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LÄNNETTYMISEN PARADOKSI

Pekka Korpisen tuorein teos kartoittaa 
Suomen pyrkimystä syvälle eurooppalai-
sen integraation ytimeen. Se on kertomus 
kansallisten toiveiden täyttymyksistä 
mutta myös pettymyksistä. Teos ilmestyy 
kirjastoon, jossa on jo tarjolla runsaasti 
hienostunutta analyysia vallitsevan eu-
roskleroosin umpikujasta. Ulospääsystä 
kertovia luotettavia tienviittoja ei meillä 
eikä muuallakaan ole kertynyt.

Pekka erottuu tässä piirissä monellakin 
tapaa edukseen. Ensinnäkin hän on roh-
kea vastavirran soutaja, tarkasteltiinpa 
asiaa valtavirran taloustieteen, ylikan-
sallisten instituutioiden tehtävänjaon tai 
laajemmin integraatio-oppien kannalta. 
Toisekseen hänellä on runsaasti hallin-
nollista asiantuntemusta tehdäkseen 
tieteellisesti perusteltuja ja konkreettisia 
uudistusehdotuksia. 

Oma merkityksensä on sillä, että hän 
on erikoistunut talouden ja kulttuurin 
pitkien syklien analyysiin. Juuri nyt ele-
tään Euroopassa pitkäaikaista, jopa pysy-
väksi ennustettua ja moniulotteista stag-
naatiota. Juuri nyt on todella tärkeätä 
luoda pätevää historiallista taustaa niin 

uhkakuville kuin paremman tulevaisuu-
den haasteillekin. 

MENNEEN KRITIIKKIÄ
Kirja valottaa tieteellisellä, mutta sa-
malla mukaansa tempaavalla otteella 
mennyttä ja tulevaa. Lukuvihjeeni ydin 
koskee viimeksi mainittua, koska sieltä 
löydän teoksen suurimmat ansiot. Sinän-
sä kiintoisasta menneestä on kuitenkin 
paikallaan muutama maininta, omia 
muistikuvianikin sivuava.

Suomen Pankin harjoittaman raha-
politiikan kritiikki on erittäin ankaraa. 
Vapaiden pääomamarkkinoiden sofisti-
koidussa maailmassa olisi tarvittu suur-
ta ammattitaitoa ja uskottavuutta, mutta 
siitä oltiin Suomessa kaukana. Markki-
noiden liberalisointi toteutui lähestul-
koon kansallisen euforian tunnelmissa. 
Virkamieseliitti eteni nopeasti Ruotsia 
seuraten ilman suunnitelmaa, jossa olisi 
ollut poliittisia merkintöjä tavoitteista ja 
seuraamuksista. 

Nordekista, 1960-luvun hankkeesta 
yhteispohjoismaiseksi talousalueeksi, on 
kirjassa yllättävän pitkä luku. Se on laa-
dittu kenties tulevaakin silmällä pitäen. 
Projektin kokemuksista, hyvistä ja huo-
noista, saattavat Pekan tavoin ammentaa 
kaikki ne, jotka etsivät epävarmuuden sä-
vyttämässä maailmassa lohtua ja toivoa 
pohjoismaiden yhteistyön syvenemises-
tä. Asioiden kulkua läheltä seuranneena 
näin strategialtaan alun perin hatarassa 
Nordekissa lähinnä taktiikkaa ja pohjois-
maista fraseologiaa.

Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys 
niin EU:sta kuin eurostakin. Suomessa 
edellinen riitti mandaatiksi euron käyt-
töön ottoon. Olen nyt eurokriittinen, mut-
ta en silti pidä tehtyä päätöstä virheenä, 
koska tuolloin ei tiedetty maailman 
menosta sitä mitä nyt. Pekan kriittinen 
tarkastelu koskee päätöksen talous- ja 
turvallisuuspoliittisia perusteluja. Tur-
vallisuus painoi vaakakupissa paljon. 
Talouden puolella lienee painanut eniten 
devalvaatiosyklien surullinen historia.

Pekka Korpista ei voi syyttää helposta 
jälkiviisaudesta. Hänen mielestään euro 
ei ole optimaalinen ratkaisu Suomen 
kannalta, muttei ole erokaan. Yhteisva-
luuttaa koskevat argumentit kaikkinensa 
ovat kiinnostavia ja kytkeytyvät tiiviisti 
teoksen laajempaan kansainvälispoliitti-
seen kontekstiin. Tarkastelu päättyy ky-
symykseen: onko euro tuhoon tuomittu? 
Siitä tarina oikeastaan vasta alkaa. 

UUDISTUSOHJELMA
Euroskleroosin umpikuja alkoi toden 
teolla hahmottua silloin, kun finanssikrii-
sin myrskyissä Euroopan Yhdysvaltojen 
utopia kuihtui ja muuntui byrokraatti-
seksi finanssikuriksi. Siitä alkaen on niin 
tieteellisissä kuin poliittisissakin piireis-
sä vain voimistunut lohduton näkökulma, 
jonka voin tiivistää kolmeen väitteeseen: 

Liittovaltio on epärealistinen tavoite. 
Euro ei pysy hengissä ja sen tekohengitys 
vain turmelee taloutta ja politiikkaa. Mi-
kään integraatiosysteemi ei ole ikuinen, 
mutta se muuttuu toiseksi vain kriisin 
murroksen eikä suunnitelman kautta. 

Looginen johtopäätös vie kysymään, 
onko nyt kohtalonamme vain rämpiä 
eteenpäin kohti syvenevää kriisiä. Pek-
ka ei tyydy tähän vaan etsii kolmatta 
tietä utopistisen liittovaltion ja riutuvan 
euron välillä. Vallitsevan systeemin va-
luviat tulevat tarkkaan kirjatuiksi. Täs-
sä ei olla rakentamassa uutta systeemiä, 
vaan kyse on paremminkin vuotavan 
veneen paikkailusta. Kuvakieleni ei saa 
estää näkemästä, että ehdotuksilla olisi 
toteutuessaan laajakantoista merkitystä 
eurooppalaisen talouskasvun ja kansan-
vallan kannalta.  

Uudistusohjelman ytimessä on Euroo-
pan keskuspankin kritiikki, terävintä ja 
taitavinta mitä olen kohdannut. EKP on 
yksinkertaisesti ajautunut tehtävään, 
mihin sitä ei alun perin tarkoitettu. Sa-
malla talouden eri lohkojen roolinjako on 
mennyt kasvun ja työllisyyden kannalta 
täysin päälaelleen, kun finanssipolitiik-
ka kiristää vyötä ja rahapolitiikka yrittää 
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työntää narulla. Valtavirran taloustiede 
on puolestaan yliarvioinut rahapolitiikan 
ja aliarvioinut finanssipolitiikan mahdol-
lisuuksia. 

Pekka kuvaa laajakantoisesti inno-
vaatioiden, talouskasvun ja inflaation 
teoreettisia yhteyksiä. Erittäin vahvoin 
argumentein hän näin torjuu EKP:n aset-
taman 2 prosentin inflaatiotavoitteen. Se 
on luonteeltaan deflatorinen ja voi olla 
jatkossa omiaan tukahduttamaan talous-
kasvun vähänkin merkittävät piristymi-
sen oireet. 

Pekan mielestä meillä on ylimalkaan 
aivan liian vähän keskuspankkia koske-
vaa kriittistä dialogia. Katson yhdeksi 
syyksi sen, että Erkki Liikanen on anta-
nut EKP:stä toistuvasti liian kaunistele-
van kuvan. Nyt näyttää joka tapauksessa 
ilmeiseltä, että elvyttäväksi tarkoitetun 
rahapolitiikan tie on kuljettu loppuun. 

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että kei-
not kasvua tukevaan finanssipolitiikkaan 
löytyisivät käden käänteessä. Taloustie-
teen valtavirrassa jylläävät konservatiivi-
set asenteet. Pekka Korpinen puolestaan 
tunnetaan keynesiläisenä reformistina. 
Nyt hän paljastaa itsestään kelpo hallin-
tomiehen kohdistaessaan huomion EU:n 
talouspolitiikan normistoon.  

Perustavoitteena on jäsenmaiden vel-
kaantumisen hallinta kasvun ja työllisyy-
den kannalta terveellä ja legitimiteettiä 
vahvistavalla tavalla. Ennen muuta tarvi-
taan liikkumatilaa normistoon, jota nyt 
hallitsee suuresti ylijäämäisen Saksan 
kuristusote. Historiallisen kokemuksen 
perusteella huomio tulisi siirtää vuo-
sittaisen budjettialijäämän kontrollista 
itse velkaantumisasteeseen. Sitä koskevia 
kriteerejä tulisi samalla aivan uudella ta-
valla kunnioittaa. 

Tässä tarkoituksessa Pekka nostaa 
esiin nokkelan kepin ja porkkanan yh-
distelmän. Avainasemassa on EKP:n 
tase ja voitonjako. Siitä olisi kehitettä-
vissä vahva kannustin jäsenmaille, jotta 
pysyttäisiin sovittujen velkakriteerien 
sisällä. Yksityiskohtiin menemättä: hy-
vin käyttäytyvät hyötyisivät ja huonoja 
sanktioitaisiin. Ylimalkaan ajatuksen 
lähtökohtana on, että finanssikurin his-
torialliset kokemukset ovat olleet huono-
ja siihen nähden mitä aidot kannustimet 
voisivat tuoda mukanaan.  

Poliittisia ongelmia ei sovi aliarvioi-
da. Tällainen uudistus edellyttäisi luon-
tojaan myös EKP:n demokratiavajeen 
korjaamista. Nythän euron ja unionin-
kin tulevaisuus on ollut aivan liiaksi 
systeemin kaikkein byrokraattisimman 
elimen käsissä. Virkamiesvaltaisuudesta 
tulisi päästä parlamentaariseen kontrol-
liin. Hallinnollisia keinoja löytyy, mutta 
Pekka itsekin kysyy, tarjoaako euroop-
palaisen päivänpolitiikan nykytila vaa-
dittavaa uskottavuutta, rehellisyyttä ja 
lahjomattomuutta. 

LÄNTISISTÄ ARVOISTA 
Pekka Korpisen teoksen nimi viestittää 
kahta asiaa: suunta on länteen ja matka 
vielä kesken. Tiettyä logiikkaa on ajatte-
lussa, että lännettymisen täyttymyksenä 
on myös sotilaallinen liittoutuminen. 
Pekka ei julista mitään NATO-dogmia, 
mutta eräät sanavalinnat viittaavat sii-
hen, että Suomessa olisi tältä osin meneil-
lään eräänlainen päättämättömyyden tila. 

Omasta mielestäni liittoutumattomuus 
ja NATO-option vilauttelu muodostavat 
yhdistelmän, joka kertoo päättäväisyy-
destä eikä keskeneräisyydestä. Se ei 
ole lännettymisen vaan suvereniteetin 
logiikkaa. Tällä geopoliittisella paikalla 
kansallisen itsemääräämisoikeuden suo-
jelu on ensiarvoisen tärkeää niin turval-
lisuus- kuin yhteiskuntapolitiikassakin. 
Juuri siksi arvostan Pekan taloudellista 
uudistusohjelmaa. 

Kysymykseni kuuluu, mihin suuntaan 
Länsi on kulkeutunut, jos Suomi länteen. 
Läntiset arvot tunnemme, mutta miltä 
niiden tulevaisuus näyttää juuri nyt, kun 
Donald Trump on valittu ns. vapaan maa-
ilman presidentiksi? Brexit-äänestyksen 
vaalitaistelu taas osoittautui suoran kan-
sanvallan irvikuvaksi. Millaista Länttä 
ovat olleet luomassa Silvio Berlusconi, 
Marine Le Pen ja Geert Wilders?

Mielessäni syntyy paradoksaalinen 
kuva. Idän pihdeistä irtauduttuaan Suo-
mi-neito pääsee vihdoin arvostetun länti-
sen kirkkokuoron jäseneksi. Kauhukseen 
hän joutuu toteamaan: ”Täällähän laule-
taan nuotin vierestä!” 

Populismin nousua on kuvattu lähinnä 
poliittisten johtajien toimien kautta. 
Rakenteiden merkitystä on vähätelty. 
Globalisaation myötä kansallisvaltioi-

den asema on kaventunut, eivätkä kan-
sainvälistyneet järjestelyt ole kyenneet 
korvaamaan kaventunutta legitimiteettiä. 
Näin on vuosien mittaan kertynyt lannoi-
tusainetta äärioikeistolaiselle protektio-
nismille ja populismille.

Juuri tältä kannalta tulisi tarkastel-
la Pekka Korpisen teoksen merkitystä. 
Uudistusohjelma ei ole yksinomaan vaih-
toehto meneillään olevalle jäsenmaiden 
deflaatiokilvalle. Se on nähtävä pyrki-
myksenä vahvistaa yhteisöä myös po-
liittisesti: kansanvalta vahvistuu kun hy-
vinvointia tuotetaan legitiimillä tavalla. 
Kreikka toimii teoksessa äärimmäisenä 
esimerkkinä ulkoa ohjatusta ja legiti-
miteettinsä menettäneestä riutuvasta 
valtiosta, jonka tulisi soittaa hätäkelloja 
koko EU:n koneistossa. 

Saksa kuvataan teoksessa nousevaksi 
suurvallaksi. Se onkin nykyään paljon 
vartija, kun pakolaiskysymys, poliitti-
nen pirstaleisuus ja sotilaalliset konflik-
tit luovat epävarmuutta. Juuri horjuvan 
vakauden nimissä Saksa tullee tiukasti 
huolehtimaan euron säilymisestä. 

Se tarkoittanee sellaista politiikkaa 
kohti liittovaltiota, jota kutsutaan integ-
raation syvenemiseksi ja jonka käsitteistö 
on yhtä harhaanjohtavaa kuin tunnetussa 
presidenttien muistiossa. Se voi legitimi-
teettiä kaventaessaan olla pitkän päälle 
itsetuhoista poliittisen vakaudenkin kan-
nalta. Nykyisenkaltainen Saksa-johtoi-
nen integraatio jatkunee, eivätkä Pekka 
Korpisen teoksen loppusanat lupaa sille 
hyvää tulevaisuutta.

Pekka kertoo olevansa elintapaekono-
misti eli haluaa ennen muuta ymmärtää, 
mitä talouden perusrakenteissa tapahtuu. 
Jos tässä hengessä mietitään maamme 
seuraavaa läntistä askelta, niin se tar-
koittaisi kriittisempää EU-politiikkaa ta-
louskasvun ja työllisyyden elvyttämiseksi. 
Läntisiä arvoja siis ajettaisiin yhteisön 
talouden perusrakenteita vahvistamalla. 
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