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Neljäs tie on hakotie
”Todenmukainen informaatio onkin pitkän päälle aina poliittisesti väritettyä tietoa
parempi vaihtoehto minkä tahansa emansipaation kannalta.”
– Pertti Töttö, Pirullisen positivismin paluu (2000)

O

n asioita, joita hyvinvointivaltiota intohimoisesti kannattavan vasemmistolaisen on syytä haukkua, vaikka niitä
haukkuisikin myös esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti
Apunen. Tällainen asia on Esa Leskisen ja Sami KeskiVähälän käsikirjoittama, Leskisen Kansallisteatteriin ohjaama Neljäs tie.1
1.
Ensimmäinen Neljännen tien kahdesta suuresta perusvirheestä on ajatus, että Suomen poliittisen kulttuurin rakenteissa on parin viime sukupolven aikana tapahtunut
jonkinlainen iso muutos huonompaan. 1950–60-luvulla
rakennettiin anteliasta hyvinvointivaltiota, ja elinkeinoelämän edut saivat ristiriitatilanteissa väistyä köyhien
kansalaisten edun tieltä. Sitten on käännytty päinvastaiseen suuntaan. Talous- ja sosiaalipolitiikka on loputonta leikkaamista, kiristämistä ja kurittamista.
Neljännen tien mukaan hyvinvointivaltioajattelulle on
ollut Suomessa tuhoisaa se, että vallan on ottanut pankinjohtajien, yritysjohtajien ja heitä sympatisoivien luopiopoliitikkojen muodostama hyvä veli -verkosto. Se on,
kulissien takana ja epävirallisesti, kaapannut vallan demokraattisesti vaaleissa valituilta valtioelimiltä. Näytelmä
ei sinänsä ole väärässä väittäessään, että valta on mainitulla hyvä veli -verkostolla nyt tällä hetkellä, vuoden
2013 Suomessa. Mutta tämä ei ole uusi asia.
Valta on Suomessa ollut samaisella verkostolla aina

– tai vähintäänkin maamme kohta satavuotisen itsenäisyyden ajan. Valta oli sillä niin ennen hyvinvointivaltion
luomista, hyvinvointivaltion luomisen aikana kuin hyvinvointivaltion luomisen jälkeenkin. Mikä tahansa
sitten onkin syynä siihen, että Suomi on esimerkiksi sosiaalipolitiikassaan kääntynyt 90-luvun alun lamaa edeltäneestä ajasta huonompaan ja ”julmempaan” suuntaan,
syynä ei voi olla se, että suhmuroiva hyvä veli -verkosto
olisi kaapannut vallan, joka ennen olisi ollut jollain
muulla taholla. Kuten Jukka Pekkarinen ja Juhana Vartiainen kiteyttävät parinkymmenen vuoden takaisessa
kirjassaan Suomen talouspolitiikan pitkä linja:
”Suomessa on perinteisesti ollut vallalla yksipuolinen, elinkeinoelämän ja pankkien dominoima korporatismi, jo
kauan ennen tulopolitiikan laajenemista. Se yhteiskunnallisen toiminnan alue, jota nimitetään talouspolitiikaksi,
on Suomessa aina ollut omalla tavallaan korporatistista ja
toisenlaista kuin se yhteiskunnallinen ja julkinen toiminta,
joka länsimaisessa politiikan ilmikuvassa ymmärretään
’politiikaksi’, julkiseksi toiminnaksi poliksessa.”2

Talouspolitiikan tärkeät periaatekysymykset eivät missään
historian vaiheessa ole Suomessa olleet vaaleilla valittujen
poliitikkojen käsissä, toisin kuin monissa muissa maissa
– jopa siinä määrin, että talouspolitiikan ymmärtäminen
tällä tavoin on tullut osaksi yleistä ”länsimaista politiikan
ilmikuvaa”. Ei ole vain Pekkarisen ja Vartiaisen tulkinta,
että Suomi on tässä eronnut jyrkästi muista maista. Se
on akateemisessa historiantutkimuksessa yleisesti hyväk-
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sytty näkemys, johon ovat antaneet panoksensa monet
muutkin tutkijat, esimerkiksi Pauli Kettunen, Paavo Uusitalo, Markku Kuisma tai vaikkapa Timo Harakka.
2.
Jälkimmäinen Neljännen tien virhe on, että se esittää
Suomeen saapuneiden ulkomaisten vaikutteiden lähteen
aivan väärin. Tämä koskee niin vasemmistolaisten tavoitteiden kannalta hyviä kuin huonoja vaikutteitakin.
Neljännen tien mukaan vasemmistolaisen hyvinvointivaltion tuhon siemenet kylvettiin, kun talouspolitiikassa luovuttiin keynesiläisestä suhdannepolitiikasta.
Keynesiläisyys valtasi alaa toisen maailmansodan jälkeen,
mutta 1970-luvulla se kohtasi voimakkaan vastavallankumouksen. Näytelmä esittää huikean yleistäviä väitteitä
siitä, miten ”taloustiede ei tunne” tätä tai tuota ilmiötä,
mutta puhkeaa silti välillä ylistämään yksittäisiä taloustieteilijöitä sankareinaan. He ovat tällöin keynesiläisiä:
Suomesta esimerkiksi Jouko Paunio, maailmalta Paul
Krugman.
Keynesiläisyydessä valtion tehtävä on tasoittaa talouden suhdannevaihteluja. Nousukausina on hillittävä
ylikuumenemista kiristämällä talouspolitiikkaa ja laskukausien tullessa sitä on taas löysättävä. Jos valtiolla on
oma valuutta, se voi määrätä keskuspankin painamaan
rahaa ja joko lainaamaan sen halvalla yksityiselle sektorille, joka investoi sen työllistävästi, tai lainaamaan sen
itse valtiolle, joka toteuttaa sillä erilaisia yhteiskunnan
kokonaisetua edistäviä hankkeita. Valtion kuuluu rakentaa laman yli vievä silta niin hyvin kuin mahdollista.
Suomessa tämä tunnetaan lääketieteestä lainatulla termillä ”elvytys”. Kun lamasta on selvitty, jarrua voidaan
taas hetkeksi kiristää.
Kuuluisa Korpilammen konferenssi syksyllä 1977
merkitsee Neljännessä tiessä myöhemmin tärkeäksi muodostunutta käännekohtaa: sen jälkeen ”elvytys” alkoi
Suomessa tarkoittaa yhä enemmän vain yksityisen elinkeinoelämän etujen ajamista. Rivien välissä annetaan
ymmärtää, että se oli tätä ennen merkinnyt keynesiläistä
suhdannepolitiikkaa, joka ottaa huomioon tavallisten
ihmisten edun ja pyrkii olemaan kohtelematta heitä karusti.
Totuus on toinen. Keynesiläisyyttä ei voitu hylätä,
koska sitä ei Suomen politiikassa koskaan ollut omaksuttukaan. Siinä missä se 1950–60-luvulla levisi muualle
länsimaihin yhä laajemmin, sen useimmat tunnuspiirteet
tyrmättiin Suomessa täysin. Ekonomistit, jotka vaativat
keynesiläistä talouspolitiikkaa – kuten Matti Leppo
50-luvulla tai Jouko Paunio 70-luvulla – torjuttiin julkisessa keskustelussa kiihkeän tunteenomaisesti. Lamasta
nostavan kulutuksen keskuspankkirahoitus ei tullut kuuloonkaan, koska Suomen pankki on aina ollut poliitikkojen määräysvallan ulkopuolella. Valtion velkaantumisen kipukynnys on Suomessa taas ollut alempana kuin
missään muussa länsimaassa, niin että se on saanut ulkomailta katsoen jopa täysin absurdeja ilmenemismuotoja.
Vaikka Suomen valtio olisikin mennyt pyytämään itse

omistamaltaan Suomen pankilta lainaa keynesiläiseen elvytykseen, pankki olisi kieltäytynyt.
Suomi kyllä nousi rikkaaksi teollisuusmaaksi, jolla oli
varaa kattavaan hyvinvointivaltioon. Mutta sitä ei nostanut keynesiläisyys vaan yllä mainittu herraverkosto.
Pankkitalletusten korot painettiin alas pankkien välisellä
kartellisopimuksella, ja kansalaisilta näin pakko-otetut
varat ohjattiin yritysjohtajien parhaiksi arvioimiin kohteisiin. Sama koski työeläkemaksuja: ne oli mahdollista
lainata halpakorkoisesti takaisin elinkeinoelämän omiin
tarpeisiin, koska lainaa ottavien ja antavien tahojen päätöksentekoportaassa istuivat Suomessa samat ihmiset.
Kansallisessa vaurastumisessa oli pääosassa metsäteollisuus, eikä sen pääkäskyläinen ollut vasemmisto vaan
Maalaisliitto-Keskustapuolue. Se on puolue, jolle muissa
länsimaissa ei lainkaan ole vastinetta, mutta jonka erikoislaatuista avainasemaa huomioimatta ei voi ymmärtää
sitä Suomen politiikan erityisluonnetta, jonka Neljäs tie
sivuuttaa.
Vaurastumista vauhditti olennaisesti myös Suomen
ja Neuvostoliiton suhde, joka Neljännessä tiessä on käsitelty hyvin kummallisesti. Näytelmän alkupuolella
Venäjän karhu vilahtelee estradilla milloin missäkin yhteydessä, mutta sitten se hiipuu taka-alalle. Viimeisen
kerran se nähdään vuoden 1973 öljykriisissä, sen jälkeen
seuraavan kerran vasta Paavo Lipposen kaasuputkijupakan yhteydessä 35 vuotta myöhemmin. Napa, jonka
ympärillä näytelmä pyörii, on 90-luvun lama, mutta se ei
näe minkäänlaista yhteyttä laman ja Neuvostoliiton romahduksen välillä. Ei, vaikka idänkaupan osuus Suomen
ulkomaankaupasta oli 80-luvulla ollut peräti 20–25 prosenttia. Ja vaikka Suomea painoi osaltaan lamaan juuri
idänkaupan romahduksesta johtunut öljyn hinnan nousu
– aivan yhtä keskeisesti kuin 70-luvun öljykriiseissäkin.
Lamoja hoidettiin hyvinvointivaltion kulta-ajan Suomessa lähinnä valuutan devalvaatioilla. Ne eivät olleet
pehmeää vasemmistolaista politiikkaa vaan päinvastoin
suora tulonsiirto kuluttajilta vientiteollisuuden isokenkäisille. Keynesiläisittäin devalvaatio on viimeinen ”hätätilassa riko lasi” -tyyppinen keino, johon turvaudutaan
vasta kun mikään muu ei toimi. Jatkuva devalvaatiokierre, jossa Suomi oli 1950–80-luvulla, olisi keynesiläisestä näkökulmasta ollut merkki politiikan nolosta epäonnistumisesta. Kyse ei kuitenkaan ollut tästä vaan siitä,
ettei keynesiläistä politiikkaa Suomessa edes yritetty harjoittaa.
”Elvytys” ei Suomessa muuttunut Korpilammen
myötä kiertoilmaisuksi suhmuroivalle, bisnes- ja pankkijohtoiselle politiikalle. Tämä oli pikemminkin käsitteen
alkuperäinen, ajallisesti ensimmäinen merkityssisältö.
Myöhemmin sana on kyllä sinänsä laajentunut kattamaan myös keynesiläisen suhdannepolitiikan – kuten
ilmeni viimeistään 90-luvun lamassa, kun Esko Ahon
hallituksen kriitikot vaativat elvytystä ja hallitus torjui
vaatimukset perisuomalaiseen tapaan. Mutta koko sana
”elvytys” tuli Suomessa ensi kertaa osaksi keskustelua
vasta Korpilammen aikoihin ja sen myötä. Termi voitiin
ylipäänsä ottaa käyttöön vasta kun se oli puhdistettu key-

3/2013 niin & näin 49

3.
Käänne huonompaan henkilöityy Neljännessä tiessä
ekonomisti Milton Friedmaniin, keynesiläisyyden tunnettuun kriitikkoon. Näytelmän tekijät viittaavat näkyvästi Friedmanin ajatukseen, että hänen haluamansa
kaltainen oikeistolainen vastavallankumous on toteutettavissa parhaiten jonkin suuren yhteiskunnallisen
kriisin hoitamisen varjolla. Tällaiseksi kriisiksi esitetään
Suomesta 90-luvun alun lama. Ajatuskulku on selvästi
omaksuttu Naomi Kleinin tunnetusta kirjasta Tuhokapitalismin nousu (2007).4
Katsomalla Neljännen tien saa kuvan, että Friedmanin opit saapuivat Suomeen joskus 80-luvun alussa ja
alkoivat heti muokata pohjaa käänteelle, joka sittemmin
90-luvulla tapahtui. Historiallisessa katsannossa väite
on uskomaton. Friedmanin kirja Vapaus valita (1980)
tosin julkaistiin suomeksi vuonna 1982, mutta kukaan
täkäläinen poliitikko ei todellakaan pitänyt sitä raamattunaan. Se olisi ollut täydellinen poliittinen itsemurha.
Kuten Vesa Vares on huomauttanut, Britannian pääministeri Margaret Thatcher edusti Friedmaniin verrattuna
paljon salonkikelpoisempaa versiota uusliberalistisesta
talousajattelusta, mutta edes häneen ei samaistunut Suomessa kukaan. Hänestä irtisanoutuivat kilvan kaikki kokoomusnuoria myöten.5
Neljäs tie ohittaa täysin sen, että Suomi on aina kuulunut germaaniseen kulttuuripiiriin, ei anglosaksiseen.
Näytelmä uskottelee, että aina kun jokin paha ja kansaa
kurittava ajattelutapa tulee muualta Suomeen, se tulee
puhuen englantia. On niitä tänne kyllä tullut, mutta
hyvin iso osa niistä on historian saatossa puhunut saksaa.
Se, miten kansaa kuritettiin 90-luvulla ja sen jälkeen,
ei jäljity Friedmaniin vaan 1800-luvun vanhahegeliläisyyteen. Ettei rahaa tunnu löytyvän köyhien aseman helpottamiseen niin paljon kuin pitäisi, ei Suomen tapauksessa selity uusliberalistisella ajattelulla, jonka mukaan
verotus on varkautta ja valtion on pidettävä näppinsä
irti taloudesta. Se selittyy jo J. V. Snellmanin ajoista
vallinneella hegeliläisellä ajattelutavalla, jonka mukaan
Suomen valtio on päinvastoin kansallishengen korkein
ilmentymä, jonka etu tulee ennen yksilön etua. Valtiolla
on oikeus verottaa, myös sosiaalipoliittisiin tarkoituksiin,
mutta veroilla kerätyllä rahalla on vain toisinaan vieläkin
tärkeämpää käyttöä jossain muualla.
Mikä tämä käyttötarkoitus sitten oli tuolloin 90-luvulla? Se oli Suomen saattaminen nopeasti ”eurokuntoon” EU-jäsenyyttä varten, esimerkiksi pelastamalla
pankit työttömyyden hoidon kustannuksella. Mukana
oli häivähdys friedmanilaista uusliberalismia, mutta tärkeämpi motiivi oli snellmanilaisen politiikkakäsityksen
toinen puolikas: raadollisen reaalipoliittinen suhde ulkopolitiikkaan. Sama itänaapurin romahdus, joka oli
syössyt Suomen lamaan, avasi mahdollisuuksien ikkunan,

jonka kautta Suomi halusi integroitua Länsi-Eurooppaan
ennen kuin ikkuna taas sulkeutuisi ja polvillaan hetkellisesti oleva Venäjä alkaisi taas mahtailla naapureilleen.6
Koska Lipposen kaasuputki on Neljännen tien mielestä
tärkeämpi virstanpylväs Suomen idänsuhteiden historiassa kuin Neuvostoliiton hajoaminen, se ei pysty tätä
näkemään.
4.
Näytelmän lopuksi yleisölle näytetään videoseinällinen
uutiskuvaa mellakoista, jotka liittyvät vuonna 2009 puhjenneeseen eurokriisiin. Tähän tekee mieli vastata kylmästi, että EU:n alkuperäinen aiottu tarkoitus oli estää
Saksan ja Ranskan väliset sodat. Niin kauan kuin EU:n
sivuvaikutuksiin ei ole kuollut yhtä monta ihmistä kuin
näissä sodissa kuoli 1900-luvulla (noin 80 miljoonaa),
EU on täyttänyt tehtävänsä. Jos saa valita joko arkistokuvaa siitä, kuinka joku heittää mellakkapoliisia kivellä,
tai arkistokuvaa keskitysleirin ruumiskasasta, niin edellinen alkaa jälkimmäisen rinnalla äkkiä vaikuttaa taivaalliselta idylliltä. Varsinkin, jos taustalle saa keski-ikäisen
miehen vakavan äänen harjoittamaan emotionaalista kiristystä latelemillaan tiedonjyväsillä, jotka on tarkoitushakuisesti valikoitu pönkittämään omaa positiota.
Neljäs tie ei ole mikään tietopaketti vastaansanomattoman kovia ja kylmiä faktoja, joksi sitä on ylistetty. Se
on historiallisesti paikkansapitämätön laastari tai kipulääke katsojille, jotka ovat itse eläneet 90-luvun laman
– aivan kuten Edvin Laineen Tuntematon sotilas -elokuva
oli historiallisesti paikkansapitämätöntä, mutta sielunhoidollisesti ensiarvoisen tärkeää terapiaa katsojille, jotka
olivat eläneet jatkosodan. En voi tuomita sitä, että katsojat yltyivät näytelmän lopuksi osoittamaan suosiotaan
seisten. Mutta jos historialliset faktat olisivat kaikki pitäneet paikkansa – muuten vaikka aivan samankaltaisessa
näytelmässä – olisin voinut nousta minäkin.
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Jukka Rusanen, Touch of D (2011), öljy kankaalle, 79 x 84 cm, kuvaaja: Mikaela Lostedt

nesiläisyydestä, joka mielleyhtymissä liittyi sen muunkielisiin käännösvastineisiin (kuten englannin stimulus tai
ruotsin stimulans).3

