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Lähdit 6 vuotta sitten Åbo Akademista professo-
riksi Tukholman yliopistoon. Tuliko koti-ikävä, 
vai mikä sai Sinut siirtymään takaisin Suomeen?
Se lähti liikkeelle siitä, että tuli kysely, työtarjous, 
joka oli aika hyvä. Oli myös yksityisiä syitä, jotka 
saivat kokeilemaan tällaista vaihtoehtoa.

Mikä Sinun positiosi nyt oikein virallisesti on?
Se on lokakuun alusta Helsingin yliopiston julkista-
louden professuuri, jota rahoittaa puoliksi Valtion 
taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Fyysisesti is-
tun VATTissa, mutta opetan Helsingin yliopistossa 
ja jaan työt näiden kahden välillä.

Mitä uutta opit Ruotsissa? 
Kaikenlaista. Taloustieteestä opin sen mitä talo-
ustieteestä yleensä opitaan. Toiminta Ruotsissa 
yliopistoprofessorina on siinä mielessä paljon hel-
pompaa kuin Suomessa, että resursseja on huomat-
tavan paljon enemmän, tosin en ole tarkistanut tätä. 

Tukholman yliopistossa on enemmän taloustieteen 
professoreita kuin koko Suomessa. Silloin pystyy 
erikoistumaan omaan alaansa, ja ohjaustehtävät 
ovat paljon lähempänä itseään. 

Ruotsissa on mielestäni paljon helpompaa olla 
riviprofessori, mikä sopii hyvin. Otin jonkin aikaa 
lomaa julkisesta keskustelusta ja hallinnosta ja kes-
kityin opettamiseen, tutkimiseen ja ohjaukseen, 
joka siellä lasketaan opetukseen. Minä viihdyin. 
Asian voisi ehkä sanoa näin, että Suomessa profes-
sorina olo harmitti joka päivä, ihan oikeasti.

”Suomessa professorina olo harmitti 
joka päivä, ihan oikeasti.”

Hallintotehtävätkö?
Lähinnä hallintotehtävät, ja oli vähän sellaisia 
kiusallisia asioita kuin tiettyä arvostuksen puutetta. 

Suomalaisella 
talouspoliittisella keskustelulla 

on varsin vähän tekemistä 
taloustieteen kanssa 

– Helsingin yliopiston professori Markus Jäntin haastattelu

Haastattelu on tehty 14.8.2015 ja päivitetty15.9.2015.

Markus Jäntti viihtyi kuusi vuotta Tukholman yliopistossa ja siirtyi Helsingin yliopistoon. Hänen mukaansa Ruotsin 
meitä parempaa talouskasvua selittää pikemminkin maahanmuutto ja oma valuutta kuin työn tarjontauudistukset 
tai paikalliset palkkaneuvottelut. Tuloerojen kehityksessä on samoja piirteitä. Suomessa valtiovarainministeriön 
virkamiehet käyttävä liian suurta valtaa, ja heidän ulostuloillaan on hyvin vähän tekemistä taloustieteen kanssa. 

Pääministeri Sipilän insinööriajattelu on väärä lähestymistapa kansantalouteen. Turhan velkapelon lietsonnan sijasta 
Suomen kannattaisi harjoittaa menoelvytystä.
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RUOTSISSA HALU KÄYDÄ TODELLISTA TALOUSPOLIITTISTA KESKUSTELUA 
ON SUUREMPI KUIN SUOMESSA. 

iso. Kyllä Suomessa tietenkin yritettiin 
kaikkia näitä bio- ja muita sektoreita 
kehittää. Oikeasti en tiedä, mutta en esi-
merkiksi usko, että institutionaaliset erot 
työmarkkinoilla selittäisivät tätä eroa. 
Sitä minun on vaikea sulattaa.

On virhe antaa yhden yrityksen ja 
toimialan muodostua niin keskeiseksi 
tekijäksi. Mielestäni Suomen keskeisiä 
ongelmia on se, että meitä vaivaa vielä-
kin se ajatus, joka tuli valtavan selvästi 
ilmi 1990-luvun kriisissä. Valtiovarain-
ministeri toisensa jälkeen sanoi tätä. Me 
ajattelemme niin, että oikeaa taloudellis-
ta toimintaa on se, että rakennetaan koje 
ja myydään se ulkomaalaiselle, ja kaikki 
muu on ikään kuin jonkinlaista kulutus-
ta. Se on väärä tapa ajatella taloutta. Jo-
tenkin kuitenkin ajattelen, että Suomen 
ongelmat paljolti kiteytyvät tämäntyyp-
piseen ajatteluun. 

En muista, oliko se Iiro Viinanen 
vai Sauli Niinistö, joka sanoi, että koh-
ta me vain pesemme toistemme paitoja 
tai hakkaamme klapeja toisillemme. Se 
on ihan hyväksyttävää toimintaa! Siinä 
ei ole mitään pahaa. On vähän hassua, 
että oikeistolla, jonka pitäisi ammentaa 
jonkinlaisesta liberaalista ja osin liber-
taarisesta talousperinteestä, on sellainen 
komentotalousasenne taloudelliseen toi-
mintaan. 

Vilkaisin Eurostatin tilastoista elinta-
soa mittaavien bkt per henkilö-lukujen 
kehitystä viime aikoina. Siinä ei ole ol-
lut juurikaan eroa Suomen ja Ruotsin 
välillä1. Näyttääkö Ruotsin talouskasvu 
nopeammalta vain sen takia, että siel-
lä on maahanmuutto ja siten väestön-
kasvu valtavan paljon suurempaa kuin 
Suomessa?
Se on todennäköistä. Siitä tullaan tie-
tenkin mielenkiintoiseen kysymykseen, 
mikä on maahanmuuton vaikutus. Ruot-
sissa olin itse aika monessa sellaisessa 
keskustelussa ja seurasin tätä asiaa. Kyl-
lähän maahanmuutto ja integroitumi-

Eniten harmitti, että kun tuli jokin uusi 
hallintotehtävä, tai jonkin hallintoteh-
tävän luonne muuttui niin, että se meni 
esimerkiksi enemmän IT-perusteiseksi, 
jolloin itse asiassa myös työtaakka kas-
voi, ei kukaan asettanut kysymystä, onko 
kohtuullista sälyttää myös se työtehtävä 
näille henkilöille. Siinä tuli sellainen olo, 
että professorin on oltava äärettömän 
elastinen. Tutkimukselle jäi niin vähän 
aikaa. Yksi myönteinen seuraus oli, että 
oli etuoikeus opettaa, koska silloin oli 
paljon lähempänä sitä miksi oli tähän 
hommaan ryhtynyt kuin jos esimerkiksi 
kävi palkkaneuvotteluita työntekijöiden 
kanssa.

Ovatko taloustieteen ajattelutavat ja 
sen harjoittaminen jotenkin erilaisia 
Ruotsissa kuin Suomessa?
Merkittävällä tavalla erilaista oli se, että 
hallinto ja osin myös kolmas sektori olivat 
aidosti kiinnostuneita tutkimuksesta. Nii-
den kuuden vuoden aikana mitä olin Tuk-
holmassa – vaikka olen poliittisesti aivan 
eri linjalla kuin hallitus, joka oli vallassa 
suurimman osan siitä ajasta – olin paljon 
enemmän tekemisissä niin ministerien 
kuin esimerkiksi paikallisen, Ruotsin 
EVAa vastaavan järjestön eli SNS:n kans-
sa kuin koskaan koko urani aikana Suo-
messa. Hyödyntäminen siellä oli sitä, että 
tosissaan hyödynnettiin, haluttiin kuulla 
ja pohdittiin erilaisia ongelmia. 

Suomessa ollaan enemmän omissa po-
teroissa, vai?
Suomessa ollaan enemmän ehkä omissa 
poteroissa. Minun näkemykseni on, että 
sekä VM että EVA ja eräät muut järjes-
töt – mutta ennen kaikkea VM – eivät 
ole itse asiassa lainkaan kiinnostuneita 
taloustieteestä. Sillä, mitä Suomessa kut-
sutaan talouspoliittiseksi keskusteluksi, 
on hyvin vähän tekemistä ja ainoastaan 
satunnaisesti taloustieteen kanssa. 

SNS taas panosti paljon minun ja 
Anders Björklundin tekemään tulon-

jakoraporttiin, ja sosiaali- ja terveys-
ministeri kävi kanssamme vakavaa ja 
mielenkiintoista keskustelua tuloerojen 
kehityksestä Ruotsissa. EVA ei paljon ole 
kanssani asioinut eivätkä ministerit ole 
olleet kovin kiinnostuneita näkemyk-
sistäni, eli sen tyyppistä keskustelua en 
Suomessa ole käynyt, koska ei ole ollut 
kiinnostusta. 

TALOUSMAAOTTELU SUOMI - RUOTSI
Jos sitten menemme Ruotsin talousme-
nestykseen verrattuna Suomeen, niin 
tuliko siellä joku ahaa-elämys, miksi he 
ovat niin Hannu Hanhia, kun he ovat 
pärjänneet tässä viime vuosina parem-
min. Talouskasvu on ollut Ruotsissa 
meitä nopeampaa tai supistumista on 
ollut vähemmän viimeisten 10 vuoden 
aikana vuotta 2007 lukuun ottamatta. 
Mistä se johtuu?
Lyhyt vastaus on, etten minä tiedä. Olen 
tietenkin pikkaisen tätä pohtinut, mutta 
en ole systemaattisesti perehtynyt. Käsi-
tykseni on – tämä on mutu-osastoa, siis 
intuitiota sekä blogeja ja lehtikirjoituksia 
lukemalla – että tätä Ruotsin parempaa 
pärjäämistä suhteessa Suomeen ei se-
litä Ruotsin työn tarjontauudistukset. 
Mielestäni siitä ei oikein näy evidenssiä. 
Uskon siinä olevan kuitenkin keskeistä 
sen, että Ruotsille on ollut pientä hyötyä 
olemisesta euron ulkopuolella. 

Työn tarjontauudistukset 
tuskin selittävät Ruotsin 

Suomea parempaa 
talouskasvua.

Suomen sokki oli iso, koska Nokiasta 
tuli liian iso Suomelle. Taloudessa on kes-
kitytty liikaa tietyille toimialoille, joita on 
ihan häikäilemättä edistetty. Suomessa 
tuli sitten vielä se, ettei ollut vain yksi 
toimiala liian iso vaan yksi nimenomai-
nen toimija sillä toimialalla oli aivan liian 
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MAAHANMUUTTO ON LISÄNNYT RUOTSIN TALOUSKASVUA 
MUTTEI TULOEROJA.

nen on siellä iso kysymys, josta ollaan 
kovasti ja syystä huolissaan, pääosin 
sympaattisella tavalla. Vaikka Ruotsi 
on saanut sekä ulkopuolista että sisäistä 
kritiikkiä tähän liittyen, niin siihen 
nähden kuinka valtavasti siellä kuitenkin 
on maahanmuuttoa, Ruotsi on minun 
nähdäkseni pärjännyt hyvin.

Esimerkiksi vaikka tuloerot ovat 
Ruotsissa kasvaneet kohisten viime vuo-
sikymmeninä – ne ovat kasvaneet myös 
Suomessa mutta nyt viime vuosina ne 
ovat kasvaneet erityisesti Ruotsissa – 
niin maahanmuutolla sitä kasvua ei voi 
selittää. Eli Ruotsin hyvinvointivaltio on 
aika hyvin absorboinut maahanmuuton 
potentiaalisesti ison negatiivisen vaiku-
tuksen tulonjakoon. Se on kuitenkin ehkä 
vaikeuttanut toimenpiteitä joilla käydä 
tuloerojen kasvupaineita vastaan.

Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä 
Ruotsissa on aika erilainen nykyään eli 
siellä on paikallista ja jopa yksilöllistä 
sopimista. Onko sillä ollut merkitystä?
En oikein usko. Ruotsin todellisuus on 
aika monisyinen. Siellä kuitenkin käy-
dään liittokohtaisia neuvotteluja paljon. 
Tavallaan työmarkkinoiden sopimusjär-
jestelmä on Ruotsissa muuttunut varsin 
paljon, mutta perusperiaate kuitenkin on 
se, että vientiliitot ikään kuin johtavat ja 
asettavat ylärajan palkankorotuksille 
keskimäärin, ja sen jälkeen muut liitot 
seuraavat. Tämän sisällä on aika lailla va-
riaatiota, mutta olisi mielestäni karkeaa 
liioittelua puhua, että Ruotsissa on yksi-
lölliset tai paikalliset palkkaneuvottelut. 

On liioittelua väittää, että 
Ruotsissa palkkaneuvottelut 

käydään paikallisella tai 
yksilöllisellä tasolla.

Itse asiassa Ruotsin palkkajakauma 
on todella vakaa yli ajan. Se, mitä siellä 

on tapahtunut, liittyy yrittäjä- ja pää-
omatuloihin sekä verotukseen mutta ei 
työtulojen jakaumaan. Siitä vedän myös 
sen johtopäätöksen, että siellä valtaosa 
työn tarjonnan kasvuun tähtäävistä toi-
menpiteistä ei juuri ole lisännyt työn 
tarjontaa, siis työvoimaan osallistumista. 
Näistä toimenpiteistä selvästi kallein on 
työtulovähennys… 

TYÖTULOVÄHENNYS EI TUE MATALA-
PALKKATYÖTÄ
…jota nyt Suomessakin ajetaan…
…ja joka itse asiassa keksittiin Suomessa 
huomattavasti ennen Ruotsia. Suomessa-
han se on sekä kunnallis- että valtionve-
rotuksessa, ja se on mittaluokaltaan sama 
kuin Ruotsissa. Se on kallis systeemi – en 
tajua, miksi se yksinkertainen tosiasia 
on jäänyt täysin pois tästä keskustelus-
ta. Kuitenkin hyvällä taloustieteelli-
sellä tutkimuksella tehdyillä malleilla 
ennustettiin, että sillä olisi iso vaikutus 
käytettävissä olevien tulojen kasvuun 
tulonjaon alapäässä, ja sitä kasvua tässä 
ei ole nähty. 

Miksei?
Minun tulkintani on se, ettei se ole tep-
sinyt. 

Kannustinvaikutus ei ole toteutunut.
Niin, se on minun käsitykseni. Sitä on 
mahdotonta arvioida työn taloustieteen 
normaalein keinoin, mutta mielestäni 
käytettävissä oleva evidenssi on, että sillä 
ei ole ollut vaikutusta. 

Toisaalta viime keväänä, kun osal-
listuin Suomessa keskusteluun ja katsoin 
suuruusluokat, niin kyllähän Suomen 
työtulovähennykset ovat mittaluokal-
taan samankaltaisia, vaikka vertailu on 
vähän hankalaa. Ruotsin järjestelmässä 
on sellainen erikoisuus, että veroedun 
määrä kasvaa bruttotulojen myötä, saa-
vuttaa huippunsa suhteellisen korkealla 
tulotasolla ja tasaantuu 300 000 kruu-
nun vuositulojen kohdalla, jolloin se on 

30 000 kruunua vuodessa. Sitten se pysyy 
sillä tasolla, vaikka ansaitsisi 30 miljardia 
vuodessa. Kun taas muissa maissa, joissa 
annetaan sitä tukea, se kasvaa ja tavoit-
taa huippunsa, pysyy tasaisena, vähenee 
ja poistuu kokonaan. Olen tästä syystä 
osin tulkinnut sitä sillä lailla, että se on 
aika kyynistä subventiota keskiluokalle ja 
hyvätuloisille. Ei sen oikea tarkoituskaan 
ole ollut tukea matalapalkkatyötä.

Ruotsissa työtulovähennys on 
ollut tulonsiirtoa keskiluokalle 

ja hyvätuloisille.

Oletko katsonut, mikä on Sipilän halli-
tuksen budjettiesityksen 450 miljoonan 
euron kevennys, joka tulee työtulovä-
hennyksenä? Onko se samankaltainen 
kuin Ruotsissa?
En ole katsonut sitä uutta, miten se vai-
kuttaa. Aiemmissa luvuissa tukeudun 
Pertti Honkasen tekemiin mikrosimu-
lointilaskelmiin. Minulle itse asiassa on 
täysi arvoitus, mistä nämä hallituksen 
numerot edes tulevat, koska mielestäni 
VM:n tyypit sanovat, etteivät he simuloi 
näitä.

He olivat ensin väittäneet, että 50 000 
euroon vuodessa asti se keventää vero-
tusta, ja sitten he kaksinkertaistivat sen 
100 000 euroon. Tarkkaa kuviota ei ole 
vielä selvillä.
Minähän tein Jukka Pirttilän ja Pertti 
Honkasen kanssa aikoinaan valtioneu-
voston kanslialle selvityksen siitä, miten 
vuosina 1995–2004 kannustinuudistuk-
set olivat vaikuttaneet työn tarjontaan 
(Honkanen ym. 2007). Meidän tulok-
semme oli, ettei sellaista vaikutusta voi 
mitata. Muutokset efektiivisissä margi-
naaliveroasteissa olivat kuitenkin aika 
isoja, joten kyse ei ollut mistään pienestä 
nikkaroinnista. Sen sijaan saimme myös 
sellaisen tuloksen, että lainsäädäntö-
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RUOTSISSA TULOEROJA OVAT LISÄNNEET ERITYISESTI PÄÄOMATULOT 
JA TULOVEROTUKSEN ALENEVA PROGRESSIIVISUUS.

muutokset selittivät valtaosan eriarvoi-
suuden kasvusta sillä aikavälillä. Kyllä 
minun nollahypoteesini on se, että täl-
laisilla toimilla ei ole vaikutusta. Kunnes 
on evidenssiä, että niillä on vaikutusta, 
nollahypoteesia ei voi hylätä. 

ONKO RUOTSISSA TULOEROJEN KASVU 
OLLUT TAVOITTEENA?
Tunnetusti Ruotsissa tuloerojen kasvu 
on ollut etenkin viime vuosina vauhdi-
kasta. Tavallaan Ruotsi on ottanut sen 
kärkisijan, mikä OECD:ssä aikaisemmin 
oli Suomella tuloerojen kasvussa. Nä-
etkö Sinä, että se on ollut itse asiassa 
tämän politiikan tavoitteenakin?
Se on hyvä kysymys. Sanotaanko näin, 
että en välttämättä usko. Ennen näitä 
uudistuksia ihan hyvä valmistelu ja ta-
loustieteellinen tutkimus antoi aiheen 
uskoa, että työtulovähennyksen laajen-
taminen kaventaisi tuloeroja. Se ei ole 
pöyristyttävä uskomus. Päinvastoin se 
on taloustieteen tutkimuksen valossa aja-
teltavissa oleva vaikutus. Ne vaikutukset 
olivat niin isoja, että jouston, eli tulojen 
prosenttimuutoksen suhteessa veropro-
sentin muutokseen, pitäisi olla nelinker-
tainen alimmassa tulokymmenyksessä. 
Silloin kun puhutaan nelinkertaisista 
joustoista, minä aina ajattelen, että tuo 
ei voi pitää paikkaansa. Se on silloin mi-
nun intuitioni. 

Mutta kyllä jotkut ovat voineet ihan 
kyynisesti ajatella, että nyt tuetaan tässä 
keskiluokkaa. Valmistelu oli siinä mieles-
sä rationaalista, että oli syytä uskoa, että 
se itse asiassa kävisi tuloerojen kasvua 
vastaan. Mielestäni olisi mainio asia, jos 
kaikki olisivat duunissa, ja siinä mielessä 
se on tavoitteena ihan hyvä. Minä vaan en 
usko niihin keinoihin.

”Ruotsissa on vallinnut latentti 
konsensus, että on annettu 

tuloerojen kasvaa.”

Tuloerot Ruotsissa ovat kasvaneet 
viimeisten 25 vuoden ajan, mukaan lu-
kien demarijohtoisten hallitusten aikana. 
Uskon, että Ruotsissa on vallinnut latent-
ti konsensus, että on annettu tuloerojen 
kasvaa. Minusta tuntuu, että on ollut aika 
paljon sellaisia oikeistodemareita ja mal-
tillista oikeistoa, joiden mielestä on ihan 
ok, että tuloerot kasvavat. Mutta en usko, 
että hallituksen politiikka nimenomaan 
tähtäisi tuloerojen kasvattamiseen. Niin 
kyyninen en ole minäkään.

Siis se ei ole ikään kuin ”luokkataiste-
lukeino” siinä mielessä, että muutetaan 
työ- ja pääomatulojen välistä suhdetta 
tai jotain tällaista suurisuuntaista.
Vähän sellaista on kyllä saattanut olla. 
Sitä, kuinka suunnitelmallista se on ol-
lut, en tiedä. Ensinnäkin kun katsotaan 
tuloerojen kasvua Ruotsissa, niin isot 
komponentit ovat pääomatulojen paris-
ta nouseva eriarvoisuus ja sitten verojen 
alenevasta progressiosta johtuva eriar-
voisuus, jotka ovat toisiinsa läheisessä 
yhteydessä ns. eriytetyn verojärjestelmän 
(että pääomatuloja verotetaan eri veroas-
teella kuin muita tuloja) kautta. 

Siinä mielessä kyllä Ruotsissa por-
varihallitukset ja osin demarihallitukset 
eivät ole tehneet asialle kovin paljoa. Ne 
ovat vain tehneet sellaisia institutionaa-
lisia muutoksia, jotka ikään kuin sallivat 
tämän. Sitten levitellään käsiä ja sano-
taan, että emme voi tälle mitään, kun 
tämä tulee markkinoilta, mutta sehän ei 
pidä paikkaansa. Tietenkin näille voisi 
tehdä kaikennäköistä. Siinä mielessä on 
annettu. 

Ruotsissa esimerkiksi yksi näistä 
toimenpiteistä, joka myös oli erittäin 
kallis, oli nuorille työntekijöille puoli-
tetut työvoimaverot. Sille on mitattavissa 
vain varsin pieni työllisyysvaikutus eikä 
juuri mitään palkkavaikutuksia. Mutta se 
on massiivisen kallis, koska se annettiin 
kaikille eikä suinkaan vain niille, jotka 
työllistyvät. Rahaa kuluu paljon, mutta 

ne rahat eivät kulu nuorten työllistämi-
seen eikä palkkoihin, jolloin kysymys on, 
minne ne ovat menneet. On yksi ainoa 
mahdollinen kohde, yrittäjien voitot. 
Mitään muuta paikkaa ei ole. Nyt sitten 
on vähän hassua, kun nykyinen demari-
hallitus haluaa perua tämän – osin, koska 
sillä ei ole ollut mitään myönteistä vai-
kutusta. 

LISÄISIKÖ TYÖTTÖMYYSTURVAN 
HEIKENTÄMINEN TYÖPAIKKOJA?
Suomessa on puuhattu työttömyystur-
van heikentämistä. Onko siitä mitään 
selkeitä kokemuksia Ruotsissa?
Työttömyysturvan tasoa alennettiin 
1990-luvulla, mutta korvaustaso2 oli ai-
van erityyppinen kuin Suomessa. Muis-
taakseni se alennettiin 90:stä 80:een. Pu-
hutaan sen suuruusluokan toimista, kun 
Suomessa keskimäärin on ihan eri taso, ja 
meillä on progressio siinä. Viime aikoina 
on puututtu työttömyysturvaan vähän eri 
lailla. Käsittääkseni ei ole ajateltu, että 
siitä olisi ollut massiivista hyötyä tai hait-
taa. Nythän siellä liittyy paljon ongelmia 
niin kutsuttuun kolmanteen vaiheeseen, 
joka on peruspäiväraha- tai työmarkkina-
tukityyppinen järjestelmä. 

Oma käsitykseni on se, että – nämä 
ovat Reija Liljan ajatuksia 1990-luvulta, 
kun hänen kanssaan silloin näistä keskus-
telin – Suomessa on ansiosidonnainen, 
peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, jotka 
liittyvät toisiinsa niin, että ansiosidon-
nainen rakentuu peruspäivärahan päälle, 
mutta varsinaiset ongelmat työllistymi-
sessä ovat näiltä muilta muodoilta kuin 
ansiosidonnaiselta. Nyt jos ansiosidon-
naisen korvaustasoa heikennetään suh-
teessa muihin, niin siitä voi olla seurauk-
sena se, että kannustin työllistyä muilta 
työttömyyden muodoilta ja kokonaan 
työvoiman ulkopuolelta heikentyy. Eli ei 
ole suinkaan selvää, että ansiosidonnai-
sen turvan heikentäminen tulisi edistä-
mään työllisyyttä. Nettovaikutus voi olla 
nolla. 
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VAIN HYVIN MATALA PERUSTULO ILMAN MUUTA SOSIAALITURVAA TEKISI 
TYÖN VASTAANOTTAMISESTA AINA KANNATTAVAA.

Ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan leikkaaminen voi heikentää 

kannustimia työllistyä.

Mielestäni pitäisi hyvin tarkkaan 
harkita ennen kuin puututaan ansiosi-
donnaisiin etuuksiin juuri, koska ne ovat 
osa järjestelmää, joka on pitkään toimi-
nut aika hyvin. Suomen talouttahan on 
aiemmin luonnehtinut työmarkkinoi-
den valtava dynamiikka eikä suinkaan 
jäykkyydet. Toimipaikka-aineistoon pe-
rustuvan tutkimuksen perusteella Suo-
messa kuten muissakin Pohjoismaissa 
työmarkkinat toimivat varsin dynaami-
sesti. Satuin eilen lukemaan Suomen 
hallitusohjelman, missä motkotettiin 
paljon jäykkyyksistä, mutta eihän se pe-
rustu mihinkään vertailevaan evidenssiin 
siitä, miten jäykkää Suomessa on. 

Ministeri Stubb hokee hokemasta pääs-
tyäänkin, että työn vastaanottamisen 
ja teettämisen pitää aina olla kannat-
tavaa. 
Perusperiaatteenahan tuohon saattaisi 
yhtyä, mutta jos sitä ajattelee vähän tar-
kemmin, niin ei ole kuin yksi keino päästä 
tuohon: käytännössä poistetaan sosiaali-
turva ja alennetaan etuuksien tasoa niin 
alas. Esimerkiksi jos meillä olisi hyvin 
matalatasoinen perustulo eikä mitään 
muuta, niin silloin tuo pitäisi paikkansa. 
Minulle on epäselvää, onko se se maail-
ma, jonka Alexander Stubb haluaa. 

Toki kannustinloukut ovat mi-
nunkin mielestäni ongelma. Se on kuiten-
kin huomattavan paljon monimutkaisem-
pi ongelma kuin tämä. Minun mielestäni 
tuo on sellainen heitto, joka tarkemmin 
tarkasteltuna ei oikein merkitse mitään, 
jollei ota sitten tätä ihan äärimmäistä 
näkökantaa. Siis 500 euron perustulo 
esimerkiksi ehkä toteuttaisi tämän. 

Oma kantani perustuloon on auki ja 
riippuu paljolti siitä, miten kävisi ansiosi-

donnaisen sosiaaliturvan. On syytä muis-
taa, että oikeiston visioima perustulo on 
kovin erilainen hanke kuin vasemmiston. 

Mutta tällähän on perusteltu esimer-
kiksi työtulovähennyksen huomattavaa 
laajentamista ja ansiosidonnaisen työt-
tömyysturvan heikentämistä.
Mielestäni oli opettavaista silloin 1995, 
kun keksittiin kannustinloukut Suomessa 
uudestaan…

…jolloin kannustinloukkutyöryhmä 
perustettiin…
…joo, ja itse asiassa se minun nähdäkseni 
aika pitkälti alkoi Ylen suuresta vaalikes-
kustelusta vuoden 1995 eduskuntavaalien 
alla, jolloin pyydettiin kaikki puoluejoh-
tajat piirtämään sellainen käppyrä, miten 
nettotulojen pitäisi kasvaa palkkatulon 
myötä. Niistä käppyräsulkeisista syntyi 
mielestäni moraalipaniikki, ja sitten ase-
tettiin Arja Alhon johtama työryhmä, jos-
sa kuultiin asiantuntijoita, mm. minua. 
Se teki ehdotuksia, ja sitten ryhdyttiin 
purkamaan. 

Sitä on tehty monta vuotta määrä-
tietoisesti. Kannustinloukut ovat alen-
tuneet. Niitähän voi katsoa monella 
tavalla, mutta se on kuitenkin paljon 
monisyisempi ongelma. Palaan ansiosi-
donnaiseen työttömyysturvaan. Voidaan 
esimerkiksi pohtia sitä, minkä takia on 
niin vaikea mitata merkittäviä työntar-
jontavaikutuksia kannustinloukkujen 
purkamisesta. Yksi syy siihen saattaa 
olla se, että ihmiset tehdessään päätök-
siä eivät ota huomioon pelkästään sitä, 
miten käytettävissä olevat tulot muut-
tuvat kuukaudesta kuukauteen, mikä 
on kovin köyhälle ihmiselle sinänsä iso 
ongelma. He ottavat huomioon myös 
sellaisia asioita kuin miten odotettavis-
sa olevat tulot, siis koko elämänkaaren 
aikainen tulovirta riippuu siitä, mitä teen 
tänään, jos työllistyn työhön, josta saan 
jonkinasteisen palkan mutta josta kart-
tuu eläkettä ja ansiosidonnaisia etuuksia 

sairauden tai työttömyyden kohdatessa. 
Silloin vaikka kuukaudesta toiseen tämä 
saattaa vaikeuttaa kassatilannetta tai ei 
tuota valtavaa helpotusta siihen, se edis-
tää toimeentuloa kuitenkin pidemmällä 
tähtäimellä. On helpompi saada asunto-
lainaa, on helpompi tehdä sitä sun tätä, 
kun on vakituinen työ.

Vastaus tähän arvotukseen ei ehkä 
ole se, että ihmiset ovat taukkeja, vaan 
ne, jotka tutkivat sitä, ovat vähän tauk-
keja ottaessaan vähän liian lyhytnäköisen 
näkökannan. Ei tämäntyyppisiä asioita 
julkisessa keskustelussa kovin paljoa 
ole ollut. Minä olen sinänsä tätä pointtia 
yrittänyt tuoda esiin vuosien varrella, 
mutta vailla suurempaa menestystä. 

Toinen näkökulma tähän kuitenkin 
on, ja se on moraalinen. Stubb ei sano, 
että työn pitää olla kannattavampaa, kos-
ka silloin ihmiset työllistyvät, vaan se on 
moralistinen kannanotto: jos lasketaan 
esimerkkiperheen elintaso, jos ne ovat 
duunissa ja jos ne käyvät sossulla, niin 
jos sossuvaihtoehtoon liittyy suurempi 
tai edes sama euromäärä, niin se on hä-
vytöntä. Se on moraalisesti tuomittavaa.

Ja meidän verorahoillamme sitten mak-
setaan.
Nimenomaan. Ja riippumatta siitä, onko 
sellaisia ihmisiä ylipäätään. Muistaakse-
ni Pauli Forma 1990-luvulla teki mielipi-
demittausta, jossa hän kyseli ihmisiltä, 
tuntevatko he sosiaaliturvan väärin-
käyttäjiä. Ei ole kovin hämmästyttävää 
tätä taustaa vasten, että kokoomuksen 
äänestäjien tuttavapiirissä oli eniten 
sosiaaliturvan väärinkäyttäjiä. Itse en 
tunne yhtään. 

Kaksi moralistista kannanottoa: 
on väärin elää toisten 

maksamilla verorahoilla ja myös 
jos sossulta saa enemmän kuin 

työstä.
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Joo, mutta heidän ajattelutapaansa 
ehkä kuuluu muutakin. Se on se, että 
hyvin toimeentulevat ovat kovalla työl-
lään ja kenties myös ottamalla isoja ris-
kejä päässeet niihin tuloihin, ja ei ole 
sitten oikein, että – no, sekin on tie-
tysti moraalinen asia ettei ole oikein 
– jotkut muut elättävät itseään heidän 
maksamillaan verorahoilla tekemättä 
mitään.
Kyllä, se on vähän erityyppinen mora-
listinen argumentti, mutta se on sukua. 
Minun tarinassani kuitenkin vaikka 
ketään ei olisi, joka mieluummin elää 
sossun piirissä kuin on duunissa, niin 
on ymmärrettävää, että Stubb morali-
soi sitä. Kun taas tässä sinun versiossasi 
vaaditaan kuitenkin, että se ei ole tyhjä 
joukko, joka elää niillä. Ikään kuin se on 
väärin näitä toisia kohtaan, jos sellaisia 
henkilöitä oikeasti löytyy.

MENOELVYTYS OLISI JÄRKEVÄÄ TALOUS-
POLITIIKKAA 
Osallistuit viime keväänä suomalai-
seen talouspoliittiseen keskusteluun 
ja esiinnyit mm. finanssipoliittisen el-
vytyksen puolesta. Olet ilmeisesti edel-
leen elvytyspolitiikan kannalla.
Kyllä minä edelleen uskon siihen, mutta 
tätähän täytyy seurata. Voin olla väärässä, 
kuten itse asiassa sanoin silloin keväällä. 
Ei meillä tässä vaalien jälkeen ole tullut 
mitään sellaista olennaista tietoa, joka 
sanoisi, että jos minä olin oikeilla jäljillä 
silloin keväällä, niin en olisi sitä enää. 
Minua huolestuttaa se, että tämä valittu 
linja tulee käymään itseään vastaan, siis 
että velkasuhde tulee kasvamaan tämän 
kiristyspolitiikan seurauksena. 

Kiristyspolitiikka saattaa 
pahentaa valtion velkaantumista.

Olet hyvin samoilla linjoilla kuin Pert-
ti Haaparanta (2015).
Kyllä, ja Pertin analyyttinen työ on pal-
jolti se, johon tässä perustan. Olen myös 
yrittänyt tehdä omia joustolaskelmiani, 
ja edelleenkin olen sitä mieltä, että oli-
si viisaampaa tässä vaiheessa elvyttää 
ja yrittää sopia siitä, millä pitemmällä 

aikavälillä saadaan julkinen talous tasa-
painoon. 

Menoja lisäämällä vai verotusta keven-
tämällä?
Olen ennen kaikkea menoelvytyksen 
kannalla. 

Investointeja, sosiaalimenoja…?
Investointeja, sikäli kuin ne ovat nope-
asti toteutettavissa eivätkä ylikuumenna. 
Käyttäisin fyysisen infrastruktuurin in-
vestointeja, mutta kyllä myös laajentai-
sin päivähoitoa, investoisin kouluihin …
käyttäisin palkkarahaa.
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VM EI TEE LASKELMIA TALOUSPOLIITTISISTA VAIHTOEHDOISTA, KOSKA 
MUUTEN POLIITIKOT VALITSISIVAT AINA HELPOIMMAN VAIHTOEHDON.

Viime kevään vaaleissa elvytyslinja 
kuitenkin kärsi tappion. Julkisen velan 
kasvun hillitseminen ja menoleikkauk-
set nauttivat kansan laajaa kannatusta. 
Mikä elvytyskeskustelussa meni pie-
leen, kun se ei vakuuttanut äänestäjiä?
Minullahan ei ole asiantuntemusta ym-
märtää sitä, minkä tyyppinen julkinen 
argumentointi on tehokasta ja minkä 
tyyppinen ei. Mediatutkijat ja politologit 
olisivat parempia sen ymmärtämiseen, 
miksi elvytyslinja ei vedonnut äänestä-
jiin. 

Satuin muutama päivä sitten seu-
raamaan Facebookin Eriarvoisuusva-
rasto-nimisessä ryhmässä keskustelua, 
johon Markus Sovala3 osallistui. Juho 
Saari esitti kysymyksen, miksi Suomessa 
käytetään niin vähän simulointimalleja 
politiikan vaikutusten arviointiin. Se oli 
aika pitkä keskustelu, mutta Sovala sanoi 
siinä monia ihan mielenkiintoisia asioita, 
joista yksi oli se, että VM:ssä ei tuoteta 
erilaisia vaihtoehtoisia politiikkalas-
kelmia, koska poliitikot aina valitsisivat 
sen helpoimman vaihtoehdon. Kuitenkin 
joku Markuksen kolleega VM:stä sanoi, 
että pitää aina muistaa, että poliitikot 
päättävät ja virkamiehet valmistelevat. 

Sehän on myös virkamiesten vallan-
käyttöä, että he eivät esitä vaihtoeh-
toja ja siis esittävät sen ainoan vaih-
toehdon.
Sitä se on minunkin mielestäni. Se on 
kumileimasintoimintaa. Minä pidän de-
mokratiassa äärimmäisen ongelmallise-
na, että VM:n virkamiehet neljä viikkoa 
ennen vaaleja julkistavat yksiselitteisen 
arvion, että tämä on se talouspolitiikan 
linja, joka on toteutettava (Valtiova-
rainministeriö 2015). 

Ennen Ylen suurta vaalikeskustelua 
kävin läpi kaikkien puolueiden talouspo-
liittiset ohjelmat. Kepun leikkauslista oli 
ihan erinäköinen vaaliohjelmassa. Leik-
kaustarve oli aivan eri suuruusluokkaa. 
Stubb asettui VM:n 6 miljardin taakse. 

Hän ei oikeastaan perustellut sitä millään 
tavalla. VM:n virkamiehet esittävät tätä, 
siksi kannatan. 

Ja myös Suomen Pankki tuki.
Kyllä. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki 
Liikanen ei ymmärtänyt, kun kritisoin 
Twitterissä, kuinka hän jossakin TV-
haastattelussa sanoi, että vaalien jälkeen 
veroja ei voi korottaa, joten sopeutusta 
täytyy toteuttaa menoja leikkaamalla. 
Sanoin, ettei Suomen Pankin pääjohtajan 
tehtävä ole tehdä tällaisia arvovalintoja. 
Hän sanoi, ettei tämä ole hänen mieles-
tään mikään arvovalinta.

Puhuin yhden englantilaisen vanhan 
ystäväni kanssa, joka on pankkialalla, 
ei siis mikään vihervasemmistolainen 
tyyppi. Sanoin, että jouduin tällaiseen 
mielestäni outoon keskusteluun. Pidän 
sopimattomana, että Suomen Pankin 
pääjohtaja puuttuu asiaan, joka on po-
liittisen järjestelmän asia. Hän oli täs-
mälleen samaa mieltä. Hän ei pitänyt 
sitä mitenkään vihervasemmistolaisena 
näkökulmana. Erkki Liikanen selvästi oli 
eri mieltä tästä, mutta minä olen mieles-
täni oikeassa.

Valtiovarainministeriön 
virkamiehillä on liian suuri 

valta.

Minun täytyy kertaalleen kahlata vielä 
oikein tarkkaan läpi VM:n virkamiesesi-
tys toisesta syystä, joka on se, minkä Juk-
ka Pekkarinen ja Roope Uusitalo4 minulle 
sanoivat. Siinä esitetään tavoitteita vielä 
euromääräisinä eikä suinkaan niin kuin 
laki edellyttää suhteessa potentiaaliseen 
bkt:en. Sovala oli Pekkarisen mukaan vie-
lä perustellut, etteivät mökin mummot 
ymmärrä tällaisia. Siitä ainakin pikkai-
sen ilkeä tulkinta on se, että he valitse-
vat keinon, joka maksimoi heidän oman 
esityksensä läpilyöntiä. Jos nyt se ei ole 

virkamiesvallan väärinkäyttöä, niin mi-
nun on vaikea keksiä mikä täyttäisi sen 
tunnusmerkit.

Kyllä minä näen asian niin, että 
VM:n korkeat virkamiehet käyttävät aika 
häikäilemättömästi valtaa. En tietenkään 
pidä heitä pahoina ihmisinä. 

Tein suuren numeron somessa siitä, 
että virkamiesehdotuksessa ei viitattu 
Talouspolitiikan arviointineu-
voston (2015) raporttiin, joka oli tullut 
vain pari kuukautta aiemmin. Siis ei vii-
tettä siihen, ja kun se VM:n virkamies-
puheenvuoro on täynnä viitteitä! Kysyin 
Timo Viherkentältä5 miksi. Hän sanoi, 
että ne olivat vähän eri linjoilla. Mikä on 
ratkaisu siihen, että ollaan eri linjoilla? 
Joo, vaietaan kuoliaaksi!

VM:n virkamiehet 
vaikenevat Talouspolitiikan 

arviointineuvostosta, koska se 
on eri linjoilla kuin he.

Ja sitten tämä Sovalan linja, että esite-
tään vain yhtä vaihtoehtoa, koska muuten 
ne valitsevat sellaisen vaihtoehdon jota 
me emme halua!

Toinen puoli tässä asiassa on se, että 
Suomessa valtiovarainministeriksi voi 
tulla tai joutua melkein millä taustalla 
tahansa, koska se on yleensä toiseksi 
suurimman puolueen puheenjohtaja 
tai sen nimeämä.
Minä en toisaalta haluaisi nähdä myös-
kään taloustieteilijää valtiovarainminis-
terinä. Suoraan sanoen esimerkiksi jos 
hyvä ystäväni Juhana Vartiainen olisi 
pistetty valtiovarainministeriksi, en ole 
yhtään varma, että olisin sen onnellisem-
pi. Ainoa että Juhana ehkä pistäisi niitä 
virkamiehiä vähän ojennukseen. Se on 
mahdollista. Jos Juhana pääsisi täysmää-
räisesti toteuttamaan työlinjaansa, niin 
se voisi olla myös aika karmeaa nähtävää.
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TYÖN TUOTTAVUUDEN KASVATTAMINEN ON KANNATETTAVAA, 
MUTTA EMME TIEDÄ, MITEN SIIHEN PÄÄSTÄÄN.

Juhana Vartiainen 
valtiovarainministerinä 
voisi olla aika karmeaa 

nähtävää.

Ehkä se ongelma on nimenomaan 
valtiovarainministeriössä ja Suomen 
Pankissakin, että siellä on joku sem-
moinen…
…kulttuuri. Jotenkin hämärästi ymmär-
rän, ja korostan, etten pidä ongelmana 
sitä, että sinne on jotenkin valittu pa-
hoja ihmisiä. Se on minusta väärä tapa 
jäsentää tätä. Mutta Suomessa talous-
poliittista keskustelua on äärimmäisen 
vaikeaa ja mielestäni turha edes yrittää 
ymmärtää kansantaloustieteen näkökul-
masta. VM:n jotkut lausunnot, tekstit ja 
ulostulot muistuttavat vähän etäisesti 
ja käyttävät jonkin verran, viittaavat ja 
niin edelleen, mutta ei niillä oikeasti ole 
tekemistä minkään sellaisen kanssa. Se 
on sellaista kotikutoista. 

Singaporessa parlamentti nou-
dattaa Englannin parlamentin käytän-
töjä, mutta se on käytännössä kuitenkin 
ihan diktatuuri. Se on tietyntyyppistä 
teatteria, joka vain noudattaa ulkoisia 
muotoja. Mielestäni VM:n toiminta on 
kuitenkin pitkässä juoksussa pärjännyt 
suhteellisen hyvin. Uskon, että se olisi 
voinut pärjätä tosi paljon paremmin, 
mutta emme me kuitenkaan mikään Poh-
jois-Korea ole, vaikka Aki Kangasharju 
on sellaista antanut joskus ymmärtää.

VM:n virkamiehet 
pyörivät omanlaisessaan 

maailmassa, jossa ajattelu on 
kotikutoista.

Ennen kaikkea se on ihan omanlai-
sensa maailma, jossa he pyörivät. Se on 
sellainen maailma, jossa voidaan antaa 

piut paut muiden näkemyksille. Hehän 
vastustivat jyrkästi Talouspolitiikan arvi-
ointineuvostoa joka käänteessä, ja nyt he 
sitten vastaavat siihen sillä tavalla, että 
he ignoroivat sen täysin.

VELKAPELON LIETSONTAA
Jos puhutaan mökin mummoista tai ta-
viksista, miten he näkevät asiat, niin ei 
välttämättä kiinnitetä hirveästi huomi-
ota tällaisiin virkamiesnäkemyksiin tai 
muihin vastaaviin, vaan ehkä siinä on 
sellainen vielä syvempi pohjavirtaus, 
velkapelko. Tässä oli hiljattain eri mais-
ta EU:n laajuinen kyselytutkimus, jossa 
kysyttiin, miten tärkeänä pitää oman 
maan velkaantumisen pysäyttämistä. 
Suomessa useampi kuin kolme neljäs-
tä ja Ruotsissakin kolme viidestä oli 
tätä mieltä. Suomi oli itse asiassa siellä 
ihan huipulla, vaikka meidän julkinen 
taloutemme on EU:n vähiten velkaan-
tuneiden joukossa. Nyt jos joku polii-
tikko kuten Sipilä, Stubb tai presidentti 
Niinistö sanoo, että emmehän me voi 
velaksi elää loputtomiin, tai että emme 
voi ottaa syömävelkaa, ja vaikka se on 
äärimmäisen simppeli arkinen väite, 
se luultavasti tehoaa paljon enemmän 
kuin joku virkamiesnäkemys.
Se on totta. Toisaalta kausaliteetti tässä 
minun ajattelussani ei ole se, että mökin 
mummot tottelevat Martti Hetemäkeä, 
vaan että Stubb ja…

…Sipilä ja Niinistö…
…no Niinistö on sitten ihan oma tapauk-
sensa. [Naurua.] Sipilä ja Stubb tottelevat 
Martti Hetemäkeä. Kyllä siellä on sellais-
ta porvarillista, kameralistista6 ajattelua, 
joka ilmeisesti on vastaansanomatonta. 
Uskon, että olet ihan oikealla linjalla 
äänestyskäyttäytymisen suhteen, mutta 
korostan sitä, että siihen ei minun asian-
tuntijuuteni niinkään päde. 

Jukka Pekkarinen arvosteli vassa-
reita ja myös minua siitä, että me emme 
osanneet esittää oikein mitään uskotta-

vaa suunnitelmaa siitä, miten eteenpäin 
elvytyksen jälkeen eli miten ja missä vai-
heessa julkinen talous tasapainotetaan. 
Siinä on ehkä vähän perää, mutta tällä 
argumentilla ei ollut äänestystuloksen 
kannalta mitään merkitystä. Kyllä mi-
näkin näen, että jollain tähtäimellä pitää 
julkinen sektori tasapainottaa, niin kuin 
Suomessa on ollut kautta vuosien, mut-
ta joku tolkku tässä tilanteessa sentään 
pitäisi olla.

Ylen suuressa vaalikeskustelussa 
kaikki suurten puolueiden johtajat ja 
myös RKP:n johtaja hokivat, että on mo-
raalitonta jättää iso velkataakka meidän 
lastemme ja lastenlastemme makset-
tavaksi. Ei niitä koskaan makseta pois 
vaan talouskasvu hoitaa sen, ja ei niitä 
ole tarkoituskaan maksaa pois. Se on sitä 
velkapelon lietsontaa, ja he tekevät sitä 
joko tahallaan, jolloin he valehtelevat, 
siis sumuttavat ihmisiä, tai he tekevät 
sitä tietämättömyyttään, joka on suurin 
piirtein yhtä pelottavaa. 

On sumutusta väittää, 
että valtion velka lankeaa 

lastemme ja lastenlastemme 
maksettavaksi.

Sipilän hallitus vaati työmarkkina-
järjestöjä suostumaan yhteiskunta-
sopimukseen, tai muuten se tekee 1,5 
miljardin euron kiristykset lähinnä 
työttömien, eläkeläisten, opiskelijoi-
den ja lapsiperheiden toimeentuloon. 
Se ei mennyt läpi, ja nyt sitten etsitään 
muita keinoja. Siinä samalla tavalla, 
että jos ette suostu tähän sopimukseen, 
niin sitten ruvetaan rokottamaan elä-
keläisiä, lapsiperheitä, opiskelijoita ja 
muita puolustuskyvyttömiä, joilla ei ole 
suoranaisesti mitään…
…jotka eivät ole osallisia. Kyllä tämä on 
politiikan tekemisen keinona mielestäni 
aika erikoinen. Itse asiassa pidän sitä ikä-
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vänä. Mielestäni Anders Borgin ja Ju-
hana Vartiaisen (2015) raportti, jonka 
Stubb tilasi ennen vaaleja, sisälsi joitakin 
ihan hyviä ajatuksia mm. palkanmuodos-
tukseen liittyen. He nimenomaan perään-
kuuluttivat uudenlaista valtion mukaan-
tuloa neuvotteluprosessin kehittämiseen. 
Sen tyyppinen keskustelu olisi mielestäni 
ollut todella paljon kehittävämpää kuin 
tämä. Minusta tämä on suoraan sanoen 
todella nuijaa. 

Sitten vielä hallitusohjelmassa on 
niin massiivisen hämärästi muotoiltu se, 
miten tätä arvioidaan jälkikäteen. Olen 
lukenut sellaisen yhden virkkeen sieltä 
varmaan 10 kertaa, mutta minä en ym-
märrä sitä. En yksinkertaisesti ymmär-
rä, mitä ne sanat tarkoittavat. Mielestä-
ni tämä on ikävä, outo uusi tapa tehdä 
politiikkaa.

Sipilä käyttää kaikennäköisiä sa-
noja ihan väärillä tavoilla, ja kysymys ei 
mielestäni ole pelkästään semantiikasta 
vaan todennäköisesti ihan oikeasti siitä, 
ettei hän ymmärrä mistä puhuu. Esimer-
kiksi tämä tuottavuusloikka…

…insinöörien kielenkäytössähän tuot-
tavuutta katsotaan itse asiassa kustan-
nusten perusteella eikä tuotannon mää-
rän ja työpanoksen suhteena. Se tulee 
insinööriajattelutavasta.

Insinööriajattelu on ihan 
väärä tapa hahmottaa koko 

kansantaloutta.

Nimenomaan. Monelta osin yksityisen 
firman insinööriajattelu on ihan väärä 
tapa hahmottaa koko kansantaloutta. 
Oikeasti on traagista, että maata pyri-
tään johtamaan käyttämällä yksityisten 
toimijoiden toimintaa vertailukohteena. 
Ihmisillä on luontainen taipumus teh-
dä tämäntyyppistä vertailua, mutta me 
kuitenkin tiedämme Keynesistä ja ehkä 
jo sitä aiemmasta lähtien, että se ei ole 
ainoastaan väärin vaan suorastaan hai-
tallista. Eli se, mikä on yksityiselle koti-
taloudelle matalasuhdanteessa viisasta 
– vähentää menoja – on kansantaloudelle 
tuhoisaa. 

Se uppoaa kansaan ilmeisen hyvin kui-
tenkin.
Esko Aho järjesti 1990-luvun puolivälissä 
sukupolvien välistä tulonjakoa käsittele-
vän seminaarin Säätytalolla. Sinne oltiin 
pyydetty Sirkka Hämäläinen Suomen 
Pankista sanomaan, että velkaantuminen 
on moraalitonta koska velat jäävät tulevi-
en sukupolvien maksettavaksi. Jumaliste, 
siis 20 vuotta jälkeenpäin ihan sama kes-
kustelu! Ja se on siis vallankäytön väline, 
että tuodaan tällainen tyyppi, mutta on se 
mielestäni kiusallista.

Varmasti kannattaisi pitää julkisuu-
dessa tätä kritiikkiä enemmän esillä. 
Vuotuisen työajan pidentäminen 100 
tunnilla ilman vastaavaa palkan nousua 
ei taida mennä läpi. Pitäisikö mielestäsi 
työaikaa pidentää – tai lyhentää?
Se 100 tuntiahan on helvetin paljon, siis 
kaksi ja puoli viikkoa lisää duunia vuo-
dessa. Jos se toteutuisi sillä tavalla, että 
nostetaan työllisyysastetta, niin se olisi 
ihan jees. En pysty sanomaan ihan mit-
tasuhteita, mutta jos se tarkoittaa sitä, 
että ne, jotka jo ovat töissä, tekisivät 100 
tuntia enemmän vuodessa, niin on se pik-
kaisen erikoinen lähestymistapa. Olen 
kuitenkin lämmin työn oikean tuottavuu-
den kasvattamisen ystävä. Me vain emme 
tiedä, miten siihen päästään. •
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1 IMF:n ostovoimakorjattujen lukujen perusteella 

Suomen henkeä kohden lasketun bkt:n kasvu on 
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