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Globalisaation yhteydessä on puhuttu paljon kansallisvaltioiden katoamisesta. Tutkielmassa 

tarkastellaan, miten valtio näyttäytyy valtioneuvoston globalisaatioselvityksien retoriikassa. 

Keskeisenä käsitteenä on kilpailuvaltio, joka on yksi tapa hahmottaa markkinoiden ja valtion 

suhdetta. Tutkimuksessa oletetaan, että Suomessa on tapahtunut muutos, jossa valtiosta on tullut 

niin sanottu kilpailuvaltio. Kilpailuvaltio liittyy läheisesti uusliberaaliin globalisaatiodiskurssiin. 

Tutkimusaineistona ovat valtioneuvoston vuonna 2004 ja 2006 teettämät globalisaatioselvitykset, 

joita analysoidaan Perelmanin argumentaatioteorian avulla. Tutkimus keskittyy siihen, miten 

suomalainen yleisö pyritään vakuuttamaan kilpailuvaltiopolitiikasta. Tutkimuksessa osoitetaan, että 

vakuuttaminen tapahtuu ensinnäkin vetoamalla selvitysten tekijöiden epäpoliittiseen asemaan 

virkamiehinä. Toisekseen globalisaation väitetään olevan vastustamaton prosessi, johon toimijoiden 

täytyy vain sopeutua. Kolmanneksi globalisaatio esitetään kansallisena haasteena, jonka 

ratkaisemiseksi vaaditaan kansallista yhtenäisyyttä ja muuttumista. Valtion sijaan retoriikassa 

puhutaan ”julkisesta”, jonka tehtävänä on väistyä yksityisten toimijojen tieltä hyvinvoinnin 

tuottajana. Julkisen tulee keskittyä liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämiseen. Selvityksillä 

tuotetaan globalisaatiota ja kilpailuvaltiota, mutta se puetaan retorisesti kansallisen pelastamiseksi, 

epäpoliittiseksi hallinnoinniksi ja globalisaation imperatiiveihin vastaamiseksi. 
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1. Tutkimuksen tausta 

Globalisaatiokeskustelun yksi keskeisistä teemoista on ollut kansallisvaltioiden katoaminen 

globalisaation myötä. Keskeisenä teesinä on ollut, että kaupan, pääomien, teknologian ja ihmisten 

liikkuminen vaikeuttavat perinteistä kansallista politiikantekoa ja irrottavat ihmisten lojaliteetin 

kansallisesta alueesta. Kehitys johtaa lopulta perinteisen kansallisvaltion kutistumiseen. Siitä mitä 

on tulossa kansallisvaltion tilalle, on erimielisyyttä. Ei kuitenkaan tarvitse kuin lukea lehtiä ja 

katsoa uutisia, niin huomaa, että käsite valtio on edelleen käytössä eikä ole kadonnut minnekään. 

Kiinnostavampi näkökulma globalisaatioon on mielestäni kysyä, miten valtio on edelleen säilynyt ja 

miten sitä on uudelleen tuotettu keskeisenä käsitteenä kaiken globalisaatiopuheen keskellä. 

Tarkoituksenani onkin tutkia, miten suomalainen poliittinen ja taloudellinen virkamieseliitti on 

tuottanut globaalien markkinoiden ja valtion suhdetta retoriikassaan. 

Yksi tapa, jolla valtiolle on edelleen luotu merkitystä globaalissa maailmassa, on puhe 

kilpailuvaltiosta. Suomalaisessa tutkimuksessa on käsitelty paljon kilpailuyhteiskunnan syntymistä 

1980- ja 1990-luvuilla. Keskeistä tälle muutokselle on suomalaisen yhteiskunnallisen sanaston 

muuttuminen siten, että käyttöön on otettu ”kilpailuvaltion kielioppi”
1
. Poliittista kenttää alettiin 

1980-luvun ja 1990-luvun murrosvuosina hahmottaa ja kuvata yritysmaailmasta tutuilla käsitteillä, 

jotka levisivät kattamaan koko yhteiskuntaa. Ilmiötä voi kutsua myös uusliberaaliksi politiikaksi. 

Kielen muutos tarkoittaa myös muutosta niissä tavoissa, joilla todellisuutta hahmotetaan ja 

ymmärretään. Vastaavasti tämä on johtanut toimintaan, joka edelleen tukee uusliberaalin 

kilpailuvaltio- ja globalisaatiopuhetavan mukaista maailmankuvaa. Tarkastelenkin tutkimuksessani 

globalisaatiota ja valtiota juuri kilpailuvaltiodiskurssin kannalta ja hahmotan, kuinka 

kilpailuvaltioretoriikka näkyy valtioneuvoston teettämissä globalisaatioselvityksissä. 

Diskurssit menevät päällekkäin ja lomittuvat toisiinsa, minkä seurauksena syntyy jännitteitä eri 

käsitteiden välille. Kilpailuvaltioon ja globalisaatioon liittyen yksi keskeisistä jännitteistä on 

kansallisen ja globaalin ajattelun välillä, mikä ilmenee puheena kansallisvaltion katoamisesta 

globalisaation seurauksena. Tämä sama jännite on Suomen hallituksen globalisaatioselvityksissä, 

jossa samaan aikaan puhutaan globaalista taloudesta, kaupan, ihmisten ja pääomien vapaasta 

virtaamisesta yhdessä Suomen, kotimaan, kansallisten yritysten ja Suomen kansallisen menestyksen 

tärkeyden kanssa. Maailman on yhtä aikaa ”aidosti globaali” ja kansallinen. Kilpailuvaltiopuhe 

rakentuu sen varaan, että maailma on yhtä aikaa globalisoitunut, mutta samaan aikaan pitää tehdä 

tiukasti töitä kansallisen tilan kansainvälistymisen, uudistumisen ja avautumisen eteen. 
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Koska poliittiset toimijat hahmottavat todellisuutta globalisaation kautta, on tärkeää tutkia sitä, 

millainen tämä viitekehys on, sillä sen kautta katsotaan myös muita politiikan aloja. Se vaikuttaa 

siihen, miten muihin poliittisiin käsitteisiin, kuten demokratiaan, yhteiskunnalliseen 

tasavertaisuuteen ja hyvinvointiin suhtaudutaan. Uusliberaali diskurssi on vaikuttanut hyvin paljon 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja siten tutkimus on erittäin tärkeä nykypäivän ymmärtämisen kannalta. 

Haluni tutkia juuri tätä nimenomaista aihetta lähtee henkilökohtaisesta uteliaisuudesta ymmärtää, 

miksi nykytodellisuus näyttää siltä kuin se näyttää. Monet asiat, jotka tapahtuvat Suomessa 

yksilötasolla, kuntatasolla ja valtakunnan tasolla ovat seurausta kilpailudiskurssin omaksumisesta. 

Valtiojohto hakee kansallista kilpailukykyä innovaatioin, huippuyksiköin ja etsii maabrändiä. 

Kunnissa luovutaan palveluiden järjestämisestä ja siirrytään ostopalveluihin ja yksityistämiseen. 

Yksilöiden pitää kouluttautua ja huolehtia osaamisestaan epävarmemmilla työmarkkinoilla. 

Kaikessa vedotaan Suomen kilpailukykyyn globaaleilla markkinoilla. 

Aiheen tutkiminen edellyttää tukeutumista useamman eri tieteenalan tutkimuksiin. Globalisaatio on 

aiheena aidosti tieteenalojen rajoja ylittävä. Sitä on tutkittu Suomessa ja maailmalla niin 

sosiologian, taloustieteen, kulttuuritutkimuksen, politiikan tutkimuksen, kansainvälisten suhteiden 

kuin maantieteen näkökulmista. Kullakin tieteenalalla on ollut omat traditionsa, jotka ovat 

vaikuttaneet siihen, miten ne näkevät globalisaation. Samalla tieteenalat ovat vetäneet keskustelua 

omiin suuntiinsa ja yhteistä näkemystä tai määritelmää globalisaatiosta ei ole syntynyt.
2
 Koska tämä 

tutkimus on kansainvälisen politiikan opinnäyte, pitäisi sen edustaa kansainvälisen politiikan 

näkemystä asiaan. Kuitenkin kansainvälinen politiikka on itsessään niin laaja ja pluralistinen ala, 

että sille ominaista näkökulmaa on vaikeaa määrittää. Kansainvälinen politiikka on alusta alkaen 

ollut useita tieteenrajoja ylittävä ja yhdistävä, joten tutkimukseni solahtaa sujuvasti sen piiriin. 

Sinänsä alan pluralismi heijastaa mielestäni enemmän todellisuuden luonnetta kuin oppialan 

heikkoutta. Se on vain vahvuus, että maailman pirstaleisuus näkyy eikä pyritä johonkin suureen 

Totuuteen. 

Tutkimukseni keskeisenä käsitteenä on valtio, joka on ollut kansainvälisen politiikan monien 

teorioiden keskiössä. Mikäli globalisaatio ja valtion muuttuminen otetaan tosissaan, sillä on erilaisia 

seurauksia oppiaineen teoreettisille traditioille. Tämä pätee tosin kaikkiin yhteiskuntatieteellisiin 

teorioihin, jotka lähtevät liikkeelle valtiosta ja kansakunnista. Kansainvälisen politiikan tieteenalalla 

suhtautuminen globalisaation tuomaan muutokseen on riippunut kunkin tradition valtio- ja 

politiikkakäsityksestä. Liberaaleihin teorioihin globalisaatio ja valtion muuttuminen on sopinut 

hyvin, kun taas poliittisen realismin edustajilla on ollut vaikeuksia hyväksyä tai sovittaa muutoksia 
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lähestymistapaansa. Pitkälle vietynä valtion muutoksen pitäisi johtaa myös muutoksiin 

kansainvälisen politiikan teorioissa.
3
 Sittemmin tieteenalalla on pyritty käsittelemään globalisaation 

tuomaa muutosta, ja esimerkiksi Buzan on tarjonnut englantilaisen koulukunnan ideoihin pohjaavan 

teorian, jonka avulla globalisaatiota voitaisiin käsitellä paremmin
4
. 

1.1. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkin globalisaatiota ja suomalaista kilpailuvaltiota sosiaalikonstruktivistisen viitekehyksen kautta. 

Se merkitsee sitä, että keskityn tutkimuksessani ideoihin, joita suomalaisella poliittisella ja 

taloudellisella eliitillä on globalisaatiosta ja valtiosta. Tutkin, miten nämä ideat näkyvät 

virkamiesten laatimissa globalisaatioselvityksissä, koska ideoiden pohjalta selvityksissä tuotetaan 

todellisuutta tietynlaiseksi ja toisaalta kehotetaan toimimaan näiden ideoiden mukaisesti. Lähden 

liikkeelle oletuksesta, että aineistossa tuotetaan kilpailuvaltiota, joka on yksi tapa käsitteellistää 

valtion diskursiivista muutosta. Koska otan lähtökohdakseni sosiaalisen konstruktivismin, olen 

kiinnostunut jaetuista ymmärryksistä. Minua kiinnostaa tietää, miten ajatus kilpailuvaltiosta tulee 

Suomessa hyväksytyksi ja jaetuksi, ja siten kilpailuvaltio sosiaalisesti tuotetuksi. Siksi 

tutkimusotteenani on retoriikan tutkimus, joka nimenomaan käsittelee sitä, miten yleisö saadaan 

vakuuttamaan ja hyväksymään argumentit kilpailuvaltiosta. Retoriikassa vakuuttamisen 

lähtökohtana toisaalta on yleisön jakamat esioletukset, joita voi myös kutsua konstruktivismin 

näkökulmasta diskursseiksi. Aineistona olevien tekstien laatijat ovat toisaalta vakuuttamisessaan 

näiden diskurssien rajoittamia, mutta he voivat myös vaikuttaa niihin. 

Ideana on tuoda näkyviin globalisaation ja kilpailuvaltion politiikka ja valinnat. 

Tutkimuskysymyksenäni on, miten suomalainen yleisö pyritään vakuuttamaan 

kilpailuvaltiopolitiikasta globalisaation yhteydessä? 

Tutkimusväitteenäni on aiempaan tutkimukseen perustuen, että Suomessa on siirrytty 

kilpailuvaltiodiskurssiin, johon kuuluu uudenlainen poliittinen kieli, joka tuottaa Suomesta 

kilpailuvaltiota ja aiheuttaa globalisaatioksi nimettyjä seurauksia. 

2. Globalisaation ja valtion tutkiminen 

Tässä osassa käyn läpi aiempaa tutkimusta, joka käsittelee globalisaation ja valtion suhdetta. 

Tutkimusta on tehty valtavasti, ja esittelen tässä yhteydessä vain tutkielmani kannalta 

merkittävimmät päälinjat. Käyn ensin läpi, miten globalisaation ja valtion suhdetta on hahmotettu 
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yleisemmin ja sen jälkeen kuinka aihetta on tutkittu Suomessa. Pyrin myös selvittämään, mihin oma 

tutkimukseni sijoittuu tutkimuskentällä. 

2.1.  Globalisaatiotutkimuksen kolme aaltoa 

Clarkin mukaan kansanvälisen politiikan (IR) tutkimuksessa on kiinnitetty nimenomaan huomiota 

siihen, miten globalisaatio vaikuttaa valtioiden toimintakykyihin. Kysymys liittyy kansainvälisessä 

poliittisessa taloustieteessä käytyihin keskusteluihin kansantalouksien rajojen katoamisesta sekä 

valtion ja globaalin talouden suhteista.
5
 Tutkimuksissa arviot valtion asemasta ovat kuitenkin 

vaihdelleet aina valtion katoamisesta merkittävänä käsitteenä siihen, että ne voivat vastustaa 

globalisaatiota tai jopa muuttaa sitä.
6
 Joka tapauksessa globalisaatiosta on tullut osa tapaa 

hahmottaa valtiota. Globalisaatio ja valtio on asetettu vastakkain, vaikkei Clarkin mukaan asian 

tarvitse olla välttämättä näin.  Clark ehdottaa, että tutkimuksen lähtökohdaksi otettaisiin, että monet 

erilaiset sosiaaliset voimat ovat konstituoimassa valtion roolia uudelleen suhteessa muun muassa 

talouteen. Muutos ei ole ennalta määrätty, vaan on mahdollista toimia myös liberaalin 

globalisaatiodiskurssin vastaisesti.
7
 Otan Clarkin ehdotuksen myös oman tutkimukseni 

lähtökohdaksi ja pyrin tutkimaan, miten yksi sosiaalinen voima, suomalainen virkakunta, konstituoi 

valtion roolia talouteen. 

Käsitys valtion asemasta globalisaatiossa linkittyy pitkälti laajempaan keskusteluun 

globalisaatiosta. Hay ja Marsh ovat tunnistaneet globalisaatiotutkimuksessa kolme aaltoa. 

Ensimmäinen aallon kirjoitukset olivat varsin kritiikittömiä ja näkivät globalisaation valtavana 

maailmaa muokkaavana ilmiönä. Globalisaatio esitettiin väistämättömänä prosessina, joka koski 

pääomien, kulttuurin ja kommunikaation globaaleja kiihtyviä virtauksia. Globalisaation nähtiin 

myös jakavan tasaisesti hyötyä kaikille.
8
 Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Ohmaen kirjoitukset. 

Hänen mukaansa globaali talous on todellinen ja se perustuu maailman rajattomuuteen. Globaali 

talous on myös vastustamaton ja koskettaa jokaista ihmistä maapalolla. Koska globaali talous on jo 

toteutunut tosiasia, on sitä täysin turhaa vastustaa ja toiminta tulisi kohdistaa tosiasian kanssa 

pärjäämiseen.
9
 

Ohmaen mukaan globaalia todellisuutta kuvaa pääomien rajattomuus, joka on syntynyt 

finanssimarkkinoiden säätelyn purkamisesta. Yritykset eivät enää sitoudu mihinkään tiettyyn 

maahan, vaan koko maailma on niiden markkina-aluetta. Ne voivat myös muuttaa pääkonttorinsa 

                                                           
5
 Clark 1998, 480. 

6
 Chorev 2005, 323; Clark 1998, 488. 

7
 Clark 1998, 479, 481, 491. 

8
 Hay – Marsh 2000, 4–6.  

9
 Ohmae 2005, 18–19. 
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sijaintia, jos se on niille edullista. Yrityksien lisäksi kuluttajat ovat irtaantuneet kansallisvaltion 

rajoista, ja he tekevät ostoksia rajattomilla markkinoilla internetin avustuksella. Tavaran alkuperällä 

ei ole enää kuluttajalle merkitystä, vaan hinta ratkaisee. Samoin isänmaattomat pääomat etsivät vain 

parasta hintaa markkinoilta. Tällä on dramaattinen seuraus kansallisvaltiolle. Ohmae toteaa, että 

globalisoitunut talous merkitsee kansallisvaltion vanhentumista käsitteenä. Valtioilla on kaksi 

vaihtoehtoa: niiden täytyy avautua ja kokea sen poliittiset seuraukset mukaan lukien valtion 

heikkeneminen tai ne voivat eristäytyä ja kärsiä raskaita taloudellisia ja poliittisia seuraamuksia. 

Kansallisvaltioiden tilalle ovat Ohmaen mukaan tulossa aluevaltiot, joilla on hallussaan hyvä 

infrastruktuuri ja liikenneyhteydet, kilpailukykyinen koulutus- ja tutkimusjärjestelmä sekä avoin 

asenne vieraita ihmisiä ja pääomia kohtaan.
10

 

Globalisaation ja kansallisvaltion välillä on siis Ohmaen mukaan ristiriita, joka voidaan ratkaista 

joko lopettamalla kansallisvaltio avaamalla se globalisaatiolle tai lopettamalla globalisaatio, mikä 

taas ei ole Ohmaen mukaan enää mahdollista. Globalisaatio tietää kansallisen katoamista Ohmaen 

tulkinnassa eivätkä ne voi olla rinnan. Tilalle Ohmae tarjoaa alueellista valtiota, joka on lähinnä 

taloudellis-hallinnollinen entiteetti, jonka tehtävänä on mahdollistaa bisneksenteko. Ohmaen 

aluevaltio muistuttaa itse asiassa hyvin paljon kilpailuvaltiota, johon palaan myöhemmin luvussa 

4.4. 

Hayn ja Marshin jaottelussa tutkimuksen toinen aalto kritisoi juuri näitä ensimmäisessä aallossa 

esitettyjä väitteitä.
11

 Tämä niin sanottujen hyperglobalistien ja skeptikkojen väittely on koskenut 

lähinnä sitä, onko globalisaatiota olemassa objektiivisesti ja kuinka paljon, sekä sen historiallista 

taustaa. Lisäksi on pohdittu, onko globalisaatio hyvä vai huono asia. Globalisaatio on nähty paljolti 

materiaalisena prosessina ja käytäntöinä, josta on seurannut, että sitä on pyritty todistamaan 

empiirisesti materiaalisiin todisteisiin pohjautuen.
12

 

Vaikutusvaltaisimman kritiikin ovat esittäneet Hirst, Thompson ja Bromley, jotka pitävät 

globalisaatiota myyttinä, jossa liioitellaan avuttomuutta taloudellisten voimien edessä. Talouden 

vapauttamista ja yksityistämistä pidetään usein seurauksena globalisaatiosta, mutta samalla tällä 

retoriikalla piilotetaan se, että kyse on tietoisista poliittisista valinnoista ja muutoksista. Hirst ym. 

asettavat valtion keskeiseksi toimijaksi, joka on aikaansaanut talouden vapauttamisen ja 

integroitumisen sekä hallinnut yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia alueellaan. Tämä kyky 

                                                           
10

 Ohmae 2005, 21-22, 54–55, 82, 93. 
11

 Hay – Marsh 2000, 4–6.  
12 

Clark 1998, 484; Hay – Rosamond 2002, 147–148; Weldes  2001, 648. 
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hallita on edelleen merkittävä.
13

 Kansallisvaltiot eivät siis ole katoamassa minnekään globalisaation 

myötä. 

Hirstin ym. mukaan talouden kansainvälistymisessä ei ole mitään uutta verrattuna aikaan ennen 

ensimmäistä maailmansotaa. Yritykset toimivat edelleen kansalliselta pohjalta eivätkä ne ole 

muuttuneet transnationaalisiksi, kuten Ohmae väittää. Samoin sijoitukset ja työllistyminen keskittyy 

edelleen kehittyneisiin maihin ja koko maailmantalous pyörii edelleen Euroopan, Pohjois-Amerikan 

ja Itä-Aasian muodostaman triadin ympärillä. Globaalit markkinat eivät myöskään toimi vapaasti, 

vaan niihin kohdistuu vielä säätelyä ja kontrollia esimerkiksi G8-maiden toimesta. Hyperglobalistit, 

kuten Ohmae, ovat siis Hirstin ja kumppaneiden mukaan väärässä empiiristen todisteiden 

perusteella. Hirst ym. ihmettelevätkin, miksi vahva globalisaatioteesi on säilynyt, vaikka sitä on 

kritisoitu ja on löydetty sen kumoavia todisteita.
14

 Tästä näkökulmasta globalisaatiokirjoittelu 

perustuu huonoihin empiirisiin todisteisiin ja huonoon teoriaan
15

. 

Hirstin ja kumppaneiden näkemyksen mukaan kansallisvaltio säilyy, koska globalisaatiota ei ole 

siinä laajuudessa, että se voisi romuttaa valtion. Kaksi ilmiötä voi elää rinnan ja valtioilla on 

edelleen hierarkiassa ylempi asema. Hirst ja kumppanit myöntävät, että valtion rooli on muuttunut 

tietyillä alueilla, minkä seurauksena niiden kyky hallita väestöään ja sosiaalisia prosesseja on 

heikentynyt. Esimerkiksi valtioiden on vaikeampaa sotia tai mobilisoida kansalaisiaan sotaan tai 

estää maahanmuuttoa. Toisaalta valtioilla ei ole varaa eristäytyä maailmankaupasta. Heidän 

mukaansa politiikasta on kovaa vauhtia tulossa polysentristä, jossa valtiot ovat vain yksi taso 

päällekkäisissä ja kilpailullisissa hallinnon tasoissa.
16

 Lopulta siis Hirst ym. päätyvät puhumaan 

valtion muutoksen puolesta, vaikka suhtautuvatkin globalisaatioon kriittisesti. 

Susan Strange lähestyy asiaa hieman erilaisesta näkökulmasta. Ensinnäkin hän pitää globalisaatiota 

yhteiskuntatieteiden huonoimmin määriteltynä käsitteenä, jota ei tulisi oikeastaan käyttää lainkaan 

analyyttisesti. Silti Strange on tullut vahvasti siihen lopputulokseen, että integroituneet 

markkinavoimat ovat voimakkaampia kuin valtiot, joilla pitäisi olla ylin poliittinen valta koskien 

yhteiskuntaa ja taloutta. Niin suurten kuin pientenkin maiden auktoriteetti on murentunut 

teknologisen ja taloudellisen kehityksen sekä kiihtyneen integraation myötä. Tämän yhtenä 

ilmentymänä Strange näki kansalaisissa syntyneen uskonpuutteen politiikkaa kohtaan. Poliitikot 

väittävät hallitsevansa maataan, mutta eivät niin todellisuudessa tee, vaan ovat markkinavoimien 
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 Hirst ym. 2009, 18, 102-103, 137. 
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 Hirst ym. 2009, 3–5. 
15

 Held – McGrew 2007, 3.  
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 Hirst ym. 2009, 227, 233–234. 
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armoilla.
17

 Huomattavaa Strangen kannassa on, että se on esitetty 1990-luvulla eikä tutkija ole enää 

paikalla kertomassa, miten hän näki 2000-luvun kehityksen. 

Jotain on siis akateemisen tutkimuksen mukaan muuttunut maailmassa ja valtiossa, mutta on 

vaikeaa hahmottaa mitä. Sørensen jakaa valtiota ja globalisaatiota koskevat teoriat kolmeen 

”koulukuntaan”. Ensimmäinen näistä puhuu valtion vetäytymisestä tai sen lopusta sellaisena kuin 

sen nyt tunnemme modernissa versiossaan. Toinen ryhmä vastustaa tätä luonnehdintaa ja sanoo 

valtion säilyvän, koska juuri mikään ei ole muuttunut kansainvälisessä taloudessa. Kolmas ryhmä 

keskittyy valtion muutokseen ja sen laajuuden sekä luonteen selvittämiseen.
18

 Kaikki nämä 

kuvaavat samaa tilannetta mutta tulkitsevat sitä eri tavoin.
19

 Jaottelujen tekeminen on kuitenkin 

vaikeaa, koska asiassa ei ole selkeää yhteistä käsitteistöä siitä, mitä globalisaatio tai valtio 

tarkoittaa. Ongelma koskee myös vallan määritelmää; onko valtioiden valta jotain, joka jaettaessa 

muille on ehdottomasti pois valtion omasta vallasta vai onko se jotain, jota voi olla usealla 

toimijalla, jotka käyttävät sitä yhteistyössä ja riippuvaisina toisistaan.
20

 Vaikka Ohmae julisti 

kirjansa nimessä valtion loppua, ei hänenkään mukaansa valtio ole poistunut vaan hän käyttää 

käsitettä aluevaltio. Toisaalta kriittisesti globalisaatioon suhtautuvat Hirst ja ym. näkevät valtion 

asemassa muutoksia, vaikka esimerkiksi Sørensen pitää heitä valtiokeskeisenä ja valtiota 

säilyttävinä
21

. Strange taas kyseenalaistaa globalisaation käsitteenä, muttei valtion vallan 

vähentymistä. Kaikki näkökulmat hakeutuvat valtion ympärille. Ne esittävät erilaisia vain erilaisia 

versioita valtioista ja globalisaatiosta. 

Ajan myötä globalisaatiota on myös pyritty tutkimaan hienojakoisemmin kuin 1990-luvun 

kiihkeimmän debatin aikana. Hayn ja Marshin mukaan globalisaatiotutkimuksen kolmas aalto 

jatkaa toisen aallon työtä globalisaation käsitteen purkamisessa. Tutkimuksen päämääränä on 

analysoida, kuinka globalisaatiota tuotetaan tietyissä paikoissa ja tiettyinä aikoina. Globalisaatiota 

ei siis enää pidetä prosessina, joka vaikuttaa itsenäisesti kausaalisesti maailmassa, vaan huomio 

kiinnittyy globalisaation prosessin subjektiin eli ihmisiin. Globalisaatio on ihmisten tekemää ja 

tutkimuksen haasteena on tarkastella, kuinka globalisaatiota tuotetaan tietyissä paikoissa ja ajassa, 

niin että seurauksena on globalisaatioksi kuvattuja asioita.
22

 Valtion kannalta tämä merkitsee, että 

globalisaatiosta ei siis ”automaattisesti” seuraa valtiolle mitään, vaan seuraukset tulkitaan 

kielellisesti ja tuotetaan käyttäytymällä tulkinnan mukaan. 
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 Strange 1996, xii-xiii, 3, 4. 
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 Sørensen 2006, 190–191. 
19

 Sørensen 2006, 201. 
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 Weiss 2003, 9–10. 
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 Sørensen 2004, 5. 
22
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Itse sijoittaisin oma tutkimukseni nimenomaan Hayn ja Marshin mainitsemaan kolmanteen aaltoon, 

koska suhtautumistapani on kriittinen, mutta toisaalta se ei perustu globalisaation kiistämiseen 

itsessään. Yritän myös osaltani selvittää, kuinka globalisaatiota on tuotettu suhteessa valtioon 

tietyssä paikassa ja tiettynä aikana. Näkökulmanani on yhdistää konstruktivismia ja retoriikan 

tutkimusta ja tutkia, millaisille premisseille kilpailuvaltio, joka on yksi keino neuvotella 

globalisaation ja valtion suhdetta, rakentuu. Ei ole olemassa mitään yhtä diskurssia valtiosta tai 

globalisaatiosta, kuten kirjallisuus osoittaa, vaan siitä käydään jatkuvaa keskustelua. 

Tutkimuksellisesti tämä tarkoittaa sitä, ettei pidä lyödä etukäteen lukkoon jotain teoriaa vaan tutkia 

jatkuvasti valtion ja globalisaation eri ilmenemismuotoja. 

2.2. Suomalainen valtiomuutostutkimus 

Seuraavaksi kartoitan, miten Suomessa on tutkittu globalisaatiota ja valtion muutosta. Suomessa 

akateeminen globalisaatiokeskustelu onkin käsitellyt pitkälti kansallisvaltioiden asemaa. Tämä käy 

ilmi Tommi Kuosan tutkimuksessa, jossa hän on selvittänyt globalisaatiokäsitteen käyttöä 

suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 1990-luvulla. Suurin osa 1990-luvun 

kirjoituksista painottui aivan vuosikymmenen lopulle ja kirjoittelu oli varsin laimeaa (vain 40 

artikkelia). Kuosa havaitsi, että suomalaisten tutkijoiden kirjoituksien ytimenä oli talous, valtio ja 

kansallisvaltion muutos. On huomattavaa, että suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä diskurssissa 

globalisaatio nähtiin enemmän kielteisenä kuin myönteisenä ilmiönä. Kielteisyys näkyi erityisesti 

puhuttaessa globalisaation taloudellisista vaikutuksista.
23

  

Globalisaatiota ja valtion muutosta on tutkittu Suomessa, kuten muuallakin, varsin monen 

tieteenalan näkökulmasta. Mukana ovat niin sosiologia, poliittinen historia ja maantiede kuin 

viestinnän ja politiikan tutkimus.  Sittemmin 2000-luvulla kansallinen näkökulma on säilynyt. 

Laajemmin voidaan puhua tutkimuksesta, joka keskittyy erityisesti kansallisvaltion muutoksen tai 

muuttamisen tarkasteluun. Seuraavaksi käyn läpi muutamia tutkimuksia, jotka ovat oleellisimpia 

oman työni kannalta. 

Useammassa tutkimuksessa keskitytään globalisaation ja kansallisen suhteeseen. Sosiologit 

Alasuutari ja Ruuska
24

 ovat tutkineet globalisaatiota sosiaalikonstruktivistisesta näkökulmasta, 

kuten minäkin teen.  Alasuutari ja Ruuska analysoivat globalisaation sosiaaliskulttuurillisia 

vaikutuksia Suomeen 1980- ja 1990-luvuilla. Päähuomio tutkimuksessa kiinnittyy kansallisvaltioon 

ja kansalliseen identiteettiin, joita Alasuutari ja Ruuska tarkastelevat diskurssianalyysin keinoin. 

Aineistona olivat pääasiassa Helsingin Sanomien ja Aamulehden pääkirjoitukset ja erilaiset 
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artikkelit vuosilta 1985–1997. Myös Alasuutari ja Ruuska kritikoivat sitä tapaa, jolla selitettävästä 

ilmiöstä, globalisaatiosta, tehdään ilmiön selittäjä. Uudesta käsitteestä tehdään saman tien tunnettu 

ja tietty mekanismi, joka laintapaisesti tuottaa tiettyjä kehityslinjoja.
25

 Samaahan kritisoivat myös 

Hay ja Rosamond. 

Alasuutari ja Ruuska keskittyvät nimenomaan globalisaation sosiokulttuuriseen aspektiin, jolloin 

päähuomio ei ole globalisaatiossa, vaan se toimii käsitteenä taustalla. Tutkimuksessa on kyse 

enemmänkin siitä, miten suomalainen identiteetti rakentuu tai miten sitä rakennetaan Euroopan 

yhdentymisen ja globalisaation puitteissa. Keskeisenä lopputulemana heillä on, että globalisaation 

myötä suomalainen kansallisvaltio on kyseenalaistumassa homogeenisenä, itsestään selvänä 

yhteisönä. ”Isänmaa” ei ole syrjäytymässä käsitteenä vaan sen rinnalle on kehittymässä muita 

”patrioita”, kuten maakuntia, vähemmistökulttuureja tai monikansallisia yrityksiä. Näiden ympärille 

muodostuu uusia identiteettejä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
26

 

Vastakkaisen näkökulman Alasuutarin ja Ruuskan väitteelle esittää Kettunen, joka on tarkastellut 

kilpailukyvystä huolehtimista ja globalisaation määrittelyä kansalliseksi haasteeksi osana 

nationalismin historiaa
27

. Kettusen mukaan globaali talouskilpailu nimenomaan luo edellytyksiä 

nationalismille. Hänen johtopäätöksenään on, että globalisaation käsitteleminen kansallisesti 

vahvistaa taloudellisen kilpailukyvyn merkitystä poliittisena tavoitteena ja pakkona. Yhdessä 

kansallinen näkökulma globalisaatioon ja globaalin talouden pakot ruokkivat toisiaan ja 

muodostavat politiikkaa ja demokratiaa kaventavan piirin.
28

 Kettunen luo tutkimuksellaan pitkän 

ajallisen kaaren aina 1800-luvulta nykypäivään ja osoittaa, miten kansallinen katse on vaikuttanut 

suomalaiseen poliittiseen puheeseen. 

Moision näkemys on yhdensuuntainen Kettusen kanssa ja eroaa Alasuutarin ja Ruuskan 1990-luvun 

lopun ajatuksista. Kenties pahimman globalisaatiobuumin mentyä ohi nähtiin, ettei kansallinen 

ollutkaan niin helposti katoamassa kuin Alasuutari ja Ruuska ennakoivat. Moisio on tarkastellut 

valtion muutoksen tuottamista ja globalisaatiota poliittisen maantieteen näkökulmasta. Moision 

lähtökohtana on että valtion suhde kansalaisyhteiskuntaan, pääomaan ja markkinoihin on alati 

muuttuva ja vastaus tietyssä tilanteessa ja aikana esiintyneisiin poliittis-taloudellisiin haasteisiin. 

Jotta näihin muutoksiin päästäisiin käsiksi, on Moision mukaan hahmotettava historiallisia 

poliittisia prosesseja ja toisaalta nykypäivän valtiomuutoksesta kertovaa aineistoa.
29

 Moision 
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26

 Alasuutari – Ruuska 1999. 236–39. 
27

 Kettunen 2008, 9. 
28

 Kettunen 2008, 12. 
29

 Moisio 2007, 230. 



10 
 

näkökulmassa korostuu Kettusen tutkimuksen lailla kansallinen katse, joka ilmenee niin sanottuna 

valtiotaitona, joka määrittää kansalliset haasteet ja vastaavasti sen mikä on suojelun arvoista. 

Suomalaisessa globalisaatiokeskustelussa toistetut fraasit ”kansallisesta selviämisestä, 

”sopeutumisesta” ja uudesta ”kansallisesta projektista” ovat olleet keskeisessä asemassa 

valtionmuutoksen tuottamisessa.
30

 Moision esiin nostamat teemat toistuvat myös aineistossani, 

jossa yhtenä keskeisenä argumentaatiokeinona on vedota kansalliseen menestykseen ja kilpailussa 

pärjäämiseen. 

Kilpailuun liittyen yhtenä keskeisenä teemana valtion muutoksen tutkimisessa Suomessa on niin 

sanottu kilpailuvaltio. Alasuutari on sittemmin tutkinut suomalaisen yhteiskunnan muutosta 

tarkastelemalla diskurssianalyyttisesti 1980- ja 1990-luvun murrosta, jossa hänen mukaansa 

siirryttiin ideologisesti kilpailukyky-yhteiskuntaan. Aineistonaan hän on käyttänyt 

komiteamietintöjä ja hallituksen lakiesityksiä tuolta ajalta. Alasuutarin mukaan nämä tekstit ovat 

eliittien sisäistä puhetta, jonka tarkoituksena ei ole vakuuttaa suurta yleisöä. Niissä ei myöskään 

voida puhua täysin suoraan politiikan perusteista, jolloin Alasuutarin mielenkiinnon kohteena ovat 

nimenomaan epäsuorat viittaukset ja oletukset siitä mikä on hyväksyttävää. Toisaalta tätä voidaan 

verrata siihen, mistä teksteissä puhutaan avoimesti. Puhe vaikutti myös konkreettisesti siihen, 

millaisia instituutioita, organisatorisia reformeja ja eri väestöryhmien asemiina vaikuttavia 

uudistuksia tehtiin. Muutos oli lopulta identiteettejä koskeva, koska uudenlainen puhetapa muutti 

toimintatapoja ja siten niitä perusteluita, joilla he toimivat. Nämä arvot sisäistettiin ja ne muuttivat 

kansalaisten kollektiivisia identiteettejä.
31

 

Kantolan tutkimustyö on ollut keskeistä suomalaiselle kilpailuvaltioanalyysille ja managerialismin 

kulttuuriselle tutkimukselle. Kantola on tutkinut suomalaisen kilpailuvaltion sanastoa 

käsitehistoriallisen analyysin avulla. Kantola tarkastelee 1980-lukua ja 1990-lukua kilpailuvaltion 

näkökulmasta. Kantola on tutkinut sitä, millaiseksi suomalaisen politiikan sanasto muodostui 

kilpailuvaltion varsinaisina rakennusvuosina 1980- ja 1990-luvuilla. Kantola kuvaa 

tutkimuksessaan, kuinka yritysmaailman kieli heijastui poliittiseen puheeseen. Aineistona hänellä 

on yritysten vuosikertomuksia ja toisaalta Suomen hallitusohjelmia vuosilta 1979–2004. 

Analyysissään Kantola keskittyi aineistosta nouseviin uusiin käsitteisiin, joilla kuvataan muutosta. 

Näiden kilpailuvaltion avainsanojen kautta hän jäljittää tutkimuksessaan laajempaa 

kilpailuvaltiosanastoa ja sitä, kuinka käsitteet ovat vaeltaneet alueelta toiselle sekä mitä kamppailuja 
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niiden yhteydessä on käyty. Tutkimuksessa ilmeni, että yritysmaailman sanastot ovat pienellä 

viiveellä valuneet politiikan sanastoon.
32

 

Kantola on myös tutkinut kilpailukyvyn poliittista käyttöä Suomessa. Hänen tarkastelussaan 

kilpailukyky on valtastrategia ja hallinnan regiimi, joka muodostuu rationaalisuuksien, 

tieteenalojen, tilastojen ja mittareiden sekä poliittisten strategioiden löyhästä yhteenliittymästä. 

Kilpailukykyä käytetään poliittisen vallankäytön oikeuttamiseen ja valtion hallitsemiseen 

globalisaatiossa. Kantola on kuvannut sitä, millaisten teorioiden, mittareiden ja hallintekniikoiden 

varaan kilpailukyvyn poliittinen käyttö on rakentunut Suomessa käyttäen analyysin viitekehyksenä 

Foucault’n ajatuksia hallinnasta.
33

 

Kantolan keskeisenä lopputuloksena on, että Suomeen syntyi lamavuosina uusi poliittinen 

konsensus markkinavetoisuudesta ja tehokkuuden kurista. Samalla puheet hyvinvointivaltiosta 

väistyivät ja tilalle tuli yksilöllistä kilpailua ja tuottavuutta korostava puhetapa.
34

 Talouskriisissä 

eliitti kokosi rivinsä ja sen jäsenet sovittivat vanhat aatteensa uuteen taloudellisen järkevyyden 

nimissä. Poliitikkojen aatteellisuus väheni ja heidän yhtenäisyytensä sai suuremman sijan. Eliitti 

pysyi yhtenäisenä, koska päätökset pystyttiin perustelemaan markkinoiden toiminnan tosiasioilla ja 

välttämättömyyksillä.
35

 Juuri tällaisesta välttämättömyydestä ja taloudelliseen 

tarkoituksenmukaisuuteen vetoamisesta on kyse myös omassa aineistossani. 

Siinä missä Kantolan mukaan eliitit ovat muodostaneet yhtenäisen näkökulman globalisaatioon ja 

kilpailuun, Lounasmeren tutkimus kertoo suomalaisen poliittisen eliitin jakautumisesta. 

Lounasmeren väitöskirja tarkastelee globalisaatiota suomalaisen konsensuspolitiikan näkökulmasta. 

Lounasmeri selvittää tutkimuksessaan, miten Suomesta puhutaan kansallisvaltiona globalisaation 

puitteissa. Aineistona hänellä on Helsingin Sanomien kirjoitukset vuosilta 1992–2004. Lounasmeri 

hahmottaa tutkimuksessaan keskustelun eri toimijaryhmiä. Lounasmeri huomauttaa, ettei 

globalisaatio ole suinkaan ollut ongelmaton käsite suomalaisessa keskustelussa, vaan se on ollut 

pitkään kiistelty ja politisoitunut termi. Eri yhteiskunnalliset ryhmät ovat antaneet sille omien 

merkityksiään ja käyttäneet sitä oman politiikkansa ajamiseen ja perusteluun.
36

 

Lounasmeri kertoo, että 1990-luvulla globalisaatiosta vallitsi verrattain suuri yhteisymmärrys eikä 

se ollut aiheena politisoitunut. Kun vuosituhat vaihtui, globalisaatio nousi uusilla tavoilla esiin 

suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Globalisaatio tuli erimielisyyksien kohteeksi ja sitä 
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vastaan ryhdyttiin puhumaan kriittisin äänenpainoin. Ensin liikkeellä olivat kansalaisjärjestöt ja 

globalisaatiokriittinen liike, mutta lopulta mukaan tuli myös poliittisen eliitin jäseniä muun muassa 

sosiaalidemokraattisia ja vihreitä kansanedustajia, presidentti Tarja Halonen sekä ay-liikkeen 

edustajat. Heidän lisäkseen kritiikkiä esittivät työ- ja ympäristöalalla toimivat virkamiehet sekä 

suomalaiset yhteiskuntatieteilijät. Kritiikki pureutui vaihtoehtojen esittämiseen globalisaatiolle, 

poliittiseen vaikuttamiseen ja arvokeskusteluun siitä, kuinka globalisaatio aiheuttaa hyvinvoinnin 

epätasaista jakautumista, kärsimystä ja demokratian heikentymistä.
37

 

Ylä-Anttila on tutkinut, kuinka suomalaisen julkisen globalisaatiokeskustelun eri vaiheissa eri 

osapuolet oikeuttivat kantojaan. Ylä-Anttila on keskittynyt nimenomaan moraaliseen 

argumentaatioon ja tutkii keskustelua globalisaatioliikkeen näkökulmasta. Tutkimusaineistona 

hänelläkin on Helsingin Sanomien tekstit vuosilta 1999–2005.
38

 Suomalaisten suhtautuminen 

globalisaatioon jakaantuu Ylä-Anttilan mukaan kolmeen aaltoon. Ensimmäinen laajempi keskustelu 

käytiin vuosina 1999–2002, jolloin näkökulma oli varsin kriittinen. Tämä keskustelu sai alkunsa 

vuoden 1999 Seattlen WTO-mellakoista. Ensimmäisen kritiikin keskeisenä argumenttina oli, että 

markkinat eivät toimi oikein yksinään, vaan vaativat yhteisiä pelisääntöjä. Alun perin 

globalisaatioliikkeeltä lähtenyttä argumenttia käyttivät monenlaiset toimijat aina 

vasemmistopuolueista Suomen kauppakamariin. Keskustelun toisessa aallossa talous- ja poliittinen 

eliitti vastasivat kahdella tavalla kritiikkiin. Ensinnäkin vastauksena oli globalisaatiokriittisten 

argumenttien osittainen omaksuminen vuosina 2004–2005.  Vaihe henkilöityy erityisesti presidentti 

Halosen toimintaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n globalisaatioraportin laadinnassa sekä 

ulkoministeri Tuomiojan työhön Helsinki-prosessissa, joka toi yhteen kansalaisjärjestöjä, yrityksiä 

ja hallituksia keskustelemaan globalisaatiosta. Keskustelun keskeisenä ajatuksena oli globalisaation 

demokraattisempi hallinta. Tähän kuului ratkaisun etsiminen globaaleihin ongelmiin kehittyvien 

maiden ja kansainvälisten instituutioiden yhteistyön kautta. Keskustelussa nostettiin esiin 

kehitystavoitteet ja köyhimpien maiden velkojen anteeksianto.
39

 

Omaksumisen rinnalla poliittinen eliitti ja talouseliitti pyrkivät myös kiistämään 

globalisaatiokriittisten argumentit, mikä tapahtui erityisesti vuotena 2004.
40

 Keskeisenä käsitteenä 

kiistämisessä oli kansallinen kilpailukyky. Ylä-Anttilan mukaan lähtölaukauksena vastaiskulle oli 

EVAn globalisaatioraportti lokakuussa 2004 ja vaihe huipentuu marraskuussa valtioneuvosto 
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tilaamaan raporttiin,
41

 joka on siis osa omaa aineistoani. Aiempien kriittisten näkökulmien fokus oli 

globaalissa, kun taas nyt puhe kohdistui Suomeen ja suomalaisiin.
42

 

2.3. Yhteenveto 

Suomessa on siis tutkittu globalisaation ja suomalaisen yhteiskunnan sekä kielellisen vaikuttamisen 

suhdetta varsin kattavasti. Lopputuloksissaan tutkimukset eroavat jonkin verran. Toisaalta on 

olemassa Alasuutarin ja Ruuskan näkemys kansallisen hajoamisesta, jota vastaan argumentoivat 

taas Kettusen ja Moision myöhemmät tutkimukset. Toisaalta käsitykset eroavat myös koskien 

eliittien yhtenäisyyttä globalisaation ja kilpailuvaltion suhteen. Kantola hahmotteli uudenlaisen 

markkinakurin hallintatavan, joka yhdistää suomalaisia päättäjiä, kun taas Lounasmeri ja Ylä-

Anttila löysivät julkisesta keskustelusta enemmän nyansseja ja jopa kiistoja. 

Oma tutkimukseni kiinnittyy tähän kenttään monin tavoin, mutta myös erottautuu siitä. Aiempaan 

tutkimukseen verrattuna tutkimukseni on ajallisesti paljon rajoitetumpi. Siinä missä Kettusen on 

historioitsijana luontevaa käsitellä jopa sadan vuoden aikajännettä, muut ovat keskittyneet lähinnä 

1980- ja 1990-lukuun sekä 2000-luvun alkuun. Työni keskittyy rajatumpaan tapaukseen eli vuosiin 

2004 ja 2006, jolloin Matti Vanhasen hallitus osoitti suurta kiinnostusta globalisaatiota kohtaan. 

Tutkimuskohteeni eroaa muista siten, että tutkin virkamiesten tuottamia tekstejä. Aineistonani ovat 

ne tekstit, joilla pyritään vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja toimivat taustamateriaalina 

sille. Kyse on siitä, miten virkamieseliitti ja talousasiantuntijat tuottavat valtiota Suomessa. Useassa 

aiemmassa tutkimuksessa kyllä viittaan kursorisesti aineistonani olevien raporttien olemassaoloon, 

mutta kukaan ei ole aiemmin pureutunut niihin sen syvemmin. Aiemmassa tutkimuksessa on 

keskitytty lähinnä sanomalehtiaineistoihin ja on yritetty sanoa jotain merkittävää julkisesta 

globalisaatiokeskustelusta. 

Kohdistan tutkimukseni erityisiin toimijoihin ja heidän käyttämänsä retoriikkaan. Omassa 

aineistossani on kyse samanlaisesta eliitin sisäisestä puheesta, jota myös Alasuutari on tutkinut. 

Samoin tavoin kuin Alasuutari tutkin oletuksia siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä ja mihin voidaan 

vedota. Kuitenkin Alasuutarin metodina on ollut diskurssianalyysi eikä retoriikka, joten työni eroaa 

tässä suhteessa. 

3. Konstruktivistiset oletukseni 

Tutkimukseni lähestymistapana on sosiaalinen konstruktivismi, johon perustan filosofiset 

oletukseni. Konstruktivismi ei sellaisenaan tarjoa mitään teoriaa kansainvälisestä politiikasta, 

                                                           
41

 Ylä-Anttila 2010, 165. 
42

 Ylä-Anttila 2010, 174–175. 



14 
 

globalisaatiosta tai valtiosta vaan minun on itse sovellettava sitä tutkimuskysymykseeni. Saatavissa 

ei ole myöskään mitään yhtä yhtenäistä konstruktivismia, sillä monia konstruktivisteja ovat 

innoittaneet eri filosofit ja näin on syntynyt erilaisia konstruktivismeja.
43

 Esittelen seuraavaksi, 

millaiset oletukset toimivat oman tutkimukseni taustalla. 

Ensinnäkin yhtenä konstruktivistisena taustaoletuksenani on, että kielellä rakennetaan 

todellisuutta
44

. Niin sanottu materiaalinen todellisuus voi olla olemassa, mutta oletan, ettei tähän 

todellisuuteen päästä käsiksi kuin kielen kautta
45

. Oletan, että kieli antaa materiaalisille asioille 

merkityksen
46

. Toinen keskeinen oletukseni liittyy rakenteen ja toimijan (agent) väliseen 

suhteeseen. Konstruktivistien mukaan toimijat toimivat merkitysten rakenteessa ja ovat osaltaan sen 

rajoittamia. Kuitenkin toimijat kykenevät myös toimimaan rakenteen sisältä eli niillä on toimijuus 

(agency).
47

 Rakenteet ja toimijat ovat siis toisiaan keskinäisesti konstituoivia. Konstruktivismi on 

toisin sanoen jonkinlainen strukturalismin ja individualismin välimuoto. Ihminen ei ole olemassa 

itsenäisesti sosiaalisesta ympäristöstään ja sen merkityksistä, mutta samaan aikaan ihminen myös 

tuottaa ja muuttaa tätä ympäristöään päivittäin käytännöissään.
48

 Yleensä ottaen konstruktivistit 

eroavat jonkin verran sen suhteen, kuinka paljon he tutkimuksessaan painottavat rakennetta ja 

kuinka paljon toimijaa. 

Tästä päästään kolmanteen oletukseeni eli intersubjektiivisuuteen ja keskinäiseen konstituutioon. 

Konstruktivistit eivät yleensä käsittele yksilöllisiä todellisuuskäsityksiä, vaan jaettuja.
49

 

Näkökulman mukaan merkitykset ja käytännöt syntyvät ihmisten välisissä vuorovaikutuksissa ja 

tulevat jaetuiksi. Ihmiset argumentoivat ja tietävät siis intersubjektiivisessa tilassa.
50

 Jakamisessa ja 

merkitysten luomisessa on kuitenkin kriittisen näkökulman mukaan myös aina mukana 

vallankäyttöä, sillä aina jotain rajataan ulkopuolelle ja esitetään tietystä näkökulmasta. Näitä 

intersubjektiivisesti muodostettuja kuvauksia voidaan kutsua diskursseiksi. Merkitykset 

mahdollistavat tietyt diskurssit, jotka tekevät maailman ymmärrettäväksi. Ihmiset kuvaavat kielellä 

itseään, muita ihmisiä ja todellisuutta, jossa elävät. Nämä kuvaukset rakentavat todellisuutta, 

kuvauksen tekijää ja muita kohteita.
51

 Toisin sanoen nämä kuvaukset tai tietyt tavat puhua asioista 
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konstituoivat todellisuutta ja toisaalta niitä, jotka puhuvat ja joista puhutaan.
52

 Diskurssit tekevät 

myös tämän kuvaamansa todellisuuden ymmärrettäväksi ja luonnolliseksi sekä piilottavat sen, että 

ne ovat sosiaalisesti rakennettuja.
53

 

3.1. Ideoiden ja diskurssien merkitys tutkimuksen kannalta 

Erotan tutkimuksessani globalisaation olemassa olevana ilmiönä ja toisaalta ideana, joten minun on 

ratkaistava, mikä ero on globalisaatiolla ilmiönä ja diskurssilla siitä, ja toisaalta miten 

globalisaatiota koskeva tieto vaikuttaa ihmisten toimintaan maailmassa sekä globalisaation ja 

valtion suhteeseen. Hayn ja Marshin mukaan diskurssilla voi olla kausaalisia vaikutuksia 

todellisuuteen. Toisin sanoen, se miten asioista puhutaan vaikuttaa siihen miten toimitaan ja tämä 

voi muuttaa maailmaa. Toisaalta heidän mukaansa materiaalinen todellisuus ei määrää diskurssia, 

eikä diskurssi voi vaikuttaa täysin materiaaliseen todellisuuteen.
54

 

Lähden siitä, että globalisaatio voi olla tosiasiallinen ilmiö materiaalisessa merkityksessä, mutta että 

emme pääse siihen käsiksi kuin kielen kautta. Tätä mieltä on muun muassa globalisaatiota 

diskurssien näkökulmasta tutkinut Fairclough
55

. Hay ja Rosamond ovat myös tutkineet empiirisesti 

globalisaatiota konstruktivistisesta näkökulmasta. Heidän tapansa nähdä globalisaatio kolmella eri 

tasolla on mielestäni käyttökelpoinen oman tutkimukseni kannalta. Hay ja Rosamond erottavat 

ensinnäkin itse globalisaation eli muutokset maailmassa, jotka ovat jatkuneet jo usean vuosisadan 

ajan. Toisaalta on olemassa globalisaation diskurssitaso eli ne kertomukset ja ymmärrykset, joita 

globalisaatioon liitetään. Kolmantena tasona on globalisaation strateginen käyttö tietyn politiikan 

ajamiseen ja legitimoimiseen. Hayn ja Rosamondin mukaan kaksi jälkimmäistä tasoa voivat 

muodostua niin vankoiksi ja luonnollisiksi, että niiden taustalta olevat muutokset unohdetaan ja 

niitä ryhdytään luulemaan itse ilmiöksi.
56

 Itse keskityn juuri kolmanteen tasoon, jossa 

globalisaatiota käytetään retorisesti hyväksi kilpailuvaltion tuottamiseen ja legitimoimiseen. 

Toisena lähtökohtanani on, että valtio on globalisaation tavoin sekä materiaalinen että sosiaalinen 

konstruktio, jonka sisältö ja merkitys vaihtelevat ajassa ja paikassa. Kuten Walker toteaa, valtio on 

historiallisesti erityinen, tietyn ajan ja paikan luoma ratkaisu
57

. Moisio on omassa valtion 

aluerakennetta koskevassa tutkimuksessaan erotellut käsitteellisesti valtion aluerakenteen kolmeen 

osaan
58

, joita sovellan omassa tutkimuksessani valtioon kokonaisuudessaan. Ensinnäkin on 
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olemassa valtion instituutiot, jotka ovat osin materiaalisia valtion organisaatioita, kuten valtion 

keskus- ja aluehallinto ja puolustusvoimat. Näillä instituutioilla on myös diskursiivinen puolensa ja 

ne myös osallistuvat aktiivisesti valtion diskursiiviseen tuottamiseen. Toinen osa valtiota on sille 

annettu tehtävä, joka muodostuu vallitsevien tietämisen ja tekemisen tapojen kautta. Valtio ja sitä 

luonnehtivat instituutiot ovat sekä poliittisen toiminnan kohteita että tuloksia. Valtion 

muodostumiseen vaikuttavat ne yhteiskunnalliset arvot ja normit, jotka ovat kullakin historiallisella 

hetkellä voimassa. Samalla valtion tuottaminen kietoutuu poliittisiin valtakamppailuihin. Juuri 

tähän valtion osaan oma tutkimukseni pureutuu. Kolmantena valtion osana on valtiota koskeva 

tietoaineiston tuotanto. Monet erilaiset toimijat ministeriöistä yliopistoihin tuottavat tietoa ja 

suunnitteluteorioita koskien valtiota. Omalta osaltaan ne ovat keskeisiä valtiota tuottavia poliittisia 

toimijoita. Tutkimukseni on osaltaan myös osa valtiota koskevaa tietoa ja omalta osaltani osallistun 

sen tulkintaan ja tuottamiseen. 

Näkökulmani linkittyy siihen, miten modernin valtion uudelleen tuottaminen on joutunut 

vaikeuksiin, koska sen roolia ja asemaa on haluttu kiistää. Suomen tapauksessa tilalle on tullut 

kertomus kilpailuvaltiosta. Valtio on diskurssi ja puhuttaessa muutoksesta puhutaan tämän 

diskurssin muuttumisesta. Diskurssin muutokset johtavat myös muutoksiin siinä, millainen tehtävä 

valtiolle annetaan ja vastaavasti millaisiksi sen instituutiot muodostetaan. Valtion tekee siis 

valtioksi se, miten puhumme siitä ja teemme sitä ymmärrettäväksi. Tässä kyse on itsensä 

toteuttavasta ennustuksesta eli valtio muuttuu, jos toimitaan ikään kuin se olisi totta. Globalisaatio 

ei ole ainoa diskurssi, jonka yhteydessä valtiota tuotetaan. Sitä tapahtuu esimerkiksi 

turvallisuusdiskurssin kautta
59

. 

Omassa tutkimuksessani otan näkökulman, jonka mukaan maailmassa on tiettyjä tendenssejä, joita 

voidaan argumentin vuoksi kutsua globalisaatioksi. Kuitenkin kyse on vain metonymian käytöstä, 

mikä tarkoittaa että globalisaatio on vain nimi lukuisille eri ilmiöille ja niistä kertoville 

diskursseille. Nämä ilmiöt eivät myöskään johda automaattisesti poliittisiin lopputuloksiin, vaan 

kussakin yhteiskunnassa taloudelliset paineet ovat poliittisesti tulkittuja ja nämä tulkinnat johtavat 

toimintaan ja uusiin lopputuloksiin ja ilmiöihin. Tulkintaan vaikuttaa rakenne, jossa tulkitsijat ovat. 

3.2. Diskurssit ja retoriikka 

Tutkimusotteenani on retorinen analyysi, joten seuraavaksi selvennän, miten diskurssit ja retoriikka 

kietoutuvat teoreettisesti yhteen. Hay ja Rosamond erottavat globalisaation diskurssina ja 

globalisaation retoriikkana. Diskurssina se on kehys, jonka kautta maailmaa katsotaan ja joka tekee 
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talouden, politiikan ja yhteiskunnan kehityksen ymmärrettäväksi. Diskurssina se on joukko ideoita, 

jotka kiertyvät tiettyjen oletuksien varaan. Diskurssi muodostaa kielellisen resurssin, jota politiikan 

toimijat voivat käyttää hyväkseen omien tavoitteidensa ajamiseen. Tämänkaltaista globalisaation 

strategista käyttöä, jossa diskurssia käytetään jonkin asian legitimoimiseen ja vakuuttamiseen, Hay 

ja Rosamond pitävät globalisaatioretoriikkana.
60

 Toisaalta toimijoiden intressit ja tavoitteet ovat 

myös vastaavasti intersubjektiivisesti muodostuneita, eivätkä muodostu siis rakenteen 

ulkopuolella
61

. Retoriikassa on kyse vakuuttamisesta ja siitä, että ihmiset saadaan hyväksymään 

tietty kuvaus. Retoriikalla maailmaan asetetaan järjestys ja kerrotaan eri toimijoiden asemista ja 

rooleista siinä.
62

 Liitän tutkimuksessani konstruktivismin, diskurssit ja retoriikan toisiinsa. 

Ajatuskulkuna on, että kielellisten valintojen kautta konstituoidaan todellisuutta (konstruktivismi) ja 

yritetään vakuuttaa ihmiset tiettyihin ajatusmalleihin (retoriikka ja diskurssit). 

Retoriikassa oleellista on yleisön käsite. Yleisö joko hyväksyy tai hylkää reetorin esittämät 

argumentit. Yhtälailla kuin reetori, yleisö toimii merkitysten rakenteessa, jonka perusteella yleisö 

ymmärtää maailmaa ja jonka pohjalta yleisö reagoi myös reetorin väitteisiin. Toisaalta ymmärrykset 

syntyvät juuri yleisön ja reetorin välisen vuorovaikutuksen, ymmärtämisen, vakuuttamisen ja 

hyväksymisen tuloksena. Diskurssit eivät synny siis ilman retoriikkaa. 

4. Uusliberaali globalisaatio ja kilpailuvaltio 

Tässä luvussa käyn lävitse käsitteitä, jotka ovat merkittäviä tutkimuskohteeni kannalta. Ideat 

modernista valtiosta, uusliberaalista globalisaatiosta, kansainvälisestä taloudesta ja kilpailuvaltiosta 

tarjoavat premissejä, joita voidaan käyttää retorisesti hyväksi. Ne ovat olemassa myös rakenteena, 

joka vaikuttaa siihen, miten aineiston reetorit voivat puhua ja toisaalta mitä yleisö voi hyväksyä 

järkevänä. 

4.1. Moderni valtio  

Modernin valtion idea on hallinnut poliittista diskurssia viimeiset neljäsataa vuotta. Moderni valtio 

syntyi 1500- ja 1600-luvun Euroopassa, jossa muodostettiin pikku hiljaa poliittinen järjestelmä, 

jolla oli byrokraattinen hallintojärjestelmä, verotuskyky, pysyvä armeija, ulkosuhteiden hoitamisen 

järjestelmä sekä maantieteelliset rajat.
63

 Modernin valtion idean avaintermit ovat territoriaalisuus ja 

suvereenius. Suvereniteetti kiinnittyy tiettyyn alueeseen ja tästä kehittyy ajatus valtion sisä- ja 

ulkopuolesta. Alueeseen kuuluu myös siellä asuvat ihmiset ja resurssit, jotka kuuluvat valtion 
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suvereniteetin alaisuuteen. Myöhemmin 1800-luvulla kehittyi ajatus alueen väestöstä kansana, joka 

toimi valtion suvereniteetin pohjana. Samalla syntyi ajatus uskollisuudesta omaa kansaa ja valtiota 

kohtaan. Kansallisvaltion legitimiteetti nojasi siihen, että kansalaiset hyväksyivät valtion esittämän 

väitteen siitä, että se huolehtisi kansalaistensa turvallisuudesta, taloudellisesta hyvinvoinnista ja 

kulttuurillisesta identiteetistä. Pikku hiljaa demokratiasta tuli tämän yhteisön legitiimi 

hallintajärjestelmä.
64

 

Toisen maailmansodan jälkeen vallalla oli liberalistinen suuntaus, joka edusti osaltaan poliittista 

kompromissia talouden vapauttamisen ja autonomian välillä. Idean mukaan valtiot luopuivat 

ylettömästä protektionismista ja saivat vastineeksi autonomiaa kansallisen talouspolitiikan 

suhteen.
65

 Modernin valtion huipentumana onkin pidetty toisen maailmansodan jälkeen pääosin 

muodostunutta hyvinvointivaltiota
66

. Samaan aikaan modernista valtiosta kehittyi universaali 

poliittisen järjestäytymisen muoto, kun se levisi vastaitsenäistyviin entisiin siirtomaihin
67

. Valtio 

näyttikin olevan 1960-luvulle tultaessa hallitsevin sosiaalinen instituutio, joka turvasi aluettaan ja 

väestöään ulkoisilta uhilta. Ideana se edusti myös kansaansa ja nautti legitimiteettiä. Taloudessa 

valtio verotti ja kehitti omaa talouspolitiikkaansa. Siitä tuli länsimaissa julkisten palveluiden 

tarjoaja lähes kaikilla elämän alueilla. Kylmä sota vahvisti edelleen tätä tarvetta ylläpitää vahvaa 

kansallisvaltiota, joka olisi kykenevä tarvittaessa sotimaan. Täten sillä piti olla riittävät keinot pitää 

yhteisö aloillaan ja vahvana.
68

 

Strange on hahmotellut, mitkä ovat modernin valtion keskeiset tehtävät. Ensinnäkin valtion 

tehtävänä on lain ja järjestyksen ylläpito, jota varten sillä on väkivallan monopoli. Samalla sen 

kuuluu myös torjua mahdolliset ulkopuoliset uhat, jotka tulevat sen rajojen ulkopuolelta. 

Taloudellisesti valtion pitää myös ylläpitää luotettavaa rahajärjestelmää ja tarjota kansalaisilleen 

jonkinlaista sosiaalista ja taloudellista turvaa. Vastaavasti valtion oikeuksiin on kuulunut oikeus 

päättää omasta talousjärjestelmästään, hallita ulkomaan kauppaansa sekä torjua markkinoiden 

häiriöitä.
69

 

Kuten edellä nähdään talous ja valtio liittyvät läheisesti yhteen. Strangen mukaan moderni valtio 

syntyikin yhdessä markkinatalouden kanssa
70

. Valtio on ollut vastaus niin poliittiseen kuin 

taloudelliseen järjestykseen. Koska markkinataloudessa toimijat ovat kilpailullisissa suhteissa 
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toisiinsa, nousee niiden toiminnassa kollektiivisen toiminnan ongelma, johon valtio on ratkaisu. 

Markkinat eivät siis pysty toimimaan ilman poliittista kehystä. Toisaalta valtio on riippuvainen 

markkinoista, koska valtio saa siltä tulonsa.
71

 Ilman ylempää auktoriteettia tuloksena voi olla 

jonkinlainen ”mafiatalous”, jossa vallitsevat viidakon lait
72

. Aina Hobbesista lähtien valtiosuvereeni 

on katsottu ratkaisuksi myös poliittisen yhteistyön ongelmiin. Vastaavasti valtion ulkoisen 

maailman järjestyksen ongelmana on pidetty ylimmän auktoriteetin puuttumista. 

Kuitenkin 1970-luvulla talousongelmat kulminoituivat järjestelmän kriisiin ja monet tahot alkoivat 

vaatia muutosta. Ratkaisuksi esitettiin uusliberaalia linjaa, jonka mukaan markkinat ja kilpailun 

lisääminen ratkaisisivat talouden ongelmat. Tämän uusliberalismin huippuhetki koitti 1990-luvulla, 

jolloin vaikutti siltä että valtion on astuttava pois globaalien markkinavoimien edestä.
73

 Tähän 

uusliberalistiseen talouspolitiikkaan liittyy myös uuliberalistinen globalismi, joka asettaa globaalit 

markkinat kaiken toiminnan keskipisteeksi. Se on siis diskurssi, joka on vaikuttanut myös siihen, 

millaisia rooleja valtiolle on annettu sittemmin. Huomionarvoista on, että valtion idea ja suhde 

markkinoihin on muuttunut useampaan otteeseen historiallisesti
74

. 

4.2. Uusliberaali globalisaatio 

Lähden liikkeelle siitä, että ymmärrykset globalisaatiosta ovat merkittäviä siinä, miten toimijat 

toimivat ja että globalisaatiota tuotetaan tulkitsemalla sitä kielen avulla. Sivusin jo aiemmissa 

kappaleissa sitä, miten globalisaatiota on tulkittu aiemmassa tutkimuksessa. Tutkimukseni kannalta 

merkittävä tapa puhua globalisaatiosta on niin sanottu uusliberaali globalisaatio, joka liittyy myös 

kilpailuvaltion käsitteeseen. Niitä yhdistää ajatus markkinoiden keskeisyydestä. 

Fairclough pitää uusliberaalia globalisaatiota hallitsevimpana kaikista niistä tarinoista, joita 

globalisaatiosta on pyörinyt niin akateemisissa kuin populaareissa esityksissä. Uusliberalistisessa 

globalisaatiodiskurssissa globalisaatiota kuvataan ennen kaikkea taloudellisena ilmiönä ja 

markkinatalouden oikeana muotona. Täten se näyttäytyy epäpoliittisena, vaikka sillä on monia 

poliittisia seurauksia. Valtion kohdalla globalisaation on sanottu kaventavan valtion roolia talouden 

hoidossa sekä rajaavan poliittisia vaihtoehtoja.
75

 Uusliberaali globalisaatio nojaa klassiseen 

liberalistiseen talousteoriaan, joka korostaa vapaita markkinoita, vapaakauppaa, kilpailua ja 

normiohjauksen purkamista. Uusliberaaliin talouspolitiikkaan kuuluvat ajatukset valtion säätelyn 
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vähentämisestä ja markkinamekanismin käytön laajentamisesta.  Keinoina nähdään valtionyhtiöiden 

yksityistäminen, kaupan esteiden purkaminen ja pääomien liikkeiden vapauttaminen. Kaikki nämä 

toimet ovat myös muuttaneet sitä, miten valtio hahmotetaan instituutiona ja seurauksena on 

ryhdytty puhumaan niin sanotusta kilpailuvaltiosta. 

Tärkeä osa tämän diskurssin menestystä on ollut siihen kuuluva tapa esittää globalisaatio 

väistämättömänä ulkoisena rajoitteena valtioiden toiminnalle.
76

 Juuri tästä on kyse 

hyperglobalistien, kuten Ohmaen kirjoituksissa. Se tarkoittaa sitä, että globalisaatio nähdään 

objektiivisena tosiasiana, jota vastaan on turha pyristellä. Retorisesti tämä ilmenee usein poliittisena 

vaatimuksena mukautua niin sanottuihin globaaleihin realiteetteihin. Toisaalta diskurssin 

olennaisena osana onkin sen luonnollisuus ja muiden vaihtoehtojen peittäminen, mikä tapahtuu 

nimenomaan retorisesti. Samalla piilotetaan se, että uusliberaali politiikka tuottaa globalisaatioksi 

nimettyjä ilmiöitä. Avaamalla taloutta, vähentämällä säätelyä ja lisäämällä markkinavetoisuutta 

tuotetaan juuri globaalia avoimuutta ja pääomien, tuotannon ja teknologian liikettä. Weissin 

mukaan tämä synnyttää ilmiön, jossa uuden avoimuuden nimissä maat alkavat kilpailemaan 

liikkuvista tuotannontekijöistä. Tässä kilpailussa talouspolitiikan ohjenuoraksi otetaan yhtiöiden ja 

finanssimarkkinoiden sijoittajien oletetut preferenssit. Näiden oletetaan siirtyvän aina sinne missä 

verotus on alhaisinta ja valtion hyvinvointipolitiikka rajoitettua.
77

 

Beck kutsuu globalisaation vaihtoehdottomuutta globalismiksi. Globalismi on globalisaation muut 

ulottuvuudet rajaava talouden näkökulma, joka hävittää eron politiikan ja talouden väliltä.
78

 

Politiikka latistetaan pelkästään talouspuheeksi ja toisaalta talousteoriaan vetoaminen latistaa 

politiikasta pois poliittisuuden.  Vaihtoehdottomuus liittyy myös liberaalin globalisaation piiloiseen 

autoritaarisuuteen
79

. Hienovaraisimmillaan liberaali globalisaatiodiskurssin hegemonia vähentää 

politiikan ja siten demokraattisia vaihtoehtoja. Tämä näkyy länsimaissa siten, että kaikkien 

puolueiden koetaan edustavan samanlaista politiikkaa ja erot syntyvät lähinnä politiikan 

henkilöitymisellä
80

. Myös Strange kirjoitti tästä todeten, että kansalaiset ovat pettyneitä 

tilanteeseen, jossa päättäjät vain esittävät hallitsevansa tilannetta, kun todellisuudessa markkinoilla 

on valta
81

. 
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4.3. Kansainvälinen ja globalisoitunut talous 

Uusliberaalin globalisaation tuomaa väitettyä muutosta voidaan havainnollistaa vertaamalla 

kansainvälisen ja globalisoituneen talousjärjestelmän ideoita toisiinsa. Koska valtion asema 

globalisaatiossa liittyy niin voimakkaasti markkinoihin, on hyvä selvittää käsitteellinen ero näiden 

mallien välillä. Kansainvälisessä talousjärjestelmässä kansallisvaltioiden rajatut kansalliset taloudet 

ovat maailmantalouden kulmakiviä. Eri maiden talouksien välille voi syntyä yhteyksiä kaupan ja 

sijoituksien kautta sekä siten myös keskinäisriippuvuutta, mutta tämä on kuitenkin luonteeltaan 

strategista. Oleellista on, että talouspolitiikassa ja talouden hallinnassa erotetaan sisä- ja 

ulkopuolinen alue eikä tämä ulkopuolinen pääse suoraan vaikuttamaan sisäpuoleen. Ulkopuolisen 

vaikutus tapahtuu kansallisten toimien ja prosessien kautta hitaasti ja aiheuttamatta radikaaleja 

muutoksia. Raja kansainvälisen ja kotimaisen välillä siis säilyy ja ne pysyvät toisistaan erillisinä.
82

 

Tämä on modernin valtion ajan talousjärjestelmä, jossa ideat tukivat toinen toisiaan. Valtio sai olla 

talouden vahva toimija ja talous ymmärrettiin valtioiden rajaamaksi. 

Vastaavasti globalisoituneessa talousjärjestelmässä tämä raja ulkopuolen ja sisäpuolen välillä on 

hajonnut ja taloudellinen toiminta ja sen toimijat irtaantuvat kansallisista kehyksistä. Kansallinen 

tila ei ole enää suojattu, vaan globaalit prosessit ja käytännöt lävistävät sen. Siinä missä 

kansainvälisessä talousjärjestelmässä kansalliset taloudet reagoivat hitaasti ulkoisiin paineisiin, 

globalisoituneessa taloudessa on jatkuvaa epävarmuutta siitä, mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä.
83

 

Tämä on kilpailuvaltion ajan talousjärjestelmä. Talous ymmärretään valtioiden rajat vapaasti 

ylittäväksi, jolloin myös valtion asema mielletään erilaiseksi. 

Koska kansainvälinen talous ja globalisoitunut talous ovat malleja tai näkökulmia maailmaan, ei 

mikään estä niiden käyttämistä kuvaamaan samaa tilannetta. Itse asiassa Cameron ja Palan 

kirjoittavat kolmesta erilaisesta ”kuvitellusta taloudesta”, jotka ovat olemassa yhtä aikaa 

globalisaatiosta puhuttaessa. Globalisaation todellisuuksia ovat rajaton talous (offshore economy), 

yksityinen talous (private economy) ja eräänlainen antitalous (anti-economy). Rajattoman talouden 

käsitteellä Cameron ja Palan viittaavat tapaan puhua rajattomasta maailmasta tai paikattomasta 

globaliteettista, joka esitetään kahden muun talouden sosio-taloudellisena tavoitteena. Toisten 

talouksien ihmisten, instituutioiden ja paikkojen pitää vain sopeutua tullakseen globaaleiksi. 

Rajatonta globaalia luonnehtii kilpailullisuus, liikkuvuus, joustavuus ja sosiaalinen kuuluminen.
84

 

Kuvaus vastaa karkeasti globalisoituneen talouden ideaa ja hyperglobalistien tapaa puhua 

globalisaatiosta. 
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Cameronin ja Palanin hahmottamassa yksityisen talouden maailmassa keskeinen instituutio on 

kilpailuvaltio. Yksityisessä taloudessa ovat voimassa edelleen valtiolliset instituutiot, kansalliset 

yritykset ja rajat sekä kotimarkkinat. Sen prosesseja ovat yksityistäminen, sääntelyn purkaminen ja 

globalisaatio. Kilpailuvaltio yhdistyy globaaliin ja sen kautta neuvotellaan ja toteutetaan 

globalisaatiota.
85

 Yksityisessä taloudessa pätevät enää vain osin kansainvälisen talouden ideat ja 

siirtymä on kohti globalisoitunutta taloutta. Tukevasti kansainvälisen talouden puolella on niin 

sanottu antitalous. Cameronin ja Palanin käsite antitalous on paikallisuuden ja hyvinvointivaltion 

maailma, joka näyttäytyy muiden talouksien rinnalta vanhentuneelta, pysähtyneeltä ja 

rapautuneelta. Se on maailma, jossa globalismin ja yksityistämisen säännöt eivät päde vielä. 

Antitalouden maailma on ulkopuolella ”normaalista” kehityksestä, joka perustuu kuluttamiseen ja 

osallisuuteen globaalista taloudesta. Tämä on köyhyyden ja syrjäytymisen maailma, josta on 

pyrittävä pois.
86

 

4.4. Kilpailuvaltio 

Kuten Cameron ja Palan mainitsivat, kilpailuvaltio on keskeinen paikka, jossa globalisaatiota 

toteutetaan. Seuraavaksi hahmottelen, millaisista osista koostuu kilpailuvaltion idea. 

Kilpailuvaltiota tutkinut Cerny on todennut kilpailuvaltion linkittyvän historiallisesti ja ideologisesti 

uusliberalismiin ja erityisesti Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin 1980-luvulla harjoittamaan 

markkinavetoiseen politiikkaan. Cerny pitää heidän luomiaan uusliberaaleja valtioita mallina 

kilpailuvaltiolle.
87

 Maiden välisen kiihtyneen kilpailun idea on peräisin uusliberaalin politiikan 

leviämisestä muualle. Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen lisäksi 1980-luvulla muuallakin läntisessä 

maailmassa purettiin kilpailulainsäädäntöä ja avattiin markkinoita. Moision mukaan tämä johti 

ajatukseen, että valtiot ovat ajautuneet kovaan keskinäiseen taloudelliseen kilpailuun.
88

 

Valtioiden välinen kilpailu koskee liikkuvia tuotannontekijöitä, jotka ovat alun perin vapautuneet 

liikkumaan juuri säätelyn purkamisen seurauksena. Kilpailuvaltion idean mukaan tällä on merkitys 

valtion roolin kannalta.
 
 Tässä uudessa tilanteessa valtiosta muodostetaan taloudellisen toiminnan 

edistäjä sen sijaan, että se olisi säätelijä ja talouden välineiden omistaja. Valtiolle annetaan 

tehtäväksi olla houkuttelija, jonka tarkoituksena on vetää puoleensa investointeja ja taloudellista 

toimintaa.
89

 Taustalla on Palanin ja Abottin mukaan neljä oletusta siitä, mitä valtiotoimijan kuuluisi 

tavoitella. Ensinnäkin oletuksena on, että hallitukset pyrkivät aina talouskasvuun ja että ne ovat 
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myös valmiita aina toimimaan sen saavuttamiseksi. Toisena oletuksena on, että poliittisille 

toimijoille ei ole edelleenkään yhdentekevää, missä palveluita ja hyödykkeitä tuotetaan, miten niitä 

tuotetaan ja kuka niitä tuottaa. Kolmantena oletuksena on, että teknologinen muutos on vaikuttanut 

siihen, miten transnationaaliset yritykset toimivat ja kuinka sijoituspäätöksiä tehdään. Pääomat ja 

yritykset liikkuvat ja haluavat saavuttaa joka maailman kolkan. Tämän vuoksi vapaan kaupan ja 

taloudellisen integraation varmistaminen on tärkeää. Tähän liittyy myös kilpailuvaltioidean neljäs 

oletus, jonka mukaan taloudellisen kasvun lähteenä on näissä oloissa investointien rohkaiseminen. 

Tässä yhdistyvät ensimmäinen, toinen ja kolmas oletus. Hallitukset pyrkivät talouskasvuun omalla 

alueellaan, jonne täytyy houkutella kansainvälisiä yrityksiä ja investointeja, jotta haluttu kasvu on 

mahdollinen. Koska protektionismi ja kansalliset tuet eivät enää ole uusliberaalin politiikan vuoksi 

valideja keinoja, valtion tavoitteeksi tulee kansallisen houkuttelevuuden lisääminen. Tätä kykyä 

kutsutaan kansalliseksi kilpailukyvyksi.
90

 

Kilpailuvaltion ideassa valtion rooli muuttuu suhteessa yhteiskuntaan. Uusliberaali ajattelu perustuu 

markkinoiden pitämiseen ylivertaisena ratkaisuna. Moision mukaan ideana on, että markkinat ja 

kilpailukyky omaksutaan politiikan keskeiseksi toimintaperiaatteeksi ja markkinoiden logiikkaan 

kuuluva kilpailu nostetaan yleiseksi yhteiskuntapoliittiseksi hyveeksi. Tämä näkyy siinä, että osana 

yleistä kilpailukykypolitiikkaa on pyrkimys alentaa veroja ja halu jatkaa talouden normiohjauksen 

purkamista ja että poliittiseen toimintaan pyritään tuomaan näennäistä markkinaohjaavuutta. Tähän 

kuvioon ei sovi mittavilla tulonsiirroilla rahoitettu valtio, vaan tämä pyritään pikkuhiljaa 

purkamaan.
91

 Politiikka linkittyy ajatukseen kilpailukyvystä. Nämä markkinavetoiset uudistukset 

perustellaan halulla houkutella ulkomaista finanssipääomaa maahan. Näiden oletettuna intressinä on 

mahdollisimman vapaa talous. Ulkomaiset sijoittajat nousevat keskeisiksi poliittisiksi toimijoiksi, 

joiden oletettuihin preferensseihin pyritään mukautumaan.
92

 

4.4.1. Kilpailukyky 

Kantolan mukaan kilpailukyky on ollut käsitteenä käytössä jo pitkään. Poliittiseen käyttöön se alkoi 

tulla enemmän toisen maailmansodan jälkeen. Tällöin kansallisella kilpailukyvyllä tarkoitettiin 

tärkeimpien vientituotteiden hintakilpailukykyä, jota myös ylläpidettiin devalvaatioilla. Tämä 

ajatusrakennelma koki kovia 1970-luvulla Bretton Woods –järjestelmän kaatuessa ja valtioiden 

luopuessa kansallisesta pääomien kontrollista. 1970-luvun talouden kuohunta nosti erityisesti 

länsimaissa huolta niiden asemasta maailmantaloudessa. Tästä huolesta keskusteltiin kansallisen 

kilpailukyvyn kautta. 1980-luvun ajatus maiden välisen kilpailun kiihtymisestä lisäsi mielenkiintoa 
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kilpailukykyä kohtaan ja se on noussut keskeiseksi poliittisen ja taloudellisen huomion ja toiminnan 

kohteeksi. Kilpailukyvyn avaintermeiksi on tullut talousteoreettisen muutoksen myötä teknologiat 

ja innovaatiot.
93

 Toisaalta koska kansallisen kilpailukyvyn määritteleminen on vaikeaa ja käsite niin 

moniselitteinen, on kilpailukyvyn määrittelystä tullut myös poliittinen kysymys, joka vaatii 

vastaamista kysymyksiin siitä, millä osa-alueilla olisi kansakunnalla parantamisen varaa ja mihin 

resursseja tulisi suunnata. Taustaoletuksena on, että kilpailukyky on jotain, mihin kannattaa ja pitää 

pyrkiä. Poliittinen vääntö koskee kilpailukyvyn mittareita ja siihen vaikuttavia muuttujia. Toisin 

sanoen on päätettävä poliittisesti, mitkä asiat vaikuttavat kilpailukykyyn ja kuinka mitata niitä.
94

 

Kilpailukyvyn keskeinen sanoma on, että se parantaa kohteensa menestystä. Oleellisena 

menestykseen kilpailukykynä kuuluu erilaisten analyysimallien, indikaattoreiden ja mittareiden 

luominen, jotta kohteet voivat itse arvioida omaa kilpailukykyään, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. 

Näiden avulla voidaan sitten parantaa suunnitelmallisesti kilpailukykyä. Yhteiseen kilpailukyvyn 

parannustyöhön kutsutaan erilaisia toimijoita, joiden on vastaavasti arvioitava omaa 

kilpailukykyään ja parannettava sitä. Tämä parannus voidaan kuitenkin toteuttaa myös ylhäältä päin 

pakotettuna ja ohjattuna kohteen omaksi parhaaksi.
95

  

Uusliberaalin talouspolitiikan ongelmana perinteisen valtioajattelun näkökulmasta on pidetty sitä, 

että se hajottaa ajatuksen poliittisesta yhteisöstä, joka on antanut modernille kansallisvaltiolle sen 

legitimiteetin, institutionaalisen vallan ja sosiaalisen pohjan
96

. Kantolan mukaan talouden 

yhteydessä ei nouse suoraan esiin käsitystä meistä ja heistä ja tähän liittyvää käsitystä 

yhteenkuulumisesta ja yhteisistä ongelmista ja tavoitteista. Kansallisen kilpailukyvyn ajatus vastaa 

tähän puutteeseen ja yhdistää taas talouden nationalismiin. Kansallinen kilpailukyky vain 

määritellään uudestaan entistä yksilöllisemmin ja markkinoiden kautta. Samalla jokaiselta 

kansalaiselta voidaan vaatia tehokkuutta, kun kysymys onkin siitä, että kansainväliset markkinat 

kohdataan kansakuntana. Kantolan mukaan tämä on ollut varsin toimiva yhdistelmä poliittisen 

hallinnan näkökulmasta, koska se tuottaa yhteiskuntaan hallintaa helpottavaa yhtenäisyyttä, jonka 

puolesta voidaan vaatia suuriakin uhrauksia ja kunkin tehokkuuden nostamista.
97

 

4.4.2. Kilpailuvaltio ja valtiomuutos 

Kansallisen kilpailukyvyn käsite vastaa kysymykseen siitä, miten tuottaa edelleen käsitys 

yhteisöstä, mutta kilpailuvaltioon liittyy myös kysymys valtiollisen suvereniteetin säilymisestä. 
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Ongelma on valtiomuutoskeskustelun ytimessä. Kuten aiemmin kerroin, akateemisessa 

tutkimuksessa on vastattu kysymykseen valtion muutoksesta monin tavoin. Cerny pitää 

kilpailuvaltion toimintakenttänä monimutkaisia talouden verkostoja, jossa valtion ja markkinoiden 

rajat ovat hämärtyneet. Valtion ja markkinoiden rakenteet ovat prosessissa kietoutuneet yhteen sekä 

toimintamallit yhdenmukaistuneet. Muutoksen yhteydessä syntyy transnationaalisia verkostoja, 

joissa myös valtiollisten toimijoiden pitää luovia. Verkostoissa tiedolla on auktoriteetin sijaan 

enemmän merkitystä.  Cernyn mielestä valtion toiminta on edelleen keskeistä rakennemielessä, 

mutta sillä on käytössä yhä vähemmän keinoja ja siten kykyä vaikuttaa lopputuloksiin. Tässä onkin 

muutoksen yksi merkittävin piirre. Valtiot ovat luovuttaneet pois tärkeitä politiikan välineitä 

pyrkimyksessään lisätä kilpailukykyään.
98

 

Myös Smith painottaa, että kilpailuvaltio on moderniin valtioon nähden menettänyt sisäisesti 

ominaisuuksiaan julkisen sektorin uudistuksien ja yksityistämisen kautta samalla kun ulkoisesti sitä 

rajoittaa talouden globalisaatio. Valtiosta on tässä muutoksessa tulossa vain yksi vallankeskus 

muiden joukossa.
99

 Sørensenin mukaan kehitys vaikuttaa siten, että poliittinen valta on jakaantunut 

usealla taholle ja tasolle ja näiden kesken on laajaa vuorovaikutusta.
100

 Clark kirjoittaa 

samansuuntaisesti siitä, että valtio ei ole enää kansallisen talouden hallinnan väline, vaan se on 

linkitetty liikkuvan pääoman ja tuotannon tarpeisiin.
101

 

Markkinoiden ja valtion suhde kilpailuvaltion ideassa onkin kimurantti. Uusliberaalin politiikan 

ideologisena taustana on oletus markkinoiden itseohjautuvuudesta ja valtion puuttumisen 

haitallisuudesta taloudelliselle toiminnalle. Toisaalta moderni markkinatalous on kulkenut käsi 

kädessä modernin valtion kanssa ja idean mukaan markkinat tarvitsevat toimiakseen auktoriteettia, 

joka valvoo sääntöjen ja sopimusten noudattamista. Kilpailuvaltion idea säilyttää edelleen valtiolla 

aseman taloudessa ja ylläpitää ajatusta ”kansallisesta” kansallisen kilpailukyvyn kautta. 

Kilpailuvaltiossa valtiolla on keskeinen kilpailukykyä mahdollistava rooli sen sijaan, että se 

nähtäisiin taloudellisen toiminnan esteenä. 

5. Suomi ja globalisaatio 

Edellisessä kappaleessa kävin läpi valtion, globalisoituneen talouden ja kilpailuvaltion ideoita 

yleisellä tasolla. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan, miltä nämä käsitteet ovat näyttäneet Suomen 

kontekstissa. Kontekstin hahmottaminen on tärkeää tutkimukseni kannalta. Ensinnäkin kontekstin 
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ymmärtäminen on tärkeää sosiaalikonstruktivistisen lähtökohtani vuoksi. Oletuksenanihan on, että 

tutkimani aineiston laatineet toimijat ovat tietyssä kontekstissa, joka määrittää, mitä hän pitää 

tilanteessa mahdollisena ja kuinka hänen argumentaationsa ymmärretään järkeväksi ja 

merkitykselliseksi. Kontekstin muodostavat yhteiskunnalliset arvot, asenteet ja rakenteet. Toisaalta 

konteksti ei kuitenkaan määrää täysin, vaan toimijalla on aina mahdollisuus uudistuksiin ja 

sosiaaliseen muutokseen.
102

 Konteksti valaisee myös sitä, millaisiin asioihin aineistossa voidaan 

vedota ja mihin yleisö mahdollisesti luottaa ja sen ymmärtäminen auttaa varsinaisen analyysin 

tekemisessä. 

5.1. Suomalainen valtiollisuus 

Historiallinen konteksti määrittää, millaisia premissejä voidaan hyödyntää puhuttaessa 

globalisaatiosta ja valtiosta. Kyse on rakenteesta, jossa aineiston reetorit ovat ja diskurssien 

valikoitavuudesta. Koska tutkin suomalaisen kilpailuvaltion premissejä, on oleellista kartoittaa niitä 

tapoja millä valtiosta on Suomessa puhuttu. Käyn myös läpi, miten virkamiesten asema on 

ymmärretty Suomessa, koska tutkimukseni kohdistuu virkamiesten käyttämään retoriikkaan.  

Narratiivini on luonnollisesti vain yksi näkökulma kontekstiin ja olen sitä kootessani pyrkinyt 

painottamaan tutkimukselleni tärkeitä käsitteitä ja näkökulmia. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa valtio on ollut vahva käsite. Valtioihanne on peräisin Snellmanilta ja 

hänen hegeliläisistä ajatuksistaan. Tämä ihanne pitää sisällään idean kansakunnasta, jolla on yksi 

mieli ja moraalinen konsensus, jota eivät ristiriitaiset tai toisiaan tasapainottavat intressit riko.
103

 

Kansallisen yhtenäisyyden ihanne on vaikuttanut myös siihen, miten Suomessa on ymmärretty 

politiikka.  Politiikkaa on pidetty ulkoisen maailman asettamien ja kansallisvaltion välittämien 

kansallisten välttämättömyyksien ajamisena. Tämä kansallisten välttämättömyyksien idea on ollut 

vahva niin talous- kuin ulkopolitiikassa ja sen on katsottu vaativan sisäistä tahdonvoimaa, joka 

löytyy valtiosta itsestään. Snellman kutsui Kettusen mukaan tätä ”siveellisyydeksi 

kansallishenkenä”.
104

 

Käsitys politiikasta on myös heijastunut siihen, miten valtion virkamiesten asema on ymmärretty. 

Koska politiikka on valtiollista toimintaa, virkamiehet ovat valtiollisen järjen toteuttajia. Tähän 

tehtävään liittyen valtion virkamiehillä on ollut mahdollisuus synnyttää poliittiselle toiminnalle 

rajat, joissa sen on tehtävä kompromisseja. Toisaalta virkakunnan on kuulunut neuvotella pois 

poliittinen erimielisyys ja muuttaa poliittiset kysymykset käytännön välttämättömyyksiksi eli 
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hallinnon asiaksi. Virkamiehet ovat antaneet yhteiskunnallisille intresseille sen, mitä Snellman vaati 

valtiollisessa toiminnassa edustettavilta intresseiltä eli yleisen, kansallisen merkityksen.
105

 

Valtiolla ja sen virkamiehillä on ollut siis ideana suuri arvo. Käytännössä Suomen itsenäistymisen 

yhteydessä suomalaisesta yhteiskunnasta muodostettiin hyvin valtiokeskeinen ja sille luotiin 

tehokas hallintokoneisto, jonka ote laajennettiin yhteiskunnan eri sektoreille. Taloudellisen 

protektionismin lisäksi Suomessa noudatettiin kulttuuriprotektionismia, joka suojasi maata 

ulkoisilta vaikutteilta.
106

 Valtiollisen keskusjohtoisen suunnittelun kulta-aika vallitsi Suomessa 

1960- ja 1970-luvuilla
107

. Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin verrattain myöhään. 

Hyvinvointikapitalismi rakentui pitkälti John Maynard Keynesin oppien soveltamisen varaan. Se 

perustui laajaan valtiosäätelyyn ja julkiseen sektoriin sekä suunnittelun korostumiseen 

markkinaohjauksen sijaan. Talouskasvua tuotettiin tässä systeemissä julkista kulutusta 

kasvattamalla. Politiikkaan kuului valtionyhtiöiden tukeminen ja valtiovetoinen teollistaminen sekä 

työllisyyden turvaaminen. Hyvinvointikapitalismissa keskeisenä ajatuksena oli, etteivät markkinat 

pysty säätelemään itse itseään, vaan markkinoiden epätasapainon korjaamiseksi tarvitaan poliittista 

väliintuloa.
108

 

Alasuutarin mukaan 1970- ja 1980-luvuilla Suomessa oli käytössä kaiken kattava suljettu 

järjestelmä, jossa kansalaisten toimeentulontasot, identiteetit ja ajattelu- ja toimintatavat johtuivat 

järjestelmästä. Taloudellisesti kansantalous oli suojattu tullein ja tuontikielloin ja -rajoituksin. 

Kotimarkkinat seurasivat omia sääntöjään ja suhteitaan. Kytkös maailmanmarkkinoihin tapahtui 

vientiteollisuuden kautta ja tavoitteena oli saada valuuttatuloja. Maailmanmarkkinoihin liittyviä 

hintaheilahtelujen vaikutuksia pyrittiin torjumaan valuuttakurssipolitiikalla, mukaan lukien 

devalvaatioilla. Suomen tavoitteeksi asetettiin menestys maailmanmarkkinoilla, varallisuuserojen 

tasaus, kansalaisten toimeentulon takaaminen ja kansalaisten kouluttaminen ammattitaitoisiksi ja 

yrityskulttuuriin uskoviksi työntekijöiksi. Suomea rakennettiin yhteiskunnan joka lohkolla 

muistuttamaan suurkonsernia, jota voitaisiin johtaa konsensuksen mukaisesti ja sopimuksia 

noudattaen. Presidentti Kekkosella oli tässä järjestelmässä keskeinen asema. Idänkauppa vahvisti 

valtiovetoisuuden asemaa, sillä neuvottelut käytiin valtiojohdon tasolla. Samalla elinkeinoelämä 

pystyi olemaan varsin turvassa kilpailulta.
109
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5.2. Yhteiskunnalliset muutokset 

Suomessa päättäjät ovat ajaneet varsin samanlaista muutosta kuin muualla maailmassa. Thatcherin 

ja Reaganin linjaukset saivat kaikupohjaa myös Suomessa. Alasuutari kirjoittaa, että uudenlainen 

puhetapa alkoi levitä julkiseen keskusteluun 1980-luvun alkupuolella ja esikuvana keskustelulle 

toimivat juurikin Reaganin ja Thatcherin politiikka. Uutena asiana Suomessa oli byrokratian ja 

virkavaltaisuuden kritiikki, joka pyrki korostamaan palveluiden asiakkaiden ja kansalaisen asemaa. 

Samaan aikaan hallitus alkoi purkaa kilpailulainsäädäntöä ja pankkien välinen kilpailu lisääntyi. 

Käännös kohti kilpailutaloutta vahvistui, kun 1987 eduskunta sääti lain valtion liikelaitoksista. 

Muutos näkyi myös siinä, miten hallitus alkoi uudistaa valtion hallinnon rakenteita tavoitteena 

hallinnon hajauttaminen, tehokkuus, taloudellisuus ja tuloksellisuus. Valtiosta muutokset levisivät 

myös kuntiin.
110

 

1990-luvun lama toimi varsinaisena katalysaattorina, joka antoi jo 80-luvulla nupullaan olleelle 

politiikalle uutta voimaa. Laman vuoksi vanhan järjestelmän koettiin kriisiytyneen ja päättäjät 

pyrkivät välttämään kaaosta ottamalla käyttöön aiemmin kuitenkin vielä marginaalissa olleen 

uusliberaalin puhetavan.
 111

 Uuden puhetavan myötä muuttui se, mitä pidettiin normaalina ja mitä 

ei. Kilpailusta ja kilpailukyvystä tuli useilla elämänalueilla Suomessa keskeinen arvo ja arvioinnin 

mitta.
112

 Suunnitteluyhteiskunnassa oli itsestään selvää, että paras tapa tuottaa palveluita ja tavaroita 

on tehdä se keskitetysti, hierarkkisesti, suljetusti ja säännöstellysti. Vastaavasti uudessa 

kilpailuyhteiskunnassa normaalia on hajautettu, markkinoiden tai niiden kaltaisen mekanismien 

välittämä toiminta. Normaaliksi tuli myös verkostoissa toimiminen ja toisaalta kunkin toimijan 

vastuu omasta kilpailukyvystään.
113

 Kyse on siis siirtymisestä uusliberaaliin kilpailuvaltiomalliin, 

jota ei toisaalta omaksuttu vailla kritiikkiä. Kuitenkaan tämä vastadiskurssi ei ole ainakaan vielä 

kyennyt horjuttamaan kilpailukyvyn hallitsevaa diskurssia.
114

 

Muutos on näkynyt niin yksityisen kuin julkisen sektorin toiminnassa ja rakenteissa. Yksityisellä 

puolella toiminnassa on alettu korostaa voimakkaasti kansainvälistymistä. Yritykset ovat pyrkineet 

toden teolla globaaleille markkinoille ja niiden investointien suunta ja omistuspohja on ollut 

vahvasti ulkomaille suuntautunut.
115

 Politiikassa painopiste on vaihtunut samalla kansallisesta 

politiikasta kansainvälisten markkinoiden suuntaan.
116

 Julkisella sektorilla on korostettu uusien 
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hallintotapojen kehittämistä ja liike-elämästä tuttujen toimintamallien soveltamista julkisen sektorin 

toimintaan.
117

 

Kansallisesta kilpailukyvystä on tullut keskeinen keino hahmottaa Suomen asemaa maailmassa. Sitä 

käytettiin aiemminkin, mutta nyt siitä on tullut kokonaisvaltaisempi hallinnan väline. Laman lisäksi 

globalisaatio on ollut merkittävä muutokseen vaikuttanut käsite. Globalisaatio on tulkittu Suomessa 

pitkälti kansallisen kilpailukyvyn kautta. Kansallisesta kilpailukyvystä on samalla muodostunut 

poliittisen järjen käsite, jolloin se edustaa sitä mikä on rationaalista, tärkeää ja realistista.
118

 

Moisio on määritellyt neljä ehtoa, jotka mahdollistavat suomalaisen kilpailukykypuheen. 

Tavoitteena diskurssissa on valtion kansainvälisen tai globaalin kilpailukyvyn suojelu. Tämä on 

riittävä peruste, jonka pohjalta voidaan antaa toimintaohjeita. Ensimmäisenä ehtona on, että 

kansallinen määritellään tässä yhteydessä globaalina kysymyksenä. Moisio pitää tätä kansallisen 

horisontin avautumista merkittävänä kulttuuripoliittisena ilmiönä. Aiemmin tämä horisontti oli 

suljettu ja selkeästi rajattu. Nyt globalisaatio esitetään haasteena, mutta myös hyödyllisenä koko 

valtion tai kansakunnan kannalta. Toisena ehtona on esittää maailma dynaamisena tai muuttuvana ja 

toisaalta korostaa kansallista kysymystä periodiluonteisena. Tästä seuraa, että voidaan myös 

korostaa sitä, että vanhan ajan keinot, toisin sanoen hyvinvointivaltioon liittyvät piirteet, eivät enää 

sovellu uuteen aikaan. Hintana väärien keinojen käyttämisessä on häviäminen valtioiden välisessä 

kilpailussa, joka muistuttaa yritysten keskinäistä kilpailua. Kilpailu onkin kolmas ehto, jonka 

varassa kilpailukykypuhe on mahdollista. Kilpailulle annetaan itsestään selvä ja epäpoliittinen 

merkitys ja yhteiskunnalliseksi normiksi muodostuu kaiken mittaaminen määrän, voiton ja tappion 

kautta. Tämän kaltaisen puheen vahvuutena on, että se piilottaa pois kilpailun ideologisuuden. 

Kilpailulle annetaan positiivinen sisältö ja globalisaation esitetään hyödyntävän siihen osallistuvia 

yrityksiä ja valtioita. Kilpailuun liittyen maiden suorituksia mitataan erilaisin mittarein ja listataan 

kilpailukyvyn mukaan. Neljäs ja viimeinen ehto on esittää globalisaatio ja kilpailu paikallisena ja 

kaikkien kansalaisten jakamana ilmiönä. Suomalaiset ovat siis tässä suhteessa samassa veneessä. 

Globalisaation paikallisista ilmentymisistä on puhuttu Kiina-ilmiö käsitteellä.
119

 

Huomattavaa on Kantolan mukaan, että kilpailukykypolitiikkaa ovat ajaneet virkamiehet ja erilaiset 

asiantuntijat, jotka ovat voineet pohjata Suomen pitkään virkamiesvallan perinteeseen
120

. 

Virkamiesten asema tässä kaikessa ei ole muuttunut kauheasti, vaan virkamiehet ovat säilyttäneet 

keskeisen asemansa valtiojärjen toteuttajina. Uutena piirteenä on managerialistinen eetos, joka 
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nousi suosioon 1990-luvulla. Managerialismin eetos korostaa johtamisen tehokkuutta. Ideana on, 

että manageri on epäpoliittinen hahmo, joka ei puutu arvovalintoihin tai intressiristiriitoihin. 

Manageri pohjaa asiantuntemukseensa, jonka avulla hän tuottaa politiikkasuosituksia ja analyyseja 

todellisuudesta.
121

 Seurauksena erilaiset asiantuntijat ulottavat valtansa poliittisiin päätöksiin 

samalla kun poliittiset päättäjät irtaantuvat poliittisesta päätöksenteosta ja vastuusta.
122

 Sinänsä 

manageri ei eroa juurikaan byrokraatista. Molemmat vetoavat riippumattomuuteensa ja 

puolueettomuuteensa. Puolueetonta asemaa käytetään poliittisen vallan välineenä. Puolueettomuus 

peittää yhteiskunnallisia ristiriitoja ja sen avulla voi nostaa itsensä niiden yläpuolelle ja oikeuttaa 

toimintaansa yhteisen hyvän toteutumisella.
123

 

Managerialismi ja uusliberalismi linkittyvät Suomessa yhteen pragmatismin kautta. Pragmaattinen 

ote merkitsee, ettei asioiden moraalisia tai poliittisia puolia tarvitse käsitellä, vaan tärkeintä on 

löytää toimiva ratkaisu kuhunkin ongelmaan. Tätä pidetään myös epäideologisena eivätkä sen 

kannattajat koe edistävänsä mitään tiettyä aatetta. Suomessa uusliberalismia on edistetty ilman, että 

sitä on siksi kutsuttu. Esimerkiksi lama synnytti valtavasti ongelmia, joihin piti keksiä pragmaattisia 

ratkaisuja. Käytännöllisyyden korostaminen vahvisti samalla suomalaisen eliitin sisäistä 

yhtenäisyyttä, koska aatteelliset erot eivät käytännön työssä nousseet esille.
124

 Käytännöllisiä 

ratkaisuja ei pidetä poliittisina toimina kriisin hoitamisessa. Uusliberalismi leviääkin 

käytännöllisenä ratkaisuna, minkä vuoksi se on ollut niin tehokas keino muuttaa yhteiskuntaa. 

Uusliberaali muutos etenee pienin askelin hallinnollisina päätöksinä. Täten muutoksesta ei käydä 

laajoja yhteiskunnallisia keskusteluja. Toisaalta Suomessa eliitillä ei ole välttämättä ollut edes halua 

keskustella.
125

 

6. Tutkimuksen tekeminen 

Kerron seuraavissa kappaleissa, mihin aineistoon perustaen ja millä tavalla teen tutkimukseni. 

Selvitän tapaa, jolla etsin empiirisesti vastausta aiemmin esittämääni tutkimuskysymykseen: miten 

yleisö pyritään tekemään vakuuttuneeksi kilpailuvaltiopolitiikasta? Esittelen ensin aineistoni ja 

tämän jälkeen analyysikeinoni. 

6.1. Aineiston hankinta ja rajaaminen 

Tutkimukseni on edennyt seilaten teorian ja empirian välillä. Olen pyrkinyt kehittämään yhtä aikaa 

molempia puolia ja samalla tarkentamaan ja muotoilemaan uudelleen tutkimuskysymystä. Koska 
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halusin tutkia globalisaatiota ja valtiota suomalaisten päättäjien näkökulmasta, etsin 

tutkimuskysymyksille relevanttia aineistoa valtioneuvoston kanslian kotisivuilta. Etsinnässä 

hyödynsin kotisivujen hakutoimintoa, johon otin erilaisia aiheeseen liittyviä hakusanoja niiden eri 

taivutusmuodoissa. Etsin teoreettisen taustan perusteella aineistoa, jossa olisi valtiollinen 

näkökulma globalisaatioon. 

Ensimmäiseksi löysin mielenkiintoisen Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi -raportin. Kun 

pengoin aihetta lisää käyttämällä hyväkseni aiempaa tutkimusta sekä Helsingin Sanomien arkistoa, 

jäljitin selkeästi erottuvan ajanjakson 2004–2007, johon kuuluivat myös valtioneuvoston toinen 

globalisaatioselvitys Globalisaation haasteet Suomelle vuodelta 2006. Selvitykset ovat tulosta 

prosessista, joka alkoi vuonna 2004. Tuolloin valtioneuvosto aktivoitui pohtimaan globalisaatiota ja 

asetti työryhmiä selvittämään Suomen strategiaa suhteessa globalisaatioon. Kiinnostus 

globalisaatiota kohtaan jatkui Suomessa vuodelle 2007. Vuonna 2008 talouskriisi nousi politiikan 

ykkösaiheeksi ja globalisaatio jäi vähemmälle huomiolle. Keskityn tutkimuksessa juuri tähän 

talouskriisiä edeltävään aikaan ja näihin kahteen valtioneuvoston selvitykseen. On tärkeä tutkia, 

millaiset ajatukset vallitsivat ennen kriisiä. Jatkotutkimuksessa mielenkiinnon kohteena voisikin 

olla, onko talouskriisi muuttanut tapoja, joilla globalisaatiosta ja taloudesta puhutaan. 

Raportit heijastavat osaltaan valtioneuvoston, suomalaisten virkamiesten, talouden asiantuntijoiden 

ja ohjausryhmässä olleiden vaikuttajien näkemyksiä globalisaatiosta ja Suomen asemasta siinä. 

Kyse on siis poliittisen ja taloudellisen eliitin tavoista puhua globalisaatiosta ja Suomen paikasta 

siinä.  Ruostetsaari on määrittänyt eliitin jäsenen henkilöiksi, joilla on strategisesti keskeinen asema 

vaikutusvaltaisissa organisaatioissa tai formaalisesti organisoitumattomissa ryhmissä. Eliitin jäsenet 

kykenevät asemansa turvin vaikuttamaan merkittävien yhteiskunnallisten ratkaisujen 

muodostumiseen.
126

  

Eskolan ja Suorannan mukaan laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että siinä käytetään pieniä 

määriä tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Nimensä mukaisesti 

laadullisessa tutkimuksessa tieteellisyyden avainkriteeriksi nousee aineiston laatu, eikä määrä, sekä 

aineiston käsitteellistämisen kattavuus. Aineiston valinnassa tutkijaa ohjaa tutkimuksen teoreettinen 

perusta, mutta aineiston pienuuden vuoksi sen otannassa korostuu myös tutkijan oma harkinta. 

Lopulta vain tutkija itse voi päättää, onko aineistoa riittävän paljon ja kattavasti. Aineisto on 
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tutkijan apukeino, jolla hän rakentaa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Aineistoa 

käytetäänkin teoreettisesti kestävien näkökulmien luomiseen.
127

 

Tutkimukseni aineisto on ensisilmäykseltä pieni eli vain kaksi raporttia, mutta ne muodostavat 

kuitenkin yhteensä 374 sivua laajan korpuksen, jota en analysoi tietenkään täydessä 

kokonaisuudessaan, vaan tutkimuksen kannalta mielekkäin osin. Raportit on laadittu kolmen 

vuoden välein, jolloin kiinnitän huomiota siihen, puhutaanko niissä globalisaatiosta samalla tavalla 

ja samoilla argumenteilla. Samalla vertailu toimii indikaationa siitä, kuinka yhtenäinen 

globalisaatiodiskurssi on suomalaisten virkamiesten ja asiantuntijoiden keskuudessa. Osaltani 

tutkimukseni täydentää aiempaa suomalaista kilpailuvaltiotutkimusta, joka on keskittynyt lähinnä 

media-aineistoihin. 

Alasuutari toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa aineisto on ilmaisultaan rikas, monitasoinen ja 

kompleksinen. Koska sen luonne on niin monitahoinen, voidaan sitä tarkastella aina vain osin ja 

tietystä rajatusta suunnasta.
128

 Laadullisessa tutkimuksessa aineiston rajaus on tapauskohtaisempaan 

kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, jossa on käytössä enemmän yleisiä tilastollisia kriteerejä. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusongelma ja käytetty teoreettinen tausta määrittää aineiston 

rajausta. Tämä liittyy myös tutkimuksen yleistettävyyteen, joka laadullisessa tutkimuksessa ei 

perustu aineistosta yleistämiseen vaan tulkinnoista yleistämiseen. Tutkittava tapaus voi olla 

tyypillinen, edustava tai ainutkertainen, rajatapaus tai poikkeuksellinen. Mitä paremmin tutkittava 

tapaus on eritelty ja käsitteellistetty, sitä paremmin siitä voidaan yleistää.
129

 

Tutkimuksessani aineistoa rajaavan näkökulman tarjoaa kilpailuvaltiokäsite ja retorinen 

tutkimusote. Pidän aineistoani tyypillisenä kilpailuvaltiopuheena, joka ilmentää, miten yleisöä 

pyritään vakuuttamaan kilpailuvaltion taakse. Tarkastelen hallituksen globalisaatioselvityksiä 

näytteenä todellisuudesta. Alasuutari tarkoittaa näytenäkökulmalla sitä, että aineistoa pidetään 

osana todellisuutta. Se on vastakkainen faktanäkökulmalle, jonka mukaan aineisto on tietty väittämä 

todellisuudesta tai sen heijastuma. Näytenäkökulman mukaan aineisto kelpaa tutkimuskohteeksi 

sellaisenaan, eikä sen totuudenmukaisuuden perusteella. Näytenäkökulma kuuluu kulttuuristen 

jäsennysten tutkimusotteeseen, jossa huomio kiinnittyy siihen, miten aineistossa kerrotaan asioista 

ja miten erilaiset näkemykset tai käsitykset saavat ilmaisunsa.
130

 En siis tutki 

globalisaatioselvityksistä sitä, puhuvatko ne totta globalisaatiosta tai oikeista keinoista ja 
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tavoitteista sen suhteen, vaan sitä miten niissä rakennetaan todellisuutta ja vakuutetaan tämän 

todellisuuden olevan totta. 

6.2. Valtioneuvoston selvitykset aineistona 

Kävin jo kappaleessa 5 läpi laajempaa kontekstia, johon tutkimusongelmani sijoittuu. Kerron 

seuraavaksi, millaisessa kontekstissa varsinainen aineistoni on kirjoitettu. Finalysonin mukaan on 

tärkeää hahmottaa, missä kontekstissa argumentointi tapahtuu, koska se vaikuttaa siihen kuka voi 

puhua ja miten voi puhua
131

. Tutkimuskohteena on Suomessa 2004–2007 käynnissä ollut projekti, 

jossa pyrittiin selvittämään globalisaation vaikutuksia Suomelle ja rakentamaan Suomelle 

globalisaatiostrategiaa. Tähän hankkeeseen kuuluvat valtioneuvoston raportit ja selvitykset ovat 

aineistoni, joiden kilpailuvaltioretoriikkaa analysoin. 

6.2.1. Suomi maailman taloudessa -hanke 

Hallituksen ensimmäinen globalisaatioselvitys eli Suomi maailmantaloudessa -hanke alkoi 26. 

tammikuuta 2004 valtioneuvoston asettamana. Niin sanottu globalisaatiotyöryhmä ryhtyi laatimaan 

selvitystä siitä, miten Suomen tulisi toimia globalisaatiossa. Virallisena tarkoituksena oli, että 

työryhmä tuo esille julkisuuteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun omia ehdotuksiaan. Selvityksen 

ohjausryhmään kuului edustajia tutkimuslaitoksista ja valtionhallinnosta (liitteenä ohjausryhmän 

kokoonpano). Alussa työryhmän puheenjohtajana toimi pääministerin talouspoliittinen 

neuvonantaja Olli Rehn. Hänen siirryttyä EU-komissaariksi työtä jatkoi ylijohtaja Anne Brunila, 

jonka mukaan loppuraportti epävirallisesti nimettiin. Loppuraportti Osaava, avautuva ja uudistuva 

Suomi (VNK 19/2004) valmistui 9. marraskuuta 2004.
132

 

Raporttiin toimittivat taustaselvityksiä useat eri ulkopuoliset asiantuntijat ja järjestöt. 

Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos selvitti maailmantalouden muutoksen vaikutusta eri 

toimialojen kilpailukykyyn ja Palkansaajien tutkimuslaitos pohti vaikutuksia työmarkkinoihin.
133

  

Asiantuntijatyöryhmän rinnalla järjestettiin työmarkkinaosapuolten välillä toimialakohtainen 

vuoropuhelu maailmantalouden haasteista ja keinoista parantaa kilpailukykyä. Näitä 

toimialakohtaisia selvityksiä nivottiin varsinaiseen selvitykseen kesäkuussa 2004 järjestetyssä 

suurseminaarissa. Lisäksi hankkeeseen kuului Suomi maailmataloudessa -päätösseminaari.
134
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6.2.2. Vastaus globalisaation haasteeseen - hanke  

Uusi yritys Suomen globalisaatiostrategian laatimisessa otettiin, kun pääministeri Vanhanen asetti 

uuden selvitysryhmän tutkimaan aihetta 2006. Tuloksena syntyi selvitys Suomen vastaus 

globalisaation haasteeseen (VNK 17/2006). Toisen osan selvityksestä muodostaa 

artikkelikokoelma Globalisaation haasteet Euroopalle, joka koostuu useiden eurooppalaisten 

asiantuntijoiden kirjoituksista.
135

 Pääministeri Vanhanen perusteli uutta selvitystä tarpeella jatkaa 

strategiaprosessia ja pyrkimyksellä tarkistaa, kuinka hyvin 2004 tuotettu toimintalinja vastaa 

globalisaation haasteita. Vuoden 2006 selvityksessä tarkastellaankin aiemman selvityksen 

johtopäätösten toteutumista ja sitä, kuinka Suomi on sopeutunut globalisaatioon. Samalla 

selvityksessä annetaan politiikkasuosituksia koskien talous-, työllisyys ja osaamispolitiikkaa. Siinä 

myös arvioidaan toimialakohtaisesti suomalaista kilpailukykyä. Vanhanen ilmoitti selvityksen 

tehtäväksi herättää yhteiskunnallista keskustelua Suomen kilpailukyvystä.
136

 

Selvityksestä vastasi valtioneuvoston kanslian talousneuvoston sihteeristö johtajanaan päällikkö 

Vesa Vihriälä. Suomi maailmantaloudessa -hankkeen tavoin tämänkin selvityksen rinnalla 

suoritettiin toimialajärjestöjen keskinäinen vuoropuhelu, joka tuotti omat taustaraporttinsa. Lisäksi 

sihteeristö kuuli hankkeen aikana lukuisia suomalaisten tutkimuslaitosten asiantuntijoita (liitteenä 

lista osallistuneista asiantuntijoista). Projektiin liittyi kansainvälinen asiantuntijaseminaari 

elokuussa 2006 sekä kaksi laajempaa kutsuseminaaria lokakuussa. Varsinaiset raportit 

Globalisaation haasteet Euroopalle (VNK 16/2006) ja Globalisaation haasteet Suomelle (VNK 

17/2006) julkaistiin 11. joulukuuta.
137

 Koska haluan tutkimuksessani keskittyä Suomeen, jätän 

aineiston ulkopuolelle Globalisaation haasteet Euroopalle –selvityksen, vaikka niiden vertailu 

eittämättä antaisi uuden näkökulman kysymykseen. 

6.3. Retoriikka ja argumentaatio 

Seuraavaksi kerron tarkemmin, millä keinoilla selvitän vastauksen tutkimuskysymykseeni. 

Tutkimuksellinen menetelmä on Alasuutarin mukaan väline, jonka avulla tutkija tekee havaintoja 

aineistostaan. Menetelmään kuuluvat säännöt, joiden perusteella havaintoja voidaan muokata 

eteenpäin ja tulkita niiden merkitystä tutkimuksen kannalta. Menetelmän tulisi Alasuutarin mukaan 

olla yhteensopiva tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa ja toisaalta aineiston olla oikea 

suhteessa teoreettiseen otteeseen ja menetelmään.
138

 Mielestäni tutkimuksessani vallitsee tällainen 

tasapaino teorian ja menetelmien välillä, sillä niitä yhdistää kielen keskeisyys. Koska keskityn 
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tutkimuksessani kielenkäyttöön, on luontevaa valita laadullinen tutkimusmetodi. Perelmanin 

argumentaatioteoria tarjoaa välineen tekstien retoriikan purkamiseen. 

Olen aineiston analyysissä kiinnostunut argumentaatiosta, jota käytetään globalisaation ja valtion 

aseman kuvaamiseen. Retoriikan teoria korostaa argumentointia prosessina, jossa on läsnä puhuja ja 

yleisö. Retoriikka pureutuu yleisön uskomuksiin ja koostumukseen sekä puhujan asemaan ja 

väitteisiin. Yhtenä erona logiikan, dialektiikan ja retoriikan välillä on, että logiikassa ja 

dialektiikassa korostuu pyrkimys totuudenmukaisuuteen ja täydellisyyteen argumentaatiossa, kun 

taas retoriikassa korostuu vakuuttavuuden tehokkuus.
139

 

Retoriikan tutkimus on menetelmä, jonka avulla voidaan analysoida kirjoittajan tekstiin rakentamaa 

vuorovaikutuskontekstia. Käsitteellä tarkoitetaan sitä, että vuorovaikutus tapahtuu aina 

jonkinlaisessa kontekstissa, joka vaikuttaa itse vuorovaikutukseen. Lähtökohtana retoriselle otteelle 

on, että tekstit syntyvät aina jossakin sosiaalisessa kontekstissa, jossa on aina olemassa ”puhujan” ja 

”kuulijan” roolit. Niin sanottu uusi retoriikka tutkii erityisesti niitä keinoja, joilla puhuja yrittää 

vakuuttaa yleisönsä. Uusi retoriikka lähtee siitä, että kaikki puhe on aina retorista. Niinpä retoriikan 

tutkimisella pyritään avaamaan kielen käyttöä ja kuinka sillä pyritään tuottamaan todellisuutta 

erilaisten kielellisten valintojen käytäntöjen kautta. Retoriikalla rajataan samalla vaihtoehtoja ja 

yritetään vakuuttaa ja sitoa yleisöä tiettyihin ajatusmalleihin.
140

 

Uusi retoriikka nousi esiin 1950-luvulla retoriikan tutkimuksen uutena tulemisena. Sen keskeisiä 

nimiä ovat Burke, Perelman ja Toulmin. Perelman kertoo uuden retoriikan pohjautuvan Aristoteleen 

retoriikkaan laajentaen sitä. Siinä missä Aristoteleen retoriikka koski yleiselle paikalle 

kokoontuneelle maallikkoyleisölle puhumista, uusi retoriikka koskee kaikenlaisia yleisöjä. Uuden 

retoriikan argumentaatioteoria kattaa Perelmanin mukaan kaikki vakuuttamiseen ja suostutteluun 

tähtäävät esitykset yleisöstä ja käsitellyistä asioista riippumatta.
141

 Perelmanin retorinen ote 

soveltuu siis kirjallisten töiden, ja tässä tapauksessa, myös globalisaatioselvitysten tarkasteluun. 

Palosen mukaan perelmanilainen retoriikan peruskuvio, jolla voidaan lukea retorisesti mitä tahansa 

tekstiä, koostuu kysymyksistä kuka (reetori, eetos) vetoaa keneen (yleisö, paatos) millä 

(argumentti, logos). Kuvio on samalla tulkittavissa konfliktitilanteena reetorin ja yleisön välillä 

tietyn teesin hyväksymisen suhteen. Argumentointi vaikuttaa tähän konfliktiasetelmaan. Palosen 

mukaan näin ymmärrettynä retoriseen luentaan sisältyy tietty poliittisuus, jonka esiin tuomiseen tätä 
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kuviota voidaan käyttää.
142

 Tutkimuksessani on nimenomaan kyse aineiston retorisesta ja 

poliittisesta luennasta. Seuraavaksi esittelen tarkemmin Perelmanin tarjoamia analyyttisiä työkaluja, 

joita käytän omassa analyysissani. 

6.4. Perelmanin argumentaatioteoria 

Perelman oli filosofi, joka oli kiinnostunut selvittämään, miten voidaan järjellisesti arvioida 

arvopäätelmien hyvyyttä tai huonoutta. Ratkaisuksi Perelman tarjosi luonnollisella kielellä 

tapahtuvan argumentoinnin tutkimista. Perelman tarkastelee retoriikkaa argumentaationa ja tässä 

hän kehitti analyysikehikon, jonka avulla voidaan tarkastella tekstien vaikuttavuuden 

rakentumista.
143

 Analyysikehikko on varsin kattava, mutta ei kovinkaan tarkka. Täten jää paljon 

sijaa omalle tulkinnalle, joka täytyy luonnollisesti perustella hyvin analyysissä. 

6.4.1. Yleisön käsite 

Yleisö on keskeinen käsite retoriikassa. Perelmanin mukaan argumentaatiolla pyritään vaikuttamaan 

yleisöön joko saamalla yleisö hyväksymään tai vahvistamaan sen hyväksyntä esitetyille väitteille. 

Siten argumentaatio ei ikinä tapahdu tyhjiössä, mutta yleisöjä voi olla kovin erilaisia. Kun puhuja 

altistaa itsensä argumentaatiolle, antaa hän jo lähtökohtaisesti arvoa yleisön mielipiteelle. 

Muutenhan hän voisi vain pakottaa yleisönsä oman linjansa taakse ja toimintaan. 

Argumentaatiotilanne perustuu kohtaamiselle ja yhteisymmärrykselle ja näiden puuttuessa ei 

Perelmanin mukaan kannata edes keskustella. Argumentaatio ei välttämättä pyri pelkkään älylliseen 

hyväksyntään, vaan usein tavoitteena on toiminnan tai toiminta-alttiuden aikaansaaminen. Mikäli 

toiminnalle on esteitä, on argumentaation oltava niin vahvaa, että esteet ylitetään.
144

 

Retoriikassa yleisön idea on kompleksinen ja liikkuva. Perusajatuksena on, että yleisö on 

vakuuttamisen kohteena, mutta toimii myös argumentaation hyväksyjänä tai hylkääjänä. Yleisö ei 

ole siis pelkästään passiivinen kuulija, vaan sillä on aktiivinen rooli. Argumentaatiossa tulisi aina 

ottaa huomioon yleisö, joka asettaa ennalta argumentaation premissit ja järkeilyn taustaoletukset. 

Yhtenä ongelmana tässä ajattelussa on, että tietääkö yleisö itsekään, mitkä asiat se voi hyväksyä. 

Toisaalta retoriikan avulla yleisö voidaan saada hyväksymään uusia asioita ja ottamaan ne 

premisseikseen.
145

 

Yleisön määrittämisessä on vaikeaa päätellä, ketkä kaikki kuuluvat siihen. Kun esimerkiksi 

pääministeri puhuu illan uutislähetyksessä, puhuuko hän silloin koko kansalle, oman puolueensa 
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äänestäjille vai oppositiolle. Perelman määrittelee yleisön puhujan tavoitteiden kautta. Yleisöön 

kuuluvat siis ”kaikki ne, joihin puhuja haluaa argumentaatiollaan vaikuttaa”
146

. 

Perelman jakaa yleisön universaaliyleisöön, joka kattaa periaatteessa koko ihmiskunnan, ja 

erityisyleisöön, joita ovat kaikenlaiset yleisökoostumukset puhujan ja universaaliyleisön välissä. 

Universaaliyleisölle puhuminen on vaikeampaa kuin erityisyleisölle, koska edellä mainitulle pitää 

argumentoida sellaisten yleispätevien tosiseikkojen, totuuksien ja arvojen kautta, jotka jokaisen 

ihmisen oletetaan hyväksyvän. Erityisyleisön kanssa puhuja taas jo jakaa tietyt käsitteet ja oletukset, 

joten niitä ei tarvitse selväsanaisesti toistaa. Näiden eri yleisökäsitteiden kautta Perelman 

määrittelee myös suostuttelun ja vakuuttamisen eron. Suostuttelu on erityisyleisölle suunnattua kun 

taas vakuuttaminen kohdistuu universaaliyleisöön. Tämä erottelu ei pohjaudu kuulijoiden määrään 

vaan puhujan tavoitteisiin eli pyrkiikö hän vaikuttamaan kaikkiin järjellisiin olentoihin vai vain 

osaan heistä.
147

 

Retorisen argumentaation tutkimisessa kiinnitetään huomiota yleisökonstruktioon eli siihen keille 

puhe esitetään ja kenet pyritään vakuuttamaan. Puheen yleisöstä saadaan vihjeitä tutkimalla, 

millaisten julkilausumattomien perusteiden varaan argumentaatio on rakennettu. Puhujan ja yleisön 

välillä on sanomattomia esisopimuksia siitä, mihin perusteluissa voidaan nojautua. Argumentaatio 

rakentuu perusteluihin, jotka puhuja kokee yleisön hyväksyvän jo valmiiksi.
148

 Perelman kirjoittaa, 

että tällainen yleisön huomioiminen on argumentaation lähtökohta. Itse argumentaatio pohjautuu 

siihen, että premisseille osoitettu hyväksyntä pyritään siirtämään myös johtopäätöksille. Tämän 

takia puhujan on tunnettava yleisönsä premissit, jotka saavat riittävän hyväksynnän. 

Argumentaatiossa luodaan linkki premissien ja johtopäätösten välille niin, että kokonaisuus tulee 

hyväksytyksi.
149

 Yhdistän tähän ajatukseen diskurssin käsitteen. Diskurssit ovat yleisön 

intersubjektiivisesti jakamia ymmärryksiä siitä mikä on suotavaa, normaalia ja luonnollista, ja siten 

ne toimivat kehyksenä, jonka kautta yleisö ”lukee” argumentaatiota. Vastaavasti reetori nojaa 

diskursseihin kielellisenä resurssina. Kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan ole diskurssien vanki, vaan 

refleksiivisinä toimijoina molemmat voivat hyväksyä uusia asioita. 

Oman analyysin kannalta on tärkeää selvittää, ketkä kuuluvat tai keiden kuviteltiin kuuluvan 

hallituksen globalisaatioselvityksien yleisöön. Toisin sanoen keitä niillä yritettiin suostutella 

toimimaan kilpailuvaltion mukaisesti. Yleisö voidaan mainita teksteissä suoraan tai se on luettavissa 

analyysin avulla. 
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6.4.2. Todellisuutta ja suostuvuutta koskevat seikat eli esisopimukset 

Esisopimus on analyysini keskeinen käsite.  Se viittaa yleisöä yhdistäviin tekijöihin, jotka puhujan 

tulisi ottaa argumentaationsa lähtökohdaksi. Niitä voidaan kutsua myös premisseiksi, jotka 

Perelman jakaa todellisuutta ja toisaalta suotavuutta koskeviin. Todellisuutta koskevia premissejä 

ovat tosiseikat, totuudet ja otaksumat, jotka eivät ole argumentaatioteoriassa täysin objektiivisia 

vaan yleisön määrittämiä. Tämä perustuu Perelmanin mukaan siihen, ettei ole olemassa mitään 

erehtymätöntä auktoriteettia tai jumaluutta, joka voi taata tosiasiat. Kuitenkin jos tosiseikoille on 

riittävän yleinen hyväksyntä, joutuu niiden kiistäjä naurunalaiseksi. Tehokkain keino kumota 

tosiasioina pidettyjä asioita on osoittaa niiden yhteensopimattomuus muiden vielä varmemmaksi 

koettujen totuuksien kanssa. Kumoamisessa auttaa mitä enemmän tällaisia muita tosiasioita on ja 

mitä haluttomampi yleisö on niistä luopumaan.
150

 

Otaksumat taas ovat tosiseikkoja heikompia, mutta niiden varaan lasketaan silti paljon ja ne auttavat 

suuntautumaan toiminnassa. Otaksumat koskevat yleensä sitä, mitä jossakin tilanteessa normaalisti 

tapahtuisi. Toisin päin sanottuna otaksuma perustuu ajatukseen, että se, mitä tapahtuu otaksuman 

mukaisesti, on normaalia. Normaali taas on hyvin tulkinnanvarainen käsite. Koska otaksuma 

edustaa normaalia, on sen kumoajalla aina todistusvastuu. Joskus otaksumat joutuvat ristiriitoihin 

tosiseikkojen kanssa ja tulevat sitä kautta haastetuiksi. Otaksumien rinnalla on myös erilaisia 

käsityksiä, joita pidetään todellisuuden ilmaisuina.
151

 

Toinen yleisöä yhdistävä tekijä oli suotavuus, joka taas viittaa arvoihin, hierarkioihin ja 

päättelysääntöihin. Arvoja on hyvin vaikea määritellä. Perelman toteaakin, että arvot hyväksytään 

universaalisti vain jos niitä ei määritellä. Heti kun niille annetaan sisältö, ajaudutaan 

erimielisyyksiin ja vastakkainasetteluihin. Juuri pienempien erityisyleisöjen kohdalla arvoilla 

voidaan luoda yksimielisyyttä, kun arvoille annetaan tarkempia sisältöjä.
 
Arvot voidaan myös pistää 

hierarkkiseen järjestykseen ja rinnastaa toisiinsa.
152

 

6.4.3. Argumentaatio 

Argumentaatiossa puhujan on siis otettava yleisönsä huomioon ja valittava perustelunsa pääkohdat 

jo yleisön valmiiksi hyväksymien väitteiden joukosta. Kyseessä on valintatilanne, jossa 

argumentaation sisältämät tosiseikat ja arvot valitaan ja kuvataan annetulla kielellä. Valinta koetaan 

kannanotoksi mitä enemmän on kyse tilanteesta, jossa on olemassa vaihtoehtoja esitystapojen, 

                                                           
150

 Perelman 1996, 30–31. 
151

 Perelman 1996, 32. 
152

 Perelman 1996, 30, 34–37. 



39 
 

arvojen ja painotuksien suhteen. Esityksensä puhujan pitää laatia kielellä, jonka yleisö ymmärtää. 

Esitys sisältää siten aina kuvauksensa ja tulkintansa tavan tosiasialuonteisuutensa lisäksi.
153

 

Perelman esittää, että on olemassa kahdenlaisia argumentaatiotyyppejä, sidos- ja erottelumuotoisia. 

Sidostyyppisissä argumenteissa premissejä koskeva hyväksyntä pyritään siirtämään koskemaan 

myös johtopäätöksiä. Näitä ovat kvasiloogiset, todellisuuden rakenteeseen perustuvat sekä 

todellisuuden rakennetta luovat ja perustavat argumentit. Kvasiloogiset argumentit näyttävät 

loogiseen tai matemaattiseen ajatteluun perustuvilta. Ne kuitenkin eroavat muodollisesta päättelystä 

sikäli että kvasiloogiset argumentit edellyttävät aina ei-muodollisten väitteiden hyväksymistä, jotta 

argumenttia voidaan soveltaa. Kvasilooginen argumentti pohjautuu siihen, että todellisuus 

pelkistetään loogiseen tai matemaattiseen kaavaan, johon päättely perustuu, mutta varsinainen 

johtopäätös onkin konkreettisessa todellisuudessa. Kvasiloogisia argumentteja ovat 

yhteensopimattomuus, samuus, vastavuoroisuus, vertailu ja todennäköisyys.
154

 

Todellisuuden rakenteisiin perustuvat argumentit pohjautuvat todellisuuden eri osien välille 

rakennettaviin suhteisiin. Taustalla on usko siihen, että tällaisia objektiivisia rakenteita on olemassa, 

ja että tästä on olemassa yksimielisyys, johon argumentaatio voidaan perustaa. Todellisuuden 

rakenteeseen perustuvia argumentteja ovat peräkkäisyyssiteeseen perustuvat ja rinnastussiteeseen 

perustuvat. Ensin mainittuja ovat muun muassa syy- ja seuraus-suhteeseen vetoaminen sekä 

keinojen ja päämäärien suhteeseen vetoaminen. Rinnastussiteisiä ovat muun muassa ilmentymät, 

auktoriteettiin vetoaminen ja metonymiat.
155

 Todellisuuden rakennetta luovissa argumenteissa 

pyritään luomaan tällainen side tekemällä asiasta ennakkotapaus, malli tai yleinen sääntö, johon 

argumentaatio voidaan sitten perustaa. Tällaisia argumentteja ovat esimerkit, malli, metaforat ja 

analogiat.
156

 Analyysini ei keskity näiden eri sidostyyppien yksityiskohtaiseen luokitteluun, vaan 

keskityn enemmän premisseihin ja argumenttien tunnistamiseen Perelmanin käsitteiden avulla. 

7. Kilpailuvaltioretoriikka 

Lähdin analyysissani liikkeelle aineiston luennasta ja rajauksesta. Luin raportit ensin kahteen 

kertaan huolellisesti ja sen jälkeen vielä perusteellisemmin kirjaten ylös muistiinpanoja ja 

huomioita. Rajauksessa hyödynsin aiempaa tutkimusta globalisaatiosta ja kilpailuvaltiosta. 

Alasuutari kutsuu tätä aineiston tarkastelemista tietystä teoreettisesta näkökulmasta aineiston 

pelkistämiseksi. Aineistosta todellakin valitaan vain tutkimuskysymyksen ja teoreettisen 
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viitekehyksen kannalta olennaisin. Tällöin aineisto pelkistyy erillisiksi ”raakahavainnoiksi”.
157

 

Rajauksen sisällä annoin kuitenkin tekstien ohjata aineiston teemojen hahmottamista. Kuten Eskola 

ja Saloranta opastavat, teemoittelun ideana on nostaa aineistosta esiin tutkimusongelman kannalta 

merkityksellisiä kohtia. Eri teemojen alle saadaan täten muodostettua sitaattikokoelmia, joita 

varsinainen analyysi koskee.
158

 Keräsin lukiessani näitä sitaatteja lappusille ja jaottelin ne löyhien 

teemojen mukaisesti. Analyysin kirjoittamisvaiheessa käytin näitä sitaatteja tulkintojen 

perustelemisessa esimerkkeinä. Sitaattien käytöllä mahdollistan myös sen, että lukija voi arvioida 

koko ajan tulkinnan sopivuutta ja siten myös tutkimuksen luotettavuutta. 

Käyttämiäni tekstistä nousseita teemoja olivat globalisaatio, kehitys, markkinamekanismi, kilpailu, 

kansainvälinen, kansallinen, yhteiskuntasuhteet ja vielä erikseen erilaiset retoriikkaan kuuluvat 

keinot, kuten metaforat, vertailut ja suorat maininnat yleisöstä sekä reetorista. Seuraava vaihe 

analyysissä oli havaintojen yhdistäminen. Yhdistäminen tapahtuu Alasuutarin mukaan etsimällä 

havainnoista yhteinen piirre tai nimittäjä tai keksimällä jokin sääntö, joka pätee poikkeuksetta koko 

aineistoon. Ideana tässä on käsitteellistää havainnot yleisemmällä tasolla. Aineistossa esiintyvät 

yksittäistapaukset ovat siis variantteja yhdestä yleisemmästä toimintatyypistä.
159

  

Käytin raakadatan muodostamien kokonaisuuksien käsittelyyn C-map-tietokoneohjelmaa
160

, jonka 

avulla tein kustakin aihealueesta oman käsitekarttansa. Näin pystyin paremmin hahmottamaan 

argumenttien keskinäisiä suhteita, mille premisseille argumentit rakentuivat kunkin teeman sisällä 

ja niiden toistuvuutta. Pyrin analyysissani keskittymään siihen, mitä yhteisiä piirteitä molemmista 

raporteista löytyi. Kiinnitin kuitenkin myös huomiota eroihin eri tekstien välillä. Kun hahmotin 

laajempaa kuvaa, huomasin eri teemoissa toistuvan kahdenlaisia argumentteja: toiset pohjautuivat 

globalisoituneen talouden kuvastoon ja toiset Suomen sisäisten asioiden ja kansallisen ympärille. 

Tämä on loogista ottaen huomioon, että kilpailuvaltiossa yhdistyvät talouspuhe ja kansallinen 

ajattelu
161

. 

Aloin siis vähitellen yhdistää raakahavaintoja metahavainnoksi, jolloin liikuin samalla pois 

yksittäistapausten tasolta yleisempään, kuten Alasuutari kehottaa tekemään
162

. Analyysini eteni 

siten, että kokosin eri teemoissa käytetyt premissit alkuperäisen kolmijaon eli reetorin eetoksen, 

argumenttien ja yleisön alle. Analyysini rakentuu siis kolmen osan varaan, joissa käyn lävitse kuka 

vetoaa keneen ja millä. 
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Viittaan aineistoon lyhentämällä niiden nimet Osaava-raportiksi (VNK 19/2004) ja Vastaus-

raportiksi (VNK 17/2006). Vaikka teksteillä on ollut käytännössä useampia kirjoittajia, viittaan 

heihin kuitenkin sanalla reetori yksikössä. Koska itse tekstissä ei tuoda eksplisiittisesti esiin eri 

kirjoittajia, oletan että tekstin on tarkoitettu puhuvan kuin yhdellä suulla. Reetori on tässä 

tapauksessa teoreettinen käsite, joka kuvaa tätä vakuuttamaan pyrkivää ääntä. 

7.1. Virkamiesten eetokseen vetoaminen 

Reetorit pyrkivät aineistossa suostuttelemaan yleisöä taakseen vetoamalla omaan uskottavuuteensa. 

Lähestyn tätä pyrkimystä klassisen retoriikan eetos-käsitteellä. Eetos viittaa puhujan ja yleisön 

suhteeseen ja ennen kaikkea siihen, kuka esiintyjä on yleisölle ja mihin ominaisuuksiin tai 

luonteenlaatuihin puhuja vetoaa ja mikä häntä motivoi.
163

. Kyse on reetorin uskottavuuden 

rakentamisesta vakuuttamisen keinona. Yhtenä keinona on vedota hänen rehellisyyteensä tai 

auktoriteettiinsa, asiantuntijuuteensa tai kokemukseen.
164

 Nämä väitteet nojaavat yleisön 

premisseihin siitä, mitkä ovat suotavia luonteenpiirteitä tai uskottavia auktoriteetteja. 

Kummassakin selvityksessä reetorit esittelevät tekijät esipuheessa. Osaava-raportissa reetori kertoo 

tekstin olevan globalisaatioselvitysryhmän loppuraportti ja korostaa, kuinka sen tekemisessä on 

kuunneltu lukuisia asiantuntijoita ja on laadittu taustaselvityksiä. Selvitysryhmä on reetorin mukaan 

saanut tehtävän pääministeriltä, jonka asettamana virkamiehet toimivat. Lisäksi reetori kertoo, että 

tietoa on kerätty paljon valtionhallinnosta, tutkimuslaitoksista, etujärjestöistä ja yrityksiltä. 

Esipuheessa reetori nimeää ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteeristön raportin 

valmistelijoiksi. Reetori ilmoittaa, että viimeistelyyn osallistui valtioneuvoston kanslian 

virkamieskunta, jota reetori kiittää erityisesti ”itseään säästelemättömästä ja kovaa ammattiylpeyttä 

osoittavasta työstä”
165

. Lopuksi esipuheen ovat allekirjoittaneet Brunila ja Vihriälä ja mukaan on 

liitetty ohjausryhmän jäsenten nimet, tittelit ja organisaatiot.
166

 

Myös Vastaus-selvityksen esipuhe toimii paikkana, jossa reetori esittelee raportin tekijät. Reetori 

nostaa esiin asiantuntijoiden osallisuuden ja luetteloi kaikkien tutkimuslaitosten kontribuutiosta 

vastanneiden henkilöiden nimet, tittelit ja organisaatiot. Reetori mainitsee erikseen nimeltä kaikki 

valtioneuvoston virkamiehet, jotka ovat osallistuneet selvityksen tekoon. Reetori haluaa korostaa, 

että virkamiehet ovat saaneet asiantuntijoilta neuvoja ja kommentteja, mutta että lopullisista 
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päätelmistä vastaavat talousneuvoston sihteeristö. Lopuksi esipuheessa on sihteeristön päällikön, 

Vesa Vihriälän, nimi alla.
167

 

Molemmissa raporteissa reetorit tekevät hyvin selväksi, että tekstit ovat virkamiesten ja talouden 

asiantuntijoiden yhdessä laatimia, mutta virkamiesten kirjoittamia. Reetorit korostavat henkilöitä ja 

heidän virallisia asemiaan tietoa tuottavissa organisaatioissa. Lopullisena vakuutena reetorien 

auktoriteetista puhua aiheesta ovat esipuheiden allekirjoitukset, jonka avulla tehdään yleisön kanssa 

ikään kuin sopimus sisällön oikeellisuudesta. Toisaalta varsinaisen kirjoitustyön raporteissa 

tehneiden valtioneuvoston kanslian virkamiesten henkilöllisyys jää byrokraattiseen tapaan 

epäselväksi ja he eivät myöskään näy itse teksteissä. Näin teksti on mahdollista institutionalisoida, 

tehdä kokonaisen instituution tuotokseksi ja sen nauttiman arvostuksen osaksi. 

Kummassakin selvityksessä reetorien eetos rakennetaan rinnakkaissiteellä, jossa virkamiesten ja 

asiantuntijoiden nauttima arvostus liitetään heidän kirjoittamaansa tekstiin. Kyse on auktoriteettiin 

vetoamisesta, jossa määrätylle väitteelle haetaan hyväksyntää jonkin henkilön tai ryhmän 

nauttimaan arvostukseen perustuen. Kun vedotaan auktoriteettiin, siirretään Perelmanin mukaan 

samalla tähän vedottuun kohteeseen arvoa.
168

 Esipuheissa reetorit luovat itselleen auktoriteetin 

puhua globalisaatiosta ja missä tilanteessa Suomi on ja mitä Suomen tulisi tehdä. Niissä ilmoitetaan, 

että tekstien takana ovat virkamiehet, mikä tuo mukanaan virkamiesten perinteisen auktoriteetin, 

jonka reetorit arvioivat yleisön hyväksymäksi premissiksi. Premissille on vahvat perusteet, kuten 

kappaleessa 5.1 selvitin. Suomalaiset virkamiehet ovat nauttineet suurta arvostusta tietämyksensä ja 

puolueettomaksi arvioidun asemansa perusteella
169

. Tähän pitkään perinteeseen, virkakunnan 

puolueettomuuden premissiin, voivat raporttien reetorit nojata ja jättäytyä nimettömiksi järjen 

ääniksi. 

Reetorit korostavat esipuheissa virkamiesten lisäksi asiantuntijoiden osallistumista, koska myös 

heidät voi esittää puolueettoman tiedon esittäjinä. Raporttien taustajoukoissa ovat olleet kaikkien 

keskeisten suomalaisten taloudellisten tutkimuslaitosten asiantuntijat. Suomen päättäjien toimintaa 

lama-aikana tutkinut Kantola on huomannut, että niin akateemiset kuin intressiryhmien 

palveluksessa olleet ekonomistit ovat nähneet itsensä politiikan ulkopuolisina asiantuntijoina, jotka 

ovat riippumattomia poliittista intohimoista. Ekonomistit korostavat järkeään ja 

”epäideologisuuttaan”, jonka vuoksi he ymmärtävät talouspoliittisia tosiasioita.
170

 Premissi 
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ekonomistien epäpoliittisuudesta sopii hyvin yhteen virkamieseetoksen kanssa ja yhdessä ne 

rakentavat reetorista epäpoliittisen asiantuntijaäänen. 

7.1.1. Virkamieskieli 

Raportit ovat tehty virkatyönä ja niiden reetoria heijastavana kirjoitustyylinä on niin sanottu 

virkakieli, jota höystää taloustieteellinen ote. Tyyli palvelee kuitenkin myös retorista tehtävää. 

Virkamiestekstinä ne edustavat virkamiesjärkeä, maan puolueetonta edustamista ja valtiojärkeä. 

Virkamies voi sanoa neutraalilla ja virallisella kielellä, miten asiat ovat ja mitä pitäisi tehdä. 

Virkakielellä voi myös kuvata maailmaa paikaksi, jota hallitsevat prosessit ja väistämättömät 

tapahtumat. Virallisen kielen käyttäminen kertoo myös, millaiselle yleisölle teksti on tarkoitettu. 

Virkakieltä käyttämällä reetori voi etäännyttää tekstit tekijöistään.
171

 Tällainen piilottelu asettaa 

Heikkisen mukaan vakuuttajan ikään kuin kaiken yläpuolelle, kasvottomaksi totuuksien 

tulkitsijaksi, joka toimii luonnonmukaisen vastustamattoman järjestyksen kuvaajana ja jolla ei ole 

asiassa omia intressejä.
172

 

Virkakieli mahdollistaa asioiden kuvaamisen ilman, että reetorin tarvitsee varsinaisesti mainita, 

ketkä ovat toimijoita kussakin tilanteessa tai kenen on vastuu kehityksestä. Myöskään toiminta ei 

kohdistu ihmisiin vaan asioihin ja prosesseihin. Kukaan ei siis avaa taloutta tai tee yrityksiä 

globaalimmiksi. Kukaan ei irtisano työvoimaa ja siirrä tuotantoa ulkomaille, vaan työvoimaa 

vapautetaan
173

 ja ”työ pyrkii siirtymään”
174

. Tämä on osa reetorin pyrkimystä luonnollistaa ja 

epäpolitisoida tekstit. Prosessipuheella piilotetaan toiminnan takana olevat toimijat, heidän 

motiivinsa ja toiminnan kohteet. Tämä viitaa, että molemmissa selvityksissä on käytössä  

premissejä managerialismin diskurssista. 

7.2. Tekstien yleisö 

Koska yleisö on toinen tekijä retoriikan analyysissä, tarkastelen seuraavaksi, millaiselle yleisölle 

aineisto on osoitettu. Perelmanin yleisön määritelmä perustuu reetorin tavoitteisiin, ja yleisöön voi 

katsoa kuuluvan tällä perusteella kaikki ne henkilöt, joihin reetori haluaa vaikuttaa 

argumentaatiollaan.
175

 Vaikutuspyrkimystä ei sanota aina suoraan, vaan se on pääteltävä reetorin 

antamista vihjeistä. Yleisen määritelmän lisäksi Perelman jakoi yleisöt erikois- ja 

universaaliyleisöön, josta jälkimmäinen tarkoittaa periaatteessa koko ihmiskuntaa tai ihmistä 
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ideamuodossa. Vastaavasti erityisyleisö on rajatumpi yleisökokonaisuus, jonka kanssa reetori jo 

jakaa tietyt käsitteet ja oletukset, joten niitä ei tarvitse esittää välttämättä ääneen.
176

 

Aineistoni yleisö ei selvästikään ole universaaliyleisö, mutta reetorit eivät kuitenkaan kerro suoraan, 

kenelle raportit on tarkoitettu. Tekstistä on kuitenkin löydettävissä vihjeitä, jotka rajaavat yleisöä. 

Ensinnäkin yleisö edustaa suppeampaa erityisyleisöä jo tekstien esityskielen päätellen. 

Suomenkielisyys ja vetoaminen kansallisiin tuntemuksiin kertovat, että yleisö on suomalainen. 

Osaava-raportissa on toinen vihje, kun reetori vetoaa muutoksien aikaansaamiseksi yhteiskunnan ja 

talouden päättäjien rohkeuteen ja visionäärisyyteen sekä kaikkien suomalaisten 

muutosvalmiuteen
177

. Tästä voi päätellä, että yleisönä ovat paitsi päättäjät, mutta myös kaikki, jotka 

kokevat itsensä kuuluvaksi ryhmään ”kaikki suomalaiset”. Erikoista kyllä Vastaus-raportissa 

toistetaan samanlainen muutosvaatimus, mutta sitä ei kohdisteta kehenkään
178

. On ikään kuin kuka 

tahansa suomenkieltä osaava voisi kokea muutosasian omakseen. 

Raporttien jakelutapa kertoo osaltaan, keille ne on suunnattu. Raportit julkaistiin aikanaan 

lehdistötilaisuuksien saattelemana ja ne ovat edelleen kenen tahansa luettavissa valtioneuvoston 

kanslian nettisivuilta. Tekstin tyyli ja kieli kuitenkin vihjaavat, ettei niitä ole tarkoitettu aivan kenen 

tahansa luettavaksi. Jotta tekstejä voi ymmärtää täydellisesti, lukijan pitää olla perehtynyt muun 

muassa talouden asiantuntijasanastoon. Reetorit käyttävät paljon asiantuntijasanastoa, esimerkiksi 

julkisen vallan sijoituspolitiikan yhteydessä puhutaan pre-seed ja seed-sijoituksista
179

 tai 

analysoidaan työpanoksen käyttöastetta
180

 näitä käsitteitä yhtään sen enempää selvittämättä. 

Tällaisella erikoiskielen käytöllä tuotetaan reetorien asiantuntijuutta, mutta sen käyttö myös 

merkitsee, että täytyy olla asiantuntija ymmärtääkseen tämän kaltaista tekstiä
181

. Sama koskee 

erilaisten kuvioiden käyttöä
182

, joiden yhteydessä niitä ei lainkaan selitetä tekstissä, vaan lukijoiden 

oletetaan ymmärtävän ne suoraan todisteina väitteiden tueksi. Vastaus-selvityksessä kuvioiden 

käyttö on erityisen runsasta. 

Teksteissä reetorit kehottavat yleisöä paljon erilaisiin toimenpiteisiin ja toimintaan. Kuitenkaan 

kehotuksen kohteena olevien henkilöllisyyttä ei sanota suoraan, vaan reetorit käyttävät 

kehotuksissaan passiivia, kuten ”huolehditaan toimenpitein teknologisen kilpailukyvyn 
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turvaamisesta”
183

 tai ”panostuksia lisätään”
184

,
 

 sekä nesessiivirakennetta, joka ilmaisee 

välttämättömyyttä, velvollisuutta ja suositeltavuutta
185

, esimerkiksi ”asenneilmastoa on 

parannettava”
186

 tai ”julkisia tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja on kasvatettava vähintään 7 

prosenttia” 
187

. Tämä voi vaikuttaa retoriikan näkökulmasta erikoiselta: miten voi kehottaa ihmisiä 

toimimaan, jos ei mainitse sitä kuka kehottaa ja ennen kaikkea ketä? Puhuminen passiivimuodossa 

on kuitenkin yleistä virkapuheessa, koska toimijana virkamiehen pitäisi idean mukaan olla 

persoonaton eikä siis edusta itseään vaan organisaatiotaan
188

.  Toisaalta tämä merkitsee sitä, että 

erityisyleisö tietää, ketä velvoittaminen koskee ilman, että sitä pitää erikseen mainita. Tästä voisi 

päätellä, että yleisö tietää, miten tällainen hallinnollinen strategiatyö toimii ja kenen sitä täytyy 

käytännössä toteuttaa. 

Pelkästään se, että teksteissä käytetään yleiskielen sijaan koukeroista virkakieltä ja sen rakenteita 

höystettynä talouden erikoissanastolla osoittaa, ettei niitä ole tarkoitettu populaariin käyttöön. 

Niiden julkistaminen kaikille kuluu vain hyvän hallinnon sääntöihin. Hallinnollis-taloudellinen 

puhetapa yhdistettynä abstraktiin virkakieleen merkitsee, että myös yleisöltä oletetaan vastaavaa 

tapaa hahmottaa maailmaa.  Erityisyleisö ei kyseenalaista tällaista tapaa puhua abstraktilla tasolla 

tai pyydä täsmentämään käsitteitä. 

Se, miten raportit on aikaansaatu antaa myös vihjeen siitä, keiden suostuttelemiseksi ne on tehty. 

Raportit on koottu työryhmien avulla. Hiidenmaan mielestä työryhmien tekemien tekstien tärkein 

merkitys ei ole useinkaan valmis teksti vaan prosessi, jossa sitä on kirjoitettu. Kollektiivisesti 

kirjoitettujen tekstien merkitys on siinä, että niiden laadinnan aikana pyritään muodostamaan 

jaettuja periaatteita ja näkemyksiä. Tekstin kielestä argumentoidaan ja se on toiminnan kohteena 

ennen kuin siitä tulee lopulta työryhmän työn näkyvä lopputulos.
189

 Selvitysten funktio ei olekaan 

vain jonkin ulkoisen yleisön vakuuttaminen Suomen kilpailustrategiasta, vaan itse 

kirjoitusprosessin yhteydessä tapahtunut argumentaatio on ollut yhtenä vaikuttamisen välineenä ja 

on siirtynyt näkyväksi teksteihin. Tavoitteena on ollut luoda yhtenäisiä tapoja ymmärtää 

todellisuutta ja Suomen asemaa siinä. Tämä toimii myös toisena perusteluna asiantuntijoiden 

käyttöön ja laajoihin toimialavuoropuheluihin. Heidät on haluttu tuoda yhteen keskustelemaan ja 

muodostamaan yhteistä kantaa, konsensusta. Konsensuspolitiikalla on Suomessa pitkät perinteet, 

johon selvityksissäkin on nojattu. 
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Vihjeiden perusteella päättelen, että tekstien yleisönä ovat olleet kaikki ne virkamiehet, 

ohjausryhmän jäsenet ja asiantuntijat, jotka ovat osallistuneet tekstien laatimiseen sekä ne henkilöt, 

jotka lukevat tällaisia raportteja asiantuntija- tai virka-asemansa perusteella, kuten kansanedustajat 

ja työmarkkinaosapuolten edustajat. Tässä mielessä raportit ovat eliittien sisäistä puhetta. 

Julkistamisen kautta raporteilla on olemassa laajempikin yleisö, mutta sille ei ole tuotettu erillistä 

kansantajuista versiota, vaan tavoittaminen on jätetty tiedotusvälineiden varaan
190

. 

7.3. Globaalin maailman argumentit 

Eetos luo pohjan yleisön suostuttelulle, jonka tarkempaa sisältöä erittelen seuraavaksi. Teksteissä 

on reetorien väitteen mukaan kyse selvittämisestä ja raportoinnista, jonka tarkoituksena on 

muodostaa Suomelle strategia globalisaatiota varten
191

. Strategian laatimisen lähtökohtana on 

muodostaa näkemys siitä, millainen on toimintaympäristö. Oletuksena on, että makroympäristö 

määrittää sitä, mitä toimijan, tässä tapauksessa Suomen, on tehtävä. Kyse on ongelmanratkaisusta, 

jossa reetori esiintyy neutraalina asiantuntijana. Toimintaympäristön kuvauksessa reetorit vetoavat 

kolmenlaisen maailman olemassaoloon sekä etenemiseen ajassa näiden maailmoiden välillä. 

Maailmat vastaavat Cameronin ja Palanin jaottelua rajattoman talouden, yksityisen talouden ja 

antitalouden välillä. Argumentaatiota vahvistaakseen reetorit käyttävät globalisaation 

perustelemiseen ajallisuuteen liittyviä argumentteja. Cameronin ja Palanin mukaan globalisaatio 

sinänsä on tarina ajassa tapahtuvasta muutoksesta eli maailman tulemisesta globaalimmaksi. 

Globalisaatiotarina on teleologinen eli siinä keskeisenä kuvaus- ja selitystapana on, että 

globalisaation olemassaoloa ja luonnetta selitetään viittaamalla sen lopputulokseen tai 

päämäärään.
192

 

Käsittelen ensin maailmaa, joka ilmenee rajattomuutena, virtaamisena, nopeana muutoksena ja 

epäpoliittisina prosesseina. Reetorit kutsuvat näitä ilmiöitä globalisaatioksi, joka on toisaalta jo 

olemassa nykyisyydessä, mutta joka on toisaalta voimassa tulevaisuuden päämääränä. 

7.3.1. Globalisaatio taloudellisena ilmiönä 

Kummassakin raportissa reetorit esittävät, että globalisaatio on nykyisessä ajassa oleva 

taloudellinen ilmiö. Osaava-raportissa reetori määrittelee, että ”[g]lobalisaatio tarkoittaa 

taloudellisesta näkökulmasta maailmantalouden yhdentymisen nykyistä vaihetta, joka koskettaa 

aidosti koko maailmaa.”
193

 Reetorin mukaan taloudellinen globalisaatio ilmenee nopeasti 
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kasvaneina maiden välisinä kauppa-, pääoma- ja teknologiavirtoina
194

. Myös Vastaus-raportin 

reetori esittää, että globalisaatio on ennen kaikkea taloudellinen ilmiö, johon liittyy ”tavaroiden ja 

palveluiden globaalin vaihdannan ja pääoma- ja tietovirtojen olennainen laajentuminen”
195

. Osaava-

raportin reetori liittää globaalin talouden vapauteen: ”Globaalissa taloudessa sekä lopputuotteet että 

tuotannontekijät liikkuvat yhä vapaammin.”
196

 

Raporteissa globalisaatio on siis tosiseikka, taloudellinen ilmiö, joka on objektiivisesti olemassa. 

Globalisaatio on premissi, johon yleisö uskoo ja jonka olemassaoloon reetori vetoaa. Samanlainen 

premissi on käytössä esimerkiksi akateemisessa globalisaatiotutkimuksessa, joka keskittyy 

globalisaation tutkimiseen objektiivisena ja materiaalisena faktana.  Globalisaatio on lähtökohtana 

koko selvittämiselle, jolloin kyse on vain sen kuvaamisesta oikein. Reetorit nojaavat globalisaation 

olemassaolon oletukseen ja kiinnittävät siihen muita otaksumia eli pyrkivät kuvaamaan, mistä siinä 

on oikein kyse ja mitä siitä seuraa. Retoriikan kannalta oleellista on premissien ja argumenttien 

väliset yhteydet, joita Perelman kutsuu sidoksiksi. 

Reetorit tekevät yhden sidoksen kun he argumentoivat molemmissa raporteissa, että globalisaatiota 

ilmentävät rajat ylittävät virtaukset. Asian pitäminen toisen ilmentymänä on yksi todellisuuden 

rakenteeseen vetoava sidoskeino Perelmanin mukaan
197

. Oletuksena on, että yleisö tietää näistä 

virtauksiksi nimetyistä ilmiöistä ja on valmis hyväksymään ne globalisaation ilmentymäksi. 

Toisaalta molempien reetorien tässä yhteydessä käyttämä metafora virtaus rakentaa todellisuutta ja 

ottaa tietyn näkökulman pääomien, kaupan ja teknologian liikkumiseen. Hayn ja Marshin mukaan 

virrat tai virtaukset on yksi keskeinen tapa eri tieteenaloilla kuvata globalisaatiota
198

, joten 

argumentti hyödyntää laajempaa globalisaatiodiskurssia. Metaforassa käytetään sanaa virtaaminen, 

joka on jotain, mitä tapahtuu luonnossa, esimerkiksi joet virtaavat. Virtaamisessa on kyse 

katkeamattomasta liikkeestä. Reetorit esittävät metaforalla, että pääomat, kauppa ja teknologia 

virtaavat maailmassa katkeamattomasti ja vapaasti kuin jokin luonnonelementti. Osaava-raportissa 

reetori liittää tähän myös vapauden, joka on vahva arvo länsimaisissa liberaaleissa yhteiskunnissa. 

Globalisaatiossa on siis kyse luonnonvoimien kaltaisista virroista ja vapaudesta. Esimerkiksi 

pääomien tulviminen tai hyökyminen olisi tuottanut varsin erilaisen näkökulman asiaan. Argumentti 

on tärkeä maiden välisen kilpailun perusteluissa, kuten myöhemmin selitän tarkemmin. 
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7.3.2. Globalisaatio muutoksena 

Nykyisyyden lisäksi globalisaatio on ilmiö, joka koskee tulevaisuutta. Kyse on erosta globaalin 

maailman ja rajallisen maailman välillä. Molemmissa raporteissa reetori esittää, että nykyisyyden ja 

tulevaisuuden välillä on katkos, joka koskee globalisaatiota. Osaava-raportin reetori vakuuttaa, että 

globalisaatiossa on alkamassa ”uusi vaihe”
199

, joka erottaa sen muista aiemmista vaiheista. On 

tapahtunut muutos, joka koskee tuotantorakenteen murrosta ja globaalin kilpailun kiihtymistä
200

. 

Uusi aika on tulossa, jossa vallitsevat uudenlaiset globaalin kilpailun ja nopeasti muuttuvan 

teknologian olot
201

, uudenlainen kilpailu
202

 ja uudenlaisen kilpailun haasteet
203

. Osaava-raportin 

reetori korostaa muutoksen nopeutta suorastaan aforismin kaltaisella toteamuksella: ”[e]ilisen 

huipputeknologia on tämän päivän vakiotuotantoa ja huomisen halpatuontia.”
204

 Muutoksen nopeus 

ja kilpailun kiristyminen johtaa siihen, että ”työpaikkoja syntyy ja häviää nopeassa tahdissa”
205

. 

Vastauksessa reetori korostaa kiihtyvän kilpailun tuomien muutoksien dramaattisuutta
206

 ja sitä 

kuinka tulevaisuuden ennakointi vaikeutuu
207

. Tulevaisuus edustaa globaalia tilaa, jossa vallitsee 

jatkuva muutos, uutuus ja nopeus. Toisin sanoen ollaan siirtymässä pois rajallisesta maailmasta. 

Siirtymisen mekanismina on sopeutuminen. Nopean muutoksen ja uudenlaisen ajan esioletuksesta 

reetori johtaa molemmissa raporteissa sen johtopäätöksen, että pysyäkseen muutoksessa mukana 

myös toimijoiden on muututtava ympäristönsä mukana. Osaava-raportin reetori vetoaa, että 

”lähimmän vuosikymmenen suurimpana haasteena on kuitenkin talouden ja yhteiskunnan 

muutosvalmius ja kyky jatkuvaan uudistumiseen”
208

.  Vastaus-raportissa reetori vetoaa, että 

politiikkahaasteet koskevat talouden ja yhteiskunnan kykyä reagoida nopeasti muuttuviin 

taloudellisen toiminnan ehtoihin
209

. Reetorit hoputtavat yleisöä tekemään päätöksiä, koska 

argumentin mukaan aikaa on vähän. Kuten Osaava-raportissa väitetään, ”[k]un maailma muuttuu 

ympärillä nopeasti, tarvitaan kuitenkin riittävän mittavia ja ripeitä päätöksiä, jotta emme putoa 

kehityksen kelkasta.”
210

 Metafora kehityksen kelkka kuvaa, kuinka aika ja kehitys kiitävät 

eteenpäin, eikä tästä saa jäädä paitsi. Palaan myöhemmin siihen, miten tämä muutosretoriikka 

näkyy tarkemmin Suomen kohdalla. 
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7.3.3. Globalisaatio prosessina ilman toimijaa  

Huomattavaa edellä esitetyn muutoksen kuvaamisessa on, että sen takana ei varsinaisesti ketään 

erityistä ihmisryhmää tai maita. Reetorit kuvaavat molemmissa raporteissa tätä taustalla vaikuttavaa 

prosessia sanalla ”voima”. Osaava-raportissa reetori toteaa, että ”[g]lobalisaation taustalla on kaksi 

liikkeelle panevaa voimaa, teknologinen kehitys sekä maailmankauppaa ja pääomaliikkeitä 

koskevien esteiden poistaminen.”
211

 Vastaus-raportissa vakuutetaan vastaavasti, että ”globalisaation 

keskeinen liikkeelle paneva voima on teknologinen kehitys”
 212

. Kyse on abstrakteista ”voimista”, 

prosesseista, kuten kehitys, eikä ihmisistä ja heidän teoistaan teknologian kehittämiseksi tai esteiden 

poistamiseksi. Argumentilla on mahdollista luoda oletus, ettei globalisaatioon myöskään sisälly 

ideologisia tai poliittisia aspekteja. Lisäksi virkakielinen tyyli mahdollistaa tämänkaltaisen 

epäpolitisoivan prosessipuheen ja metaforien käytön. 

Vastaavasti kuin globalisaatio on ”voimien” tai prosessien tulos on se myös itsessään prosessi, joka 

aiheuttaa seurauksia maailmassa. Reetorit liittävät globalisaation ja muiden ilmiöiden välille 

todellisuuden rakenteeseen perustuvan syy- ja seuraus-sidoksen, joka perustuu oletukseen 

globalisaation kyvystä aiheuttaa itsessään seurauksia.  Globalisaatio on Osaava-raportin reetorin 

mukaan muun muassa suunnannut yritysten huomion Euroopan ulkopuolelle
213

, se polarisoi 

työmarkkinoita
214

  ja siitä on seurannut erikoistumista ja työnjaon lisääntymistä globaalilla tasolla, 

mikä taas merkitsee joidenkin toimintojen siirtymistä nouseviin talouksiin
215

. Argumentit 

rakentuvat sen varaan, että globalisaatio vaikuttaa kausaalisesti maailmassa. Se on itsenäinen syy ja 

sen seuraukset voidaan todeta ja jäljittää siihen. Vastaus-raportissa reetori käyttää globalisaation 

vaikutusten kuvaamiseen paine-metaforaa: Globalisaatio tuo sopeutumispaineita maatalouteen
216

, 

kilpailupaineita
217

 ja paineita keskittää tuotantoa
218

. Paine-metafora viittaa epäsuorempaan kykyyn 

aiheuttaa seurauksia, mutta yhtälailla seuraukset ovat jäljitettävissä juuri globalisaatioon. Vastaus-

raportin reetorin mukaan globalisaatio on myös itsessään laittanut liikkeelle ”voimia”: 

”Globalisaation liikkeelle panevat voimat vaikuttavat siten tuotannon alueelliseen sijoittumiseen 

tilanteesta riippuen eri tavoin”
219

. 
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Reetorit käyttävät globalisaatiota metonymisesti, joka viittaa retoriseen keinoon, jolla hyvinkin 

konkreettiset ihmisten tekemät teot nimetään yhden abstraktion alle. Metonymia kuuluu Perelmanin 

luokittelussa todellisuuden rakenteeseen nojaaviin argumentteihin. Siinä jotkin todellisuuden eri 

osat liitetään toisiinsa ja tästä käsin argumenttia kehitetään eteenpäin siirtymällä yleisesti 

hyväksytystä sellaiseen, joka halutaan hyväksytyksi.
220

 Tässä tapauksessa yleisö hyväksyy 

globalisaation premissinä ja reetorit yrittävät saada sitä kautta yleisön hyväksymään luonnollisina 

ilmiöinä yritysten huomion siirtymisen pois Euroopasta, työmarkkinoiden polarisoitumisen ja niin 

edelleen. Argumentti rakentaa ajatuksen, jonka mukaan globalisaatio on prosessi vailla toimijaa niin 

kuin sen seurauksetkin ovat vailla toimijaa. Hayn ja Marshin mukaan tämä on hyvin yleinen tapa 

kuvata globalisaatiota
221

, joten siihen on hyvä vedota esioletuksena, jonka yleisö hyväksyy. Koska 

globalisaation takana ei ole kukaan eikä siihen siis myöskään liity kenenkään erityiset intressit, on 

se neutraali ilmiö. Siten myös tuotannon siirtyminen pois tai maatalouden sopeutumispaineet ovat 

yhtä luonnollisia. Globalisaatio ja sen seuraukset ovat vastustamaton prosessi, joka vaikuttaa 

maailmassa. Juuri tähän perustuu ajatus globalisaation väistämättömyydestä
222

. 

7.3.4. Globalisaation suotavuus 

Kuten Perelman kirjoitti, reetorin kannattaa pyrkiä vahvistamaan argumentaatiotaan käyttämällä 

erilaisia tekniikoita ja sidosmuotoja. Globalisaatioargumenttia vahvistaakseen reetorit ottavatkin 

molemmissa raporteissa kantaa globalisaation suotavuuteen. Osaava-raportissa reetori vetoaa, että
 

”[g]lobalisaation uusi vaihe on koko maailmantalouden kannalta myönteinen asia”
223

, joka tarjoaa 

mahdollisuuksia niin kehittyville kuin kehittyneille maille. Reetori vakuuttaa, että ”[g]lobalisaatio ei 

ole nollasummapeliä”
224

, eikä yhden maan hyvinvoinnin lisääntyminen ole toisilta pois. Vastaus-

raportissa reetori vetoaa globalisaatioon viitaten, että ”taloustieteen pääsanoma on, että vaihdannan 

mahdollisuuksien paraneminen lisää hyvinvointia”
225

 ja että siten niin kehittyvät kuin kehittyneet 

maat hyötyvät globalisaatiosta
226

. 

Reetorit arvottavat globalisaatiota perustaen siihen, että siitä seuraa koko maailmalle taloudellista 

hyötyä. Argumentissa on kolme osaa. Ensinnäkin suotavuuteen liittyvänä premissinä on 

utilitaristinen hyötyajattelu. Utilitaristinen etiikka on seuraamusetiikkaa, jossa tekoja arvioidaan 

niiden tuottaman hyödyn mukaan. Perelmanin mukaan argumentaatio on mahdollista rakentaa juuri 
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sen varaan, että asiaa arvotetaan sen seurausten perusteella
227

. Globalisaatio on siis hyvä, koska sen 

seuraukset, hyvinvointi ja uudet taloudelliset mahdollisuudet, ovat hyviä ja hyödyllisiä. Toisekseen 

se, että globalisaatiosta seuraa tämän kaltaista hyötyä, perustuu klassiseen liberaaliin talousteoriaan. 

Vastaus-raportissa reetori vetoaakin suoraan tieteelliseen auktoriteettiin, ”taloustieteen 

pääsanomaan”. Talousteorian mukaan globalisaatiosta koituu vain pelkkää hyvää vaihdannan 

lisääntyessä ja elintason noustessa sen seurauksena. Busch pitää tätä juurikin ekonomistien 

suosimana näkemyksenä.
228

 Siinä vaihdanta ja hyvinvointi rinnastetaan samoiksi asioiksi. 

Kolmantena globalisaation suotavuuden argumentti perustuu globaalin näkökulman käyttöön 

hyötyä määritettäessä. Globalisaatiosta hyötyy siis globaali kokonaisuus. Tämä argumentti on 

vakuuttava vain, jos yleisöä kiinnostaa globaali näkökulma. 

Osaltaan hyötyyn vetoaminen on myös vasta-argumentti globalisaatiokriittisten esittämille 

väitteille, että globalisaatio hyödyttää vain harvoja. Erityisen merkille pantavaa onkin reetorien tapa 

korostaa, että globalisaatio tuo hyötyä niin kehittyville kuin kehittyneille maille. Se ei siis 

esimerkiksi palvele länsimaiden erityisintressejä. Toisin sanoen globalisaatio kohtelee kaikkia 

tasapuolisesti liberaalin talousteorian näkökulmasta. Reetori korostaa, ettei globalisaatiossa ole kyse 

nollasummapelistä, joka on taloustieteissä käytetty peliteoreettinen metafora. Globalisaatio ei ole 

siis peli, jossa yhden voitto on toisen tappio ja jossa on tärkeää tietää, paljonko kukin saa hyötyä ja 

kytätä mustasukkaisesti omaa etuaan. Yleisön oletetaan olevan kiinnostunut myös tämänkaltaisesta 

itsekkäästä hyötynäkökulmasta, mutta nyt kuitenkin kaikki hyötyvät. Globalisaatio on hyvä, koska 

sen seuraukset, hyödyt kaikille, on hyvä asia. Tämän argumentin tekeminen kuitenkin vaatii, että 

yleisö hyväksyy taloustieteen opit sekä globaalin perspektiivin ottamisen asiaan. 

7.4. Rajallisen maailman argumentit 

Rajattoman globaalin rinnalla reetorit käyttävät aineistossa toimintaympäristön kuvauksen 

premissinä rajallisen yksityisen talouden olemassaoloa. Rajallisessa maailmassa ovat olemassa vielä 

kansalliset taloudet, valtiot ja yritykset
229

. Ajallisesti rajallinen maailma on nykyisyydessä, mutta 

globalisaatio on kuitenkin prosessina olemassa ja tulevaisuuden päämääränä. Nykyisyydessä on 

olemassa myös kolmas maailma, vanhanaikainen antitalous, joka ei ole osallinen globalisaatiossa. 

Eri todellisuuksien premissin avulla reetorit voivat argumentoida kilpailuvaltiosta, joka on 

keskeinen paikka, jossa neuvotellaan siirtymistä kohti haluttavampaa globaalia taloutta. 
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7.4.1. Globalisaatio maita koskevana kehityksenä 

Rajallisen maailman premissin mukaisesti reetorien oletuksena on, että maailma jakaantuu maihin 

ja että myös globalisaatiota on mahdollista tarkastella maittain. Tämä on yleisölle luonnollinen ja 

hyväksyttävä näkökulma. Oletuksena on, että maat ovat keskeisiä toimijoita, jotka kuitenkin 

toimivat globalisoituvassa ympäristössä. Reetorit puhuvat kummassakin raportissa maista 

toimijoina, jotka sopeutuvat, uudistuvat, parantavat, kohtaavat haasteita ja erikoistuvat
230

. Niillä on 

menestystuotteita
231

 ja ne vievät ja tuovat
232

. Käytössä on kansantaloudellinen näkökulma, jossa 

maat ovat keskeinen taloudellinen yksikkö ja toimija. 

Osaava-raportissa reetori argumentoi, että ”[g]lobalisaation suurimmat vaikutukset koskettavat 

kehittyviä maita”
233

, mutta toisaalta ”[g]lobalisaatio vaikuttaa monin tavoin myös kehittyneisiin 

maihin”
234

. Vastaus-raportissa taas reetori toteaa, että ”[g]lobalisaation haaste on yleinen, mutta 

maat kohtaavat sen eri tavoin”
235

. Globalisaatio ei olekaan samanlainen kaikkialla, vaan se kohtelee 

eri tavoin eri maita riippuen niiden sisäisistä ominaisuuksista, ”muun muassa talouden 

avoimuudesta, koosta, tuotantorakenteesta, työmarkkinoiden instituutioista, talous- ja 

yhteiskuntapolitiikan perinteistä jne.”
236

 

Rajallisen maailman näkökulma ja siihen liittyvä ajassa eteneminen toimii premissinä useille 

argumenteille. Ensinnäkin reetorit puhuvat kehityksestä. Erityisesti Osaava-raportissa on jatkuvasti 

käytössä maiden jakaminen kehittyviin ja kehittyneisiin, kuten edellisissä lainauksissakin näkyy. 

Oleellista metaforassa on maiden jaottelu kehitykseen mukaan, mikä antaa ymmärtää, että 

globalisaatio liittyy jotenkin kehitykseen. Buschin mukaan globalisaatiokirjoittelu linkittyykin 

aiempiin keskusteluihin, joita erityisesti sosiologiassa käytiin modernisaatiosta. Modernisaatioteoria 

käsittelee kehitystä ja sitä, kuinka yhteiskuntien modernisaatio, johon kuuluu muun muassa 

teollistuminen, johtaa paitsi yhteiskuntien rikastumiseen myös yhteiskunnallisiin muutoksiin ja 

erikoistumiseen. Tämän kehityksen mallimaina ovat länsimaat, joita muut maat seuraavat.
237

 

Reetorit nojaavat modernisaatioteoriasta tuttuun ajatuskulkuun ”kehittyvistä maista”, kun he 

kuvaavat liikkumista ajassa. Kuten Vastaus-raportin reetori väittää: ”[kehittyvät maat] teollistuvat 

tai muuttavat teollista rakennettaan samaan tapaan kuin läntiset teollisuusmaat sodan jälkeen”
238

. 
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Kehittyvät maat seuraavat vääjäämättömästi kehittyneiden maiden perässä. Malli on Perelmanin 

mukaan retorinen keino osoittaa, että jokin asia on jäljittelyn arvoista
239

. Kehittyneet maat ovat 

malli siitä, millaisia valtioiden tulisi olla ja on luonnollista, että kehittyvät maat pyrkivät samaan eli 

siirtymään pois vanhasta paikallisesta antitaloudesta kohti toivottua läntistä taloutta ja siitä kohti 

globaalia maailmaa. Maiden nimeäminen niiden kehitysasteen mukaan kertoo, että globalisaatiossa 

on kyse etenemisestä ajassa, kehityksestä, joka arvotetaan myönteiseksi asiaksi 

modernisaatioajattelun perusteella. 

Huomattavaa on, ettei tämä kehitys koske reetorien argumentin mukaan kaikkia maita. Kehitysmaat 

jäävät globalisaation ulkopuolelle, sillä raportit mainitsevat ne kyllä käsitteinä
240

, muttei 

globalisaation kehityksen kohteena. Taylor näkeekin tässä eron modernisaation ja globalisaation 

välillä: siinä missä modernisaation idea lupasi hyvää kaikille yhteiskunnille, globalisaatio tuottaa 

hyvää valikoivasti.
241

 Uhkana on jäädä jumiin antitalouteen, joka on globaalin ulkopuolella oleva 

epätoivottava, paikallisuuden ja köyhyyden maailma
242

. Mailla on siis intressi päästä osalliseksi 

globalisaatiota, koska se tuo myös haluttua kehitystä, kun taas sen ulkopuolella ei ole mitään. 

Argumentti seuraa keinojen ja päämäärän logiikkaan. Kehitys on aiemmasta 

modernisaatiokeskustelusta peräisin oleva vanha yleisön hyväksymä premissi, jonka reetori liittää 

keinoihin eli globaaliin vaihdantaan osallistumiseen. Koska yleisö hyväksyy kehityksen, hyväksyy 

se siten myös maiden halun kehittyä ja pyrkimyksen pysyä kehityksen kelkassa. 

7.4.2. Maiden välinen työnjako 

Kehittyvien maiden kehityksellä on hintansa kehittyneiden maiden kannalta, mikä on oleellista 

reetorien käyttämälle kilpailukykypuheelle. Molemmat reetorit esittävät, että kehittyvien maiden 

modernisaatio ja mukaantulo rajallisen talouden markkinoille muuttaa maiden välistä työnjakoa, 

kun tuotanto siirtyy pois kehittyneistä maista näihin kehittyviin maihin
243

. Reetorit argumentoivat 

ilmiön suotavuudesta kehityksen ja työnjaon metaforien kautta. Suotavuudella argumentointi on 

tärkeää, koska Suomessa globalisaatiokritiikki on ilmentynyt huolena siitä, riittääkö Suomessa enää 

työtä, kun yritykset siirtävät tuotantoaan Aasiaan. Toisaalta globalisaatiokriittiset ovat epäilleet, 

riistävätkö länsimaiset yritykset kehittyviä maita siirtämällä sinne halpatuotantoa.  

Aineistossa reetorit kuitenkin vakuuttavat, että prosessi on osa pitempää jatkumoa, kehitystä ja 

toisaalta työn jakamista. Argumentissa on käytössä ensinnäkin syyn ja seurauksen logiikka, jossa 
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kehityksestä, hyväksytystä asiasta, seuraa hyväksyttävä seuraus eli tuotannon siirtyminen. 

Toisekseen reetorit käyttävät argumentissa tuotannon siirtymisen kuvaamiseen klassisen 

taloustieteen käsitettä ja metaforaa työnjako. Ricardon klassisen teorian mukaan jokaisen maan 

kannattaa erikoistua niihin tuotteisiin, joissa sillä on suhteellinen etu ja vaihtaa muiden maiden 

kanssa. Tästä erikoistumisesta seuraan kansainvälinen työnjako maiden välille.
244

 Työnjako 

metaforana kertoo, että kyse on sopuisasta ja tasapuolisesta toiminnasta, jossa kaikille riittää työtä.  

7.4.3. Maiden välinen kilpailu 

Työnjako ei ole ainoa aineistossa käytetty metafora, jolla kuvataan rajallisen maailman maiden 

välisiä suhteita. Maiden välillä vallitsee reetorien mukaan myös kilpailu. Osaava-raportin reetorin 

mukaan kehittyvien maiden tulo maailmanmarkkinoille muodostaa uuden globaalin kilpailun
245

. 

Reetori määrittelee tilanteen seuraavasti: ”[m]aat ja alueet ovatkin alkaneet kilpailla uudella tavalla 

liikkuvista tuotannontekijöistä, ennen kaikkea yritysten investoinneista mutta myös kasvavasti 

osaavimmasta työvoimasta”
246

. Vastaus-selvityksessä ei suoraan määritetä maiden kilpailevan 

toisiaan vastaan, vaan reetori haluaa erikseen mainita, että ”[k]ilpailukykyä ei siis tässä mielletä 

niinkään kilpailuksi muita kansantalouksia vastaan vaan kyvyksi hyödyntää omia resurssejaan ja 

tarjota liikkuville tuotannontekijöille mahdollisuus tehokkaaseen käyttöön.”
247

 Ilmeisesti ajattelussa 

on tässä kohtaa tapahtunut muutos vuoden 2004 ja 2006 välillä eikä vuonna 2006 ole ollut niin 

vetoavaa korostaa eksplisiittisesti maiden välistä kilpailua. 

Kilpailun olemassaolo on kuitenkin keskeinen argumentti, jota tuetaan molemmissa raporteissa 

monin retorisin keinoin ja johon myös vedotaan keskeisesti. Kilpailuargumentti mahdollistaa 

katseen kääntämisen kansallisiin piirteisiin ja ennen kaikkea ominaisuuksiin, joita nimitetään 

kansalliseksi kilpailukyvyksi. Analysoin seuraavaksi, miten kilpailuargumenttia tuetaan ja käytetään 

retorisesti. 

7.4.4. Vertailut 

Vaikka Vastaus-raportissa reetori ilmoitti erikseen, ettei kilpailu ole niinkään maiden välistä, 

molemmissa selvityksissä maiden välisen kilpailun argumenttia vahvistetaan erityisesti 

vertailemalla maita toisiinsa. Vertailut ovat reetorien keskeinen keino kuvata maailmaa ja ne 

liittyvät liiketaloudelliseen tapaan arvioida kyvykkyyttä ulkoapäin vertaamalla sitä kilpailijoihin. 

Maiden väliset vertailut korostavat, että kyseessä on maita koskeva kilpailu. Kettusen mukaan 

vertailut ovat yksi tapa tuottaa kansallista näkökulmaa globalisaatioon. Monenlaiset toimijat, kuten 
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tutkijat, hallitukset ja kansainväliset organisaatiot, tuottavat tällaisia vertailuita.
248

 Niitä käytetään 

argumentointikeinona kilpailukykykeskustelussa. Vertailut kertovat, mikä on arvokasta ja 

tavoiteltavaa maailmassa: kilpailukyky, investoinnit ja tuottavuus ja maiden laittaminen 

järjestykseen niiden perusteella, ”sijoittuminen rankingeissa”. 

Aineistossa maiden suoriutumista mitataan asiassa kuin asiassa aina kilpailukyvystä
249

 ja tutkimus- 

ja kehityspanostuksista
250

 tuottavuuteen
251

. Vertailujen retorinen voima on premississä, jonka 

mukaan numerotieto kertoo, millainen maailma on ja että kilpailukykyvertailut kertovat, millaisia 

maat ovat todellisuudessa. Varsinkin kansainväliset kilpailukykyvertailut ovat auktoriteetti, johon 

reetorit vetoavat kritiikittömästi
252

. Kuitenkin vertailut pohjautuvat aina tiettyyn näkökulmaan ja 

metodeihin. Perelman pitääkin vertailua kvasiloogisena argumenttina, jos se ei perustu todelliseen 

paino- ja mittajärjestelmään. Vertailun teho pohjaa sanattomaan oletukseen, että esitetty vertailu 

voidaan todellisuudessa toteuttaa. Siihen sisältyy ajatus, että mittaaminen ja punnitseminen ovat 

neutraaleja toimintoja, joten vertaamisenkin täytyy olla.
253

  Tosin Vastaus-raportissa reetori tekee 

varauksen mittareiden luotettavuuteen ja pitää ”kiusallisena”, etteivät kilpailukykymittarit kerro 

suoraan, miten taloudet tulevat menestymään tulevaisuudessa, vaan ne kertovat siitä, millä 

talouksilla on parhaat menestymisen edellytykset
254

. Ongelma ei ole siinä, miten ne kuvaavat 

maailmaa, vaan siinä etteivät ne kykene ennustamaan sitä. 

Kantolan mukaan kilpailukykydiskurssissa on tapana käyttää tällaista vertailuargumentaatiota. 

Kilpailuun kuuluu menestyksen tavoittelu ja tavoitteen saavuttamista varten luodaan erilaisia 

analyysimalleja, indikaattoreita ja mittareita, jotta kohteet voivat itse arvioida omaa 

kilpailukykyään, vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Argumentin mukaan näiden avulla voidaan sitten 

parantaa suunnitelmallisesti kykyä kilpailla.
255

 Näin myös tehdään aineistossa ja vertailujen 

tarkoituksena on nostaa esiin Suomen kehityskohteita ja heikkouksia. Toisin sanoen kohtia, joita on 

välittömästi korjattava, jottei maa putoa globaalista kehityksestä ja kilpailusta.  

7.4.5. Kilpailumetaforat 

Reetorit vahvistavat myös monenlaisin metaforin kilpailun olemassaoloa totuutena. Tässä mielessä 

Vastaus-raportissa ollut huomautus siitä, ettei kyse ole maiden välisestä kilpailusta, ei esiinny 
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johdonmukaisesti raportissa. Käytössä ovat metaforat esimerkiksi maiden etulyöntiasemasta
256

 ja 

asemien säilyttämisestä
257

 ja asemien menettämisestä
258

, jotka viittaavat yleisesti asian tilaan tai 

sijaintiin, mutta niillä on myös sotaan ja kamppailuun liittyvä konnotaatio. Reetori hyödyntää 

vastaavaa konnotaatiota Vastaus-raportissa käyttämällä toistuvasti eturintama-metaforaa
259

, kuten 

mainitsemalla että tavoitteena on ”työntää teknologian eturintamaa eteenpäin valituilla 

painoalueilla”
260

. Kamppailumetaforien käyttö strategiseksi tarkoitetussa tekstissä on 

ymmärrettävää. Strategia-ajattelu kumpuaa itsessään ajatuksesta kamppailusta – onhan se vanha 

sotatermi. Strategioita laaditaan yleensä, jotta pärjättäisiin kilpailussa muita vastaan.
261

 Reetorit 

myös kertovat metaforin, että kyse on juoksukisasta, jossa joillakin mailla on etumatka
262

 tai ne ovat 

edelläkävijöitä
263

. Yhtälailla maa voi olla perässätulija
264

 tai olla jäljessä johtavia maita
265

.  

Kilpailupuheessa suosituin metafora viittaa korkeuteen: huippu ja huipun saavuttaminen ovat läsnä 

teksteissä toistuvasti. Pelkästään Osaava-raportissa huippu mainitaan eri yhteyksissä 62 kertaa kun 

taas Vastaus-raportissa harvemmin, 38 kertaa. Huippu-sana kuvastaa parasta mahdollista, korkeinta 

astetta. Se on myös jatkuvana tavoitteena, ”[k]ansainvälisen huipun saavuttaminen opetuksessa ja 

tutkimuksessa”
266

  ja toisaalta huolenaiheena, ”[k]ansallinen huippu jää yhä pahemmin jälkeen 

kansainvälisestä kärjestä”
267

. Samalla tavalla toimii sana kärki, joka on paitsi yleisempi sijaintia 

ilmoittava sana, myös sota- ja urheilutermi: ” tavoitteena on tutkimuksen globaali kärki”
268

 tai 

”Suomi on maailman kärkeä jäljessä”
269

. Huippu ja kärki alleviivaavat kilpailun tavoitteita, sillä 

vain paras mahdollinen kelpaa suoritukseksi maiden välisessä kilpailussa. 

7.4.6. Kilpailun suotavuus 

Kuten globalisaationkin kohdalla, Reetorit täydentävät suotavuuteen liittyvillä väitteillä 

kilpailuargumenttia. Argumenttina on, että kilpailu on myönteinen asia, koska se johtaa myönteisiin 

lopputuloksiin kokonaisuuden kannalta. Käytössä on sama hyötyyn perustuva argumentti kuin 

globalisaation yhteydessä. Seurausetiikan mukaan seuraus, hyöty, määrittää teon hyvyyttä. Osaava-
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raportissa kilpailun lisääntyminen on hyvä asia, koska maailman kokonaistuotanto- ja tuottavuus 

kasvavat sen myötä
270

. Vastaus-raportissa taas vedotaan tehokkuuteen ja hyvinvointiin. Koska 

premissin mukaan kilpailu luo tehokkuutta ja tehokas resurssien käyttö luo hyvinvointia, argumentti 

päätyy siihen, että kilpailussa olevat tehokkuutta edistävät maat tuottavat yhteisvaikutuksenaan 

hyvinvointia myös yleisellä tasolla eikä vain itselleen
271

. 

Kilpailun suotavuuteen liittyvien argumenttien oletuksena on, että yleisö on kiinnostunut kilpailun 

tuomista yleisistä hyödyistä eikä vain tietyistä. Reetorit esittävät myös otaksumana, että kilpailu 

luonnollisesti lisää kokonaistuotantoa ja tehokkuutta, joista Vastaus-selvityksen reetori myös vetää 

yhtäläisyysmerkin hyvinvointiin. Tuotannon kasvu ja tehokkuus ovat siis sama asia kuin 

hyvinvointi, mikä on samuuteen vetoava kvasilooginen argumentti
272

. 

7.4.7. Kilpailukyvyssä yhdistyy sekä rajaton että rajallinen maailma 

Kilpailun olemassaolosta seuraa reetorien argumentaatiossa käsite kilpailukyky, joka onkin 

Kantolan mukaan kilpailuvaltion ydinkäsite
273

. Osaava-raportissa kilpailukyky on itsestään selvä 

käsite, jota ei määritellä suoraan. Yleisölle kilpailukyky on siis tuttu termi, johon voidaan vedota. 

Vastaus-raportissa reetori määrittelee heti raportin alussa kilpailukyvyn sisällön, mikä tuo mieleen 

tieteellisen tavan aloittaa tutkimus käsitteen määrittelyllä. Koska Vastaus-raportti on muutenkin 

tyyliltään tieteellinen, määrittely liittyy enemmän tyyliin kuin siihen, ettei yleisö tuntisi käsitettä. 

Määritelmä koostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin kilpailukyky on kansantalouden kykyä tuottaa 

korkea tuotanto mitattuna asukasta kohden. Toisaalta määritelmä pitää sisältää myös maininnan 

olosuhteista, joissa tämä tapahtuu: kyse on toimimisesta ”avoimessa taloudellisessa 

toimintaympäristössä, jossa maa osallistuu vaihdantaan muiden maiden kanssa ja jossa 

tuotannontekijät (ml. työvoima ja teknologia) liikkuvat maan rajojen yli.”
274

 Kolmanneksi 

kilpailukykyinen maa on tehokas resurssien käytössä ja kykenee houkuttelemaan liikkuvia 

tuotannontekijöitä kun niistä on niukkuutta
275

. 

Vastaus-raportin reetorin kilpailukyvyn määritelmä pitää sisällään useita väitteitä ja oletuksia: 

Ensinnäkin kilpailukyky koskee maita ja kansantalouksia, jotka ovat oletuksen mukaan aktiivisia 

toimijoita, sillä ne käyvät kauppaa, ovat tehokkaita ja houkuttelevat tuotannontekijöitä nimenomaan 

maittain. Toisekseen oletuksena on, että maiden ja kilpailukyvyn tavoitteena on korkea tuotanto per 

asukas, mikä kertoo, että kilpailukyky ilmenee suhteellisena muihin maihin. Kolmantena oletuksena 
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on, että talous on avoin ja tuotantotekijät liikkuvat - kuitenkin niin, että maiden rajat edelleen 

säilyvät (liikkuvat ”rajojen yli”, eivätkä rajattomasti). Neljäntenä oletuksena on, että maailmaa 

määrittää niukkuus, mikä tekee tehokkuuden tärkeäksi. Reetori lainaa premissit taloustieteistä. 

Taloustieteen keskiössä on tehokkuus eli se miten resursseja voidaan käyttää mahdollisimman 

hyvin
276

. 

Läsnä ovat Palanin ja Abbotin toteamat kilpailuvaltion premissit: hallitukset pyrkivät korkeaan 

tuotantoon omalla alueellaan, jonne täytyy houkutella kansainvälisiä yrityksiä ja investointeja, jotta 

kasvu on mahdollinen. Koska modernin valtion keinot eli protektionismi ja kansalliset tuet eivät 

enää ole valideja keinoja vapaassa globalisoituneessa taloudessa, valtion tavoitteeksi tulee 

kansallisen houkuttelevuuden lisääminen. Tätä kutsutaan kilpailuvaltiotermeillä kansalliseksi 

kilpailukyvyksi tai –eduksi.
277

 

Kilpailukyvyssä yhdistyvät sekä rajattoman talouden ja rajallisen talouden premissit. Rajallisen 

talouden olemassaolon perusteella maailma jakaantuu edelleen maittain ja kansallisilla valtioilla on 

asema maailmantalouden lähtökohtana. Valtioilla on toimijuus kilpailijoina ja oman maa-alueensa 

kehittäjinä eikä ole yhdentekevää, missä paikassa tuotanto toteutuu. Kilpailun ja kilpailukyvyn 

käsite pitää kuitenkin sisällään jännitteen, joka koskee maiden ja liikkuvien tuotantotekijöiden 

suhdetta. Väite maiden keskinäisestä kilpailusta nojaa myös taloudellisen globalisaation premissiin 

eli globalisoituneen talouden olemassaoloon. Hirst ym. määrittivät globalisoituneen talouden 

sellaiseksi, jossa taloudellinen toiminta ja sen toimijat ovat irtaantuneet kansallisista kehyksistä. 

Globalisoituneessa taloudessa mikään ei suojaa kansallista tilaa, vaan globaalit prosessit ja 

käytännöt lävistävät sen.
278

 Nyt argumentti palaa siihen, miten reetorit puhuvat aineistossa 

rajattomasta globaalista maailmasta, joka on yhtä aikaa olemassa nykyisyydessä sekä 

muutosprosessina ja tulevaisuuden tavoitteena. Reetorit määrittelevät globalisaation 

globalisoituneen talouden mukaisena vapaiden pääomien ja muiden liikkuvien tuotannontekijöiden 

virtauksina, mikä tuottaa nopeita ja ennustamattomia muutoksia nyt ja jatkossa. 

Tuotantotekijöiden virtaus tapahtuu rajattomassa globalisoituneessa taloudessa, mutta maat 

kilpailevat keskenään rajallisessa taloudessa. Jälkimmäinen oletus antaa maille toimijuuden samalla 

kuin ensimmäinen rajoittaa sitä huomattavasti ja toimii toisaalta muutoksen lähteenä ja tavoitteena. 

Kilpailuvaltio rakentuu näiden kahden todellisuuden yhtäaikaiselle olemassaololle. Premissistä 

seuraa argumentti, jonka mukaan maat kilpailevat siitä, mitkä niistä houkuttelevat parhaiten 
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vapaasti liikkuvia tuotannontekijöitä alueelleen. Kilpailukyky kuvaa tätä houkuttelukykyä. Kuten 

reetori argumentoi Vastaus-raportissa, ”[k]ehittyvien maiden hyvä kilpailukyky on näkynyt aluksi 

monien perinteisten teollisuustuotteiden tuotannon kasvun ohjautumisena näihin maihin.”
279

 Toisin 

sanoen, koska kehittyvät maat ovat kilpailukykyisiä, ne kykenevät houkuttelemaan tuotantoa tai 

tuotanto ”ohjautuu” sinne vapaasti ja itsestään rajattomuuden ja kilpailun aikaansaaman 

markkinamekanismin vuoksi. 

7.5. Kansallisen jatkuvuuden argumentit 

Globaalin rajattomuuden ja toisaalta rajallisuuden sekä kilpailun ja kilpailukyvyn argumentit 

toimivat taustana ja toisaalta täydentyvät kansallisuuteen liittyvillä argumenteilla. Yhdessä näistä 

muodostuu Suomen kilpailuvaltio, jossa jatkuvuutta edustaa kansallisen olemassaolo. Seuraavaksi 

analysoin tarkemmin, miten kansallisella argumentoidaan kilpailuvaltion puolesta. 

7.5.1. Suomi metonymiana  

Moisio kirjoittaa kansainvälisen politiikan perustuvan siihen, että eliitit puhuvat valtioiden nimissä 

ja nimellä. Asetelma mahdollistaa kansan ja valtion esittämisen toimivina subjekteina. Eliitti puhuu 

siten “valtiopersoonan” äänellä. Valtiot ja kansat ovat kuitenkin abstraktioita ja toimijoita, joiden 

olemassaolo perustuu siihen, että niiden nimissä artikuloidaan.280 Kuten kirjoitin reetoria koskevassa 

kappaleessa, raporteissa esiinnytään valtiollisella äänellä. Se merkitsee sitä, että ennen kaikkea 

”Suomi” on aineistossa toimijana ja sen puolesta toimitaan. Suomi ei ole katoamassa 

globalisaatiossa. 

”Suomi” on kummassakin selvityksessä metonymia, abstraktio, joka edustaa tekstissä kaikkea 

”suomalaista” taloudellista toimintaa. Sitä ei tarvitse selitellä tai määritellä, vaan on luonnollista 

puhua Suomen taloudesta, kilpailukyvystä ja vahvuuksista sekä heikkouksista. Kyse on osaavasta, 

avautuvasta ja uudistuvasta Suomesta tai Suomen vastauksesta globalisaation haasteeseen. 

Globalisaatio ja sen vaatima toiminta koskee Suomea kokonaisuutena ja kokonaisuudessaan. 

Alasuutari kutsuu tätä arkipäivän nationalismiksi, joka on tapa jolla puhumme rutiininomaisesti 

kansallisuuksista ja kansakunnista. Tällöin kansakunta toimii sosiokulttuurisena konstruktiona, jota 

pidetään itsestään selvänä ja luonnollisena.
281

 Suomen vetoaminen ei ole vain arkipuhetta, vaan 

vetoamista premissiin, jonka yleisö hyväksyy, koska puhe on luonnollista. Suomen kautta 

argumentoiminen on siis todella vahva keino. 
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7.5.2. Muutos kansallisena haasteena, uhkana ja vaarana 

Strategiatyöhön kuuluu selvittää, millaisessa toimintaympäristössä toimitaan ja päättää toiminta sen 

perusteella. Reetorit ottavat analyysin keskelle ”Suomen”, joka kuten mainittua on vahva 

argumentointikeino. Reetorit argumentoivat molemmassa raportissa, että Suomen tasolta katsottuna 

globaali kilpailu on ”vakava haaste”
282

 tai ”haaste”
283

, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä. Väite 

perustuu ajatukseen globalisaatiosta ulkoisena taloudellisena voimana ja muutospaineina, jotka 

vaikuttavat vailla toimijaa niiden taustalla. Haaste-sanan käyttö on metaforista, jossa hyödynnetään 

retorisesti sen velvoittavuutta. Sanakirjanmukaisesti haaste merkitsee velvoittavaa tai vaativaa 

kilpailu- tai osallistumiskutsua tai laajemmin vaikeaa ja kiehtovaa tehtävää; tarvetta tai 

vaatimusta.
284

 Kilpailu ei siis ole esimerkiksi ongelma tai vaikeus, jotka sisältävät konnotaation 

johonkin ikävään. Suomi on sen sijaan velvoitettu kilpailuun, joka on enemmänkin kiehtova tehtävä 

kuin harmia tuottava ongelma. 

Reetorit rakentavat argumentin, jossa varsinaisesti kielteisenä asiana tilanteessa ei ole kilpailu, vaan 

kyvyttömyys toimia oikein toimintaympäristön, globalisaation ja maiden välisen kilpailun, 

vaatimilla tavoilla. Kuten aiemmin kuvasin, rajaton globaali on raporteissa nopeaa muutosta, joka 

tulee ulkoisina vastustamattomina paineina Suomen ulkopuolelta. Osaava-raportissa reetori varaa 

huomattavasti kielteisemmän sanan, ”uhka”, kuvamaan sitä mitä seuraa, jos Suomi ei vastaa 

kilpailuhaasteeseen oikein: ”[j]os Suomi ei kykene sopeutumaan ja uudistumaan, se uhkaa ajautua 

heikon työllisyyden, hitaan talouskasvun ja pysyvien julkisen talouden tasapaino-ongelmien 

kierteeseen.”
285

 Reetori vahvistaa uhan tuntua metaforalla ”ajautua ongelmien kierteeseen”. Yleisön 

mieleen piirretään kuva kaiken imaisevasta tilasta, joka jatkuu ja vaikeutuu itsestään. Reetori 

näyttää uskovan, että yleisöön vetoavia uhkia ovat ennen kaikkea talousasiat ja että yleisö 

hahmottaa tilannetta Suomen kautta. Yleisö haluaa pitää huolta juuri Suomen työllisyydestä, 

talouskasvusta ja tasapainoisesta julkisesta taloudesta ja tekee kaikkensa, etteivät ne vaarannu. 

Vastaus-raportissa taas reetori käyttää sanaa ”vaara”: ”[o]n olemassa ilmeinen vaara, että toteutunut 

hyvä talouskehitys tuudittaa ajattelemaan, että kaikki tarpeellinen on jo tehty. Näin ei ole.”
286

 

Reetori vetoaa siihen, ettei aika ole pysähtynyt. Kehitys ei ole merkki siitä, että voi pysähtyä 

uudistuksissa. Näin hyvä kehitys käännetäänkin kielteiseksi asiaksi, koska se saa aikaan väärän 

hyvänolontunteen. Kuten Osaava-raportissa väitetään, ”[k]un maailma muuttuu ympärillä nopeasti, 
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tarvitaan kuitenkin riittävän mittavia ja ripeitä päätöksiä, jotta emme putoa kehityksen kelkasta.”
287

 

Metafora kehityksen kelkka kuvaa, kuinka aika ja kehitys kiitävät eteenpäin, emmekä me 

kansallisena kollektiivina saa jäädä paitsi tästä. Tätä argumenttia tukee aiempi väite siitä, että 

globalisaatio on kehitystä. 

7.5.3. Yhtenäisyys ja realismin retoriikka 

Reetorit vahvistavat argumenttia ulkoiseen maailmaan sopeutumisesta Suomen pienuudella. 

Kansallinen näkökulma mahdollistaa tällaisen maantietoon vetoamisen. Argumentilla voidaan 

vahvistaa globaalin uhkaa siirtämällä uhka sisäiseksi ominaisuudeksi, eikä suinkaan globaalin 

osaksi. Uhkana ei ole edelleenkään globaali ympäristö, vaan sisäinen heikkous. Molemmissa 

raporteissa reetori vetoaa Suomen pienuuteen maana, mitä on vaikea kiistää maantieteellisenä 

faktana. Osaava-selvityksessä reetori toteaa tosiseikaksi sen, että pienenä ja avoimena taloutena 

Suomi on alttiimpi globalisaation haasteille. Mitkään teknologian tuomat etäisyyksien lyhenemiset 

eivät poista pienuudesta ja syrjäytyneisyydestä koituvaa haittaa. Tilanne on päinvastoin, sillä niillä 

on jopa aiempaa suurempi merkitys, koska globaaleilla markkinoilla kertyy keskittymisetuja 

suurille alueille.
288

 Vastaus-raportissa toistetaan tämä sama lähtökohta: ”[p]ienenä ja avoimena 

taloutena Suomi on hyvin riippuvainen kansainvälisestä vaihdannasta.”
289

 Molemmissa 

selvityksissä on johtopäätöksenä, että Suomen täytyy pitää hyvää huolta kilpailukyvystään 

muuttumalla. 

Reetorit pitävät yleisön hyväksymänä premissinä, että Suomi on pieni ja avoin maa, mihin liitetään 

seurauksen logiikalla, että Suomi on altis ulkopuolisen maailman vaikutukselle. Reetorit käyttävät 

molemmissa raporteissa hyvin perinteistä retoriikkaa. Ruuska puhuu realismin retoriikasta, jolla hän 

tarkoittaa tapaa puhua Suomesta pienenä maana, jonka täytyy vain sopeutua. Suomea ohjaa sen 

maantiede. Realismin retoriikka nojaa vahvoihin mielikuviin siitä, että mikäli realismia ei 

noudateta, ovat edessä vaikeat ajat. Tavoitteena on realismiin vedoten perustella vaikeita poliittisia 

päätöksiä.
290

 Juuri tähän samaan uhan ja pienuuden logiikkaan reetorit vetoavat selvityksissä. Pieni 

Suomi –repertuaariin kuuluu nähdä Suomi ulkoisesti uhattuna, mutta sisäisesti yhtenäisenä. Tältä 

yhtenäiseltä pohjalta voidaan muodostaa sitten omat periaatteet ja ajaa kansallista etua. 

Kansallisesta edusta puhuminen ja sen ajaminen mahdollistaa myös Suomen kuvaamisen 

aktiivisena toimijana, joka tekee asioille jotain.
291
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Kansallinen etu on hyvin vahva argumentti, sillä se vetoaa isänmaallisiin tuntemuksiin ja haluun 

toimia pienen isänmaan puolesta. Samalla reetori varaa oikeudekseen määrittää, mikä tämä etu on. 

Raporttien tapauksessa kansallinen etu on huolehtia kilpailukyvystä, mikä myös vaatii kansallista 

yhtenäisyyttä. 

Erityisesti Osaava-raportissa vedotaan tarpeeseen muodostaa kansallinen yhteisymmärrys siitä, 

miten globalisaatioon vastataan. Reetori toteaa, että ”[y]hteisen kansallisen tason näkemyksen 

aikaansaaminen on avainasemassa.”
292

 Tämänkaltaisen strategiatyön keskeinen merkitys onkin 

yhteisen näkemyksen synnyttäminen. Kansallinen on kaikkia osallistujia yhdistävä tekijä, jonka 

ympärille strategia voidaan koota. Samalla se toimii vastaväitteiden torjujana. Kettunen toteaakin, 

että kansallisen yhtenäisyyden retoriikalle on avautunut globalisaation myötä uusia mahdollisuuksia 

vedota ulkoapäin tuleviin pakottaviin asioihin yhteisen hyvän nimissä.
293

 Kansallisen 

kilpailukykystrategian yhtenä osana näyttää Kettusen mielestä olevan kansallisen konsensuksen 

hakeminen. Konsensus estää näkemästä erilaisten yksilöiden ja ryhmien intressien, tarpeiden ja 

tavoitteiden erilaisuutta suhteessa kilpailukykystrategiaan ja sitä, etteivät ne kaikki ole alistettavissa 

sille.
294

 Tätä argumenttia tuetaan reetorien puolueettomuutta korostavalla argumentaatiolla. 

Yksi tapa luoda kansallista yhtenäisyyttä on vedota ”meihin”. Tätä näkökulmaa kuitenkin käytetään 

hyvin vähän aineistossa. Osaava-raportissa reetori käyttää ”meitä” esimerkiksi kohdassa, jossa 

varoitti ”meidän” putoamisestamme kehityksen kelkasta
295

 sekä kohdassa, jossa käsitellään 

maahaanmuuttoa. Reetori vaatii, että ”meidän on avauduttava ulkomaisille osaajille ja työntekijöille 

osaamispohjan vahvistamiseksi.”
296

 Reetori käyttää ”meitä” myös toisessa työmarkkinoita 

koskevassa kohdassa: ”[e]ri toimijoiden yhteinen tehtävä on edistää ja luoda puitteet kannattavien 

toimintojen sijoittumiselle maahamme myös tulevaisuudessa.”
297

  Vastaus-raportissa ”meistä” 

puhutaan vain kolme kertaa ja silloinkin kuin ohimennen, kun aiheena on 

”palveluosaamisemme”
298

, yritysten siirtyminen ”rajojemme ulkopuolelle”
299

 ja toteamuksena, että 

”voimme vahvistaa energian tarjonnan varmuutta”
300

. 

Kansallisen ”meidän” vähyys on mielenkiintoista ottaen huomioon, että kansallisiin tuntemuksiin 

vedotaan muuten niin paljon. Kenties se johtuu aineiston virkamiesten itsensä etäännyttävästä 
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tyylistä. ”Me”-sanan käyttö kertoisi liikaa reetorista, jos sitä viljeltäisiin koko ajan. Toinen 

vaihtoehto on, ettei reetori usko yleisön pitävän ”meitä” vakuuttavana premissinä. Kuitenkin 

Osaava-raportissa ”me” putkahtaa esiin, kun vedotaan erityisesti työmarkkinaosapuolia 

kiinnostavassa asiassa. Kenties reetori tietää tämän yleisönosan edelleen uskovan ”meihin”. 

Toisaalta on huomionarvoista, että myöhemmässä selvityksessä ”meitä” käytetään vähemmän kuin 

vuoden 2004 raportissa. 

7.5.4. Yritykset suomalaisina 

Kuten mainitsin aiemmin, kilpailukykyyn liittyy tietty ristiriita koskien maiden ja liikkuvien 

tuotannontekijöiden suhdetta. Jälkimmäiset toimivat globalisaatioteesin mukaan rajattomassa 

maailmassa, mutta maat ovat rajallisessa. Kuten Osaava-raportissa argumentoidaan, maiden ja 

yritysten suhde on muuttunut globalisoitumisen seurauksena. Yritykset sijoittavat ja sijoittuvat eri 

maihin ja niiden kilpailuedut eroavat maiden kilpailukyvystä: ”yritys voi olla kilpailukykyinen, 

vaikka sen kotimaa ei sitä olisikaan.”
301

 Molemmissa raporteissa premissinä on, että yritykset voivat 

liikkua vapaasti: ”yritysten on toimittava siellä, missä on markkinoita ja missä tuotantokustannukset 

ovat edulliset.”
302

 Seurauksena maailmantalous on verkostoitumassa uusilla tavoilla, jossa tuotanto 

pilkkoontuu ja osa yrityksistä tulee osaksi monikansallisten yritysten globaaleja tuotantoverkkoja. 

Uudet tuotantomuodot ovat keskeinen osa muutosta: ne ”sitovat maailmantalouden eri osat uudella, 

aikaisempaa tiiviimmällä tavalla toisiinsa.”
303

 Tässä argumentaatiossa maat eivät enää näytäkään 

niin keskeisiltä toimijoilta. 

Kuitenkin reetorit viittaavat molemmissa raporteissa jatkuvasti yrityksiin ”suomalaisina” ja siirtävät 

ne rajallisen kansallisen maailman piiriin.  Reetorit erottelevat välillä Suomen ja suomalaiset 

yritykset toisistaan ja välillä taas Suomi toimii metonymiana suomalaisille yrityksille tai 

suomalaiset yritykset Suomelle. Kokonaiset teollisuudenalat ”kuuluvat” Suomelle: Suomen 

metsäteollisuus, Suomen teknologiateollisuus, Suomen palvelusektori. Yritysten toiminta myös 

määrittää Suomen mainetta: ”Suomen maine t&k intensiivisenä maana nojaa liian vahvasti vain 

yhteen toimialaan ja yhteen yritykseen.”
304

 Reetorit luovat asetelman, jossa Suomen ja yritysten 

suhde on niin synonyyminen, että välillä sekoittuu, minkä kanssa yritykset oikein kilpailevat. 

Osaava-raportissa reetori argumentoi, että ”suomalaiset yritykset voivat hakea kilpailuetua sieltä 

missä uudet kehittyvät maat eivät ainakaan vielä ole eturintamassa.”
305

 Vastaus-raportissa 
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kerrotaan, että ”Suomessa toimivat yritykset ovat saaneet kilpailuetua niin […], että se on 

kompensoinut uusien teollisuusmaiden palkkaedun”
306

. Suomalaiset yritykset kilpailevatkin muiden 

yritysten sijaan kokonaisten maiden kanssa. 

Oletuksena on, että tietyllä maantieteellisellä alueella tapahtuva taloudellinen toiminta kuuluu tälle 

maalle ja että yritykset eivät ole muuttuneet ylikansallisiksi tai katkaisseet kansallisia siteitänsä. 

Samanlaisen argumentin tekevät muun muassa Hirst, Thomson ja Bromley omassa 

globalisaatiotutkimuksessaan
307

. He myös korostavat, että klassisen kauppateorian mukaisesti 

kilpailuetu on ennen kaikkea yritysten ominaisuus ja kansainvälisessä työnjaossa oleellinen kunkin 

maan komparatiivinen etu riippuu niiden maa-alueella olevien yritysten kilpailukyvystä. 

Argumentin mukaisesti tästä seuraa, että valtioiden on tärkeää tukea yritysten pyrkimystä hyviin 

suorituksiin.
308

 Reetorit vetoavat tähän samaan ideaan ja esittävät suomalaisten yritysten kuuluvan 

Suomelle ja niiden olevan väline kilpailussa muita maita vastaan. Tässä on jatkumo perinteisempää 

suomalaiseen valtioajatteluun, jossa valtio ja yritykset muodostivat ikään kuin Suomi Oy Ab:n. 

Vanha idea on mahdollista liittää kilpailuvaltion ideaan. Käyn myöhemmin läpi, miten reetorit 

nojaavat tähän vedotessaan julkisen rooliin. 

Yritysten kansallisuus näkyy retorisesti mielenkiintoisilla tavoilla, kun reetorit käsittelevät 

kummassakin raportissa niin sanottua Kiina-ilmiötä eli sitä, kuinka suomalaiset yritykset siirtävät 

tuotantoaan pois Suomesta. Ilmiön voisi tulkita uhkana kansalliselle taloudelle, jonka kuuluisi 

huolehtia työn, tuotannon ja kasvun säilymisestä alueella. Yhtenä Vastaus-raportin keskeisenä 

selvityksen kohteena onkin tutkia, kuinka paljon suomalaista tuotantoa on siirtynyt pois. Reetori 

vakuuttaa: ”[p]elot siitä, että globaali kilpailu veisi työpaikat Suomesta Kiinaan tai muihin 

kehittyviin maihin eivät siis ole toteutuneet ainakaan koko kansantalouden tasolla.”
309

 Perusteluna 

on taloustieteellinen analyysi siirtojen määrästä ja seurauksista, minkä pohjalta reetori väittää, että 

työpaikkoja on siirtynyt ulkomaille vähän verrattuna taloudessa kaikkiaan syntyneisiin ja muuten 

loppuneisiin työpaikkoihin. Lisäksi liikettä on ollut molempiin suuntiin.
310

 Kyse on siis työnjaosta, 

kuten reetorit ilmaisevat ilmiön suotavuuden. Osaava-raportissa reetori esittää, että ”on myös 

luontevaa, että suomalaiset yritykset siirtävät niitä toimintojaan ulkomaille, joiden 

toimintaympäristö on Suomea edullisempi.”
311

 Reetori käyttää näistä siirtäjistä käsitettä globaali 
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suomalainen yritys
312

. Vastaus-raportissa reetori käyttää käsitettä monikansallinen suomalainen 

yritys
313

. 

Kiina-ilmiöön tarttuminen paljastaa, että yleisö on kiinnostunut siitä, missä tuotanto tapahtuu ja 

ennen kaikkea, että se tapahtuu Suomessa. Yksi syy vastustaa globalisaatiota on ollut argumentoida, 

että se merkitsee tuotannon siirtämistä pois Suomesta. Vastaus-raportissa reetori vetoaa 

taloustieteellisen analyysin kykyyn osoittaa asian oikea laita. Siirtämisen määrää vertaamalla reetori 

osoittaa, että se on vain osa laajempaa työpaikkojen syntymisen ja kuolemisen ilmiötä. Toisaalta 

kyse on vastavuoroisuudesta, jossa Suomi ei ole häviäjänä, vaan kyse on juurikin globaalista 

työnjaosta. Osaava-raportin reetori vetoaa markkinoiden luonnolliseen logiikkaan: siirtäminen on 

järkevää taloudellisesti ja on luonnollista, että yritykset seuraavat etuaan. Lopulta molemmat 

reetorit vetoavat kansalliseen. 

Reetorit puhuvat yrityksistä suomalaisina, jotta niiden toiminta ja intressit nähtäisiin kansallisina.  

Muuten yritykset altistuisivat helposti vasta-argumentille epäisänmaallisuudesta. Vasta-argumentti 

torjutaan nimeämällä ne edelleen suomalaisiksi ja toisaalta vetoamalla ylitsepääsemättömään 

markkinalogiikkaan: yritykset ohjautuvat ulkomaille vain markkinoiden pakosta. Ruuska ja 

Alasuutari näkevät tämän kaltaisen yritysten kansallisuuteen vetoavan retoriikan ajautuneen 

ongelmiin. Yrityksissä ei enää välttämättä allekirjoiteta ajatusta kansallisuudesta, vaikkakin 

yrityksen ”kansallisuutta” voidaan käyttää imagosyistä.
314

 Kenties reetorit suuntaavatkin kansallisen 

puheen juuri yritysjohdolle vakuuttaakseen nämä kansallisen ajattelun tärkeydestä. Yritysten 

pitäminen kansallisina toimii kuitenkin oleellisena lähtökohtana, sille miten valtion tulisi toimia 

suhteessa näihin yrityksiin. Kyse on mittavista tutkimus- ja kehittämistuista ja valtion 

instituutioiden valjastamisesta tukemaan yksityistä yritystoimintaa. 

7.5.5. Kansallinen päätäntävalta 

Rajallisen maailman ja rajattoman maailman yhtäaikainen olemassaolo luo mahdollisuuden 

globalisaation vastaisille argumenteille kansallisen päätäntävallan suunnasta. Osaava-raportista 

poiketen Vastaus-raportin reetori tarttuu tähän seikkaan, joten ilmeisesti raporttien välissä on 

tapahtunut muutos ja kansallisen suvereniteetin kysymykset ovat nousseet tärkeämmiksi vuosien 

2004 ja 2006 välissä. Suvereniteetin tila on reetorin mielestä oleellinen asia yleisölle, koska siihen 

otetaan kantaa. Yleisö on tärkeää vakuuttaa siitä, että kansallinen valta ei ole luisunut pois. Vaikka 

huolta ei suoraan ilmaista, Vastaus-raportissa reetori vastaa pariinkin otteeseen kansallisen 
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säilymisestä globalisaatiossa: ”[g]lobalisaatio lisää ylikansallisen politiikan merkitystä, mutta ei 

poista kansallisten ratkaisujen keskeisyyttä.”
315

 Hieman myöhemmin väite toistetaan eri muodossa: 

”[e]ri EU-maiden hyvin erilaiset taloudelliset kehityskulut ja niiden kytkentä kansallisiin 

ratkaisuihin osoittavat, että viime kädessä kansallinen politiikka on ratkaisevaa.”
316

 

Vastaus-selvityksen reetori toteaa, että kansallinen politiikka ja ratkaisut ovat viime kädessä tai 

edelleen keskeisiä, mutta esittää epäsuorasti, että valtaa on siirtynyt tai siirtymässä pois kansalliselta 

tasolta. Argumentti viittaa keskusteluun siitä, onko valtioiden itsemääräämisoikeus vähentynyt 

kansainvälisten taloudellisten sopimusten ja järjestöjen myötä. On esitetty, että järjestöt kuten WTO 

ja EU, ovat vähentäneet valtioiden taloudellista autonomiaa ja kykyä hallita kotitalouttaan.
317

 Kyse 

on rajattoman globaalin aiheuttamasta ristiriidasta rajallisen talouden premisseille kansallisesta 

päätäntävallasta. Vastaus-raportin reetori nojaa ajatukseen, että valta on jaettavissa oleva asia, joka 

voi toimia usealla tasolla. Perusteluna väitteelle on, että koska EU-maat kehittyvät eri tavoin 

johtuen kansallisista valinnoista, noilla valinnoilla täytyy olla lopulta merkitys. Mikäli siis kaikki 

maat päätyisivät kansallisista ratkaisuista huolimatta samaan lopputulokseen, ei valinnoilla olisi 

merkitystä. Reetori tasapainoilee ulkoisen determinismin ja toisaalta kansallisen toimijuuden välillä. 

Ongelmalla on kaksi puolta: mitä merkitystä olisi kansallisilla strategioilla, jos kuitenkin ulkoinen 

rakenne, globalisaatio, määrittäisi kaiken. Globalisaation kuvaaminen kehityksenä, joka etenee 

teleologisesti antaa ymmärtää näin. Toisaalta miksi kansallisen toimijan tulisi noudattaa ulkopäin 

tulevia globaaleja paineita, jos se määräisi itse täysin oman kohtalonsa. Ratkaisuna on nähdä valta 

useammalla tasolla ja pitää kiinni ”viime kädessä”-ehdosta, joka toimii ikään kuin hätäjarruna 

mahdollisille vasta-argumenteille. 

7.6. Uusliberaali kilpailuvaltio 

Siinä missä kansallinen toimi yhtenäisyyden herättäjänä ja perspektiivinä kilpailukykyyn ja 

globaaliin, Suomen valtio esiintyy varsin erilaisessa muodossa aineiston argumentaatiossa. 

Tarkastelen seuraavaksi, miten kansallista tilaa tulisi muuttaa reetorien mukaan. Reetorit pohjaavat 

argumentaation jaottelulle Suomen sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Ulkoinen maailma on yhtä 

aikaa rajaton globaali sekä rajallinen ja kansallinen. Jälkimmäinen maailma mahdollistaa sen, että 

Suomelle voidaan kuvitella toimijuus. Kilpailukyky on Suomi-toimijan tärkein ominaisuus, joka 

auttaa reetoreja suuntaamaan katseen Suomen sisäisiin ominaisuuksiin. Sisällä törmäävät niin 

rajattoman, rajallisen kuin antitalouden argumentit. Seuraavaksi erittelen näitä aspekteja tarkemmin. 
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7.6.1. Menneisyyteen ei ole paluuta 

Kuten aiemmissa kappaleissa on käynyt ilmi, reetorien kilpailuvaltioargumentaatiossa on oleellista 

erotella menneisyys, nykyisyys ja tuleva. Nykyisyys on toisaalta rajallisen talouden aikaa ja 

toisaalta globaalia tai siirtymistä siihen. Tulevaisuutta edustaa globalisaation tavoite. Cameron ja 

Palan ovat hahmotelleet käsitteen antitalous, joka kuvastaa kilpailuvaltiodiskurssissa esiintyvää 

tapaa kuvata menneisyyttä. Kyse on takautumasta, jossa selitetään missä ennen ollaan oltu ja miten 

siitä on edetty nykypäivään ja tulevaan. Antitalous kuvaa maailmaa, josta pyritään pois tai johon ei 

ole paluuta.
318

 Reetorit vetoavat aineistossa myös tällaiseen takaumaan. Menneisyyttä kuvataan 

Osaava-raportissa suljetun talouden ajaksi
319

, kun taas nyt eletään avoimen talouden aikaa. Vastaus-

raportissa reetori kertoo, kuinka ennen julkinen sektori säännösteli rahoitusmarkkinoita, piti 

korkotasoa keinotekoisesti alhaalla ja antoi viranomaisohjeita. Lisäksi pääomaliikkeet olivat tiukasti 

säännösteltyjä, oli kilpailurajoituksia ja devalvaatiopolitiikalla huolehdittiin hintakilpailukyvystä ja 

pelastettiin yrityksien kannattavuutta.
320

 Reetorit puhuvat imperfektissä menneen julkisesta 

toimijasta, joka on aktiivinen suojelija, säännöstelijä ja talouden hoitaja. Reetorit vetoavat, että 

menneisyyteen on tehtävä katkos. Kuten Osaava-raportin reetori vaatii, ”[k]otimaista työtä, 

teknologiaa, osaamista tai raaka-aineita ei voi eikä pidä yrittää suojata entiseen tapaan”
321

. 

Vastaus-raportissa reetori väittää, että menneisyyden strategia epäonnistui, koska se ei luonut 

riittävästi työpaikkoja. Myös talouskasvu oli vaihtelevaa devalvaatioiden vuoksi ja pääomankäyttö 

oli tehotonta, koska se ei perustunut tehokkuuteen, vaan säännöstelymekanismien ohjaukseen.
322

 

Epäonnistuminen huomattiin reetorin mukaan 1980-luvulla, jolloin ”säännöstelyn aiheuttamat 

ongelmat alettiin havaita ja tunnustaa.”
323

 Havainnosta seurasi reetorin mukaan keinojen vaihto eli 

säännöstelyn purkaminen ja rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen
324

. Muutos kohti globaalia 

maailmaa tapahtui reetorin mukaan siis käytännöllisistä syistä. Oletuksena on, että päämäärät eli 

työpaikkojen luominen, jatkuvaa talouskasvu ja tehokas pääomien käyttö on tärkeämpää kuin ne 

keinot, joilla päämäärät saavutetaan.  Argumentista seuraa, että vahva julkinen toimija ei ole haluttu 

ratkaisu, koska se tuottaa epätoivottavia tuloksia muuttuneessa maailmassa. Kyse ei siis ole reetorin 

mukaan mistään ideologisesta tai poliittisesta valinnasta. Kantolan mukaan Suomessa onkin ajettu 
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uusliberaalia politiikkaa nimenomaan tämänkaltaiseen pragmatismiin vedoten
325

. Pragmaattinen 

perustelu on vaikeampi torjua kuin avoimesti poliittinen. 

Reetorit liittävät taloutta ohjaavan julkisen toimijan ja suljetun talouden menneisyyteen, joka ei ole 

yhteensopiva nykyisen globaalin maailman kanssa. Menneisyyden kuvaamisella on paljon retorista 

voimaa. Kettusen mukaan menneisyys on ensinnäkin entistä, jota karrikoidaan, jotta nykyisyys 

näkyisi selvempänä. Menneisyydessä on sellaista vanhaa, josta halutaan pois koska se on entistä. 

Vastaavasti entisistä ajattelutavoista on päästävä eroon, jos halutaan selviytyä globalisaatiossa.
326

 

Suljettu talous on entistä aikaa, tämän menneisyyden katkaiseminen 1980-luvulle merkitsee, että 

sen kanssa menevä nykyisyys ja ennen kaikkea tulevaisuus eivät ole enää mahdollisia. Entisestä 

ajasta ja ajattelusta ei ole jatkumoa nykyisyyteen. Kuten Osaava-raportin reetori vakuuttaa, taloutta 

ei voi eikä pidä suojata niin kuin ennen. Kyse ei ole vain pystymisestä, ”ei voi”, vaan myös 

moraalisesta velvollisuudesta ”ei pidä”, johon reetori vetoaa. Nykyisyys on siis avoimen talouden 

aikaa, mikä tuo mukanaan uuden normiston ja asettaa väistämättä rajoitteita valtion toiminnalle. 

Kyse on väistämättömästi muutostarpeesta uuden ajan edessä. 

7.6.2. Ei valtio, vaan julkinen 

Raportit koostuvat pääosin erilaisista analyyseista ja toimenpidesuosituksista, joilla reetorit pyrkivät 

vastaamaan siihen, mitä uusi aika vaatii Suomelta. Kun ajattelee kuinka keskeinen rooli valtiolla on 

ollut suomalaisessa yhteiskunnassa ja kun tutkimuksen keskeisenä käsitteenä on kilpailuvaltio, on 

hämmentävää huomata, kuinka vähän aineistossa puhutaan valtion käsitteen kautta. Mainitsematta 

jättäminen on niin järjestelmällistä, että kyseessä ei ole sattuma, vaan tietoinen retorinen valinta. 

Valtio vaikuttaa olevan lähes kielletty sana. Valtion sijaan reetorit käyttävät raporteissa termiä maa, 

joka viittaa periaatteessa samaan asiaan kuin valtio, mutta maa-käsitteestä puuttuu valtion virallinen 

hallinnollinen tai juridinen merkitys. Maa viittaa enemmänkin alueeseen ja mahdollistaa 

kansallisten argumenttien käytön ilman, että viitataan kansallisvaltioon. Maa toimii samanlaisena 

metonymiana kuin ”Suomi”, joka kerää alleen kaiken taloudellisen toiminnan tietyllä maa-alueella. 

Maa-käsitteen käyttö vihjaa, että taloutta hahmotetaan edelleen kansallisten maa-alueiden kautta, 

mutta valtiot eivät ole enää keskeisiä taloudellisia toimijoita, joihin kansainvälinen kilpailu 

kulminoitusi. Kyse on siirtymisestä kohti rajattomampaa maailmaa. 

Valtio esiintyy Osaava-raportissa lähinnä Suomen sisäisenä hallinnollisena yksikkönä, jolla on 

palvelutuotantoa
327

 tai hallintoa
328

 tai sitten se on osana teknisiä termejä, kuten 
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valtionrahoitusosuus
329

. Yhdessä kohdassa Osaava-raportin reetori puhuu suoraan valtiosta 

esittäessään, että innovaatiojärjestelmän rahoittamiseksi voitaisiin ”arvioida, missä määrin valtio 

voisi luopua sellaisista omistuksista, joilla ei enää ole samanlaista strategista merkitystä kuin 

aikaisemmin.”
330

 Valtio nousee siis esiin kun sen omaisuudesta luopumista pitäisi harkita. Vastaus-

raportissa valtio on käsitteenä samanlaisessa hallinnollis-teknisessä käytössä. Toisaalta valtio 

pulpahtaa yllättävässä paikassa esiin, kun kyse on peruseläketurvan varmistamisesta, joka ”on 

välttämätön osa hyvinvointiyhteiskunnan riskinkantoa, eikä se voi kuulua millekään muulle taholle 

kuin valtiolle.”
331

  Valtio on edelleen olemassa, mutta sitä käytetään raporteissa sattumanvaraisesti 

sisälle päin näkyvänä toimijana. Ulospäin näkyvät vain ”maat”. Valtion sijaan reetorit käyttävät 

järjestelmällisesti käsitettä ”julkinen”, joko julkisena sektorina, julkisena valtana, julkisena 

hallintona tai julkisena taloutena.  ”Julkinen” on laajempi käsite kuin valtio, sillä se sisältää valtion 

lisäksi kunnat. Ratkaisu viittaa siihen, että valtio on vain yksi julkisen politiikan harjoittaja, jonka 

roolia yhteiskunnassa ei pidä korostaa. 

7.6.3. Tehoton julkinen 

Menneisyyteen tehtävän eron argumentti saa vahvistusta, kun toinen suomalaisen yhteiskunnan 

pitkäaikainen premissi, hyvinvointivaltio, loistaa poissaolollaan aineistossa. Cameron ja Palan 

pitävätkin hyvinvointivaltiota antitalouden piiriin kuuluvana käsitteenä
332

. Reetori mainitsee 

hyvinvointivaltion vain kerran Vastaus-raportissa ja silloinkin kun kyse on suomalaisen 

talouspolitiikan historian kertaamisesta ja reetori käyttää sitä muodossa ”niin sanottu 

hyvinvointivaltio”
333

. Osaava-raportissa käsitettä ei mainita kertaakaan. Hyvinvointivaltioon on siis 

tehty käsitteellinen katkos, eikä se ole relevantti premissi. Sen sijaan hyvinvointi on edelleen 

käytössä premissinä. Osaava-raportin reetori käyttää käsiteitä hyvinvointijärjestelmä
334

 tai 

hyvinvointiyhteiskunta
335

 ja hyvinvointipalvelut
336

. Oletuksena on edelleen, että jonkinlaiset 

kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat sama asia kuin hyvinvointi ja että yleisölle käsite on 

myönteinen. Nyt niistä vain ei vastaa valtio, vaan ”yhteiskunta”. 

Reetori toteaa Osaava-raportissa: ”[o]n ilmeistä, että hyvinvointiyhteiskunnan monia toimintoja 

joudutaan jatkossa järjestämään siten, että samoilla markkinoilla toimii palvelujen tuottajina samaan 
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aikaan sekä julkinen sektori että yksityisen sektorin yrittäjiä.”
337

 Reetori vetoaa ”ilmeisyyteen” eli 

siihen, että asia on niin yleisesti tunnettu, ettei sitä tarvitse sen enempää perustella. Reetori pitää 

yleisön ymmärtämänä itsestään selvyytenä globaalin kilpailun vaatimaa tehokkuutta, mutta myös 

halua järjestää edelleen ”hyvinvointia”. Argumentissa on kyse globalisaation vaatimasta 

uudistumisesta ja tuottavuuden kasvattamisesta kilpailuetuna
338

. Reetori perustelee yksityisten 

toimijoiden mukaan ottamista tehokkuusetujen maksimoinnilla
339

. Reetori väittää, että julkinen on 

yksityisen palvelutuotannon esteenä ja tuottaa tehottomuutta: ”[k]oska kilpailu julkisissa palveluissa 

on olematonta, palveluita tuotetaan myös tehottomasti ja niiden innovaatiotoiminta on vähäistä.”
340

 

Oletuksena on, ettei yleisö hyväksy tehottomuutta tai vähäistä innovatiivisuutta, joka on yksi 

kilpailukyvyn pääkeinoja. 

Vastaus-raportissa reetori ei käytä termiä hyvinvointipalvelut, vaan ”julkiset palvelut”. Argumentti 

on silti lähes sama: tarvitaan lisää tehokkuutta, mutta koska julkiset palvelut eivät ole tehokkuutta 

tuottavan kilpailun paineen alla, kilpailuelementin tuominen on ”välttämätöntä”
341

. Tehottomuuden 

poistamiselle ei ole vaihtoehtoja. Julkisen talouden tasapainon nimissä reetori esittää, että on ”tarve 

myös arvioida julkisen vastuun rajoja”
342

. 

Kantolan mukaan hyvinvointi on kilpailuvaltion vastakäsite, jota leimaa liian vähäisen kilpailun 

jäykkyys
343

, mutta se voidaan myös yhdistää kilpailukykypuheeseen, kuten reetorit osoittavat. 

Kilpailu ja markkinavetoisuus ovat lähtökohtina reetorien esittämille julkisen sektorin 

välttämättömäksi ja ilmeisiksi nimetyille uudistuksille, jotka täytyy toteuttaa niin hyvinvoinnin kuin 

kilpailukyvyn turvaamiseksi. Reetorit käyttävät keinojen ja päämäärien sidosta, jossa päämäärä, 

kilpailukyky ja hyvinvointi, oikeuttaa keinot eli julkisten palveluiden yksityistämisen. Kyse on siis 

jälleen pragmatismiin vetoamisesta. Reetorit otaksuvat julkisen toimivan aina tehottomasti, minkä 

väitetään olevan luonnollinen seuraus kilpailun puutteesta. Yhtä itsestään selvänä seikkana on taas, 

että kilpailu ja yksityiset toimijat tuottavat tehokkuutta ja siten turvaavat hyvinvoinnin ja 

kilpailukyvyn jatkossa. 

Reetorit nojaavat argumentaatiossa premissiin markkinavetoisesta tehokkuudesta. Sen vaihtoehtona 

on aiemmin ollut oletus valtiovetoisesta tehokkuudesta, jossa valtio toimii ohjaavana mekanismina, 

joka pitää huolta että markkinoilla on riittävästi resursseja ja että näitä resursseja myös käytetään. 
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Hyvinvointivaltio ja keynesiläisyys perustuivat tällaiseen ajatteluun.
344

 Markkinavetoisuuden 

premissi taas perustuu ajatukseen, että vapailla kansainvälisillä markkinoilla kaikki lähtevät samalta 

viivalta ja tehokkaimmat voittavat.
345

 Tähän liittyen julkinen sektori nähdään tehottomana ja 

ongelmallisena sekä tehottomuuteen kannustavana. Koska hyvinvointivaltio on tehoton, voidaan 

sen resursseja myös leikata ja siten lisätä tehokkuutta.
346

 

7.6.4. Julkinen yritystoiminnan tukijana 

Siinä missä julkisen oli väistettävä hyvinvoinnin tuottajana, on sen paikka nimenomaan 

taloudellisen toiminnan mahdollistamisessa. Osaava-raportissa reetori ohjeistaa, millainen 

näkökulma julkisiin toimijoihin tulisi ottaa: ”[..] julkiset toimijat on nähtävä liiketoiminnan 

kehityksen mahdollistajina eikä toteuttajina, eli hankkeiden sijasta on kehitettävä yrityksiä.”
347

 

Argumentissa on vihje, että julkisen tehtävänä voisi olla liiketoimintahankkeiden toteuttaminen, 

mutta reetori kiistää nimenomaan tämän tulkinnan ja tarjoaa tilalle kehittäjän ja mahdollistajan 

roolit. Reetorit argumentoivat, että julkisella on yhteiskunnassa aktiivinen rooli. Julkinen sektori 

toimii yritystoiminnan rahoittajana ja tukijana.
348

 Suhteessa yrityksiin reetori velvoittaa: ”[j]ulkisen 

sektorin tehtävänä on taata yrityksille kansainvälisesti huippuolosuhteet kehittää ja kasvattaa 

liiketoimintaansa Suomessa.”
349

 Ajatus linkittyy argumenttiin yritysten suomalaisuudesta ja 

osallisuudesta koko Suomen kilpailukykyyn. 

Osaava-raportissa julkisella on myös rooli sen varmistamisessa, että Suomi on houkutteleva paikka 

ulkomaisille sijoituksille
350

 ja osaavalle työvoimalle
351

. Tämä ajatus on yhteydessä kilpailukyvyn 

ajatukseen ja rajattoman maailman olemassaoloon. Jotta sijoituksia saadaan Suomeen, reetori 

vetoaa: ”[y]ritysten toimintaympäristö ja sen kehittäminen on avainasemassa ulkomaisten 

investointien ja pääoman saamiseksi Suomeen.”
352

 Reetori velvoittaa huolehtimaan, ”että 

toimintaympäristö ei aiheuta ongelmia tai kilpailuhaittoja, kun yritykset tekevät päätöksiä 

toimintansa sijoituspaikoista tai investoinneista.”
353

 Käytännössä toimintaympäristön kehittäminen 

merkitsee sitä, että on ”purettava haitallista sääntelyä ja lisättävä verotuksen kannustavuutta”
354

. 
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Verojen alentaminen on myös keino houkutella ulkomaisia osaajia yhdessä 

tulospalkkausjärjestelmien kanssa
355

. 

Sama viesti toistuu Vastaus-raportissa, jossa reetori kirjasi kilpailukyvyn määritelmään kyvyn 

houkutella liikkuvia tuotannontekijöitä. Vastaus-raportissa huomiota kiinnitetään ennen kaikkea 

”osaajien” houkutteluun.
356

 Reetori esittää tärkeimmäksi keinoksi Osaava-raportin tavoin myös 

verotuksen alentamisen. Perusteluna reetori käyttää tiedusteluita: ”[k]orkea ansiotuloveroaste 

mainitaan lähes poikkeuksetta ongelmana erilaisissa tiedusteluissa, joissa kysytään Suomessa 

työskentelyä tai Suomeen rekrytointia koskevia haittatekijöitä.”
357

 Julkisen tulisi siis toimia 

ulkomaisen osaavan työvoiman oletettujen preferenssien perusteella. 

Reetorit rakentavat julkisesta eräänlaisen yritystoiminnan valmentajan, joka huolehtii 

kokonaisuudesta, kansallisesta kilpailukyvystä, tarjoamalla mahdollisimman hyvän taloudellisen 

toimintaympäristön niin kansallisille kuin ulkomaalaisille yrityksille ja sijoittajille. Nämä 

houkutteluargumentit ovat kilpailuvaltioretoriikan sydämessä. Kuten Moisio toteaa, kilpailukyvyn 

vuoksi halutaan tehdä uudistuksia, joilla saataisiin houkuteltua ulkomaista finanssipääomaa 

maahan. Sijoittajat nousevat keskeisiksi poliittisiksi toimijoiksi, joiden oletettuihin preferensseihin 

pyritään mukautumaan.
358

 Tätä reetori tarkoittaa toimintaympäristön kehittämisellä. Reetorit 

esittävät luonnollisena seikkana, että ennen kaikkea verotuksen alentaminen on niin sijoittajien kuin 

”osaajien” intresseissä. Oletuksena on, että sijoittajat ja työntekijät ovat voittojaan maksimoivia 

yksilöitä, joita voidaan motivoida lupauksilla suuremmista tuloista. Kuitenkin verojen alentaminen 

johtaa helposti niin sanottuun race to the bottom –kilpailuun
359

 eri maiden välillä. Osaava-raportin 

reetori sivuaa asiaa toteamalla, että kilpailu suorista sijoituksista ja työpaikoista voimistaa myös 

maiden välistä verokilpailua
360

, mutta ei näe tätä ongelmana. Vastaavasti julkisen pitää sijoittajien 

puolesta vähentää säätelyä. Cernyn mukaan säätelyn purkaminen perustuu ajatukseen, että 

kansallinen säätely on liian jäykkää ottamaan huomioon globaalin talouden nopeat liikkeet ja 

muuttuvat kilpailuolosuhteet. Samalla kuitenkin puretaan mekanismi, jonka tarkoitus on ollut 

nimenomaan suojata kansantaloutta markkinahäiriöiltä.
361

 Toisin sanoen vaatimus toimia globalin 

maailman ehdoilla itse asiassa tuottaa rajatonta maailmaa. 
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8. Johtopäätökset 

Tutkimukseni tausta-ajatuksena oli selvittää, miten valtio on säilynyt keskeisenä yhteiskunnallisena 

käsitteenä kaiken viime vuosien globalisaatiopuheen keskellä. Keskityin tutkimuksessani 

suomalaisen taloudellisen ja poliittisen eliitin käsityksiin ja ideoihin globalisaatiosta ja valtiosta. 

Pyrin valottamaan retoriikan analyysillani, miten nämä ideat näkyvät virkamiesten laatimissa 

globalisaatioselvityksissä ja kuinka yleisöä taivutellaan ideoiden taakse. Konstruktivismin 

näkökulmasta ideoiden tutkiminen on tärkeää, koska niiden ääneen sanomisella tuotetaan 

globalisaatiota ja valtiota tietynlaisiksi. Tuottaminen tapahtuu puhujan ja yleisön välisessä 

vuorovaikutuksessa. Globalisaatio ja valtio ovat olemassa materiaalisessa merkityksessä, mutta 

lähdin liikkeelle siitä, että niihin päästään käsiksi vain kielen avulla. Retoriikka on keino, jolla 

toimija voi suostutella yleisönsä oman ajattelutapansa taakse. Retoriikka metodina soveltuu 

purkamaan tätä vetoamisprosessia ja konstruktivismi metateoriana tarjoaa tähän purkamiseen 

näkökulman ja tavan ymmärtää todellisuuden rakentamista. Retoriikalla pyritään kaventamaan 

vaihtoehtoja ja päätymään yhteen tulkintaan kun taas konstruktivismilla tulkintoja voidaan avata ja 

tuoda lisää vaihtoehtoja. 

Aiempaan tutkimukseen pohjaten otin lähtökohdakseni, että Suomessa on siirrytty 

kilpailuvaltiodiskurssiin, joka toimii niin reetorien kuin yleisön ajattelun kehyksenä. Molempien 

raporttien retoriikka pohjautui pitkälti samoille premisseille, joten niiden analyysin perusteella 

pystyn kuvaamaan suomalaisen kilpailuvaltioretoriikan tyypillisiä piirteitä. Toisaalta raportit 

erosivat toisistaan myös joiltain osin. Vuoden 2006 Vastaus-selvitykseen oli otettu mukaan 

enemmän analyysia ilmastonmuutoksesta ja energiapolitiikasta. Vastaus-selvityksessä tarkasteltiin 

myös enemmän niin sanottua Kiina-ilmiötä ja otettiin kantaa kansalliseen päätäntävallan tilaan. 

Muuten ne erosivat lähinnä pienissä tyylillisissä seikoissa. Esimerkiksi Vastaus-selvitys oli 

tyyliltään hieman tieteellisempi ja yhtenäisempi ja toimenpidesuositukset annettiin epäsuoremmin 

kuin vuoden 2004 Osaava-selvityksessä, jossa ehdotukset oli suoraan listattuna. 

Selvitysten erityisyleisönä ja suostuttelun kohteena ovat olleet Suomen taloudellisen ja poliittisen 

eliitit jäsenet. Tekstit ovat osa eliittien sisäistä puhetta ja heijastavat heidän tapojaan ajatella ja 

puhua globalisaatiosta ja Suomen paikasta siinä. Ylä-Anttilan tutkimuksen
362

 ja oman analyysini 

perusteella totean, että selvityksillä on pyritty torjumaan eliitin sisällä esiintynyt 

globalisaatiokritiikki sekä kääntämään huomio kansalliseen kilpailupolitiikkaan ja siten 

toteuttamaan uusliberaaleja politiikkauudistuksia. Samalla teksteillä on pyritty uudelleen 

tuottamaan kilpailuvaltiodiskurssia. 
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Tutkin nimenomaan suomalaisten virkamiesten ja asiantuntijoiden ajattelua ja argumentointia, 

koska he ovat virallisen ja epävirallisen asemansa vuoksi etuoikeutetussa asemassa tuottaa ja 

levittää tiettyä ajattelutapaa. Globalisaatiosta ja Suomen tilanteesta puhuvat monet muutkin toimijat, 

mutta heillä on varsin erilainen asema tässä suhteessa. Virkamiehet puhuvat Suomessa valtion 

äänellä. Milliken kirjoittaa siitä, kuinka diskurssien yhtenä ulottuvuutena on pyrkimys rajata sitä, 

ketä ylipäätään kannattaa kuunnella
363

. Analyysini perusteella totean, että kilpailuvaltiodiskurssissa 

asiantuntijat ja virkamiehet ovat henkilöitä, joita kannattaa kuunnella. Yksi merkittävimmistä 

keinoista, joilla molempien raporttien reetorit yrittävät vakuuttaa yleisöä omasta uskottavuudestaan, 

on vedota reetorien asemaan virkamiehinä ja asiantuntijoina. Heidän nauttimansa arvostus 

suomalaisessa yhteiskunnassa oikean ja neutraalin tiedon välittäjinä liitetään selvityksiin. 

Vastaavasti reetorit voivat vetää rinnastuksen oman asemansa ja tuottamansa tekstin välille: koska 

raportit ovat epäpoliittisten, riippumattomien henkilöiden laatimia, ovat ne itsessään neutraaleja 

kuvauksia. Tätä argumenttia reetorit vahvistavat käyttämällä virkamieskieltä, jolla tekstistä ikään 

kuin poistetaan poliittinen kieli ja korvataan se abstraktilla ja prosesseja painottavalla virkakielellä. 

Samalla osoitetaan, että viesti on osoitettu päättäjistä ja vaikuttajista koostuvalle erityisyleisölle. 

Analysoimassani kilpailuretoriikassa käytetään siis asian epäpolitisointia yleisön suostutteluun. Kari 

Palosen mukaan epäpolitisointi on kysymysten esittämistä välttämättömyyksinä ja vastausten 

esittämistä vaihtoehdottomina sekä toimijoiden kuvaamista ristiriidattomina. Vastaavasti politisointi 

on tilan avaamista toiminnalle, eri vaihtoehtojen osoittamista ja asioiden asettamista 

kiistanalaisiksi.
364

 Kettusen mukaan epäpolitisointi peittää epävarmuuden, avoimuuden ja 

kiistanalaisuuden
365

. Epäpolitisointi ei tapahdu aineistossa vahingossa, vaan se on 

tarkoituksenmukaista toimintaa. Se on argumentointikeino, jolla voidaan torjua käsityksiä, joiden 

mukaan globalisaatio ja Suomen linja ovat kiistanalaisia asioita. 

Reetorien tapa rakentaa eetoksensa virallisten asemiensa varaan kertoo, että raportit ovat osa 

uusliberaalia managerialistista muutosta, jossa Kantolan mukaan asiantuntijat ulottavat valtansa 

poliittiseen päätöksentekoon
366

. Globalisaatio ja siihen liittyvä kilpailupolitiikka rakennetaan 

kilpailuvaltioretoriikassa asiantuntijoiden alaksi ja sen toteuttaminen annetaan virkamiehille, jotka 

toimeenpanevat erilaisia ohjelmia, politiikkatoimenpiteitä ja selvityksiä. Kilpailuvaltioretoriikassa 

eivät esiinny inhimilliset toimijat, vaan heidät piilotetaan virkamieskielen ja tieteellisyyden taakse. 

Samalla retoriikasta puuttuvat poliittiset kannanotot, ristiriidat ja arvokeskustelut. Erilaisiin 
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intresseihin ja niiden törmäyksiin ei puututa, vaan reetori puhuu neutraaleilta näyttävien faktojen 

kautta. Globalisaatiota ja kilpailupolitiikkaa ei siis politisoida, avata valinnoille ja vaihtoehdoille. 

Kilpailuvaltioretoriikka on myös globalisaatioretoriikkaa eli globalisaatiodiskurssin strategista 

käyttöä, kuten Hay ja Rosamond asian jaottelivat
367

. Kuten analyysini osoittaa, valtion virkamiehet 

tuottavat valtion muutosta kilpailuvaltion idean mukaisesti niin sanottuihin globaaleihin 

realiteetteihin vedoten. Selvitysten taustaksi on otettu strategisen ajattelun premissi, jonka mukaan 

toimintaympäristö määrittää rajat sille, mitä Suomi voi toimijana tehdä. Siksi raportit rakentuvat sen 

varaan, että ensin on hahmotettava, millainen globalisaatio on toimintaympäristönä ja sitten mitä 

tämä merkitsee Suomen kannalta.  

Toimintaympäristön hahmottamisessa narratiivit siitä, mistä tulimme ja mihin olemme menossa, 

ovat kilpailuretoriikan keskeinen argumentointikeino. Todellisuus jaetaan kolmeen ajalliseen 

ulottuvuuteen, menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen ja toisaalta kolmeen 

kehitysvaiheeseen, rajattomaan globaaliin, rajalliseen maailmaan ja antitalouden maailmaan. 

Nykyisyydessä on voimassa sekä rajaton maailma että rajallinen. Kolmas todellisuus, antitalous, 

edustaa menneisyyttä ja entistä, josta on pyrittävä eroon. Kuten Cameron ja Palan ovat huomanneet, 

globalisaatiosta puhuminen ei ole siis vain nykyisyyden kuvausta, vaan siinä asetellaan yhteen 

tarinoita menneisyydestä, nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta. Retoriikassa eletään jo globaalissa 

tulevaisuudessa, mutta toimitaan nykyisyydessä ja tätä varten tarvitaan tarinaa, joka yhdistää nämä 

kaksi aikaa. Tässä piileekin jutun juoni: valmistautuminen globaaliin tulevaisuuteen eli toimiminen 

ikään kuin tämä kuviteltu tulevaisuus olisi totta, tuottaa juuri tätä samaa tulevaisuutta.
368

 

Kilpailuvaltioretoriikassa globalisaatio on yksi nykyisyyden rajattoman maailman ilmiöistä. 

Reetorit esittävät, että globalisaatio on ensinnäkin taloudellinen ilmiö, johon liittyy maailman 

rajattomuus ja kaupan, pääomien ja teknologian vapaa liikkuminen. Globalisaatio on toisaalta 

uutuutta ja muutosta, joka etenee nopeasti ja väistämättömästi. Globalisaation on siis yhtä aikaa 

olemassa ja vasta tulossa. Retoriikan ytimessä on uusliberaalin globalisaatiodiskurssin ydinväite 

globalisaation vastustamattomuudesta. Sitä on turha vastustaa, koska globalisaatio on prosessi, joka 

toimii ihmistoimijoista riippumatta ja se aiheuttaa itsenäisesti myös seurauksia. Argumenttia 

vahvistetaan vetoamalla prosessin suotavuuteen, joka perustuu globalisaation tuottamiin 

globaaleihin hyötyihin. Suotavuus rakentuu hyötyetiikan premissille ja hyödyn taloudelliselle 

määrittelylle sekä globaalin näkökulman ottamiselle. Reetorit vetoavat syyhyn eli globalisaation 

väistämättömyyteen saadakseen yleisön hyväksymään myös seuraukset eli Suomen välttämättömät 
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sopeutumistarpeet. Loppuen lopuksi toiminta synnyttää rajatonta globaalia, kun kehotetaan 

toimimaan ikään kuin se olisi olemassa.  

Kilpailuvaltioretoriikassa globalisaatio on myös nykyisyydessä vaikuttava rajallisen maailman 

ilmiö. Tässä todellisuudessa maat ovat vielä keskeinen näkökulma. Globalisaatio on maiden 

kehitystä pois menneisyyden antitaloudesta ja siirtymistä kohti globaalia tulevaa. Kehitysargumentit 

reetorit pohjaavat käsitykselle, jonka mukaan kehitys on maiden myönteistä etenemistä ajassa. 

Globalisaatio ei kuitenkaan koske kaikkia maita, vaan pelkona on pudota sen piiristä pois ja jäädä 

jumiin antitalouteen. Toimijoilla on siis hyvä syy pyrkiä globalisoitumaan. Rajallisessa maailmassa 

maiden välillä vallitsee ensinnäkin suotava vastavuoroisuutta noudattava työnjako ja toisaalta 

kilpailu, jonka oletusta tuotetaan vertailemalla maita toisiinsa, käyttämällä kilpailumetaforia ja 

argumentoimalla sen tuottamista globaaleista taloudellisista hyödyistä. Tuloksena kilpailu on 

keskeinen rajallisen maailman ilmiö, johon maat vastaavat huolehtimalla kilpailukyvystään. 

Kilpailuvaltioretoriikassa kilpailu ja kilpailukyky perustuvat ajatukseen, että maailma on yhtä aikaa 

sekä rajaton että rajallinen. Kilpailuvaltio on näiden todellisuuksien välissä. Tuotannontekijät 

liikkuvat rajattomasti, mutta maat kilpailevat keskenään rajojensa erottamina. Maiden keskeiseksi 

kyvyksi tulee liikkuvien pääomien, työntekijöiden ja tuotannon houkuttelu omalle maaperälleen. 

Toisin sanoen tuloksena on kilpailuvaltio.  

Rajojen olemassaolo mahdollistaa myös kansallisen kautta puhumisen. Kuten Moisio, Kettunen ja 

Kantola ovat todenneet, kilpailukykypuhe Suomessa vetoaa erityisesti kansallisen olemassaoloon
369

. 

Tutkimustulokseni tukee tätä ajatusta. Kilpailuvaltioretoriikassa kansallista tuotetaan Suomi-

metonymialla, jossa Suomi edustaa kaikkea suomalaista taloudellista toimintaa. Suomi on yleisölle 

ymmärrettävä ja luonnollinen käsite, jota ei tarvitse perustella tai määritellä. Globalisaatio 

kohdataan Suomen kautta ja vastaus siihen on kansallinen. Toimintaympäristössä tapahtuva muutos 

esitetään kansallisena haasteena, johon kaikkien suomalaisten on tartuttava yhdessä. Kansallisena 

uhkana ei ole globaali kilpailu, vaan toimimattomuus. Uhan tuntua vahvistetaan vetoamalla 

perinteiseen realismin retoriikkaan, jonka mukaan pienellä Suomella ei ole muita vaihtoehtoja kuin 

sopeutua ympäristön vaatimuksiin. Kansallisen piiriin kuuluvat myös suomalaiset yritykset, jotka 

edustavat Suomea ja suomalaisuutta, vaikka ne siirtäisivätkin tuotantoaan pois kotimaasta. 

Vastustajien argumentit torjutaan kääntämällä ulkomaille siirtyminen järkeväksi taloudelliseksi ja 

kansalliseksi teoksi. 
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Analyysiini perusteella voin myös tehdä päätelmiä siitä, millaiseksi valtiota tuotetaan 

kilpailuvaltioretoriikassa. Valtio voidaan Moision ymmärtää niin materiaalisen kuin diskursiivisena 

entiteettinä
370

. Kilpailuvaltioretoriikassa viitataan valtion materiaalisiin instituutioihin, kuten 

valtiohallinnon yksiköihin, ja tuotetaan niitä hallinnan osaksi. Diskursiivinen muutos koskee 

kilpailuvaltioretoriikassa hyvinvointivaltiota, joka perinteisesti säätelee taloutta ja on sen keskeinen 

toimija. Kilpailuvaltioretoriikassa se esitetään menneisyyden antitalouden asiaksi, johon ei ole 

paluuta. Koska hyvinvointivaltio edustaa entistä, sitä ei enää edes mainita käsitteenä. Yleisö ei ole 

kuitenkaan täysin valmis hylkäämään hyvinvointiajattelua, ja tätä käytetään hyväksi yhdistämällä 

hyvinvointi ja uusliberaali politiikan toisiinsa. Virkamiehet tuottavat valtiosta julkista toimijaa, 

jonka roolina on antaa tilaa yksityisille toimijoille ja huolehtia samalla näiden kilpailukyvystä. 

Kilpailukyky tulkitaan taloudellisen toiminnan mahdollistamisena niin suomalaisille kuin 

ulkomaalaisille toimijoille. Valtion tehtäviä kavennetaan kahtaalta tehokkuutta ja kilpailullisuutta 

korostavalla markkinapuheella. Toisaalta valtion on tehtävä tilaa yksityisille toimijoille ja taattava 

näille mahdollisimman hyvät olosuhteet, mutta toisaalta julkisen omaa toimintaa pitää muuttaa 

markkinavetoisemmaksi. Kaikki tämä pitää tehdä kansallisen kilpailukyvyn nimissä ja globaalin 

muutoksen vuoksi. Tuloksena on kilpailuvaltio, johon siirtyminen edustaa kilpailuvaltioretoriikan 

mukaan pragmaattista valintaa eikä suinkaan uusliberaalia politiikkaa. 

Kaiken kaikkiaan uusliberaalien premissien käytössä on kyse uusliberalistisen diskurssin 

muuntamisesta retoriikaksi, joka tuottaa uudelleen uusliberaalia diskurssia. Diskurssi ei elä mitään 

itsenäistä elämää, vaan sitä pitää käyttää ja siihen pitää vedota. Juuri tätä aineiston reetorit tekivät. 

Voi tietysti kysyä, miksi he valitsivat juuri tietyt premissit eli hyödynsivät juuri tiettyä diskurssia. 

Vastaus löytyy siitä kontekstista, jossa virkamiehet ja asiantuntijat olivat. Koska tietyt rakenteet 

suosivat tiettyjä diskursseja, on huomioitava, että uusliberaali puhetapa kilpailuyhteiskunnasta on 

levinnyt Suomeen jo 1980-luvulta alkaen ja vahvistunut 1990-luvun lamassa. Toisaalta pitää ottaa 

huomioon, että tietyt käsitteet, kuten kansallinen tai valtio, eivät ole olemassa vain 

globalisaatiodiskurssissa, vaan niitä käytetään monissa muissa yhteyksissä eikä niitä voi niin vain 

ohittaa. Toisaalta niitä ei ole tarpeellistakaan ohittaa, vaan ne voidaan kääntää 

kilpailuvaltioretoriikassa omaksi eduksi ja ottaa samalla käyttöön niiden täysi retorinen voima 

vahvoina premisseinä yleisön mielessä. Tekstillä itsellään tuotetaan globalisaatiota ja 

kilpailuvaltiota, mutta se puetaan retorisesti kansallisen pelastamiseksi, epäpoliittiseksi 

hallinnoinniksi ja globalisaation imperatiiveihin vastaamiseksi. 
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Analyysini osoittaa, että kansalliset alueet, maat, ovat keskeinen premissi kilpailuvaltioretoriikassa. 

On kuitenkin merkittävää, että kyse on nimenomaan maista ja julkisesta vallasta, ei valtioista, jonka 

mainitsemista aineistossa suorastaan vältellään. Kysymys kuuluu, onko tämä yksi keino säilyttää 

valtio globalisaatiossa vai osoitus Susan Strangen hahmottamasta paradoksista, joka koskee 

valtiota. Strangen mukaan näyttää siltä, että valtio puuttuisi yhä enemmän ihmisten elämään 

erilaisin säädöksin ja ohjelmin, mutta samaan aikaan valtio on heikompi asioissa, joissa sitä 

edelleen tarvitaan. Kyse on sellaisten yhteisten hyödykkeiden tuottamisesta, joita markkinat eivät 

pysty yksinään tuottamaan, kuten lain ja järjestyksen tai luotettavan rahajärjestelmän ylläpito.
371

  

Kilpailuvaltio tukee ja aktivoi yrityksiä ja kansalaisia, mutta ei vaikuta siihen, millaisesta pelistä on 

kyse. 

Vuoden 2006 raportissa myönnetään, että kansallista valtaa on siirtynyt globaalille tasolle ja EU-

tasolle, mutta itse markkinoiden tai yritysten vallasta ei puhuta mitään.  Se, että kansainväliset 

yritykset voivat siirtää tuotantoaan minne haluavat ja heilauttaen samalla kansallista taloutta, ei ole 

kilpailuvaltioretoriikan mukaan merkittävää vallankäyttöä, vaan vain markkinapremissien mukainen 

fakta, johon pitää sopeutua. Suomessa pääkonttoriaan pitävien yhtiöiden toiminnan hyödyllisyys 

pedataan niiden suomalaisuuteen. Koko Suomen intresseissä onkin mahdollistaa näiden 

”suomalaisten” yritysten toiminnan menestys, vaikka markkinalogiikan mukaisesti niillä ei pitäisi 

olla isänmaata. 

Äärimmäisyyksiin viedyssä uusliberalismissa valtion valta säädellä ja ohjata markkinoita on esitetty 

markkinoiden toimintaa haittaavana. Kuitenkin on unohtunut, että itse asiassa valtio ja markkinat 

kulkevat käsi kädessä. Kuten Hirst ja ym. huomauttavat, yritykset toivovat vakautta ja 

epävarmuuden vähentämistä, sillä se helpottaa toimimista suunnitelmallisesti. Selvät kaupan 

säännöt, vakiintuneet ja kattavat omistusjärjestelmät, vaihtokurssi- ja pörssivakaus ovat hyväksi 

bisnekselle.
372

 Kyse on siis riskien vähentämisestä ja epävarmuuden hallitsemisesta, missä valtiolla 

voi olla hallinnollisena toimijana merkittävä vaikutus. Kunkin yhteiskunnan on neuvoteltava 

keskuudessaan, millaista riskiä se on valmis kestämään. Tämä on kilpailuvaltioretoriikan yksi 

aspekti, mutta Suomessa tämä neuvottelu on tapahtunut viranomaisten ja asiantuntijoiden välisinä 

keskusteluina. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi on tuonut tämän keskustelun entistä 

voimallisemmin esille ja siihen on osallistunut myös aiempaa laajempi yleisö.  

Kilpailuvaltioretoriikan tutkimus muistuttaa, että puhe valtion ja suvereniteetin katoamisesta 

globalisaation yhteydessä on jossain määrin virheellistä. Diskurssina valtio on muuttunut 
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sisällöllisesti ajan saatossa useampaan otteeseen ja nyt on menossa viimeisin vaihe. Muutos ei ole 

kuitenkaan väistämätöntä tai ihmisistä riippumatonta. Valtio onkin abstraktio, joka voidaan täyttää 

erilaisilla määrittelyillä. Kukin määritelmä katsoo valtiota hieman eri näkökulmasta. Määritelmiä 

voidaan käyttää retorisesti hyväksi premisseinä, joihin liitetään erilaisia argumentteja. Suomalainen 

kilpailuvaltio on yksi valtion määrittely-yritys. 

9. Lopuksi 

Tutkimukseni lähti pyrkimyksestä ymmärtää, mistä nykyisessä maailmassa on kyse. 

Yksityistäminen, kilpailuttaminen, kaikenlaiset puheet markkinavoimien luottamuksen 

ansaitsemisesta sekä oman ja koko Suomen kilpailukyvyn parantamisesta näyttävät suuntaavan 

johonkin suuntaan ja perustuvan johonkin suurempaan visioon siitä, millaisen maailman tulisi 

jonkun mielestä olla. Tutkimuksen tekeminen ei ole ollut helppoa. Globalisaatio, kilpailukyky ja 

todellisuuden rakentuminen ovat isoja asiakokonaisuuksia, ja ennen kuin tästä käsiteviidakosta löysi 

sopivan polun, minun piti harhailla tiedon tiheässä aluskasvillisuudessa ja raivata tieltä tutkimuksen 

kannalta tarpeettomia käsitteitä ja näkökulmia.  Keskeiseksi todellisuutta jäsentäviksi käsitteiksi 

muodostuivat globalisaatio, kansallinen kilpailukyky ja siihen liittyen kilpailuvaltio. 

Pyrkimyksenäni oli tehdä poliittinen luenta globalisaatioselvityksistä. Aineistoni on kuitenkin 

malliesimerkki epäpolitisoinnista niin tyyliltään kuin sisällöillään. Voisi luulla ensi näkemältä, että 

tekstit olisivat jotenkin kehnot retoriikan tarkasteluun, koska ne ovat kuivalla virkakielellä 

kirjoitettua asiantuntijatekstiä. Voisi kuvitella, että puheet tai lehtijutut antaisivat suuremman 

mahdollisuuden retoriseen ilotteluun ja siten myös analyysiin. Aiemmat kilpailuvaltioon 

keskittyneet tutkimukset ovat tehneet pääosin niin. Kuitenkin juuri tässä on aineiston tekstien voima 

– ne eivät näytä oleva ”pelkkää retoriikkaa”, vaan tiukkaa faktojen latomista. Siksi ne toimivatkin 

niin hyvin retorisesti. Retoriikkaa pitää tutkia juuri siellä, missä sitä näyttäisi olevan vähiten.  

Kuitenkin virkamiestyyli aiheutti omat vaikeutensa tulkinnan tekemiseen. Abstraktista tyylistä oli 

välillä vaikea saada otetta ja tulkintojen tekemisessä piti olla todella tarkka, koska kirjoitukset olivat 

niin monivivahteisia ja väitteet niin epäsuorasti ilmaistuja. Pyrin tämän vuoksi esittämään 

mahdollisimman paljon suoria lainauksia teksteistä, jotta lukija voi seurata analyysini kulkua. 

Analyysi luotettavuuden arviointi jää tältä osin lukijan harkittavaksi. Kuten Eskola ja Suoranta 

huomauttavat, verrattuna määrälliseen tutkimukseen laadullisessa tutkimuksessa ei ole yleisesti 

hyväksyttyjä arviointikriteerejä tutkimuksen luotettavuuden mittaamiseen. Luotettavuus on paljolti 

kiinni tutkijan omista ratkaisuista ja harkinnasta, jotka näkyvät tutkimuksen vakuuttavuudessa. 
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Vakuuttavuuden yhtenä lähtökohtana on tutkijan avoimuus valinnoissaan.
373

 Tämän vuoksi olen 

pyrkinyt kuvaamaan tarkasti, miten tutkimukseni eteni. 

Perelmanin retoriikan teoria soveltui melko hyvin aineiston tarkasteluun, vaikka en käyttänytkään 

sen kaikkia hienouksia. En esimerkiksi lähtenyt mekanistisesti luokittelemaan, mitä kaikkia 

argumenttitapoja teksteissä oli käytössä, vaan keskityin nimenomaan kilpailuvaltioon ja 

globalisaatioon liittyvään argumentaatioon ja niissä käytettyihin premisseihin. Koska useimmissa 

argumenteissa oli käytössä lukuisia premissejä, niiden käsitteellinen erottelu osoittautui vaikeaksi 

Perelmanin käsitteistön pohjalta. Samoin Perelmanin teorian monitulkintaisuus aiheutti päänvaivaa. 

Perelmanin oleellisin anti oli toimia työkaluna premissien tunnistamisessa sekä premissien ja 

yleisön suhteen käsitteellistämisessä.  

Aineiston rajoittuminen kahteen selvitykseen oli sekä metodologinen että käytännön kysymys. 

Aineistoa olisi ollut saatavilla enemmänkin, mutta suuremman tekstijoukon käsittelyyn ei ollut 

käytännön mahdollisuuksia. Jo noiden kahden selvityksen läpi käyminen osoittautui raskaaksi 

tehtäväksi. Tulokset antavat joka tapauksessa viitteitä siitä, mille asioille kilpailuvaltioretoriikka 

perustuu ja ne ovat myös samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Tutkimusväitteenä ollut 

ajatus Suomen siirtymisestä kilpailukyky-yhteiskunnaksi on perusteltu tuloksien varjossa. 

Koska kyseessä on opinnäytetyö, lienee paikallaan myös pohtia, mitä olen oppinut tämän prosessin 

aikana. Ensinnäkin suurin opetus on ollut oppia tunnistamaan erilaisia argumentointitapoja. Tämä 

näkökulma on avannut aivan uuden tavan hahmottaa muitakin tekstejä ja puheita. Toinen asia, 

jonka olen oppinut, koskee nykyistä maailmaa. Ymmärrän nyt paremmin mistä kaikki kilpailu- ja 

tehokkuuspuhe kumpuaa ja osaan myös suhtautua siihen kriittisesti. Kriittinen ajattelu on yksi 

tärkeimmistä asioista, jonka yliopistossa voi oppia. 
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