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RAHAA ON, TAKAAN SEN
Pandemia on pakottanut valtiot lainaamaan rahaa historiallista 

vauhtia. Velkaa ei ole koskaan ollut yhtä paljon. Mitä siitä seuraa? 
 

Elämämme pyörii velkarahalla: sitä on tällä hetkellä lähes 
nelinkertainen määrä koko maailman talouteen nähden. Tuhansien 

vuosien ajan velkakriisit ovat suistaneet yhteiskuntia ensin 
kaaokseen ja sitten uusille urille. Finanssikriisistä seurasivat Brexit ja 

Trumpin nousu. Nyt puhutaan velkatsunamista.

ANNUKKA OKSANEN
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NAUTITUN OLUEN määrä raapustettiin nuolenpääkirjoituksella 
savitauluihin. Kun mesopotamialaiset maanviljelijät istuivat kapakassa, 
he joivat piikkiin. (Tai itse asiassa söivät, sillä olut oli leipämöykkyistä 
puuroa, jota nautittiin pillillä isosta kulhosta.)

Satokauden koittaessa maatyöläiset palasivat baariin maksamaan 
nauttimansa oluet ropisevilla ohranjyvillä. Silloin velat kuitattiin ja 
laatat pyyhittiin puhtaiksi tai rikottiin.

Tämä tapahtui nykyisen Irakin ja Syyrian alueella sijaitsevissa Kak-
soisvirran jokilaaksoissa noin 2700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 
Mesopotamialainen olutpiikki ja heidän muut kivilaattoihin hakatut 
luottonsa ovat maailman vanhimpia tunnettuja velkakirjoja.

Siitä se sitten lähti.
Viime vuodenvaihteessa maailmassa oli velkaa noin 277 biljoonaa 

dollaria, eli 277 000 miljardia. Numeroina: 277 000 000 000 000. 
Luku on niin valtava, että sitä on vaikeaa hahmottaa.

Suhteutetaan hieman: Summa vastaa noin 365 prosenttia maailman 
bruttokansantuotteesta eli kaikkien maailmassa tuotettujen tavaroiden 
ja palvelujen arvosta. Velkaa on siis lähes nelinkertaisesti maailman 
talouden kokoon verrattuna.

Määrä on kasvanut trendinomaisesti jo pitkään. Se ei sinänsä ole 
mitään uutta; itse asiassa jo Mesopotamiassa huomattiin, että velalla on 
taipumusta kasvaa taloutta nopeammin.

Koronapandemia on pakottanut hallitukset eri puolilla maail-
maa lainaamaan rahaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Lainarahalla 
on pidetty yhteiskuntia toimivina, tuettu kansalaisia ja yrityksiä sekä 
maksettu koronan hoitokustannuksia. Suomi käy hyvin esimerkistä: 
valtionvelkaa oli vuoden 2020 lopussa 125 miljardia euroa, kun vuotta 
aiemmin sitä oli 106 miljardia. 17 prosentin vuosikasvuvauhti on poik-
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keuksellisen nopea. Samalla myös yritykset ja yksityiset ihmiset ovat 
lainanneet tavallista enemmän koronan tuomien yllätysten takia.

Maailmassa ei ole ollut koskaan näin paljon velkaa. Helposti ei 
löydy myöskään ajanjaksoja, jolloin velka olisi kasvanut yhtä nopeasti 
kuin viime vuonna. Moni pelkääkin nyt seurauksia. Ekonomistit ja 
poliitikot ovat alkaneet puhua ”velkatsunamista”.

Tammikuussa Maailmanpankki julkaisi raportin, jossa se varoitteli, 
että velan kasautumisella voi olla tuhoisat seuraukset.

Tästä edespäin velka vaikuttaa kaikkeen sosiaalipolitiikasta verotuk-
seen – se on samankaltainen kohtalonkysymys kuin ilmastonmuutos.

KORKO on rahan hinta, ja se on syntynyt epäluulosta.
Se on alusta asti ollut lainanantajan tapa suojautua riskiltä eli siltä, 

että velallinen ei maksakaan velkaansa takaisin. Se on myös ikään kuin 
korvaus tuotosta, jonka lainanantaja olisi saanut, jos olisi sijoittanut 
vaurautensa toisin.

Mesopotamialaisten savitaulujen raapustuksista on selvinnyt, että jo 
he perivät lainoistaan korkoa. Eikä vähä mitään: korkotaso oli Suomen 
1990-luvun pahimpien lamavuosien korkeuksissa, 20 prosentissa.

Hedelmällisissä jokilaaksoissa kypsyi runsaita viljasatoja. Karja- ja 
lammaslaumat pulskistuivat, sillä niillä riitti märehtimistä. Elukoista 
saatiin paitsi lihaa myös villaa ja nahkaa. Mutta juuri muuta ei sitten 
ollutkaan. Taloustermeillä ilmaistuna Mesopotamian laaksolaisilla 
oli valtava ylijäämä maataloustuotteista ja alijäämää kaikesta muusta. 
Tarvittiin ulkomaankauppaa. Kaupunkivaltiot olivat järjestäytyneet 
valtavien, tuhansia ihmisiä työllistävien temppeleiden ympärille. Temp-
peleiden virkamiehet hoksasivat lähettää paikallista tuotantoa karavaa-
nien mukana kaukomaille. He myivät tuotteet velaksi ja perivät koron, 
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kun ne oli myyty voitolla. Tavallaan he siis pyörittivät alkeellista pank-
kia samalla, kun hankkivat metalleja, kiviä, puuta ja muuta tarpeellista 
temppeliensä väelle.

Yhtä kaikki elämä pyöri velan ympärillä. Pienissä yhteisöissä kaikki 
olivat velkojia ja velallisia, ja lainasta tuli yhteiskuntaa kasassa pitävä 
liima: se teki ihmiset riippuvaisiksi toisistaan. Velka oli sopimus. Niin 
kauan kuin sopimukset olivat kunnossa ja kaikkien mielestä kohtuulli-
sia, yhteisö oli vakaa.

Sama periaate pätee yhä. Otetaan esimerkkikansalainen. Hän herää 
aamulla kodissaan, jonka hän on ostanut velaksi. Aamiaisjuusto lei-
vän päällä – maitotilallinen on rakentanut modernin navetan velaksi 
ja meijeri laajentanut tuotantoaan velalla. Kansalainen on hankkinut 
ammattinsa velaksi, opintolainalla. Hän asuu kunnassa, ja kunta vasta 
velkarahalla pyöriikin. Kulttuuritalon, koulun ja terveyskeskuksen se on 
rakentanut lainalla. Jos kunnan talous on vakavarainen – eli se ei kahlaa 
valtuustosalia myöten veloissa – se saa lainaa sopuisalla korolla.

Kansalaisen kotimaa puolestaan rakentaa maanteitä, tukee innovaa-
tioita ja maksaa hyvinvointivaltion kuluja lainarahalla. Rahat se hakenut 
markkinoilta, joukkovelkakirjalainalla. Joukkovelkakirja on arvopaperi, 
jolla kunta, valtio tai yritys lainaa rahaa sijoittajilta, esimerkiksi suu-
rilta rahastoilta. Siellä seassa pyörii myös kansalaisen tuleva eläke, sillä 
työeläkeyhtiöt ovat merkittäviä sijoittajia. Eläkeyhtiö saa antamastaan 
lainasta koron ja kerryttää sillä osaltaan työeläkkeitä. Lopulta olemme 
siis kaikki globaaleilla rahoitusmarkkinoilla hyöriviä sijoittajia, eläkeyh-
tiöt vain hoitavat sijoittamisen puolestamme. Työntekijä on yhtä aikaa 
lainan ottaja ja antaja, välikäsien kautta vain.

Tämä on juuri sitä jo Mesopotamiasta tuttua velkaverkostoa. Temp-
peleiden virkamiehet tosin ovat vaihtuneet sijoittajiin ja pankkeihin.



7

OLLI REHNIN ensimmäiseen velkamuistoon liittyy vekseli. Vuonna 
1967 mummi hoiti viisivuotiasta Ollia Jääkärinkadun-kodissa Mikkelin 
keskustassa. Tauno-isä kipaisi usein töistä kotiin lounaalle ja pelasi Ollin 
kanssa joskus shakkiakin lounastauolla.

”Kerran hän sanoi, ettei ehdi, kun on tiukka paikka ja pitää mennä 
käymään pankissa”, Rehn kertoo videopuhelussa.

Lapsi oli kuullut myös vekseli-sanan. Silloin hän ei tietenkään tien-
nyt, mitä se tarkoittaa. ”Kai se nykyään määriteltäisiin korkeakorkoi-
seksi pikavipiksi. Ne olivat tuolloin pienyrityksille tyypillisiä. Vekseleitä 
otettiin, kun oli tiukkaa, ja maksettiin, kun oli parempi vaihe.”

Kaksi vuotta aiemmin Tauno Rehn oli perustanut kaverinsa kanssa 
Mikkelin Autotarvike -nimisen yrityksen, joka myi Boschin ja Lucasin 
varaosia.

Yhtiökumppanille oli jäänyt autoalan termein ilmaistuna ryyppy 
päälle, ja hän oli vienyt rahaa yrityksen kassasta. Nuori yritys oli maksu-
kyvyttömyyden partaalla.

Kotona alkoi kuulua puhetta velasta ja miten se hoidettaisiin.
”Isäukko joutui ottamaan lainaa ja ostamaan kaverin pois. Oltiin 

pari vuotta aika kovilla”, Rehn muistelee.
Tapaus osuu aikaan, jolloin Suomi oli hyvin pankkikeskeinen maa. 

Puhuttiin pankkiryhmien ympärille keskittyneistä valtapiireistä ja lin-
nakkeista. Pankeilla oli paljon valtaa, koska lainaa ei saanut muualta. Se 
kuulostaa nyt vähän eksoottiselta. Maailma on avautunut, eikä pankeilla 
ole enää samanlaista asemaa.

Rehnkin muistaa, että ”eräs pankkiryhmä pisti hanat jo kiinni, 
mutta Etelä-Savon osuuspankki luotti, ja isän firma kyettiin pelasta-
maan”. Luotto kannatti. Mikkelin Autotarvike alkoi myydä autojakin ja 
työllisti myöhemmin kymmeniä ihmisiä.
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Olli Rehn johtaa nykyään Suomen Pankkia, siis keskuspankkia. 
Keskuspankin perinteinen tehtävä velkasirkuksessa on säädellä rahan 
määrää yhteiskunnassa. Se ohjailee rahan hintaa päättämällä, millä 
korolla antaa lainaa muille pankeille.

Voi sanoa, että Rehn tietää veloista kaiken, mitä tiedettävissä on. 
Hän on ollut avainpaikalla kolmessa merkittävässä talouskriisissä, joissa 
kaikissa velalla on roolinsa: 90-luvun lamassa, eurokriisissä ja nyt koro-
nakurimuksessa.

On vaikeaa keksiä suurempaa politiikan kiistanaihetta kuin se, 
mihin velkarahaa pitäisi käyttää. Kysymykseen ei ole tyhjentävää vas-
tausta. Se riippuu.

Lähes kaikki paheksuvat ”syömävelkaa” eli rahan lainaamista ruo-
kaan tai muihin jatkuviin kuluihin. Mutta syömävelka on pelastanut 
esimerkiksi Suomen.

Itsenäistynyt Suomi aloitti taipaleensa ruokapulassa ja sisällissodassa. 
Kun sota päättyi toukokuussa 1918, ihmisiä oli kuollut vankileireillä 
nälkään. Eloon jääneistä iso osa kärsi aliravitsemuksesta ja osa poti 
espanjantautia. Kesän sato jäi niukaksi, ja ruokaa jatkettiin petulla ja 
jäkälällä. Ensimmäinen maailmansota saartoineen oli tyrehdyttänyt 
maailmankaupan. Mutta pian Suomi jo osti ulkomailta viljaa – ruoka-
ostoksia varten se lainasi Yhdysvalloilta kahdeksan miljoonaa dollaria 
kolmen prosentin korolla.

Syömävelka oli sillä kertaa kannattava investointi. Sen ansiosta 
maahan jäi ihmisiä tekemään töitä ja yrittämään – sekä kasvattamaan 
hyvinvointivaltiota, jonka perustat valettiin heti sodan jälkeen. Suomi 
alkoi ottaa velkaa yhä uusiin tarkoituksiin, esimerkiksi koulujen, 
sairaaloiden ja maanteiden rakentamiseen. Yritykset pystyttivät velka-
rahalla tehtaita ja tuotantolinjoja. Maanviljelijät rakensivat velaksi 
navettoja ja ostivat puimureita. Suuret ikäluokat opiskelivat velaksi. 
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Väki valui kaupunkeihin ja muutti velkarahalla rakennettuihin lähiöi-
hin. Vienti veti, ja maa vaurastui.

Suomessa toistellaan mielellään, että olemme maa, joka maksaa 
velkansa.

”Suhdetta varsinkin julkiseen velkaan kuvaa suoranainen ylpeys 
siitä, että pidämme kunnossa omat asiamme”, Olli Rehn sanoo.

Se on kansallinen tarina, joka alkoi kehkeytyä 1930-luvulla. Silloin 
monella Euroopan maalla oli laman seurauksena vaikeuksia maksaa 
omia sota- ja jälleenrakennuslainojaan Yhdysvalloille. Niin kutsutussa 
Hooverin moratoriossa Yhdysvallat antoi valtioille lykkäystä lainojen 
lyhennyksistä. Suomi oli ainut maa, joka lopulta maksoi täysimääräisesti 
lainansa takaisin.

Tästäkin voi olla vähintään kahta mieltä: olisihan lyhennysrahat 
voinut käyttää köyhässä ja nuoressa maassa toisinkin. Suomen Pankin 
pääjohtajaa Risto Rytiä ja muita päättäjiä arvosteltiin aikoinaan jäärä-
päisyydestä.

”Mutta toisaalta velkojen säntillinen lyhentäminen oli kauaskan-
toista mainetyötä”, Rehn sanoo. ”Yhdysvalloissa julkaistiin 1930-luvulla 
lähes kolme tuhatta kirjoitusta, pilapiirrosta ja valokuvaa muutoin suh-
teellisen tuntemattomasta Suomesta, joka muita maita tunnollisemmin 
lyhensi lainaansa”.

Luotettavan maineesta on sittemmin ollut paljon etua, kun on 
haluttu uutta lainarahaa.

”Tämä episodi ei varmastikaan haitannut sitä, että nuori tasavalta 
lunasti aika nopeasti asemansa kansainvälisten sijoittajien silmissä.”

1980-luvulla rahoitusmarkkinat kansainvälistyivät. Suomalaiset 
yritykset ja myöhemmin yksityiset ihmiset pääsivät kiinni ulkomaiseen 
lainarahaan. Aiemmin suomalaiset olivat tottuneet siihen, että raha oli 
niukkuushyödyke ja että pankista sai asuntolainan, kun oli säästöjä, 
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vakaa työpaikka ja asiallisen ihmisen maine. Yhtäkkiä joka puolelta 
tursusi lainarahaa ja suomalaiset suorastaan villiintyivät.

Valuuttalainat koituivat monen kohtaloksi, kun nousukausi päättyi 
ja paheni nopeasti lamaksi. Seurasi konkurssien aalto. Asuntolainojen 
korot huitelivat korkeimmillaan yli 15 prosentissa.

”Asuin tuolloin Alppikadulla. Näin, kun Rälläkän [Pelastusarmeijan] 
leipäjonot alkoivat muodostua”, Rehn muistelee.

Hän oli pätevöitynyt opiskelijapolitiikassa ja päässyt eduskuntaan 
keskustan kansanedustajaksi keväällä 1991. Kun eduskunta aloitti 
toimintansa, Rehn oli juuri täyttänyt 29 vuotta. Seuraavana vuonna 
hänestä tuli jo pääministeri Esko Ahon erityisavustaja.

Suomessa laman aikana julkinen velka kasvoi nopeasti. Kansanta-
lous supistui kymmeneksellä, mistä seurasi verotulojen romahdus. Kun 
sijoittajat huomasivat, että Suomen velka kasvaa ja tulot pienenevät, he 
alkoivat epäillä maan kykyä hoitaa velkojaan. Poliitikot taas pelkäsivät, 
että Suomi ei saa enää lainaa. Se olisi ollut kauheaa, sillä ilman velkara-
haa hyvinvointivaltion toiminta olisi pysähtynyt.

Velkakriiseissä on tyypillistä, että julkisvalta tekee kaikkensa pitääk-
seen pankit kuosissa. Pankit ovat koko velkajärjestelmän nivelkohta: jos 
luotto niihin horjuu, horjuu koko yhteiskunta.

Myös Ahon hallitus pelkäsi pankkien kaatumista. Rehn oli mukana 
valmistelemassa ratkaisua: valtio pelasti pankkeja antamalla niille koro-
tonta lainaa, ja asiakkaiden hoitamattomia velkoja ja vakuudeksi saatua 
ongelmaomaisuutta alettiin siirtää valtion vakausrahastoon ja omaisuu-
denhoitoyhtiö Arsenaliin. Alettiin puhua ”roskapankista”, koska sinne 
siirretyllä omaisuudella ei ollut paljon arvoa.

”Kun katsoo Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön toimintaa, 
niin kyllä oli kylmä rinki persauksien alla niihin aikoihin asti, kun Arsenal 
perustettiin”, Rehn sanoo. ”Kun kenelläkään ei ollut se tilanne hallinnassa.”
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Vuonna 1993 vienti alkoi vetää markan devalvoitumisen ansiosta ja 
tilanne markkinoilla rauhoittui. Mutta lama jätti jälkeensä pitkäaikais-
työttömyyden, kasvatti tuloeroja ja repäisi Suomen kahtia. Vientiyrityk-
set menestyivät, mutta kotimainen talous kärsi.

Rehnin 1990-luvun alun oppivuodet näyttivät, mitä seuraa, kun 
luottamus velanmaksukykyyn alkaa rakoilla.

”Liika velkaantuminen vaarantaa taloudellisen itsenäisyyden. Kansa-
kunnan kannalta on valtavan tärkeää, ettei ajauduta velkojien armoille.”

Aina silloin tällöin Rehn käy jalkapalloharjoitusten jälkeen oluella 
Kalliossa ravintola Roskapankissa. Se perustettiin samana vuonna kuin 
valtion roskapankki Arsenal.

”Luotettavaa pankkitoimintaa jo vuodesta 1993 – Roskapankki. Se 
on upea mainoslause.”

LAPSET, PUOLISOT JA PALVELIJAT. Muut muassa he olivat käypää 
valuuttaa Mesopotamiassa, kun talonpoika pyristeli velkakierteessä.

Korko oli niin nerokas keksintö, että se levisi nopeasti. Eipä aikaa-
kaan, kun kauppiaat ja virkamiehet perivät köyhiltä talonpojilta ensin 
viljaa, eläimiä, peltoja ja lopulta heidän kotejaan, kun nämä eivät 
pystyneet muuten maksamaan velkojaan. Kulutusluotot ja koron-
kiskonta syntyivät jo silloin. Jos tilanne karkasi aivan käsistä, myös 
talonpoika itse kävi maksusta. Maksuksi otetut ihmiset päätyivät puoli-
orjiksi temppeleihin tai kauppiaiden kartanoihin. Tällainen käytäntö 
ymmärrettävästi aiheutti jännitteitä yhteiskuntaan. Rikkaat rikastuivat, 
köyhät köyhtyivät entisestään. Kun sato oli huono, talonpojat pakenivat 
kodeistaan velkojien pelossa ja muodostivat levottomia kiertolaisjengejä. 
Tuli kaunaa ja kahnauksia.
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Velan historia on velkakriisejä ja niiden seurauksena konflikteja ja 
sivilisaatioiden romahduksia. Se on myös kodittomuuden, orjuuden ja 
murhien historiaa.

Mesopotamialaisten toistuvat velkakierteet synnyttivät kansannou-
sujen ja vallankumousten ikiaikaisen kaavan. Se menee näin: Vallanpi-
täjät tarvitsevat varoja asemansa pönkittämiseen ja armeijan ylläpitoon. 
He alkavat kerätä veroja ja maksuja, jotka ovat itse määritelleet. Jos 
maksuja ei pysty suorittamaan, korko alkaa juosta. Velan ympärille kier-
tyy äkkiä kaikenlaista muutakin epäoikeudenmukaisuuden tunnetta. 
Alamaiset kurjistuvat ja alkavat kapinoida.

Mitä laajemmalle velka on levinnyt ja mitä kansainvälisemmäksi 
talous kasvanut, sitä suuremmalle alueelle velkakriisit ovat säteilleet.

1200-luvulla firenzeläiset kauppiaat lainasivat rahaa ranskalaisia 
vastaan sotivalle Englannille. Italia oli tuolloin kehittynyt rahoituskes-
kus ja Englanti lampaanvillasta ja sen sellaisesta elävä köyhä maa. Kun 
sitten 1340-luvulla kuningas Edvard III ei kyennyt maksamaan velkoja 
sotatappioittensa takia, Firenzessä nousi paniikki ja kansalaiset hakivat 
kiireesti varansa pankista. Mahtavat Peruzzi- ja Bardi-pankit menivät 
konkurssiin, ja niiden raunioista nousi uusi voima: Medicien kauppa-
huone. Alkoi renessanssi.

Se oli maailman ensimmäinen kansainvälinen velkakriisi. Joskus 
sellaiset tönivät historiaa kokonaan uusille raiteille.

Esimerkistä käy ”Bengalin kuplan” poksahtaminen. 1760-luvun 
lopussa Bengalissa syttyi nälänhätä, josta päävastuussa oli aluetta hallin-
noinut Englannin Itä-Intian kauppakomppania. Kymmenen miljoonaa 
ihmistä kuoli, ja yrityksen arvo romahti. Britit olivat sijoittaneet kaup-
pakomppaniaan velaksi, ja pian pankkeja meni kymmenittäin konkurs-
siin. Velkapaniikissaan brittipankit alkoivat vaatia Amerikkaan lähte-
neiltä viljelijöiltä nopeampia lainanlyhennyksiä – sillä seurauksella, että 
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vuonna 1773 tuohtuneet siirtolaiset kippasivat teelastin mereen Bostonin 
satamassa. Kului kolme vuotta, ja Yhdysvallat julistautui itsenäiseksi.

1920-luvun pörssiromahduksen vaikutukset tuntuivat jo kaikkialla 
maailmassa.

Amerikkalaiset olivat pörssihuuman vallassa alkaneet ostaa määrät-
tömästi osakkeita lainarahalla, ajatellen, että velat voisi maksaa helpoilla 
voitoilla takaisin. Tällainen on tyypillistä juuri ennen talouden kään-
nettä. Kun syksyllä 1929 osakekurssit sitten syöksyivät Wall Streetillä, 
romahdus oli täydellinen. Kulutus pysähtyi, eivätkä yritykset voineet 
maksaa velkojaan. Lähes puolet Yhdysvaltain pankeista kaatui. Talous 
supistui neljässä vuodessa kolmanneksella, ja työttömyys nousi yli 
20 prosenttiin. Aalto lähti vyörymään, ja pian samanlainen työttömyys 
kuritti koko kehittynyttä maailmaa. Yksi pahimmista kärsijöistä oli 
Saksa, jolla oli niskassaan Versailles’n rauhassa määrätty massiivinen 
sotavelka. Nouseva poliitikko nimeltä Adolf Hitler alkoi pyrkiä kansan-
suosioon syyttelemällä ulkovaltoja ja maan velkaantunutta hallintoa. 
Vuonna 1939, vain kymmenen vuotta pörssiromahduksen jälkeen, 
toinen maailmansota alkoi.

Ja niin edelleen. Toistuvat kriisit kertovat ihmisten loputtomasta 
uskosta siihen, että tällä nousukaudella asiat ovat toisin eikä romahdusta 
voi tulla.

Toisen maailmansodan jälkeisen ajan tuhoisin talouskriisi alkoi 
tavallisten amerikkalaisten asuntoveloista vuosituhannen alussa. Pankit 
myönsivät lainoja työttömille, asunnottomille ja muille, joilla ei ollut 
maksukykyä. Ihmiset saatiin haksahtamaan lainoihin, koska niissä oli 
alussa matala, kiinteä korko, joka muuttui myöhemmin vaihtuvaksi. 
Pankeille ne olivat tuottoisa bisnes.

Lisäksi lainoja niputettiin sijoitustuotteiksi, joita markkinoitiin 
sijoittajille pieniriskisinä.
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Taustalla oli vankka usko siihen, että riskiä ei ole, koska asuntojen 
hinnat eivät voi laskea Yhdysvalloissa.

Mutta sitten ne alkoivat kuitenkin laskea. Korot nousivat, ja samalla 
lainanhoitokulut. Asuntolainoja alkoi jäädä maksamatta. Pitkin Yhdys-
valtoja törrötti pian vasta rakennettuja asuinalueita, jotka olivat täynnä 
tyhjiä koteja. Maaliskuussa 2008 kaatui investointipankki Bear Stearns, ja 
syyskuussa investointipankki Lehman Brothersin työntekijät kävelivät ulos 
konttoreistaan pahvisten muuttolaatikoiden kanssa. Finanssikriisi oli täy-
dessä vauhdissa. Noin kymmenen miljoonaa amerikkalaista menetti kotinsa 
pakkohuutokaupoissa, työttömäksi jääneet ihmiset katkeroituivat, kun val-
tio pelasti pankkeja verorahoilla. Alettiin puhua rikkaiden ja köyhien välille 
revenneestä kuilusta. Republikaanipuolueessa perustettiin teekutsuliike.

Kriisi levisi aaltona kaikkialle, ja Euroopassa toistui sama kuin 
Yhdysvalloissa: pankkeja pelastettiin, yrityksiä meni konkurssiin, työt-
tömyys singahti yli kymmeneen prosenttiin. Pahimmillaan eurokriisi oli 
hajottaa maailman toiseksi suurimman valuutan.

LOKAKUUSSA 2009 EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroso 
tarjosi Olli Rehnille painavaa talouskomissaarin salkkua. Rehn oli jo 
sitä ennen toiminut europarlamentaarikkona ja EU:n laajentumisesta 
vastaavana komissaarina, ja hänet tunnettiin Barroson luottomiehenä.

Rehnin tehtäväksi tuli auttaa unioni ulos talouskriisistä ja valvoa, 
etteivät pahasti velkaantuneet jäsenmaat jatka tuhlaamista.

Rehn kirjoittaa kirjassaan Kuilun partaalta tunteneensa pestistä 
”suurta iloa ja vastuuta”, sillä kansainvälinen poliittinen talous on 
hänen intohimonsa: Suurta vastuuta, koska globaali finanssikriisi oli 
yhä käynnissä ja aavistin, että euroalueen makrotalouden epätasapainossa 
muhii jotain hyvin myrkyllistä.
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Aavistus osui oikeaan. Kun Rehn aloitti uudessa tehtävässään, Krei-
kan kriisi oli juuri kärjistymässä ensimmäistä kertaa.

Finanssikriisin takia ilmassa oli hermoilua, mikä näkyi euromaiden 
valtionlainojen koroissa. Sijoittajat olivat jo pitkään tarkkailleet eteläi-
sen Euroopan maiden kasvavaa velanottoa. Lisää epäilyksiä oli noussut 
pankkien tilasta ja luottokytköksistä. Markkinat hinnoittelivat lainoihin 
riskiä euron hajoamisesta.

Talouskriisi näytti, millainen hallinnasta karanneen velan tuhovoima 
voi olla. Kun velkasopimusten osapuolet lakkaavat luottamasta toisiinsa 
ja järjestelmään, veloista kehiytynyt tiheä verkosto sotkeentuu tukah-
duttavaksi, ahtaaksi kaaokseksi. Rahan liike pysähtyy. Pankit lopettavat 
lainanannon, koska pelkäävät, että lainanottajat menevät konkurssiin 
tai eivät muuten pysty maksamaan velkojaan. Tätä kutsutaan luotto-
lamaksi. Koska luottolama on niin tuhoisa, poliitikot tekevät yleensä 
kaikkensa sen estääkseen. Miljardit ovat pikkurahoja verrattuna täysi-
mittaisen luottolaman kustannuksiin.

Kun raha ei liiku, yrityksille tulee nopeasti maksuvaikeuksia. Sitten 
sijoittajat myyvät paniikissa joukkovelkakirjoja, koska alkavat pelätä, 
etteivät saa rahojaan takaisin. Korot nousevat, kun joukkovelkakirjo-
jen kysyntä vähenee. Sijoittajat arvioivat riskin kasvaneen, joten lainaa 
haluavien pitää maksaa rahasta aiempaa enemmän. Ihmiset rynnistävät 
pankkeihin nostamaan varojaan, koska pelkäävät pankkien kaatumista. 
Sen seurauksena pankit alkavatkin horjua ja lopulta mennä nurin. 
Tehokkaaksi trimmatussa ketjussa tapahtumat etenevät salamavauhtia.

Taloussalkkua seuranneina vuosina Rehn lennähteli lähes tauko-
amatta milloin Ateenaan, milloin Roomaan, Berliiniin, Frankfurtiin ja 
Washingtoniin. Aina jossakin oli pääministeri, jota piti yrittää suostu-
tella laittamaan valtiontaloutta parempaan kuntoon, tai pääministeri, 
jota piti taivutella toiselle euromaalle annettavan tukipaketin taakse.
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EU:n talouskomissaarina Rehnin piti yrittää saattaa yhteen Saksan 
johtamat vahvan talouden maat ja sekä pahasti velkaantuneet maat 
Kreikka, Italia, Espanja, Portugali ja Irlanti. Yhdenkin maan vararikko 
olisi voinut laajentua nopeasti koko euroalueen katastrofiksi.

Rehn oli kriisissä kiistanalainen henkilö. Velkaantuneissa maissa 
hänet nähtiin komission sydämettömänä piiskurina ja Kansainvälisen 
valuuttarahaston IMF:n käskyläisenä, koska hän ajoi kulukuria – julki-
sen sektorin leikkauksia, verouudistuksia, eläkeiän korotuksia. Ekono-
mistit ja poliitikot syyttivät häntä ja EU-komissiota eteläisen Euroopan 
työntämisestä pitkään laskukauteen.

Velkaantuneet maat eivät halunneet nöyrtyä hakemaan tukea 
EU:lta, koska tiesivät sen tarkoittavan poliittisen vallan luovuttamista 
Brysseliin. Vahvan talouden maita taas ei kiinnostanut tukea köyhem-
piä, sillä rahan syytämistä muihin maihin olisi ollut vaikeaa perustella 
kotona äänestäjille.

Rehn itse kutsuu eurokriisin hoitoa ”rämpimiseksi”. Hän on piirtä-
nyt kirjaansa ”mahdottoman kolmion”. Sen kulmissa ovat Kansainväli-
nen valuuttarahasto Washingtonissa, Saksan eli suurimman euromaan 
liittohallitus Berliinissä ja Euroopan keskuspankki (EKP) Frankfurtissa. 
Niiden keskellä kolmiossa rimpuilee EU-komissio. Kun kolmion ympä-
rille ripottelee vielä euromaat sisäpoliittisine kiemuroineen, velkakriisin 
hoito on politiikkaa helvetistä. Päälle voi lisätä yksityiset sijoittajat, joita 
piti suostutella antamaan velkoja anteeksi Kreikalle.

Tätä peliä pelattiin pari vuotta, kunnes joutui kesä 2012.
Rehnin mukaan käännekohta oli, kun Italia ja Espanja olivat ajau-

tua ”mahdottomaan konkeloon”. Ne olivat niin suuria talouksia, että 
olisivat kaataneet mukanaan koko euron. Niitä ei ollut varaa jättää räpi-
köimään. Heinäkuun lopulla Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario 
Draghi piti puheen, joka tulisi jäämään taloushistoriaan.
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”Euroopan keskuspankki tekee kaiken tarvittavan euron suojelemi-
seksi, ja uskokaa minua, se kyllä riittää”, Draghi sanoi.

Draghin ”se kyllä riittää” tarkoitti, että EKP ilmoitti olevansa tarvit-
taessa valmis ostamaan vaikeuksissa olevien maiden velkakirjoja ennen-
näkemättömiä määriä. Näin niitä hallussaan pitävät sijoittajat saattoivat 
olla varmoja, että saavat halutessaan velkapaperinsa myytyä. Tämä 
rauhoitti tilanteen. Korot alkoivat vähitellen laskea, ja vaikeuksissa kär-
vistelleet euromaat saivat myös uutta lainaa kohtuullisilla koroilla.

Sittemmin keskuspankki on harjoittanut määrällistä keventämistä eli 
ostanut suuria määriä arvopapereita markkinoilta. Muutos keskuspan-
kin aikaisempaan toimintaan on ollut dramaattinen, sillä aiemmin se 
elvytti rahapolitiikkaa korkoja laskemalla. Kun laskuvaraa ei enää ollut, 
tarvittiin laajoja arvopapereiden ostoja, jotta inflaatio pysyisi noin kah-
den prosentin tuntumassa (tätä pidetään taloudelle hyvänä).

Myös asenne velkaan muuttui maailmassa: keskuspankkien linjauk-
sia on seurannut alhaisten korkojen ja hitaan kasvun kausi. Talouskasvu 
ei kuitenkaan ole vauhdittunut tarpeeksi. Siksi taloustieteilijät ovat 
alkaneet jopa kysellä, että mitä jos kaikkia velkoja ei maksettaisikaan 
takaisin.

MAAILMAN ENSIMMÄINEN tunnettu vapautta tarkoittava sana on 
sumerin amargi. Se tarkoittaa kirjaimellisesti äidin luo paluuta ja viit-
taa vapautettujen velkaorjien paluuseen. Vapaus-sana tarkoitti siis alun 
perin velkojen anteeksiantoa.

Muinaisessa Mesopotamiassa vakiintui tavaksi armahtaa talon-
poikien kulutusluotot tasaisin välein, jotta yhteiskuntarauha saatiin 
pidettyä. Puoliorjat palasivat koteihinsa, maatilkut, huonekalut ja muu 
korkoina peritty omaisuus palautettiin.
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Kun kiviset velkataulut oli lyöty säpäleiksi, talonpojat pystyivät taas 
elämään viljelystensä tuotolla ja tunnelma leppoistui. Sitten alettiin taas 
ottaa velkaa, ja niin edelleen.

Velkojen säännöllisestä anteeksiannosta on esimerkkejä lukuisista 
kulttuureista vuosituhansien varrelta. Vanhan testamentin Israelissa 
tämä hoidettiin niin, että joka 50. vuosi oli riemuvuosi. Silloin velat 
nollattiin.

Suomalaista tällainen saattaa kauhistuttaa, kun olemme niin tottu-
neet toistelemaan, että velat maksetaan. Mutta todellisuudessa velkojen 
maksamatta jättäminen on paljon yleisempää kuin luulisi.

Etenkin valtiot ovat oikeita sarjalipsujia veloissaan. Kun taloustie-
teilijät Kenneth Rogoff ja Carmen Reinhart kävivät läpi maiden velka-
historiaa 800 vuoden ajalta, kävi ilmi, että melkein kaikki itsenäiset 
maat ovat toistuvasti jättäneet valtionvelkansa maksamatta kokonaan tai 
ainakin järjestelleet maksuehdot uusiksi.

Esimerkiksi Espanja jätti lainansa hoitamatta sopimusten mukaan 
1800-luvulla kahdeksan kertaa. Toisen maailmansodan jälkeen maail-
man maista talouden koolla mitattuna melkein puolet sumpli velkojaan 
tai jätti niitä maksamatta (ei toki Suomi).

Usein valtioiden maksukyvyttömyys on yksinkertaisesti halutto-
muutta. Ne arvioivat, että poliittisesti, sosiaalisesti tai taloudellisesti 
jokin muu on tärkeämpää kuin velan täydellinen hoito. Joskus valtiot 
voivat myös olettaa, että tulevat sukupolvet huolehtivat maksusta.

Ja joskus velanmaksun vaatiminen on jopa moraalisesti kyseen-
alaista. On esimerkiksi diktaattoreiden hallitsemia maita, joissa johtajat 
ovat ottaneet lainaa oman asemansa pönkittämiseen ja jopa kansalaisten 
aseman heikentämiseen. Kun valtaan sitten tulee uusi, demokraattisesti 
valittu hallitus, kansainvälinen yhteisö hyväksyy hiljaisesti, ettei uuden 
hallinnon tarvitse maksaa despootin kerryttämiä velkoja.
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Jos velan kurimus uhkaa koko yhteiskuntarauhaa, velkojen perimi-
sen hinta voi olla kalliimpi kuin niiden anteeksiantaminen.

Ajankohtainen esimerkki: yhdysvaltalaisten opintovelat. Niiden 
anteeksiannosta puhutaan koko ajan enemmän.

Toukokuussa 2019 pääomasijoittaja Vista Equity Partnersin omis-
taja ja Yhdysvaltojen rikkain musta ihminen Robert F. Smith piti 
puheen kevään valmistuneille Morehouse Collegessa Georgian Atlan-
tassa. Hänelle oli myönnetty kunniatohtorin arvo entisessä koulussaan, 
joka on perinteikäs mustien opinahjo. Puhe oli mahtipontinen, tuntei-
kas ja pitkä. Se käsitteli rasismia, mustien historiaa ja yhteiskunnallista 
asemaa. Smithien suku on asunut Yhdysvalloissa kahdeksan tai yhdek-
sän sukupolven ajan ja päätynyt sinne Afrikasta orjalaivalla. (Käytän-
nössä orjakauppa oli pitkä velkaketju; laivojen varustaminen, orjien, 
rommin, puuvillan ja sokerin ostaminen hoidettiin kaikki velaksi.) 
Smithin puheen loppu sai kuulijat loksauttamaan suunsa auki. Hän 
ilmoitti maksavansa heidän opintolainansa.

Alkoi kiljahtelu, nyrkkejä kohosi ilmaan ja valmistuneet kapsahtivat 
toistensa kaulaan. Kyyneliäkin tirauteltiin.

Tarkka summa ei ole tiedossa, mutta Smithin perheen on arvioitu 
maksaneen vastavalmistuneiden velkoja 40 miljoonan dollarin edestä. 
Smith itse puhui eleestään kuin sijoituksena: hän sanoi uskovansa, että 
kun opiskelijoiden velkataakka poistuu, he kyllä laittavat eteenpäin sen, 
mitä ovat saaneet.

Amerikkalaisten opintolainat ovat hyvä esimerkki velasta, jonka 
merkitys on muuttunut täysin. Ennen opintolaina oli klassinen esi-
merkki hyvästä velasta. Se oli järkevä investointi, koska se takasi hyvä-
palkkaisen työpaikan. Tutkinnon suorittaneella oli varaa ostaa mukava 
koti ja elää lokoisaa keskiluokkaista elämää.
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Enää ei ole niin. Opinnot ovat Yhdysvalloissa kallistuneet huomat-
tavasti, ja samalla niiden suorittamisesta saatava taloudellinen hyöty on 
pienentynyt. Millenniaaleista on tulossa ensimmäinen vanhempiaan 
köyhempi sukupolvi. Lisäksi opintolainataakka kasvattaa mustien ja 
valkoisten välistä varallisuuskuilua. Erään tuoreen tutkimuksen mukaan 
valkoiset ovat maksaneet opintolainoistaan 94 prosenttia, kun valmistu-
misesta on kulunut 20 vuotta. Mustat ovat maksaneet vain viisi pro-
senttia, syynä syrjintä työmarkkinoilla.

Tällä hetkellä amerikkalaisilla on yhteensä noin 1,6 biljoonaa dol-
laria opintolainaa. Vertailun vuoksi: Yhdysvaltojen talouden koko on 
20 biljoonaa dollaria.

Lisäksi maassa on yli kolme miljoonaa yli 60-vuotiasta, jotka maksa-
vat vieläkin pois opintolainojaan.

On kiistanalaista, piristäisikö velkojen anteeksianto taloutta, mutta 
joka tapauksessa kyseessä ovat niin isot rahat, että niillä on yhteiskun-
nallista merkitystä sekä poliittisesti että taloudellisesti. Tutkimusten 
mukaan millenniaalit lykkäävät perheen perustamista, asunnonostoa ja 
ylipäänsä niin sanottua aikuiselämää opintovelkojensa takia.

Kesällä 2020 yli sata kansalaisjärjestöä vetosi Yhdysvaltojen kongres-
siin ja vaati opintovelkojen anteeksiantoa.

”Jos opintolaina-ansaa ei hoideta, se syventää nykyistä taantumaa, 
kasvattaa epätasa-arvoa ja rotujen välistä varallisuuskuilua ja hidastaa 
talouden toipumista”, ne kirjelmöivät.

TAMMIKUUSSA 2019 Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entinen 
pääekonomisti Olivier Blanchard pohdiskeli ääneen, että ehkä julkinen 
velka ei olekaan niin suuri ongelma, jos talouden kasvuprosentti vain 
pysyy korkoja suurempana. Se oli melko yllättävää – IMF on vuosi-



21

kymmenien ajan ennen kaikkea kantanut huolta valtioiden velkaan-
tumisesta. ”Valuuttarahastoa seuraaville se oli kuin entinen paavi olisi 
astunut julkisuuteen puolustamaan paholaista”, The New York Times 
kirjoitti.

Se oli vain alkua. Lokakuussa 2020 IMF:n pääjohtaja Kristalina 
Georgieva usutti rikkaita maita ottamaan elvytysvelkaa. ”Tehkää kaikki 
tarvittava”, hän sanoi, Mario Draghin historiallista eurokriisipuhetta 
mukaillen. Lauseesta tuli koronavuoden mantra.

Tammikuussa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde 
varoitteli euromaita siitä, etteivät nämä vain lopeta elvytystä – siis 
velanottoa – liian nopeasti. Samaa mieltä on ollut Suomen Pankin pää-
johtaja Olli Rehn.

Tammikuun viimeisellä viikolla Saksan liittokanslerin viraston pääl-
likkö Helge Braun ehdotti, että maa muuttaisi perustuslakia ja luopuisi 
lakiin kirjatusta velkaantumisen rajasta. Näin, koska vain lisävelalla 
Saksa voi välttää veronkorotukset, joiden Braun pelkää hidastavan koro-
nan takia jo ennestään kituliasta kasvua. Ehdotus oli poliittinen sensaa-
tio ja käynnisti heti raivoisan väittelyn. Saksa on harjoittanut perintei-
sesti tiukkaa taloudenpitoa, ja pelko velan karkaamisesta on saksalaisen 
talouspolitiikan ytimessä.

On suorastaan häkellyttävää verrata koronan aiheuttamia reaktioita 
finanssikriisiin. Vuosikymmeniä oli itsestäänselvyys, että kaikkein tär-
keintä on suitsia valtionvelkaa. Ei enää. Mistä se johtuu?

”Tämä on evoluutiota vuoden 2012 käännekohdasta”, Rehn sanoo.
Käännekohdalla hän viittaa juuri Mario Draghin ”teemme kaik-

kemme” -puheeseen. Ennen sitä olisi ollut todella outoa, jos keskuspan-
kit olisivat reagoineet maailmanlaajuiseen pandemiaan niin kuin ne nyt 
tekevät. Nyt niiden varmistama halvan rahan tarjonta pitelee maailmaa 
pystyssä.



22

”Aiemmista kriiseistä on opittu, että keskuspankkien tehtävä on 
vakauttaa rahoitusmarkkinoita riittävän nopeilla ja riittävän mittavilla 
toimilla. Tämän takia EKP on tässäkin kriisissä tarjonnut likviditeettiä 
edullisin ehdoin.”

Perinteisesti keskuspankit ja valtiot ovat hoitaneet tonttejaan ikään 
kuin toisistaan riippumatta. Mutta isoissa kriiseissä tavalliset säännöt 
eivät päde: raja-aidat kaatuvat.

”Vaikka me keskuspankkiirit korostamme rahapolitiikan itsenäi-
syyttä, niin samalla taloustieteilijöille ja muillekin on selvää, että totta 
kai rahapolitiikalla ja finanssipolitiikalla on keskinäinen yhteys”, Rehn 
sanoo.

Rahapolitiikka on keskuspankin toimintaa ja finanssipolitiikka 
valtion. Niiden yhteys näkyy esimerkiksi siinä, että nyt kun keskus-
pankit takaavat riittävän rahan tarjonnan, valtiot saavat lainaa halvalla 
ja voivat elvyttää.

Koronan aiheuttama talouskriisi on poikkeuksellinen siinä, että sen 
on laukaissut rahoitusmarkkinoiden ulkopuolinen tekijä. Kun viime 
keväänä sekä kysyntä että tarjonta pysähtyivät, maailman keskuspankkien 
toimet tepsivät yllättävän nopeasti. Paniikki markkinoilla rauhoittui.

”Kykenimme välttämään finanssikriisin”, Rehn sanoo.
Sellaisesta toipuminen kestää, jos ongelmat ovat rahoitusmarkki-

noissa itsessään eli pankeissa ja muissa lainanantajissa.
Rehnin mukaan Eurooppa on nyt vahvemmin varusteltu tulevien 

kriisien varalta. ”Finanssikriisin jälkeen on onnistuttu luomaan yhteis-
eurooppalaiset vakausvälineet ja EKP:n kriisinhoitovälineet.”

Euroopan vakausmekanismi antaa hätälainoja euromaille, jos ne 
joutuvat ahdinkoon. Se on osa pankkiunionia: kriisin jälkeen haluttiin 
luoda keinot, joilla estetään veronmaksajien joutuminen pankkikriisien 
maksajiksi.
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Rehn vähän jarruttelee, kuinka paljon asenne velkaan on lopulta 
muuttunut. ”Jossain määrin” kyllä, mutta se johtuu paljolti viime vuo-
sien hitaasta inflaatiosta ja alhaisesta korkotasosta. Jos velan hoitokus-
tannukset ovat mitättömät, velkaa on tietysti helppo haalia lisää.

Kun ekonomistit nyt puhuvat julkisesta velasta koronan yhteydessä, 
he jakavat velan kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän velka on hätä-
apua, elvytysvelkaa, jolla maat maksavat koronan hoitokustannuksia ja 
pitävät taloutta käynnissä.

”Kun tauti riehuu, mitä muuta voit tehdä? Ensin hoidetaan sotimi-
nen, ja vasta sen jälkeen mietitään, miten se maksetaan”, Maailmanpan-
kin pääekonomisti Carmen Reinhart sanoi syksyllä lehtihaastattelussa.

Toisessa ryhmässä on valtioiden tavanomainen velanotto. Sen lisää-
miseen on vähemmän innokkuutta.

Rehn luonnehtii itseään ”kokonaiskeynesiläiseksi”. (Keyneseläisyy-
dellä tarkoitetaan taloustieteissä näkemystä, jonka mukaan huonoina 
aikoina kannattaa elvyttää julkisella velalla ja hyvinä aikoina maksaa 
velkoja pois.)

”Meillä on Suomessa aika paljon tällaista puolikeynesiläisyyttä eli 
muistetaan kyllä korostaa elvytystä velalla”, Rehn sanoo.

Elvyttäminen on ollut tarpeen, jotta yhteiskunta pysyy kasassa. 
Rehn mielestä sitä pitäisi käyttää myös talouden uudistamiseen tulevai-
suutta varten. Akuutin kriisin jälkeen vastassa on pidemmän aikavälin 
ongelma: kestävyysvaje. Valtion tulot eivät riitä kattamaan menoja, kun 
väestö vanhenee.

”Jos nyt päättäjät sanoisivat, että he aikovat kasvattaa velkoja vuosi-
kymmeniä ilman huolta niiden hoitamisesta, niin sijoittajat voisivat 
aika nopeasti tehdä omat johtopäätöksensä. Silloin seurauksena olisi 
rahoituksen hinnan nousu, eikä velkaantuminen enää näyttäisikään 
mitenkään houkuttelevalta ja ongelmattomalta”, Rehn sanoo.
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Suomessa taloudesta puhutaan usein välttämättömyyksinä ja yleisinä 
totuuksina, vaikka se on todellisuudessa vaihtoehtoja ja arvovalintoja.

Kun 2000-luvun alkua sävytti markkinaoptimismi, finanssikriisin 
jälkeen kysyntää on riittänyt keynesiläiselle elvytyspolitiikalle. Yleensä 
muoti vaihtuu, kun vanhan suuntauksen opit ovat ajaneet talouden 
kriisiin tai sen tarjoamat hoitokeinot eivät tepsi.

Katsotaan vaikkapa lama-Suomea ja viime vuotta, Rehn sanoo: 
vuonna 1993 tehtiin neljä kertaa budjetti uusiksi eli leikattiin, jotta 
Suomen maksukyky säilyisi. Viime vuonna hallitus teki seitsemän lisä-
budjettia eli otti lisää velkaa.

”Tämä kuvaa aika lailla, miten erilaista tämän kriisin hoito on 1990-
luvun alkuun verrattuna.”

KAIKILLA MAILLA ei ole nytkään sitä luksusta, että ne voivat lainata 
matalalla korolla niin paljon kuin huvittaa. Korona on jälleen paljasta-
nut, kuinka toisenlaisessa rahoitusmarkkinatodellisuudessa maailman 
köyhimmät maat kamppailevat.

Saharan eteläpuolisen Afrikan maista vain Norsunluurannikko on 
uskaltautunut hakemaan lainaa kansainvälisiltä markkinoilta koronan 
aikana. Virus on säikäyttänyt sijoittajat, joten rahasta on tullut köyhille 
maille liian kallista. Kriiseissä on tyypillistä, että sijoittajat siirtävät varo-
jaan kohteisiin, joissa on heidän silmissään pienempi riski.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Ritva Reinikka on seurannut 
Afrikan maita 1980-luvulta lähtien Unicefin ja Maailmanpankin asian-
tuntijana. Hän on nyt huolestunut, kuten moni muukin alueeseen 
perehtynyt.

Reinikka tutki velkatilastoja Long Playn haastattelua varten ja hämmästyi.
”Näin äkkiäkö velka on taas päässyt kasvamaan?”
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Monissa turismista tai luonnonvaroista elävissä talouksissa velan 
osuus on jo 70–100 prosenttia bruttokansantuotteesta, Reinikka sanoo.

On mahdollista, että korona laukaisee syvän velkakriisin, jollaisesta 
moni Afrikan maa kärsi 30 vuotta sitten.

Valtaosa Saharan eteläpuolisen Afrikan maista itsenäistyi siirto-
maaisännistään 1950–60-luvuilla. 1970-luvulla nuoriin valtioihin iski 
öljykriisi, ja 1980-luvulla korkeat korot tekivät veloista kestämättömiä. 
Valtiot yrittivät rakentaa tuontia korvaavaa teollisuutta.

”Se strategia ei toiminut. Maat ottivat velkoja sijoituksia varten, 
mutta sijoitukset eivät tuottaneetkaan kuten odotettiin.”

Maiden velkataakka paisui liian suureksi. Korot ja lyhennykset nie-
livät yhä suuremman osan budjetista. Kansainvälisen valuuttarahaston 
lainaehdot pakottivat maat kovaan kulukuriin, mikä kurjisti köyhien 
ihmisten tilannetta entisestään.

”Nyt kukaan ei enää harrasta näitä 1980-luvun tyylisiä ohjelmia”, 
Reinikka sanoo.

Vuonna 1996 kansainvälinen yhteisö tunnusti, että velkatilanne oli 
niin kestämätön, etteivät velkojen tavalliset uudelleenjärjestelyt riitä. 
IMF ja Maailmanpankki perustivat HIPC-ohjelman pahasti velkaantu-
neiden köyhien maiden tilanteen helpottamiseksi.

Se oli nykyajan versio Mesopotamian velka-armahduksista – ja 
esimerkki siitä, että kansainvälinen yhteisö voi halutessaan vaikuttaa 
markkinoiden toimintaan.

Ohjelmassa maat sitoutuivat parantamaan hallintoa ja saivat apua 
velkojen järjestelyyn niin, että niille jäi rahaa muuhunkin kuin korkoi-
hin ja lyhennyksiin.

”Koulutusta lisättiin massiivisesti. Sosiaaliturva ja terveys saivat lisää 
rahaa. HIPC:ssä oli hyvän hallinnon lisäksi ajatuksena katsoa, mihin se 
velanhoidosta vapautuva raha käytettiin”, Reinikka sanoo.
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Afrikassa alkoi 25 vuoden kasvuputki menetettyjen vuosikymmen-
ten jälkeen.

”Tuloksia saatiin, muttei köyhistä maista tule tanskoja yhdessä yössä.”
Sitten tuli korona.
”Vientitulot turismista ovat loppuneet ja investoinnit pysähtyneet. 

Talousisku on hirveän kova”, Reinikka sanoo.
”Tämä on siellä ensimmäinen lama pariinkymmeneen vuoteen. 

Velanhoitokyky heikkenee, ja velan suhteellinen osuus vientituloista 
kasvaa.”

Kansainvälinen yhteisö on jo sopinut, että maat saavat lykkäyksiä 
velkojensa maksuun kesäkuun loppuun. Mutta ongelma ei ole niin 
yksinkertainen.

”Kaikki maat eivät ole ottaneet tätä tarjousta vastaan, koska ne eivät 
tiedä, miten niiden luottoluokitukselle käy. Esimerkiksi  Mosambik 
viivytteli pitkään, koska sillä on myös kaupallista lainaa”, Reinikka 
kuvailee.

Kaupallinen laina tarkoittaa, että Mosambik on velkaa kansainvä-
lisille sijoittajille. Jos Mosambik hakisi lykkäystä velkoihinsa ja luot-
toluokittaja arvioisi sen perusteella, että maan lainanhankintakyky 
on heikentynyt, maa joutuisi maksamaan uusista veloistaan aiempaa 
korkeampaa korkoa.

Kansainvälisiä sijoittajia ei ole toistaiseksi kiinnostanut velkojen 
osittainen anteeksianto tai ehtojen järjestely. Enää velkajärjestelyt eivät 
muutenkaan ole yhtä yksinkertaisia kuin 90-luvulla. Köyhät maat ovat 
integroituneet maailman rahoitusjärjestelmään paljon monisyisemmin 
kuin aiemmin. Velkojia on enemmän, ja niistä suurin on Kiina. Nou-
seva maailmanmahti hankkii mielellään poliittista vaikutusvaltaa anta-
malla rahaa lainaksi. Eikä sitä juuri kiinnosta, muuttavatko itsevaltaiset 
ja korruptoituneet velalliset hallintoaan demokraattisemmaksi.



27

”EMME EHKÄ haluaisi rakentaa tällaista maailmaa, jos aloittaisimme 
puhtaalta pöydältä”, Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa 
Puttonen sanoo.

Korona on kasvattanut maailman velkamäärän niin valtavaksi, että 
taloustieteilijät ovat sen kanssa vähän hämmennyksissään. Yhtäällä 
ajatellaan, ettei velan määrällä ole mitään väliä niin kauan kuin korot 
pysyvät talouden kasvuvauhtia pienempinä. Toisaalla pelätään, että 
velkatsunami vyöryttää meidät kaikki perikatoon.

Kuinka käy?
”Olisi hyvin houkuttelevaa alan opettajana vastata tähän kysymyk-

seen”, Puttonen sanoo. ”Onhan se lohdullista, että olemme kaikki 
samassa veneessä [suomalaisen taloustieteen Nobel-palkitun] Bengt 
Holmströmin ja [investointipankki] Goldman Sachsin pääekonomis-
tin kanssa, you name it. Ei tietenkään kukaan tiedä, miten tämä tästä 
suttaantuu.”

Puttonen on yksi Suomen tunnetuimmista rahoitusmarkkinoiden 
asiantuntijoista. Hänestä nykyistä velan määrää ei voi enää perustella.

”Itsekkyys ja itsekurittomuus. Velkaantumisessa on samat ajurit kuin 
ilmastonmuutoksessa”, Puttonen sanoo.

Itsekkyys näkyy hänestä politiikassa niin, että päättäjät toimivat vas-
tuuttomasti ja toivovat, että tulevat johtajat toimivat aikanaan vastuul-
lisemmin. Itsekkäät äänestäjät taas palkitsevat, kun ehdokkaat lupaavat 
vaaleissa hyvää nopeasti. Seuraava hallitus voi sitten tehdä ne toimet, 
joissa äänestäjät joutuvat luopumaan jostain ja maksamaan korkeampia 
veroja.

Itsekurin puute taas näkyy siinä, ettei hankintoja varten säästetä.
”Säästäminen on aika pitkäpiimäistä.”
Talousteoria lähtee siitä, että yksilöt, yritykset ja valtiot toimivat 

rationaalisesti ja ottavat velkaa silloin, kun se on järkevää.
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”Mutta ei se niin mene.”
Puttosen mukaan on ymmärrettävää, että ihminen vähän lisää hyvää 

toivoessaan luottaa pankkiin ja uskoo, että pankki ajattelee lainaa tarjo-
tessaan hänen etuaan.

”Mutta eihän pankki siinä mitään isoa riskiä ota. Jos et pysty mak-
samaan lainaasi, pankki ottaa asuntosi haltuun ja likvidoi sen. Ei pank-
kikaan halua sinulle pahaa, mutta se ajattelee liiketaloudellista etuaan. 
Kaikki siis toimivat sinänsä oikein.”

Kaikki luottavat järjestelmään, mutta sitten voi käydä kuten Yhdys-
valloissa vuosituhannen alussa, ja pian tsunami vyöryy.

Miksei lainaa saisi ottaa niin paljon kuin huvittaa? Se on Puttosen 
mielestä kutkuttava kysymys, kun ollaan periaatteessa vapaassa yhteis-
kunnassa.

Vapauksiin puuttuminen on perusteltua siksi, että se on sekä yksilöi-
den että yhteiskunnan etu, hän sanoo. Suomessa lähes 400 000 ihmi-
sellä on maksuhäiriömerkintä. Merkinnät johtavat helposti pahenevaan 
kierteeseen, joka voi romahduttaa kaiken.

”Velkaongelmat eivät jää pelkiksi velkaongelmiksi.”
Yhteiskunnan tasolla velan karkaaminen käsistä vasta vaikuttaakin.
Elämme vieläkin edellisen finanssikriisin seuraamusten keskellä. 

Hallitsematonta tilannetta yritettiin suitsia kulukurilla ja pankkien 
pelastamisella verorahoilla. Se avasi ovet populismille: Kreikassa uusnat-
siliikkeen kannatus kohosi, Britannia äänesti itsensä irti EU:sta, Suo-
messa ja monissa Euroopan maissa alettiin kyseenalaistaa ihmisoikeuk-
sia. Yhdysvalloissa teekutsuliike jalostui republikaanipuolueessa Donald 
Trumpin presidenttiehdokkuudeksi. Trumpinkin nousua pohjustivat 
finanssikriisin aiheuttama köyhyys ja Wall Streetin pankkiirien häikäile-
mättömänä näyttäytynyt ahneus.
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”Vyönkiristyksestä tulee paha mieli. Ei sitä kukaan halua. Siksi on 
kova kysyntä narratiiville, jossa huomisesta ei tarvitse huolehtia ja vel-
kaa voi ottaa lisää.”

Suuret velkakriisit muljauttavat yhteiskunnan palikoita uusiin asen-
toihin.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä lamasta ja samanaikaisen 
espanjantaudin kurimuksesta nousi keynesiläinen, elvytykseen uskova 
talouspolitiikka.

Toisen maailmansodan raunioista versoivat hyvinvointivaltio ja 
 liberaali, kansainvälinen maailmanjärjestys. Yhdysvallat nousi maail-
manvaltiaaksi.

1970-luvun öljykriisistä ponnisti uusliberalismi thatchereineen ja 
reaganeineen. Kansainväliset pääomamarkkinat vapautettiin. Sitten 
hajosi Neuvostoliitto.

Finanssikriisi muutti keskuspankkien roolin. Ne takasivat halvan 
rahan saatavuuden jättimäisillä toimillaan.

”Keskuspankkiirit ovat alkaneet pitää roolistaan maailman pelasta-
jina”, Puttonen sanoo. ”Eivät he halua ottaa siitä taka-askeleita. Tämä 
on iso ja symbolinen muutos, aivan dramaattinen. Yhdysvalloissa jotkut 
ovat jopa varovaisesti sanoneet, että kapitalismilta on hävinnyt pohja, 
kun riskiä ei enää ole.”

Elvytystoimet ovat synnyttäneet esimerkiksi zombieyrityksiä. Ne 
ovat yrityksiä, jotka eivät pystyisi normaaliaikoina hoitamaan velkojaan 
tuloillaan, mutta koronatukien avulla ne jäävät rohisemaan ikään kuin 
elävinä kuolleina.

Halpa lainaraha myös polarisoi yhteiskuntaa: voittajia ovat ne, joilla 
on jo ennestään varallisuutta. He voivat sijoittaa velaksi osakkeisiin ja 
ostaa asuntoja. Tätä kaikkea pidetään nyt aivan normaalina.
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Entä jos tämä kuulostaa kymmenen vuoden päästä yhtä kummalli-
selta kuin 1990-luvun korkeat korot ja 2000-luvun velan suitsiminen?

”Joskus pitää vain miettiä, että millä helvetillä selviämme yli viikon-
lopun. Ei silloin voi pohtia velkatasoa tai finanssiarkkitehtuurin pitkän 
aikavälin kestävyyttä. Mutta eiväthän keskuspankit voi tulla viikonlo-
pun jälkeen julkisuuteen ja sanoa, että tulipas tehtyä aika paljon pää-
töksiä, jotka ovat pitkällä aikavälillä kestämättömiä”, Puttonen sanoo. 
”Vaikka aivan selvää on, että sellaisia päätöksiä on tullut tehtyä.”

VALTAMERIEN syvyyksien maanjäristyksistä syntyvä tsunamiaalto 
kerää itseensä mahtavan voiman. Aavalla merellä sitä ei aina huomaa, 
koska aalto on pitkä. Joskus se tasoittuu lempeästi itsestään. Joskus sen 
etenemisen katkaisee ranta. Silloin tuho voi olla valtava.

Nyt velkatsunami vyöryy avomerellä, mutta sen päällä kelluvat eko-
nomistit ovat alkaneet kysellä, väikkyykö horisontissa inflaatio, rahan 
arvon heikkeneminen. Se on säpsäyttävää, sillä inflaatio kuuluu finans-
sikriisiä edeltävään aikaan. Ajatelkaa: maailman nuorille aikuisille se on 
kuriositeetti menneisyydestä.

Talous kurkistelee jo kohti koronan jälkeistä aikaa. Jos koronavel-
kojen hoitokustannukset alkaisivat jostain syystä kasvaa, tilanne voisi 
tulehtua finanssikriisiksi.

Sitä ei halua kukaan.
Ei ole yhtä totuutta siitä, millaisiin tarkoituksiin ja paljonko velkaa 

on fiksua ottaa. Kun esimerkiksi julkisesta velasta usein linjataan, että 
velkaa kannattaa ottaa investointeihin muttei kulutukseen, niin yleensä 
kuitenkin riippuu puhujan poliittisesta vakaumuksesta, mitä hän pitää 
investointina ja mitä kulutuksena. Juuri siksi puhutaan talouspolitiikasta.
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Suomi oli pitkään köyhä maa, jossa taloudenpidosta kerrottu tarina 
oli vaihtoehdotonta selviytymistä. Nykyään Suomi on kuitenkin yksi 
maailman rikkaimmista maista. Sellaisessa maassa talous on täynnä 
valinnan mahdollisuuksia.

Hyvinä aikoina kaikkialla pyörivää velkaa ei huomaa, joten rahoi-
tusmarkkinoita on helppoa ajatella irrallisena asiana jossain ulkokehillä. 
Sellainen ajattelu luovuttaa kaiken vallan pois. Jos poliitikotkin ajattele-
vat niin, se on vaarallista.

Ehkä luonnonvoimat eivät kuitenkaan ole parhaita vertauskuvia 
taloudelle. Velka on valintoja ja politiikkaa. Sillä voi tehdä paljon pahaa 
mutta yhtä lailla hyvää – esimerkiksi yrittää pelastaa maailmaa.

Jos lainanantajat asettavat ehtoja valtioille, voi niitä asettaa yrityksil-
lekin. Yhä useampien alojen yritykset rahoittavat toimintaansa vihreillä 
velkakirjoilla.

Ne eroavat tavallisista siinä, että niillä hankittu velka pitää käyttää 
tarkkaan määriteltyyn kohteeseen, joka hidastaa ilmastonmuutosta tai 
muuten tehostaa ja vähentää luonnonvarojen käyttöä. Markkina on 
synnytetty politiikalla, mutta sinne siirtyy koko ajan enemmän yksi-
tyisiä sijoittajia. Ruotsissa tällaisten vihreiden joukkolainojen osuus 
joukkovelkakirjamarkkinoista on jo 20 prosenttia. Koronapandemia on 
kiihdyttänyt vihreää rahoitusta, koska poliitikot ovat korvamerkinneet 
ison osan julkisesta koronaelvytyksestä ilmastonmuutosta hillitseviin 
hankkeisiin ja keskuspankitkin ovat alkaneet ostaa vihreitä velkakirjoja.

Sijoittaja pohtii työkseen riskin ja tuoton suhdetta, ja ilmaston-
muutos kasvattaa riskeistä suurinta eli sitä, että elämä maapallolla käy 
mahdottomaksi. Siksi vihreät velkakirjat käyvät kaupaksi.

Velka ei siis toden totta ole pelkkä numerosarja tiliotteessa. Se kan-
taa mukanaan isoa lastia kulttuuria, elämää ja valtaa. Riippuu ihmisistä, 
mitä sillä saadaan aikaan. 
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Jutussa on käytetty lähteinä David Graeberin kirjaa Debt – The First 5000 
Years (2011) sekä Carmen M. Reinhartin ja Kenneth S. Rogoffin kirjaa 
This Time Is Different (2009).



33

ANNUKKA OKSANEN on Kööpenhaminassa asuva vapaa taloustoimittaja. Hän on 

seurannut kansainvälistä taloutta ja rahoitusmarkkinoita 1990-luvun puolivälistä 

lähtien ja työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa ja Financial Timesissa. 

Talouden lisäksi Oksanen on erikoistunut Tanskaan, Pohjoismaihin ja ruokaan. Hän 

on kirjoittanut Mondo-matkaoppaan Kööpenhaminasta (2006 ja 2014) ja yhdessä 

Henri Alénin kanssa kirjat Sydän lautasella (2006), Finnjävel – suomalaisen ruoan 

DNA (2016) ja Vuoden keittokirja (2016).

Long Play julkaisee perusteellista tutkivaa journalismia, hyvin kirjoitettuja reportaaseja 

ja kiinnostavia henkilökuvia. www.longplay.fi

Kuva: Jussi Puikkonen

http://www.longplay.fi

