipposen aikalaiset Iso-Britannian Tony Blair ja Yhdysvaltojen 

Bill Clinton. Kolmannen tien politiikalle oli ominaista, että se pyrki uusliberaalien uudistusten 

peruuttamisen sijaan hienosäätämään niitä, kuitenkin lisäten entisestään joustoa ja 

markkinapohjaisuutta. Outinen on kuitenkin tulkinnut, että sosiaalidemokraattien ”kolmannen tien” 

käänteen voi Suomessa ajoittaa jo aikaisemmaksi, Korpilammen myötä tulleeseen 

suunnanmuutokseen seitsemänkymmentäluvun lopulle, kun sosiaalidemokraatit sitoutuivat matalaan 

inflaatioon ja kilpailukyvyn nostamiseen.258 

 

Jos laman aikakausi oli ollut Peckin ja Tickellin analysoima uusliberalisoitumiselle yleinen, muualla 

Länsi-Euroopassa jo kahdeksankymmenluvulla toteutettu ”roll back” –vaihe, jossa aktiivisena EVAn 

ja sen kanssa samoilla linjoilla olleiden poliittisten päättäjien pyrkimyksenä oli hyvinvointivaltion 

instituutioiden kokonaisvaltainen delegitimisointi laman syyllisinä, voidaan yhdeksänkymmenluvun 

jälkipuolisko ymmärtää Suomessakin uuden institutionaalisen kehikon luomisen ”roll in” –

vaiheeksi.259 Pääomaliikkeiden hallitsematon vapautuminen ja poukkoileva rahapolitiikka saivat 

ulkopuoliset rajoitteensa Euroopan yhteismarkkinoiden ja rahaliiton säätelykehyksistä. 

Sosiaaliturvajärjestelmä taas muokattiin siten, että ohjaus- ja kannustinjärjestelmät siirsivät vastuun 

työllistymisestä markkinoilla toimivalle yksilölle itselleen. Hyvinvointivaltion oikeutus oli laman 

jälkeen riippuvainen sen kyvystä tukea kansallista kilpailukykyä. 260 

 

                                                
257 Blom, 2018, 181. 
258 Outinen, 2015, 309. Toisaalta myös angloamerikkalaisen maailman ”kolmannen tien” politiikka sai alkunsa 
70-luvun demokraattien ja työväenpuolueen toimesta. Katso Stedman Jones, Daniel: The Neoliberal Origins of the 
Third Way: How Chicago, Virginia and Bloomington Shaped Clinton and Blair, teoksessa The Sage Handbook of 
Neoliberalism, 2018, 167–178. 
259 Peck, Tickell, 2002. 
260 Lipposen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmassa kilpailukyky esiintyi kaksitoista kertaa ja toisen 
hallituksen kuusitoista. Kantola, 2006. 
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EVAn tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen laman myötä, vaikka syvällinen arvopohjainen 

keskustelu jäikin käymättä ja porvarihallituksella ei lopulta ollutkaan kanttia hyvinvointivaltion 

kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Maailmanlaajuisesti tapahtunut uusliberaali käänne tempaisi 

mukaansa myös Suomen, ja asetti samalla ulkoisen viitekehyksen ja uudenlaisen normiston myös 

kansalliselle hyvinvointivaltiopolitiikalle. Suomessa tapahtui kahdeksankymmentäluvun pitkän 

nousukauden jälkeen samanlainen ja saman tyyppiseen uusliberaaliin argumentaatioon nojannut 

sosiaalivaltion uudistus kuin työttömyyden ja hidastuneen kasvun kanssa kamppailevissa muissa 

länsimaissa, mutta kriisin poikkeuksellisen syvyyden myötä sekin oli poikkeuksellisen nopea.   EVA 

oli omalta osaltaan mukana ajamassa tätä muutosprosessia, ennen kaikkea korostaen sen 

välttämättömyyttä kansalliselle selviämiselle. 

 

Taloudellisen tilanteen luoman tulkinnan ja Euroopan integraation horisontin myötä kansallista 

talouspolitiikan liikkumatilaa rajoitettiin. Julkisen sektorin budjettivaje, jonka taustasyinä olivat sekä 

automaattiset vakauttajat, että pankeille ja yrityksille myönnetty kriisituki, loi viitekehyksen 

toistuville julkisten palveluiden leikkauksille. Toisaalta valtio myös samanaikaisesti heikensi 

veropohjaansa esimerkiksi pääomaverouudistuksella. Kriisin kustannukset eivät jakautuneet 

tasaisesti. Narratiivilla julkisen sektorin liiallisuudesta ja haitallisuudesta EVA pyrki luomaan 

tulkintaa, jossa julkisen sektorin koko nähtiin laman pohjimmaisena taustasyynä. 

 

Euroopan integraation samanaikainen lähentyminen loi omalta osaltaan julkisen talouden budjettia ja 

talouspolitiikkaa säätelevän pakkopaidan, josta irtautuminen olisi ollut mahdotonta, vaikka tahtotilaa 

palata kahdeksankymmentäluvun hyvinvointivaltioon olisikin kansalla tai poliitikoilla ollut. 

Kiinnostavana kontingenssina ammattiliitot säilyttivät kuitenkin lamasta huolimatta 

neuvotteluasemansa, vaikka liike-elämän ja EVAn argumentaatiossa niihin kohdistettiin kovaa 

painostusta. Sisäisen devalvaation epäonnistuttua ja markan kelluttamisen myötä kansantalous palasi 

kasvu-uralle, vaikka devalvaatiolla oli rankat seuraukset esimerkiksi entisestään varallisuutta 

menettäneille velallisille. Ammattiliitot pystyivät osaltaan edistämään kasvun hedelmien 

jakautumista myös työntekijöille laman jälkeenkin, vaikka uudenlaisessa integroituneessa taloudessa 

niidenkin tuli ottaa kilpailukyky entistäkin enemmän huomioon. Laman jälkeinen rakenteellinen 

työttömyys toisaalta muodosti ammattiliitoille uudenlaisen ongelman, kun työntekijöiden 

palkkavaatimuksia heikensi krooninen määrä työtä kaipaavia työttömiä, joiden vaatimustaso oli 

matalampi. 
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Tavoitteiden suurpiirteisen onnistumisen myötä EVA ajettiin yhdeksänkymmentäluvun 

loppupuolella säästöliekille.261 Liike-elämän näkökulmasta EVA oli ollut koko 80- ja 90-luvun 

toistuvasti ”oman menestyksenä”, tai ehkä pikemminkin historian yleisen suunnan uhrina: miksi 

rahoittaa kallista järjestöä, kun kehitys menee joka tapauksessa oikeaan suuntaan. Laman myötä 

kaikki yhteiskunnan vallankäyttäjät olivat asettuneet EVAn vaalimaan kilpailukyvyn konsensukseen. 

Lisärahoituksen saamiseksi vuoden 1995 puheenjohtajiston tapaamisessa jopa ehdotettiin 

ammattiliittojen ottamista EVAn jäseneksi. Tämän todettiin kuitenkin muuttavan EVAn luonnetta 

liian radikaalisti. EVAn näkökulma oli ”yrittäjän, ei palkansaajan”.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
261 Blom, 2018, 228. 
262 KA. EVA.  16.8.1995. EVAn puheenjohtajiston tapaaminen. 
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5. Johtopäätökset	
 

Tässä luvussa summaan aluksi lyhyesti analyysin tulokset, jonka jälkeen käsittelen EVAn roolia 

laajemmassa uusliberalismin historiassa. Lopuksi käsittelen aineiston luonnetta ja sen mahdollisia 

puutteita, ja viitoitan mahdollista jatkotutkimusta. 

 

5.1. Yhteenveto	
 

Olen tässä tutkielmassa eritellyt Elinkeinoelämän valtuuskunnan diskurssia 

kahdeksankymmentäluvun alusta yhdeksänkymmentäluvun puoliväliin. Diskurssia on tarkasteltu 

uusliberalismitutkimusta vasten. EVAn argumentaatiosta on nostettu uusliberalistisen ajattelun 

mukaisia puhetapoja ja argumentteja. Kertaan seuraavaksi lyhyesti tutkimuksen tulokset. 

 

Kahdeksankymmentäluvulla EVAn puhetavoissa korostui ajatus uudenlaisesta yhteiskunnasta ja 

työelämän muutoksessa. Muutoksessa olivat analyysin mukaan myös itse kansalaiset, jotka 

hylkäisivät aikaisempien vuosikymmenien kollektiivisen ajattelun ja puoluepoliittisuuden, ja 

navigoisivat politiikan kenttää kuluttajan tavoin. EVAn analyysin mukaan tulevaisuuden 

muutosvoimat olisivat yhden asian liikkeitä suurten systeemitason vaihtoehtojen sijaan. EVAssa 

katsottiin, että markkinatalous oli päihittänyt vaihtoehtonsa sosialismin jo 

kahdeksankymmentäluvulle tultaessa.  

 

Yhteiskunnan muuttuessa EVAssa argumentoitiin myös, ettei laaja lakko-oikeus olisi yhteensopiva 

uudenlaisten yhteiskunnallisten riskien kontekstissa. Poiketen esimerkiksi Ruotsin järjestökentästä 

lakko-oikeuden rajaaminen ja ammattiliittojen avoin haastaminen ei kuitenkaan ollut 

kahdeksankymmentäluvulla korostunut teema EVAn diskurssissa, vaan EVAssa haluttiin toimia 

konsensusjärjestelmän puitteissa. Myös ammattiliitot olivat sitoutuneet konsensusjärjestelmään 

seitsemänkymmentäluvun lopussa.   

 

EVAssa suhtautuminen kahdeksankymmentäluvun hyvään talouskehitykseen oli pessimististä. Ilman 

välttämättömiksi miellettyjä julkisen sektorin uudistuksia Suomen talouskasvun ei katsottu olevan 

kestävällä pohjalla. Ennen kaikkea ongelmaksi katsottiin julkisen sektorin koko. Kritiikki nojasi 

osaltaan myös käsitykseen uudenlaisesta kuluttajaihmisestä, jonka kyltymättömään 

palveluntarpeeseen olisi petollista vastata aina vain julkisen sektorin kokoa kasvattamalla. 
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EVAn kahdeksankymmentäluvun diskurssi tapahtui ristiriitaista taustaa vasten. Kansainvälisesti 

politiikan suunta oli kääntynyt uusliberaalimpaan suuntaan seitsemänkymmentäluvun talouskriisien 

jälkeen, mikä näkyi myös suomalaisen politiikan suunnanmuutoksessa. Markkinatalousmyönteisyys 

oli nousussa ja sosialismin suosio laskusuunnassa. Toisaalta Suomen talouskehitys oli vielä koko 

kahdeksankymmentäluvun vahvaa, mikä söi halukkuutta uusliberalismin mukaisiin julkisen sektorin 

reformeihin ja työmarkkinauudistuksiin.  

 

Aineistosta nostamieni ja analysoimieni diskurssien perusteella voidaan argumentoida, että EVAn 

kahdeksankymmentäluvun diskurssi oli uusliberaalin ajattelun mukaista, vaikka siinä ei 

eksplisiittisesti viitattukaan uusliberaalin ajatteluperinteeseen. Kansainvälistä 

uusliberalisoitumiskehitystä katsottiin EVAssa tyytyväisenä, kun taas vastavirtaan uinutta Ruotsin 

demokraattista sosialismia kavahdettiin. Kahdeksankymmentäluvulla suomalainen yhteiskunta 

näyttäytyi EVAlle uusliberaalin ajattelun mukaisena tehottoman julkisen sektorin ja kasvua tuottavan 

yksityisen sektorin mittelönä rajallisista resursseista. Ihmiset siinä taas miellettiin uusliberaalin 

ajatteluperinteen mukaisiksi poliittisten yksittäisliikkeiden markkinoilla navigoivaksi 

kuluttajayksilöiksi.  

 

Luonnollisesti EVAn diskurssia määritti myös historiallinen konteksti, jossa se käytiin. 

Kahdeksankymmentäluvun yleisen markkinamyönteisyys havaittiin EVAssa, vaikka nousukaudesta 

nauttineessa Suomessa yhteiskunnan uudistaminen jäi EVAn näkökulmasta liian vähäiseksi. Vasta 

yhdeksänkymmentä luvun alun lama toi mukanaan sellaisen yhteiskunnallisen hetken, jossa EVAn 

käsitykset ja tulkinnat saivat laajempaa kaikupohjaa myös käytännön politiikan tasolla. 

 

Lama näytti tehneen todeksi EVAn pessimistisen tulkinnan Suomen talouden rakenteellisista 

heikkouksista. EVA korosti kuitenkin tarvetta ymmärtää lama ennen kaikkea julkisen talouden 

ongelmana, jolloin ratkaisut löytyisivät myös julkisen sektorin uudistamisesta. Samaan aikaan 

kiihtynyt integraatiokeskustelu taas toimi toisena argumentaatioviitekehyksenä julkisen sektorin 

leikkauksille. EVAn argumentaatiossa korostui entisestään ulkoisten tosiasioiden vääjäämättömyys.  

 

Syvä lama ja porvarihallitus asettivat liike-elämän vahvaan neuvotteluasemaan suhteessa 

ammattiliikkeeseen. Aikaisemmin oikeiston suosiossa olleet enemmistösäädökset purettiin nopeasti, 

jotta leikkauksia saatettiin ajaa läpi yksinkertaisella enemmistöllä. Myös työmarkkinaneuvotteluissa 

työnantajat siirtyivät aloitteentekijäksi, kun talouden ongelmia yritettiin laman alkuvaiheessa 
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ratkaista sisäisellä devalvaatiolla. EVAssa liputettiin edelleen konsensuksen puolessa, mutta sen 

vaatimuksena oli, että myös ammattiliike hyväksyisi EVAn tulkinnan lamasta rakenteellisena 

kriisinä. Samoin kuin seitsemänkymmentäluvulla, konsensuslinja merkitsi oikeiston kriisikäsityksen 

hyväksymistä myös vasemmistossa ja ammattiliikkeessä. Lopulta myöskään työnantajien 

yhteisrintama ei pitänyt, ja sisäisen devalvaation sijaan Suomessa päädyttiin devalvoimaan valuutta. 

 

Laman kokonaisvaltaisen syylliseksi EVA katsoi liiaksi laajentuneen julkisen sektorin. Se ei ollut 

vain heikentänyt verorasitteella ja palkkakilpailulla yksityistä sektoria, vaan rapauttanut kansalaisia 

itseään: liialliset palvelut olivat laiskistaneet ihmisiä, ja kahdeksankymmentäluvun 

kasinotaloudessakin oli EVAn näkemyksen mukaan ollut kyse liiallisesta hyvinvoinnin tavoittelusta. 

EVA korostikin, että sen kritiikki hyvinvointivaltiota kohtaan kumpusi ennen kaikkea 

arvolähtökohdista, ei niinkään puhtaan taloudellisista kysymyksistä. Hyvinvointipalveluiden 

tarjoajan sijaan tulevaisuuden julkisen sektori vetäytyisi yksityistä sektoria, innovatiivisuutta ja 

yrittäjyyttä tukevaan rooliin.  

 

Kysymykseen julkisen sektorin uudistamisesta kietoutui myös Euroopan unionin jäsenyys, jota EVA 

voimakkaasti ajoi. EVAn näkökulmasta Suomen osallistuminen Euroopan talousintegraatioon tulisi 

vääjäämättä asettamaan julkiselle taloudelle ulkoiset rajoitteet, ja rajoittamaan talouspoliittista 

liikkumatilaa. Samoin integraation myötä palkat olisi laskettava kilpailukykyisiksi koko muun 

Euroopan talousalueen kanssa. Toisaalta EVAssa katsottiin, että koko maailmantalouden integraation 

myötä Suomessa oltaisiin tulevaisuudessa joka tapauksessa entistä enemmän markkinavoimien 

alaisuudessa. Politiikan oli enää mahdotonta sivuuttaa talouden tosiasioita, jotka luonnollisesti 

tukivat EVAn käsitystä. EVAssa kuitenkin huolestutti, että markkinavoimat olivat julkisuudessa 

laman myötä aikaisempaa kovemman kritiikin kohteena.  

 

Lama oli EVAlle ja Suomen liike-elämälle ennennäkemätön tilaisuus määrittää suomalaisen 

politiikan suuntaa itselleen mieluisammaksi. Lopulta kuitenkin menestys oli vain osittaista. Riittävää 

yhteisymmärrystä ei saavutettu kaikkien uudistusten läpisaamiseksi. Sisäisen devalvaation 

epäonnistumisen myötä myös ammattiliike säilytti asemansa vahvana. Vaikka Suomen poliittinen 

eliitti jakoi EVAn tulkinnan laman syistä ja ratkaisuista, ei EVAn analyysin mukaan Suomesta 

löytynyt riittävästi poliittista johtajuutta kokonaisvaltaiseen julkisen sektorin uudistamiseen. Julkinen 

sektori oli ehkä kasvanut jo niin suureksi, ettei sen purkamista voinut riittävästi kompensoida perheen 

tai kansalaisyhteiskunnan avulla. Lama oli kuitenkin muuttanut suomalaisen talouspolitiikan 

hegemoniaa. Täystyöllisyyden vaihtuessa rakenteelliseksi työttömyydeksi ja julkisen sektorin 



	 75	

sektorin rankan velkaantumisen myötä myös Ahon porvarihallitusta seurannut Lipposen 

sosiaalidemokraattijohtoinen hallitus jatkoi leikkausten ja budjettikurin linjaa. EVAn tulkinta 

talouden tosiasioista nousi hegemoniseksi tulkinnaksi politiikan yleisestä liikkumatilasta 2000-

luvulle suunnattaessa, vaikka EVA itse supistikin toimintaansa vuosikymmenen jälkipuoliskolla. 

 

Myös yhdeksänkymmentäluvun diskurssista havaittiin uusliberalismin mukaista argumentaatiota. 

Lama toi EVAn diskurssiin kuitenkin uudenlaisen korostuksen taloudellisesta välttämättömyydestä. 

Sekä laman syvyys, että tuleva Euroopan integraatio esiintyivät EVAn diskurssissa ulkoisina 

voimina, joiden edessä niin ammattiliitot kuin poliittinen järjestelmäkin olivat voimattomia. Näin 

ollen EVA saattoi määrittää oman leikkausten ja uudistusten linjansa ainoaksi mahdolliseksi. 

Kiinnostavasti kuitenkin EVAn hyvinvointivaltiokritiikissä korostui myös uusliberaalille puheelle ja 

suomalaiselle talousdiskurssille vähemmän tyypillinen arvopohjaisuus: hyvinvointivaltiota ei 

kritisoitu vain taloudellisten tosiasioiden pohjalta, vaan sen koko moraalinen perusta asetettiin 

kyseenalaiseksi. 

 

Vertailemalla EVAn nousu- ja lamakauden diskursseja voimme havaita selkeitä jatkuvuuksia ja 

katkoksia. Molempina aikakausina EVAn argumentaatiossa korostui hyvinvointivaltion ja julkisen 

sektorin liiallinen koko uhkana yksityiselle sektorille. Ammattiliittojen lakot ja palkkavaatimukset 

nähtiin myös ongelmana, mutta halu toimia konsensuksen puitteissa säilyi kuitenkin molempina 

vuosikymmeninä. Lamassa konsensukseen sitoutumisen edellytykseksi määriteltiin kuitenkin EVAn 

lamankäsityksen jakaminen. EVAn kritiikki julkista sektoria kohtaan oli molemmilla 

vuosikymmenillä taloudellisen lisäksi moraalista: Kahdeksankymmentäluvulla laajan 

hyvinvointivaltion katsottiin heikentävän kansalaisten ja yritysten itsekuria, kun ”isännätön raha” ei 

ollut vastuussa kenellekään. Samoin kiihtyvän yksilöitymisen ja materiaalisen hyvinvoinnin 

katsottiin johtavan aina vain suurempaan palvelukysyntään. Laman aikana nämä äänenpainot 

vahvistuivat vielä puheella ”kasinotaloudesta”, jossa kansalaiset olivat unohtaneet säästäväisyyden 

hyveen. Kääntäen taas julkisen sektorin leikkauksella vahvistettaisiin kansakunnan moraalista 

selkärankaa. 

  

Kahdeksankymmentäluvulla EVAn äänenpainoissa kuuluivat vielä ajatukset markkinataloudesta 

hyvinvointia kasvattavana ja yksilöitymiskehitystä tukevana järjestelmänä. Työelämän ja kulttuurin 

muutos tulisi tarkoittamaan lisääntyneitä vaatimuksia palveluita ja työelämää kohtaa. Siirtymän 

seitsemänkymmentäluvun kollektiivisesta ajattelusta individualismin suuntaan EVA katsoi 
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markkinatalouden edun mukaiseksi. Samalla kehitys tulisi heikentämään julkista sektoria, joka ei 

kykenisi vastamaan kansalaisten entistä hienostuneempiin palveluvaatimuksiin. 

 

Laman myötä markkinat vaihtuivat EVAn diskurssissa mahdollisuuksien tarjoajasta ulkoiseksi 

pakoksi, jota vasten suomalaiset joutuisivat suoriutumaan entistä tehokkaammin ja pärjäämään 

vähemmällä. Aikaisemman vuosikymmenen taloudellista noususuhdannetta tarkasteltiin nyt EVAssa 

moraalia rapistaneena aikakautena. Laman loppupuolella EVA analysoi kahdeksankymmentäluvun 

yksilöitymisen menneen liian pitkälle, kun kansasta ja johtajista ei ollut löytynyt riittävää 

uhrautumismentaliteettia julkisen sektorin kokonaisvaltaisen uudistuksen loppuun saattamiseksi. 

 

EVAn argumentaatio säilyi aineiston läpi huomattavan samansuuntaisena, vaikka taloudelliselta ja 

yhteiskunnalliselta tilanteeltaan kontrasti tarkasteltujen aikakausin välillä oli suuri. Samoin 

vuosikymmenten mittaan tapahtuneet henkilövaihdokset vaikuttivat EVAn suureen linjaan melko 

vähän. Markkinatalouden voittokulun edistäminen oli EVAlle alusta loppuun selkeä johtoajatus. 

Kritiikin kohteena oli niin nousu- kuin lamakaudella ennen kaikkea julkinen sektori, joka EVAn 

näkökulmasta oli yleinen syypää kaikkiin kansantalouden ongelmiin. 

 

5.2. EVA	uusliberalismin	historiassa	
 

EVAn diskurssista havaittu samankaltaisuus uusliberaalin argumentaation kanssa nostaa vääjäämättä 

kysymyksen uusliberalismin ja EVAn diskurssin kausaalisesta suhteesta. Kuten Maiju Wuokko on 

todennut, ei EVAn arkistoista löydy suoria viitteitä uusliberaaleihin ajattelijoihin tai teorioihin.263 

Argumentaatiota on kuitenkin uusliberaalin argumentaation mukaista, sillä tavalla kuin se 

uusliberalismin tutkimuksessa ja uusliberaalin käänteen historiantutkimuksessa ymmärretään. EVAn 

argumentaatiossa korostuivat puhe taloudellisista välttämättömyyksistä, ja yhteiskuntaa jäsennettiin 

tuottavaan yksityiseen sektoriin ja tuottamattomaan julkiseen sektoriin. Markkinat olivat EVAn 

katsannossa ehdottomasti tehokkain tapa järjestää yhteiskuntaa. 

  

EVAn argumentaatio ei kummunnut suoraan uusliberaaleista lähteistä, mutta EVA asettui 

luonnolliseksi osaksi seitsemänkymmentäluvulla käynnistynyttä uusliberalisoitumisen historiallista 

prosessia. Länsimaissa kriittinen suhtautuminen markkinatalouteen ja sääntelemättömään 

kapitalismiin oli valtavirtaa pitkän kaaren kolmekymmentäluvun lamasta seitsemänkymmentäluvun 

                                                
263 Wuokko, 2016, 114. 
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talouskriiseihin. Välissä myös toisen maailmansodan yhteiskunnallisen järjestyksen kriisin ja pakon 

edessä luodun valtiovetoisen sotatalouden voidaan katsoa vaikuttaneen heikentävästi uskoon 

markkinatalouden välttämättömyydestä ja vaihtoehdottomuudesta. Suomessa tunnettu ”tammikuun 

kihlaus”, jossa työnantajat hyväksyivät ammattiliitot tasaveroisiksi neuvottelukumppaneikseen, ja 

josta voidaan katsoa koko työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän alkaneen, syntyi ennen kaikkea 

talvisodan luomassa kansallisen yhteyden tarpeen kontekstissa.264 Sotien jälkeen 

kompromissiratkaisuilla ostettiin työmarkkinarauhaa ja myönnytykset työntekijöille olivat tapa 

heikentää Keski-Eurooppaan asti laajentuneen kommunistisen vaihtoehdon houkutusta.265  

 

Liike-elämän rakeenteellisen vallan teorian mukaan liike-elämällä on kapitalistisessa yhteiskunnassa 

lähtökohtaisesti etulyöntiasema puuttua politiikkaan ja yhteiskunnan kehitykseen. Talouden 

toimivuus ja poliittisen järjestelmän legitimiteetti ovat riippuvaisia liike-elämän 

myötämielisyydestä.266 Tästä näkökulmasta koko toisen maailmansodan jälkeistä pitkää kautta voi 

ymmärtää liike-elämän yhteiskunnallisen vaikuttamisen alennustilaksi: perinteisesti suvereenisti 

poliittista eliittiä hallinnut liike-elämä267 joutui tekemään kompromisseja ja toimimaan tasavertaisena 

vastakkaista puolta edustaneen työväenliikkeen kanssa. Laajentunut äänioikeus myös loi poliittiselle 

järjestelmälle paineita ottaa huomioon entistä suurempi joukko kansalaisia päätöksenteossa. 

Seitsemänkymmentäluvun kriisit olivat ensimmäinen kerta, kun tämä sodan jälkeinen konsensus 

keynesiläisine selitysmalleineen ja politiikkasuosituksineen saattoi asettua kyseenalaiseksi. Kriisi 

antoi tilaa uudenlaisille ajatuksille, jotka eivät kuitenkaan todellisuudessa olleet uusia tai kehittyneet 

vastineena kriisiin itseensä. Keynesiläisen hyvinvointivaltioajattelun kritiikkiä oli koko sodan 

jälkeisen ajan kehitelty marginaalissa Mont Pelerin Societyn ja siihen liitoksissa olleiden tahojen 

toimesta. 

 

EVAn perustamista ja liike-elämän poliittista aktivoitumista on yleensä tulkittu puolustusreaktiona 

vasemmistolaistuneeseen ilmapiiriin268, mikä toimikin osittain alkusysäyksen taustalla. 

Kansainvälisestä näkökulmasta EVAn kaltaiset ajatuspajat uusliberaaleine argumentteineen olivat 

kuitenkin alusta asti osa liike-elämän laajaa ja proaktiivista offensiivia toisen maailmansodan 

                                                
264 Tala, Henrik: Kihlaus keskellä sotaa, 1940–1944, 41–70, teoksessa Jensen-Eriksen, Tala, Kuorelahti, Sahari, 
Wuokko, 2020. 
265 Siltala, 2007, 65–66.  
266 Wuokko, 2016, 29. 
267	Tunnettu kuvaus työväen heikosta asemasta ja yhdysvaltalaisista korruptoituneista ”ryöstöparoneista” (robber 
barons) löytyy esimerkiksi Howard Zinnin teoksesta A People’s History of the United States, London, Longman, 
1980, luku 11.	
268 Esimerkiksi Okkonen, 2013; Wuokko, 2016, 66–74. 
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jälkeistä hyvinvointivaltioajattelua vastaan. Osana tätä kansainvälistä liike-elämän poliittista 

järjestäytymistä EVA oli kuitenkin myös erikoisessa asemassa siinä, että Suomessa talouskehitys ja 

siten myös julkisen sektorin kehitys seurasivat muuta länsimaailmaa kymmenen vuoden viiveellä. 

Siksi EVAn kahdeksankymmentäluvun argumentaatiossa korostuu vähemmän julkisen sektorin 

uudistamisen välttämättömyys ja markkinakuri, jotka nousevat yhdeksänkymmentäluvulla keskiöön, 

ja tilaa saavat enemmän tulevaisuuden auvoisaa yksilöiden markkinayhteiskuntaa hahmottelevat 

visiot. Toisaalta EVAssa kuitenkin katsottiin myös koko kasvun kauden olevan kestämättömällä 

pohjalla niin kauan kuin julkista sektoria ei uudistettaisi kilpailijamaiden mukaisesti. 

 

5.3. Aineistosta	ja	tulokulmasta	
 

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu Elinkeinoelämän valtuuskunnan diskurssia 

uusliberalismitutkimusta vasten. On todettu, että EVAn diskurssi oli tarkastellussa aineistossa 

uusliberalistisen argumentaation mukaista. Asetun kuitenkin seuraavaksi lyhyesti aineiston 

”ulkopuolelle”, ja tarkastelen sen luonnetta ja puutteita, jotka johdattavat myös kysymykseen 

mahdollisesta jatkotutkimuksesta.  

 

EVAa tarkasteltiin tässä tutkielmassa ajatuspajana, jonka tehtävänä oli tuottaa argumentaatiota ja 

keskustelua liike-elämän tarpeisiin. EVAa on kuitenkin mahdollista tulkita myös muilla tavoin. Maiju 

Wuokko on esimerkiksi jäsentänyt EVAa liike-elämän ”huippujärjestön” käsitteellä.269 Näkökulmat 

kumpusivat liike-elämän itsensä toimijoista, vaikka diskurssin kanavana olikin muodollisesti 

itsenäinen EVA. Tästä näkökulmasta EVAn diskurssi artikuloi myös laajemmin Suomen liike-elämän 

johdon näkemyksiä.  

 

Tutkimusta olisi mahdollista kehitellä edelleen ottamalla tutkimuksen kohteeksi myös EVAn jäsenten 

julkisuudessa käymän keskustelun. Julkisuuden strategiat kuitenkin korostuivat jonkin verran myös 

tässä aineistossa. Olisi kiinnostavaa nähdä, missä määrin julkiset ulostulot olivat yhtäläisiä ja erilaisia 

sisäiseen keskusteluun nähden aiheiltaan ja painotuksiltaan. 

 

Aineistoa on jäsennetty poimimalla sieltä selkeästi nousevia teemoja ja analysoimalla niitä 

uusliberalismitutkimusta vasten. Kiinnostava kysymys on toisaalta myös se, mitä teemoja aineistossa 

ei käsitelty. Ennen kaikkea on huomion arvoista, ettei Neuvostoliiton vaikutus juuri noussut esiin 

                                                
269 Wuokko, 2016, 11–12. 
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tutkielmassa. Aineistoa analysoidessa sen vähäinen merkitys EVAn diskurssissa tuli yllätyksenä 

itsellenikin. Suomessa perinteinen historiankirjoitus on kehystänyt koko kylmän sodan aikakautta 

toisen maailmansodan lopusta yhdeksänkymmentäluvun alkuun pitkälti Suomen historiana idän ja 

lännen välissä, vaihtelevalla vaaran vyöhykkeellä. Samoin Jukka Tarkan historiikissa EVA kätilöi 

Suomen pakoa idän sosialismin ikeestä länsimaiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriyhteyteen. 

Aineistossa kuitenkin kahdeksankymmentäluvulta eteenpäin Neuvostoliitto ja sen satelliitit 

näyttäytyivät lähinnä kiinnostavina business-mahdollisuuksina270, eikä kommunismia koettu 

todellisena uhkana markkinatalouden voittokululle, kuten EVAa perustettaessa oltiin pelätty.271 

Kahdeksankymmentäluvulle tultaessa EVAlle oli ilmiselvää, kumpi on järjestelmäkiistan voittaja. 

Markkinatalouden paremmuutta suunnitelmatalouteen verrattuna ei koettu tarpeelliseksi erikseen 

todistella. 

 

Aineiston sisältöä arvioitaessa on syytä myös palata kysymykseen liike-elämän ja ajatuspajojen 

suhteesta. Ajatuspajojen itsenäisyyttä suhteessa liike-elämään käsiteltiin luvussa 2, jossa sitä 

päädyttiin jäsentämään eräänlaisen välineellisen suhteen avulla: ajatuspajat tuottavat 

argumentatiivisia työkaluja, joita liike-elämä voi soveltaa tai jättää soveltamatta tarpeen mukaan.  

 

EVAn diskurssi oli alusta asti markkinatalousmyönteistä (pro-market) sen sijaan että se olisi 

yksikertaisesti ajanut rahoittajiensa etua (pro-business). Vapaan markkinatalouden yksiselitteinen 

kannatus ei aina ollut suomalaisen elinkeinoelämän mieleen, ja EVA joutui välillä rahoittajiensa 

kritiikin kohteeksi. Vuonna 1994 maatalouden edunajaja Pellervo-seura jopa uhaksi koko EVAsta 

erolla, kun EVA oli julkisuudessa asettunut liian avoimesti tukemaan maataloustukijärjestelmää 

uhannutta EU-jäsenyyttä. Suomen liittyminen osaksi Euroopan taloudellista integraatiota oli EVAn 

tavoitteiden, mutta ei kaikkien suomalaisten talouden toimijoiden edun mukaista.272 Vaikka EVA oli 

toiminnassaan rahoittajiinsa nähden muodollisesti itsenäinen, senkin oli jossain määrin välttämätöntä 

ottaa huomioon ”ruokkiva kätensä”.  

 

Ehkä siitä johtuen EVAn kriittinen katse kohdistui ennen kaikkea julkiseen sektoriin, joka liike-

elämän näkökulmasta näyttäytyi liiallisena taakkana verorasituksineen ja palveluineen. Julkisesta 

                                                
270 Esimerkiksi EVAn johto kävi kiinnostuneena Moskovan matkalla tutustumassa Gorbatshovin uudistuksiin 
kahdeksankymmentäluvun jälkipuolisolla. KA. EVA. Työvaliokunnan kokous 1/1987 19.2.1987. Pöytäkirja, 
kohta 4§. 
271 Wuokko, 2016, 69–71. 
272 KA. EVA. Muistiinpano puhelinkeskustelusta EVAn toimitusjohtaja Jaakko Iloniemen ja Pellervo-seuran 
toimitusjohtaja Samuli Skurnikin välillä. 30.11.1994. 
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sektorista puhuttiin toistuvasti ”rasitteena”, jonka palveluiden katsottiin pääsääntöisesti olevan 

yksityisen sektorin palveluihin verrattavissa olevaa ylimääräistä, josta voitaisiin helposti luopua 

budjetin keventämiseksi. Tässäkin EVA noudatti uusliberalismille tyypillistä tapaa jäsentää taloutta 

tuottavan ja tuottamattoman sektorin välillä. Tämä poikkeaa perinteisestä 

hyvinvointivaltioajattelusta, jossa julkiset palvelut ajatellaan osaksi tuottavaa ”hyvää kehää”, jonka 

edut valuvat myös yksityiselle sektorille paremmin voivien työntekijöiden ja paremman yhteiskunnan 

kautta.273 Huomionarvoista kuitenkin on, ettei kaikkia julkisen sektorin osa-alueita nähty vain 

tuottamattomina palveluina. Ennen kaikkea koulutusjärjestelmän uudistaminen 

”valmentajavaltioksi” nähtiin mahdollisuutena tuottaa liike-elämälle valtion laskuun uudenlaista 

innovatiivista työvoimaa. Samoin valtion palveluiden yksityistäminen tarjoaisi luonnollisesti suuren 

määrän uusia taloudellisia mahdollisuuksia yksityisen sektorin palveluntuottajille. Tulevaisuuden 

historiantutkimus voisi saada hedelmällisen aiheen liike-elämän suhteesta koulutusmaailmaan. 

 

Joka tapauksessa tarkasteltaessa EVAn sisäistä diskurssia on muodostunut tarkka kuva suomalaisen 

liike-elämän ajattelusta kahdeksankymmentäluvusta laman loppuun. Aineiston kuvaavuutta vielä 

alleviivaa erikseen EVAn luonne ajatuspajan lisäksi liike-elämän huippujärjestönä, jossa toimijat 

olivat myös muualla liike-elämässä merkittävillä sijoilla.  

 

5.4. Lopuksi	
 

EVA edisti omalta osaltaan suomalaisen uusliberalismin läpilyöntiä kahdeksankymmentä- ja 

yhdeksänkymmentäluvulla. On kuitenkin mahdotonta vastata kysymykseen, missä määrin EVAn 

diskurssilla tai liike-elämällä oli suoraa vaikutusta uusliberaaliin käänteeseen, joka Suomessa muiden 

länsimaiden tavoin koettiin. Kysymystä vaikeuttaa ennen kaikkea se, että laajempi historia on koko 

tutkielman tarkastelukauden EVAn mieltymyksen mukainen: markkinatalouden kansanvälinen 

voittokulku oli EVAn toimista riippumaton prosessi. Suomessa kuitenkin aktiivinen kamppailu sen 

puolesta jatkui koko tarkasteluajankohdan. Yhteiskunnallisen kehityksen suunta koettiin mieleiseksi, 

mutta sitä ei mielletty niin vääjäämättömäksi, etteikö siihen olisi syytä vaikuttaa. 

  

                                                
273 Hyvän kehän ajatuksesta Kettunen, Pauli: Hyvän kehän kerrokset ja rajat, teoksessa Alaja, Antti (toim.): 
Kriisikierteestä hyvän kehään, Helsinki, Kalevi Sorsa säätiö, 2012. 
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Joka tapauksessa Suomi kuitenkin muuttui muun maailman mukana. Seitsemänkymmentäluvulta 

alkanut suuri käänne, joka Suomessa koettiin ennen kaikkea yhdeksänkymmentäluvun laman myötä, 

on jatkunut näihin päiviin asti. Kilpailukyvyn, integraation ja globalisaation kysymykset ovat 

nousseet poliittisen päätännän keskiöön. Samalla esimerkiksi ajatukset täystyöllisyydestä, pääomien 

kontrollista ja hyvinvointivaltion kasvattamisesta on käytännössä sulkeistettu poliittisen keskustelun 

ulkopuolelle.  

 

Uusliberalismin kontingenttia historiaa etsittäessä kiinnostusta ovat ymmärrettävästi herättäneet ne 

tahot, jotka eivät tunnu sen vääjäämättömiltä liittolaisilta: niinpä huomiota on kiinnitetty poliittisiin 

ja yhteiskunnallisiin toimijoihin, ennen kaikkea SDP:n poliittiseen käännökseen 

seitsemänkymmentäluvun loppupuolella. Liike-elämän juoniminen uusliberalismin edistämiseksi voi 

helposti vaikuttaa ilmiöltä, joka on niin itsestään selvä, ettei se juuri tutkimusta kaipaa. Totta kai liike-

elämä haluaa markkinataloutta! Liike-elämän ja uusliberalismin suhde on kuitenkin 

moniulotteisempi, kuten tämä tutkimus on osoittanut. Samoin liike-elämän toimijat on keskeistä 

nähdä irrallisen osa-alueen sijaan merkittävinä osina sitä yhteiskuntaa, jossa ne ovat toimineet 

viimeiset vuosikymmenet myös poliittisesti aktiivisina. 
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