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Kuluttajatietoisuuden 
edistämisyhdistyksen 
julkaisema Kuluttaja-
lehti sisältää suuren 
määrän aidosti puo-
lueettomia testejä, 
mustan listan ja muu-
ta materiaalia, jotka 
osoittavat, että kulut-
tajien aivan tietoinen 
huijaaminen on arki-
päivää. Siksi tarvitaan 
sääntelyä, viranomaisten valvontaa, kuluttajariito-
jen sovittelua ja rangaistuksia.

Omenista ja sitruunoista yleensä näkee, ovatko ne 
hyviä vai huonoja, tai ainakin laatu selviää nopeasti 
kokeilemalla, kuten myös vaikkapa parturi- ja kam-
paamopalveluista. Toisena esimerkkinä sääntelyn 
tarpeesta voidaan nostaa esiin sellaiset palvelut, 
joiden laatua on hyvin vaikea varmistaa. Lääkärit 
ovat huippuasiantuntijoita, joiden sanaan yleensä 
kannattaa luottaa, mutta he saattavat myös määrätä 
tarpeettomia tutkimuksia ja toimenpiteitä hyödyt-
tääkseen yritystä ja itseään. Asumispalveluja käyttä-
vät ikäihmiset ovat vielä heikommassa asemassa. He 
saattavat olla muistisairaita eikä omaisista ole apua. 
Kukaan ei ole kärpäsenä katossa koko aikaa vahti-
massa, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Laadun var-
mistamiseen on vain vajavaisia keinoja kuten hen-
kilökunnan mitoitus- ja koulutustasovaatimukset.

Kolmanneksi esimerkiksi käy työmarkkinoiden 
sääntely. Monet yrittäjät toivovat, että sitä puret-
taisiin kovalla kädellä, jotta he saisivat toimia va-
paasti. Kurinpidostaan kuulusta Singaporesta en nyt 
niin tiedä, mutta sääntely vaikkapa Tanskassa tai 
Norjassa ei kuitenkaan ole tehnyt yritystoimintaa 
vaikeaksi, ja miksi Suomessakaan? Sääntelyä on 
enemmän tai vähemmän, mutta pitäisikin katsoa 
kokonaisuutta: onko se hyväksi kansantaloudel-
le ja kansalaisten hyvinvoinnille eikä pelkästään 
yritysten voitontavoittelulle?

PÄÄKIRJOITUS
HEIKKI TAIMIO
Erikoistutkija

palkansaajien tutkimuslaitos 
heikki.taimio@labour.fi

Maailmanpankki julkaisi lokakuussa ”lippulaiva-
raporttinsa” otsikolla ”Doing Business 2015. Going 
Beyond E¤ciency”. Tässä jo 12. kerran ilmesty-
neessä tutkimuksessa vertailtiin yritystoiminnan 
sääntelyä 189 maassa – sellaisia asioita kuten kuin-
ka paljon aikaa menee yrityksen käynnistämiseen 
tai rakennusluvan saamiseen. Sen mukaan Suomi 
on maailman yhdeksänneksi paras paikka toimia 
yrityksille. Ykkössijalla oli Singapore, perässään 
Uusi-Seelanti ja Hong Kong. Euroopassa Suomen 
edelle menivät vain Tanska, Norja ja Iso-Britannia. 

Maailmanpankin tulokset eivät ole mitenkään ta-
vattomia. On mahdotonta löytää mitään vastaavaa 
tutkimusta, jossa Suomi olisi maailman pohjasak-
kaa tai edes lähellä keskivertoa. Tätä taustaa vasten 
täytyy ihmetellä, mistä meillä mahtaa johtua viime 
aikoina selvästi yltynyt valitus yritystoimintaa vai-
keuttavasta liiasta sääntelystä.

Eduskuntavaalien lähestyminen lienee yksi seli-
tys. Totta kai yritysten edunvalvojat aina pyrkivät 
purkamaan sääntelyä, ja lobbaus jatkuu erityisen 
vilk kaana aina hallitusohjelman laatimiseen asti. 
Kun vielä ilmestyy tuollaisia Maailmanpankin 
ra portteja, niin pitää käydä vastahyökkäykseen. 
Toisaalta Suomen nykyinen talousahdinko luo oi-
vallisen alustan vaatimuksille purkaa yrityksiin koh-
distuvaa sääntelyä, jotta päästäisiin uuteen nousuun.

Eri asia on kuitenkin, kannattaako tällaisiin lob-
bausyrityksiin aina kiinnittää vakavaa huomiota. 
Yritystoimintaa tarpeettomasti kahlehtivia sään-
nöksiä varmaan on niin Suomessa kuin laajemmin-
kin EU:ssa. Vaarana kuitenkin on, että ellei niiden 
todellisia tarkoitusperiä tunneta ja vaikutuksia ole 
tutkittu, niin sääntelyä purettaessa voi lapsi men-
nä pesuveden mukana. Lobbausmielessä tehdyissä 
puheissa, kirjoituksissa ja haastatteluissa harvoin 
nojaudutaan rehelliseen tutkittuun tietoon.

Epärehellisen yrittäjän märkä päiväuni on saada 
höynäyttää asiakkaita mahdollisimman vapaasti. 
Kaikki yritykset eivät ole epärehellisiä, mutta mistä 
me tiedämme, mitkä ovat ja mitkä eivät? Esimerkiksi 

Sääntelyttäkö paras?
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pekka sauramo
Erikoistutkija
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pekka.sauramo@labour.fi

mari kangasniemi
Erikoistutkija

palkansaajien tutkimuslaitos
mari.kangasniemi@labour.fi

artikkeli

ozan yanar
Projektiekonomisti

SAK
ozan.yanar@sak.fi

Kuvat
maarit kytöharju

tyneet Itä-Euroopan maat ovat kasvatta-
neet EU-maiden välistä erilaisuutta. Erot 
näkyvät huomattavina elintasoeroina, 
jotka heijastavat palkkatasoeroja. Vaikka 
tuotannontekijöiden vapaan liikkuvuu-
den tulisi johtaa palkkatasojen samankal-
taistumiseen, samankaltaisiin palkkata-
soihin on EU-maissa selvästikin erittäin 
pitkä matka. Maat poikkeavat toisistaan 
oleellisesti muun muassa työn tuottavuu-
den osalta. 

EU:n laajentuminen 
erityisesti itään on 

kasvattanut sen sisäisiä 
palkkaeroja.

Euroopan integraation syventymisen 
kannalta Talous- ja rahaliiton (EMU) 
synty on ollut erityisen tärkeä tapahtu-
ma. Se on myös antanut euroalueeseen 
kuuluvien maiden palkoille uuden ulot-
tuvuuden, koska valuuttakurssit eivät voi 
tasoittaa eivätkä eriyttää maiden välisiä 
palkkaeroja. Samalla yhteinen valuut-
ta on tehnyt euroalueeseen kuuluvien 
maiden palkkojen vertaamisen aiempaa 
oleellisesti helpommaksi. 

Suomalaiset palkat 
EU-vertailussa

Suomen palkkataso oli vuonna 2011 selvästi EU:n keskitasoa korkeampi. Vertailussa Suomi ja Ruotsi 
olivat tasaväkisiä. Suomi on pysynyt pienen palkkahajonnan maana. Eri maissa palkkahajontaan 
vaikuttaa ratkaisevasti neuvottelujärjestelmän luonne tai esimerkiksi minimipalkkalainsäädäntö. 

Maissa, joissa palkoista sovitaan koordinoidusti, palkkahajonta on tavallista pienempi. Niissä myös 
matalapalkkatyö on harvinaisempaa. Saksa on nykyään maa, jossa palkkahajonta on suuri ja matala-
palkkatyö yleistä. Talouskriisivuosina kriisimaat, erityisesti Kreikka, ovat erottautuneet maina, joissa 

palkat ovat laskeneet. 

Palkkataso on keskeinen eri 
maiden elinoloja kuvaava 
perustieto. Sen avulla esi-
merkiksi EU-maissa työtä 
tekevät palkansaajat voivat 

verrata omaa asemaansa muiden EU-
maiden palkkatyöläisten asemaan. Eu-
roopan yhdentymisen edetessä vertai-
levan tiedon saaminen palkkatasosta on 
tullut entistä tärkeämmäksi eri tahoille, 
muun muassa ay-liikkeelle.

Viimeisten 20 vuoden kuluessa Euroo-
pan yhdentyminen on edennyt voimak-
kaasti. Euroopan unionia laajentumisen 
taloudellisia seurauksia arvioitaessa läh-
tökohtana on yleisesti pidetty sitä, että 
syvenevä taloudellinen yhdentyminen 
johtaa maiden talouksien samankaltais-
tumiseen eli konvergoitumiseen. Tätä 
ennustetta tukee laaja taloustieteellinen 
kirjallisuus. Samalla kun toteutunut ke-
hitys on saattanut tukea tällaista ennus-
tetta, on myös huomattu, että konvergoi-
tuminen on saattanut olla yllättävänkin 
hidasta. Kehitys on voinut joiltain osin 
olla päinvastaistakin.

Euroopan unionin laajentumisen seu-
rauksena siihen kuuluu entistä enemmän 
maita, jotka saattavat olla keskenään hy-
vinkin erilaisia. Erityisesti EU:hun liit-
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Kirjoittajien mielestä 
palkkaneuvottelu-

järjestelmällä on väliä. 
He toivovat, että sitä 
koskeva keskustelu 

vilkastuisi.
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KESKIMÄÄRÄINEN PALKKATASO OLI VUONNA 2011 SUOMESSA 
KORKEAMPI KUIN SAKSASSA, MUTTA OSTOVOIMAKORJATTUNA JÄRJESTYS 

OLI TOINEN.
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Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien bruttokuukausipalkat vuonna 2011, €.

Belgian ja Irlannin tiedot ovat peräisin aiemman vuoden aineistosta. Palkat on korjattu seuraavan 
vuoden tasolle Eurostatista saatujen ansiotasoindeksien mukaan.
EA = nykyinen euroalue.

Esittelemme tässä artikkelissa joitakin 
tuloksia tutkimuksestamme, jonka tavoit-
teena oli verrata suomalaisten palkansaa-
jien palkkoja eri EU-maissa työskentele-
vien palkansaajien palkkoihin1. Tällaisen 
vertailun ovat Palkansaajien tutkimuslai-
toksessa viimeksi tehneet 10 vuotta sitten 
Moisala ja Uusitalo (2004).

SUOMALAINEN PALKKATASO EU-
VERTAILUSSA
Moisalan ja Uusitalon (2004) tut-
kimuksessa tarkastelun kohteena ollut 
maajoukko edusti lähinnä varsin korkean 
tuottavuuden ja elintason Länsi-Euroo-
pan maita. Sitä tehtäessä eurojärjestelmä 
oli olemassaolonsa alkutaipaleella. Sit-
temmin EU on laajentunut ennen kaik-
kea itään päin, ja euro on ollut käytössä 
jo yli kymmenen vuotta. Yhteisvaluutan 
oloissa palkkojen tasoerot ovat entistä 
selvempi suhteellisen elintason mittari. 
Palkkaerojen tarkastelu auttaa osaltaan 
selvittämään, missä määrin palkkojen 
samankaltaistumista tosiasiallisesti ta-
pahtuu.

Tutkimuksessa olemme hyödyntäneet 
erityisesti vertailukelpoisuuteen pyr-
kivää eurooppalaista tulonjakotilastoa, 
EU-SILC-aineistoa (European Union 
Statistics of Income and Living Condi-
tions). Palkkojen ja palkkarakenteiden 
eroja on tarkasteltu uusimmalla saatavis-
sa olevalla aineistolla, joka koskee yleensä 
vuotta 2011.

Kuviossa 1 on tarkasteltu tästä aineis-
tosta laskettuja kokoaikaisten työnte-
kijöiden kuukausipalkkoja kaikissa ai-
neiston maissa. Verrattuna EU-maiden 
keskiarvoon (2301 euroa) Suomen palk-
kataso (3132 euroa) oli vuonna 2011 sitä 
selvästi korkeampi. Moisalan ja Uusita-
lon tutkimukseen nähden tulos on hie-
man erilainen, mutta se selittyy pitkälti 
EU:n laajenemisella matalamman ansio-
tason maihin. Esimerkiksi Ruotsissa oli 
Suomea korkeampi kuukausipalkka (3162 
euroa), mutta ero Suomeen oli varsin pie-
ni. Myös Belgiassa, Alankomaissa, Irlan-
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Kuvio 2. Palkkahajonnat vuonna 2011.

Huomautus: Maat on järjestetty suhteellisen palkkaeron mukaan. Kuviossa vihreät pylväät ja Suomen 
sininen pylväs kuvaavat desiiliin D9 ja desiiliin D1 liittyvän palkan erotusta. Keskimääräistä palkkaa on 
merkitty ruksilla ja mediaanipalkkaa valkoisella viivalla.

nissa, Luxemburgissa, Tanskassa ja EUn 
ulkopuolisissa maissa Norjassa ja Sveit-
sissä palkkataso oli vuonna 2011 Suomea 
korkeampi. 

Moisalan ja Uusitalon tuloksissa sekä 
tunti- että kuukausipalkat olivat Suomea 
korkeampia Tanskassa, Isossa-Britanni-
assa, Alankomaissa, Saksassa ja Belgias-

sa. Saksassa oli näin ollen vuosituhannen 
alussa ollut suhteessa Suomeen nimel-
lisesti korkeampi palkkataso. Toisaalta 
Saksan keskipalkka 2919 euroa vuonna 
2011 oli Suomen palkkatasoa alempi.

Jos kuitenkin hintatasoerot otetaan 
huomioon eli suoritetaan niin sanottu 
ostovoimakorjaus, Saksan ja Suomen 
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SUOMESSA ON VERRATEN PIENET PALKKAEROT, KUTEN MUISSAKIN 
POHJOISMAISSA.

järjestys muuttuu, koska Saksassa oli 
Suomea alhaisempi hintataso (Kangas-
niemi ym. 2014: 23). Ostovoimakorjauk-
sen jälkeen myös Itävalta ja Iso-Britannia 
nousevat Suomen ohi. Huomionarvoista 
on se, että Ruotsin kuukausipalkka las-
kee hintatasokorjauksen ansiosta Suo-
men palkkatason alapuolelle. Ruotsissa 
oli tarkasteluvuonna 2011 jonkin verran 
Suomea korkeampi hintataso. 

PALKKOJEN JAKAUTUMINEN EU-MAISSA
Edellä esitetyt havainnot perustuvat kes-
kimääräisten palkkojen vertailemiseen. 
Palkkojen jakautumisesta eli palkka-
hajonnan laajuudesta riippuen maiden 
järjestys voi eri palkansaajaryhmissä 
vaihdella paljonkin. Suomi on perintei-
sesti ollut pienen palkkahajonnan maa, 
eli suhteelliset erot korkeiden ja matalien 
palkkojen välillä ovat olleet kansainväli-
sessä vertailussa pienet.

Kuviossa 2 on kuvattu keskipalkkojen 
ohella palkkojen jakautumista hyödyntä-
mällä eri maiden palkkajakaumien avulla 
muodostettuja tunnuslukuja. Desiiliin D1 
liittyvä palkka kuvaa matalapalkkaisen 
palkansaajan tyypillistä palkkaa. Sitä 
alempaa palkkaa saa 10 prosenttia pal-
kansaajista. Desiiliin D9 liittyvä palkka 
kuvaa korkeapalkkaisen palkansaajan 
palkkaa. Sitä suurempaa palkkaa saa 
10 prosenttia palkansaajista. Mediaani-
palkka on palkkataso, jota suurempaa ja 
pienempää palkkaa saa puolet palkan-
saajista. 

Kuviossa 2 maat on järjestetty suhteel-
lisia palkkaeroja kuvaavan desiilisuhteen 
D9/D1 mukaan. Kuviosta nähdään, että 
vuoden 2011 tietojen perusteella palk-
kojen jakautuminen on Suomessa varsin 
tasaista. Sama piirre näkyi myös Moisa-
lan ja Uusitalon (2004) tutkimuk-
sessa. Suomessa desiilisuhteen D9/D1 
luku oli 2,8 vuonna 2011. Se tarkoittaa, 
että desiiliin D9 liittyvä palkka (4921 eu-
roa) on desiiliin D1 liittyvään palkkaan 
(1758 euroa) verrattuna 2,8-kertainen. 
Myös muissa Pohjoismaissa palkat ovat 

jakautuneet suhteellisen tasaisesti. Tosin 
SILC-aineistoa käytettäessä Ruotsi erot-
tuu maana, jossa palkkaerot ovat yllättä-
vänkin suuret2. 

Myös Ranska ja Alankomaat – sekä 
Kreikka – erottuvat maina, joissa palk-
kojen jakautuminen on suhteellisen ta-
saista. Epätasaisesti palkat ovat jakautu-
neet muun muassa Saksassa3. Kuviosta 2 
nähdään, että myös alhaisen palkkatason 
maissa suhteelliset palkkaerot voivat olla 
suuret. Suurten suhteellisten palkkaero-
jen maita ovat esimerkiksi Liettua, Latvia 
ja Viro.

Palkkojen jakautumiseen eri maissa 
vaikuttavat oleellisesti ne institutio-
naaliset puitteet, joissa palkoista sovi-
taan. Neuvottelujärjestelmän luonne on 
voinut olla ratkaisevan tärkeä palkkojen 
jakautumiseen vaikuttava tekijä, koska 
se on vaikuttanut järjestelmän puitteis-
sa harjoitettavan palkkapolitiikan sisäl-
töön. Samoin lainsäädäntö, esimerkiksi 
minipalkkoja koskevat lait, on voinut 
muokata palkkahajontaa huomattavas-
tikin (esim. Herr ja Ruoff 2014; OECD 
2011, 103). 

Pohjoismaissa palkkaeroja on perin-
teisesti pitänyt pieninä ns. solidaarisen 
palkkapolitiikan perinne. Palkkaratkai-
suissa on saatettu kiinnittää erityishuo-
mio matalapalkkaisten aseman kohen-
tamisen. Toisaalta palkkaratkaisut ovat 
olleet varsin koordinoituja, mikä on pitä-
nyt palkkojen muutokset eri sopimus- ja 
toimialoilla samankaltaisina. Yhteen so-
vittamista on voitu pitää tärkeänä siitäkin 
huolimatta, että palkoista sopiminen on 
ollut aiempaa hajautetumpaa, eli paikal-
lisen sopimisen merkitys on korostunut. 
Pohjoismaissa palkanmuodostus on ha-
jautunut erityisesti Tanskassa ja Ruotsis-
sa. Molemmissa maissa hajauttaminen 
on kuitenkin toteutettu organisoidulla 
tavalla. Suomessa keskitetyt ratkaisut 
ovat perinteisesti olleet keskeisin koor-
dinaation väline.

Pohjoismaista saadut kokemukset 
osoittavat, että palkkaratkaisut voidaan 

sovittaa yhteen eri tavoin. Yhteen sovit-
taminen on ollut keskeinen syy siihen, 
että palkkahajonta on näissä maissa 
pysynyt suhteellisen pienenä. Kaikissa 
Pohjoismaissa koordinaatio on perustu-
nut siihen, että työmarkkinajärjestöjen 
asema – ja erityisesti ay-liikkeen rooli – 
on ollut palkoista sovittaessa keskeinen. 
Ay-liikkeen vaikutusvaltaa on Pohjois-
maissa ylläpitänyt eurooppalaisittain 
korkea järjestäytymisaste.

Palkkaeroja on voinut pitää 
pieninä vaikutusvaltainen 

ammattiyhdistysliike, yleis-
sitovuus tai minimipalkkalait.

Vaikka palkkaneuvottelujen koordinoi-
misen eli neuvottelujen yhteensovit-
tamisen mahdollistava neuvottelujär-
jestelmä on voinut olla keskeinen syy 
suhteellisen tasaiseen palkkajakaumaan 
eri maissa, suhteellisen pienet palkka-
erot matala- ja korkeapalkkaisten välil-
lä on voitu saavuttaa toisillakin tavoin. 
Keskeinen palkkojen hajontaa kaventava 
tekijä on saattanut olla minimipalkka-
lainsäädäntö – ainakin niissä maissa, 
joissa se on aidosti vaikuttanut mata-
limpiin palkkoihin. Edellä mainituis-
ta suhteellisten pienten palkkaerojen 
maista Ranska on esimerkki, jossa mi-
nimipalkkalainsäädäntö on pienentänyt 
palkkaeroja. Myös työehtosopimusten 
kattavuus on niiden laajan yleissitovuu-
den takia Ranskassa erittäin korkea. Se 
on osaltaan pitänyt korkeiden ja matali-
en palkkojen suhteen eurooppalaisessa 
vertailussa pienenä.

Kuviossa 2 toisen ääripään muodosta-
vat maat, joissa suhteelliset palkkaerot 
korkeapalkkaisten ja matalapalkkaisten 
työntekijöiden välillä ovat keskimääräis-
tä suurempia. Latvia, Liettua ja Viro ovat 
maita, joissa palkoista sovitaan pääsään-
töisesti yrityskohtaisesti. Näissä maissa 
palkansaajien järjestäytymisaste on al-
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BALTIAN MAISSA PALKOISTA SOVITAAN YRITYSKOHTAISESTI JA NIISSÄ ON 
HYVIN ALHAISET MINIMIPALKAT – PALKKAEROT OVAT SUURIA.
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Kuvio 3. Matalapalkkaisten osuus (%) kokoaikatyötä tekevien keskuudessa vuonna 2011.

hainen, 8–10 prosenttia, eikä työehto-
sopimusten kattavuus yllä kuin 12–25 
prosenttiin. Toisin kuin Ranskassa jär-
jestäytymisasteen alhaisuutta ei korvaa 
laaja työehtosopimusten yleissitovuus 
(Visser 2013). Maissa on lakisääteinen 
minimipalkka, mutta sen taso on niin 
alhainen, ettei se kavenna korkeiden ja 
matalien palkkojen eroa (Eurofound 
2014b:106).

Suuren palkkahajonnan omaavien 
maiden joukkoon kuuluu myös kaksi 
suurta maata, Iso-Britannia ja Saksa. 
Iso-Britannia muistuttaa Baltian maita 
siinä suhteessa, että palkoista sovitaan 
pitkälti yrityskohtaisesti. Neuvottelu-
järjestelmään ei sisälly mekanismia, joka 
lisäisi koordinaatiota palkoista neuvotel-
taessa ja sovittaessa. Järjestäytymisaste 
on jonkin verran korkeampi kuin Baltian 
maissa (hieman alle 30 prosenttia) mutta 
kuitenkin alhainen esimerkiksi Pohjois-
maihin verrattuna. Työehtosopimusten 
alhainen kattavuus (noin 30 prosenttia) 
on yksi lisätekijä, joka ylläpitää suhteel-
lisen suuria eroja korkeapalkkaisten ja 
matalapalkkaisten välillä.

Saksa on eurooppalaisten maiden 
joukossa erikoistapaus. Neuvottelujär-
jestelmä on muuttunut viimeisten kah-
denkymmenen vuoden aikana tavalla, 
jolle ei ole helppoa löytää vertailukoh-
taa eurooppalaisten maiden joukossa. 
Neuvottelujärjestelmän muutosta on 
luonnehdittu vähintäänkin osittaiseksi 
murentumiseksi tai eroosioksi (esim. 
Schulten ja Bispinck 2014). Eroosio 
on näkynyt muun muassa työehtosopi-
musten kattavuuden pienenemisenä. 
Kattavuus vaihtelee huomattavasti eri so-
pimusaloilla, mutta matalapalkka-aloilla 
se on selvästi keskimääräistä pienempi. 
Muutoksen yksi osa on ollut palkoista 
sopimisen hajautuminen eli yrityskoh-
taisen palkoista sopimisen yleistyminen. 
Siihen on liittynyt mahdollisuus tinkiä ai-
empaa helpommin työehtosopimuksiin 
kirjatuista palkoista ja muista työehdois-
ta. Palkoista sopimisen hajautuminen on 

Saksassa ollut keskeinen palkkahajonnan 
kasvun syy.

”Palkoista sopimisen 
hajautuminen on 

Saksassa ollut keskeinen 
palkkahajonnan kasvun 

syy.”

MATALAPALKKAISUUS EUROOPASSA
Palkkojen jakautumiseen vaikuttavat 
tekijät vaikuttavat myös matalapalkkai-
suuden yleisyyteen (esim. Grimshaw 
2011). Tarkastelimme tutkimuksessamme 
matalapalkkaisuutta määrittelemällä ma-
talapalkkatyö työksi, josta saatava palkka 
on 2/3 mediaanipalkasta. Kuvio 3 kuvaa 
näin määritellyn matalapalkkaisuuden 
yleisyyttä eurooppalaisissa maissa. Ma-
talapalkkaisuutta oli vähän maissa, joissa 
palkkahajonta oli suhteellisen pieni, ja 
suhteellisen paljon niissä maissa, joissa 
palkat jakautuivat epätasaisesti.

Suomi kuuluu niihin maihin, joissa 
matalapalkkatöitä on eurooppalaises-
sa vertailussa varsin vähän. Vuonna 
2011 Suomessa teki matalapalkkatyötä 

15 prosenttia kokoaikaisista palkan-
saajista. Matalapalkkaisuuden raja oli 
1900 euroa. Tanska erottuu maana, 
jossa matalapalkkaisuus oli poikkeuk-
sellisen harvinaista. Pohjoismaat ovat 
maaryhmä, jossa matalapalkkaisuutta 
on eri tutkimusten perusteella keski-
määräistä vähemmän. Käyttämämme 
SILC-aineiston perusteella matalapalk-
katyö on Ruotsissa yllättävänkin yleistä, 
mutta jo aikaisempien analyysien perus-
teella SILC-aineisto liioittelee matala-
palkkaisten töiden yleisyyttä Ruotsissa 
(esim. Eurofound 2014b: 110–112). Ku-
viossa 3 Ranska ja Portugali ovat maita, 
joissa matalapalkkatyö oli Tanskan jäl-
keen harvinaisinta. Molemmissa maissa 
on lakisääteinen minipalkkakäytäntö, 
joka on vähentänyt matalapalkkatyön 
yleisyyttä. Toisaalta Pohjoismaissa työ-
ehtosopimuksiin kirjatut alimmat ohje-
palkat ovat toimineet eri sopimusaloilla 
lakisääteisiin minipalkkoihin rinnastet-
tavina ohjenuorina.

Koska Saksa on maa, jossa palkkojen 
jakautuminen on epätasaista, ei ole yl-
lättävää, että siellä myös matalapalkkatyö 
on erittäin yleistä. Vuonna 2011 matala-
palkkatyötä teki 23 prosenttia kokoai-
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katyötä tekevistä palkansaajista. Se on 
yleistynyt erityisesti palvelualoilla - esi-
merkiksi hotelli- ja ravitsemistoimin-
nassa, vähittäiskaupassa ja parturi- sekä 
kampaamoalalla. Samalla kun palkkake-
hitys teollisuuden ja palvelujen välillä 
on eriytynyt, matalapalkkaisuus palve-
lualoilla on yleistynyt huomattavasti. 
Matalapalkkaisuus koskettaa erityisesti 
nuoria, naisia, vähän koulutettuja ja ulko-
mailta maahan muuttaneita (Schulten 
ja Bispinck 2014).

Matalapalkkaisuutta 
vähentävät tekijät ovat 

samoja, jotka vähentävät 
palkkakeroja.

TALOUSKRIISIVUOSIEN ERITYIS-
PIIRTEITÄ 
Euroalueen kriisin takia ajanjakso 2007–
2011 oli eurooppalaisessa taloushistorias-
sa ainutlaatuinen. Kriisimaat ovat viime 
vuosina erottautuneet muista maista 
erityisesti siten, että niissä palkat ovat 
voineet myös laskea. Palkkojen laskun 
voimakkuudessa Kreikka on ollut eri-
tyistapaus myös kriisimaiden joukossa. 
Espanjassa korkeat palkat kääntyivät hie-
noiseen laskuun vuonna 2010 ja Portuga-
lissa vuotta myöhemmin. Tuolloin myös 
matalat palkat Portugalissa laskivat.

Tämä ei kuitenkaan ole ollut ainoa 
palkkoihin liittyvä huomionarvoinen 
kehityspiirre kriisimaissa: niissä ne in-
stitutionaaliset puitteet, joissa palkois-
ta on neuvoteltu ja sovittu, ovat tulleet 
muutospaineiden kohteiksi. Muutoksen 
arkkitehtina on toiminut EU-elinten 
ohella Kansainvälinen valuuttarahasto. 
Muutokset ovat voineet koskea esimer-
kiksi palkkaneuvottelujen tasoa, niiden 
koordinaatiota ja yleissitovuussäädöksiä 
(ETUI 2014: 69–82, Eurofound 2014a, 
Schulten ja Müller 2013). 

Euroalueen 
kriisimaissa toteutetut 

työmarkkinoiden 
rakennemuutokset johtavat 
mm. palkkaerojen kasvuun.

Aiemmat esimerkiksi Saksasta saadut 
kokemukset osoittavat tämänkaltais-
ten muutosten kasvattavan palkkaeroja 
korkeapalkkaisten ja matalapalkkaisten 
palkansaajien välillä. Niiden perusteel-
la palkkahajonta voi kasvaa jo tehtyjen 
muutosten seurauksena useassa maassa 
oleellisesti. Toistaiseksi olemassa olevien 
palkkatietojen perusteella ei kuitenkaan 
voida vielä tehdä voimakkaita johtopää-
töksiä. Ä
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Viitteet

1 Artikkeli on osa Palkansaajasäätiön rahoittamaa 

”Suomalainen palkkataso EU-vertailussa” -projek-

tia (ks. Kangasniemi ym. 2014). 

2 Tämä Ruotsiin jo joissakin aiemmissa tarkaste-

luissa liittyvä piirre johtuu mahdollisesti tavasta, 

jolla palkkatiedot Ruotsin osalta on muodostettu 

(ks. Eurofound 2014b, 111–112)

3 Sveitsi on maiden joukossa erikoistapaus. Itäval-

lan palkkahajontaan saattavat vaikuttaa aineiston 

erityispiirteet.
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Loukusta ylös tahtotilalla?

Miksi afrikkalaisen 
köyhän kylän äiti ei 
pane tytärtään kou-
luun vaan naittaa 
hänet saman kylän 

vanhalle ukolle toiseksi tai kolmanneksi 
vaimoksi? Kurjuus periytyy silloin van-
hemmilta lapselle. Tai miksi suomalaisen 
syrjäkylän poika jättää koulun perus-
kouluun ja jää asumaan peräkammarin 
pojaksi? Ja mitä sanottavaa taloustietei-
lijällä tähän voisi olla?

Ensimmäinen vastaus kehitysmaan 
köyhän perheen osalta on tietysti, ettei 
perheellä ole varaa kouluttaa lastaan; 
pohjoismaisen nuoren kohdalla, joka 
voisi saada ilmaista koulutusta, vastaus 
ei ole yhtä ilmeinen. Köyhyys selittää 
paljon, mutta joukko uutta, psykologiasta 
ammentavaa taloustieteellistä tutkimusta 
antaa ymmärtää, että päätösten takana on 
muutakin tärkeää. 

Yksi mahdollisuus on tietysti, että 
köyhät ovat köyhiä, ja geneettisten 
ominaisuuksien peritiyvyyden kaut-
ta heidän lapsensa myös, koska heiltä 
puuttuu sellaisia tietoja ja taitoja, joita 
taloudelliseen menestykseen tarvitaan. 
Mutta Mani ym. (2013) osoittavat, että 

syy-seuraussuhde toimii myös toiseen 
suuntaan: köyhyys itsessään syö henkisiä 
voimavaroja. He tutkivat tätä kahden hy-
vin erilaisen kohderyhmän avulla: intia-
laisten maanviljelijöiden ja bostonilaisen 
ostoskeskuksen asiakkaiden keskuudes-
sa. Molempien piti suorittaa sekä lyhyt 
älykkyystesti että tarkkaavaisuustesti. 

Samat intialaiset maanviljelijät teki-
vät samanlaisen testin juuri satokauden 
jälkeen ( jolloin he olivat suhteellisen 
varakkaita) ja juuri ennen uutta viljelys-
kautta ( jolloin tuloja oli vähän): testitu-
lokset heikkenivät selvästi, kun vastaajat 
elivät köyhyydessä. Ostoskeskusten asi-
akkailta taas selvitettiin heidän tulota-
sonsa ja pyydettiin heitä kuvittelemaan 
rahaa vievä, huolestuttava taloudellinen 
tilanne. Kun köyhät ja rikkaat asiakkaat 
selviytyivät muuten testistä samoin, ta-
lousmurheista muistutettujen köyhien 
asiakkaiden tulokset huononivat selvästi 
verrattuna rikkaisiin.

 Syy tuloksille on helppo ymmärtää. 
Köyhyys vie huomiota, ja henkinen 
kapasiteettimme on samalla lailla ra-
jallinen kuin rahallinen budjettimme: 
huomio ja murehtiminen syö voimava-
roja. On yhtä lailla helppo ymmärtää, 

miten köyhyys vie huomion pitkän ajan 
suunnitelmista päivästä päivään selviyty-
miseen. Jos joka päivä joutuu ponnistele-
maan saadakseen perheensä juuri ja juuri 
ruokittua, on vaikea löytää voimia suun-
nitella lastensa koulutusta, joka voi vaatia 
säästämistä vuosikymmien ajan. Silloin 
niin sanottu köyhyysloukku on valmis: 
köyhyys vaikuttaa säästämisasteeseen, 
ja säästämisasteen alhaisuus vaikuttaa 
siihen, ettei köyhyydestä pääse irti.

 Toinen loukkuja ylläpitävä mekamis-
mi ovat puutteellisesti asetetut tavoitteet 
(engl. ”aspirations failure”). Jos köyhän 
kylän asukkaat ovat vuosisatojen kulu-
essa tottuneet samaan perinteiseen elä-
mänmenoon, ja nuoret näkevät vertais-
ryhmänsä lähinnä tekevän päätöksiä, 
jotka eivät merkitse suuria muutoksia 
heidän elämäänsä, on ymmärrettävää, 
että omatkin tavoitteet asettaa vastaa-
valle, ehkä tarkoituksenmukaista alhai-
semmalle tasolle. Maantieteellinen eris-
täytyneisyys saattaa lisäksi merkitä sitä, 
että muualle pois muuttaneiden mahdol-
lisesti parempi tilanne ei ole näkyvästi 
esillä positiivisena roolimallina. 

Tietenkin köyhät (lähinnä?) kärsivät 
mahdollisuuksien puutteesta, mutta 
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on uskottavaa, että odotusten ja tavoit-
teiden asettamisella on oma roolinsa. 
Olisiko niin, että suomalaisten nuorten 
syrjäytymisessä juuri näillä psykologisil-
la tekijöillä olisi oma vaikutuksensa? Ku-
kaan meistä tuskin on ollut täysin valmis 
pitkän ajan päätöksentekoon reilusti alle 
20-vuotiaana. 

Miten tavoitteisiin voidaan vaikut-
taa? Bernard ym. (2014) tutkivat tätä 
koeasetelman avulla Etiopiassa. Sa-
tunnaisesti valittujen kylien asukkaille 
näytettiin videota, jossa vastaavanlaisen 
maalaismaisen ympäristön asukkaat 
olivat onnistuneet kohentamaan elinta-
soaan uudistamalla yritystoimintaansa. 
Plasebo-ryhmälle näytettiin normaalia 
etiopialaista viihdettä ( jotta pelkän tv:n 
katsomisen vaikutus saatiin puhdistettua 
pois) ja loput jäivät verrokkiryhmään. 

Kyläläisten tavoitteenasetantaa ver-
rattiin ennen toimia ja kuusi kuukautta 
intervention jälkeen. Osoittautui, että 
innostavan videon nähnyt koeryhmä 
asetti elämälleen korkeampia tavoit-
teita, ja tämä heijastui myös todellisiin 
taloudellisiin päätöksiin säästämises-
sä, lainanottohalukkuudessa ja lasten 
koulutuksessa. Aika näyttää, antoivatko 
tutkijat kyläläisille tyhjiä uskomuksia 
vai heijastuiko asenteiden muutos myös 

pitkän ajan elinolojen kohentumisena. 
Miten loukusta siis noustaan? Aina-

kaan loukkuja ei kannata vahvistaa te-
kemällä turhan byrokratian vuoksi itse 
itsensä auttaminen vaikeaksi. (Onko täs-
sä maassa tehty esimerkiksi kaikki mah-
dollinen työttömien byrokratialoukun 
purkamisen suhteen?) Näyttäisi myös 
siltä, että pelkkä rahallisen tilanteen hel-
pottaminen voisi edesauttaa parempien 
päätösten tekemistä (tämä olisi yksi lisä-
syy rahallisten tulonsiirtojen käyttöön-
otolle köyhissäkin maissa), mutta voi 
olla viisasta sitoa ainakin osa politiikas-
ta pitkän ajan tavoitteita edesauttavaan 
toimintaan, säästämiseen, ja erityisesti 
nuorten koulutukseen, jottei tahtotilaa 
aseteta liian alhaalle. Ä
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Viron talouden perustat 
ovat itsenäistymisen jäl-
keisten kahden vuosi-
kymmenen ajan nähneet 
melkoisia mullistuksia. 

Se on näkynyt sekä talouden rakenteis-
sa – mm. teollisuuden ja rahatalouden 
integroitumisessa Pohjoismaiden tuo-
tantoketjuun – että kansantalouden ko-
konaistuotannon nousussa. Työllisyy-
den yleiskuva on se, että tuottavuuden 
kasvaessa työpaikat ovat vähentyneet 
ratkaisevasti maantaloudessa, ja että eri-
tyisesti viimeisen vuosikymmenen ajan 
palvelualojen, ml. ICT-alan työpaikat 
ovat lisääntyneet.  

Nykyisin on helppo unohtaa, että 
pitkän neuvostotalouden aikakauden 
jälkeen luotiin yksityisomistus periaat-
teessa vasta 1990-luvun alussa. Samoin 
on talouden nykyisten rakennemuutos-
paineiden kohdalla hyvä muistaa esi-
merkiksi se, ettei silloin vielä finanssi-
järjestelmällä ollut roolia investointien 
ohjaajana eikä tunnettu konkurssilain-
säädäntöä. Talouden vanhojen toimivi-
en rakenteiden puute toisaalta ilmeisesti 
helpotti joitakin uudistuksia, esimerkik-

si talouden digitalisointia, mikä on ollut 
tärkeä tuottavuuden parantaja viimeisen 
vuosikymmenen aikana. 

Rakenteellinen kehitys on heijastunut 
suhteellisen vahvana tulotason nousuna. 
Kun vielä 1990-luvun jälkipuoliskolla 
Viron ostovoimalla korjattu bkt asukas-
ta kohden oli selvästi alle puolen EU:n 
keskitasosta, saavutti se kymmenisen 
vuotta myöhemmin 70 prosentin rajan, 
mikä sijoittaa Viron talouden globaalis-
sa vertailussa pikemminkin vauraimman 
kolmanneksen joukkoon. Tältä osin on 
kehitys ollut selvästi tukemassa ns. kon-
vergenssiteoriaa, jonka mukaan sopivien 
institutionaalisten muutosten kautta ta-
louksien tuottavuus- ja siten myös tulo-
tasojen pitäisi lähentyä toisiaan. Viro ei 
toki ole ollut siltä osin yksin, vaan saman-
kaltainen suhteellisen hyvä kasvukehitys 
on ollut yleistä koko Itä-Euroopassa, ml. 
Baltian maissa (kuvio 1).

Globaalissa maavertailussa 
Viro on noussut jo vauraimpaan 

kolmannekseen.

Kehitys ei ole luonnollisestikaan kul-
kenut ilman vastoinkäymisiä. Talouden 
isomman rakennemuutosjakson lopulla 
vuosina 1998–1999 kohtasi Viro ensim-
mäisen laajemman finanssikriisin ja myös 
Venäjän talouskriisin. Sillä oli toisaalta 
vaikutusta talouden vahvempaan suun-
tautumiseen länsimaisille vientimarkki-
noille, joten kokonaisvaikutus oli ehkä 
jopa positiivinen. 

EU-JÄSENYYS JA FINANSSIKRIISI
1990-luvun lopun kriisiä seurannut 
ajanjakso sisälsi vuonna 2004 liittymi-
sen EU:hun, mikä oli jo sinänsä merkki 
talouden rakenteiden riittävästä kehit-
tyneisyydestä. Liittyminen kuitenkin 
selvästi nopeutti tuotanto- ja palvelu-
markkinoiden integroitumista Euroo-
pan yhteismarkkinoihin ja oli osaltaan 
vauhdittamassa Viroon suuntautuvaa 
ulkomaista pääomavirtaa. Kasvun kiih-
tyminen, vahva ja silloin jo pääosin 
Pohjoismaisessa omistuksessa toimiva 
pankkisektori sekä eritoten työmarkki-
noiden avautumisen kautta vahvistuneet 
tulo-odotukset nopeuttivat entisestään 
lainanottoa ja rakennusalan aktiviteettia.

Viron talouden 
rakennemuutospaineet

Finanssikriisin jälkeinen talouden tasapainottuminen on Virossa näkynyt sekä tuotannon parantuneessa tasossa 
että kohentuneessa tulotasossa. Samalla työmarkkinoiden integroituminen on lisännyt paineita nopeuttaa yritysten 

tuottavuuden paranemista ja siten tuloerojen vähentämistä suhteessa Pohjoismaihin. Viime vuosien kehno kysynnän 
kehitys päävientimarkkinoilla on kuitenkin osaltaan pitänyt talouskasvua vaisuna. Kilpailukyvyn parantamiseksi ja 

ulkoisen muuttovirran tasapainottamiseksi Viron talous tarvitsee jatkuvaa rakennemuutosta.
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Märten Ross 
korostaa, että pysyäkseen 
kilpailukykyisenä Viron 

talouden täytyy 
jatkaa rakenteellista 

muutosta.
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Tämä ei toki ollut ainoastaan Viron 
erikoispiirre. Voi jopa sanoa, että Viro 
’otti oman osansa’ viime vuosikymmenen 
alkupuoliskon globaalista optimismista. 
Mutta kuten laajemminkin, niin myös Vi-
rossa se heijastui lopulta kiinteistömark-
kinoiden yliampumisena, työvoiman lii-
allisena keskittymisenä rakennusalalle 
ja (palkka)inflaation epätasapainoisena 
nousuna. 

Viime vuosikymmenellä 
myös Viron kiinteistömarkkinat 

ylikuumenivat, ja niiden 
tasapainottuminen alkoi jo 

ennen globaalia finanssikriisiä.

Talouden tasapainottuminen kestämät-
tömäksi kehittyneen luotto- ja raken-
nusalan noususuhdanteen jäljiltä alkoi 
selvästi jo ennen globaalin finanssikriisin 
puhkeamista vuoden 2008 syksyllä. Kiin-

teistöjen hintojen kasvu taittui viimeis-
tään vuoden alussa, ja kotimaisen ky-
synnän vähentyessä myös kauppataseen 
alijäämän pienentyminen oli näkyvissä 
jo vuoden puolivälissä. Aluksi sopeutu-
mista helpotti viennin jatkunut kasvu, 
mikä sai tukea siihen saakka pysyneestä 
hyvästä kasvuvireestä ml. Pohjoismais-
sa ja Venäjällä, mihin osaltaan vaikutti 
raaka-ainehintojen huipputaso.

Tilanne huononi kuitenkin selväs-
ti globaalin finanssikriisin puhjettua 
syksyllä 2008. Tilanteen kärjistymisen 
syynä eivät olleet odotuksien vastaisesti 
niinkään pääomavirtojen tai korkotason 
heilunnat, mitkä olivat sinänsä odotet-
tavissa, vaan täysin odottamaton kehi-
tys globaalissa kaupankäynnissä. Vaikka 
viennin romahdus, mikä jäikin lopulta ly-
hytaikaiseksi, ei ollut sinänsä isompi kuin 
esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa, oli 
sen haittavaikutus yleiseen luottamuk-
seen ja aktiviteettiin ilmeisesti rankempi 
juuri Viron kaltaisissa maissa. 

Pohjoismaisista naapureista poiketen 
Virolla ei ollut aikaisemman buumin ja 
alemman kehitystason vuoksi saman-
laista puskuria esimerkiksi luottomark-
kinoilla, mikä olisi luvannut ainakin 
väliaikaisesti elvyttää voimakkaasti ra-
kennusalaa ja kotimaista kulutusta. Pi-
kemminkin päinvastoin – Viron ollessa 
vielä osa ns. kehittyneitä markkinoita, 
kohdistui sen taloustilanteen kestävyy-
teen voimakkaita ennakkoluuloja ainakin 
vielä 2009. Paradoksaalisesti se ehkä kui-
tenkin helpotti poliittista päätöksentekoa 
ja nopeutti rakenteellisia uudistuksia esi-
merkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa. 

Rakenteellinen rakennusalan ja kau-
pan sekä viennin väliaikainen notkahdus 
näkyi heti myös työmarkkinoilla. Työttö-
myys nousi vuoden 2010 alussa tilapäises-
ti jopa lähelle pariakymmentä prosenttia. 
Sen vaikutus kotimaiseen kysyntään ja 
asuntomarkkinoihin oli voimakas.

Talouden elpymistä sopeutumisen 
ensivaiheiden jälkeen tukivat kuitenkin 
monet rakenteelliset vahvuudet. Työ-
markkinoiden joustavuus paransi vien-
nin kilpailukykyä, ja esimerkiksi euron 
käyttöönoton todennäköisyyden nousu 
kohensi yleistä luottamusta pääoma-
markkinoilla. Kun euroon siirtyminen 
tapahtui lopulta ilman vaihtokurssin 
heiluntaa, tuki taloutta hieman yllättä-
en myös euromääräisten asuntoluotto-
jen iso osuus koko luottokannasta, mikä 
oli ennen koettu huomattavana riskinä 
finanssivakaudelle. Kun asuntoluotot oli 
pääosin kytketty lyhytaikaisiin euribor-
korkoihin, saivat kotitaloudet ja muut 
velalliset sen alenemisesta huomattavaa 
helpotusta korkomenojen vähennettyä. 
Se selittää osaltaan yllättävää tulosta, et-
tei buumin jäljiltä jäänyt paljon raken-
nusprojekteja kesken, ja ongelmaluotto-
jenkin kanta nousi lopulta huomattavasti 
vähemmän kuin talouden kovaa supistu-
mista silmällä pitäen pelättiin.

Oma osansa talouden kriisihallinta-
kyvyssä oli ilmeisesti myös 1990-luvun 
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Kuvio 1. Bkt:n kehitys kiintein hinnoin Baltian maissa (indeksi, 1995 = 100).

Lähde: Eurostat (ESA95).

FINANSSIKRIISI VAIKUTTI VIROON VOIMAKKAAMMIN KUIN 
POHJOISMAIHIN.
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Kuvio 2. Viron talouden kehitys (indeksi, 2000 = 100, pysyvin hinnoin, SNA tilastot, 4 nka).

Lähde: Eesti Statistikaamet.

jälkipuoliskon innovaatiolla yritysve-
rotuksessa. Viron valtio nimittäin luo-
pui yritysten tuloverotuksesta ennen 
voittojen ulosottoa osinkoina. Vaikka 
se ei sinänsä tarkoita loppujen lopuksi 
huomattavan alhaista yritystoiminnan 
verotusta, tukee se järjestelmänä kuiten-
kin yritysten kasvua, kun tuotot voidaan 
investoida uudelleen yritystoimintaan 
ilman tarvetta rahoittaa erikseen tulove-
roa esimerkiksi lainakantaa korottamalla. 
Kriisin yhteydessä ilmeni, että sen avulla 
kerätyt reservit olivat ilmeisen tarpeel-
lisia yritysten kriisinsietokyvyn tukemi-
sessa ja helpottivat niiden selviytymistä 
taloustilanteen äkillisestä huonontumi-
sesta.

Euron käyttöönotolla 
vuoden 2011 alussa oli hyvin 
myönteisiä vaikutuksia Viron 

talouteen.
 

Tilanteen vakautumisessa oli myös 
määräävä osa itsenäistymisen jälkeisel-
lä varovaisella finanssipolitiikalla. Kun 
julkinen velkataso pysyi alle 10 prosen-
tin tasolla bkt:sta, ei kriisistä aiheutunut 
huomattavaa lisähuolta esimerkiksi vel-
kakestävyyden suhteen. Julkinen sektori 
pystyi siten saavuttamaan kaksi tavoitetta 
melkeinpä yhtä aikaa: tukea riittävästi 
eurorahoituksen avulla taloutta – esimer-
kiksi julkiset investoinnit kasvoivat mer-
kittävästi vuosina 2010–11 – ja toisaalta 
täyttää euron käyttöönottoon vaadittavat 
kriteerit. Euron käyttöönotolla vuoden 
2011 alussa oli toisaalta huomattava vai-
kutus talouden luotettavuuden parantu-
miseen.

FINANSSIKRIISIN JÄLKEEN SEURASI NO-
PEA TALOUSKASVU
Viron talouden kasvu osoittautui ripeäksi 
heti finanssikriisin jälkeen. Pääosin teol-
lisuusinvestointien ja viennin vetämänä 

bkt kasvoi vuosina 2010–2012 keskimää-
rin 5,5 prosenttia. Teollisuustuotanto ja 
vienti ylittivät kriisiä edeltäneen tason 
jo vuonna 2011. 

Viron teollisuuden ja viennin rakentei-
den kohdalla on myös tärkeää osoittaa, 
ettei yhdenkään tuotantohaaran tai yri-
tyksen osuus viennistä ole ollut yli vii-
denneksen. Siltä osin ovat talouden ris-
kit pysyneet kokoonsa nähden verrattain 
hyvin tasapainotettuina, vaikka toisaalta 
tämä on nostanut aika ajoin kysymyksiä 
suuremman keskittymisen tarpeesta kil-
pailukyvyn parantamiseksi globaaleilla 
markkinoilla.

Myös työllisyys kääntyi kriisin jälkeen 
parempaan suuntaan pelättyä nopeam-
min ja työttömyys laski huomattavasti 
ennakoitua ripeämmin. Siinäkin oli huo-
mattava rooli teollisuuden aktiviteetin 
ja viennin normalisoitumisella. Viron 
työttömyysaste puolittui kolmessa vuo-
dessa vuoden 2010 keskimääräisestä 17 
prosentista ja on nyt jo selvästi sekä alle 

EU:n keskitason ja suurin piirtein samal-
la tasolla Suomen kanssa. 

Kotimaisen kysynnän parantuminen 
kesti jonkun verran pidempään. Vähit-
täiskauppa alkoi kasvaa selvemmin vas-
ta vuonna 2011. Vaikka kiinteistöhinnat 
alkoivat kohentua ison romahduksen 
jälkeen jo suhteellisen aikaisessa so-
peutusvaiheessa, pysyivät nekin vielä 
vuonna 2012 selvästi huipputasoa alem-
pina. Ensisopeutuksen jälkeen on siten 
elpyminen niilläkin toimialoilla ollut ver-
rattain vahvaa. Viimeisen parin vuoden 
kasvu onkin ollut enemmän kotimaisen 
kysynnän vetämää, mitä on tukenut no-
peutunut palkkojen kasvu sekä pysyvästi 
parantunut työllisyys. 

Samalla viimeisten kahden vuoden 
aikana on bkt:n reaalikasvu kuitenkin 
ollut ehkä odotettua hitaampaa. Verrat-
tain nopeiden kasvuvuosien jälkeen jäi 
vuoden 2013 reaalikasvu suhteellisen 
vaatimattomaan pariin prosenttiin, ja 
vuoden 2014 alkupuoliskolla kasvu on 

VIRON TYÖTTÖMYYSASTE ON NYT SUUNNILLEEN SAMALLA TASOLLA 
KUIN SUOMESSA.
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keskimäärin ollut samaa tasoa. Toki 
sekin on ollut parempi tulos kuin eu-
roalueella keskimäärin. Osittain siihen 
vaikuttikin kauppakumppanien kasvun 
yleinen heikkous ja erityisesti tilanteen 
heikkeneminen lähimarkkinoilla, Venä-
jällä ja Suomessa. 

Toinen suoranainen tekijä oli aiemmin 
vahvasti kasvaneiden julkisten inves-
tointien alentumisen kertaluonteinen 
vaikutus, kun esimerkiksi kriisin jäl-
keiseen aikaan sopivasti ajoittuneet ja 
hiilidioksidipäästöjen myynnin tuella 
kasvaneet julkiset investointiprojektit 
päättyivät. Tämän vuoden erityispiirre 
on luonnollisesti ollut myös dramaatti-
nen ulkopoliittinen kehitys Ukrainassa 
ja Venäjällä, millä on odotetusti jonkun 
verran vaikutusta myös alueemme ta-
lousaktiviteettiin, vaikkei vienti ole-
kaan ollut niistä markkinoista yliriip-
puvainen.

Viennin ja julkisten 
investointien heikko kehitys 

on jarruttanut Viron 
talouskasvua parin viime 

vuoden aikana.

Samalla voidaan kuitenkin spekuloida, 
että kasvun heikkenemisellä on ollut 
myös joitakin rakenteellisia piirteitä. 
Pienempänä tekijänä voidaan esimerkik-
si mainita kauttakulkukaupan heikko ke-
hitys, millä oli huomattava vaikutus juuri 
vuoden 2013 kasvun hidastumiseen. Se 
heijasti suurelta osin Venäjän satamain-
vestointien valmistumista, mikä rajoitti 
eniten juuri Viron kautta kulkevaa raaka-
aineiden kauttakulkua, ja siten sen ak-
tiviteetin pienentymistä ei voida pitää 
mitenkään lyhytaikaisena ilmiönä.

Laajemmat rakenteellisen kehityksen 
piirteet liittyvät kuitenkin ilmeisesti 
pysyvään tarpeeseen jatkaa talouden 
uudistamista. Sen pohjana on jatkuva 

tarve pystyä parantamaan talouden yleis-
tä tuottavuutta, jotta sen tuella tulotaso 
pystyisi nousemaan riittävästi ja Viron ta-
louden kilpailukyky paranisi myös EU:n 
työmarkkinoilla.

DEMOGRAFIA JA TYÖMARKKINAT
Huomattava osa Viron talouden suunta-
uksista on määräytynyt työmarkkinoiden 
kehityksen myötä. Institutionaalisesti 
sitä on vuosien varrella muokattu ver-
rattain joustavaan suuntaan. Erityisesti 
palkkojen määräytyminen on jo pitkään 
ollut Eurooppaan verrattuna hajautettu 
yritystasolle. Useiden muiden työehtojen 
lainsäädäntö muuttui joustavammaksi 
kuitenkin vasta 2000-luvulla kriisin ai-
kana. Joustavuuden avittamana työllisyys 
kääntyi nousuun 1990-luvun alkupuolis-
kon myllerrysten jälkeen, ja eurooppalai-
sessa vertailussa se on pysynyt verrattain 
korkeana, pl. luonnollisesti kriisiajan 
2009–2010 taso. 

Samalla työvoiman tarjontaa on rajoit-
tanut sekä nettosyntyvyyden että -maa-
hanmuuton negatiivinen saldo. Vaikka 
syntyvyys on tällä vuosituhannella pysy-
nyt 1990-luvun heikon tason yläpuolella, 
ja toisaalta vielä nytkin näkyy työmarkki-
noilla itsenäisyysliikkeen eli 1980-luvun 
jälkipuoliskon ”beibi-buumin” jälkiä, ei 
se ole ollut riittävä ehkäisemään tulevi-
en vuosien aikana iskevää yhteiskunnan 
vanhentumispainetta. 

Mutta vaikka luonnolliset demografi-
set paineet ovat yksinään jo merkittävä 
tekijä talouden tulevaisuuden muok-
kaajana, ovat viimeisen parinkymme-
nen vuoden aikana muuttovirrat olleet 
vaikuttamassa työmarkkinatilanteeseen 
ja talouteen jopa sitäkin enemmän. Kun 
1990-luvun alkupuoliskolla negatiivinen 
saldo heijasti enemmän neuvostoajan 
jälkiä – esimerkiksi neuvostoarmeijan 
upseerien ja niiden perheiden muuttoa 
takaisin Venäjälle – niin 2000-luvulla 
sitä on pikemminkin muokannut työ-
markkinoiden avautuminen ja integroi-

tuminen erityisesti Euroopan unionissa. 
Vaikka se prosessi on ollut esillä koko 
Itä-Euroopassa, on Viron kannalta eri-
tyispiirteenä ollut luonnollisesti Suomen 
asema.

Suomen erityisasemaa Viron työmark-
kinoilla on pohjustanut sekä maantie-
teellinen että kulttuurinen läheisyys. On 
kuitenkin selvää, että työmarkkinoiden 
integraation päällimmäisenä vetäjänä 
ovat olleet isot palkkaerot ja toden-
näköisesti ehkä vielä enemmän myös 
pitemmän aikavälin tulo-odotukset. 
Työmarkkinoiden avauduttua erityi-
sesti EU:hun liittymisen jälkeen kilpai-
lu työntekijöistä voimistui entisestään. 
Palkkojen vahvan kasvun myötä kriisiä 
edeltäneen buumin aikana palkkaerot 
Viron ja Suomen välillä pienenivät kyl-
läkin jonkun verran ja suhdanteen viime 
vaiheissa, kun tulo-odotukset olivat yli-
optimistisessa huipussaan, muuttovir-
rat väliaikaisesti jopa tasapainottuivat 
(kuvio 3).

Isot palkkaerot Suomen 
ja Viron välillä ovat 
olleet tärkein tekijä 

niiden työmarkkinoiden 
integraatiossa.

Kriisin vaikutus oli kuitenkin taas maas-
tamuuttoa vahvistava ja sitä aluksi Suo-
menlahden eri puolten erisuuntaisten ke-
hityskulkujen vuoksi. Samalla kun Viron 
palkka- ja työllisyyskehitys ja keskipitkän 
aikavälin tulo-odotukset saivat kolauk-
sen vuosien 2008–2009 kriisin aikana, 
jatkui Suomessa työmarkkinoilla suh-
teellisen vahva palkkojen nousu ja hyvä 
työllisyyskehitys. Sekä palkkojen isojen 
korotuspäätösten että korkeana pysyneen 
kotimaisen kulutuksen ja rakennusalan 
aktiviteetin vaikutuksesta palkkaerot 
Suomen ja Viron välillä revähtivät vuosi-
na 2009–2010 vahvasti. Ei ole siten kovin 

”TYÖVOIMAN TARJONTAA ON RAJOITTANUT SEKÄ NETTOSYNTYVYYDEN 
ETTÄ -MAAHANMUUTON NEGATIIVINEN SALDO.”
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Kuvio 3. Viron nettomaahanmuutto 2004-2013.

Lähde: Eesti Statistikaamet.

yllättävää, että juuri niinä vuosina netto-
muuttovirrat laajenivat isolle miinuksel-
le. Siten ei voida aliarvioida pohjoismais-
ten naapureiden työmarkkinakehityksen 
vaikutusta Viron muuttotilastoihin viime 
vuosikymmenen lopulla.

Ei ole siten kovin yllättävää, että Vi-
ron talous on ainakin osittain reagoinut 
tähän prosessiin vieläkin nopeammal-
la palkkatason nousulla sekä vuosina 
2012–2013 että vielä tänäkin vuonna. 
Viron keskipalkka on kolmessa vuodes-
sa noussut yli 20 prosenttia ja Sloveniaa 
lukuun ottamatta Viron palkkataso eu-
roissa mitattuna on noussut ilmeisesti 
korkeimmaksi Itä-Euroopan vertailussa. 
Ero Pohjoismaihin on toki vielä huomat-
tava. 

Nopeutunut palkkojen nousu ja kehitys 
työmarkkinoilla ovat ilmeisesti osittain 
selittämässä kansantalouden reaalikas-
vun alentumista viime vuosina. Tilas-
toissa onkin huomattavaa, että käyvin 
hinnoin mitattu bkt:n kasvu on pysynyt 
vahvana vielä viime vuosina, samalla kun 
reaalikasvu on hieman alentunut. Siinä 
heijastuu esimerkiksi palvelualojen no-
peampi hintojen nousu, mikä usein on 
pääosin määräytynyt juuri kotimaisen 
palkkatason mukaan.

Toisaalta on todennäköistä, että tä-
mänkaltainen murros on nopeuttanut 
myös talouden rakenteiden muutosta 
esimerkiksi teollisuudessa, mutta myös 
ICT-alalla, missä tuottavuuden nostotar-
peet ovat muuttuneet vielä aiempaa tär-
keämmiksi. Ilmeisesti se on myös rajoit-
tanut tällaisten investointihankkeiden 
suunnittelua, mikä olisi pääargument-
tina painottanut halvemman työvoiman 
saatavuutta Virossa Länsi-Eurooppaan 
verrattuna. 

Toisaalta voi hyvin olla, että yritystoi-
minnan tehostaminen ja korkeamman li-
säarvon tuotannon edistäminen on jopa 
nopeutunut ja tilastoinnissa sitä on ollut 
vaikea erottaa palkkojen noususta. Sitä 
oletusta tukevat esimerkiksi yrityskyse-
lyiden tulokset, joissa palkkojen noususta 
huolimatta yritykset ovat pitäneet kilpai-
lukykyään jatkuvasti riittävänä. 

Virossa kiihtynyt 
palkkojen nousu on 

saattanut nopeuttaa 
rakennemuutosta samalla 

kun kilpailukyky on pysynyt 
riittävällä tasolla.

Vaikka talouden perustekijät olisivat 
muutenkin nykyvaiheessa alkaneet 
viestiä tarvetta jatkaa talouden pohjan 
uudistamista, jotta pysyttäisiin kilpailu-
kykyisenä myös korkeammalla kustan-
nustasolla, ovat työmarkkinat ilmeises-
ti nopeuttaneet prosessia ja tuottaneet 
odotettua enemmän paineita tuottavuu-
den kasvulle. Avautuneiden työmarkki-
noiden ja vielä hiljattain erittäin laajoina 
pysyneiden tuloerojen keskellä se onkin 
Viron taloudelle ainoa vaihtoehto kehit-
tyä. Ä
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artikkeli Kuvat
maarit kytöharju

Viime viikkojen medi-
aseurannan perusteel-
la voisi kuvitella, että 
sote-uudistuksessa on 
kyse ennen kaikkea ter-

veysalan yritysten toimintaedellytysten 
turvaamisesta ja kuntien itsehallinnos-
ta. Huoli yritysten ja kuntien asemasta 
on ollut sen verran runsaasti esillä, että 
itse uudistuksen tavoitteet ja sisältö ovat 
julkisuudessa jääneet välillä taka-alalle. 
Sote-uudistuksen tavoitteista ei tosin ko-
vin raflaavia otsikoita helposti saa.

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksilla on yhteinen päämäärä, 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edis-
täminen. Sote-uudistuksella on kolme 
selkeää mutta vaativaa tavoitetta: tur-
vata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja 

laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut koko maassa, vahvistaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä 
toteuttaa kustannustehokas ja vaikutta-
va palvelurakenne. Kaksi keinoa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi ovat ylitse 
muiden: sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujen mahdollisimman laaja yhteen-
sovittaminen (integraatio) ja kansallisen 
ohjauksen vahvistaminen.

Tavoitteena on turvata 
yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset 

ja laadukkaat palvelut, 
vahvistaa peruspalveluja sekä 
toteuttaa kustannustehokas ja 

vaikuttava palvelurakenne. 

UUDISTUS ON KUNNIANHIMOINEN
Sote-uudistuksella laitetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestäminen, tuot-
taminen, hallinto, suunnittelu, rahoi-
tus, valvonta ja ohjaus uuteen asentoon. 
Uudistus koskettaa nykyisin kuntien 
järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevia 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, 
kunnallista perusterveydenhuoltoa, eri-
koissairaanhoitoa, vanhustenhuoltoa ja 
sosiaalihuoltoa. Uudistuksen ulkopuo-
lelle rajautuvat siten kaikki sairausva-
kuutuksen osaksi rahoittamat palvelut, 
kuten yksityinen terveydenhuolto ja 
työterveyshuolto sekä kaikki asiakkaiden 
itse maksamat palvelut. 

Sote-uudistus on 1970-luvun alun 
kansanterveyslain jälkeen ylivoimaisesti 
merkittävin sosiaali- ja terveysalaa kos-

Sote-uudistus mahdollistaa 
järjestelmän perinpohjaisen 

uudistamisen 
– uudistuksen onnistuminen riippuu toimeenpanosta

Sote-uudistus laittaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, tuottamisen, hallinnon, suunnittelun, 
rahoituksen, valvonnan ja ohjauksen uuteen asentoon. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle 
sote-alueelle ja tuottamisvastuu enintään 19 kuntayhtymälle. Uudistus selkeyttää toimialan hallinto- ja tuo-
tantorakennetta ja vahvistaa valtakunnallista ohjausta. Sote-uudistus luo edellytyksiä parantaa perustason 

palvelujen saatavuutta, integroida sosiaali- ja terveyspalvelut, toteuttaa tarvittavat rakenneuudistukset sekä 
hidastaa sote-menojen kasvuvauhtia. Sote-uudistus on ensimmäinen askel sosiaali- ja terveydenhuollon 

pitkässä uudistusprosessissa.
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Markku Pekurinen 
tähdentää, että sote-

uudistus on vasta ensim-
mäinen askel, seuraavana 

on vuorossa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoi-

tuksen uudistaminen. 
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Kuvio 1. Sote-alueet.

Läntinen
Keskinen
Pohjoinen
Itäinen
Eteläinen

Pohjakartta © Karttakeskus Oy, Helsinki
HP 25.11.2014

kettava uudistus. Uudistus seuraa useita 
kansainvälisiä kehityssuuntia ja on laa-
juudeltaan poikkeuksellisen kunnianhi-
moinen. Ajan kansainvälisestä hengestä 
poiketen uudistus sivuuttaa asiakkaiden 
valinnanvapautta koskettavat kysymyk-
set, mutta se kylläkin erikseen korostaa 
tarvetta parantaa asiakkaiden osallistu-
mis- ja vaikutusmahdollisuuksia palve-
lujen kehittämisessä. 

Keskeisimmät keinot: 
sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen yhteensovittaminen 
(integraatio) ja kansallisen 
ohjauksen vahvistaminen.

Uudistus pyrkii osaltaan vastaamaan 
julkisen talouden haasteisiin kokoamal-
la Suomen pirstaleiset järjestämis- ja 
tuotantorakenteet suuremmiksi koko-
naisuuksiksi sekä integroimalla sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelut aiempaa 
kokonaisvaltaisemmin koko maassa. 
Sote-uudistuksen voi nähdä myös yhtenä 
keinona kestävyysvajeen taltuttamiseksi. 
Esimerkiksi OECD on arvioinneissaan 
kehottanut Suomea varautumaan väes-
tön ikääntymisen myötä kasvaviin julki-
sen talouden menoihin, eriarvoistumisen 
lisääntymiseen palvelujen saannissa sekä 
keskittämään erikoissairaanhoidon päi-
vystyksiä ja vähentämään laitosvaltai-
suutta. Sote-uudistus vastaa osaltaan 
näihin haasteisiin. 

SYNTYVÄ SOTE-RAKENNE JA RAHOITUS
Sote-uudistus muuttaa kertaheitolla 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisen ja tuottamisen hallinnollisen 
rakenteen lähemmäksi pohjoismaista 
ja länsieurooppalaista käytäntöä. Palve-
lujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 
viidelle sote-alueelle (kuvio 1) ja tuotta-
misvastuu enintään 19 kuntayhtymälle 
(kuvio 2). Samalla järjestämisvastuun 

UUDISTUKSEN ONNISTUMINEN ON KIINNI ENNEN KAIKKEA 
KUNTAPÄÄTTÄJISTÄ.

keskimääräinen väestöpohja kasvaa ny-
kyisestä runsaasta 30  000:sta noin 1,1 
miljoonaan asukkaaseen. Itäinen, Län-
tinen ja Pohjoinen sote-alue noudattavat 
nykyisten yliopistollisten sairaaloiden 
erityisvastuualueiden maantieteellisiä 
rajoja, toisin kuin Eteläinen ja Keskinen 
sote-alue. Tuottamisvastuulliset kunta-
yhtymät rakentuvat todennäköisesti pää-
piirteittäin nykyisten sairaanhoitopiirien 
mukaisesti. 

Sote-alueen rahoitus perustuu kuntien 
vuosimaksuun. Kunta maksaa sote-alu-
eelle palvelujen järjestämisestä maksun, 
jonka suuruus riippuu kunnan asukas-

määrästä (paino 20 %) sekä palvelujen 
tarvetta kuvaavista tekijöistä, väestön 
ikärakenteesta ja sairastavuudesta (paino 
80 %). Käytettävät ikä- ja sairastavuuste-
kijät ovat samoja, joiden mukaan kunta 
saa valtionosuutta sosiaali- ja terveyspal-
veluihin (kuvio 3). 

Tuottamisvastuussa oleva kuntayhty-
mä saa rahoituksen toimintaansa sote-
alueelta osin laskennallisten ja osin 
kustannus- ja vaikuttavuustekijöiden 
perusteella. Asukaslukuun ja tarveteki-
jöihin (ikärakenne ja sairastavuus) pe-
rustuvan rahoituksen osuus on vähintään 
80 prosenttia. Palvelutuotannon kustan-
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Tuottamisvastuullinen
kuntayhtymä

T1 Tn...T2

Sote-alueJärjestämisvastuu

Palvelutuotanto

Tuottamisvastuu

 Viisi sote-aluetta
 1) Eteläinen
 2) Itäinen
 3)  Keskinen
 4)  Läntinen
 5)  Pohjoinen

 Enintään 19
 kuntayhtymää
 1) ≤ 4
 2) ≤ 4
 3)  ≤ 3
 4)  ≤ 3
 5)  ≤ 5

Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu, tuottamisvastuu ja palvelutuotanto 
uudessa sote-järjestelmässä.

TVA 1

Sote-alueet (5)

Institutio-
naalinen
rahoittaja

Tuottamis-
vastuullinen

Järjestäjä

 Valtionosuus kunnalle
 tarveperusteisesti (ikärakenne,
 sairastavuus, olosuhdetekijät):

TVA 4TVA 3TVA 2

Valtio KelaKunta

 Kunta-pohjainen rahoitus:
  asukasluku 20 %
  tarvetekijät (ikärakenne ja
  sairastavuus) 80 %

 Sote-alueen päätösten kautta:
  asukasluku ja tarvetekijät (ikä-
  rakenne ja sairastavuus) ≥ 80 %
  olosuhdetekijät sekä vaikutta-
  vuus- ja tehokkuustavoitteet 
  ≤ 20 %

Kuvio 3. Sote-alueen rahoitus.

nuksiin vaikuttavien olosuhde- ja muiden 
tekijöiden sekä vaikuttavuus- ja tehok-
kuusvaatimusten osuus rahoituksesta voi 
olla enintään 20 prosenttia. 

SOTE-UUDISTUS TARJOAA 
EDELLYTYKSET PALVELUJEN 
PARANTAMISELLE
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkai-
si kunnissa lausuntokierroksella ollees-
ta lakiluonnoksesta ennakkoarvioinnin 
syyskuun puolivälissä (THL 2014a). Sen 
jälkeen uudistusta valmistellut parla-
mentaarinen ohjausryhmä tarkensi esi-
tystä muun muassa lausuntokierroksen 
palautteen perusteella ja esitteli sote-uu-
distuksen keskeisen sisällön 25.11.2014. 
Ennakkoarvioinnin perusvire oli arvioin-
nin kohteena olleelle esitykselle myön-
teinen. Arvioinnin perushavainnot ovat 
edelleen päteviä. Sote-uudistus luo edel-
lytyksiä parantaa perustason palvelujen 
saatavuutta ja saavutettavuutta. Se luo 
myös edellytyksiä sosiaali- ja terveys-
palvelujen laaja-alaiselle integraatiolle 
ja tarvittavalle rakenneuudistukselle. 
Samalla on kuitenkin todettava, että se, 
miten hyvin uudistuksen tarjoamat mah-
dollisuudet osataan hyödyntää ja miten 
hyvin uudistuksen tavoitteet toteutuvat, 
riippuu viime kädessä uudistuksen toi-
meenpanosta ja ennen kaikkea kuntien 
päätöksistä. 

Miten voimavaroja ja verovaroja pys-
tytään siirtämään erityistason palve-
luista perustason palveluihin? Miten 
sosiaali- ja terveydenhuollon mittavaa 
laitoskapasiteettia pystytään hallitusti 
purkamaan ja tarvittaessa keskittämään? 
Nämä ovat tulevina vuosina kuntapäät-
täjien eteen tulevia vaikeita kysymyksiä. 
Sote-uudistus tarjoaa hyvät edellytykset 
uudistaa tarvittaessa radikaalistikin pal-
velujärjestelmää ja palvelurakennetta, 
mutta viime kädessä kuntien päättäjistä 
riippuu miten hyvin uudistus onnistuu 
ja missä määrin asukkaiden saamat pal-
velut paranevat.

”JOTKUT KUNNAT KIISTATTA HÄVIÄVÄT JA JOTKUT VOITTAVAT UUDESTA 
RAHOITUSJÄRJESTELMÄSTÄ.
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”YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUJEN TUOTTAJIEN ASEMA 
EI UUDISTUKSEN TULOKSENA OLENNAISESTI MUUTU.”

UUDISTUS SELKEYTTÄÄ HALLINTO- JA 
TUOTANTORAKENNETTA
Sote-uudistuksen myötä muodostuva 
hallinto- ja tuotantorakenne on nykyis-
tä selkeämpi, joskaan ei kovin elegantti. 
Järjestämisvastuu siirtyy runsaalta 170 
kunnalta, kuntayhtymältä ja yhteistoi-
minta-alueelta viidelle sote-alueelle 
ja tuottamisvastuu noin 200 erilliseltä 
toimijalta enintään 19 tuottamisvas-
tuulliselle kuntayhtymälle. Yritysten 
ja kolmannen sektorin palvelujen tuot-
tajien asema ei uudistuksen tuloksena 
olennaisesti muutu. Niillä tulee olemaan 
merkittävä rooli erityisesti sosiaalipal-
velujen ja terveydenhuollon perustason 
palvelujen tuottamisessa.  Palvelujen 
tuotantoyksiköiden määrässä tapahtuvia 
muutoksia on tässä vaiheessa vaikea en-
nakoida. Joka tapauksessa järjestämis- ja 
tuottamisvastuussa olevien toimijoiden 
määrän merkittävä väheneminen luo 
nykyiseen nähden paremmat mahdol-
lisuudet sote-järjestelmän hallintaan ja 
ohjaamiseen kansallisella ja alueellisella 
tasolla. 

Syntyvät sote-alueet tulevat olemaan 
taloudellisesti julkisen sektorin merkit-
tävimpiä toimijoita. Niiden budjetoidut 
nettomenot tulevat olemaan arviolta 3–8 
miljardia euroa. Silti niiden päätösvallas-
sa olevat varat kattavat vain noin kolme 
neljäsosaa kunkin alueen väestön sote-
menoista. Tuottamisvastuulliset kun-
tayhtymät tulevat olemaan alueidensa 
suurimpia työnantajia ja merkittävimpiä 
veronmaksajia.

KANSALLINEN OHJAUS VAHVISTUU 
JONKIN VERRAN
Sote-uudistus vahvistaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon kansallista ohjausta. 
Kunnat, palvelujen tuottajat ja henki-
löstö ovat pitkään toivoneet valtiovallan 
ryhtyvän määrätietoisemmin ohjaamaan 
toimialan kehitystä ja selkeyttämään eri 
toimijoiden roolia, vastuita ja odotuksia 
palvelujen tuottamisessa. Sote-uudistuk-

sen myötä sosiaali- ja terveysministeriön 
rooli toimialan ohjauksessa vahvistuu, 
mutta ei riittävästi. 

Sote-alue laatii kerran vaalikaudessa 
järjestämispäätöksen siitä, miten sen vas-
tuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut 
alueella toteutetaan. Ennen järjestämis-
päätöksen hyväksymistä sote-alueen on 
kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä 
ja otettava huomioon sen näkemykset. 
Järjestämispäätös on keskeisin sote-alu-
een toimintaa ohjaava toimintaohjelma, 
jonka toteutumista arvioidaan vuosittain 
ja tarpeen mukaan päivitetään. 

Ministeriö ja sote-alue käyvät vuosit-
tain seuranta-, arviointi- ja tarkistus-
neuvottelun sote-alueen toiminnasta. 
Vuosittaisessa neuvottelumenettelyssä 
muun muassa arvioidaan sote-alueen 
järjestämispäätöksen toteutumista, 
alueen kehitystä ja kehittämistarpeita, 
palvelutarpeiden muutoksia sekä laki-
sääteisten tehtävien rahoitustarvetta, 
kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä 
sekä sovitaan seuraavan vuoden keskei-
set tavoitteet ja niitä tukevat toimen-
piteet. Valtiovallalla ei ole kuitenkaan 
lopullista päätäntävaltaa tai veto-oi-
keutta sote-alueiden toimintaan, kyse 
on pikemminkin aiempaa vahvemmasta 
informaatio-ohjauksesta. 

Uudistuksen jälkeen 
valtiovallan mahdollisuudet 

ohjata 5 sote-aluetta ja 
näiden keinot vaikuttaa 19 
tuotantoalueeseen jäävät 

puutteellisiksi.

Sote-alue päättää järjestämispäätökses-
sään tuotantovastuulliset kuntayhtymät, 
niiden palvelurakenteen, palveluvali-
koiman laajuuden ja palvelutuotannon 
mitoituksen. Samalla sote-alue päättää 
kuntayhtymille maksettavista korvauk-
sista ja viime kädessä niiden palvelu-

tarjonnasta ja kokonaiskustannuksista 
– näin periaatteessa. Vaikka lakiesi-
tyksessä on melko yksityiskohtaisesti 
kuvattu järjestämispäätöksen sisältö, 
epäselväksi jää, mitkä ovat sote-alueen 
todelliset keinot vaikuttaa tuottamisvas-
tuullisten kuntayhtymien toimintaan, 
varsinkin kun vähintään 80 prosenttia 
niiden rahoituksesta määräytyy lasken-
nallisin perustein.   

UUDISTUS VAIKUTTAA LÄHES KAIKKIEN 
KUNTIEN SOTE-MENOIHIN
Kuntien asukasmääriin ja tarvetekijöihin 
perustuva sote-alueen rahoitusmalli pa-
rantaa kuntien menojen ennakoitavuutta 
poistaessaan sairastavuuden satunnai-
suudesta johtuvan menojen vuosivaih-
telun. Sosiaali- ja terveysministeriön, 
valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton te-
kemän yhteisen arvion mukaan joka toi-
sen kunnan sote-menot saattavat nousta 
ja joka toisen laskea siirryttäessä suorite-
perusteisesta rahoituksesta asukasmää-
rään ja tarvetekijöihin perustuvaan ra-
hoitukseen. Neljän vuoden siirtymäaika 
tasoittaa merkittävästi kuntakohtaisia 
menomuutoksia. Lisäksi rahoitusjärjes-
telmästä merkittävästi hyötyvien ja me-
nettävien kuntien siirtymäaikaa jatketaan 
pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle. 
Tästä huolimatta kuntakohtaisten laskel-
mien julkistaminen tullee herättämään 
kiivasta keskustelua. 

Jotkut kunnat kiistatta häviävät ja 
jotkut voittavat uudesta rahoitusjärjes-
telmästä. Miksi näin käy, ei ole yksiselit-
teisesti tulkittavissa. Helppo tulkinta on, 
että asiansa hyvin hoitaneet kunnat jou-
tuvat maksumiehiksi ja huonosti asiansa 
hoitaneita kuntia palkitaan. Todellisuus 
ei liene näin yksinkertainen. Kunnat, joi-
den menot uudistuksen myötä nousevat, 
ovat aiemmin joko järjestäneet sote-pal-
velunsa tehokkaasti (taloudellisesti) tai 
eivät ole tarjonneet asukkailleen riittäviä 
palveluja. Vastaavasti kunnat joiden sote-
menot laskevat ovat joko tuhlailleet tai 
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järjestäneet asukkailleen muita parem-
mat palvelut (määrällisesti ja laadulli-
sesti). Sairaaloiden tuottavuusvertailu-
tietojen perusteella näyttäisi siltä, että 
kuntien väliset erot erikoissairaanhoidon 
menoissa eivät riipu niinkään siitä miten 
hyvin tai tehokkaasti (taloudellisesti) tai 
tehottomasti (tuhlailevasti) kunnat ovat 
palvelunsa järjestäneet vaan pikemmin-
kin siitä miten hyvin tai huonosti asuk-
kaat saavat tarvitsemiansa palveluja (THL 
2014b). 

Kuntakohtaisten menovaikutusten 
arviointia vaikeuttaa myös vuoden 2015 
alusta voimaan astuva valtionosuusuu-
distus. Käytännössä on vaikea erottaa, 
mikä osa kuntien menojen muutokses-
ta johtuu valtionosuusuudistuksesta ja 
mikä osa sote-uudistuksesta.

UUDISTUKSEN MAKROTALOUDELLISIA 
VAIKUTUKSIA ON VAIKEA ENNAKOIDA
Sote-uudistuksen makrotaloudellisten 
vaikutusten ennakointi on vaikeaa, ellei 
jopa mahdotonta. Sote-palvelujen yhtä 
kattavasta järjestämisvastuun integraa-
tiosta ei ole aiempaa kokemusta muista 
maista. Suomalaiset kokemukset Kai-
nuun hallintokokeilusta ja Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksotesta) ra-
joittuvat väestömäärältään pienehköille 
alueille, ja niiden kokemukset kuvaavat 
lähinnä tuottamisvastuullisen kuntayhty-
män eivätkä niinkään sote-alueen toimin-
taa. Näiden kahden alueen kokemusten 
perusteella THL (2014a) arvioi kattavan 
sote-integraation hidastavan kunnallis-
ten sosiaali- ja terveydenhuollon net-
tomenojen kasvua maltillisesti, arviolta 
0–1 tai 0–2,4 prosenttiyksikköä vuodessa. 
Ennakkoarvion mukaan sote-menojen 
laskennallinen ”säästö” olisi vuodessa 
0–190 tai 0–450 miljoonaa euroa. 

Käytännössä on täysin epärealistista 
odottaa, että sote-uudistuksella, tai mil-
lään muulla toimialaa koskevalla radikaa-
lillakaan uudistuksella, olisi mahdollista 
saavuttaa aitoja kustannussäästöjä. Vä-

estön vanhetessa sosiaali- ja terveyspal-
velujen tarve, käyttö ja menot kasvavat 
melko automaattisesti, ellei väestön pal-
velujen saatavuudesta ja laadusta tingitä 
huomattavasti. Sote-uudistuksella ei ole 
mahdollista saavuttaa euromääräisiä 
säästöjä, mutta sillä on mahdollista hi-
dastaa sosiaali- ja terveysmenojen kas-
vuvauhtia – loiventaa menojen kasvun 
kulmakerrointa ja siten täyttää merkittä-
vä osa julkisen talouden laskennallisesta 
kestävyysvajeesta. Kustannuskehityksen 
hillintä on jo sellaisenaan merkittävä saa-
vutus. 

On täysin epärealistista 
odottaa sote-uudistukselta 
aitoja kustannussäästöjä, 
ainoastaan kustannusten 

nousun hillintää.

Sote-uudistus ei automaattisesti hillit-
se menojen kasvua, vaan se edellyttää 
päättäjiltä ja johtajilta kykyä ja taitoa 
hyödyntää uudistuksen mukaisen so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
integraation tarjoamat mahdollisuudet. 
Menokehityksen kannalta ratkaisevaa 
on, miten hyvin sote-alueet onnistuvat 
rakentamaan väestön kannalta tarkoi-
tuksenmukaisen palveluverkon sekä 
purkamaan hallitusti massiivista laitos-
kapasiteettia ja tarvittaessa keskittämään 
laitoshoidon tarjontaa. 

Menokehitykseen vaikuttavat kes-
keisesti valtakunnalliset poliittiset pää-
tökset kuntien tehtävistä ja valmisteilla 
olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon 
budjettikehysmenettelystä sekä se, mi-
ten taloudellisilla kannusteilla hillitään 
menokehitystä.

SOTE-UUDISTUS ON ENSIMMÄINEN ASKEL 
PITKÄSSÄ UUDISTUSPROSESSISSA
Vaikka sote-uudistus on tämän vuosi-
kymmenen superuudistus, se on vasta 

ensimmäinen askel sosiaali- ja tervey-
denhuollon syvälliselle reformille. Sote-
uudistusta valmistelleen parlamentaari-
sen ohjausryhmän rinnalla työskentelee 
parhaillaan toinen laaja parlamentaari-
nen työryhmä, joka työstää vaihtoehtoja 
sosiaali- ja terveydenhuollon monika-
navaisen rahoitusjärjestelmän purka-
miseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitusjärjestelmän uudistaminen on 
todennäköisesti yksi seuraavan halli-
tuksen suurhankkeista. Rahoitusjärjes-
telmän uudistamisehdotuksen valmis-
tuttua joudutaan varmasti palaamaan 
uudelleen palvelujen järjestämiseen ja 
sovittamaan yhteen sote-palvelujen jär-
jestäminen ja rahoitus. Vasta sen jälkeen, 
ensi vuosikymmenen vaihteessa sote-uu-
distus alkaa olla koko lailla valmis – jos 
silloinkaan. Ä

TULOSSA SEURAAVALLA VAALIKAUDELLA: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS.
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Suomessa hyvinvointipalvelu-
jen yhdenvertainen saatavuus 
ei toteudu ja sosioekonomi-
set terveyserot ovat suuret. 
Ne myös kasvavat edelleen 

(Vaarama ym. 2010). Sote-uudistuksen 
päämääränä on väestön sosiaalisen hy-
vinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä 
palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Reformia on mahdotonta saada aikaan, 
jos ei ole olemassa riittävän yhteistä 
ymmärrystä siitä, mitä uudistuksella 
tavoitellaan. Kun keväällä 2014 parla-
mentaarinen, eri puolueiden johdoista 
koottu työryhmä sai yksimieliset linjauk-
set aikaan, se oli helpotus. Sen pohjalta 
käynnistyi järjestämislain nopeatahtinen 
valmistelu. Valmistelussa oli hyödynnet-
tävissä aikaisempien työryhmien työ suu-
relta osin.

Riittävän yhteinen ymmärrys uudis-
tuksen päämäärästä ei vielä riitä, vaan 
siihen on myös sitouduttava. Kokoomuk-

sen ministereiden ja edustajien kommen-
tit loppusyksyn mittaan ovat kertoneet 
sitoutumisen puutteesta. Tosin päämi-
nisteri on vakuuttanut, että uudistusta 
viedään eteenpäin suunnitelman mu-
kaisesti. Parlamentaarinen ryhmä pääsi 
sopuun 14.11.2014. Sen tekemä linjaus on 
merkittävä muutos kevään linjaukseen 
nähden.

Sote-uudistuksen 
toteutuminen edellyttää 

poliitikoilta sekä 
yhteisymmärrystä että 

sitoutumista.

Palveluja tarvitsevien ihmisten, kuntien 
ja alan ammattilaisten kannalta toivoisi, 
että jokainen puolue käytännössä osoit-
taisi sitoutumisensa ja valmiutensa viedä 
uudistuksen tämän vaiheen eteenpäin. 

Muuten julkiset sosiaali- ja terveyspal-
velut rapautuvat entisestään. Myös ih-
misten usko poliittisiin päättäjiin horjuu. 
Vastuu palvelujen yhdenvertaisesta 
saatavuudesta on perustuslakimme mu-
kaan julkisella vallalla. Sote-uudistus 
on nostettu yhdeksi rakennepoliittisen 
ohjelman kärjeksi myös talouden va-
kauttamiseksi. Ihmisten ja yhteiskunnan 
kokonaisetu tulisi olla kaikilla poliittisen 
vastuun kantajilla mielessä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA NYT 
ERILAINEN RAKENNE 
On tärkeää tunnistaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon nykyisten rakenteiden poik-
keavuus toisistaan. Sosiaalipalvelut ovat 
pääosin kunnallista, perustason toimin-
taa. Erityistason sosiaalipalveluja tuotta-
vat pääasiassa sosiaali- ja terveysjärjestöt 
esimerkiksi vammaispalveluissa, ensi- ja 
turvakotitoiminnassa ja päihdepalve-
luissa. Monia näitä erityistason sosiaa-

SOTE-UUDISTUS 
ei voi odottaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista on tavoiteltu jo useiden hallitusten aikana. Eri työryhmien 
esityksissä on ollut paljon yhteistä. Poliittiset linjaukset ovat sen sijaan horjuneet. Yhdenvertainen 

palvelujen saatavuus on vakavasti uhattuna. Kun kunnat eivät selviydy velvoitteistaan, osa ulkoistaa 
sosiaali- ja terveyspalveluja kokonaan suurille yrityksille. Kehityksen suunta on väärä. Sote -uudistus ei 

voi enää odottaa.
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RIITTA SÄRKELÄN mielestä on 
tärkeää, että sote-uudistus etenee tällä 
hallituskaudella. Muuten palveluista tulee 
yksityisten yritysten temmellyskenttä ja 
kulut kasvavat.
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SUURIMPANA HAASTEENA ON VAHVISTAA ERITYISTASON 
SOSIAALIPALVELUJA JA PERUSTERVEYDENHUOLTOA.

lipalveluja ei suurimpia kuntia lukuun 
ottamatta ole kuntien omana toimintana 
lainkaan.

 Tähän asti sosiaalipalvelujen 
ongelmana on ollut se, että erityistason 
sosiaalipalvelujen rakennetta ei ole pys-
tytty synnyttämään maan kattavasti ke-
hitysvammahuoltoa lukuun ottamatta. 
Sote-uudistuksessa on pystyttävä luo-
maan kunnon rakenteet ja edellytykset 
myös erityistason sosiaalipalveluille. 
Tämä merkitsee myös sitä, että järjes-
töissä oleva erityisosaaminen tulee in-
tegroida osaksi uudistuvaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakennetta. Muuten 
on riskinä, että huomattava osa tästä 
osaamisresurssista ja palveluista häviää.

Terveydenhuolto puolestaan on tällä 
hetkellä kolmiportainen. Siinä erotetaan 
toisistaan kunnissa oleva perustervey-
denhuolto, erikoissairaanhoitoa toteut-
tavat keskussairaalat ja vaativinta, har-
vinaisinta hoitoa antavat yliopistolliset 
keskussairaalat. Kun sosiaalipalveluissa 
erityisenä haasteena on erityistason pal-
velujen vahvistaminen ja niille rakentei-
den luominen, on terveydenhuollossa en-
nen kaikkea kyse perusterveydenhuollon 
vahvistamisesta. Siihen voidaan vastata 
siten, että osa nykyisestä erikoissairaan-
hoidosta ja siihen liittyvästä osaamisesta 
tuodaan terveyskeskuksiin esimerkiksi 
erityistason osaajien sinne jalkauttami-
sen tai etä- ja muiden konsultaatioiden 
avulla. Tällä tulisi todennäköisesti ole-
maan vaikutusta joltakin osin eritasois-
ten sairaaloiden työnjakoon.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN 
YHTEYS
Uudistuksessa on asetettu tavoitteeksi 
mahdollisimman laaja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteys, integraatio. Kui-
tenkin julkisessa keskustelussa sote-
uudistus näyttää toistuvasti muuttuvan 
vain terveydenhuollon uudistukseksi. 
Kun tavoitteena on asiakaslähtöinen ja 
tehokas palvelujärjestelmä, sosiaali- ja 

terveydenhuollon mahdollisimman hyvä 
yhteys on välttämättömyys.

Hyvin monissa elämäntilanteissa sosi-
aali- ja terveydenhuollon on toimittava 
hyvin yhteen ihmisten kannalta. Se näkyy 
esimerkiksi vanhusten palveluissa, joissa 
tarvitaan kotisairaanhoitoa ja laajemmin 
muitakin terveyspalveluja, mutta ennen 
kaikkea huolenpitoa ja hoivaa, jotka tu-
levat sosiaalipalveluina. Vanhuus ei ole 
sairaus, vaan tavoitteena on mahdollisim-
man arvokas ja itsenäinen elämä ikäihmi-
sille. Myös vammaiset ja mielenter veys- 
ja päihdeongelmaiset tarvitsevat sekä 
sosiaali- että terveyspalveluja. 

Ymmärretään, että erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollon tulee 
toimia yhteen. Tämä on tärkeää, mutta 
se ei riitä. Myös erikoissairaanhoidosta 
on oltava vahva linkki sosiaalipalvelui-
hin. Lisäksi on useita sosiaalihuollon 
vaativia erityispalveluja, joissa yhteys 
erikoissairaanhoitoon on tarpeen. Näitä 
ovat erimerkiksi seksuaalisesti hyväk-
sikäytettyjen kuntoutus ja hoito, har-
vinaisten vammaryhmien kuntoutus ja 
päihteitä käyttävien raskaana olevien 
naisten kuntoutus.

Monet terveyspalvelujen 
käyttäjät tarvitsevat 

samanaikaisesti myös 
sosiaalipalveluja - ja 

kääntäen.

Aivohalvauksen takia vaikeasti vam-
mautuneen henkilön tilanne voi toimia 
esimerkkinä erikoissairaanhoidon ja so-
siaalipalvelujen yhteyden tarpeellisuu-
desta. Aivohalvauksen kokenut saa hyvän 
hoidon ja kuntoutus käynnistyy erikois-
sairaanhoidossa. Siellä tehdään alkuvai-
heessa tärkeät ja merkittävät satsaukset, 
jotta asianomainen henkilö toipuisi ja 
kuntoutuminen käynnistyisi. Erikois-
sairaanhoidon jakso on kuitenkin rajal-

linen. Jossakin vaiheessa on aika siirtyä 
takaisin omaan kuntaan. Ihanteellisessa 
tapauksessa perusterveydenhuollossa 
hänen kuntoutuksensa jatkuu, mutta hän 
ei päädy makaamaan terveyskeskuksen 
vuodeosastolle. Jotta palveluasumiseen 
tai tuettuna asumiseen siirtyminen olisi 
mahdollista, yhteyden sosiaalihuoltoon 
ja – palveluihin pitää toimia. Kodin tai 
uuden asunnon muutostyöt, kotipalvelut 
ja henkilökohtainen avustaja ovat usein 
välttämättömiä edellytyksiä kotiutumi-
selle. Jos tämä koko ketju ei toimi, kalliit 
satsaukset erikoissairaanhoidossa ovat 
olleet turhia. Terveyskeskuksen vuode-
osastolle makaamaan jäänti romuttaa 
hyvin nopeasti kaiken kuntoutumisessa 
saavutetun. Lisäksi se tuottaa erittäin 
suuret kustannukset, inhimillisistä kär-
simyksistä puhumattakaan. 

Kysymys yksinomaan tässä erimerkis-
sä ei ole pienestä asiasta yhteiskunnan 
kannalta. Aivohalvaukseen sairastuu 
vuosittain noin 15 000 suomalaista eli 
38 ihmistä joka päivä. Heistä kaksi kol-
masosaa on yli 64-vuotiaita ja kolmannes 
työikäisiä. Aivohalvaus on merkittävin 
aikuisiän vammaisuutta aiheuttava sai-
raus. Jopa kolmannes yli puoli vuotta 
sairastumisen jälkeen elossa olevista 
on päivittäisissä toiminnoissaan muista 
riippuvaisia. Suuri osa tarvitsee päivit-
täisiä tukitoimia ja kuntoutusta. Pelkäs-
tään terveydenhuollon kustannusten 
aivohalvauksesta hautaan on arvioitu 
olevan 863 000 euroa potilasta kohden 
(Meretoja 2012).

JÄRJESTÄMISVASTUU VIIDELLE SOTE-
ALUEELLE
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
misvastuu on määritelty viidelle sote-
alueelle. Järjestämisvastuu tarkoittaa 
sitä, että sote-alueen on huolehdittava 
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenver-
taisesta saatavuudesta alueen eri osissa. 
Parlamentaarisen ryhmän 14.11. sopiman 
linjauksen mukaan se päättää tuottamis-
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SOTE-ALUE PÄÄTTÄÄ PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ, JA TUOTANTOALUE 
VASTAA NIIDEN TUOTTAMISESTA.

vastuussa olevista kuntayhtymistä. Kun-
tayhtymän sijaan tuottamisvastuu voi 
olla vastuukunnalla, jos alueen kunnat 
yksimielisesti niin päättävät. Ohjaus-
ryhmä päätti kuntayhtymien enimmäis-
määräksi 19. Alueiden päätöksellä niiden 
määrä voi olla tätä pienempi.

Sote-alue kantaa vastuun palvelujen 
kehittämisestä ja tietyistä viranomais-
tehtävistä. Se vastaa myös lähipalvelujen 
saatavuudesta, rahoituksen ja voimavaro-
jen kohdentamisesta tuottamisvastuussa 
oleville kuntayhtymille sekä hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen tavoitteista. 
Se määrittää myös palveluhankintojen ja 
palvelusetelin käytön keskeiset periaat-
teet ja laajuuden. Sote-alueet ovat hal-
linnollisesti kuntayhtymiä, joiden hal-
lintoon osallistuvat kaikkien alueeseen 
kuuluvien kuntien edustajat. Jokaisen 
kunnan on kuuluttava johonkin sote-
alueeseen ja se määritellään laissa.

Perustuslain 19§ turvaa 
riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut kaikille 
asuinpaikasta riippumatta.

Perustuslaki takaa kunnallisen itsehal-
linnon. Yksi kriittinen kohta uudistuksen 
valmistelussa on ollut se, miten määri-
tellä kuntien äänen kuuluminen sote-
alueilla niin, että se on sopusoinnussa 
perustuslain kanssa. Pohdinnassa on 
tarkasteltava myös sitä, että perustusla-
ki asettaa yhtälailla julkisen vallan teh-
täväksi taata yhdenvertaiset ja riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille asuin-
paikasta riippumatta. Jos kunnallinen it-
sehallinto ja ihmisten perusoikeuksien 
takaaminen joutuvat ristiriitaan, punnin-
nassa joudutaan ottamaan kantaa siihen, 
kumpi on määräävämpi. Oletettavasti 
lain pykälien keskinäinen järjestys ker-
too jo jotakin lainsäätäjän näkemyksestä 
asioiden keskinäisestä tärkeydestä: riit-

tävät sosiaali- ja terveyspalvelut turva-
taan kaikille asuinpaikasta riippumatta 
perustuslain 19 §:ssä ja kunnallinen it-
sehallinto 121 §:ssä.

TUOTTAMISVASTUISTEN KUNTA-
YHTYMIEN JA KUNTIEN MUUN 
TOIMINNAN SUHDE
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
erotetaan toisistaan. Sote-alueet ovat 
ennen kaikkea palvelujen järjestäjiä. 
Tuottamisvastuuta niille on määritelty 
vain erilaisissa tukitoiminnoissa ja lisäksi 
tietyillä kriteereillä palvelujen tuottami-
sessa keskittämistä vaativissa palveluis-
sa, jos näitä ei voida muuten turvata. 

Tuottamisvastuu on määritelty muo-
dostettaville korkeintaan 19 kuntayhty-
mälle. Sitä ei enää mahdollisteta kunnil-
le. Tämä tuo mukanaan uusia haasteita. 
Muodostuvat tuotantokuntayhtymät 
ovat erittäin suuria. Niiden johtaminen 
edellyttää laaja-alaista sosiaalipoliit-
tista, terveyspoliittista, hallinnollista, 
taloudellista ja johtamisosaamista. So-
siaali- ja terveydenhuollon tasapuoli-
sen kehittämisen kannalta kriittistä on, 
että tuottamisvastuisia kuntayhtymiä ei 
muodosteta entisten erikoissairaanhoi-
topiirien varaan. Tarvitaan uusi rakenne, 
joka lähtee rakentumaan alueen ihmisten 
tarpeista käsin, vahvistaa sosiaalipalvelu-
jen perustasoa ja perusterveydenhuoltoa 
sekä niiden tueksi toimivan sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityistason osaami-
sen. Muuten erikoissairaanhoito vie ja 
muu rapautuu.

On varmistettava, että myös kuntiin jää 
itselleen sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamista. Niillä on edelleen hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen tehtävä. Sa-
moin edelleenkin tarvitaan ajantasaista 
tietoa kuntalaisten tarpeista, missä hy-
vinvointikertomus voi toimia välinee-
nä. Ehkäisevän ja edistävän toiminnan 
kannalta kriittinen kohta on sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteys kuntien muihin 
toimialoihin, sivistys- ja opetustoimeen, 

liikunta- ja nuorisotyöhön, asumiseen, 
kaavoitukseen, liikenteeseen ja elinkei-
notoimintaan. Sosiaalihuolto ei ole vain 
palveluja. Uudessa rakenteessa tarvitaan 
viisautta varmistaa edellä mainittu ja ra-
kenteellisen sosiaalityön edellytykset. 
Kuntayhtymillä ei ole asukkaita. Kun ar-
vioidaan uuden järjestelmän toimivuutta, 
ei voida arvioida vain palvelujen toimi-
vuutta, vaan on arvioitava ennen kaikkea 
alueen asukkaiden elämää ja tarpeita.

Uusissa tuotantokuntayhtymissä ei 
voida keskittyä vain palveluihin ja pal-
veluprosesseihin. Niihin kuntien palk-
kalistoilta siirtyvät työntekijät ovat fyy-
sisesti jossakin kunnassa. Työntekijöiltä 
edellytetään uudessa rakenteessa aivan 
uudenlaista orientaatiota. Tietyssä pal-
veluprosessissa ei riitä vain sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteydestä huolehti-
minen ja asiakkaan kannalta homman 
sujuvuuden varmistaminen. On raken-
nettava toimiva yhteistyö kuntien mui-
den hallintokuntien kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamista on säilytettävä 

myös kunnissa, 
vaikka järjestämis- ja 

tuottamisvastuut siirtyvät 
niiltä pois.

JÄRJESTÄMISPÄÄTÖS VÄLINEENÄ OHJATA 
KOKONAISUUTTA
Järjestämispäätös on sote-alueilla keskei-
nen väline, jolla määritellään ja ohjataan 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta 
ja laatua väestön tarpeiden mukaisesti. 
Järjestämispäätös on sote-alueen tärkein 
asiakirja siitä, miten sote-alue huolehtii 
järjestämisvastuunsa toteuttamisesta. 
Sote-alue päättää järjestämispäätök-
sen sisällön tuottamisvastuussa olevien 
kuntayhtymien kanssa käytyjen neuvot-
telujen perusteella. Järjestämispäätöstä 
tehtäessä on myös velvoite kuulla alu-
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SOTE-ALUEIDEN JA/TAI TUOTANTOALUEIDEN PÄÄTÖKSENTEKOELIMISSÄ 
TULISI OLLA PALVELUJA KÄYTTÄVIEN IHMISTEN EDUSTUS.

een asukkaita ja heitä edustavia järjes-
töjä. Asukkaiden, palvelujen käyttäjien 
ja järjestöjen tiedolle alueen väestön 
hyvinvoinnista, ongelmista ja tarpeista 
tulee luoda todellinen rakenne.

Järjestämispäätöksen taustalla on 
myös ajatus siitä, että alueen asukkaiden 
tarpeet ja alueen eri osien erilaisuus tu-
lee otetuksi huomioon. Järjestämispäätös 
tehdään neljäksi vuodeksi, mutta sitä tar-
kistetaan vuosittain. Sote-alueiden jär-
jestämispäätöksissä kuullaan sosiaali- ja 
terveysministeriötä. Se ei enää hyväksy 
järjestämispäätöstä, kuten aikaisemmin 
oli ajateltu. Tältä osin valtakunnallisen 
ohjauksen mahdollisuus jää nyt heikom-
maksi.

Järjestämispäätöstä on kritisoitu 
jäykäksi ja sen on väitetty betonoivan 
palvelujen tuottamista. Neljä vuotta ei 
merkitse tuottamisrakenteen liiallista be-
tonointia, vaan luo pitkäjänteiset raamit 
palvelujen saatavuudelle ja tuottamisel-
le. Nykyisin kuntien ratkaisuja pääsevät 
liiaksi ohjaamaan vuosibudjetit ja niiden 
tasapainottamisen vaateet. Käytännössä 
se voi merkitä lyhytnäköisiä ratkaisuja, 
jotka itse asiassa voivat kasvattaa kus-
tannuksia tai siirtää niitä palvelujärjes-
telmän osasta toiselle. Esimerkiksi ensi-
kotien tuesta ja perhetyöstä säästäminen 
voi näkyä myöhemmin huostaanottoina 
(ks. Eronen ym. 2014). 

Vuosittainen arviointi mahdollistaa 
järjestämispäätöksen täsmentämisen 
tarpeiden mukaisesti. Samalla tulisi teh-
dä myös palvelurakenteen toimivuuden 
arviointi. Sen pohjalta on tärkeää tehdä 
korjauksia järjestämissopimukseen ja 
myös jo sovittuun palvelurakenteeseen. 
Uutena ulottuvuutena arvioinnissa tu-
lee olla, miten yhteys ja yhteistyö kun-
tien muiden hallintokuntien kanssa on 
rakentunut. 

VELVOITE IHMISTEN KUULEMISEEN
Lakiluonnos velvoittaa luomaan kun-
talaisille osallistumis- ja vaikuttamis-

kanavia sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisessa. Tämä on erittäin tärkeä 
uusi lähtökohta ja entistä tärkeämpi nyt 
uudessa tilanteessa. Se voi luoda uutta 
hallintokulttuuria kuntayhtymiin, mi-
käli lain velvoite otetaan vakavasti ja se 
realisoituu käytännössä. Kansalaisba-
rometrien mukaan lähes 1,5 miljoonaa 
suomalaista kokee vaikuttamismahdol-
lisuutensa heikoiksi yhteiskunnallisissa 
asioissa. Vaikuttamismahdollisuudet ko-
ettiin melko yhteneväisesti erikokoisissa 
kunnissa. Osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksissa on siis paljon paran-
tamisen varaa. Huomattava osa ihmisis-
tä ilmaisee halukkuutensa osallistua ja 
vaikuttaa, kun sille olisi olemassa väylät 
(Siltaniemi ym. 2009, 2011).

SOSTE on esittänyt, että sote-alueiden 
ja/tai tuotantoalueiden päätöksenteko-
elimiin otettaisiin mukaan palveluja 
käyttävien ihmisten ääntä esille tuovien 
järjestöjen edustus. Järjestöt ovat luon-
teva ja hyvä kanava, jotta kuntalaisten 
ja palvelujen käyttäjien ääni saadaan 
kuuluviin ihmisten suoran osallistumisen 
lisäksi.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikut-
tamismahdollisuuksien vahvistami-
nen voi osaltaan lieventää myös uudis-
tuksessa päätöksenteon etääntymistä 
kuntalaisista. Samalla tulee mahdollisuus 
vahvistaa kansanvaltaisuutta ja eri 
ihmisryhmien tarpeiden mahdollisim-
man tasapuolista esille tuloa.

KILPAILUTTAMINEN RENGIKSI
Sote-uudistuksen yhteydessä on nostet-
tu julkisuudessa esiin myös vaatimuksia, 
että yritykset pitäisi saada samalle viival-
le kuntien kanssa palvelujen tuottamises-
sa.  Tuottamisvastuu on nyt määritelty 
suurille kuntayhtymille. Ne voivat tuot-
taa palvelut itse, ostaa niitä järjestöiltä 
tai yrityksiltä tai antaa palvelusetelin 
palvelun käyttäjälle.

Ei ole olemassa kiistatonta tutkimus-
tietoa siitä, että sosiaali- ja terveyspal-

velujen kilpailuttamisella saavutettaisiin 
yksiselitteisesti kustannussäästöjä tai 
etua palvelujen laadussa. Sen sijaan on 
paljon näyttöä erilaisista kilpailuttami-
sen tuomista pulmista. (Martikainen 
2009; Fredrisson ym. 2006). Palvelu-
kokonaisuuksien sijaan on ostettu yk-
sittäisiä suoritteita tai ostettu palvelu 
on riisuttu niin minimiin, ettei palvelun 
käyttäjä sen varassa selviydy. (Järjestö-
barometri 2011.) Hinta on myös noussut 
keskeiseksi kilpailuttamisen kriteeriksi, 
vaikka se ei ole hankintalain lähtökoh-
ta. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yksityinen tuotanto on kovaa vauhtia 
keskittymässä suurille, usein kansainvä-
lisessä omistuksessa oleville yrityksille. 
(Lith 2013.)

Sote-palvelujen suuria 
tuotantoalueita saattavat 

tulevaisuudessa hallita suurten 
kansainvälisten yritysten 

monopolit.

Tuotantoalueet ovat tulevaisuudessa 
suuria. Esimerkiksi Eteläisellä sote-alu-
eella asuu noin 2,2 miljoonaa ihmistä. 
Se jakautuu neljäksi tuotantoalueeksi. 
On riski, että myös palveluhankinnoista 
tulee hyvin suuria. Jos näin käy, se syrjii 
ja sulkee järjestöt ja pienet tuottajat ulos. 
Se voi synnyttää pitkällä aikavälillä muu-
tamien suurten kansainvälisten yritysten 
monopolit. 

On erittäin tärkeää, että tuottamisvas-
tuussa olevat kuntayhtymät osittavat pe-
rustellusti palveluhankintansa niin, että 
pienten yritysten ja järjestöjen resurssit 
tulevat käyttöön. Kun talous on tiukoilla, 
niitä ei perusteetta pidä tuhlata suurten 
yritysten voittojen ja omistajien osinko-
jen kasvattamiseen. Kuntayhtymissä on 
myös viisasta kehittää innovatiivisten 
hankintojen osaamista. Hankintalakia 
uudistettaessa on käytettävä kaikki di-



�T&Y�talous ja yhteiskunta�4 | 2014�27

rektiivin antamat mahdollisuudet kan-
sallisesti hyväksi. Suomella ei ole varaa 
siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluista 
tulee vain suurten kansainvälisten yritys-
ten temmellyskenttä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
INVESTOINTINA
Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee nähdä 
investointina hyvinvoiviin ihmisiin ja 
taloudelliseen menestykseen. Talouden 
vakaus on tärkeää, mutta kumpaakaan 
ei ole ilman toista. Hyvinvointivaltiota 
rakennettaessa tämä tunnistettiin. Uut-
ta rakennettiin vaiheittain, ilman katta-
vaa suunnitelmaa. Sote-uudistus on niin 
valtava hanke, että myös siinä on viisasta 
uskaltaa edetä vaiheittain, kokeilla, op-
pia kokemuksista ja tehdä tarvittavia 
korjausliikkeitä. Kaiken muuttaminen 
kerralla on utopiaa.

On aika palata investointiajatteluun. 
Investointiajattelu ohjaa näkemään ih-
misten hyvinvointiin, sen edistämiseen ja 
ongelmien ehkäisyyn käytettävät resurs-
sit sijoituksena, ei kulueränä. SOSTE on 
nostanut hyvinvointitalous-käsitteen ja 
-ajattelun välineeksi rakentaa siltaa nyt 
erillään olevien hyvinvoinnin ja talouden 
toimijoiden välille (Särkelä ym. 2014).

”Julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen rapautuva 

kehitys on käännettävissä 
niin ihmisille, taloudelle kuin 

luonnollekin kestävään suuntaan.”

Kun siirrymme kulupuheesta investoin-
tiajatteluun, se suuntaa katsettamme ja 
toimiamme uudelleen myös sote-uudis-
tuksessa. Tarvitsemme uskoa siihen, että 
julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rapautuva kehitys on käännettävissä niin 
ihmisille, taloudelle kuin luonnollekin 
kestävään suuntaan.

Hyvinvointivaltion rakentaminen oli 
myös eettinen projekti. Samoin tulee olla 
sote-uudistuksen. Palveluja ja huolenpi-
toa annetaan, koska on eettisesti oikein 
välittää ja huolehtia toisista ihmisistä. 
Siitä ja kaikista huolehtimisesta tulee 
pitää kiinni sote-uudistuksessakin. Ä
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Julkisen sektorin työmarkkinat 
ja palkkaerot ovat alati tutki-
joita kiinnostava ilmiö niin 
Suomessa kuin ulkomailla-
kin. Palkkaerojen syiksi on 

esitetty muun muassa julkisen sektorin 
työntekijöiden paremmat ominaisuudet 
kuten korkea koulutustaso (esim. Chris-
tofides ja Pashardes 2002), erot työ-
paikkojen ominaisuuksissa (esim. Chat-
terji et al. 2011) ja erot inhimillisen 
pääoman tuotoissa toimialojen välillä 
(Maczulskij ja Pehkonen 2011). Tässä 
artikkelissa puolestaan tarkastellaan alu-
eellisen työmarkkinatilanteen vaikutusta 
julkisen ja yksityisen sektorin väliseen 
palkkaeroon (Maczulskij 2013).

KESKIMÄÄRÄINEN PALKKAERO ON 
KAVENTUNUT PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ
Julkisen ja yksityisen sektorin välinen 
keskimääräinen palkkaero on kaventunut 
1970-luvulta lähtien (kuvio 1). Valtion 
palkat olivat koko tämän ajan suuremmat 
kuin yksityisen sektorin palkat, kun taas 
kuntasektorilla työntekijät ansaitsivat 
vähemmän kuin yksityisellä sektorilla. 
Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin 
välinen palkkaero supistui 20 prosentista 
noin 10 prosenttiin vuosien 1975 ja 2012 
välisenä aikana. Kuntasektorin ja yksityi-
sen sektorin välinen palkkaero oli noin 
2 prosenttia vuonna 1975, mutta vuonna 

2012 palkkaero oli jo reippaasti negatii-
vinen (-10 prosenttia). Jos tarkastellaan 
valtionhallintoa ja kuntasektoria yhdes-
sä, niin koko julkisen sektorin työntekijät 
ansaitsivat noin 10 prosenttia enemmän 
kuin yksityisen sektorin työntekijät 
vuonna 1975, mutta tämä palkkaero kään-
tyi pakkasen puolelle 1990-luvulle tulta-
essa ja oli noin -7 prosenttia vuonna 2012. 

Korkeamäki (2000) tutki valtion ja 
yleisten työmarkkinoiden kehitystä pa-

neeliaineistolla vuosina 1989−1997. Val-
tion palkat olivat nousseet vertailuryh-
mää hitaammin ko. ajanjaksolla. Koska 
kuntasektorin palkat olivat kehittyneet 
samassa suhteessa valtion palkkojen 
kanssa, Korkeamäki (2000) painotti, 
että palkkaerojen kehitys oli johtunut 
pääosin yksityisen sektorin muutoksista.  

Kuviosta 1 näkyy, että vuoden 2007 
jälkeen julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen palkkaero on puolestaan nous-

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen palkkaero ja 
alueelliset työmarkkinat

Alueellinen työmarkkinatilanne vaikuttaa eri tavalla julkisen ja yksityisen sektorin palkkoihin. Tämä on johtanut siihen, 
että julkisen sektorin palkkaetu yksityiseen sektoriin nähden on kasvanut laskusuhdanteiden aikana. Julkisen sektorin 

palkkajäykkyys aiheuttaa myös hajontaa palkkaeroissa työmarkkina-alueittain. Esimerkiksi Uudellamaalla julkisen sektorin 
työntekijä ansaitsee vähemmän kuin saman pätevyyden omaava yksityisen sektorin työntekijä, kun taas korkeiden työttö-

myysasteiden maakunnissa tilanne kääntyy selvästi julkisen sektorin työntekijöiden eduksi. 
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Lähde: Tilastokeskuks.
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VALTIONHALLINNOSSA ON TIENATTU ENEMMÄN KUIN YKSITYISELLÄ 
SEKTORILLA JA KUNNISSA.

PALKKAERON MUUTOS
TYÖTTÖMYYSASTEEN MUUTOS
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Kuvio 2. Julkisen ja yksityisen sektorin välisen palkkaeron muutos ja työttömyysasteen  
muutos vuosina 1977-2012.

Lähde: Tilastokeskuks.

sut, eritoten valtion sektorilla. Kunta- ja 
valtiosektorilla nimellisansiot nousivat 
yksityistä sektoria enemmän vuosien 
2007−2012 välisenä aikana. Talouden 
taantuminen vuoden 2007 jälkeen näyt-
täisi olevan kytköksissä myös palkkaeron 
kasvuun.

PALKKAERO KÄYTTÄYTYY VASTA-
SYKLISESTI
Vaikka keskimääräinen palkkaero on 
laskenut tasaisesti pitkällä aikavälillä, 
niin lyhyellä aikavälillä on havaittavis-
sa vaihteluita palkkaeron kehityksessä. 
Nämä vaihtelut ovat yhteydessä talous-
suhdanteisiin. Yksityisen sektorin palk-
kojen on havaittu vaihtelevan myötäsyk-
lisesti, kun taas julkisen sektorin palkat 
eivät juuri reagoi talouden suhdanteisiin 
(esim. Sanz-de-Galdeano ja Turunen 
2006). Tästä johtuen julkisen ja yksityi-
sen sektorin välinen palkkaero vaihtelee 
vastasyklisesti. Toisin sanoen noususuh-
danteen aikana julkisen sektorin palkat 
laskevat suhteessa yksityisen sektorin 
palkkoihin, kun taas laskusuhdanteen 
aikana julkisen sektorin palkat yksityi-
seen sektoriin nähden kasvavat. 

Julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen palkkaero kasvaa 

(pienenee) työttömyysasteen 
noustessa (alentuessa).

Kuvio 2 esittää julkisen ja yksityisen sek-
torin välisen palkkaeron ja työttömyys-
asteen muutokset prosenttiyksikköinä 
vuosina 1977−2012. Koska taloussuh-
danteiden indikaattorina käytetään nyt 
työttömyysastetta, niin vastasyklisyys-
oletuksen mukaisesti palkkaeron muu-
toksen ja työttömyysasteen muutoksen 
välillä tulisi näkyä positiivinen yhteys. 
Tämä yhteys on ilmeinen, varsinkin 
1990-luvun laman aikana. Työttömyysas-
te nousi noin 5 prosenttiyksikköä vuosien 
1990 ja 1992 välisenä aikana, kun samaan 

aikaan julkisen sektorin palkkaetu kasvoi 
noin kahdella prosenttiyksiköllä. 

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen 
palkkaero käyttäytyy vastasyklisesti myös 
yksinkertaisilla tilastollisilla menetelmil-
lä tarkasteltuna. Tulosten mukaan työt-
tömyysasteen ja suhteellisten palkkojen 
välinen korrelaatio on 0,47, työttömyys-
asteen muutoksen ja suhteellisen palkka-
eron muutoksen välinen korrelaatio on 
0,43 ja työttömyysasteen palkkaerojousto 
on 0,02.1 Molemmat korrelaatiot ja jous-
to ovat tilastollisesti merkitseviä yhden 
prosentin merkitsevyystasolla. 

Ilmiötä on tutkittu myös empiirisesti. 
Maczulskij’n (2013) artikkelissa tar-
kasteltiin alueellisen (maakuntatason) 
työttömyysasteen ja yksityisen ja julki-
sen sektorin palkkojen välistä yhteyttä 
Tilastokeskuksen mikroaineistolla. Vuo-
det 1990−2004 kattava analyysi osoitti, 
että julkisen ja yksityisen sektorin väli-
nen palkkaero vaihtelee vastasyklisesti 
vielä senkin jälkeen, kun mallissa ote-
taan huomioon työntekijöiden koulu-
tus, työkokemus, demografiset tekijät 

ja työpaikan toimiala. Alueellisen työt-
tömyysasteen 10 prosentin (noin yhden 
prosenttiyksikön) nousu on kytköksissä 
1,4 prosentin kasvuun julkisen ja yksi-
tyisen sektorin työntekijöiden välisessä 
palkkaerossa. Tulos kuitenkin vaihte-
lee valtion- ja kuntasektorin mukaan. 
Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin 
välinen palkkaero on kytköksissä 0,7 
prosentin kasvuun, kun kuntasektorilla 
kasvua on 1,3 prosenttia.  

PALKKAERON VASTASYKLISYYS JOHTUU 
ALUEELLISESTA TYÖMARKKINA-
TILANTEESTA
Tutkimuksessa Maczulskij (2013) teh-
tiin useita lisätarkasteluja. Koska käytet-
ty aineisto käsitti pitkän aikasarjan (yh-
teensä 15 vuotta vuosina 1990−2004), 
niin palkkaeron vastasyklisyyttä pys-
tyttiin tarkastelemaan eri ajanjaksoina. 
Tulosten mukaan palkkaero käyttäytyy 
vastasyklisesti varsinkin laskusuhdan-
teen aikana, muttei niinkään noususuh-
danteen aikana. Esimerkiksi 1990-luvun 
alun laman aikana 10 prosentin kasvu 
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PALKKAERO MUUTTUU ENEMMÄN LASKU- KUIN NOUSU-
SUHDANTEESSA.

työttömyysasteessa oli kytköksissä jopa 
2 prosentin kasvuun julkisen sektorin 
palkkaedussa. Vuoden 1993 jälkeisen 
noususuhdanteen aikana palkat nou-
sivat liki samassa tahdissa molemmilla 
sektoreilla. 1990-luvun lopun IT-buumin 
jälkeisen taantuman aikana julkisen sek-
torin palkkaetu yksityiseen sektoriin 
nähden kasvoi taas voimakkaasti. Toisin 
sanoen yksityisen sektorin palkkaetu 
julkiseen sektorin nähden ei juuri kasva 
noususuhdanteen aikana, jolloin myös 
julkisen sektorin ansiokehitys on voi-
makasta. 

Lisäksi artikkelissa tutkittiin, johtuu-
ko palkkaeron vastasyklinen käyttäyty-
minen koko maan taloudellisesta tilan-
teesta vai heijasteleeko ilmiö paikallista 
työmarkkinatilannetta.2 Jos esimerkiksi 
Uudenmaan työttömyysaste on koko 
maan työttömyysastetta pienempi, voi-
daan olettaa, että ko. alueella poiketaan 
sopimusneuvottelujen tuloksista ns. 
palkkaliukumin. 

Ei liene yllättävä tulos, että koko maan 
työmarkkinatilanteen yhteys ansiokehi-
tykseen on sama molemmilla sektoreilla. 
Tämä on ilmeisemmin seurausta keskite-
tystä sopimusjärjestelmästä. Palkkaeron 
vastasyklisyys johtuukin nimenomaan 
alueellisesta työmarkkinatilanteesta. 
Tulokset voidaan esittää seuraavasti: jos 
alueellinen (maakuntatason) työttömyys-
aste on yhden prosenttiyksikön suurempi 
kuin koko maan työttömyysaste, niin ko. 
alueella julkisen ja yksityisen sektorin 
välinen palkkaero kasvaa jopa 3 prosent-
tiyksikköä. Tämä vaikutus on suurempi 
kuntasektorilla kuin valtionsektorilla 
(2 prosenttiyksikköä vs. 3,6 prosenttiyk-
sikköä). Tilanteen ymmärtämiseksi on 
esitetty esimerkkilaskelmia (taulukko 1). 
Pohjatietoina tiedetään seuraavaa: Tilas-
tokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-
kaan koko maan työttömyysaste vuonna 
2013 oli noin 8 prosenttia. Uudellamaalla 
työttömyysaste oli 7 prosenttia, Keski-
Suomessa 10 prosenttia ja Pohjois-Kar-
jalassa 13 prosenttia. 

Empiirisen tutkimuksen tulos koko 
julkiselle sektorille tulkittiin niin, että 
yhden prosenttiyksikön ero alueellises-
sa työttömyysasteessa (verrattuna koko 
maan työttömyysasteeseen) on kytkök-
sissä 3 prosenttiyksikön kasvuun julkisen 
sektorin palkkaedussa. Esimerkkitapa-
uksen perusteella voidaan laskea, että 
Uudenmaan julkisen sektorin palkkae-
tu yksityiseen sektoriin nähden laskee 
3 prosenttiyksikköä (-1 x 3 = -3). Keski-
Suomessa puolestaan julkisen sektorin 
palkkaetu yksityiseen sektoriin nähden 
kasvaa 6 prosenttiyksikköä (2 x 3 = 6). 
Tilanne on erittäin hyvä julkisen sek-
torin työntekijälle, joka asuu Pohjois-
Karjalassa: hänen palkkaetunsa saman 
pätevyyden omaavan yksityisen sektorin 
työntekijää kohden kasvaa 15 prosent-
tiyksikköä. Vaikutukset ovat vieläkin 
suurempia kuntasektorilla. 

”Yhden prosenttiyksikön 
ero alueellisessa 

työttömyysasteessa 
(verrattuna koko maan 

työttömyysasteeseen) on 
kytköksissä 3 prosenttiyksikön 

kasvuun julkisen sektorin 
palkkaedussa.”

JULKISEN SEKTORIN TYÖ HOUKUTTELEE 
TAANTUMISSA
Tutkimuksen tuloksista voidaan vetää 
kolme johtopäätöstä. Ensimmäinen joh-
topäätös liittyy työntarjontaan eri sekto-
rien välillä. Vaikka julkisen ja yksityisen 
sektorin työntekijöiden on havaittu ero-
avan toisistaan monien ominaisuuksien, 
kuten preferenssien, työn arvostuksen 
ja riskihalukkuuden perusteella (esim. 
Blank 1985, Crewson 1997, Heywood 
et al. 2002), niin ulkoiset tekijät voivat 
myös vaikuttaa työntarjontaan. Esimer-
kiksi laskusuhdanteen aikana julkisen 
sektorin työpaikoista voi tulla halutum-
pia, koska julkisen sektorin palkat ovat 
yksityisen sektorin palkkoihin verrat-
tuna riippumattomampia talouskehi-
tyksestä. 

Tutkimukset Yhdysvalloista (Krueger 
1988) ja Italiasta (Pagani 2003) tukevat 
tätä oletusta. Krueger havaitsi, että jul-
kisen sektorin työntarjonta riippuu jul-
kisen sektorin suhteellisista palkoista. 
Lisäksi Krueger huomasi, että taipumus 
hakeutua julkisen sektorin työpaikkoihin 
kasvoi alueellisen työttömyysasteen kas-
vun seurauksena. Paganin tulokset ovat 
samanlaisia. Hän havaitsi, että työnteki-
jät etsivät julkisen sektorin työpaikkoja 
intensiivisemmin silloin, kun yksityisen 
sektorin työmarkkinoiden näkymät ovat 
heikompia. 

Palkkaeron muutos, % -yksikköä
Työttömyysaste 
vuonna 2013

Poikkeama 
(alueellinen T -  koko 

maan T)

Julkinen vs. 
yksityinen

Valtio vs. 
yksityinen

Kunta vs. 
yksityinen

Koko maa (8 %)
Uusimaa (7 %) 7 – 8 = -1 -1 x 3 = -3 -1 x 2 = -2 -1 x 3.6 = -3.6 
Keski-Suomi (10 %) 10 - 8 = 2  2 x 3 = 6  2 x 2 = 4  2 x 3.6 = 7.2 
Pohjois-Karjala (13 %) 13 - 8 = 5  5 x 3 = 15  5 x 2 = 10  5 x 3.6 = 18

Taulukko 1. Esimerkkilaskelmat palkkaeron muutokselle (prosenttiyksikköä) kolmessa maakunnassa.

T = työttömyysaste
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EHDOLLINEN PALKKAERO KASVAA 
PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ
Toinen johtopäätös liittyy varsinaiseen 
palkkaeroon ja sen kehitykseen pitkällä 
aikavälillä. Tulosten mukaan julkisen 
sektorin palkkaetu yksityiseen sektoriin 
nähden kasvaa laskusuhdanteen aika-
na, muttei juuri laske noususuhdanteen 
aikana. Tästä johtuen julkisen sektorin 
palkkaedun pitäisi kasvaa pitkällä aikavä-
lillä. Kuvion 1 laskeva trendi palkkaeron 
kehityksessä ei näyttäisi olevan linjassa 
tämän johtopäätöksen kanssa. Mutta 
kuvion 1 palkkaerot ovat keskimääräisiä 
eroja, kun oikea tapa olisi tutkia ehdol-
lisia palkkaeroja. Toisin sanoen meidän 
pitäisi tarkastella julkisen ja yksityisen 
sektorin välisen palkkaeron kehitystä sa-
man pätevyyden omaavien työntekijöiden 
välillä. Teknisesti tämä toteutetaan siten, 
että mallissa otetaan huomioon henkilöi-
den taustaominaisuuksia kuten koulutus 
ja työkokemus. 

Pitkällä aikavälillä saman pätevyyden 
omaavien työntekijöiden palkat 

ovat nousseet nopeammin 
julkisella kuin yksityisellä puolella.

Julkisen ja yksityisen sektorin välisen 
palkkaeron kehitystä on tutkittu empii-
risesti hyödyntäen samaa Tilastokeskuk-
sen mikroaineistoa vuosille 1990−2006. 
Vielä julkaisemattomien tulosten mu-
kaan samat taustaominaisuudet omaa-
vien työntekijöiden palkkaero julkisel-
la ja yksityisellä sektorilla on kasvanut 
vuodesta 1990 lähtien (kuvio 3). Myös 
ehdollinen palkkaero vaihtelee lyhyellä 
aikavälillä vastasyklisesti: laskusuhdan-
teen aikana palkkaero kasvaa ja nousu-
suhdanteen aikana laskee. Pitkällä aika-
välillä on kuitenkin havaittavissa selkeä 
positiivinen trendi, lineaarisen sovitteen 
korrelaatiokertoimella 0,55. Vuonna 1990 
julkisen ja yksityisen sektorin välinen 
palkkaero oli noin − 5 prosenttia, kun 
se vuonna 2006 oli jo kääntynyt plussan 
puolelle (noin 2 prosenttia). 

PALKKAERO VAIHTELEE MAAKUNNITTAIN
Tulosten kolmas johtopäätös liittyy 
palkkaeroihin eri työmarkkina-alueiden 

välillä. Palkkaeron vastasyklinen käyt-
täytyminen johtuu alueellisesta työmark-
kinatilanteesta eikä koko maan työmark-
kinatilanteesta. Tästä johtuen julkisen ja 
yksityisen sektorin välinen palkkaero voi 
vaihdella myös valtion sisällä alueittain. 
Dell’Aringa et alin (2007) tutkimus 
tukee tätä johtopäätöstä; Italiassa julki-
sen ja yksityisen sektorin välinen palkka-
ero on suurin etelässä, jossa on myös kor-
kein työttömyysaste. Tämä johtuu siitä, 
että julkisen sektorin palkoissa ei juuri 
esiinny alueellista vaihtelua (pieni palk-
kahajonta), kun taas yksityisen sektorin 

palkoissa on paljon variaatiota alueiden 
välillä (iso palkkahajonta). 

Vain Uudellamaalla palkat 
ovat keskimäärin korkeampia 

yksityisellä sektorilla kuin 
julkisella sektorilla.

Tilanne on samanlainen Suomessa. Ku-
viossa 4 on esitetty julkisen ja yksityi-
sen sektorin keskimääräiset vuosiansiot 
maakunnittain, pois lukien Ahvenanmaa. 
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Kuvio 3. Julkisen ja yksityisen sektorin välisen ehdollisen palkkaeron kehitys vuosina 1990-
2006.
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2006.
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Keskimääräiset palkat on laskettu Tilas-
tokeskuksen mikroaineistosta vuodelta 
2006. Keskimääräinen palkka-aineisto on 
järjestelty yksityisen sektorin palkkojen 
mukaan maakunnittain suurimmasta pie-
nimpään. Kuviosta nähdään, että yksityi-
sen sektorin keskimääräiset vuosiansiot 
vaihtelevat maakuntien välillä. Uudella-
maalla on suurimmat palkat, noin 37 000 
euroa vuodessa. Ansiotasoltaan jumbo-
sijalle päätyy Lapin maakunta, 25 000 
euron vuosiansioilla. Jos verrataan Uu-
denmaan ja Lapin maakuntien ansiotulo-
ja julkisella sektorilla, niin molemmissa 
päästään noin 33 000 euron vuositasolle. 
Kuviosta 4 näkyy myös se, että julkisen 
sektorin keskimääräisissä vuosiansioissa 
ei juuri esiinny alueellista vaihtelua. 

Viimeisessä analyysissa on tarkasteltu 
ehdollisia palkkaeroja eri maakunnissa 
vuodelle 2006. Tulokset on esitetty ku-
viossa 5. Tulosten mukaan vain Uudella-
maalla havaitaan negatiivinen palkkaetu 
julkisen sektorin työntekijöille (-5 pro-
senttia). Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja 
Kainuussa julkisen sektorin työntekijä 
ansaitsee noin 15 prosenttia enemmän 
kuin saman pätevyyden omaava yksityi-
sen sektorin työntekijä.3 Ehdollisen palk-
kaeron ja alueellisen työttömyysasteen 
välillä onkin nähtävissä selvä positiivinen 
yhteys; tuloksille sovitetun lineaarisen 
trendiviivan korrelaatio on 0,42. Tulok-
set voidaan kiteyttää seuraavasti: korke-
an työttömyysasteen maakunnissa kan-
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Kuvio 5. Julkisen ja yksityisen sektorin ehdolliset palkkaerot maakunnittain ja työttömyys-
asteen mukaan vuonna 2006.

nattaa työskennellä julkisella sektorilla, 
Uudellamaalla puolestaan ei. 

”Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja 
Kainuussa julkisen sektorin työntekijä 
ansaitsee noin 15 prosenttia enemmän 

kuin saman pätevyyden omaava 
yksityisen sektorin työntekijä.”

Korkean työttömyysasteen alueilla asu-
vat julkisen sektorin työntekijät hyöty-
vät isosta palkkaedusta ja paremmasta 
työturvasta yksityisen sektorin työnte-
kijöihin nähden. Tämä rahallinen etu on 
itse asiassa vielä korkeampi, kosta asu-
miskustannukset ovat pienemmät juuri 
näillä korkean työttömyyden alueilla. Ä

Viitteet

1 Palkkaeron työttömyysjousto kertoo sen, kuinka 

monta prosenttia suhteellinen palkkaero muuttuu, 

kun työttömyysaste nousee yhden prosentin. 

Aikasarjoissa on sovellettu ns. Hodrick-Prescott-

tasoitusmenetelmää, so. aineiston muuttujista on 

poistettu trendikomponentit.

2 Teknisesti tarkastelu toteutettiin siten, että 

palkkaa selitettiin tavanomaisten kontrollimuut-

tujien lisäksi koko Suomen työttömyysasteella 

ja alueellisen työttömyysasteen ja koko Suomen 

työttömyysasteen erotuksella. Ensimmäinen termi 

kuvaa filosofisesti ajateltuna keskitettyä palkkaus-

järjestelmää ja sitovia sopimuksia. Toinen termi on 

tietyn työmarkkina-alueen poikkeama koko maan 

taloustilanteesta. 

3 Saman pätevyyden (kuten sama koulutus ja 

työkokemus) omaavat työntekijät voivat kuitenkin 

olla työpaikkojen hierarkioissa eri asemissa.
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Eurooppa etsii kuumeisesti 
ratkaisukeinoja vaikeana 
jatkuvaan nuorten työt-
tömyysongelmaan. Eri-
tyisesti Etelä-Euroopassa 

nuorten työttömyysasteet ovat nousseet 
ennätyskorkealle ja työttömyysongel-
maan haetaan uusia ratkaisuja. Ratkai-
sukeinoissa katse on kääntynyt Pohjois-
maihin ja niissä pitkään harjoitettuun 
takuuajatteluun. Euroopan komissio 
kehotti 2013 kaikkia jäsenmaitaan laa-
timaan Suomen nuorisotakuuta muis-
tuttavan varhaisen puuttumisen mallin 
kevääseen 2014 mennessä. Komissio 
edellyttää, että kaikille alle 25-vuotiaille 
– olivatpa he rekisteröityneet työttömik-
si tai eivät – nuorille neljän kuukauden 
työttömyyden tai muun toimettomuuden 
jälkeen joko tehdään työtarjous tai tar-
jotaan työharjoittelu-, oppisopimus- tai 
koulutuspaikka. 

Takuu varhaisesta puuttumisesta nuor-
ten työttömyyteen on sinänsä hieno ta-
voite, sillä nuorena koetulla työttömyy-
dellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia 
tulevaan menestykseen työmarkkinoil-
la. Nuorisotakuiden vaikutuksista on 
kuitenkin hyvin vähän tutkimusnäyttöä 
huolimatta siitä, että erilaisia takuita 

NYT – mallia Euroopalle? 
Nuorten yhteiskuntatakuun vaikuttavuus

Nuorisotyöttömyys on osoittautunut sitkeäksi vaivaksi, johon etsitään uusia lääkkeitä kaikkialla Euroopassa. Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa jo pitkään vallalla ollut takuuajattelu on herättänyt laajaa mielenkiintoa. Nuorisotakuiden 

perustana on varhainen, ajallisesti tarkoin paalutettu puuttuminen nuorten työttömyyteen ja yhteiskunnan antama 
takuu aktivoinnista. Täyttääkö nuorisotakuu siihen liitetyt odotukset? Takuiden vaikuttavuudesta on olemassa vain 

vähän tutkittua tietoa. Tässä artikkelissa tarkastellaan vuonna 2005 käynnistyneen Nuorten yhteiskuntatakuun (NYT) 
vaikuttavuutta. 
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Kuvat
maarit kytöharju

on kokeiltu Pohjoismaissa jo vuosikym-
meniä. Tässä artikkelissa arvioimme 
suomalaisen, vuonna 2005 voimaan tul-
leen nuorten yhteiskuntatakuun (NYT) 
vaikuttavuutta. Kyseinen takuu vastaa 
pääpiirteiltään EU:n komission jäsen-
mailleen suosittelemaa mallia eivätkä 
erot nykyiseenkään nuorisotakuuseen 
ole kovin suuria. 

”Nuorena koetulla 
työttömyydellä voi olla 

kauaskantoisia vaikutuksia 
tulevaan menestykseen 

työmarkkinoilla.”

MITÄ NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU 
TARKOITTAA? 
Takuun nimellä nuoriin kohdistettavat 
politiikkatoimet ovat olleet eri maissa 
hieman erilaisia ja ajanoloon muuttuneet 
Suomessakin. Yhteistä nuorisotakuun ni-
mellä kulkeville malleille ovat tavoitteet, 
lupaus varhaisesta puuttumisesta ja yh-
teiskunnan antama takuu aktivoinnista. 
Tavoitteina on yleensä ehkäistä työttö-
myyden pitkittymistä, edistää koulutuk-
seen hakeutumista tai muutoin parantaa 
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KARI HÄMÄLÄINEN (vas.), ULLA 
HÄMÄLÄINEN sekä JUHA TUOMALA  
korostavat, että nuorisotakuu ei aina takaa 
työ- tai koulutuspaikkaa. 
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työelämävalmiuksia sekä ehkäistä nuor-
ten pitkäaikaista toimettomuutta ja syr-
jäytymistä. Vuonna 2005 Suomessa lan-
seerattu nuorten yhteiskuntatakuu sisälsi 
kaikki nämä piirteet. Uudistus tapahtui 
silloisten opetus- ja työministeriöiden 
yhteisellä ohjeistuksella, ilman varsi-
naista lakimuutosta.

Yhteiskuntatakuu aikataulutti nuor-
ten työvoimapalveluita. Alle 25-vuotiaat 
työttömät nuoret tuli tavata kuukauden 
kuluessa työttömyyden alkamisesta. En-
simmäisen kuukauden aikana käynnistet-
tiin yksilöllisen työnhakusuunnitelman 
laatiminen kartoittamalla nuoren tilanne 
ja palvelutarve. Viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa työttömäksi rekisteröi-
tymisestä jokaiselle nuorelle piti laatia 
varsinainen työnhakusuunnitelma, joka 
sisälsi lupauksen aktivointitoimenpitees-
tä. Aktivointilupauksen lunastamiseen 
annettiin aikaa kolme kuukautta sopi-
muksen allekirjoittamisesta. Mahdollisia 
aktiivitoimia olivat työnhakukoulutus, 
työkokeilu, työharjoittelu, työelämäval-
mennus, starttiraha, tukityö tai työvoi-
makoulutus. Työvoimatoimistoja myös 
ohjeistettiin olemaan yhteydessä nuoriin 
takuussa paalutettujen tarkastuspistei-
den välillä.

Vuonna 2005 voimaan 
astunut nuorten 

yhteiskuntatakuu terävöitti 
palveluita työttömyyden 

alussa ja sisälsi takuun 
aktivointitoimenpiteistä 3–6 

kuukauden sisällä.

Mikä siis muuttui vuonna 2005? Ennen 
muutosta nuoret olivat saman palvelu-
järjestelmän piirissä kuin aikuisväestö. 
Työnhakusuunnitelma laadittiin viimeis-
tään 5 työttömyyskuukauden kohdalla 
eikä suunnitelmaan kuulunut aktivoin-
titakuuta. Uudistus siis terävöitti nuorten 

palveluprosessia työttömyyden alussa ja 
tarjosi yhteiskunnan takuun aktiivitoi-
menpiteistä 3–6 työttömyyskuukauden 
kuluessa. 

YHTEISKUNTATAKUU VOI VAIKUTTAA 
MONELLA ERI TAVALLA
Takuulla voi olla monia ja kovin erisuun-
taisia vaikutuskanavia. Nuorisotakuus-
ta korostetaan yleensä sen positiivisia 
puolia: aikaistettu ja tehostettu palvelu, 
yksilöllinen ohjaus ja aktivointitoimen-
pide kartuttavat nuoren osaamista ja 
parantavat työllistymisen edellytyksiä. 
Nuorten yhteiskuntatakuu mielletään 
näistä lähtökohdista vain julkista sekto-
ria velvoittavaksi ja nuorten oikeudeksi. 
Yhdessä laadittava suunnitelma on kui-
tenkin myös nuorta velvoittava, jolloin 
kieltäytyminen työ- tai aktivointitarjouk-
sesta johtaa työttömyysturvan sanktioi-
hin. Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus 
osoittaa, että tämänkaltaisen velvoittavan 
ohjelman vaikutukset eivät välttämättä 
synny pelkästään ”hyvän kautta”. 

Työvoimapolitiikalla on monenlaisia 
vaikutuksia aktivoinnin eri vaiheissa. 
Nuorten aktivointitakuun käyttöönotto 
saattaa jo itsessään muuttaa työttömyy-
den rakennetta. On hyvin mahdollista, 
että osa nuorista ei ilmoittaudu lainkaan 
työttömiksi työnhakijoiksi, mikäli ajatus 
työttömyyden alun tehostuneesta palve-
lutarjonnasta ja uhkaavasta aktivoinnista 
ei tunnu mielekkäältä. Toisaalta tiedäm-
me alle 25-vuotiaiden nuorten hakevan 
muita ikäryhmiä useammin työtä ilman, 
että he ovat rekisteröityneet työttömik-
si. Aktivointitakuu saattaa kasvattaa ky-
seisten nuorten halukkuutta rekisteröidä 
työnhakunsa, jotta he pääsivät nuoriso-
takuun palveluiden piiriin. 

Toinen ennen varsinaista aktiivista 
toimenpidettä toimiva vaikutuskanava 
on havaittu jo työttömiksi rekisteröi-
tyneiden nuorten parissa. Tehostettu 
palveluntarjonta ja näköpiirissä uhkaa-
va aktivointitoimi johtaa osan kohdalla 

siihen, että he mieluummin päättävät 
työnhakunsa kuin osallistuvat aktivoin-
titoimiin. Tämä virta ei kulje pelkästään 
työllisyyteen. Työvoiman ulkopuolelle 
suuntautuvat reitit voivat olla joko po-
sitiivisia tai negatiivisia: nuori voi ak-
tivoitua hakeutumaan koulutukseen, 
mutta reitti saattaa kulkea myös toimet-
tomuuteen ja työvoimahallinnon toimien 
ulottumattomiin.

Työvoimapoliittisen toimenpiteeseen 
osallistumisen aikana takuu puolestaan 
pitkittää työttömyyttä. Aktivointitoimen-
piteen aikana työnhaku yleensä vähenee, 
jolloin myös työllistymisen mahdollisuu-
det heikkenevät ja työttömyys pitkittyy 
(ns. lukkiuttamisvaikutus). Tämän jäl-
keen syntyy mahdollinen aktivointitoi-
menpiteen vaikutus. Aktivointitoimet an-
tavat nuorille taitoja ja kontakteja, jotka 
parhaassa tapauksessa edistävät toimen-
piteen jälkeistä työllistymistä avoimille 
työmarkkinoille. Tutkimuskirjallisuu-
den perusteella työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden positiiviset vaikutukset 
eivät kuitenkaan ole itsestään selviä, ja 
ne vaihtelevat toimenpidelajeittain ja 
osallistujaryhmittäin. 

AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
Pohjoismaissa on vuosikymmenten saa-
tossa ollut käytössä monia käytännön 
sovelluksia aktivointitakuusta, mutta 
tutkimustieto vaikutuksista on vähäistä. 
Ruotsissa Carling ja Larsson (2005) 
arvioivat kunnallisen nuorisotakuun 
käyttöönottoa 1990-luvulla. Heidän tu-
lostensa mukaan nuorisotakuu kohensi 
jonkin verran työllisyyttä ns. uhkavai-
kutuksen kautta, kun nuoret hakeutui-
vat töihin välttääkseen toimenpiteisiin 
osallistumisen. Toimenpiteen aikainen 
lukkiuttamisvaikutus vaikutti kuitenkin 
päinvastaiseen suuntaan, ja nuorisota-
kuun kokonaisvaikutus jäi vähäiseksi. 

Hall ja Liljeberg (2011) arvioivat 
Ruotsin nuorisotakuun muutosta, jossa 
järjestämisvastuu oli paikallisilla työ-

OSA NUORISTA KOKEE AKTIVOINTITOIMET UHAKSI, JONKA TAKIA HE 
EIVÄT REKISTERÖIDY TYÖNHAKIJOIKSI.
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TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA ARVIOITIIN VUONNA 2005 LANSEERATUN 
NYT:N VAIKUTUSTA NUORTEN TYÖLLISTYMISEEN JA SYRJÄYTYMISEN 

EHKÄISYYN. 

voimatoimistoilla. Erotuksena em. tut-
kimukseen he löysivät aktivointijakson 
jälkeisiä positiivisia työllisyysvaikutuk-
sia. Tämä koski tosin vain ensimmäistä 
vuotta, sillä toisena vuonna työllisyys-
vaikutukset syntyivät uhkavaikutuksen 
välityksellä. 

Erisuuntaisten vaikutusten 
takia nuorisotakuun 

kokonaisvaikutukset eivät 
välttämättä ole positiivisia.

Hardoy ym. (2006) arvioivat Norjassa 
tapahtunutta nuorten aktivointitakuun 
tilapäistä laajentamista 20–24-vuotiai-
siin.  Tässä tutkimuksessa työllisyysvai-
kutukset havaittiin suurimmiksi pitkäai-
kaistyöttömien kohdalla.

Suomessa nuorten yhteiskuntatakuuta 
on aiemmin tarkasteltu Pitkäsen ym. 
(2007) tutkimuksessa. Työministeriön ti-
laama raportti keskittyi pitkälti nuorten 
palveluprosessia koskeviin haastattelui-
hin. Tilasto-osiossa verrattiin vähintään 
kolme kuukautta työttöminä olleiden, 
alle 25-vuotiaiden nuorten tilannetta 
ennen ja jälkeen uudistuksen. Tulosten 
perusteella nuorten yhteiskuntatakuu 
vähensi avointa työttömyyttä ja lisäsi toi-
menpiteisiin osallistumista. Työllisyyden 
lievän parantumisen arveltiin johtuneen 
pikemminkin työvoiman kysynnästä kuin 
takuusta. 

Vaikka nuoriin kohdennetun takuu-
ajattelun vaikuttavuutta ei juuri ole 
arvioitu, on työvoimapolitiikan vaikut-
tavuudesta olemassa paljon arviointi-
kirjallisuutta. Aktivointitoimenpiteiden 
vaikuttavuudesta on ilmestynyt kaksi 
laajaa kansainvälistä katsausta (Card 
ym. 2010; Kluve 2010). Yhteenvetona 
voidaan sanoa, että nuorten kohdalla 
toimenpiteiden tulokset ovat vaihtelevia. 

Eurooppalaisessa katsauksessa Kluve 
(2010) summaa nuoria koskevat vaikutta-

vuustulokset näin: 17 tutkimusta raportoi 
positiivisia tuloksia, 5 negatiivisia ja 13 ei 
havaitse aktivoinnilla vaikutusta. Perus-
viesti eurooppalaisesta kirjallisuudesta 
vaikuttaisi olevan, että suoraan nuorille 
kohdennetut toimenpiteet ovat yleensä 
olleet vähemmän tehokkaita kuin yleiset 
työvoimapoliittiset ohjelmat, ja julkisen 
sektorin aktivointi tuottaa yksityissekto-
rin työllistämistä harvemmin positiivisia 
tuloksia.

NYT JA VAIKUTTAVUUS
Politiikkamuutosten arviointiin tarvi-
taan vertailuryhmä, jonka avulla selvi-
tetään, mitä kohderyhmälle olisi tapah-
tunut ilman muutosta. Mikä tahansa 
ryhmä ei tietenkään käy, vaan vertai-
luryhmän täytyy vastata kaikilla tavoin 
kohderyhmää. Havaittavia ryhmäeroja 
kyetään toki huomioimaan arvioinnissa, 
mutta todellisen vaikuttavuuden erotta-
minen nuorten asenteista ja tavoitteista 
on mahdotonta ilman kunnollista koe-
asetelmaa. 

Tämä on tyypillinen ongelma arvioi-
taessa työvoimapolitiikkaa. Jos moti-
voituneet ja helposti työllistyvät nuoret 
osallistuvat toimenpiteeseen, heidän 
työllisyysasteensa on toimenpiteen jäl-
keen muita korkeampi riippumatta siitä, 
edistikö itse toimenpide työllistymistä 
vai ei. Nuorten yhteiskuntatakuulle ase-
tettu ikäraja poistaa kyseisen ongelman 
luoden koeasetelmaa muistuttavan tilan-
teen 25-ikävuoden kohdalle. Yhteiskun-
tatakuun tullessa voimaan nuoret eivät 
voi valita, sijoittuvatko he ikärajan ylä- 
tai alapuolelle. Asenteilla tai motivaa-
tioeroilla ei ole tällöin mitään tekemistä 
toimenpiteeseen osallistumisen kanssa, 
joten ne eivät myöskään vääristä itse ar-
viointitulosta.

Kyseessä ei ole kuitenkaan ilmainen 
lounas, sillä mitä kauemmas 25-vuoden 
rajasta liikutaan sitä erilaisemmiksi ikä-
luokat tulevat. On pitkälle empiirinen 
kysymys, milloin ikäryhmien erot muo-

dostuvat liian suuriksi (ks. Autor 2003). 
Jos ikäryhmien työmarkkinakehityksessä 
esiintyy eroja jo ennen yhteiskuntatakuu-
ta, vaikuttavuusarviota ei ole mielekästä 
perustaa ryhmien vertailuun takuun jäl-
keisinä vuosina. Tutkimuksessamme kes-
kitymme ikäryhmiin 23–27-vuotta, joiden 
työmarkkina- ja muissa muutoksissa ei 
esiintynyt tilastollisesti merkittäviä eroja 
uudistusta edeltävinä vuosina.

Vertailtavien ryhmien muodostamisen 
jälkeen toinen ongelma on selvittää, mitä 
tulisi arvioida. Osa nuorten yhteiskun-
tatakuun tavoitteista on selkeitä. NYT 
kohdentuu työttömiin nuoriin, joten tar-
kastelun tulisi koskea ainakin työttömyy-
den kestoa ja sitä, mihin nuoret poistuvat 
työttömyydestä. Tässä kirjoituksessa kes-
kitymmekin ensisijaisesti työttömyyden 
kestoon ja erilaisiin poistumareitteihin 
työttömyydestä.

Sivuamme myös tavoitteeksi asetet-
tua syrjäytymisen ehkäisyä. Menemättä 
keskusteluun siitä, mitä syrjäytyminen 
tarkalleen on, olemme arvioineet NYT:n 
käyttöönoton vaikutusta joihinkin sellai-
siin vastemuuttujiin, jotka usein liitetään 
syrjäytymisriskiin. Tällaisia ovat esimer-
kiksi tulottomuus, toimeentulotukiasiak-
kuus ja mielenterveysongelmiin määrät-
tyjen lääkkeiden käyttö (ks. tarkemmin 
Hämäläinen ym. 2014). 

Kirjoituksemme aineistona on nuorten 
työmarkkinoiden tutkimukseen suun-
niteltu Youngsters-aineisto. Kyseessä 
on 20 prosentin otos vuosina 1967–1990 
syntyneistä henkilöistä, joista on tieto-
ja alkaen vuodesta 1987. Tästä aineisto-
pohjasta olemme poimineet tarkasteluun 
23–27-vuotiaat henkilöt vuosille 2000–
2007. Alle 25-vuotiaat ovat tutkimuk-
sessamme ns. kohderyhmä ja 25 vuotta 
täyttäneet heidän verrokkiryhmänsä1. 
Aineisto sisältää hyvin yksityiskohtaista 
tietoa työllisyydestä, työttömyydestä ja 
aktivoinnista jaksojen alku- ja loppu-
päivineen, verottajan tulotietoja, koulu-
tukseen hakeutumisen ja osallistumisen 
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Kuvio 1. Poistumistodennäköisyydet työttömyydestä työllisyyteen, aktivointitoimenpiteelle ja työvoiman ulkopuolelle työttömyyden keston mukaan 
koulutusasteittain.

Tilastollisesti merkitsevät estimaatit (p<0,05) merkitty mustalla.
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TUTKITUISTA TYÖTTÖMISTÄ NUORISTA PUOLET OLI AMMATILLISEN 
TUTKINNON SUORITTANEITA JA NELJÄNNEKSELLÄ EI OLLUT PERUSKOULUN 

JÄLKEISTÄ TUTKINTOA. 

tietoja, toimeentulotukitietoja sekä tietoa 
nuorten lääkkeiden käytöstä. Erilaisia 
taustamuuttujia on myös suuri joukko: 
perhe-, alue- sekä maahanmuuttotietoja 
jne. 

TYÖTTÖMYYSJAKSOJEN TARKASTELU
Kuvio 1 kokoaa keskeiset tulokset rapor-
toimalla työttömyydestä poistumisen 
todennäköisyydet työllisyyteen, akti-
vointitoimenpiteelle ja työvoiman ulko-
puolelle työttömyyden keston mukaan eri 
koulutusasteilla2. Kuviossa NYT:n kohde-
ryhmää (23–24,5) kuvataan yhtenäisellä 
viivalla ja takuun ulkopuolella olevaa 
verrokkiryhmää (yli 25-vuotiaat) katko-
viivalla. Ennen-periodi viittaa vuosiin 
2003–2004 ja jälkeen-periodi vuosiin 
2005–2006. Uudistuksen jälkeistä aikaa 
koskevat estimaatit on merkitty pienillä 
ympyröillä kohderyhmässä ja neliöillä 
verrokkiryhmässä. Tilastollisesti merkit-
sevät havainnot esitetään mustalla. Työt-
tömyysjaksojen kesto on rajattu vuoteen, 
sillä nuorten työttömyysjaksot kestävät 
ani harvoin yli vuoden.

Jako ammatillisen tutkinnon suoritta-
neisiin ja ilman tutkintoa oleviin nuoriin 
perustuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin 
työministeriön ohje määrittelee, miten 
palveluprosessi etenee näille ryhmille ja 
mitä palveluja heille tarjotaan. Amma-
tillisen (tai tätä korkeamman) tutkin-
non suorittaneet kuuluvat NYT-ohjeen 
mukaan ammattitaitoisiin nuoriin, jotka 
pystyvät itsenäiseen työnhakuun ja joita 
ohjataan käyttämään työvälityspalvelua, 
työnhakukoulutusta jne. Mikäli tähän 
ryhmään kuuluva nuori on jostain syystä 
suuremman tuen tarpeessa esimerkiksi 
työkokemuksen puutteen tai työttömyy-
den pitkittymisen vuoksi, ensisijaisiksi 
aktivointitoimiksi nousevat työelämäval-
mennus ja työllistämistuki.

Ilman tutkintoa olevat nuoret kuu-
luvat ammattitaidottomien ryhmään, 
ja heidän kohdallaan ensisijainen ta-
voite on koulutuksen hankkiminen 

normaalissa koulutusjärjestelmässä. 
Tätä tavoitetta tuetaan ammatti- ja ura-
suunnittelupalvelulla, työkokeilulla ja 
työharjoittelulla. 

Toinen syy tulosten ilmaisemiseen am-
matillisen tutkinnon suorittaneille ja il-
man tutkintoa oleville nuorille on näiden 
ryhmien suuri osuus yhteiskuntatakuun 
kohderyhmässä. Arvioinnin kohteena 
olevissa ikäryhmissä työttömyyttä koke-
neista nuorista puolet oli ammatillisen 
tutkinnon suorittaneita ja neljänneksellä 
ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. 

Nuorten työllistyminen 
parani noususuhdanteessa, 
mutta ei yhteiskuntatakuun 

ansiosta.
 

Nuorten yhteiskuntatakuu otettiin käyt-
töön suotuisassa työmarkkinatilanteessa. 
Kuvion 1 ylimmästä kuvaparista näh-
dään, että todennäköisyys siirtyä työt-
tömyydestä työhön avoimille työmark-
kinoille kasvoi sekä aktivointitakuun 
kohderyhmässä (ympyrät) että hieman 
vanhemmassa vertailuryhmässä (neliöt). 
Työllisyyden muutos oli hyvin samanlai-
nen kummassakin ryhmässä, joten koh-
deryhmän parantunut työllisyystilanne 
ei johtunut yhteiskuntatakuusta vaan 
suhdannetilanteesta. Erot kohderyhmän 
ja verrokkiryhmän välillä eivät olleet ti-
lastollisesti merkitseviä kummassakaan 
koulutusryhmässä.

Työttömyydestä aktivointitoimen-
piteelle siirtymisen osalta vaikutukset 
olivat hieman positiivisempia, mutta 
koulutusasteen suhteen yllättäviä (kes-
kimmäinen kuvapari). Yhteiskuntata-
kuun ohjeistuksen mukaisesti kohderyh-
män siirtyminen toimenpiteisiin kasvoi 
työttömyyskuukausien 3−6 välillä, mut-
ta ainoastaan ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden keskuudessa. Aktivoin-
titoimenpiteelle siirtymistä koskevat 

piste-estimaatit näyttävät aktivoinnin 
lisääntyneen puolen vuoden jälkeen-
kin, mutta nuorten työttömyysjaksojen 
lyhyestä kestosta johtuen havaintojen 
lukumäärä jää pidemmillä työttömyys-
jaksoilla niin pieneksi, ettei näistä yk-
sikään ylitä tilastollista merkitsevyyttä. 
Ylipäätään aktivoinnin lisääntymistä 
voi pitää tavoitteisiin nähden hyvin vaa-
timattomana eikä minkäänlaisesta akti-
vointitakuusta selvästikään voida puhua.

Alin kuvapari kertoo yhteiskuntata-
kuun vaikutusten eroavan koulutuksen 
mukaan myös työvoiman ulkopuolelle 
tapahtuvissa siirtymissä. Tilastollisesti 
merkitseviä vaikutuksia havaitaan ai-
noastaan kouluttamattomien työttömi-
en keskuudessa. Vaikutukset syntyvät 
työttömyyskuukausien 2–3 aikana eli 
juuri ennen aktivointitakuun lunasta-
mishetkeä. Suurimmillaan vaikutus on 6 
prosenttiyksikön luokkaa, mikä viittaisi 
kouluttamattomien ryhmässä esiintyvän 
melko voimakasta uhkavaikutusta. Ero 
ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin 
on voimakas, sillä heidän kohdallaan 
yhteiskuntatakuulla ei havaita minkään-
laista vaikutusta työvoiman ulkopuolelle 
tapahtumiin siirtymiin.

POHDINTAA
Artikkelimme keskeinen havainto on, 
että suurelle kohdejoukolle suunnattu 
ja ajoitukseltaan tarkasti säädelty akti-
vointi kohdentui pääosin ammatillisen 
tutkinnon suorittaneisiin nuoriin. Ak-
tivoinnin lisäys kanavoitui jo tutkinnon 
suorittaneisiin työttömiin todennäköi-
sesti kahdesta syystä. Ensinnäkin ilman 
tutkintoa olevien nuorten varhainen 
aktivointi oli jo ennen uudistusta yleistä 
ja nopeaa. Näitä nuoria aktivoitiin ilman 
takuutakin usein jo kolmen kuukauden 
sisällä työttömyyden alkamisesta. Toinen 
syy lienee se, että suurin osa työttömäksi 
ilmoittautuvista nuorista on jo tutkinnon 
suorittaneita. Mikäli työvoimatoimistoil-
le asetettiin erityisiä tulostavoitteita ak-
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tivoitujen nuorten osuuden suhteen, ne 
pystyttiin saavuttamaan vain tarjoamal-
la enemmän toimenpiteitä suuremmille 
ryhmille eli ammatillisen tutkinnon jo 
suorittaneille työttömille nuorille.

Nuorten yhteiskuntatakuun kannalta 
huolestuttavin havainto kertoo uudistuk-
sen lisänneen työvoiman ulkopuolelle ta-
pahtuneita siirtymiä kouluttamattomien 
nuorten keskuudessa. Lopputulema voi 
olla positiivinen tai negatiivinen riip-
puen siitä, tapahtuuko siirtymä takuun 
tavoitteiden mukaisesti koulutukseen vai 
nuoren ei-aktiivisuuteen työmarkkinoi-
den ulkopuolella. 

Aktivointi kohdentui pääosin 
ammatillisen tutkinnon 
suorittaneisiin nuoriin, 
mutta uudistus lisäsi 

kouluttamattomien työttömien 
siirtymistä työvoiman 

ulkopuolelle.

Lisävaloa tähän kysymykseen saatiin 
tutkimalla muutoksia vuosiaineistossa, 
jonka avulla analysoimme työttömien 
nuorten koulutukseen hakeutumisessa 
ja koulutukseen osallistumisessa tapah-
tuvia muutoksia. Nämä analyysit eivät 
viitanneet siihen, että kyseiset nuoret 
olisivat siirtyneet oppilaitoksiin tai muu-
tenkaan lisänneet koulutukseen hakeu-
tumistaan. Tällä perusteella vaikuttaisi 
siltä, että nuorten yhteiskuntatakuu lisäsi 
virtaa ulos työvoimasta ja muutos tapah-
tui nimenomaan kaikkein heikoimmassa 
työmarkkina-asemassa olevien nuorten 
kohdalla.

Nuorten yhteiskuntatakuu on muuttu-
nut tässä arvioidusta vuoden 2005 mal-
lista. Keskeisimmät muutokset tehtiin 
jo vuonna 2010, jolloin varhaista puut-
tumista aikaistettiin entisestään. Nykyi-
sin voimassa oleva vuoden 2013 Nuori-
sotakuun lisäys aiempiin malleihin on 

25–29-vuotiaiden vastavalmistuneiden 
sisällyttäminen politiikkatoimenpiteen 
kohderyhmään. Lisäksi mallissa on vielä 
aikaisempaa enemmän korostettu viran-
omaisten yhteistyötä, ml. kuntien etsivä 
nuorisotyö ja kuntoutus. 

Julkisuudessa nuorisotakuun vai-
kuttavuutta on jo ehditty moittia, sillä 
nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. 
Tämä on kuitenkin ennenaikaista, sillä 
tuloksemme osoittavat suhdannetilan-
teen vakioimisen merkityksen. Ilman 
vertailuryhmää takuun vaikutus yliarvi-
oidaan hyvässä työmarkkinatilanteessa 
ja vastaavasti aliarvioidaan huonossa 
työmarkkinatilanteessa. Valitettavasti 
muutkaan raporttimme tulokset tai aikai-
semmat kansainväliset tutkimukset eivät 
nosta odotuksia kovin korkealle nuoriso-
takuun kaltaisten mallin laajamittaisista 
vaikutuksista nuorten työmarkkinoilla 
– ei Suomessa eikä muuallakaan Euroo-
passa. Ä
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TUTKIMUKSET EIVÄT VIITTAA NUORISOTAKUUN LAAJAMITTAISIIN 
VAIKUTUKSIIN TYÖMARKKINOILLA.

Viitteet

1  Työttömyyden kestoa koskevissa tarkasteluissa 

kohderyhmä on 23–24,5-vuotiaat työttömyyden 

alkaessa, sillä on vaikea tietää, miten paikalliset 

TE-keskukset ovat huomioineet työttömyyden 

kestoa ja 25 vuoden ikärajaa koskevat ohjeet. Vuo-

siaineistolla tehdyissä tarkasteluissa kohderyhmä 

on 23–24-vuotiaat ja verrokki 26–27-vuotiaat.

2 Tutkimusmetodina käytimme ns. diØerence-

in-diØerences -menetelmää ja elinaika-analyysiä. 

Menetelmät ja käytetyt taustamuuttujat on kuvail-

tu tarkemmin Hämäläinen ym. (2014) raportissa. 

Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutus arvioidaan 

vertaamalla kohderyhmän työttömyyden keston 

muutosta verrokkiryhmän työttömyyden keston 

muutokseen ennen ja jälkeen reformin.
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Derluguian & Craig Calhoun: 
Onko kapitalismilla tulevaisuutta? 

Gaudeamus & Vastapaino 2014, 250 s.

KRIITTINEN KATSAUS KAPITA-
LISMIIN 

Euroopassa heikohkot talousnäkymät 
jatkuvat. Suomessa talouspakkanen ei 
tunnu hellittävän ja Suomen kilpailu-
kyky on joidenkin asiantuntijoiden mu-
kaan surkea. Geopoliittinen asetelma 
on erittäin jännittynyt. Venäjä ei suostu 
tanssimaan Yhdysvaltojen pillin mukaan. 
Tuloerot kasvanevat entisestään samoin 
kuin omaisuuserot. Ilmassa leijuu epä-
varmuutta ja suoranaista pelkoa.

Gaudeamus ja Vastapaino julkaisivat 
ehkäpä oikea-aikaisesti suomennoksen 
vuonna 2013 ilmestyneestä kirjasta ”Does 
Capital Have a Future?”. Teoksen on kir-
joittanut sosiologiataustainen kvintetti. 
Kaikki ovat alallaan arvostettuja pro-
fessoreita ja syntyjään amerikkalaisia 
lukuun ottamatta Derluguiania, joka on 
syntynyt Neuvostoliitossa.

Kirja on jaettu niin, että jokaisella kir-
joittajalla on yhteisen johdannon jälkeen 
oma kappaleensa, jonka jälkeen kirja 
päätetään yhteisesti kirjoitettuun lop-

pupuheenvuoroon. Johdannon mukaan 
kirjan tarkoitus on synnyttää keskustelua 
ja pohdintaa yhteiskunnan mahdollisis-
ta kehityssuunnista. Kirjoittajat kokevat 
tämän tärkeäksi, koska ovat yhtä mieltä 
siitä, että ”tulevina vuosikymmeninä glo-
baalin poliittisen talouden tutut muodos-
telmat muuttuvat väistämättä merkittä-
vällä, joskaan ei aina ilmeisellä tavalla”. 
Kirjoittajat toteavat johdannossa, että 
he vastaavat vain omista mielipiteis-
tään, koska eivät ole kirjan kaikilta osin 
yhtä mieltä. Tarkoitus on, että kirjassa 
keskustellaan esitettyjen mielipiteiden 
välillä.

Wallerstein on tunnettu kapitalismin 
kritisoija. Sosiologit tuntevat hänet ken-
ties paremmin 1970-luvun maailman-
järjestelmäteoriasta, jonka pohjalta hän 
kirjassa esitetyn analyysinsakin tekee. 
Wallerstein hahmottaa mahdollista ka-
pitalistisen järjestelmän murentumista 
uudemman valtajärjestelmän tieltä. Va-
litettavasti kirjoittaja ei vaivaudu liiem-
min perustelemaan väitteitään eikä liioin 
viittaa mihinkään mahdollisiin lähteisiin. 
Perustelujen puuttuessa teoretisointikin 
alkaa muistuttaa enemmän kollegoiden 
kanssa viskilasin äärellä tehtyä tulevai-
suuden ”valistuksellista” hahmottamista 
kuin vakavasti otettavaa tiedettä. 

Wallersteinin osuuteen nähden Collin-
sin osuus on selkeämpi. Siinä keskitytään 
yhteen ongelmaan, koneiden työvoimaa 
syrjäyttävään vaikutukseen. Lopputule-
ma on suurin piirtein sama kuin Wallers-
teinilla: kapitalistinen järjestelmä tulee 
häviämään uudemman sosialistisemman 
yhteiskuntajärjestelmän tieltä – jos hy-
vin käy.

Kirjan kolmas osuus on Mannin. Se on 
tässä kohtaa virkistävää luettavaa. Mann 
perustelee väitteensä ja tekee tarvittavat 
viittaukset. Tässä kohdin kirja alkaa myös 
keskustella muiden kirjoittajien kanssa. 
Mann suhtautuu hyvin kriittisesti varsin-
kin Wallersteinin esittämiin Kondratjef-
fin sykleihin ja hegemoniasykleihin. Hän 

esittää oman käsityksensä, jossa yhteis-
kunnat muuttuvat neljän eri verkostoi-
tuneen voiman vaikutuksesta. Nämä ovat 
ideologinen, poliittinen, sotilaallinen ja 
taloudellinen voima. 

Mannin ja Derluguian osuudet ovat 
kirjan antoisimmat. Niin kuin Mann 
myös Derluguian kirjoittaa perustellen ja 
uskottavasti. Derluguianin osuus koskee 
Neuvostoliiton kehitystä ja luhistumista. 
Tässä vaiheessa kirjan sisäinen keskus-
telu kuitenkin taas loppuu – paitsi siltä 
osin, että Derluguian muistaa aika ajoin 
mainita, kuinka Wallerstein ja Collins 
osasivat aikanaan ennustaa Neuvosto-
liiton romahduksen. 

Calhoun osuus on kirjan diplomaatti-
sin. Se käsittelee lähinnä jo aiemmin esil-
le tulleita asioita, joskin Calhoun arvioi, 
että kapitalistinen järjestelmä häviää, jos 
häviää, ennemmin hitaasti kuin romah-
taen. Calhoun osuus on toki painavaa 
pohdiskelua yhteiskuntien tilasta, mutta 
siinä missä Wallerstein, Collins, Mann ja 
Derluguian toivat keskusteluun aidosti 
uuden näkökulman, Calhoun ennemmin-
kin täydentää näitä.

Kirjan ansioksi on luettava pyrkimys 
hahmottaa tulevaisuuden näkymiä poik-
keuksellisen kauaskantoisesti. Se haastaa 
lukijan ajattelemaan yhteiskunnallisia 
rakenteita ja syy-seuraussuhteita. Kir-
ja ei kuitenkaan täysin täytä odotuksia, 
vaikka kritisoi paikoin uskottavasti Yh-
dysvaltojen hegemoniaa ja esittelee mo-
nipuolisesti keskeisiä yhteiskunnallisia 
ongelmia. Nämä ongelmat ovat kuiten-
kin ajankohtaisuudessaan jo entuudes-
taan tunnettuja ja näiden pohjalta tehdyt 
ennustukset muistuttavat enimmäkseen 
valistunutta arvailua. Esimerkiksi Wal-
lerstein esittää todennäköisyyden, että 
meillä on 50 prosentin mahdollisuus 
saada maailmanjärjestelmä, jonka halu-
amme. Kaikkiaan kirja toimii kuitenkin 
tietynlaisena kannanottona, keskustelun 
herättäjänä ja ennen kaikkea kapitalis-
min kritiikkinä.
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Monet päivittäiset uu-
tiset kertovat luot-
tamuksen kriisistä 
– puhutaanpa sitten 
kuluttajien luotta-

muksesta talouteen tai luottamuksesta 
puolueisiin tai hallitukseen. On myös 
esitetty, että tuntemattomien ihmisten 
toisiinsa kohdistama luottamus rapautuu 
ja tällä on vaikutusta koko yhteiskunnan 
toimintakykyyn (Putnam 2000). 

Luottamuksesta puhuminen tuntuu 
silti ehkä hivenen abstraktilta. Luotta-
mus ei vielä sellaisenaan käy esimerkik-
si ruisleivästä tai kansantalouden kas-
vuprosentista. On kuitenkin perusteltua 
todeta, että kysymys on oikeastaan koko 
yhteiskunnan mahdollistavasta sideai-
neesta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun 
olemme kiinnostuneita niin sanotusta 
yleistyneestä luottamuksesta, jolla tar-

koitetaan yksilön osoittamaa luottamus-
ta tuntemattomia kansalaisia kohtaan. 
Yleistynyt luottamus (engl. generalized 
trust) poikkeaa luonteeltaan luottamuk-
sesta tuttuihin perheenjäseniin tai muu-
hun lähipiiriin, mutta ehkä juuri siksi sen 
voidaan ajatella olevan yksi tärkeimmistä 
luottamuksen muodoista koko yhteis-
kunnan kannalta. 

Yleistynyt luottamus kohdistuu 
tuntemattomia kansalaisia 

kohtaan.

Yleistynyt luottamus voidaan laajemmin 
ymmärtää luottamukseksi siihen, että 
tuntemattomatkaan kansalaiset eivät 
tarkoituksella tai tietoisesti halua va-
hingoittaa meitä (Delhey ja Newton 

2005). Yleistynyt luottamus on sikäli 
tärkeä sosiaalinen resurssi yhteiskun-
nassamme, että sen on osoitettu olevan 
yhteydessä muun muassa taloudelliseen 
toimeliaisuuteen (Knack ja Keefer 
1997), psyykkiseen hyvinvointiin, alhai-
seen korruptioon ja demokratian toimi-
vuuteen (Inglehart 1999; Putnam 
2000; 2002; Rothstein ja Uslaner 
2005). 

Yleistyneen luottamuksen voidaan 
ajatella – osana niin sanottua sosiaalis-
ta pääomaa – olevan eräänlainen voite-
luaine, jonka myötä energiaa vapautuu 
muiden monitoroinnin sijaan moniin 
tähdellisimpiin asioihin. Esimerkiksi 
Reader’s Digest -lehti ( joka tunnetaan 
Suomessa nimellä Valitut Palat) on suo-
rittanut vuosien varrella testejä, joissa 
omistajan yhteystietoja sisältäviä lom-
pakkoja pudotettiin kaupunkeihin eri 

HYVINVOINTIVALTION 
instituutiot ja yleistynyt luottamus

Yleistyneellä luottamuksella tarkoitetaan luottamusta tuntemattomiin kanssaihmisiin. Sen on 
osoitettu olevan yhteydessä moniin yhteiskunnallisesti tavoiteltaviin asioihin, kuten hyvinvointiin 

ja taloudelliseen kasvuun. Pohjoismaista universaalia hyvinvointipolitiikkaa on pidetty 
yhtenä keskeisenä tekijänä selitettäessä maiden välisiä eroja yleistyneessä luottamuksessa. 

Hyvinvointivaltion instituutioiden yhteys yleistyneeseen luottamukseen näyttäisi liittyvän erityisesti 
oikeudenmukaisuuden tuntemuksiin, joita instituutiot kansalaisissa herättävät.
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ANTTI KOUVO näkee pohjoismaiset 
hyvinvointivaltiot kansalaisten välisen 
luottamuksen kasautumisalueina.
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”YLEISTYNYT LUOTTAMUS KUKOISTAA POHJOISMAISSA.”

maissa. Lompakot palautuvat omista-
jilleen useimmin Pohjoismaissa, melko 
usein esimerkiksi Isossa-Britanniassa, 
Yhdysvalloissa ja Ranskassa mutta har-
vemmin Italiassa ja entisen Itä-Saksan 
alueella. Yhdysvaltalainen taloustietei-
lijä Stephen Knack (2001) havaitsi, 
että lompakkojen palautusprosentilla on 
verrattain voimakas positiivinen yhteys 
kansalaisten raportoimaan yleistynee-
seen luottamukseen. Yhteys lompakko-
jen palautumisen ja luottamuksen välillä 
ei kadonnut vaikka monet muut keskeiset 
luottamukseen vaikuttavat tekijät vakioi-
tiin analyyseissa.

Kuviosta 1 voimme nähdä, että yleisty-
nyt luottamus kukoistaa Pohjoismaissa, 
kun taas monissa muissa maissa koke-
mus muiden kansalaisten luotettavuu-
desta saattaa olla radikaalisti erilainen. 
Lisäksi myös luottamus erilaisia julkisia 
instituutioita kohtaan on Pohjoismaissa 
verrattain korkealla.

Koska kyseessä on tärkeä sekä talo-
udellisesti ja yhteiskuntapoliittisesti 
merkittävä ilmiö, sosiaalitieteilijät ovat 
olleet viime vuosikymmeninä erittäin 
kiinnostuneita siitä, kuinka yleistynyt-
tä luottamusta voisi lisätä. Sen lähteitä 
on yritetty etsiä monesta suunnasta (ks. 
esim. Nannestadt 2008), mutta selvää 
yksimielisyyttä asiasta ei ole. Erityisesti 
kysymys siitä, miksi yleistynyt luotta-
mus kukoistaa joissakin yhteiskunnis-
sa ja toisissa taas ei, on edelleen osittain 
auki. 

MIKSI LUOTTAMUS VAIHTELEE MAIDEN 
VÄLILLÄ?
Yleistyneen luottamuksen vaihtelusta eri 
yksilöiden välillä on olemassa verrattain 
paljon tutkimustietoa. Ensinnäkin yleis-
tynyttä luottamusta määrittelevät monet 
sosioekonomiset tekijät, ja se näyttäisi 
jakautuvan suhteellisen epätasaisesti 
kansalaisten välille. Tutkimuksissa on 

usein havaittu, että esimerkiksi korkeas-
ti koulutetut ja paremmassa taloudelli-
sessa asemassa olevat luottavat muita 
enemmän tuntemattomiin kansalaisiin 
(Brehm ja Rahn 1997; Freitag 2003; 
Kouvo 2014). Luottamuksen kasaantu-
mista parempiosaisille voidaan verrata 
Matteus-efektinä tunnettuun ajatukseen 
resurssien jakautumisesta: ”Jokaiselle, 
jolla on, annetaan, ja hän on saava yltä-
kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois 
sekin mitä hänellä on” (Raamatussa Matt. 
25:29; Freitag 2003). 

Toisaalta luottamuksen juuria on löy-
detty esimerkiksi yksilön tai pienyhtei-
sön, kuten perheen ja muiden lähiver-
kostojen, moraalista (Fukuyama 1995; 
Uslaner 2002). Lisäksi erilaisten yksit-
täisten tekijöiden, kuten yksilön tervey-
dentilan, onnellisuuden ja jopa vähäisen 
televisionkatselun on ehdotettu olevan 
yhteydessä muihin kansalaisiin kohdis-
tuvaan yleistyneeseen luottamukseen 
(Inglehart 1999; Putnam 2000). 

Huomionarvoista on kuitenkin se, 
et tä väestöryhmien väliset erot luotta-
muksen tasoissa ovat eri maissa hyvin 
samansuuntaisia (van Oorschot ja 
Finsveen 2009), joskin monet luotta-
musta ennustavat tekijät näyttäisivät saa-
van eri maissa hieman erilaisen painoar-
von (Delhey ja Newton 2005; Kou vo 
2014). Tästä huolimatta − kuten kuvi os-
ta 1 voimme ha vaita – jopa eurooppalais-
ten maiden välinen vaihtelu yleistyneessä 
luottamuksessa on verrattain suurta. 

Kumpi on tärkeämpi 
luottamukselle, kansalais-

yhteiskunta vai julkiset 
instituutiot?

Yleistyneen luottamuksen vaihteluun 
eri maissa on haettu vastauksia useista 
teoreettisista lähtökohdista. Hieman 
karkeistaen voimme puhua kahdesta 
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YLEISTYNYT LUOTTAMUS

LUOTTAMUS: PARLAMENTTI + PUOLUEET
LUOTTAMUS: POLIISI + OIKEUSLAITOS

Lähde: European Social Survey 2012.

Kuvio 1. Yleistynyt luottamus ja luottamus julkisiin instituutioihin Euroopassa vuonna 2012 
(keskiarvot maittain, asteikko 0–10). 
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POHJOISMAINEN UNIVERSAALI HYVINVOINTIPOLITIIKKA ON YHTEYDESSÄ 
KORKEAAN YLEISTYNEESEEN LUOTTAMUKSEEN.

näkyvimmästä tutkimuslinjasta. Osa tut-
kijoista korostaa kansalaisyhteiskunnan 
roolia yleistyneen luottamuksen synnyn 
taustalla (Putnam 2000), kun taas toiset 
painottavat yhteiskunnan julkisten ins-
tituutioiden merkitystä (Rothstein ja 
Uslaner 2005; Kumlin ja Rothstein 
2005). 

Kansalaisyhteiskunnan ja ruohonjuu-
ritason verkostojen roolia painottavan 
suuntauksen mukaan kansalaiset, jot-
ka viettävät aikaansa yhdistyksissä tai 
muissa sosiaalisissa verkostoissa, oppi-
vat muita helpommin luottamaan paitsi 
täysin tuntemattomiin ihmisiin myös 
yhteiskunnallisiin instituutioihin. Julkis-
ten instituutioiden merkitystä korostava 
tutkimussuuntaus kiinnittää huomiota 
erityisesti instituutioiden reiluuteen ja 
oikeudenmukaisuutteen. Ihmiset pys-
tyvät luottamaan toisiinsa silloin kun 
esimerkiksi poliittiset ja lainsäädännöl-
liset instituutiot pystyvät luomaan tähän 
tarvittavan toimintaympäristön. 

Näkemys julkisten instituutioiden, 
kuten poliisin, oikeuslaitoksen ja po-
liittisen järjestelmän merkityksestä on 
saanut viime aikoina jonkin verran em-
piiristä tukea. Tästä huolimatta tiedäm-
me yllättävän vähän mitään yleispätevää 
niistä mekanismeista, joiden välityksellä 
instituutiot voisivat tuottaa yleistynyttä 
luottamusta.

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA, JULKISET 
INSTITUUTIOT JA YLEISTYNYT 
LUOTTAMUS 
Tutkimuksien mukaan (Rothstein ja 
Uslaner 2005; Freitag ja Bühlmann 
2009; Kouvo 2014; ks. myös kuvio 1) 
luottamus näyttäisi kukoistavan maissa, 
joissa kansalaiset kokevat julkiset insti-
tuutiot oikeudenmukaisina ja reiluina. 
Vireä ja avoin kansalaisyhteiskunta taas 
näyttäisi viimeaikaisten tutkimusten mu-
kaan kytkeytyvän yleistyneeseen luotta-
mukseen pikemminkin luottamuksen 
tuotoksena (Sonderskov 2011). 

Julkisten instituutioiden roolia yleis-
tyneen luottamuksen kannalta on lähes-
tytty empiirisesti tarkastelemalla muun 
muassa instituutioihin kohdistettua luot-
tamista sekä kontakteja niiden kanssa. 
Pohjoismaiden sijoittumista kärkipai-
koille luottamusta koskevissa maaver-
tailuissa on perusteltu sillä, että maissa 
harjoitettu hyvinvointipolitiikka lujittaa 
tehokkaasti kansalaisten käsityksiä insti-
tuutioiden oikeudenmukaisuudesta. 

Nimenomaan universaalia hyvinvointi-
politiikkaa on pidetty yhtenä keskeisenä 
julkisiin instituutioihin liittyvänä tekijä-
nä, joka selittää osaltaan maiden välistä 
vaihtelua yleistyneen luottamuksen ta-
soissa. (Kumlin ja Rothstein 2005; 
Kouvo 2014.) Ajatus liittyy siihen, että 
tarveharkintaisiin etuuksiin ja palve-
luihin nojaavissa järjestelmissä hakija 
joutuu usein vähättelemään tulojaan tai 
liioittelemaan tarvettaan päästäkseen oi-
keudenmukaiseksi kokemaansa lopputu-
lokseen. Niin ikään hakijalla ei myöskään 
ole syytä olettaa, että muut kansalaiset 
toimisivat mitenkään toisin. Tämä on 
melko ymmärrettävää, sillä kukapa ha-
luaisi olla se ainoa, joka toimii naiivin 
rehellisesti.  Ongelmallista yleistyneen 
luottamuksen kannalta on kuitenkin se, 
että prosessilla saattaa olla vaikutusta 
myös avuntarvitsijan käsityksiin muiden 
luottamuksenarvoisuudesta (Kumlin ja 
Rothstein 2005, 349).

Yleistyneen luottamuksen 
kannalta on yhtä lailla tärkeää 

tavoitella oikeudenmukaisuutta 
verotuksessa kuin palveluissa.

Universaalin hyvinvointipolitiikan on sen 
sijaan katsottu välttävän edellä mainitut 
ongelmat, sillä ilman tarveharkintaa 
myönnettävät universaalit etuudet ja pal-
velut eivät samalla tavalla herätä epäilyk-
siä etuuksien myöntämisen prosesseihin 

liittyvästä (epä-)oikeudenmukaisuudes-
ta, vaan riippumatta palvelun tasosta ne 
synnyttävät tunteen tasavertaisesta koh-
telusta, mikä edelleen vahvistaa tunnetta 
toisten kansalaisten luottamuksenarvoi-
suudesta (Kumlin ja Rothstein 2005, 
349). 

Kysymys saattaa olla myös laajemmista 
kulttuurisista eroista ihmisryhmien välil-
lä, joita erilaiset hyvinvointivaltion ins-
tituutiot voimistavat eri tavoin. Tanska-
lainen yhteiskuntatieteilijä Christian 
Albrekt Larsen (2007; 2013) on selit-
tänyt yleistyneen luottamuksen tasojen 
vaihtelua eri maissa sillä, missä määrin 
kussakin yhteiskunnassa on paikannet-
tavissa kulttuurisesti erottuva alaluokka, 
joka stigmatisoituu vaikkapa keskiluokan 
perspektiivistä vähäisten resurssiensa ja 
tukiriippuvuutensa vuoksi. 

Suomessa toteutetut tutkimukset ovat 
antaneet varovaista tukea näkemyksille 
hyvinvointipalveluinstituutioiden mer-
kityksestä yleistyneelle luottamukselle. 
Hyvinvointipalveluinstituutioiden oi-
keudenmukaisina kokeminen on yhte-
ydessä yleistyneeseen luottamukseen 
myös Suomessa. Toisaalta mikrotasolla 
tarkasteltuna yleistyneen luottamuksen 
ja hyvinvointipalvelujen välinen yhteys 
liittyy myös palveluiden riittävyyteen, 
sillä toimeentulotuen saajien yleistynyt 
luottamus on verrattain korkealla silloin, 
kun palvelun saamiseen ja riittävyyteen 
luotetaan. 

Kysymys ei kuitenkaan ole pelkästään 
kansalaisten ja hyvinvointivaltiollisten 
instituutioiden välisistä kontakteista. 
Maavertailuissa esimerkiksi verotuksen 
oikeudenmukaisena kokeminen näyttäi-
si olevan jopa palvelujen saatavuutta tai 
niihin liittyviä oikeudenmukaisuuden ko-
kemuksia tärkeämpi seikka yleistyneen 
luottamuksen kannalta (Kouvo 2014). 
Hyvinvointivaltion instituutioiden yh-
teys yleistyneeseen luottamukseen näyt-
täisi perustuvan tulonjaon lisäksi pitkälti 
myös vaikeammin lähestyttäviin tunte-
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muksiin, joita instituutiot kansalaisissa 
herättävät.

RAPAUTUUKO SUOMALAISTEN 
LUOTTAMUS?
Pohjoismaistyyppinen hyvinvointivaltio 
näyttäytyy monissa empiirisiissä tutki-
muksissa kansalaisten välistä luottamus-
ta lujittavan ilmapiirin hedelmällisenä 
kasvuympäristönä. Tämä ei kuitenkaan 
ole välttämättä ainoa mahdollinen insti-
tutionaalinen rakenne, jossa luottamus 
tuntemattomiin toisiin voisi kukoistaa. 
Pohjoismaisia hyvinvointivaltioita muis-
tuttavia piirteitä on havaittavissa esimer-
kiksi sotienjälkeisen ajan Yhdysvalloissa 
vallinneessa kansalaisten välisessä luot-
tamuksessa (Larsen 2013), tosin luot-
tamus toisiin kansalaisiin on sittemmin 
ollut Atlantin toisella puolella lasku-
suunnassa (Putnam 2000; Schwadel 
ja Stout 2012; Larsen 2013). Suomessa 
ei vastaavaa trendiä ole kuitenkaan näh-
tävissä, joskin 90-luvun lamavuosina on 
havaittavissa hienoinen notkahdus (Kou-
vo 2014). 

Luottamus on ollut 
laskutrendillä Yhdysvalloissa 

muttei Suomessa.

Yleistyneen luottamuksen kaltaisen 
ilmiön tarkasteleminen on kuitenkin 
juuri nyt harvinaisen ajankohtaista. 
Julkisia hyvinvointipalveluita uudiste-
taan maassamme isolla kädellä ja myös 
niiden rahoitus on haasteiden edessä. 
Toisaalla taas myös monet globaaliin ta-
loudelliseen kasvuun myöhemmin mu-
kaan päässeet maat rakentavat vasta nyt 
hyvinvointivaltiollisia instituutioitaan. 
Maailmanlaajuisestikin olemme todista-
massa historiallisen rajua taloudellista ja 
poliittista murrosta. 

Nykytilanne on toki nähtävissä haas-
teellisena yleistyneen luottamuksen 
kannalta. Toisaalta eri yhteiskunnissa 
vallitsevat yleistyneen luottamuksen 
tasot ovat verrattain hitaasti muuttuvia. 
Toiveikkaasti lienee mahdollista ajatella, 
että toisiimme luottaen selviydymme tu-
levaisuuden haasteistakin paremmin. Ä
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ROINE KERTOO, MISTÄ PIKETTY 
KIRJOITTI

Thomas Piketty aloitti noin 15 vuotta 
sitten Tony Atkinsonin kanssa mittavan 
tulonjaon kehitystä selvittävän tutki-
musprojektin, World Top Incomes. Esi-
kuvana olivat James Meaden ajatukset 
pääomasta ja Simon Kuznetsin Yhdys-
valloissa 1950-luvulla tekemä pioneeri-
työ. Klassikkoja seuraten Piketty esittää 
kirjassaan taloushistoriaan ankkuroidun 
yleisen näkemyksen siitä, miten talous-
kasvu, varallisuuden kartuttaminen, 
pääoman ja työn tulo-osuudet sekä hen-
kilöiden välinen tulonjako kehittyy yksi-
tyisomistukseen perustuvassa kapitalis-
tisessa yhteiskunnassa. Piketty kiteyttää 
näkemyksensä muutamaan keskeiseen 
tunnuslukuun ja tekee rohkean arvion 
kapitalismin tulevasta kehityssuunnas-
ta 200-vuotisen taloushistorian pohjalta.

Jesper Roineen kirjaa motivoi Pikettyn 
teoksen saama valtava huomio. Sen avul-
la voi perehtyä päätuloksiin ennen kuin 
teos saadaan ruotsinnettua. Lyhyt kirja 
esittelee sujuvasti paitsi tiivistelmän Pi-
kettyn kirjan keskeisestä sisällöstä myös 
Pohjoismaita koskevaa lisäaineistoa. Roi-
ne on osallistunut World Top Incomes 
tutkimusohjelmaan. Hän tuntee tutki-

musalueen ja esittää asiantuntevasti sekä 
pohjoismaisen näkökulman että Pikettyn 
pääargumentit.

Kapitalismin voimanlähde on se, että 
pääoma uusintaa itseään ja samalla sen 
omistaja saa tavoittelemaansa tuottoa. Pi-
kettyn mukaan pääomaa (= varallisuutta) 
on kaikki se, mitä voidaan omistaa ja jon-
ka omistusoikeus voidaan markkinoilla 
myydä. Pikettyn mukaan varallisuuden 
ja kansantulon välinen suhdeluku oli 
1800-luvulla korkealla tasolla, josta se 
viime vuosisadalla suorastaan romah-
ti kääntyen sitten 1970-luvulla uuteen 
kasvuun. Piketty ennustaa, että varalli-
suuden ja kansantulon suhdeluku jatkaa 
viimeaikaista kasvuaan. Tähän ovat syynä 
sekä talouskasvun hiipuminen väestön-
kasvun hidastumisen seurauksena että 
säästämisen motiivien säilyminen. 

Lisäksi Piketty esittää, että omaisuu-
den veronjälkeinen nettotuotto on ollut 
historiallisesti vakaa viime vuosisadan 
poikkeusjaksoa lukuun ottamatta. Yleen-
sä se on ollut kansantulon kasvuvauhtia 
suurempi. Tämä on uusi oivallus, jolla 
olisi voimakkaita vaikutuksia yhteiskun-
taan. Tuotto on ollut kasvussa veropara-
tiisien mahdollistaman veronvälttelyn ja 
maiden välisen verokilpailun johdosta. 
Jos omaisuuden tuotto ylittää kansan-
tulon kasvuvauhdin, niin rikkaiden tu-
lot ja hyvin todennäköisesti myös tuloja 
epätasaisemmin jakautunut varallisuus 
kasvavat nopeammin kuin työtulot. Tämä 
johtaa eriarvoisuuteen ja erityisesti tulo- 
ja varallisuusjakauman huipun erkaantu-
miseen muista. Tämä ”rikkaat rikastuvat” 
-dy na miikka toimii, jos talous voi imeä 
kasvavan varallisuuden ilman, että tuotto 
olennaisesti alentuu. Samalla perityn va-
rallisuuden rooli kasvaa ja koulutukseen 
ja työn tuottavuuteen perustuva merito-
kratia heikkenee. Lopuksi Piketty pohtii 
tätä kehitystä torjuvia politiikkatoimia 
(ks. kirja-arvio Suoniemi 2014).

 Lähes kaikki taloustieteen nimet ovat 
arvioineet Pikettyn kirjaa. Roine nostaa 
esiin pari kirjasta tehtyä kriittistä huo-

miota. Minusta historiallista arviota 
ja sen tietopohjaa koskeva kritiikki on 
tärkeämpää kuin joidenkin harrastama 
Pikettyn  yksinkertaistettujen kaavojen 
repostelu. Varallisuusjakauman huipusta 
saatava tieto on puutteellista sekä haja-
naista (lähinnä Ruotsi, Englanti, Ranska 
ja Yhdysvallat) ja vähemmän luotettavaa 
kuin tuloista saatava. 

Päinvastoin kuin Yhdysvaltojen tu-
loerojen osalta, joissa U:n muotoinen ke-
hityskaari on kiistaton, Pikettyn tiedot ei-
vät täysin tue varallisuuserojen vastaavaa 
kehitystä. Roine ei kirjoittaessaan ollut 
tietoinen Saezin ja Zucmanin (lokakuu 
2014) tutkimuksesta. He käyttivät omai-
suustuloista johdettuihin pääoma-arvoi-
hin perustuvaa varallisuusjakaumaa ja 
päätyivät Pikettyn arviota voimakkaam-
paan ylimpien varallisuusosuuksien kas-
vuun. Toki on selvää, että varallisuudesta 
tarvitaan paljon lisätutkimusta. 

 Roineen kirjan lukemisen jälkeen oli 
helppo ymmärtää motiivit sen suomen-
tamiselle, vaikka ensitieto vähän yllätti. 
Tätä puoltaa myös se, että näillä näky-
min Pikettyn teos jää suomentamatta. 
Roineen kirjan suomennos on hyvä ja su-
juva. Nopealla lukemisella silmään pisti 
vain yksi lipsahdus: sivulla 90 käytettiin 
varallisuusverokantaa oikean käsitteen, 
pääomatulojen veroasteen asemesta. 

Suosittelen kirjaa. Suppea esittely ei 
kuitenkaan korvaa alkuperäisteosta, vaan 
Roine itsekin toivoo, että hänen kirjansa 
rohkaisee useampia lukemaan Thomas 
Pikettyn teoksen kokonaisuudessaan. 
Tarjoaahan teos lukuelämyksen, johon 
mikään tiivistelmä ei voi yltää.
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ALKEMISTIEN POMMIN PÄÄLLÄ

Englannin keskuspankin entinen pää-
johtaja Mervyn King on kuvannut viime 
vuosikymmenten pankki- ja rahajärjes-
telmää alkemistien rakennelmaksi, jonka 
perusideana on rahoittaa täysin turvatut 
talletukset hyvin riskipitoisilla saatavil-
la. Epävakaa järjestelmä vain odotti so-
pivaa tilaisuutta romahtamiselle ja se tuli 
vuonna 2007.

Markkinoiden itsestään tasapainoa 
hakevaan luonteeseen uskoneelle ajan 
hengelle syntynyt kriisi ja sitä seurannut 
suuri taantuma tulivat täytenä yllätykse-
nä (vrt. Korpinen 2009 ja kuvio 1). Las-
kun jyrkkyyttä ei pystytty ennustamaan 
ja nousua on turhaan ennakoitu jo mo-
neen kertaan.

Financial Timesin legendaarinen pää-
ekonomisti Martin Wolf on kirjoittanut 
loistavalla tyylillään kiehtovan kuvauk-
sen alkemistien puuhista itsensä rikas-
tuttamiseksi ja veronmaksajien köyh-
dyttämiseksi. Jälkikäteen kaikki on niin 
selvää ja ymmärrettävää. Miksei kukaan 
pystynyt varoittamaan riskeistä etukä-
teen?

Wolfin analyysi perustuu hyvin suures-
sa määrin Keynesin käsityksiin 1930-lu-
vun lamasta ja rahan endegeenisesta 
luonteesta. ”Narulla ei voi työntää maa-
ilmantaloutta nousuun”.

Wolf myöntää muuttaneensa elämänsä 
aikana joitakin kertoja käsityksiään siitä, 
miten talous oikein lopulta toimii. Nyt 
painottuvat makrotaloudelliset muut-
tujat kuten varannot ja virrat, säästämi-
sylijäämät ja alijäämät, sektoritaseet ja 
maakohtaiset vaihtotaseet. Mm. suurten 
vaihtotaseylijäämämaiden Kiinan ja Sak-
san takia säästämistä on tarjolla yli tar-
peen, mikä painaa kokonaiskysyntää liian 
pieneksi. Tähän säästämisen paradoksiin 
ei matala korko ole riittävä lääke, vaan 
myös ekspansiivista finanssipolitiikkaa 
tarvittaisiin kipeästi, mutta vyönkiristys-
opit ovat – erityisesti EU:n komissiossa 
– yhä niskan päällä.

Usein toistettu mantra on, että Suo-
mi on hyvä esimerkki velkaelvytyksen 
tehottomuudesta: velkaa on jouduttu 
ottamaan paljon lisää ilman sanottavaa 
vaikutusta talouskasvuun. Jos kuitenkin 
rahan määrä on endogeeninen eli ylimää-
räinen likviditeetti palaa keskuspankkiin, 
ei budjettialijäämä vielä sellaisenaan ker-
ro mitään elvytyksen määrästä. 

Alijäämä ja velkaantumisen muutos 
ovat ensi sijassa heikon kasvun seurauk-
sia eikä syitä. Kun taantuma syö valtion 
ja kuntien verotuloja, ei tämä sinällään 
mitenkään maagisesti lisää kysyntää ja 
kasvua. Vasta sellaiset menojen lisäykset 
tai verojen alennukset, jotka ylittävät au-
tomaattiset vaikutukset, tuovat kasvulle 
uusia aineksia. Ja tällaisia toimiahan on 
ollut viime vuosina Suomessa kovin vä-
hän. Tasapainoisen budjetin vaatimus 
keskellä suurta taantumaa on suoranaista 
hulluutta.

Wolfin analyysi toteutuneesta kriisistä 
on helposti hyväksyttävissä, mutta hänen 
suosituksensa uusien kriisien ennaltaeh-
käisemiseksi ovatkin jo paljon vähäveri-
sempiä.

Vaikka pankit saataisiinkin jollain 
kä sit tämättömällä tavalla riittävästi 
ka pi talisoitua ja irrottamaan kaikkein 
riskipitoisimman sijoittamisen tavalli-
sesta talletuspankkipankkitoiminnasta, 
tuskinpa kriisit siitä mihinkään häviäi-
sivät. Wolf itsekin toteaa, että EU:n ns. 
pankkiunionin monien erilaisten valvon-
taelimien voidaan arvioida antavan noin 
60 000 sivua ohjeita ja määräyksiä. Osa 
niistä tulee olemaan keskenään ristirii-
dassa eikä kukaan pysty kunnolla hallit-
semaan tällaista säädösvuorta.

Todennäköistä onkin, että valvonta 
tulee aina käymään mennyttä sotaa, kun 
pankit ja vakuutuslaitokset ”innovoi-
vat” jo kokonaan uusia voitontekomah-
dollisuuksia. Pankkiunionikeskustelu 
on tähän asti koskenut vain pankkeja. 
Kuitenkin pankit ja vakuutuslaitokset 
ovat jo kasvaneet yhteen finanssitava-
rataloiksi, joiden tuotteet ovat toistensa 
substituutteja. Eihän sijoitussidonnai-
sella henkivakuutuksella ole paljoakaan 
tekemistä vakuutuksen kanssa muuta 
kuin nimessä. Jos maailmantalous olisi 
romahtanut 2007–2008 vielä nykyistä 
jyrkemmin, olisi se voinut hyvin johtua 
AIG:n – yhden maailman suurimmista 
vakuutusyhtiöistä – konkurssista. Lähel-
tä piti-tilanne johtui pankkien luottojen 
vakuuttamisesta maksuhäiriöriskiä 
vastaan.

Yksi harvoista pankkisektorin epäva-
kaisuutta korostaneista tutkijoista on ol-
lut Hyman Minsky, jonka ansiot Woläin 
tunnustaa. Liiallisen velkaantumisen pit-
kää varjoa taloudelle on ansiokkaasti tuo-
nut esille mm. Palkansaajien tutkimus-
laitoksen erikoistutkija Pekka Sauramo.

Mutta onko mahdollista, että velkojen 
ja pankkisektorin alkemian taustalla oli-
si vieläkin perustavampaa laatua olevia 
tekijöitä?

Itävaltalainen koulukunta, johon myös 
etäisesti innovaatio- ja pitkien syklien 
teorioiden kehittäjä Joseph Schumpeter 
kuului, korosti reaalitaloudellisten teki-
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jöiden merkityksen ensisijaisuutta. Tek-
ninen edistys vie taloudellista kehitystä 
eteenpäin, mutta ei välttämättä tasaisesti 
vaan sysäyksenomaisesti. Kun teknolo-
gian veto hiipuu, myös rahatalous joutuu 
helposti vaikeuksiin. Jos odotukset pet-
tävät, velat tuntuvat hallitsemattomilta 
ja valtion talous joutuu kuralle.

Nokia-yhtymän kehityskaari on hyvä 
esimerkki schumpeterilaisesta kasvu- ja 
kriisiteoriasta. Matkapuhelimiin liittyvät 
innovaatiot nostivat Nokian voittoja ja 
tekivät siitä markkinajohtajan. Monet 
vuodet yritys teki ylisuuria voittoja ja 
pystyi kasvamaan hurjaa vauhtia. Vä-
hitellen seuraajat ottivat kiinni Nokian 
teknologista etumatkaa ja matkapuhe-

linmarkkinat alkoivat täyttyä samalla 
kun voitot normalisoituivat ja erityisen 
nopean kasvun kipinä hiipui. Jo ennen 
vuoden 2007 kriisiä laajemminkin ITC-
teknologian makrotaloudelliset kasvuvai-
kutukset olivat ehtymään päin. Teknolo-
ginen pitkä sykli osoitti alaspäin.

Teknologiasyklien lisäksi kansantalo-
udessa on muitakin eripituisia syklejä 
kuten lyhyt varastosykli, rakentamisen 
sikasykli, devalvaatiosykli jne. Kun mo-
net erimittaiset syklit osuvat laskemaan 
samaan aikaan, syntyy resonanssin voi-
mistama lasku eli kriisi. Jostain tällaises-
ta saattoi olla kyse 2007–2008.

Wolf on omimmillaan kritisoidessaan 
kilpailukyvyn parantamista yleisenä 

elvytyslääkkeenä. Pienten avotalouksi-
en kohdalla asia on ihan ok, kuten hän 
Baltian maiden kokemusten perusteella 
toteaa, mutta suurien maiden on ajatel-
tava kokonaisuutta. Viennin lisäys on 
toisen tuonnin kasvua. Lopputulos voi 
olla nollasummapeliä, jossa työttömyyttä 
viedään paikasta toiseen. Toisaalta hinta- 
kustannussuhteet eivät saa olla liian vää-
ristyneitä missään, niistä kärsivät kaikki.

Kun inflaatio näyttää kerta kaikkiaan 
kuolleelta Euroopassa, Wolfin käsityk-
sen mukaan esteitä ei pitäisi olla epä-
konventionaaliselle rahapolitiikalle: 
keskuspankki voisi hyvin ostaa valtion 
velkapapereita.

Pankkien pääomien lisääminen on si-
käli vaikeaa, että hyvinä aikoina ongel-
maa ei havaita ja huonoina aikoina omien 
pääomien lisääminen on poissa erityi-
sesti pienten ja keskisuurten yritysten 
lainansaantimahdollisuuksista, mikä on 
juuri nyt erityisen vaikea ongelma mo-
nessa euromaassa.

Pääomittaminen ja valvonta ovat ras-
kas tie pankkialkemian poistamiseen. On 
olemassa paljon yksinkertaisempi keino.

Miksi ihmeessä pankkikeskeistä jär-
jestelmää paisutetaan entisestään pitä-
mällä yritysten oma pääoma paljon huo-
nommassa asemassa kuin vieras pääoma 
kuten pankkilainat yritysverotuksessa. 
Poistamalla kaikkien lainojen korkojen 
vähennysoikeus ja samalla laskemal-
la yritysverotuskantaa vahvistettaisiin 
yritysten suoraa rahoitusta ja riskinsie-
tokykyä samalla kun maailmantalouden 
pankkikeskeisyys vähenisi merkittävästi.

Samalla poistuisi ehkä tämän ajan mer-
kittävin veronkiertokanava. Luxenburg 
tai Caymansaaret ei voisi enää luvata ve-
roparatiisia yrityksille, jotka muuntavat 
varojaan vieraaksi pääomaksi siirtämällä 
kuvitteellista hallintoa ja sisäisiä velkoja 
veroparatiisimaihin. Ehdotukseni vähen-
täisi makrotaloudellista epävakaisuutta 
ja lisäisi merkittävästi kansallisvaltioiden 
verotuloja. 
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Työskentelit pitkään Helsingin yliopistossa ja 
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimus-
laitoksessa BOFITissa. Kuluvan vuoden alusta 
lähtien olet ollut Professor of Practice Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa. Näyttääkö Ve-
näjä erilaiselta Lappeenrannasta kuin Helsingistä 
katsottuna?
Totta kai se näyttää, koska Venäjä on ihan oikeasti 
tärkeä asia siellä. Viime vuonna arvioitu venäläis-
ten sinne jättämä rahasumma vastasi kooltaan noin 
kymmentä prosenttia Etelä-Karjalan bkt:sta. Kaikis-
ta venäläisten Suomeen jättämistä rahoista viime 
vuonna puolet jäi joko Lappeenrannan tai Imatran 
seudulle. Kyllä se sellaisella alueella, jossa puun-
jalostusteollisuus on ollut vaikeuksissa ja mitään 
muuta elantoa ei ole kovin helposti löytynyt, on ol-
lut tärkeä asia. Nyt sitten hyvin tarkkaan yritetään 
seurata sitä, kuinka paljon venäläisten sinne päin 
jättämä rahasumma on supistumassa.

Ihmiset, jotka aikaisemmin tulivat muutamak-
si päiväksi Kaakkois-Suomeen, tulevat nyt käymään 

päiväseltään. Sen lisäksi he näyttävät ostavan näi-
den samojen selvitysten mukaan hyvin arkipäiväi-
siä käyttötavaroita. Ne liikemiehet, jotka ovat siellä 
päin satsanneet venäläisten luksusmatkailuun ja –
ostamiseen, ovat varmasti aika isoissa vaikeuksissa 
tällä hetkellä.

Onko tämä kaikki heijastumaa Ukrainan kriisistä?
Se ei ole vain heijastumaa Ukrainan kriisistä, vaan 
kyllä tässä on pitemmät juuret olemassa. Minun 
käsittääkseni aika useasti tilanne tulkitaan väärin, 
että tässä olisi kyse Ukrainan kriisistä ja sanktioista. 
Kyllähän ne ovat lisänä, rikkana rokassa, mutta jo 
10 vuotta sitten tiedettiin, että se kasvumalli, jolla 
Venäjä kasvoi ennen finanssikriisiä keskimäärin 
7 prosenttia vuodessa, oli kestämättömällä pohjal-
la. Se perustui tilapäisiin, ainutkertaisiin tekijöihin. 
Sitten ruvettiin tietysti miettimään, mitä sen tilalle 
saataisiin, mitä se uusi kasvumalli olisi. Ajatuksia 
ovat taloustieteilijät kirjoittaneet varmasti tuhan-
sien sivujen verran näistä kysymyksistä, mutta tämä 

Venäjä: heikon valtion niukat 
vaihtoehdot

 - professori Pekka Sutelan haastattelu

Pekka Sutela on koko pitkän uransa ajan tutkinut Venäjän taloutta ja yhteiskuntaa. Sen talouskasvu ennen finanssikriisiä 
perustui poikkeustekijöihin, ja nyttemmin kasvupotentiaali on vajonnut nollan tietämiin. Riippuvuus energiasektorista 
on edelleen suurta eikä teollisuutta ole kyetty uudistamaan. Öljyn hinnan lasku ja sanktiot rasittavat taloutta mutteivät 
johda ainakaan positiivisiin poliittisiin muutoksiin. Kaakkois-Ukrainasta voi koitua iso lasku EU:lle, koska Venäjä ei sitä 

halua. Venäjän budjettileikkaukset kohdistunevat sotilasmenoihin. Suomelle voi avautua uusia mahdollisuuksia Venäjän 
investointitarpeiden ja teollisuuden uudistumisen myötä. 

Haastattelu on tehty 24.10.2014
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nykyinen hallitus ei saa päätöksiä aikai-
seksi. 

Venäjän nopean talouskasvun 
malli oli kestämättömällä 

pohjalla jo ennen 
finanssikriisiä.

MISTÄ ON KYSE UKRAINAN KRII-
SISSÄ?
Voitaisiinko Venäjän sekaantuminen 
Ukrainan kriisiin nähdä sen alueelli-
sen laajentumispyrkimyksen sijasta 
ulkoisen uhan torjumisena, puolus-
tuksellisena toimintana? Senhän voisi 
nähdä johtopäätöksenä Tsingis-kaanin, 
Napoleonin, Hitlerin ja muiden sotaret-
kistä, että ollaan koettu tällä tavalla 
suuri uhka, ja siitä on tullut jonkinlai-
nen historiallinen trauma, joka sää-
telee kutakuinkin  kaikkea toimintaa 
ainakin ulkopolitiikassa. Toisaalta on 
aikanaan laajennuttu maantieteellisesti 
valtavan suurelle alueelle, ja sen koossa 
pitämisen – kun vielä on erilaisia kan-
sallisuuksia ja alueita – voisi kuvitella 
vaativan tällaisen ulkoisen uhan esillä 
pitämisen. Mitä mieltä olet näistä aja-
tuksista?
Josif Stalin piti vuonna 1931 kuuluisan 
puheen, jossa hän sanoi, että meitä on 
lyöty. Meitä ovat lyöneet saksalaiset, 
ranskalaiset, ruotsalaiset ja ties ketkä. 
Hän sanoi, että meillä on 10 vuotta aikaa 
rakentaa itsemme vahvaksi ja lujaksi 
niin, että kun meitä seuraavan kerran 
lyödään, niin me pystymme vastusta-
maan sitä. Itse asiassa jossain puheessaan 
viime keväänä Putin melkein sanatarkasti 
toisti tämän Stalinin käsityksen Venäjän 
historiallisesta kohtalosta uhrina. Se on 
mielenkiintoista. 

Viimeisen vuoden aikana olen ehkä 
kaikkein eniten miettinyt Ukrainaan 
liittyen sitä, että uskottiinko Kremlis-
sä oikeasti – ja aikuisten oikeasti – sitä, 

että Ukraina on pikimmiten liittymässä 
Euroopan unioniin. Ja uskottiinko siellä 
aikuisten oikeasti, että se tarkoittaa myös 
sitä, että Ukraina liittyy NATOon ja että 
Sevastopolin laivastotukikohdassa on 
kohta amerikkalaislippuiset laivat. Me-
hän tiedämme, että tämä on silkkaa ros-
kaa. Eihän Ukraina ollut koskaan liitty-
mässä Euroopan unioniin eikä NATOon.

Eikö siellä ollut kuitenkin sellaisia 
voimia, jotka olisivat näin halunneet 
tehdä? 
Totta kai. NATOn ja EU:n säännöissä 
varmasti todetaan se, että kaikilla eu-
rooppalaisilla valtioilla on oikeus hakea 
jäsenyyttä, mutta siellä ei missään sanota, 
että EU:lla tai NATOlla olisi velvollisuus 
hyväksyä kaikki jäsenhakemukset. Tämä 
on tärkeä ero. Jos Kremlissä oikeasti 
uskottiin, että Ukraina on liittymässä 
EU:hun ja NATOon, niin on vaikea kuvi-
tella enemmän perustavanlaatuista vää-
rinkäsitystä maailmanpolitiikasta kuin 
se. On omituista, jos päädytään sellaiseen 
lopputulokseen, että Venäjän politiikka 
on perustunut tällaiseen massiiviseen 
väärinkäsitykseen.

Toinen vaihtoehto on tietysti se, 
että näitä väitettyjä jäsenyyshankkeita 
käytettiin vain tekosyinä, jolloin politiik-
ka perustui valehtelemiseen. Molemmat 
ovat aika epämiellyttäviä vaihtoehtoja.

Putinhan käytti myös Krimin tapauk-
sessa vähän samantapaista kieltä kuin 
Hitler käytti aikoinaan Anschluss-pu-
heessaan, kun Tsekkoslovakian sudeet-
tisaksalaiset alueet liitettiin Saksaan. 
Siinä oli huomattavia yhtäläisyyksiä.
Oli, oli. Sen on pantu kyllä merkille ja sii-
hen on kiinnitetty huomiota. Historiasta 
löytyy näitä erilaisia vertauskohteita.

Siis Krimin liittäminen oli aggressiivi-
nen toimenpide.
Totta kai se oli aggressiivinen ja kansain-
välisen lain vastainen toimenpide. Totta 

kai se oli vastoin Venäjän erilaisia aikai-
semmin solmimia kansainväliseen lakiin 
kuuluvia sopimuksia. Siinä ei ole sinäl-
lään mitään hyväksyttävää. Siitä tietysti 
seuraa se, että muiden maiden täytyy 
miettiä, mitä sitten tehdään.

Putinin suosio ja vallassa 
pysyminen ei edellyttänyt 
mitään valloituspolitiikkaa.

Oliko sen tarkoitus kenties nostaa kan-
sallistunnetta tai kääntää huomio pois 
kotimaan sisäisistä ongelmista?
Valtaenemmistö venäläisistä aivan var-
masti on sitä mieltä, että Krim, joka kui-
tenkin oli vain suurin piirtein 200 vuotta 
Venäjän osa, on venäläinen. Kuvaavaahan 
on myös se, että oppositiojohtajista Na-
valnyi sanoi julkisesti Krimin olevan osa 
Venäjää ja se tulevan pysymään osana Ve-
näjää. Venäjän sisäpolitiikassa myöskään 
vaatimus siitä, että Krim pitäisi palauttaa 
Ukrainalle, ei kohtaa minkäänlaista myö-
tämielisyyttä.

Putinin valta on varmasti niin lujassa, 
että se ei edellyttänyt mitään tällaista 
valloituspolitiikkaa ja kansallistunteen 
hurmoksen nostattamista.
Ei. Mutta ei hänen suosionsa ole tästä 
myöskään millään tavalla kärsinyt. Vii-
meksi kun tarkistin, niin Levada-keskuk-
sen esitettyä klassisen kysymyksen, että 
jos ensi sunnuntaina pidettäisiin presi-
dentinvaalit, niin ketä äänestäisitte, 87 
prosenttia kansalaisista sanoi, että ää-
nestäisimme Putinia. Seuraavalla sijalla 
oli kaksi henkilöä, jotka molemmat saivat 
neljän prosentin kannatuksen. Meidän 
täytyy lähteä siitä olettamuksesta, että 
Putin on Venäjän johtaja niin kauan kuin 
henki pihisee.

On aika huolestuttavaa ja suorastaan 
pelottavaa, että tällä tavalla kaikkien 

”EIHÄN UKRAINA OLLUT KOSKAAN LIITTYMÄSSÄ EUROOPAN UNIONIIN 
EIKÄ NATOON.”
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VENÄJÄN ENERGIASEKTORI ON NELJÄNNES BKT:STÄ JA SE TUO KAKSI 
KOLMASOSAA VIENTITULOISTA.

kansainvälisten sääntöjen vastaisesti 
toimiva valtionpäämies nauttii noin 
suurta kansansuosiota.
Ilman muuta. Mutta siitä on seurauksena 
se, että ulkomaat tosiasiallisesti ajattele-
vat Krimin liittämisen Venäjään olevan 
tapahtunut tosiseikka, jota ei pystytä 
enää peruuttamaan millään tavalla. Tie-
tysti ei suositella matkustamista Krimille, 
ei mennä tapaamaan venäläisiä poliitik-
koja Krimille ja kaikkea tällaista, mutta 
tapahtuneeksi tosiseikaksi se nyt kuiten-
kin yleensä katsotaan.

Ulkomaat pitävät Krimin 
liittämistä Venäjään 

tapahtuneena tosiseikkana.

VENÄJÄN TALOUDESSA ON PALJON 
MUUTAKIN KUIN ENERGIASEKTORI
Venäjä on edelleen raaka-aineita tai pe-
rustuotteita ja varsinkin energiaa vievä 
maa. Viennistä yli neljä viidesosaa on 
raaka-aineita ja tuonnista vielä suu-
rempi osa teollisuustuotteita. Sopisiko 
Venäjä paremminkin öljyntuottajamai-
den kuin suurten nousevien talouksien 
eli BRIC-maiden seuraan?
Jotta tämä kuva olisi tarpeeksi epäselvä, 
niin kannattaa muistaa se, että Maail-
manpankki laskee Venäjän nykyään kor-
kean tulotason maihin. Se taisi muuttaa 
luokitteluaan aikaisemmin tänä vuonna. 
Venäjä oli korkeamman keskitulotason 
maa sitä ennen. 

Tämä on tietysti monimutkainen 
asia. Ensimmäinen asia, joka kannattaa 
muistaa, on se, että näihin muihin raaka-
aineiden viennistä riippuvaisiin maihin 
kuuluvat mm. Norja, Australia ja Kanada. 
Ero on tietysti se, että Norja, Australia ja 
Kanada olivat vakiintuneita demokrati-
oita ja jopa Norja pohjoismainen hyvin-
vointivaltio ennen kuin niistä tuli rikkai-
ta. Sitten meillä on tietysti sellaisia maita, 
joilla ei oikeasti ole mitään muuta kuin 

öljy tai kaasu, siis Nigeriaa, Venezuelaa 
ja kaikkea sellaista. 

Venäjä poikkeaa useimmista näis-
tä raaka-aineiden viennistä riippuvista 
maista siinä, että siellä on iso väestö, 
144 miljoonaa ihmistä. Väkiluku ei ole 
supistunut 7–8 vuoteen, toisin kuin 
helposti ymmärretään. Se tarkoittaa 
sitä, että alle kaksi prosenttia Venäjän 
työpaikoista on raaka-aineiden maas-
ta ottamisessa ja kuljettamisessa. Kun 
energiasektori on tällä hetkellä kaiken 
kaikkiaan jotain 25 prosenttia bkt:sta, 
niin yksinkertainen Elon laskuoppi tie-
tysti sanoo, että jos Venäjä yrittäisi tulla 
toimeen pelkästään energiasektorin va-
rassa, niin sitten kansalaisten elintason 
pitäisi laskea neljäsosaan siitä mitä se on 
tällä hetkellä. Mutta toisaalta kun se sek-
tori ei juurikaan tuota työpaikkoja, niin 
se kuitenkin tuottaa vientitulot – niistä 
öljy ja kaasu taisivat tuoda 68 prosent-
tia viime vuonna – ja puolet federaation 
budjettituloista. 

Öljy ja öljytuotteet ovat kaikista 
energian vientituloista noin kaksi 
kolmasosaa. Öljytuotteiden osuus on 
kasvanut, mutta se tarkoittaa lähinnä 
dieselin viemistä, eli sen verran on 
kuitenkin jalostusarvoa lisätty viime 
vuosina. Kaasu on noin kolmasosa niistä 
tuloista. Eli energiasektorin merkitys Ve-
näjän taloudessa on hyvin epäsuhtainen 
riippuen siitä, katsotaanko rahan ansain-
takykyä vai kykyä tuottaa työpaikkoja.

Tällaisissa väkirikkaissa maissa koti-
markkinat, jossa on kaikki muu, ovat 
aika isot.
Kyllä. Ne ovat aika isot, ja se kannattaa 
muistaa, että työpaikkojen kannalta kat-
sottuna Venäjä ei todellakaan ole pelkäs-
tään energiasektoria. Totta kai kotimark-
kinatuotanto on hirveän tärkeää. Mutta 
se tarkoittaa silloin sitä, että meidän ei 
varmaankaan tarvitse olla kauhean huo-
lestuneita energiasektorin työpaikkojen 
kilpailukyvystä. Venäläisten sen sijaan 

täytyy olla huolestuneita niiden muiden 
työpaikkojen kilpailukyvystä. Silloin he 
joutuvat tekemään sen perustavaa laatua 
olevan valinnan, minkä osan taloudesta 
he haluavat olevan avoimessa sektorissa 
ja minkä osan jollakin tavalla suojellussa 
sektorissa.

Mitä siinä sitten katsotaan? Kun 
viime vuosikymmenellä noin viidesosa 
investoinneista rahoitettiin ulkomailta 
käsin – siitä tosin enemmistö on luulta-
vasti venäläistä rahaa, joka kierrätetään 
– ja viime vuonnakin tämä ulkomaisten 
investointien osuus kaikista investoin-
neista oli 17 prosenttia, niin sillä tavalla 
mitattuna Venäjä on kuitenkin huomatta-
van avoin kansantalous. Nyt kun protek-
tionismi selvästi kasvaa ja kilpailukyvyn 
testiin ei haluta mennä kauhean paljoa, 
niin joudutaan vastakkain sen kysymyk-
sen kanssa, että kun ääritapauksessa 
ulkomaisten investointien osuus supis-
tuu voimakkaasti, niin mistä ne inves-
toinnit rahoitetaan? Lähinnä sitten on 
tarjolla valtion budjetti, jota kautta on 
rahoitettu noin viidesosa kaikista inves-
toinneista.

Nythän näitä vastapakotteita on puo-
lusteltu myös sillä, että sitä kautta 
edistetään kotimaista tuotantoa, joka 
korvaa tuontia.
Putin on ollut hyvin suorasanainen sen 
suhteen. Hän sanoo, ettei näissä vasta-
pakotteissa ole niinkään kysymys vasta-
pakotteista vaan kotimaisen tuotannon 
suojelemisesta. 

Venäläisten kuluttajien on 
vaikea luopua tuontituotteiden 

brändeistä.

Onnistuuko se?
Kuitenkin tuonnin osuus kulutuksesta 
on ollut perinteisesti noin 30 prosentin 
luokkaa, joten ei sitä ihan helposti jäte-
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tä siitä pois. Suuri osa venäläisistä on 
tottunut ulkomaisiin tuotemerkkeihin 
– McDonaldsiin, Valion juustoihin ja 
kaikkeen sellaiseen. Kyllä kansalaisten 
on vähän vaikea luopua näistä brändeis-
tä, joihin he ovat tottuneet. Maatalous-
tuotannossa Venäjällä pitäisi olla oikeasti 
hyvät mahdollisuudet.

Mutta monet heistä eivät pidä kotimai-
sia maataloustuotteita niin laadukkaina 
kuin esimerkiksi suomalaisia…
…paitsi että se vähän riippuu, millä mie-
lialalla heiltä kysytään, koska he ovat toi-
saalta kauhean huolestuneita geenima-
nipulaatiosta ja kaikesta sellaisesta, kun 
heiltä kysytään sopivalla tavalla. Venäjä 
on nyt maailman kolmanneksi suurin vil-
janviejä Kanadan ja Australian jälkeen. 
Se vie rehuvehnää, siis alhaisen hintata-
son maataloustuotteita. Kun Venäjällä on 
kuitenkin ostovoimaiset kaupungit, niin 
sillä pitäisi olla mahdollisuudet kehittää 
kotimarkkinoilleen ja sitten vientiinkin 
esimerkiksi luomutavaraa kolminker-
taisella hinnalla. Siinä suhteessa Venä-
jän mahdollisuuksien pitäisi olla paljon 
paremmat kuin Ukrainassa, jonka kau-
pungeissa ei ole sitä ostovoimaa, jonka 
varaan sitä voisi alun perin rakentaa. 
Maataloustuotteissa pitäisi minun mie-
lestäni olla mahdollisuutta.

Teollisuus on kuitenkin aika heikosti 
kehittynyttä.
Kyllä. Ajatellaan nyt tyypillistä venäläistä 
keskiluokkaista kotitaloutta: mitkä oli-
sivat ne kotimaiset teollisuustuotteet, 
joita se haluaisi ostaa? Ne ovat tietysti 
kotimaassa koottuja autoja, mutta siellä-
hän melkein kaikki komponentit tulevat 
ulkomailta.

Investointitavarat tulevat myös ulko-
mailta.
Tietysti. Kun taloja rakennetaan, niin 
sementtiä ei kannata tuoda ulkomailta, 
paitsi mahdollisesti Suomesta.

MIKSI VENÄJÄ EI OLE TEOLLISTUNUT 
UUDELLEEN?
Onko Venäjän epäonnistuneen teollis-
tumisen takana jonkinlaista Hollannin 
tautia1, eli että energiasektori on syönyt 
sen kilpailukykyä?
Minä en siihen Hollannin tautiin hir-
veästi usko Venäjän tapauksessa. En-
sinnäkin sen takia, että IMF, joka vir-
kansa puolesta tekee näitä arvioita, on 
sitä mieltä, että Venäjän rupla on ollut 
suurin piirtein tasapainotasollaan vii-
meiset 10–20 vuotta. Toisaalta kyllähän 
Venäjän teollisuuden kilpailukyvyttö-
myys on reaalista eikä hintakilpailuky-
vyttömyyttä. Eihän meistä kumpikaan 
ostaisi Lada-autoa sen takia, että se olisi 
10–20 prosenttia halvempi kuin mitä se 
on tällä hetkellä.

Neuvostoliiton aikaisen 
aseteollisuuden 

tilalle ei ole syntynyt 
kilpailukykykyistä uutta 

teollisuutta.

Neuvostoliiton aikana jäätiin niin pal-
jon jälkeen, että sen kiinnikurominen 
on ollut vaikeaa.
Neuvostoliiton suunnittelumallihan 
perustui painopistesuunnitteluun, pri-
orisointiin. Sen prioriteetit olivat so-
tateollisuus ja kaksoiskäyttöteollisuus, 
ja muut jäivät sisarpuolen asemaan. 
Vähän huomiota, vähän ja huonompia 
raaka-aineita, huonompaa työvoimaa 
kuin sotateollisuudessa. Nyt oikeasti so-
tateollisuutta ei perinteisessä mielessä 
enää tarvita. 1980-luvun loppupuolella 
oli vuosia, jolloin Neuvostoliiton ilma-
voimat saivat 400 lentävää härveliä vuo-
dessa. 1990-luvulla oli vuosia, jolloin ne 
saivat kaksi lentävää härveliä vuodessa. 
Prioriteettien muuttuminen on ehkä se 
mahtavin muutos, jota Venäjän talous 
on merkinnyt verrattuna Neuvostoliiton 

talouteen. Aseteollisuus ajettiin alas tie-
toisesti, ja sen tilalle ei sitten vaan tullut 
muuta kilpailukykyistä teollisuutta. Sitä 
voidaan miettiä, mistä se johtuu.

Kuitenkin on ollut suunnitelmia ja oh-
jelmia, mutta ei ole toteutettu.
On ollut, ja se johtuu osittain siitä, että 
Venäjän valtio on tyypillisesti heikko. 
Vahva valtio pystyy määrittelemään ta-
voitteet ja jollakin johdonmukaisella ta-
valla pyrkiä toteuttamaan ne. Venäjä on 
ollut heikko valtio sikäli että kyllähän 
siellä papereita on tuotettu ties kuinka 
paljon. Venäläinen sanonta, että pumaka 
on pumaka ja praktiikka on praktiikka, 
pitää edelleenkin paikkansa. Osa näistä 
papereista on ollut ihan hyviä. Mutta kun 
on heikko valtio, se ei pysty määrittele-
mään tavoitteitaan eikä ajamaan niitä 
läpi.

Mikä on ollut ryöstökapitalismin tai 
mafian rooli häiritsemässä kehitystä?
Olihan se tietysti varsinkin 1990-luvul-
la, jolloin todellakaan valtio ei pystynyt 
saamaan aikaiseksi esimerkiksi energia-
sektorin tosiasiallista verottamista. Öljyn 
hintahan oli 1990-luvulla erittäin alhai-
nen, se täytyy muistaa. 

Surullinen anekdootti kai on se, 
että kun Boris Fedorov oli kahteen ker-
taan valtiovarainministerinä 1990-lu-
vulla, hänen keskeinen tavoitteensa 
oli – hän oli Stolypinin2 suuri ihailija 
ja kirjoitti sitten myöhemmin Stolypi-
nin elämänkerrankin vahvan valtion 
ja modernisoinnin lähteenä – ja hän 
yritti saada energiasektorin kunnolla 
verotettavaksi, käytännöllisin seuraus 
oli kai se, että Fedorovin koira myrky-
tettiin. Sehän on Putinin hallinnon yksi 
eittämättömiä aikaansaannoksia, jota 
ei koskaan pidä unohtaa, että kun viime 
vuosikymmenellä yhtäkkiä öljyn hinta 
kymmenkertaistui – aivan käsittämätön 
muutos – niin se saatiin myös kunnolla 
verotettavaksi.

VENÄJÄN HEIKKO VALTIO EI OLE PYSTYNYT AJAMAAN LÄPI UUSIA 
TAVOITTEITA.
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MISTÄ JOHTUI VENÄJÄN NOPEA KASVU JA 
SEN ROMAHDUS?
Se oli varmaan keskeisiä syitä siihen, 
että 1990-luvun lopun kriisin jälkeen 
Venäjä kasvoi monta vuotta aika kovaa 
vauhtia.
Kyllä, mutta siihen on olemassa muitakin 
syitä. Ilmeisesti on hirvittävän hankalaa 
arvioida, mikä on ulkoisten ja sisäisten 
tekijöiden suhde. Ulkoisista tekijöistä 
se, että maailmantalous kasvoi ilmeisesti 
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin 
sen jälkeen kun Aatami ja Eeva saivat 
ensimmäisen lapsensa, tarkoitti sitä, että 
energian hinta nousi kymmenkertaisek-
si. Rahaa oli rajattomasti saatavissa ja 
venäläisten näkökulmasta negatiivisella 
hinnalla, koska rupla vahvistui reaalises-
ti hyvin nopeaa vauhtia. Kyllähän se on 
tärkeä seikka, mutta Jouko Rautava ja 
muut, jotka ovat yrittäneet tätä arvioida, 
ovat kuitenkin päätyneet sille kannalle, 
että enemmistö tästä kasvusta perustui 

kotimaisiin tekijöihin. Vientitulojen ja 
säästämisen ohella se, että viime vuo-
sikymmenellä edesautettiin talouden 
muuttumista rahataloudeksi, on ilman 
muuta Putinin hallinnon toinen suuri 
aikaansaannos. Ei siihen tarvittu mitään 
muuta kuin ihan normaali talouden va-
kauttaminen.

Energian hinnan voimakas 
nousu ja rahatalouteen 

siirtyminen vauhdittivat 
Venäjän talouskasvua.

Sitten tuli finanssikriisi ja romahdus. 
Vuonna 2009 Venäjän bkt supistui 
suunnilleen yhtä paljon kuin Suomen-
kin eli reilut 8 prosenttia. Vielä joulu-
kuussa 2012 Putin asetti Venäjän kasvu-
tavoitteeksi 5 prosenttia. Se vaikuttaa 
nyt aika epärealistiselta. Siitä oltiin jää-

mässä kauaksi ilman Ukrainan kriisiä ja 
pakotteitakin. 
Kyllä. Taloustieteilijät, jotka yrittävä ar-
vioida tällaisia asioita, olivat viime vuo-
sikymmenellä sitä mieltä, että kasvupo-
tentiaali on 5 prosenttia. Sitten kun öljyn 
hinta nousi niin tavattomasti, toteutunut 
kasvu nousi 7 prosenttiin. Viime vuosina 
tehdyt ennusteet tai arviot tulevien 10–15 
vuoden kasvupotentiaalista ovat 2 pro-
sentin paikkeilla. Nämä ovat Venäjän ta-
louskehitysministeriön, Suomen Pankin, 
IMF:n ja ties kenenkä arvioita. Jos nyt 
öljyn hinnan halpeneminen osoittautuu 
pysyvämmän laatuiseksi, niin toteutuva 
kasvu on siellä ehkä yhden prosentin 
paikkeilla. Kun siihen tulevat päälle 
sanktiot ja poliittinen epävarmuus ja 
markkinoiden hermostuminen ja kaikkea 
tällaista, niin sitten ollaan nollatasossa.

Öljyn hinta on laskenut viime aikoina 
roimasti ja saattaa olla menossa vie-
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lä alaspäin. On jonkin verran viljelty 
salaliittoteoriaa, että Yhdysvallat ja 
Saudi-Arabia olisivat sopineet öljyn 
hinnan alentamisesta alle Venäjän ( ja 
Iranin) kipurajan. Ilmeisesti tähän liit-
tyen Putin varoitti vajaa viikko sitten, 
että maailmantalous romahtaisi, jos 
öljy putoaisi 80 dollariin. Hän ilmei-
sesti sekoitti Venäjän ja koko maailman 
talouden. BOFITin tuoreen viikkokat-
sauksen arvio on, että kuitenkin vaikka 
Venäjän budjetti perustuu 100 dollarin 
hinnalle, niin reservirahastojen avulla 
tällä tasolla millä nyt ollaan voidaan 
elää vielä pari vuotta. Siihenhän auttaa 
myös ruplan heikkeneminen. 
Ruplan heikkeneminen monesti unohde-
taan tässä yhteydessä. Sehän tarkoittaa 
sitä, että entistä pienemmät öljytulot 
kääntyvät entistä suuremmaksi määräk-
si ruplia. Valtiovarainministeriön menot 
Venäjällä ovat kuitenkin ruplissa eivätkä 
dollareissa. Ensimmäinen seikka kai on 
se, että emmehän me voi kuvitella realis-
tisesti, että öljyn hinta enää paljoa tuosta 
laskisi, koska sillä tulevat rajatuotanto-
kustannukset vastaan. Nimenomaan 
Yh  dysvalloissa se menee kannattamat-
tomaksi, ja sitten öljyn tarjonta laskee, 
ja siihen öljyn hinta reagoi ylöspäin. 
Riippuen kentästä, josta puhutaan, Yh-
dysvalloissa rajatuotantokustannukset 
ovat 60–80 dollaria eli aika korkeat.

Sanktiot, poliittinen 
epävarmuus ja etenkin 
öljyn hinnan lasku ovat 

romahduttaneet Venäjän 
kasvupotentiaalin.

Finanssikriisissä öljyn hinta putosi het-
kellisesti 35 dollarin tasolle.
Se voi hetkellisesti pudota, mutta ei ku-
kaan tuota tappiolla pitkää aikaa. Toinen 
seikka on se, että tosiaankin käsitys siitä, 
että Venäjä pystyy näiden vararahastojen 

turvin pari kolme vuotta sinnittelemään 
ihan kohtuullisesti, on yleisesti jaettu. 
Hyvin erilaisia näkemyksiä edustavat ve-
näläistaloustieteilijät ovat suurin piirtein 
tätä samaa mieltä. 

VENÄJÄN VAIHTOEHDOT OVAT 
HUONOJA
Venäjän hallitus joutuu huomattavan 
kiinnostavaan ongelmaan, mitä menoja 
tässä priorisoidaan, koska kokonaisme-
noja ei kuitenkaan voida kasvattaa. Venä-
jän federaation budjetti yksinkertaistaen 
käyttää rahaa vain kolmeen tarkoituk-
seen. Siellä ovat tietysti sotilaalliset ja 
turvallisuusmenot. Turvallisuusmenot 
ovat yhtä isoja kuin sotilasmenot. Siellä 
ovat sosiaalimenot, ennen kaikkea eläk-
keet, noin kuutisen prosenttia bkt:sta 
siirretään eläkerahastoon budjetista joka 
vuosi. Sitten siellä ovat julkisen sektorin 
työntekijöiden palkat. Juuri muuhun ei 
budjetissa rahoja käytetä, mikä on koh-
tuullisen ällistyttävä tosiseikka sinällään.

Joudutaan miettimään, mitä tässä 
priorisoidaan. Kaikille on luvattu lisää, 
mutta millään tempulla ei kaikille voida 
antaa lisää. Luulen, että tässä tulee ole-
maan se karu perusasia, että eläkeläiset 
ovat Venäjän suurin äänestäjäryhmä, 
eikä heiltä oikein voi leikata, koska mikä 
tahansa Venäjän poliittinen tulevaisuus 
onkaan, niin kyllä siellä vaaleja tullaan 
pitämään. Julkisen sektorin työntekijät 
on toiseksi suurin äänestäjäryhmä – 
sieltäkään ei voi kauhean paljon leikata. 
Kenraaleita on vain 2 000, eikä taida olla 
enää senkään vertaa, koska niiden luku-
määrää on vähennetty. Kyllä yksinkertai-
nen vaalimatematiikka sanoo, että se on 
sitten sotilasmenot jälleen kerran, josta 
karsitaan. Sehän on vastoin kaikkia lu-
pauksia ja aikomuksia. Sehän on Venäjän 
25-vuotisen historian hämmästyttävin 
tosiseikka, kuinka heikko intressiryhmä 
nämä kenraalit ovat olleet. Vanhat lelut 
ovat tietysti olemassa, mutta uusia leluja 
he eivät ole enää saaneet.

Siis sotilasvallankaappauksen vaara on 
aika pieni. Valta on turvallisuusviran-
omaisten puolella.
Heillä on jo valta tällä hetkellä aika suu-
relta osalta. Putin on sieltä lähtöisin. 
Armeijan tila Venäjällä on niin huono, 
että joudutaan ihan oikeasti miettimään 
sen toimintakykyä. Voidaan lähettää 
vähäpuheisia eliittijoukkoja Pihkovasta 
ja jostain muualtakin Ukrainaan, mutta 
niitä eliittijoukkoja on vain muutama 
kymmenen tuhatta.

Kaiken kaikkiaan kuitenkin öljyn hin-
nalla painostaminen ei kovin helposti 
toimi.
Minä olisin sillä kannalla, että sen enem-
pää Yhdysvaltain kuin Saudi-Arabian-
kaan ulkopoliittisissa prioriteeteissa 
Venäjä ei nyt ole ihan kaikkein korkeim-
malla, niin kuin Obaman toiminnasta 
selvästi nähdään. Jos olen oikein ym-
märtänyt, niin Yhdysvaltain mahdollisen 
seuraavan presidentin Hillary Clintonin 
monisataasivuisissa muistelmissa Venä-
jä mainitaan kerran. En ollenkaan usko, 
että Yhdysvallat ja Saudi-Arabia pitäisi-
vät Venäjää niin tärkeänä tekijänä, että 
ne heiluttaisivat koko maailmantaloutta 
pystyäkseen painostamaan Venäjää.

Pääomapako ja maastamuutto Venä-
jältä ovat kiihtyneet ennätyslukemiin. 
Voisiko maan talous tai Putinin valta 
romahtaa niihin?
Pääomapako on hankala termi, jota ei 
ehkä pitäisi käyttää. Suuri, ellei suurin 
osa pääoman ulosvirtauksesta tarkoittaa 
sitä, että venäläiset, varsinkin yritykset 
muuttavat ruplavarojaan vieraaksi valuu-
taksi, joka sitten talletetaan venäläiseen 
pankkiin. Toinen osa on yritysten ulko-
maisen velan nopeutettua maksamista. 
Ja sitten on sitä mitä voidaan oikein 
kutsua paoksi. Jos valuuttavarannon 
koko laskee kovin alas, on pakko yrittää 
setelirahoitusta. Mitä siitä seuraisi, se 
on epäselvää. Myös maastamuuttoon on 

KOSKA LEIKKAUKSIA EI VOIDA TEHDÄ ELÄKKEISIIN EIKÄ JULKISELLE 
SEKTORILLE, NIITÄ ON TEHTÄVÄ SOTILASMENOIHIN.
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suhtauduttava varovaisesti. Jotkut tut-
tavani ovat myös muuttaneet pois, usein 
sanoen että palaavat kun Putin ei enää 
ole vallassa. 

Sanktioilla voidaan haitata 
Venäjän taloutta muttei saada 
sitä vetäytymään Ukrainasta.

Olet edustanut sitä kantaa, että sankti-
ot ovat olleet tehottomia ja että niillä ei 
saada Venäjää vetäytymään varsinkaan 
Krimiltä tai Itä-Ukrainasta.
Ei missään nimessä saada. Täytyy erottaa 
kaksi tekijää, joista ensimmäinen on se, 
että kyllähän sanktioilla voidaan – jos ne 
ovat voimassa tarpeeksi kauan, esimer-
kiksi vuosikausia, sanotaan seuraavat 
5–10 vuotta – saada aikaan haittaa Ve-
näjän talouteen ilman muuta, varsinkin 
rahoitusmarkkinasanktioilla. Mutta ei 
niillä vaikuttavuutta ole siinä mielessä, 
että voitaisiin saada aikaan Venäjän ulko-
politiikan muutos. Päinvastoin jos näillä 
sanktioilla on jotain vaikutusta Venäjän 
politiikkaan, se tarkoittaa politiikan tiuk-
kenemista. 

Vielä pahempaa: jos ne johtaisivat Pu-
tinin väistymiseen vallasta, niin tilalle 
voisi tulla joku toinen, joka olisi vielä 
pahempi. 
Ilman muuta. Jos ajattelee nationalis-
tis-patrioottista venäläistä ajattelu-
tapaa, miten se tällä hetkellä analysoi 
tilannetta, niin ilman muuta se on sillä 
kannalla, että Putin on ollut päättämä-
tön, epäröivä, päätöksentekokyvytön 
ja epäjohdonmukainen. Kuka tahansa 
sitten tuleekaan seuraavaksi johtajaksi 
– jos Putin ei osoittaudu elinikäiseksi 
presidentiksi, mikä on kuitenkin minun 
perusolettamukseni – niin hän pyrkii 
olemaan johdonmukaisempi, tiukempi, 
konservatiivisempi, enemmän länsivas-
tainen kuin mitä Putin on ollut.

Jos Putin joutuu väistymään, 
niin tilalle voi tulla häntäkin 

tiukempi johtaja.

Siis tilanne on niin toivoton, että näil-
lä sanktioilla ei saada mitään aikaan. 
Ymmärretäänkö tätä, vai onko ollen-
kaan teon tekemisen aikomustakaan, 
että sanktioilla jotain saavutettaisiin? 
Onko pelkkää silmänlumetta ja EU:n 
äänestäjien tyynnyttelyä, että tässä 
yritetään tehdä jotain, vaikkei oikeasti 
uskota siihen?
Kuitenkin lähtökohtana täytyy olla se, 
että jotainhan täytyy tehdä. Jollain taval-
lahan meidän täytyy osoittaa, ettemme 
hyväksy kansainvälisen oikeuden törkei-
tä loukkauksia. Ja ei siinä oikein paljon 
muita vaihtoehtoja sitten ole. 

Koskaan aikaisemmin ei ole sank-
tioitu maata, joka olisi niinkin iso maail-
mantaloudessa kuin Venäjä, ja jolla olisi 
niin huomattava osuus ennen kaikkea 
energian tuotannossa ja sen viennissä. 
On hyvin vaikea löytää pienempienkään 
maiden osalta esimerkkejä, joissa sank-
tiot olisivat saaneet aikaiseksi toivotun 
poliittisen muutoksen. Ainoana esimerk-
kinä esitetään apartheidin lopettamista 
Etelä-Afrikassa. Mutta silloin tietysti 
täytyy muistaa, että a) Etelä-Afrikalla ei 
ollut yhtään kansainvälistä ystävää ja b) 
siellä oli erittäin voimakas kotoperäinen 
oppositioliike. Siitäkään muutoksesta 
on pikkaisen vaikea sanoa, että se johtui 
pelkästään tai edes ensisijaisesti sank-
tioista. 

Sanktioilla ei ole missään 
saatu aikaan poliittisia 

muutoksia.

Missään muualla tällaista haluttua 
vaikutusta ei ole saatu aikaiseksi. Kun 

koskaan aikaisemmin ei ole yhtä isoa 
ja yhtä maailmantalouteen integroitu-
nutta maata sanktioitu, niin miksi me 
uskoisimme, että nyt saataisiin jotain 
aikaiseksi?

KAAKKOIS-UKRAINAAN VOI MUODOSTUA 
JÄÄTYNYT KONFLIKTI
Lopputulos on sitten se, että tämä pat-
titilanne tai jäätynyt konflikti jatkuu 
Krimin ja Itä-Ukrainan suhteen.
Luulen, että Krimin suhteen on turha 
enää puhua jäätyneestä konfliktista. 
Se on Ukrainan menettämä maa. Aivan 
varmasti pääosa krimiläisistä hyväksyy 
tämän nykyisen tilanteen, ei vähiten sen 
takia, että heille on luvattu eläkkeiden 
kolminkertaistaminen ja suuret inves-
toinnit ja kaikkea tällaista. 

Siitä kannattaa olla huolestunut, 
tuleeko Itä- tai Kaakkois-Ukrainasta 
jäätynyt konflikti. Kaikkein pelottavin 
tulevaisuusskenaario, johon tutkijat ovat 
kiinnittäneet huomiota, on se, mitä he 
kutsuvat Somalia-skenaarioksi. Itse asi-
assa Libanon 1990-luvulla-skenaario oli-
si parempi esimerkki, koska poliittisesti 
ja sotilaallisesti, toisin kuin Somalialla, 
Kaakkois-Ukrainalla on isoveli. Mutta 
sitä me emme tiedä, onko Kaakkois-Uk-
rainalla taloudellisesti isoveli, koska se 
tulisi maksamaan aika paljon enemmän 
kuin Krim, joka on pieni paikka, vähän 
yli kaksi miljoonaa ihmistä. Luulen, että 
syy, minkä takia Venäjä ilmiselvästi ei ole 
halukas liittämään Kaakkois-Ukrainaa 
itseensä, on se, että lasku olisi niin iso. 

Mutta meidän pitää olla huolestu-
neita siitä, että jos Venäjä ei halua elättää 
Kaakkois-Ukrainaa tulevaisuudessa, niin 
haluammeko me elättää sitä? Todennä-
köisesti emme.

Siis EU?
Niin. Sen kansainvälispoliittinen asema 
tulee olemaan hyvin epävarma tai epä-
selvä. Se tarkoittaa silloin sitä, että kaak-
koisukrainalaiset joutuvat itse keksimään 

VENÄJÄ EI HALUA ELÄTTÄÄ KAAKKOIS-UKRAINAA, MUTTA HALUAAKO 
EU:KAAN?
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HYVÄ ASIA SUOMELLE ON, ETTÄ TULEVAISUUDESSA VENÄJÄ TARVITSEE 
INVESTOINTEJA JA UUTTA TEOLLISUUTTA.

itselleen toimeentulologiikoita – salakul-
jetusta, huumeet…

…tai muuttaminen pois sieltä…
…jolloin meillä on yhtäkkiä tuossa puoli 
miljoonaa itäukrainalaista Eteläsatamas-
sa, tai paljonko heitä mahtaisi ollakaan. 
Onneksi viisumipakko on edelleen voi-
massa.

Osa heistä muuttaa Venäjälle.
Osa lähtee Venäjälle ja osa Länteen, 
koska se on jakautunut alue. Muutenkin 
valta-Ukrainan kanssa me joudumme tosi 
liemeen, koska joudumme ilmeisestikin 
elättämään heitä. Bkt supistuu tänä vuon-
na vähintään 10 prosenttia, mahdollisesti 
15 prosenttia. Vielä elokuussa viralliset 
ennusteet olivat 6–7 prosentin supistu-
mista. Teollisuustuotanto on romahtanut 
sähkön jakeluongelmien ja rautateiden 
kuljetusongelmien takia. Huomattava osa 
pääomakannasta Kaakkois-Ukrainassa 
on tuhoutunut, ja se tuhoutuminen jat-
kuu koko ajan. 

Meille tulee joka tapauksessa kak-
sinumeroinen summa miljardeja mak-
settavaksi, joka voidaan sitten kerätä 
IMF:ltä. Mutta sehän tarkoittaa vain 
sitä, että IMF-tuen prostituointi jatkuu, 
koska eihän Ukraina täytä mitään IMF:n 
ohjelmaehtoja. Tai sitten suoraan Brys-
selin pohjattomasta pussista, josta tiede-
tään, että se pohja on sattuneista syistä 
aika lähellä. Kuka sitten oikeasti pystyy 
elättämään ja haluaa elättää Ukrainan?

Vaikea kysymys. Kun tämä tilanne on 
nyt päätymässä tällaiseksi, niin onko 
tällä kaikella rohkaistu Venäjää aggres-
sioihin jollain muulla taholla? Sehän on 
härnännyt mm. ilmatilaloukkauksilla.

”Nykytilanne ei ole sellainen, 
mitä kukaan olisi alun perin 
halunnut tai suunnitellut.”

Joo, mutta luulen, että Venäjä katsoo nyt 
olevansa Ukrainassa liemessä, johon he 
eivät alun perin halunneet. Järkevästi 
ajatellen mikään valtio ei halua, että sen 
naapurissa on 1990-luvun Libanonin tai 
nyky-Somalian kaltainen paikka. Missään 
nimessä se ei halua, että Kaakkois-Uk-
raina tulisi heidän elätettäväkseen, koska 
öljyn hinnasta ja muista syistä johtuen 
ei heilläkään ylimääräistä rahaa niin 
kamalasti ole.

Siis nykytilanne ei ole sellainen, 
mitä kukaan olisi alun perin halunnut 
tai suunnitellut. Tämä ei ole ollut kenen-
kään hallinnassa oleva prosessi. Tässä ei 
ole kysymys mistään Vladimir Putinin 
nerokkaasta salajuonesta, jolla hän olisi 
saavuttanut jonkin tavoitteen, joka hänel-
lä on ollut. Hänen päättämättömyytensä 
ja epäröimisensä on perustunut hyvin 
tosiasioihin. On vähän vaikea nähdä, 
mikä olisi sitten ollut Venäjän kannalta 
hyvä ratkaisu, kun alun perin lähdettiin 
kuitenkin siihen, että kuviteltu Ukrainan 
länsisuuntautuminen halutaan pysäyttää.

SUOMEN JA VENÄJÄN TALOUSSUHTEIDEN 
TULEVAISUUS
Jos palaamme Suomen ja Venäjän väli-
siin taloussuhteisiin, niin mitä tässä uu-
dessa tilanteessa voidaan sanoa niistä? 
Miten tärkeänä Venäjä pitää edelleen 
Suomea, ja taas toisaalta mikä on jat-
kossa Venäjän taloudellinen merkitys 
Suomelle? Kutistuuko se paljonkin? 
Pysyvästi vai väliaikaisesti?
Jos aloitetaan asioiden poliittisesta puo-
lesta, niin se perusasiahan pitää edel-
leen paikkansa, että Suomi on Venäjän 
ongelmattomin naapurimaa. Meillä ei 
ole aidosti ratkaisemattomia ongelmia 
keskenämme olemassa. En myöskään 
pysty kuvittelemaan, että 70 000 Suo-
messa asustavaa venäläistä ryhtyisivät 
kapinoimaan tai mitään muuta vastaavaa, 
tällaista naurettavaa. 

Pitää edelleen paikkansa vanha 
viisaus, että Suomen kaltaiselle pienel-

le maalle onnellisin tilanne on se, kun 
millekään suurvallalle ei tule edes mie-
leen Suomen olemassaolo. Luulen, että 
ostosturismi Suomeen jatkuu edelleen. 
Tietysti on sääli, että tuonne Lappeen-
rantaan ei pääse niin kuin Ruotsin lau-
talla, koska se on keskeinen syy, miksi 
suomalaiset lähtevät ostoksille Tukhol-
maan. Kyllä se jatkuu, ja jollakin aikavä-
lillä sitten rupla vahvistuu uudestaan ja 
kaikkea sellaista. 

Jos asiat hoituvat jollakin järkeväl-
lä tavalla, niin kyllähän Venäjän uudel-
leenteollistuminen ja investointiasteen 
kohottaminen on väistämätön osa tule-
vaisuutta. Muuten tulevaisuus venäläis-
ten kannalta on tosi huono. Ja kun me 
olemme investointitavaroita tuottava 
kansakunta ja olemme tässä ihan naa-
purissa, niin sehän on hyvä asia meidän 
kannaltamme.  

Oletko sinä nähnyt mitään arviota, 
mikä olisi Suomen ja Venäjän välisen 
kaupan luonnollinen taso? Siihen vai-
kuttaa tietysti aika paljon se, lasketaanko 
tässä gravitaatiomallissa3 Venäjän keski-
pisteeksi Moskova vai Pietari. En tiedä, 
mutta kyllä voisin hyvin kuvitella, että 
tällainen 10 prosentin vientiosuus ei oli-
si kauhean kaukana siitä luonnollisesta 
tasosta.

Julkisuudessa ei ole juuri nähty täys-
päisiä venäläisekonomisteja selittä-
mässä näitä asioita. Olen ihmetellyt, 
onko heidät vaiennettu. Mistä löytyy 
paras asiantuntemus Sinun lisäksesi? 
BOFITista varmaan, mutta onko muita?
Surullinen tosiseikka on se, että kylmän 
sodan aikana Neuvostoliiton talouden 
tutkiminen perustui pitkälti tunne vihol-
lisesi-ajattelutapaan. Yhdysvalloista yksi 
kaveri väitti minulle, että 95 prosenttia 
kvantitatiivisesta Neuvostoliiton talou-
den tutkimuksesta oli CIA:n rahoittamaa 
suoraan tai välillisesti. Se viisi prosenttia 
oli sitten hän itse, koska häntä rahoitti 
DIA4 eikä CIA. [Naurua.] 
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Kun tämä tunne vihollisesi-motivaa-
tio sitten hävisi, niin uusia Venäjän ta-
louden asiantuntijoita ei kansainvälisesti 
ole juurikaan koulutettu. Se harrastus on 
hävinnyt aika perusteellisesti englanti-
laisista ja yhdysvaltalaisista yliopistois-
ta. Jos karkeasti lasketaan, niin minun 
kaltaisiani vanhoja Venäjän talouden 
yleisasiantuntijoita on Euroopassa noin 
neljä kappaletta, ja me olemme kaikki 
eläkeiässä. Hyvin vähän on sitten tosi-
aan nuorempia olemassa. Washingtonin 
think tankeissa, joita tunnen jonkin ver-
ran, on yhteensä kaksi Venäjän talouden 
asiantuntijaa, joista toinen on jo eläkeiäs-
sä. Surkeahan se tilanne siltä kannalta on. 
En tiedä, johtaako tämä nykyinen välien 
kiristyminen miedompaan versioon tästä 
tunne vihollisesi-ajattelutavasta.

Venäjän talouden 
yleisasiantuntijat ovat 

Lännessä käyneet hyvin 
vähiin.

Eikö ole venäläislähtöisiä ekonomiste-
ja, jotka työskentelevät jossakin länsi-
maisessa instituutissa?
Heitä on tietysti olemassa, mutta he eivät 
etupäässä tee tutkimusta Venäjästä. 

Kyllä on surkea tilanne!
Sellaisia on muutamia olemassa, jotka te-
kevät myös tutkimusta Venäjästä, mutta 
hyvin harvoja. Sehän on ihan kansainvä-
lisen taloustieteellisen julkaisupolitiikan 
yksi periaate, että yhtä maata koskevia 
tutkimuksia ei julkaista ykkösluokan 
lehdissä, ellei se maa ole Yhdysvallat tai 
mahdollisesti Kiina. Jos niissä Top10:ssä 
pystyy jotain Venäjää koskevaa julkaise-
maan, niin silloin sen paperin täytyy olla 
aika nerokas. Ä

Viitteet

1 Hollannin taudilla viitataan kehitykseen, jossa 

energian – Hollannin tapauksessa maakaasun – tai 

muun raaka-aineen vientimenestys johtaa teolli-

suuden kilpailukyvyn heikkenemiseen palkkojen 

nousun ja/tai kelluvan valuuttakurssin (ulko-

maankaupan ylijäämästä johtuvan) vahvistumisen 

kautta. – Toim.huom.

2 Pjotr Stolypin oli vuosina 1906–1911 tsaari Niko-

lai II:n pääministeri, joka sekä toteutti uudistuksia 

että tukahdutti oppositiota. – Toim.huom.

3 Gravitaatiomallissa kaupan laajuutta kahden 

maan välillä selitetään mm. niiden maantieteelli-

sellä etäisyydellä toisistaan. – Toim.huom.

4 DIA = Defense Intelligence Agency on Yhdys-

valtain puolustusministeriön alainen tiedustelu-

organisaatio
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MAAILMANTALOUDEN YLIJÄÄ-
MÄT KIERRÄTYKSESSÄ

Ateenan yliopiston talousteorian pro-
fessori Yanis Varoufakis opettaa tällä 
hetkellä Texasin yliopistossa. Hän on 
julkaissut kirjoja mm. peliteoriasta ja 
poliittisesta taloustieteestä. Tämän laa-
jemmalle yleisölle suunnatun teoksen 
ajatuksia kirjoittaja on kehitellyt jo ai-
emmin. Käännöksen on tehnyt Tampe-
reen yliopistossa Hannu Laurilan ope-
tushankkeena vetämä työryhmä, johon 
on kuulunut taloustieteen, sosiologian, 
politiikan tutkimuksen ja käännöstieteen 
opettajia ja opiskelijoita.  

Kreikkalaisessa mytologiassa Minotau-
ros oli puoliksi ihminen, puoliksi härkä. 
Peto tarvitsi ruuakseen ihmislihaa, jota 
ulkomaat joutuivat toimittamaan Kree-
talle, tuon ajan mahtivaltiolle, rauhan 
säilyttämiseksi. Myytin mukaan Ateenan 
kuningas Theseus onnistui tappamaan 
Minotauroksen, lopettamaan Kreetan 
hegemonian ja aloittamaan siten uu-
den aikakauden. Varoufakisin mielestä 
Minotauros ”käy myös vertauskuvasta 
poliittiselle ja taloudelliselle tasapai-
nolle, joka vallitsee kovin erilaisten ja 

kaukaisten maiden kesken. Kun peto ta-
petaan, herkkä geopoliittinen tasapaino 
romahtaa tehden tietä uudelle aikakau-
delle.” Kirjassa Minotauros on vuosina 
1971–2008 vallinnut maailman talous-
järjestelmä, joka sortui finanssikriisissä. 

Pohjimmiltaan kirja perustuu väittee-
seen, että toisen maailmansodan jälkeen 
Yhdysvallat on onnistunut järjestämään 
maailman maksutaseylijäämien kierrä-
tysmekanismit palvelemaan omia etu-
jaan. Sen tahdon mukaisesti rakennettu 
sotienjälkeinen Bretton Woods-valuut-
tajärjestelmä – Varoufakisin termein 
”Tiekartta” – perustui Yhdysvaltain 
kauppaylijäämiin, joita se kierrätti in-
vestoinneiksi eri maihin tukemaan sen 
omien vientituotteiden kysyntää. 

Vähitellen kuitenkin Yhdysvaltain 
kauppatase kääntyi alijäämäiseksi, ja 
sille muodostui myös julkisen talouden 
alijäämä. Tiekartan romahdettua 1971 
maailmantalouden ylijäämien kierrä-
tysjärjestelmä kääntyi toisin päin: Yh-
dysvallat ohjasi omia kauppa-alijäämiään 
vastaavat Saksan, Japanin, Kiinan ja mo-
nien muiden maiden kauppaylijäämät si-
joituksiksi Wall Streetille. Sieltä pääomat 
ohjautuivat kulutus-, asunto-, yritys- ja 
valtionlainoihin. 

Toinen kirjan kahdesta suuresta heik-
koudesta on evidenssin puute. Se kuvaa 
maailmantalouden ylijäämien kierrätys-
mekanismeja ansiokkaasti, mutta väitettä 
Yhdysvaltain tarkoituksellisesta toimin-
nasta niiden ohjailemiseksi olisi pitänyt 
tukea muutenkin kuin muutamalla viitta-
uksella poliitikkojen ja virkamiesten pu-
heisiin. Tämä olisi varmaan ollut vaikeaa, 
koska paljon on täytynyt tapahtua julki-
suudelta piilossa, ja niinpä kirja ajautuu 
viljelemään omanlaistaan salaliittoteori-
aa. Se saattaa olla oikeilla jäljillä, mutta 
se ei vakuuta.

Eräs vaihtoehtoinen selitysmalli tulee 
kuitenkin heti mieleen: Yhdysvallat vain 
sattui olemaan hallitsevassa asemassa 
toisen maailmansodan jälkeen, mutta sit-

temmin menettäessään kilpailukykyään 
se joutui sopeutumaan haastajien kuten 
Saksan, Japanin ja Kiinan nousuun, jon-
ka seurauksena siitä tuli alijäämämaa. 
Ilman tarkoituksellista ohjailuakin näin 
olisi käynyt.

Minotauroksen aikakauden päättä-
nyttä finanssikriisiä kuvataan seikkape-
räisemmin kuin suomenkielisessä kir-
jallisuudessa on ennen tehty. Silti kirja 
jättää toivomisen varaa: eriarvoisuuden 
kärjistyminen ei saa osakseen sellaista 
huomiota kuin sille Pikettyn suurteoksen 
valossa kuuluisi. Finanssipiirien eliitin, 
johtavien virkamiesten ja poliitikkojen 
välisiä kytkentöjä sivutaan, mutta ne jää-
vät Minotauroksen varjoon.

Kirjan mielenkiintoista antia on myös 
pohdinta, kuinka Saksa on euroalueella 
miltei samassa asemassa kuin Yhdys-
vallat Tiekartan aikana. Varoufakisin 
mielestä euroalueen kriisi ratkeaisi 
nopeasti, jos pankit antaisivat suuren 
osan kriisimaiden lainoista anteeksi, 
EKP ostaisi kriisimaiden velkakirjoja ja 
rahoittaisi tämän laskemalla liikkeelle 
omia velkakirjojaan, ja lisäksi Euroopan 
investointipankki rahoittaisi EKP:n tuel-
la investointeja kriisimaissa. Tämä loisi 
euroalueelle uuden ylijäämien kiertome-
kanismin, mutta Saksan edun mukaista ei 
ole suostua siihen. Se itse hyötyy eniten 
eurokriisin jatkumisesta.

Kirjan lopussa Varoufakis tarkastelee, 
kumoaako evidenssi hänen väitteensä, 
että finanssikriisi tuhosi Minotaurok-
sen. Hänelle riittää se, että Yhdysval-
tain tuonti oli 2012 neljänneksen pie-
nempi kuin ennen finanssikriisiä, joten 
Minotauros ei enää toimi muuten kuin 
jatkuvana virtana Yhdysvaltain budjetti-
alijäämän rahoittamiseksi. Kirjan toinen 
suuri heikkous on, ettei se pohdi, mikä 
merkitys on velkaantuneisuuden hitaalla 
purkamisella ja vyönkiristyspolitiikalla; 
kun Yhdysvaltain talous elpyy riittävästi, 
se saattaa toimia jälleen hyvin pitkälle sa-
malla tavalla kuin ennen finanssikriisiä.
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