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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Muun muassa näitä johtopäätöksiä esitellään tarkemmin 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tänään julkaisemas-
sa, erikoistutkija Heikki Taimion toimittamassa kirjassa 
”Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt?” 
Kirjan on rahoittanut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL. Siinä 15 talous- ja sosiaalitieteiden tutkijaa kirjoittaa 
julkisen talouden koosta ja kestävyysvajeesta, hyvinvoin-
tipalvelujen tavoitteista ja tuotannosta, kiristys- ja elvy-
tyspolitiikasta, tuloeroista ja köyhyydestä, veropolitiikas-
ta, perusturvasta ja työmarkkinoiden joustoista. Teos on 
tarkoitettu laajalle yleisölle ja tausta-aineistoksi vaalikes-
kusteluihin.

Kirjan johdantoluvussa tarkastellaan myös mahdollisia 
syitä hyvinvointivaltion alasajolle ja leikkauksille: globa-
lisaatio, pitkä taantuma, rahoitusmahdollisuuksien hei-
kentäminen mm. veronkevennyksillä, velkaantuminen, 
EU:n säännökset ja kestävyysvaje. Toisaalta viime aikoina 
käännettä ovat merkinneet kansainvälisestikin eriarvoi-
suuden nouseminen keskeiseksi teemaksi, vaatimukset 
verosuunnittelun ja –kierron estämiseksi, kiristyspolitii-
kan arvostelu ja vastustus sekä elvytysvaatimukset eri-
tyisesti euroalueella.

Kirja pyrkii herättämään lukijansa huomaamaan, mitä 
kello on lyönyt suomalaiselle hyvinvointivaltiolle: leikka-
uspolitiikalle on useita positiivisia vaihtoehtoja. Hyvin-
vointivaltion uusi tuleminen on näköpiirissä, mutta se 
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kaipaa uudistuksia sekä menoihinsa että rahoitukseensa, 
verotukseen. Julkisrahoitteisten palvelujen tuotannolle, 
perusturvan kehittämiselle ja elvytyspolitiikalle on hyvät 
perusteet. Verotuksen uudistamisella voidaan vahvistaa 
palvelujen ja tulonsiirtojen rahoituspohjaa ja vähentää 
eriarvoisuutta. Thomas Pikettyn kuvaama tulo- ja varalli-
suuserojen repeäminen on estettävissä Suomessa. 
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Suomessa julkisen sektorin osuus koko taloudesta on pysynyt suunnilleen samalla 20 prosentin tasolla 
viimeiset 25 vuotta. Sen osuus on noussut selvästi vain kahdessa syvässä taantumassa, joissa brutto-
kansantuote on supistunut useita prosentteja. Yhteen lasketut julkiset ja yksityiset nettososiaalimenot 
ovat suhteessa bruttokansantuotteeseen hieman OECD-maiden keskiarvon yläpuolella mutta selväs-
ti pienemmät kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Julkisen 
kulutuksen ja investointien lisäämisellä olisi merkittäviä elvytysvaikutuksia talouteen, ja se voisi jopa 
parantaa julkisen sektorin rahoitusasemaa. Suomen verojärjestelmä on kasvattanut tuloeroja ja vinout-
tanut investointien kohdentumista. Kansalaisten perusturvan taso on yleisesti heikentynyt 1990-luvun 
puolivälin jälkeen. Suomen työmarkkinat ovat varsin joustavat OECD-vertailussa.
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