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Tänään on Seuramme kunniajäsenen, presidentti Mauno Koiviston 90-vuotispäivä. Paasikivi-

Seura kunnioittaa presidentti Mauno Koiviston elämäntyötä isänmaan historiassa. Haluan 

muutamalla sanalla nostaa esiin piirteitä Mauno Koiviston urasta Paasikivi-Seuran 

näkökulmasta.  

 

Paasikivi-Seura on Mauno Koivistolle tärkeä ymmärtääkseni ainakin kahdella erityisellä tavalla. 

Ensinnäkin hänelle tärkeää Seuran muodollinen tarkoitusperä eli toiminta Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan keskustelufoorumina. Koivisto osallistui aktiivisesti Seuran toimintaan 

kauan ennen presidentiksi valintaansa, hän toimi myös Seuran hallituksen eli valtuuskunnan 

jäsenenä. Tasavallan presidenttinä Koivisto piti seurassa merkittäviä linjapuheita ja 

presidenttikauden jälkeen Koivisto kävi seuran kokouksissa rivijäsenenä ja osallistui 

keskusteluun. Mauno Koiviston toiminta Paasikivi-Seurassa on hieno osoitus arvostuksesta 

vapaata kansalaiskeskustelua kohtaan. 

 

Mutta on myös toinen näkökulma. Koivisto näki Paasikivi-Seuran mahdollisuutena ja välineenä 

murtaa sitä sisäpoliittista eristyneisyyttä ja jopa syrjintää, jota Suomen ulkopolitiikassa oli 

Seuran alkuaikoina. Osmo Apunen on Paasikivi-Seuran historiateoksessa Linjamiehet kertonut 

siitä, miten syvää ja vakavaa ulkopoliittinen syrjintä oli. 

 

Kerron tästä omakohtaisen esimerkin. Kun tulin valituksi Seuran valtuuskuntaan eli hallitukseen 

vuonna 1982, oli valtuuskunnan keskustelujen henki vielä se, että Kansallisen kokoomuksen, 

Kristillisen liiton ja Suomen maaseudun puolueen edustajia pidettiin ulkopoliittisesti ‒ ja sitä 

kautta sisäpoliittisesti ‒ toisen luokan kansalaisina, jotka oli lopulta hyväksytty Seuraan mukaan 

eräänlaisina ”ehdokasjäseninä”. Sittemmin on Paasikivi-Seurassa onneksi päästy siihen, että 

kaikki jäsenet ovat tasa-arvoisia yhteiskunnalliseen vakaumukseen katsomatta ja Seuran 

tavoitteena on lojaali suhtautuminen Suomen ulkopolitiikkaan, mikä ei suinkaan sulje pois 

avointa ja kriittistä keskustelua, päinvastoin. 

 

Kun Seuran puhujana on tänään pääjohtaja Erkki Liikanen, joka on Mauno Koiviston seuraaja 

Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajana, otan esiin yhden tapahtuman presidentti 

Koiviston uralta, joka liittyy molempiin herroihin. Noihin samoihin 1980-luvun alun vuosiin 

liittyy muutos, jota pidän Suomen poliittisen järjestelmän pitkän historian suurimpiin kuuluvana.  

 

Katson, että vuosi 1983 on suomalaisen parlamentarismin merkittävimpänä käännevuosia. Aina 

tuohon vuoteen 1983 saakka Suomen hallitusten keski-ikä oli vain noin yksi vuosi. Eduskunnan 

hajotukset olivat yleisiä ‒ 1970-luvulla jopa kaksi kertaa. Monet hallitukset olivat 

vähemmistöhallituksia, tai suorastaan presidentinhallituksia, koska tulkittiin, että hallitusten on 

nautittava ennen kaikkea presidentin luottamusta. Hallituskriisit olivat jatkuva ilmiö. Hallitusten 

sisäisiä voimasuhteita laskettiin hyvin erikoisella tavalla, käytössä oli muun muassa käsite 

”porvarillinen kansanrintama”. 

 

Presidentti Koiviston ensimmäisellä kaudella tämä kaikki muuttui. Hän ei hajottanut kertaakaan 

eduskuntaa eikä sitä ole hajotettu myöhemminkään. Kaikki hallitukset ovat olleet 

parlamentaarisia enemmistöhallituksia. Mikä tärkeintä, kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet 

hallituskelpoisia, eikä vain teoriassa vaan myös käytännössä eli ne ovat olleet edustettuina 

hallituksissa. Se on todella iso muutos, eikä vain edeltävään Kekkosen aikaan, vaan koko 



vuodesta 1907 alkaneen yksikamarisen eduskunnan historiassa. Ja mikä merkillisintä, tämä 

käänteentekevä muutos tapahtui valtiosääntöön koskematta, yhtään pykälää muuttamatta. 

 

On kiinnostava kysymys, oliko tämän muutoksen taustalla Mauno Koivisto vai Erkki Liikanen. 

Oliko niin, että Mauno Koivisto omaksumansa rooli muutti käytännön. Hän ei tasavallan 

presidenttinä halunnut käyttää kaikkia valtaoikeuksia ja antoi parlamentarismille uuden 

tulkinnan. 

 

Vai löytyykö selitys aivan muualta? Oliko niin, että SDP:n puheenjohtaja Kalevi Sorsa ja 

puoluesihteeri Erkki Liikanen halusivat murtaa keskustapuolueen ylivallan, joka oli perustunut 

siihen, että keskustapuolue edusti hallituksessa eduskunnan porvarillista enemmistöä, vaikka osa 

tämän porvarillisen enemmistö puolueista ei kelvannut hallitukseen. Vuonna 1983 hallituksen 

muodostamisen lähtökohtana oli sääntö siitä, että kukin puolue saa hallitukseen vain omaa 

painoarvoaan vastaavan määrän ministereitä. 

 

On hyvin mahdollista, kuten historiassa usein on, että tapahtumakulkua ohjaavat monet erilliset 

ja toisistaan riippumattomat tekijät eikä tulos ole minkään suuren suunnitelman käsikirjoituksen 

mukainen. 

 

En nyt mene tähän problematiikkaan syvemmin. Haluan sen sijaan mainita muutaman sanan 

tämän illan puhujamme Erkki Liikasen urasta näiden vaiheiden jälkeen. Eräänlaisena siltana 

Koivistosta Liikaseen voin lämpimästi suositella Suomen Pankin tuoretta kaksiosaista 

historiateosta, joka on uusimman taloushistoriamme ja etenkin edellisen suuren laman osalta 

merkittävimpiä perusteoksia, mitä Suomessa on julkaistu. Se on suorastaan häkellyttävän avoin 

ja paljastava. 

 

Erkki Liikanen toimi siis Sosialidemokraattisen Puolueen puoluesihteerinä 1981–1987. Hän oli 

eduskunnan pankkivaltuuston varapuheenjohtaja Suomen Pankissa (varapuheenjohtaja) 1983–

1987. Hän toimi valtiovarainministerinä Harri Holkerin hallituksessa 1987–1990, laatien muuten 

ylijäämäisiä budjetteja. Sen jälkeen Liikanen toimi Suomen suurlähettiläänä Euroopan unionissa 

1990–1994, Euroopan komission jäsenenä eli komissaarina vastuualueena budjetti, henkilöstö ja 

hallinto, kääntäminen ja komission tietotekniikka. Vuosina 1995–1999 hän toimi toisen kauden 

Euroopan komission jäsenenä eli komissaarina vastuualueenaan yritystoiminta ja 

tietoyhteiskunta 1999–2004. Vuodesta 2004 lähtien Liikanen on toiminut Suomen Pankin 

pääjohtajana. 

 

Erkki Liikasella on huikea ura Suomen ja Euroopan talouden kovassa ‒ tai välillä kai myös 

pehmeässä ‒ ytimessä. Tänään hänen esitelmänsä aiheena on ”Mitä opimme 

finanssikriisistä – talouden näkymät tästä eteenpäin” 

 


