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Nationalismi on aate, joka 
ikiaikaisesta habituksestaan 
huolimatta joutuu yh-

teiskuntajärjestysten muuttuessa 
luomaan nahkansa yhä uudelleen ja 
uudelleen. Linnan juhlat, Kristian 
Smedsin Tuntematon sotilas, Man-
nerheim-elokuvasta järjestetty kan-
sankeräys ja Alexander Stubbin pe-
rustama maabrändityöryhmä ovat 
esimerkkejä nationalismista, jossa 
suomalaisuutta työstetään suhteessa 
omaan kansalliseen menneisyyteen 
sekä muihin kansakuntiin. Nationa-
lismi on historian kierrätykseen pe-
rustuva aate.

Pauli Kettunen palauttaa uudessa 
kirjassaan Globalisaatio ja kansallinen 
me globalisaatiokeskusteluun näke-
myksen, jonka mukaan globalisaatio 
ei tarkoita sen enempää historian, 
kansallisvaltioiden kuin nationalis-
minkaan loppua. Kritiikin taustalla 
on näkemys, jonka mukaan natio-
nalismi on median leimaaman pää-
asiassa negatiivisen, uskonnollisen, 
isänmaallisen ja väkivaltaisen kiihkon 
lisäksi arkipäiväisempää toimintaa 
ohjaavaa ajattelua, Michael Billigiä 
lainaten banaalia nationalismia. 

Kettusen lähtökohtana on, että 
vaikka valtioiden aikaisempi suve-
reniteetti ja itsemääräämisoikeus 
heikkenevät globalisaation myötä, 
mukautuminen kansainväliseen kil-
pailuun luo koko ajan myös uusia ja 
entistä vahvempia kansallisen kon-
sensusajattelun muotoja kansallisen 
kilpailukyvyn edistämiseksi. Ket-
tunen käy teoksessaan kriittisesti läpi 
suomalaisen hyvinvoinnin säilyttä-
misen, globaalin kilpailukyvyn pön-
kittämisen sekä kansallisen historian 
uudelleentulkinnan välisiä jännit-
teitä. Teos koostuu kahdeksasta jo 
kertaalleen julkaistusta artikkelista, 
jotka historiallisin tapausesimerkein 
valottavat suomalaisen nationalismin 

katkosten ja jatkuvuuksien välistä 
suhdetta integraatiossa globaaliin 
markkinatalouteen. 

Menneisyyden 
uudelleenmuistaminen
Globaali talouskilpailu luo edelly-
tyksiä nationalismille toimien kan-
sallisen kuvittelun uudenlaisena 
muokkaajana ja vahvistajana. Natio-
nalismin merkittävyys kansallisvalti-
oiden toimintaa ohjaavana aatteena 
huomataan, kun katse käännetään 
median shokkiuutisista ja tutki-
joiden globalisaatiodebatista niihin 
keskusteluihin, joissa globaalia mark-
kinataloutta tarkastellaan esimerkiksi 
suomalaisten kansallisena haasteena. 
Kansanmurhien, muukalaisvihan ja 
rasismin lisäksi nationalismi onkin 
jotain, mikä ilmenee ajatuksessa 
tiedon, innovaatioiden ja osaamisen 
Suomesta. Kansallisen kilpailukyvyn 
siivittämiseksi historiasta kaivetaan 
koko ajan elinvoimaisempia tul-
kintoja uskottavan kuvan luomiseksi 
innovaatioiden Suomesta paitsi suo-
malaisille itselleen, myös globaalisti 
liikkuvalle pääomalle ja työvoimalle. 
Kettunen kirjoittaa: ”kansakunnan ja 
hyvinvointivaltion tekeminen samoin 
kuin Euroopan integraatio ja glo-
balisaatio ovat olleet myös mennei-
syyksien ja tulevaisuuksien – monin 
tavoin ristiriitaista – rakentamista, ja 
näitä muutoksia voidaan tutkia tältä 
kannalta.” (20)

Teoksen pyrkimyksenä on käsi-
tehistoriallisesti tarkastella, kuinka 
kestävä nykyinen kansakuntakäsitys 
tiedon ja innovaatioiden Suomesta 
tosiasiassa on. Kettunen tarkastelee 
artikkeleissaan esimerkiksi valtion 
ja valtiontalouden politisoinnin ja 
epäpolitisoinnin välistä kysymystä 
vertaamalla kansallisia toiminta- ja 
yhteiskuntamalleja 1930- ja 1990-

luvun lamoissa. Teoksessa käydään 
myös läpi, miten J. V. Snellmania 
on ollut mahdollista tulkita PISA-
tutkimusten kärkisijoja pitävän 
hyvinvointi-Suomen rakentajana ja 
Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta 
ratkaisuna kansakunnan kilpailul-
lisen toimintakyvyn ja johtajuuden 
ongelmiin. Suomen sisäisen histori-
allisen vertailun lisäksi suomalaisia 
ajattelu- ja toimintamalleja ver-
taillaan muihin Pohjoismaihin, eri-
tyisesti Ruotsiin.

Kettunen tulee artikkeli artik-
kelilta lähemmäs 2000-luvun yh-
teiskuntajärjestystä, jossa monikan-
salliset suuryritykset rinnastuvat 
itsenäisiin oikeushenkilöihin ja jossa 
niiden nauttima yhteiskuntavastuu 
ohjailee yhä selvemmin vuoropu-
helua toisaalta valtioiden ja yritysten, 
toisaalta ay-liikkeiden ja valtioiden, 
välillä. Teosta ei ole kirjoitettu läh-
tökohtaisesti yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi, mistä johtuen artikkelit 
sisältävät hieman toistoa. Toistosta 
huolimatta teoksen keskiössä oleva 
kansallisen kilpailukyky-yhteisön ra-
kentamisen ja pohjoismaisen hyvin-
vointivaltion murenemisen kettus-
maisen perinpohjainen käsitehisto-
riallisen analyysi ei käy tematiikasta 
kiinnostuneille pitkäveteiseksi.

Kansallinen kilpailukyky
Globalisaation myötä sosiaalisen 
kanssakäymisen ja fyysisen sijainnin 
aikaisempi tiukemmin paikkaan si-
doksissa ollut yhteys katkeaa, minkä 
johdosta valtioiden on yhä vaikeampi 
kontrolloida yli- ja poikkikansallista 
informaatio-, pääoma- sekä työvoi-
matulvaa. Teoksen lähtökohtana on 
kysymys, kuinka hyvinvointinationa-
lismi suhteutuu kuvioon, jossa terri-
toriaalisesti järjestäytyneet kansalliset 
yhteisöt kilpailevat keskenään yhä 
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kovemmin ympäri maailman virtaa-
vasta valuuttapääomasta. Kilpailu on 
myös yhä enemmän valtioiden si-
säistä kamppailua siitä, mitkä paikal-
liset ja alueelliset yhteisöt tarjoavat 
suotuisimmat toimintaedellytykset 
tuottaville ihmisille, sijoittajille ja 
yrityksille. Maapallon ajallispaikal-
lisen dimension tiivistyessä kansal-
lisvaltiot ovatkin yhä enenevässä 
määrin uudenlaisten haasteiden 
edessä. Yksi haaste on suhteuttaa 
kansalliset agendat kansalaisten ja 
toisaalta yritysmaailman tarpeisiin 
yhteensopiviksi. 

Integraation seurauksena glo-
baaliin markkinatalouteen kan-
sallinen me-diskurssi jakaantuu 
kahtaalle, jolloin ”me suoma-
laiset” tarkoittaa meitä suhteessa 
muihin kansoihin, mutta koko ajan 
enemmän myös meitä kansainvä-
lisen kilpailukyvyn vertailussa. Kun 
vielä 1980-luvulla meidän yrityk-
semme edustivat ainoastaan meidän 
kansantalouttamme maailmanmark-
kinoilla, 2000-luvulla meidän on 
kyettävä olemaan kilpailukykyisiä 
myös niiden yli- ja poikkikansal-
listen silmäparien edessä, jotka sää-
televät rahavirtoja, investointeja sekä 
tuotannon ja työpaikkojen sijainteja. 
Edellä kuvattu tendenssi ilmenee 
esimerkiksi hallituksen esityksessä 
uudeksi yliopistolaiksi: ”Hallituksen 
tavoitteena on kehittää koulutus- 
ja tutkimusjärjestelmää kokonai-
suutena niin, että globalisaation ja 
kansainvälistymisen haasteisiin, vä-
estörakenteen, työelämän ja muihin 
toimintaympäristön muutoksiin vas-
tataan siten, että kansakuntamme 
kilpailukyky kasvaa, hyvinvointi 
lisääntyy ja kulttuuri, luovuus ja si-
vistys vahvistuvat.”1

Haasteena kansallisen 
kilpailukyvyn kritiikki

Kettusen analyysia vie eteenpäin 
huomio, jonka mukaan toisen maa-
ilmansodan jälkeen syntynyt hyvin-
vointivaltio ja Suomelle ominainen 
hyvinvointinationalismi ovat menet-
tämässä asemaansa vuosituhannen 
taitteen kilpailukykynationalismille. 
Sen sijaan, että kilpailukyvyn on-
gelmakohtia ja kritiikkiä pyrittäisiin 
tuomaan julkiseen keskusteluun, 
poliittista kiistaa käydään ainoastaan 
siitä, mitkä ovat Suomen parhaat 
kilpailuvaltit. Havaintoa tukee Suo-
messa 1990-luvun laman ja EU-jä-
senyyden jälkeen alkanut poliittinen 
kehitys, jossa hyvinvointivaltion ih-
misiä ja työntekijöitä taloudelliselta 
kilpailulta suojaavat turvaverkot, 
kuten sosiaaliturva ja työmarkki-
noiden neuvottelu- ja sopimusjärjes-
telmät, pyritään artikuloimaan mie-
luummin kansallisina kilpailuetuina 
kuin kilpailukyvyn esteinä. 

Reaalipoliittiset haasteet ja pa-
kotteet kilpailukyvyn parantamiseksi 
muodostavat itseään vahvistavan 
ja kilpailun kritiikkiä heikentävän 
kehän, jossa kansallinen katse mää-
rittää ja siten myös rajaa sovinnaista 
toimintaa sekä sallittuja ajattelun 
muotoja. Kettunen kyseenalaistaa 
itsestäänselvyytenä pidetyn kansallis-
valtioiden yhteismitallisuuden sekä 
tähän perustuvan kilpailukyvyn ver-
tailun ja muistuttaa, että uniikkeina 
pidetyt kansalliset mallit ovat globa-
lisaation aikanakin tietoisen kuvit-
telun ja itse vertailun tulosta. 

Koska nationalismi on globaali 
ideologia, nationalismin muutosta 
voidaan ymmärtää osana kansainvä-
listä ja ylikansallista kehityskulkua, 
jossa kansallisvaltiot suhteutuvat 
uudella tavalla toisiinsa. Kapean 
kansallisen katseen ylittäminen avaa 
siten parempia ja analyyttisempia 
mahdollisuuksia myös kansallisen 

kilpailukyvyn kritiikille. Kriittisen 
tutkijan on pyrittävä löytämään ja 
osoittamaan niitä uudenlaisia käy-
täntöjä, joissa ylikansalliset toimijat, 
kuten rahamarkkinat, Maailman-
pankki ja Maailman kauppajärjestö, 
sekä alikansalliset, alueelliset ja pai-
kalliset toimijat asettuvat poikkikan-
salliseen yhteyteen haastaen perin-
teisen hyvinvointivaltion aseman ja 
roolin. Huomio tulee kilpailuvalttien 
sijaan kiinnittää siihen, mistä itse 
asiassa kumpuaa käsitys, että kilpai-
lukyvyn parantaminen on paras ja 
elinvoimaisin strategia globalisaation 
asettamiin haasteisiin. Kritiikki tulee 
kohdistaa siihen, mikä kansallisessa 
hyvinvoinnissa säilyy, mikä muuttaa 
muotoaan ja mikä jää merkitykset-
tömäksi suomalaisen yhteiskunnan 
rakennemuutoksessa teollisesta jälki-
teolliseksi palveluyhteiskunnaksi. 

Globalisaatio ja kansallinen me 
on ajankohtaisuudessaan laajalti aja-
tuksia ja keskustelua herättävä teos. 
Artikkelien kirjoitusajankohdista 
(2002–2006) johtuen teoksessa hah-
moteltu kansallisen katseen histori-
allinen kritiikki tuntuu vain alku-
soitolta nykyisen taloustaantuman 
tarkemmalle kansalliselle analyysille. 
Toivottavasti Kettunen ulottaakin 
nousukauden kriittisen analyysin 
myös meneillä olevaan lamaan ja sen 
kansallisiin toimintamalleihin, joiden 
mukaan esimerkiksi nykyinen porva-
rihallitus on kyennyt perustelemaan 
monet sille perinteisesti vieraat ta-
louspoliittiset ratkaisut isänmaallisina 
tai sinivalkoisina tekoina.
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”Poliittista kiistaa käydään 
ainoastaan siitä, mitkä ovat 
Suomen parhaat kilpailuvaltit.”


