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Kaikki argumentit, joita viimeisten vuosien 
aikana on kuultu Kreikan, Euroopan tai 
Suomen liian suuresta velkaantumisesta ja 
valtiontalouden supistamisen välttämättö-
myydestä, ovat kuin suoria kopioita 1950-

luvun Suomesta. Täällä kaukana Pohjolassa toteutettiin 
vuosina 1956–1959 vimmainen kokeilu palata takaisin yö-
vartijavaltion talouspolitiikkaan. Kirjasin pelkästään Hel-
singin Sanomista vuodelta 1956 yli sata ja vuodelta 1957 
yli sataviisikymmentä artikkelia, joissa vaadittiin paluuta 
sotaa edeltävään talouspolitiikkaan sekä sosiaalimenojen 
ja valtiontalouden supistamista. Kirjoituksissa valitettiin 
etenkin julkisen sektorin liian suurta osuutta.

Kuripolitiikka saatiinkin käyntiin, mutta kokeilu 
tuotti huonoja tuloksia. Valtiontalouden supistusten ja 
Suomen Pankin toimenpiteiden seurauksena työttömyys 
kasvoi. Lisääntyneet työttömyystyöt verottivat valtion 
kassaa, ja maaliskuussa 1957 se oli niin tyhjä, että valtio 
lopetti kaikkien laskujen maksun viikoksi. Helsingin Sa-
nomat referoi valtiovarainministeri Aarre Simosta: ”Nyt 
on hiekka valtiontalouden saneerauksen tiimalasissa lop-
puunjuossut.”1 Valtion kassatasapainon varjelu sai täysin 
absurdeja piirteitä: valtio jopa julisti itsensä hetkellisesti 
maksukyvyttömäksi 15.3.1957. Tämä oli tutkijoiden 
Pekkarisen ja Vartiaisen mukaan nykyaikaisten valtion-
talouksien historiassa ainutlaatuista, semminkin kun 
valtiontalous oli juoksevilla menoilla mitattuna samana 
vuonna ylijäämäinen.2

Suomalaisten arabikevät
Vuodenvaihteesa 2010–2011 sokerin hinnankorotukset 
käynnistivät kansalaisliikehdinnän Tunisian syrjäseu-
duilla ja laittoivat liikkeelle massiivisen ilmiön, jota nyt 
kutsutaan arabikevääksi. Oma hyvinvointivaltiokehityk-
semme sai alkunsa hiukan vastaavanlaisesta tilanteesta: 
sokerin, kahvin, vehnäjauhojen ja bensiinin hinnan tois-
tuvista korotuksista vuosina 1956 ja 1957.

Suomi oli vielä 1950-luvun lopulla eurooppalaisittain 
köyhä ja takapajuinen maatalousvaltio, ja kansalaisten ku-
lutustottumukset olivat hyvin agraarisia. Suuri osa väes- 
töä eli edelleen puolittaisen omavaraistalouden piirissä, 
ja sekä energia että ravinto hankittiin joko omasta takaa 
tai vaihtamalla työhön. Polttopuiden hankinta oli per-
heiden selviytymisstrategioille aivan keskeinen kysymys, 
koska polttopuiden energialla lämmitettiin asunnot ja 
eläinsuojat, valmistettiin ruoka ja hoidettiin hygienia. Pe-
runan, vihannesten, lihan, viljatuotteiden, kalan ja mar-
jojen hankinta perustui myös oman talouden tuottoon, 
vaihtokauppaan ja vastikkeiden vaihtoon työtä vastaan. 
Iso perhe saattoi tarvittaessa selvitä talven yli perunalla ja 
maidolla.

Minulla oli mahdollisuus tehdä vuosina 2007–2008 
väitöskirjatyötäni varten pääkaupunkiseudun elintarvike- 
ja rakennusalan eläkeläisille laajahko kyselytutkimus, 
johon sain noin 850 vastausta. Vain 20 prosenttia ky-
selyyn vastanneista oli viettänyt lapsuuttaan oloissa, joissa 
perhe hankki kaupasta muutakin kuin kahvia, sokeria, 
petrolia, tulitikkuja ja usein myös vehnäjauhoja. Tilanne 
tosin vaihteli alueittain, eri vuodenaikoina tai satojen 
mukaan.3

Vuosien 1956 ja 1957 valtiontalouden supistustoi-
menpiteet, sokerin, kahvin, petrolin ja voin hintojen ko-
rotukset sekä suunnitelmat lykätä lapsilisien maksatusta 
käynnistivät keväällä 1957 ensin äitien liikehdinnän ja 
sitten keväällä 1958 suuret ammattiosastojen mielen-
osoitukset. Tyytymättömyys harjoitettuun talouspoli-
tiikkaan johti kesällä 1958 lopulta itsenäisyyden ajan 
ensimmäiseen vasemmistoenemmistöiseen eduskuntaan. 
Tilanne, jossa sokerin ja kahvin hinnankorotukset ajavat 
kansan kaduille, kuvaa kiinnostavalla tavalla kansanta-
louden tilaa ja ruokamenojen osuutta kulutusmenoista. 
Se kertoo myös siitä, että yhteisössä on vielä suuri puolit-
taisen omavaraistalouden osuus. Tällöin kansalaisten vä-
häiset rahat kuluvat sellaisiin tuotteisiin, joita perhe itse 
tai kyläyhteisö ei pysty muuten hankkimaan.

Päivi Uljas

Déjà-vu
Eli historian toisinnot ja uuden aikakauden haaste
”Historia toistaa itseään ensin tragediana, sitten komediana ja vihdoin farssina” on 
tunnettu, mutta täydellisen epätarkka väite. Lausahduksella on pyritty tavoittamaan 
historiallisten tapahtumien omalaatuista analogiaa ja näennäisesti samanlaisten ilmiöiden 
muuntelua eri olosuhteissa. Suomalainen hyvinvointivaltio on sekä historiallisesti että 
aikalaiskokemuksena hyvin nuori ilmiö: sen synty ajoittuu 1960-luvun alkuun. Kivulias 
prosessi, jossa uudet ajatukset valtasivat yhteiskunnan, lähti liikkeelle poliittisen 
ja taloudellisen eliitin pyrkimyksistä supistaa köyhimpien sosiaalista turvaa ja sitä 
seuranneista köyhtyvän yhteisön protesteista. Avaako tapahtumasarjan tutkiminen 
näkökulmia tähän päivään?
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Supistuspolitiikka herättää keskustelua
Helsingin Sanomissa alettiin huhtikuussa 2013 esitellä 
taloustieteilijöiden kritiikkiä Euroopan komission har-
joittamaa talouden supistamispolitiikkaa vastaan4. Lehti 
totesi, ettei talouskuripolitiikan ja Euroopan keskus-
pankin (EKP) päätöksenteon arvostelu ota laantuak-
seen. Väitteen tueksi siteerattiin London School of 
Economicsin professori Paul De Grauwen, Leuwenin 
yliopistotutkijan Juewei Jin, nobelisti Paul Krugmanin 
ja taloustieteen professorin Pertti Haaparannan näke-
myksiä. Lehti kertoi myös, että komissaari Olli Rehn 
kokee kritiikin haittaavan valittua toimintalinjaa. Hel-
singin Sanomien esittelemä talouskurikritiikki ei toki 
ollut uutta, mutta arvostelu oli jo saamassa niin mit-
tavat suhteet, että myös komissaarin oli siirryttävä puo-
lustuskannalle.

Tämänkin keskustelun argumentit tuntuvat kovin 
tutuilta ja vievät ajatukset vuosiin 1957–1960. Jo ke-
sällä 1957 Suomessa alettiin kritisoida harjoitettua ta-
louspolitiikkaa. Vielä keväällä valtiovarainministerinä 
toiminut Aarre Simonen oli joutunut jättämään halli-
tuksen. Samana kesänä Simonen arvioi politiikkaa, jota 
itse oli aiemmin ollut puolustamassa: ”Kesken kansain-
välistä noususuhdannetta maahan rakennettiin yleisen 
talouspolitiikan virheillä 80 000 hengen työttömyys, 
jonka sinänsä välttämätön hoitaminen vei kassan tyhjäksi 
[…] talouselämämme kehitys on saanut ja on jatkuvasti 
saamassa lisää depressiivisiä jollei suorastaan deflatorisia 
piirteitä.”5

Syksyllä 1957 käytiin kuitenkin vielä voimakasta 
mielipidekamppailua supistuspolitiikan puolesta. Hel-
singin Sanomat kirjoitti 30.10.1957 pääkirjoituksessaan 
sosiaalimenoista: ”Sosiaalimenojemme arvioidaan tänä 
vuonna nousevan yli 110 miljardiin markkaan eli yli 12 
prosenttiin nettokansantulosta [...] Yhteiskunnassa, jossa 
kansantulo ja hyvinvointi jatkuvasti kasvavat ei tällaista 
kehitystä voi pitää itsestään selvänä.” Lehden mukaan 
sosiaalipolitiikan suunta määräytyi sotien jälkeen, jolloin 
yleinen tulotaso oli paljon matalampi kuin nykyään. 
”Olosuhteiden muuttuessa on myös mainittu politiikka 
kypsä tarkasteltavaksi. Tätä tehtäessä on syytä muistaa, 
että meillä ei ole nyt eikä tulevaisuudessakaan kansanta-
loudellisia mahdollisuuksia lisätä sosiaalimenojen osuutta 
kansantulosta vaan pikemminkin päinvastoin.” Yrittäjät 
organisoivat syksyllä Yritteliäisyyden viikon perhejuhlan, 
jonka kutsutunnuksena oli ”Työllä eikä avustuksilla on 
maa rakennettava”.6

Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti pian Yritteliäi-
syyden viikon jälkeen keskustelutilaisuuden aiheesta 
”Voidaanko sosiaalimenojamme supistaa?”. Erkki Tuo-
miojan mukaan ”[Pekka] Kuusen alustuksessa myötäiltiin 
yleisesti vallinneita käsityksiä sosiaalimenoista valtion- ja 
kansantaloutta rasittavina kustannuksina”7. Kuusi syytti 
sosiaalipolitiikan rakentajia ”eskomaisiksi töyhtöpäiksi, 
joiden sydämen into ylittää aivojen kirkkauden”8. Tässä 
yhteydessä Sosiaalipoliittinen yhdistys antoi syksyllä 
1957 Kuuselle tehtäväksi laatia tutkimuksen siitä, kuinka 
sosiaalimenoja voitaisiin supistaa. Mielialat muuttuivat 

yhteiskunnassa niin nopeasti, että kun Kuusen kuuluisa 
tutkimus 60-luvun sosiaalipolitiikka lopulta ilmestyi 
vuonna 1961, sen mallina oli jo keynesiläiseen kasvuun 
perustuva sosiaalipoliittinen uudistustyö9.

Helsingin Sanomat siteerasi syksyllä 1957 Uuden 
Suomen hyvinvointivaltiokritiikkiä:

”Sen moraalisesti arveluttavat, omavastuisuutta ja aloite-
kykyä herpaannuttavat seuraukset alkavat olla jo niiden 
nähtävissä, jotka eivät halua tosiasioita kiertää. Mutta 
hyvinvointivaltioaatteen dogmaattisimpienkin ajajien 
luulisi tunnustavan, että seurauksena on myös keinotekoi-
sesti luotu järjestelmä, joka koko ajan kiristää kansalaisten 
veroruuvia sekä valtion että kuntien puolella, järjestelmän 
itsensä joutuessa kumminkin kasvaviin vaikeuksiin. […] 
Paljon varakkaampana maana Ruotsi on toistaiseksi kes-
tänyt kokeilun paremmin, mutta pää alkaa sielläkin tulla 
vetävän käteen.”10

Sosialidemokraattinen puolue oli hajaantunut keväällä 
1957 osasyynä juuri talouskuripolitiikka. Oppositioon 
joutunut entinen puoluejohto julkaisi joulukuussa Hel-
singin Sanomissa koko sivun ilmoituksen, jonka ot-
sikkona oli ”Kireä rahapolitiikka on saanut tuomionsa”. 
Kesällä 1958 Suomeen tuli sitten kaikkien suureksi yllä-
tykseksi vasemmistoenemmistö.

Ja ääni muuttui kellossa 
Shokkivaalien jälkeen mennyttä kireän rahan kautta ja 
valtion talouden supistusohjelmaa alettiin arvioida yhä 
kriittisemmässä sävyssä. Helsingin Sanomat kirjoitti: 
”Toisaalta on ilmeistä, että jatkuva elintason nousu on 
maassamme erittäin tärkeätä. Onhan nyt jo voitu todeta, 
että kun elintason nousu hidastuu tai pysähtyy, syntyy 
poliittisesti epämiellyttävä ilmapiiri.”11 Syyskuussa 1958 
lehti esitteli Veronmaksajien Keskusliiton selvitystä suo-
malaisen budjettirakenteen ongelmista. Valtio oli ku-
luneen vuoden aikana yhä vaurastunut, vaikka se oli 
samanaikaisesti potenut kassavarojen puutetta, mikä ylei-
sesti tunnettiin kassakriisin nimellä.

Veronmaksajien Keskusliitto oli vertaillut suoma-
laista käytäntöä muihin maihin ja totesi, että ”valtion 
liikelaitoksiin ja yleensä valtion tuloa tuottavaan omai-
suuteen tapahtuneet sijoitukset on meillä rahoitettu 
verovaroin, eikä niin kuin Ruotsissa ja useissa muissa 
maissa pääasiassa lainoilla, joiden korot ja kuoletukset 
voidaan aikanaan maksaa sijoitusten tuotosta”12. Valtion 
velat olivat kansainvälisesti vähäisiä. Valtiovarainmi-
nisteriön historiateoksessa esitetyn laskelman mukaan 
valtionvelka suhteessa markkinahintaiseen bruttokan-
santuotteeseen oli vuonna 1962 Suomessa vain 11 pro-
senttia, kun se Yhdysvalloissa oli 43 ja Ruotsissa noin 
23 prosenttia13. Helsingin Sanomat myönsi pääkirjoi-
tuksessaan ”Vaurastuva valtio”, että ”valtion ns. tuloa 
tuottava omaisuus on kasvanut monin verroin voimak-
kaammin kuin sen velkataakka […] Kassakriisien yh-
teydessä joskus viljelty sanonta konkurssikypsästä val-
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tiosta ei niin ollen ole ollut paikallaan huolimatta siitä, 
että valtion sijoitukset eivät suinkaan ole tuotteliainta 
laatua.”14 Helmikuussa 1959 samalla palstalla ihme-
teltiin:

”[O]n outoa, että vallitsevassa talouspoliittisessa ajattelussa 
olemme näin kauan pysyneet umpiossa. Se on sellaista 
pitäytymistä vanhoissa uskomuksissa, jotka vaikka ovatkin 
vääriä, pidetään kunniassa, koska ne ovat vanhoja. Se on 
myös sellaista negatiivista vanhoillisuutta, joka voi aiheuttaa 
korvaamattoman suuria vahinkoja.”15

Ainoa oikea talouspolitiikka ja talouden rautaisten lakien 
määräävyys kyseenalaistettiin. Hyvinkin filosofista poh-
dintaa kuultiin jo protestivaaleja seuranneen vuoden ke-
väällä. Helsingin Sanomien pääkirjoittaja pohti taloudel-
listen näkemyserojen ja maan taloustuntemuksen heik-
koutta verrattuna muihin maihin. Kirjoittajan mukaan ei 
olekaan

”ihme, että koulutuskin [on] retuperällä […] Kansanta-
lous, joka talousopetusaineena lähinnä tulisi kysymykseen, 
on kaikista talousaineista humanistisin. Sen opetus voisi 
helposti saada tunnepohjaisen sävyn aineen moniselittei-
syydestä johtuen. Ideologiset ja tulkinnalliset erimielisyydet 
saattaisivat muodostua suuriksikin. Sitä, mitä toisella taholla 
pidettäisiin objektiivisena ja luotettavana talousoppina, ei 
ehkä toisella taholla sellaiseksi tunnustettaisikaan.”16

Myös professori Mikko Tamminen puheenvuorossaan 
Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa ky-
seenalaisti yhden ja ainoan talouspoliittisen totuuden: 
”Yleisesti esiintyy myös ns. sosiaalista metafysiikkaa, joka 
ilmenee siten, että talouspoliittisten toimenpiteiden pää-
määräksi ilmoitetaan jokin tarkemmin määrittelemätön 
’kokonaisuuden etu’.” Tammisen mukaan olikin erehdys 
kuvitella, että olisi joitain ”objektiivisia asiantuntijoita”, 
jotka pitäisivät silmällä vain ”yleistä etua tai kansanta-
louden kokonaisuutta”.17

Hyvinvointivaltiokehitys käynnistyy
Vasemmistoenemmistön kausi 1958–1962 muodostui 
käännekohdaksi. Hyvin monimutkaisten poliittisten 
kuvioiden ja raadollisten taistelujen tuloksena maahan 
säädettiin työttömyysturvalaki, työeläkelaki ja kolmas 
lomaviikko. Lapsilisiä ja eläkkeitä nostettiin, ja budjet-
tipolitiikan suunta muuttui. Prosessi hajotti useimmat 
puolueet. Ammattiyhdistysväki sekä lähinnä SKDL:n ja 
SDP:n kansanedustajat ajoivat sosiaalivakuutusta, mutta 
sen sisällöstä oli suuria erimielisyyksiä. Toisaalta vasem-
mistopuolueiden keskinäinen riitaisuus piti maalaisliitto-
laisen vähemmistöhallituksen vallassa lopun vaalikautta 
sen jälkeen, kun lähinnä puolueiden oikeistosiipien muo-
dostama ”yöpakkashallitus” kaatui joulukuussa 1958. 
Politiikka eteni puolueiden lukuisten sisäisten fraktioiden 
liitoilla, jotka ohittivat hallituksen mitä anarkistisimmilla 
tavoilla kerta toisensa jälkeen. Eduskunnan vasemmis-
toenemmistö pakotti oikeiston ja työnantajat myönny-
tyksiin, mutta kompromissien seurauksena suomalainen 
sosiaalivakuutus pysyi dualistisena: maaseudun eläjille 
jäi heikompi työttömyys- ja eläketurva kuin palkkatyö-
läisille. Järjestelmä sopi jotenkin vielä silloiseen elinkei-
norakenteeseen, koska maaseudun aputalous mahdollisti 
vähintäänkin hengissä pysymisen huonommankin sosiaa-
liturvan oloissa.

Eduskuntakauden aikana aloite siirtyi vasemmalle, ja 
puolueiden sisällä hyvinvointivaltiota kannattavat ryh-
mittymät pääsivät valtaan. Vuoteen 1968 mennessä lähes 
kaikissa puolueissa oli hyväksytty tavoitteeksi hyvinvoin-
tivaltio, vaikka sellaista ei kukaan oikeastaan ollut ajanut. 
Sairausvakuutuslaki säädettiin vuonna 1963, ja asteit-
tainen siirtyminen 40-tuntiseen työviikkoon sovittiin 
vuonna 1964. Seuraava suuri uudistusvaihe 1970-luvun 
vaihteessa tuotti kansanterveyslait, yleissitovan työehto-
sopimusjärjestelmän ja peruskoulu-uudistuksen.

Mielenkiintoista kyllä, valtaosa pääkaupunkiseudun 
eläkeläistutkimuksen vastaajista katsoi, että heidän vel-
vollisuutensa olisi ollut auttaa tarvittaessa taloudellisesti 
vanhempiaan senkin jälkeen, kun he olivat muuttaneet 

”Vuoteen 1968 mennessä lähes 
kaikissa puolueissa oli hyväk-
sytty tavoitteeksi hyvinvointi-
valtio, vaikka sellaista ei kukaan 
oikeastaan ollut ajanut.”
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pois kotoaan. Tiedetään, että monien kehitysmaiden 
budjeteissa maasta muuttaneiden lähettämät rahat ko-
tiseudulle ovat merkittävä osa kansantaloutta. Vuosien 
1950–1960 välisenä aikana maa- ja metsätaloudesta sekä 
maatilataloudesta poistui runsaat 500 000 ihmistä Suo-
messa; heistä avustavia perheenjäseniä oli yli 300 000. 
Alle viiden hehtaarin tiloilta avustavien perheenjäsenten 
määrä väheni yli 40 ja alle kahden hehtaarin tiloilta yli 
60 prosenttia.18

Pääkaupungin militantit ammattiosastot olivat kiin-
nostuneita myös maaseudun ihmisten sosiaalisen turvan 
lisäämisestä, koska heistä niin suuri osa oli maaltamuut-
tajia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun rakennus- ja 
elintarvikealojen eläkeläisten kyselytutkimukseen vas-
tanneista vain noin 7 prosenttia oli syntyperäisiä helsin-
kiläisiä. Suuri muutto tapahtui 1950-luvulla pääasiassa 
maan sisällä, ja varmaan osin tästä syystä köyhien ryhmät 
sekä kaupungeissa että maaseudulla tunsivat jopa suku-
yhteyden tuomaa solidaarisuutta. Kamppailu univer-
saalin julkisen sosiaalivakuutuksen puolesta oli hyvin 
järkevää toimintaa. Maalta muuttaneiden nuorten palkat 
olivat pieniä ja kustannukset kaupungeissa suuria. Ela-
tusvelvollisuus omista vanhemmista kutistui tai hävisi 
kokonaan, kun eläke- ja työttömyysturvajärjestelmät ja 
sairausvakuutus saatiin aikaiseksi. Monille vaatimatto-
mista oloista tuleville nuorille 1960-luvun innoittava 
tunnus ”ruumis kuuluu itselle” merkitsi ylisukupolvisen 
elatusvelvollisuuden poistumista.

Eiväthän vuodet ole veljeksiä
Matka 1950-luvun Suomesta tähän päivään on pitkä. 
Maamme kansantulo on kahdeksankertaistunut ja kas-
vanut Japanin jälkeen kaikista nopeimmin tärkeimpiin 
teollisuusmaihin verrattuna. Kuulumme Euroopan 
unioniin, eikä meillä ole omaa kansallista valuuttaa. 
Tavaroiden, ihmisten ja pääomien liikkuvuus lisää kil-
pailun merkitystä, ja EU:n säännöt pakottavat julkisten 
hankintojen kilpailuttamiseen. Maailmanmitassa näyt-
täisi hegemoninen valta valuvan Yhdysvalloista ja Länsi-
Euroopasta Itä-Aasiaan ja muihin kehittyviin maihin. 
Ovatko edellä kuvatut déjà-vu-kokemukset siis sirpa-
leista historiallista huumoria, joka ei ole enää ajankoh-
taista?

Espanjalaiset tutkijat Ponticelli ja Voth ovat tarkas-
telleet valtiontalouden supistamis- ja kurihankkeita Wei-
marin tasavallan ajoista näihin päiviin. Heidän huomat-
tavan hyvin dokumentoitu tutkimustuloksensa on, että 
julkisen talouden säästöjen ja poliittisen epävakauden 
välillä on voimakas positiivinen korrelaatio.19 Tässä mie-
lessä Suomen tapahtumat 1950-luvulla voidaan nähdä 
samankaltaisena ilmiönä, joka budjettikurin avulla nyt 
koettelee esimerkiksi Kreikkaa. Sitä voidaan pitää hy-
vinkin kiinnostavana esimerkkinä kuripolitiikan ja kan-
salaistoiminnan keskinäissuhteesta, jollainen näyttäisi 
jatkuneen jo lähes sadan vuoden ajan.

Suomessa hyvinvointivaltion kehitys liittyi myös 
toiseen suureen yhteiskunnalliseen prosessiin, nimittäin 

nopeaan alkutuotannon kannattavuuskriisiin, kaupun-
gistumiseen ja teollistumiseen. Sekä maaseudun köyhtyvä 
mökkiläis- ja pienviljelijäväestö että kaupunkien pienitu-
loiset ihmiset kokivat yhtäaikaisesti vanhan elämäntavan 
murroksen ja supistustoimenpiteiden köyhdyttävän 
vaikutuksen.  Tässä tilanteessa vanhan työväenliikkeen 
visio sosiaalivakuutuksesta osoittautui houkuttelevaksi 
ja tärkeäksi ja muodosti kriittiselle massalle toimivan 
ohjelman. Puoliproletaarinen elämäntapa on maailman-
laajuisesti edelleen hyvin laaja ja hitaasti väistyvä ilmiö. 
Köyhtyvät agraariyhteiskunnat työntävät liikaväestöään 
maailmalle, ja tämäkin ilmiö on vuosisatoja, ellei vuosi-
tuhansia vanha.

Edellinen vapaakaupan ja globalisaation 
vaihe
Monet piirteet 1900-luvun loppupuolen kansainvälisessä 
taloudessa ovat olleet samantyyppisiä kuin 1800-luvun 
viimeisinä vuosikymmeninä. Vuodet 1870–1913 olivat 
nopean globalisaation aikaa: pääoma ja työvoima liik-
kuivat yli kansallisten rajojen ennätyksellisen suuressa 
määrin, ja kauppa kasvoi voimakkaasti nopeasti laskevien 
kuljetuskustannusten vuoksi. Maailmansotien välisenä 
aikana palattiin kuitenkin tullien suojaamaan kauppapo-
litiikkaan. Kansainväliset pääomamarkkinat romahtivat, 
ja massamuutto loppui tai ainakin hidastui huomatta-
vasti.20

Euroopasta muutti noin 60 miljoonaa ihmistä pois 
vuoden 1820 jälkeen, heistä kolme viidesosaa Yhdys-
valtoihin. Euroopan työvoima väheni 13 prosenttia, ja 
työvoimaa vastaanottavien maiden työvoima lisääntyi 
40 prosentilla. Euroopan köyhimpien periferian maiden 
työvoima vähentyi jopa 22 prosenttia vuosina 1870–
1913.21 Suurella muuttoaallolla oli ratkaisevaa merkitystä 
sekä työvoimaa luovuttavien maiden että vastaanottavien 
maiden palkkatasoon. Argentiinassa palkat laskivat 21 
prosenttia, Australiassa 15, Kanadassa 16 ja Yhdysval-
loissa 8 prosenttia.22

Yhdysvalloissa säädettiin vuodesta 1880 lähtien 
puolen vuosisadan aikana lukuisa joukko uusia lakeja ja 
rajoituksia, jotka pyrkivät estämään maahanmuuttoa, ja 
sama tapahtui Argentiinassa, Australiassa, Brasiliassa ja 
Kanadassa. Silloisia maahanmuuton vastaisia asetuksia on 
pyritty selittämään lisääntyneellä rasismilla, muukalaisvi-
halla, uusien ja entisten maahanmuuttajien laajenevalla 
etnisellä kuilulla ja jopa huonotasoisilla maahanmuutta-
jilla sekä heidän tuottamallaan uhalla. Taloushistorioit-
sijat Kevin H. O`Rourke ja Jeffrey G. Williamsson va-
roittivat jo vuonna 1999 ilmestyneessä tutkimuksessaan 
The Globalization and History samoista ongelmista, joita 
edellisen vapaakauppavaiheen työvoiman, tavaran ja pää-
omien vapaa liikkuvuus aiheutti23. Maahanmuuttoon 
suuttuneet kansalaiset ja heidän liikehdintänsä painos-
tivat poliitikot säätämään esimerkiksi Yhdysvalloissa 
maahanmuuttorajoitukset.

Nämä aiemman globalisaatiovaiheen reaktiot maa-
hanmuuttoon tarjoavat O`Rourken ja Williamssonin 
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mielestä mahdollisuuksia ennustaa tulevaa kehitystä, 
koska yhtäläisyydet ovat heidän mukaansa ilmeisiä. Epä-
tasa-arvoisuus on lisääntynyt OECD-maissa vuodesta 
1970 lähtien, ja erityisesti juopa koulutetun ja koulut-
tamattoman työvoiman palkkatason välillä on kasvanut 
juuri kuten tapahtui työvoimaa vastaanottavissa maissa 
aiemman voimakkaan globalisaation vaiheessa. Koulut-
tamattoman työvoiman palkkakehitys on hidastunut 
jälleen sitten vuoden 1970, ja heidän reaalitulonsa on 
jäänyt jälkeen muista. Vuosituhannen taitteessa julkais-
tussa kirjassaan tutkijat ennustivat: ”[J]os historia toistaa 
itseään, maahanmuuttovastaisuus lisääntyy tulevaisuu-
dessa ainakin niin kauan kuin kouluttamaton työvoima 
pysyy taloudellisessa kuopassa.”24

Suomalaisen pienviljelyn kannattavuuden romah-
taessa suuren muuton alkuvuosina työttömyys kasvoi. 
Vuonna 1957 Helsingin Rakennustyöläisten keskusjär-
jestön kokouksissa keskusteltiin useaan otteeseen siitä, 
että ulkopaikkakunnilta tulevat vievät työpaikat ja että 
vieraat pilaavat työkohteita, alittavat tariffeja ja ovat huo-
nosti järjestäytyneitä. Samalla puitiin, mitä asialle pitäisi 
tehdä.25 Eduskuntaan valittiin sitten 1958 vasemmisto-
enemmistö, ja hyvinvointivaltiokehitys käynnistyi. Mil-
joona suomalaista muutti maalta kaupunkeihin vuosina 
1950–1970, eikä minkäänlaista merkittävää maalaisten 
muuton vastaista liikehdintää ole jäänyt historiankir-
joihin. Voimakas kansalaisliikehdintä, paraneva sosiaali-
turva ja massamuutto Ruotsiin auttoivat tilanteesta sel-
viytymisessä.

Kun ihmiset kokevat elinolonsa uhatuiksi ja pel-
käävät turvallisuutensa puolesta, syntyy useimmiten jon-
kinlainen vastaliike26. Kenties juuri ylätason poliittinen 
reagointi määrittää suunnan, johon paine purkautuu. 
Vapaan kilpailun ideologia painottaa kysynnän ja tar-
jonnan suhdetta, ja maahanmuuttovastaisuus onkin ehkä 
historiallisesti tunnetuin tapa vastata työvoiman ylitar-
jontaan, jos muut vastaukset eivät ole uskottavia tai sel-
laisia ei ole tarjolla. Tämä ilmiö on jälleen eurooppalaista 
todellisuutta.

Historian ikuiset tendenssit ja aikakauden 
suuri haaste

Immanuel Wallerstein kuvaa teoksessaan Historiallinen 
kapitalismi (1983), miten kapitalistinen maailmantalous 
kehittyy keskusten ja syrjäisempien alueiden vuorovai-
kutuksena. Työvoiman halpuus imee periferiaan teolli-
suutta, ja samalla kun yhteiskunta muuttuu palkkatyö-
läisyhteiskunnaksi, myös palkkataso nousee. Wallers-
teinin mukaan perifeeristen alueiden puoliproletaarinen 
palkkatyöväestö kykenee myymään työvoimaansa hal-
vemmalla, koska vain osa hengissä pysymiseen ja työ-
voiman uusintamiseen tarvittavista hyödykkeistä saadaan 
palkkatyön ansioilla. Suuri osa elintarpeista voidaan tyy-
dyttää perheyhteisöjen muulla toiminnalla.27

Teollistuvien ja kaupungistuvien maiden talous on 
kasvanut ja kasvaa nopeasti. Kasvun sysää useimmiten 
liikkeelle muualla jo kilpaillun teollisuuden siirtyminen 
kohti halvempaa työvoimaa, joka selviää osittaisen perhe- 
ja aputalouden avulla. Puoliproletaaristen yhteisöjen 
matala palkkataso ja nopea kasvu luovat kilpailutilan-
netta ja saattavat harhauttaa luulemaan tulevaisuutta sel-
laiseksi, mikä oli meidän menneisyyttämme vielä 50–60 
vuotta sitten.

Muutos on ollut käynnissä maailman mittakaavassa 
vasta pari sataa vuotta, ja kaikkialla joudutaan ratkomaan 
samoja ongelmia. Yhteiskunnallisten prosessien keski-
näisriippuvuudet kasvavat kaiken aikaa. Perheen tar-
joama sosiaaliturva ei enää toimi, ja esimerkiksi liikenne, 
sairaanhoito sekä tietoyhteiskunta vaativat jatkuvasti mo-
nimutkaisempia järjestelmiä. Yhteiskunnan uuden infra-
struktuurin pyörittäminen vaatii yhä korkeatasoisempaa 
koulutusta. Uuden elämänmuodon järjestämisen ja ra-
hoittamisen malleista väitellään ja taistellaan joka puo-
lella maapalloa. Kansalliset traditiot ja visiot vaihtelevat, 
ja historiallinen tietoisuus muuttuu hitaasti.

Kamppailu kulloisestakin kansantulon jaosta, eliitin 
haluttomuus maksaa veroja ja heidän pyrkimyksensä 
kääntää valtion kassa ovat tunnistettuja historiallisia il-

”Kun ihmiset kokevat elinolonsa 
uhatuiksi ja pelkäävät turvalli-
suutensa puolesta, syntyy useim-
miten jonkinlainen vastaliike.”
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miöitä. Jos entisaikain ryöstelevät aateliset veivätkin 
valtion kassan lukemattomiin sotiinsa tai ylellisyyteen, 
kyläyhteisöt saattoivat silti pysyä hengissä ja toimia en-
tiseen tapaansa.

Sen sijaan nykyisen kaltaisen, teknologialtaan yli-
voimaisen, lähes täydellisesti palkkatyöläistyneen ja 
urbanisoituneen yhteiskunnan organisoiminen on uu-
denlainen haaste, ja aiemmat toimintamallit näyttävät 
uudella tavalla vaarallisilta. Valtio, joka vastaa lasten ja 
vanhusten hoidosta, tasokkaasta koulutuksesta ja sosiaa- 
lisesta turvallisuudesta, on todellinen historiallinen 
uutuus, jonkalaista maailman kansojen enemmistö pitää 
lähes utopiana. Kuin salaa ja hiipien pohjoismaiset mallit 
ovat nousseet kansainvälisten vertailujen kärkeen, eikä 
kyse ole sattumasta tai tarkoitushakuisista vertailuista. 
Modernien yhteisöjen haavoittuvat ja monimutkaiset 
keskinäisriippuvuudet vaativat luotettavia järjestelmiä, 
ja ainakin nykyisessä historiallisessa tilanteessa poh-
joismainen hyvinvointivaltiomalli näyttäisi tarjonneen 
toimivia ratkaisuja, kuten lukuisat vertailut osoittavat. 
Suomi on erään tuoreen tutkimuksen mukaan maailman 
vähiten epäonnistunut maa.28

Hyvinvointivaltion infrastruktuuri on tavattoman 
paljon kalliimpi kuin puolittaiseen omavaraistalouteen 
ja kyläyhteisötoimintaan perustuva systeemi. Minkä ta-
hansa sektorin laiminlyönti kostautuu lähes koko yhteis-
kunnalle, onpa kyse koulutuksesta, teiden kunnosta tai 
sosiaalihuollosta. Vaikka erilaisten organisoimismallien 
tuloksia ei vielä kyetä täysin arvioimaan, olennaista 
näyttäisi olevan, kykeneekö urbanisoitunut yhteisö ke-
räämään riittävän osuuden kasvaneesta kansantulosta uu-
denlaisten tarpeiden rahoittamiseen. 

Talouden kasvu tai palkkatyöläistyminen eivät 
Suomessa 1950-luvulla mitenkään itseohjautuvasti 
tuottaneet tarvittavia palveluita tai hyvinvointival-
tiota. Kamppailua käytiin siitä, kuka ohjaa ja hallitsee 
lisääntyvää kansantulon ylijäämän käyttöä, ja siitä, 
käytetäänkö kasvun hedelmät hyvinvointivaltion ra-
kentamiseksi. Tämäkin kysymys käynee kaiken aikaa 
ajankohtaisemmaksi yhteiskunnan uusien haasteiden 
edessä. Kykenemmekö verottamaan kansantulon yli-
jäämää tarpeeksi, vai karkaako se veroparatiiseihin? 
Vaihtoehtona tuskin on paluu kyläyhteisön omavarais-
talouteen.
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