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Lukijalle

100-vuotiaan itsenäisyytensä aikana Suomi on kehittynyt maatalousvaltaisesta yh-
teiskunnasta teollistumisen kautta palveluvaltaiseksi ja kansainvälistyneeksi talou-
deksi, jossa työssäkäyvistä 6/7 on palkansaajia ja elintaso on 15 kertaa korkeampi. 
Nousu ei ole kuitenkaan sujunut tasaisesti ilman muutoksia, käänteitä ja notkah-
duksia. Viimeisimmät suuret murroskohdat ovat olleet 1990-luvun Suuri Lama ja 
2000-luvun finanssikriisiä seurannut Suuri Taantuma. Niillä on ollut monenlaisia 
vaikutuksia palkansaajiin ja kaikkiin kansalaisiin. 

 Tässä kirjassa pohditaan tapahtuneita muutoksia Suomen kasvumallissa, tulon-
jaossa, työmarkkinoilla, rahataloudessa ja hyvinvointivaltiossa. Pääpaino on viime 
vuosikymmenissä, joita ovat sävyttäneet mm. investointiasteen lasku, työmarkki-
noiden sopimusjärjestelmän ja hyvinvointivaltion eri vaiheet, tuloerojen kasvu ja 
Euroopan integraatio. 

Kirjan idea syntyi jo kesällä 2015 Palkansaajien tutkimuslaitoksen pitkäaikai-
simman tutkijan Pekka Sauramon suunnitelmasta kirjoittaa Suomen kasvutavasta 
ennen jäämistään eläkkeelle syyskuussa 2017. Meillä muillakin kehittyi ajatuksia 
omasta artikkelista kirjaan, joka julkaistaisiin maamme 100-vuotisen itsenäisyyden 
kunniaksi. Päätimme myös ottaa mukaan muutamia kollegoitamme laitoksen ulko-
puolelta. Saimme virikkeitä yhteisistä keskusteluistamme, mutta emme ole käsi-
telleet tekstejämme kollektiivisesti ja vastaamme kukin itse omista arvioistamme.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijat ovat tehneet jo lähes puolen vuosisa-
dan ajan laadukkaita tutkimuksia keskeisistä tutkimusalueistaan työmarkkinoista, 
julkisesta taloudesta sekä makrotaloudesta ja talouspolitiikasta. Palkansaajanä-
kökulmasta on etsitty vastauksia palkansaajia koskettaviin kysymyksiin. Tämän 
tietokirjan tarkoitus on kertoa näiden ja monien muidenkin kiinnostavien tutki-
musten tuloksista laajalle yleisölle. Kirjallisuusviitteet ohjaavat muihin vastaaviin 
kirjoituksiin laitoksen julkaisemassa Talous&Yhteiskunta -lehdessä sekä muihin 
yleistajuisiin kirjoituksiin, tutkimusjulkaisuihin ja tilastolähteisiin.

Yhteistyöni kirjan taittajan Irmeli Hongan kanssa on jälleen toiminut loistavasti. 
Ohjelmistoasiantuntija Aila Mustonen on ollut korvaamaton apu tilastoaineistojen 
käsittelyssä. Parhaat kiitokseni heille molemmille! Palkansaajasäätiölle kuuluu kiitos 
tuesta kirjan tekemiselle.

Helsingissä, 10. marraskuuta 2017
Heikki Taimio
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Heikki Taimio

1. Johdanto: mitä oikein tapahtui?

Tämän kirjan ilmestyessä on kulunut tasan 15 vuotta siitä, kun Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen tutkijat kirjoittivat yhteisen kirjan ”Kriisistä nousuun 
– miten kävi kansalaisille? (Sauramo 2002) Tarkastellessaan 1990-luvun 

Suuren Laman jälkeistä talouspolitiikkaa, työmarkkinoita ja tuloeroja he totesi-
vat, etteivät kaikki kansalaiset olleet päässeet nauttimaan nopean talouskasvun 
hedelmistä. Viisi vuotta myöhemmin toimittamassani kirjassa (Taimio 2007) PT:n 
tutkijat ja heidän kollegansa käsittelivät laajemmin tapahtunutta eriarvoisuuden 
kasvua. Monia heistä yhdisti huoli pohjoismaisen hyvinvointivaltion1 kohtalosta.

Lukija saa monista tämän kirjan artikkeleista vahvistusta sille käsitykselle, että 
1990-luvun Suuri Lama muodosti käänteen tai murroskohdan Suomen talouden 
ja yhteiskunnan kehityksessä. Mitä oikein tapahtui? Mitä siitä seurasi? Maalaan 
aluksi taustaksi kuvan itsenäisyytemme noin 75 ensimmäisestä vuodesta leveällä 
pensselillä.

Leveä pensseli: loksahtaako kaikki kohdalleen?

100 vuotta sitten Suomen itsenäistyessä avautui samalla teitä demokratisoitumi-
seen.2 Eduskunta ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus oli saatu jo aikaisemmin, mutta 
itsenäistyminen merkitsi täyttä oikeutta säätää ja panna toimeen omat lait. Jo vähän 
ennen itsenäisyysjulistusta, marraskuussa 1917 eduskunta ja senaatti hyväksyivät 
lain 8-tuntisesta työpäivästä, joka oli ollut ammattiyhdistysliikkeen keskeisiä vaa-
timuksia. Kansalaissodan jälkeen palkansaajien ja heidän järjestöjensä neuvot-

1 Tässä kirjassa ei esiinny käsitettä hyvinvointiyhteiskunta. Se voisi olla paikallaan siksi, että tosiasiassa 
kunnat vastaavat julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisestä. Valtio (eduskunta) kuitenkin säätää niitä 
koskevat lait. Käsitettä valtio saatetaan myös käyttää koko julkisesta sektorista. Hyvinvointiyhteiskunnalla 
saatetaan joskus myös viitata hyväntekeväisyyteen ja jopa siihen, että hyvinvointipalveluja, eläke- ja 
terveysvakuutuksia ym. voidaan ostaa yksityisellä sektorilla. Niitä tämä kirja ei käsittele. 
2 1. maailmansodan jälkeisestä ajasta muodostui uudenlainen monissa muissakin maissa. Aikansa ”bestsel-
lereitä” oli John Maynard Keynesin (1919) ”Economic Consequences of the Peace”, jossa hän ei 
ainoastaan kritisoinut Versaillesin rauhansopimusta vaan myös kuvaili kaukonäköisesti käännettä, jonka 
demokratisoituminen ja kansalaisoikeuksien laajeneminen tulisi aiheuttamaan talous- ja yhteiskunta-
politiikassa. 
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teluasema ja vaikutusvalta 
olivat kuitenkin heikoissa 
kantimissa. 

Talvi- ja jatkosota toivat 
käänteen työmarkkinoi-
den sopimusjärjestelmään. 
”Tammikuun kihlaus” talvi-
sodan keskellä toi työnanta-
jat ja palkansaajat yhteiseen 
neuvottelupöytään, mutta 
kuten Tapio Bergholm on 
huomauttanut, työehtoso-
pimukset otettiin käyttöön 
valtiollisella asetuksella 
vasta 1945 (Taimio 2015). 
Valtio tuli jo silloin mukaan 
työmarkkinajärjestelmään, ja työmarkkinaosapuolten ja valtion kolmikanta toimii 
yhä tänäkin päivänä, joskaan ei enää palkanmuodostuksessa. Se on ollut Suomelle 
ominainen ja kansainvälisesti poikkeuksellinen.

Kolmikanta ei kuitenkaan ollut aluksi 1950-luvulla yhteiskunnallisen päätöksente-
on ytimessä, vaan Suomen talous oli vahvasti valtiojohteinen. Ay-liikkeen hajaannus 
vaikutti siihen, että – Urho Kekkosen (1952) sanoin – ”palkkapolitiikassa vallitsi 
säälimätön taisteluasenne”. 1960-luvulta lähtien kuitenkin ay-liikkeen yhdistäminen 
ja tulopolitiikka tähtäsivät palkkataistelun rauhoittamiseen. 

Kuvion 1 bruttokansantuote henkeä kohti, jota käytetään paljon elintasomittarina, 
on 1960-luvun puolivälistä lähtien kehittynyt hyvin samaan tapaan kuin reaali-
palkka. (Bkt palkansaajaa kohti olisi luonnollisesti paljon näitä korkeampi, koska 
siihen sisältyy muitakin tuloja.) Kuviossa näkyy kaksi ”notkahdusta” – 1970-luvun 
puolivälissä ja 1990-luvun Suuressa Lamassa – ja viimeisenä Suuri Taantuma, jonka 
jälkeisestä nousukaudesta olemme saaneet havaintoja vasta äskettäin.

Sotienjälkeinen ”kasvun kulta-aika” päättyi Bretton Woods-valuuttajärjestelmän 
hajoamiseen ja 1. öljykriisiin 1970-luvun alkupuoliskolla. Jo pian sen jälkeen alkoivat 
maailmalla puhaltaa uudet talouspoliittiset tuulet. Kansainvälisiä pääomaliikkeitä ja 
laajemminkin rahoitusmarkkinoita alettiin vapauttaa. Vielä tuohon aikaan ei nähty, 
mitä globalisaatiolle merkitsi Kiinan siirtyminen vientivetoiseen kasvustrategi-
aan, mutta 1990-luvulta lähtien lähes koko Kaakkois-Aasiasta tuli teollinen työpaja, 
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joka kilpaili länsimaiden kanssa. Toisaalta hyvinvointivaltion kasvaessa veroaste 
oli noussut, ja nyt alkoi kuulua vaatimuksia verojen alentamisesta. 

Sotienjälkeisenä aikana monet länsimaissa olivat kuvitelleet Neuvostoliiton ja 
sosialistisen maaryhmän muodostuvan merkittäväksi haasteeksi, mikä oli osaltaan 
lisännyt pyrkimyksiä rakentaa hyvinvointivaltiota ja helpottanut ay-liikkeen mui-
denkin tavoitteiden ajamista. Viimeistään 1980-luvulle tultaessa tuo haaste osoit-
tautui harhakuvitelmaksi, ja seuraavan vuosikymmenen vaihtuessa koko järjestelmä 
romahti. On tietysti vaikea arvioida tapahtuneen merkitystä koko laajuudessaan, 
mutta se sopii yhteen muun kehityksen kanssa, jota 1990-luvulla vielä vauhdittivat 
globalisaation voimistuminen sekä Euroopan integraation laajeneminen ja syvene-
minen. Kansalliselle talouspolitiikalle ja palkansaajajärjestöjen tavoitteille jäi yhä 
vähemmän liikkumatilaa. 

Vanhasta kasvumallista uuteen

Pekka Sauramo ja Ritva Oesch esittelivät artikkelinsa (luku 2) keskeiset ajatukset 
jo viime keväänä. Sen jälkeen eräiden muidenkin kirjoittajien näkemykset suun-
nilleen vuosien 1985-1995 aikana tapahtuneesta käänteestä sopivat niin hyvin ku-
vaan, että olen muodostanut niistä oheisen taulukon. Sauramon ja Oeschin mukaan 
suomalaisten yritysten monikansallistuminen muutti koko maan kasvutavan, insti-

Kuvio 1. Bkt henkeä kohti ja kokoaikaisen palkansaajan keskimääräinen vuosipalkka, euroa, 
vuoden 2016 rahassa.
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Lähde: TILASTOKESKUS.
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tuutiot ja käyttäytymistavat. Kekkosen (1952) hahmottelema kasvutapa perustui 
säännöstelyyn, verotuksella pakotettuun säästämiseen ja varojen ohjailuun inves-
tointeihin. 1980-luvulta lähtien vähitellen siirryttiin markkinaehtoisuuteen etenkin 
rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen kautta. Tämä sekä integraatio ja verotuksen 
muutokset vähensivät yritysten kiinnostusta  investoida Suomeen. Siirryttiin uuteen 
kasvutapaan, jota lisäksi luonnehtivat palkkamaltti, palkkojen aiempaa pienempi 
kansantulo-osuus, alhaisempi investointiaste ja korkeampi työttömyysaste. Kun 
yritykset investoivat paljon entistä enemmän ulkomaille, niiden neuvotteluvoima 
kotimaassa kasvaa ja kiinnostus tupoon heikkenee.

Taulukko. Vanha ja uusi Suomen malli: keskeiset erot.

Vanha Suomen malli Uusi Suomen malli Kirjan luku
Perinteinen (Kekkonen) Tarjontatekijöitä korostava 2
Kansallinen (suljettu) Kansainvälistynyt (avoin) 2
Valtiovetoinen Markkinavetoinen 2
Makrotalous ja talouspolitiikka
Vahva talouskasvu Hitaampi talouskasvu 2, 7, 8
Markka Euro 4
Inflaatio Hintavakaus 4
Kahlittu raha Kahlitsematon raha 2
Teollistuminen Palveluvaltaistuminen 2, 6
Yli-investointi Ali-investointi 2
Sääntely Vapaus 2
Suhdannevaihteluita Suuri Lama ja Suuri Taantuma 8
Maksutasevaje Kestävyysvaje 8
Työmarkkinat
Täystyöllisyys Suurtyöttömyys 2, 6
Kasvava kantaväestö Ikääntyvä kantaväestö 7
Matala koulutustaso Korkea koulutustaso 3, 6
Palkkatyön osuuden kasvu Palkkatyön osuus vakaa 6
Kokoaikainen työ Uudet työn muodot 6
Solidaariset työmarkkinat Työmarkkinoiden polarisoituminen 6
Tammikuun kihlauksesta tupoon Tuposta liittokohtaiseen ja paikalliseen 

sopimiseen
5

Työtaisteluja Palkkamaltti 1, 2
Julkinen talous
Hyvinvointivaltion nousu Hyvinvointivaltion lasku 7, 8
Sosiaalipaketteja Veronkevennyksiä 7, 8
Uudelleenjaon kasvu Uudelleenjaon väheneminen 7
Tuloerot kaventuivat Tuloerot kasvoivat 7
Julkisesti tuotetut palvelut Palvelujen ulkoistaminen 8
Valtiontalouden ylijäämä Valtiontalouden alijäämä 8
Bruttovelaton julkinen talous Bruttovelkainen julkinen talous 8
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Kuvio 2. Työtaisteluissa menetetyt työpäivät ja Gini-kerroin3 1970-2016.

18

20

22

24

26

28

30

32

34

0

1

2

3

4

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Milj. päivää
Työtaisteluissa menetetyt työpäivät (vas. ast.)
Gini-kerroin (oik. ast.)

Lähde: TILASTOKESKUS ja TAPIO BERGHOLM (SAK).

Kuvio 2 havainnollistaa kahta 1990-luvun alun käännettä. Äkkiseltään voisi kuvi-
tella, että palkansaajajärjestöjen ”militanttisuuden” heikkeneminen, so. palkkamaltti 
on kasvattanut tuloeroja. Asia on kuitenkin monimutkaisempi. Sauramon ja Oeschin 
lisäksi Seija Ilmakunnas (luku 5) katsoo palkkamaltin perustuneen työmarkkinajär-
jestöjen sitoutumiseen eurojäsenyyden edellyttämään alhaisen inflaation tavoittee-
seen. He eivät kuitenkaan yhdistä sitä tuloerojen kasvuun, jota Riihelä ja Suoniemi 
(luku 7) selittävät ensisijaisesti pääomatulojen kasvulla, jota vauhditti vuoden 1993 
verouudistus, jossa mahdollistettiin suurten ansiotulojen muuntaminen kevyemmin 
verotetuiksi pääomatuloiksi. 

Ilkka Kieman (luku 4) ja Ilmakunnaksen artikkelit korostavat eurojäsenyyden 
merkitystä viime vuosikymmenien kehitykselle. Pitkäaikainen vakaan valuutan ta-
voite toteutui 1999 lähtien rahaliitossa, jonka valuvikoja ei aluksi nähty. Suomessa 
käytiin keskustelua ns. epäsymmetrisistä häiriöistä mutta kumma kyllä ei otettu 
vakavasti sitä mahdollisuutta, että juuri äskettäin koetun Suuren Laman kaltainen 
häiriö voisi toistua. Palkkajoustoihin ja puskurirahastoihin kaavaillut sopeutumis-
mekanismit eivät riittäneet, kun Suuri Taantuma iski vuonna 2008 Yhdysvalloissa 
puhjenneen ja sitä seuranneen eurokriisin myötä.  

Useissa artikkeleissa tuodaan esille se, kuinka Suomen talous kasvoi useina vii-
me vuosina hitaammin kuin muu euroalue ja Ruotsi. Tuottavuudenkin kasvu on 
ollut jo pitkään heikkoa (Pohjola 2017), ja Suomea on moitittu heikosta sopeu-

3 Gini-kerroin on eräs tuloerojen mittari, joka voi asettua 0 ja 100 prosentin välille. Mitä suurempi se 
on, sitä isommat ovat tuloerot.
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tumiskyvystä ja alisuorittajaksi, jonka edellytyksiinsä nähden heikko menestys on 
paradoksi (Holmström ym. 2017, Korkman 2017a). On ollut tavallista vaatia 
kustannuskilpailukykyä parantavia toimia nousun käynnistämiseksi. Kiema tuo 
kuitenkin esille näkemyksen, joka on aiemmin esitetty erityisesti PT:n ennusteiden 
yhteydessä: elektroniikka- ja metsäteollisuuden sekä Venäjän kaupan vaikeudet 
tulivat finanssi- ja eurokriisien päälle.4 

Merja Kauhanen (luku 6) tarkastelee 1990-luvun alusta lähtien suomalaisia työ-
markkinoita laajasti, jolloin esille tulevat sellaiset muutostekijät kuin teknologinen 
kehitys, globalisaatio ja väestön ikääntyminen. Nämä ovat johtaneet erilaisiin jous-
toihin ja sopeutumismekanismeihin kuten ulkoistuksiin, osa-aikatyöhön ja työnteon 
uusiin muotoihin sekä pyrkimyksiin kohti suurempaa palkkajoustoa. Yleisiä tren-
dejä ovat polarisaatio ja työmarkkinariskien siirtyminen yrityksiltä työntekijöille. 

Kirjamme kahdessa viimeisessä artikkelissa käsitellään tuloerojen ja köyhyyden 
kasvua sekä laajemmin hyvinvointivaltiota. Riihelä ja Suoniemi (luku 7) korostavat 
normien muuttumisen vaikutusta mm. ammattiliittojen aseman heikentymiseen, 
säännöstelyn purkuun, yksityistämiseen ja veroprogression alasajoon. Toisaalta Sa-
velaa, Taimiota ja Tannista (luku 8) voidaan tulkita niin, että yhteiskunnan kehitys on 
vaikuttanut normien muuttumiseen: talouskriisit, hyvinvointivaltion laajeneminen 
ja verotuksen kiristyminen johtivat vastareaktioihin. Luvun 8 loppuosa pohtii hy-
vinvointivaltioon kohdistuvien leikkausten perusteluja, jotka liittyvät velkapelkoon.

Uusi käänne?

Kuvio 3 havainnollistaa palkansaajien työajan lyhentymisen pitkän ajan trendiä. 
Mutta mistä kertoo se uusi ilmiö, että työaika ei ole enää viime aikoina lyhentynyt 
ja kilpailukykysopimuksen 24 tunnin lisäyksen johdosta tänä vuonna jopa piden-
tynyt? Onko tämä yksi merkki uudesta käänteestä?

Tämän kirjan artikkelit mainitsevat eräitä muitakin merkkejä uudesta käänteestä. 
Sauramo ja Oesch korostavat työnantajien EK:n irtaantumista tuposta, joka saattaa 
merkitä työmarkkinajärjestöjen vaikutusvallan loppumista politiikassa. Yritysten 
intressejä edustavat puolueet. Tilanne alkaisi silloin muistuttaa Ilmakunnaksen 
mainitsemaa, sotienvälistä ”yrityskorporatismia”, jossa valta-akseli oli hallituksen 

4 Melko lähelle tätä näkemystä on päässyt Korkman (2017b), joka käytyään läpi 9 selitystä em. para-
doksille toteaa 10. kohdassa: ”Tai olisiko sittenkin niin, että kyse on lähinnä huono-onnisuudesta ja so-
peutumisen hitaudesta. Talouden ulkoinen ympäristö on jo vuosikymmenen ajan ollut maamme kannalta 
erityisen epäedullinen (Nokian romahdus, paperiteollisuus, Euroopan ongelmat, Venäjä). Kanveesista 
noustaan, mutta taloudessa se vaatii aikansa, joskus paljonkin aikaa.” 
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ja yritysten välillä. Sauramo ja Oesch epäilevät, että palkkamaltti saattaa murtua 
keskusjärjestöjen vaikutusvallan heikennyttyä. Palaisiko silloin Kekkosen kuvailema 
”säälimätön taisteluasenne? Myös Ilmakunnas arvelee työnantajien irtaantumisen 
aiheuttavan ongelmia palkkamaltille ja -koordinaatiolle.

Kuvio 3. Teollisuuden työntekijöiden säännöllinen vuosityöaika 1910-2017. 
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4-7 päivän vuosiloma
5-12 päivän vuosiloma

47 tunnin työviikko
12-24 arkipäivän vuosiloma

45 tunnin työviikko 
18-24 arkipäivän vuosiloma

40 tunnin työviikko
24-30 arkipäivän vuosiloma
Arkipyhäviikkojen lauantait vapaapäiviksi

Vuosityöajan lyhentäminen 
100 tunnilla

Kilpailukykysopimus: 24 tunnin 
työajan pidennys

8-tuntinen työpäivä, 6-päiväinen työviikko

Tuntia vuodessa

Vuonna 2017 vuosityöaika on 1 739 tuntia. Karkausvuosien vaikutus on poistettu. Säännölliseen vuosityöaikaan on 
luettu sopimuksen mukainen työaika muttei vuosiloma-aikaa, arkipyhiä eikä ns. pekkasvapaita. Vuosiloma-ajaksi 
on oletettu pisin lakiin perustuva vuosiloma. Vuorotyötä tekevien säännöllinen vuosityöaika on lyhyempi kuin 
päivätyötä tekevien.

Lähde: EK.

Hyvinvointivaltion keskeiset käsitteet ovat jääneet pois viimeisimmistä hallitus-
ohjelmista. Hyvinvointivaltioon kohdistunut alasajo on aiheuttanut monien tulon-
siirtojen pahenevan jälkeen jäämisen palkoista ja köyhyysrajasta. Terveydenhuollon 
eräs käytetyimmistä mittareista, elinajanodote, on juuri kääntynyt laskuun miehillä. 
Peruskoululaisten osaamista mittaavan PISA-tutkimuksen tulokset ja nuorimpien 
ikäryhmien koulutustason nousu ovat kääntyneet laskuun. 

Juuri koulutusta Suomen menestystekijänä korostaa Eero Lehto (luku 3) tar-
kastellessaan Suomen pitkän ajan menestystekijöitä. Jo 1800-luvulta lähtien kom-
pensoitiin koulutuksella maan syrjäisyyden, pienen väestön ja harvan asutuksen 
tuomia haittoja. Lehto kertoo PT:ssä meneillään olevasta tutkimushankkeesta, 
jossa on käynyt selväksi, että alhainen väestötiheys, joka on ominaista Suomelle, 
alentaa työn tuottavuutta. Harvaan asutut maat – Suomi mukaan lukien – pyrkivät 
kompensoimaan tätä panostamalla koulutukseen. On ilmeistä, että tämä pyrkimys 
on puolestaan edellyttänyt tasaista tulonjakoa ja hyvinvointivaltiota. Nyt koulu-
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tusleikkaukset ja osaamistason heikkeneminen merkitsevät poikkeamista tästä 
pitkästä linjasta.

Lehto on myös huolissaan EU:n ja rahaliiton kehityksestä kohti pitemmälle me-
nevää integraatiota, jossa päätökset tehdään alueen keskuksen ehdoilla välittämättä 
siitä, että syrjäisemmät maat ovat erilaisia. Kiema ilmaisee samansuuntaisen huo-
len, kun hän näkee unionin etenevän kohti sääntöviidakkoa ja monimutkaistuvaa 
byrokratiaa. Hänestä kelluva markka olisi ollut Suomelle parempi ratkaisu, mutta 
hän asettuu silti markkinakuriin perustuvan rahaliiton kannalle. Todennäköisempi 
vaihtoehto on kuitenkin byrokraattinen rahaliitto laimennettuna. •
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2. Miten Suomen talouden kasvu-
tapa on muuttunut?

Investoinneilla on suuri vai-
kutus talouskasvuun. Niillä 
uudistetaan ja laajennetaan 

kiinteää pääomaa – kuten raken-
nuksia, koneita ja laitteita – sekä 
ohjelmistoja, ja niihin liittyy usein 
myös uuden teknologian käyttöön-
ottoa ja osaamisen kehittymistä. 
Tuotantokapasiteetin laajentami-
nen parantaa työn tuottavuutta eli 
tuotannon määrää työntekijää tai 
työtuntia kohden, mikä edistää ta-
louskasvua ja elintason nousua.

1990-luvun alun laman jälkeen 
investointien vähäisyyttä on pidetty 

Suomen keskeisenä talouspoliittisena ongelmana. Keskeiset suomalaiset kansainvä-
listyneet yritykset eivät kuitenkaan ole vähentäneet kokonaisinvestointejaan, vaan 
ne ovat aikaisempaa enemmän investoineet ulkomaille kotimaansa sijasta. Kuten 
jo yli 10 vuotta sitten ilmestyneessä raportissamme (Pitkänen ja Sauramo 
2005) osoitimme, huomattava osa tästä liiketoiminnan kasvattamisesta ulkomailla 
on rahoitettu Suomessa syntyneillä voitoilla. Kyse on ollut suuresta muutoksesta 
suomalaisten yritysten investointikäyttäytymisessä. 

Aiemman raporttimme tavoin asetamme tapahtuneen investointien muutoksen 
tässäkin artikkelissa historiallisiin yhteyksiinsä tarkastelemalla Suomen talouskehi-
tystä koko toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Korostamme sellaisia instituti-
onaalisten puitteiden muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet erityisesti investointeihin. 
Niistä oleellisimpia ovat olleet muutokset, jotka ovat liittäneet Suomen aiempaa 
kiinteämmäksi osaksi kansainvälistä taloutta. Ne ovat parantaneet suomalaisten yri-

Suomen talouden sotienjälkeinen 
valtiovetoinen kasvutapa muuttui 
1985-1995 rahoitusmarkkinoiden 
vapauttamisen ja EU-jäsenyyden myötä 
markkinaehtoiseksi. Yli-investoinneista 
siirryttiin ali-investointeihin ja työttömyys 
nousi pysyvästi korkeammaksi. 
Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 
vaikutusvallan heikkeneminen saattaa 
lopettaa tämän uuden kasvutavan.
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tysten mahdollisuuksia tulla 
maailmanlaajuisiksi moni-
kansallisiksi yrityksiksi, joille 
Suomi ei ole enää samanlai-
nen kotimaa kuin perintei-
selle kansainvälistä kauppaa 
käyvälle suomalaisyrityksel-
le. Perinteinen kansainvälis-
tynyt yritys harjoitti vientiä 
kotimaasta, kun sitä vastoin 
valtaosa monikansallisen 
yrityksen liiketoiminnasta 
voi syntyä Suomen rajojen 
ulkopuolella. 

Voidaankin sanoa, että yri-
tysten monikansallistuminen 
on muuttanut Suomen talouden koko kasvutavan. Talouden kasvutavalla tarkoi-
tamme suhteellisen vakaana pysyvien, talouskasvun kannalta tärkeiden instituti-
onaalisten puitteiden ja käyttäytymistapojen määrittämää kokonaisuutta, joka voi 
luonnehtia jotakin taloushistoriallista ajanjaksoa. Kasvutavan asemasta saatetaan 
puhua suunnilleen samaa asiaa tarkoittaen esimerkiksi talousmallista, kasvumal-
lista tai -regiimistä.

Keskeisin institutionaalisiin puitteisiin vaikuttava toimija on valtiovalta. Ei kui-
tenkaan pidä unohtaa työntekijöitä eikä heidän edunvalvojaansa ammattiyhdistys-
liikettä – eikä myöskään yritysten etujärjestöjä. Kirjoituksessamme työmarkkinajär-
jestöt ovat keskeisessä asemassa, koska ne voivat muun muassa palkkaratkaisuilla 
vaikuttaa oleellisesti talouskasvun edellytyksiin. 

Käyttäytymistavan muutokseen liittyy yleensä institutionaalisten puitteiden 
muutos. Jo yhden keskeisen toimijan toimintatavan merkittävä muutos voi muut-
taa koko talouden kasvutavan. Myös ajattelutapojen muutokset voivat suunnata 
käyttäytymistapoja uudelleen.  

Koska jotakin kasvutapaa luonnehtivat rakenteet, toimintamekanismit ja käyt-
täytymistavat kehittyvät ja vakiintuvat eriaikaisesti, kasvutapojen erottaminen ja 
vaiheiden periodisointi ei ole suoraviivaista. Lähdemme siitä, että kullakin kasvu-
tavalla saattaa olla ”elinkaari”, joka voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: 
muotoutumisen, vakiintuneisuuden ja murentumisen aikaan.
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Vanhan, perinteisen kasvutavan muotoutumisvaihe kattoi sodanjälkeiset vuodet 
suunnilleen 1960-luvun alkupuolelle. Sitä seurasi vakiintuneisuuden aika, joka kesti 
suunnilleen vuoteen 1980. Sen jälkeen alkoi murros ja murtuminen, joka jatkui 
aina 1990-luvun alkuvuosiin tai puoliväliin asti. Koska vanhasta kasvutavasta on 
julkaistu suhteellisen paljon tutkimuksia1, se ei ole tärkein kiinnostuksemme kohde. 

Erityiskiinnostuksemme kohdistuu ajanjaksoon, joka alkaa suunnilleen 1980-lu-
vun puolivälissä. Tarkka (1988) on kutsunut ajanjaksoa 1950-luvun alusta 1980-lu-
vulle kahlitun rahan kaudeksi, koska tuolloin Suomen rahoitusmarkkinoilla vallitsi 
vahva säännöstely; korot, ulkomaiset pääomaliikkeet (valuutan siirrot rajojen yli) ja 
luotonanto olivat valtion ja ennen kaikkea Suomen Pankin tiukassa valvonnassa ja 
ohjauksessa. Koska säännöstelyn keskeiset osat purettiin 1980-luvun loppupuolella, 
erityiskiinnostuksemme kohdetta voi kutsua kahlitsemattoman rahan aikakaudeksi. 
Muutos oli niin suuri, että sen aiheuttamat käyttäytymismuutokset päättivät Suo-
men perinteisen kasvutavan.  

Keskeisenä tavoitteenamme on tarkastella, miten perinteinen kasvutapa on muut-
tunut ja muuttumassa. Kiinnitämme erityishuomion yritysten investointitavan muu-
tokseen. Aiempaan raporttiimme verrattuna keskitymme nyt enemmän valtiovallan 
roolin muuttumiseen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen käyttäytymismuutoksiin. 

Olemme tiivistäneet tarkastelujamme kahteen, artikkelimme lopussa olevaan 
taulukkoon. Taulukossa 1 luonnehdimme keskeisten toimijoiden käyttäytymistapaa 
vanhan kasvutavan aikana eli suunnilleen ajanjaksolla 1945–1985. Taulukossa 2 
kuvaamme käyttäytymistä 1980-luvun puolivälin jälkeen. Tätä periodisointia voi 
pitää isona jakona kahteen perusajanjaksoon. Olemme välttäneet puhumasta uu-
desta kasvutavasta vakiintuneena kasvutapana, koska joiltain osin se on vakiin-
tumatta – tai muuttumassa uudelleen. Tarkoitamme tällä työmarkkinajärjestöjen 
käyttäytymismuutoksia. 

1 Valtaosassa aiemmista tutkimuksissa on keskitytty talouspolitiikkaan, ja siksi niissä on puhuttu pikem-
minkin talouspolitiikan tai talous- ja sosiaalipolitiikan suomalaisesta mallista kuin Suomen talouden kas-
vutavasta (esim. Mjøset 1986, Tarkka 1988, Andersson ym. 1993, Pekkarinen ja Vartiainen 
1995). Joissakin tutkimuksissa suurimman huomion on saanut perinteisen kasvutavan tuloksellisuuden 
tarkastelu (esim. Pohjola 1996). Toisaalta tutkimuksissa on voitu tarkastella myös kasvutapaa ainakin 
osittain samalla tavalla kuin tässä kirjoituksessa (esim. Kosonen 1992, Jäntti ja Vartiainen 2009). 
Kaiken kaikkiaan vanhan kasvutavan jälkeistä aikaa on analysoitu varsin vähän (ks. kuitenkin Kiander 
2006, Vartiainen 2011).
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Pääministeri Kekkosen ohjelma Suomen teollistamiseksi

Pääministeri Kekkonen hahmotteli perinteistä kasvutapaa
Vanhaa kasvutapaa kuvatessamme esittelemme aluksi talouspoliittisen ohjelman, 
jonka kirjoitti 1950-luvun alussa yksi Suomen poliittisen historian merkittävim-
mistä henkilöistä, Urho Kekkonen. Pääministerinä ollessaan Kekkonen (1952) 
hahmotteli pamfletissaan ”Onko maallamme malttia vaurastua” Suomen taloudelle 
kehitysuraa, johon kiteytyi perinteisen suomalaisen kasvutavan keskeisiä piirteitä 
(taulukko 1). 

Kekkonen hahmotteli ohjelmaa Suomen ja erityisesti Pohjois-Suomen teollista-
miseksi. Sitä voi pelkistetysti luonnehtia investointiohjelmaksi, jonka toteuttami-
sessa valtiolla on merkittävä rooli. Kekkonen ei rajoittunut ainoastaan investoin-
tikohteiden esille nostamiseen vaan tarkasteli myös investointien rahoitusta. Siksi 
hän kirjoitti paljon myös säästämisestä ja erityisesti siitä, että suurinvestointien 
rahoittaminen vaatii paljon säästöjä. Kekkonen tarkasteli myös palkanmuodostusta 
sekä kansantulon2 jakaantumista palkkatuloihin ja voittoihin, ts. funktionaalista 
tulonjakoa. Se on ratkaisevan tärkeä yritysten säästämiseen vaikuttava tekijä. 

Hyödynnämme Kekkosen pamflettia erityisesti siksi, että talouden kasvutavan 
ydinpiirteitä voidaan luonnehtia kiinnittämällä huomio Kekkosenkin esillä pitämiin 
tekijöihin: investointeihin, säästämiseen, palkanmuodostukseen ja funktionaaliseen 
tulonjakoon. Niiden korostamiseen löytyy myös talousteoreettisia perusteluita.3  

Vaikka pamfletissa kuvastuvat Kekkosen omat talouspoliittiset näkemykset, sii-
nä korostuva keskeinen tavoite, Suomen teollistumisen vauhdittaminen, yhdisti 
talouspolitiikan päättäjiä ja elinkeinoelämää. Hahmoteltu teollistamisohjelma pe-
rustuukin osittain vuonna 1951 valmistuneeseen Teollistamiskomitean mietintöön 
(Komiteanmietintö 1951). Komitean asetti K.-A. Fagerholmin johtama sosiaa-
lidemokraattinen vähemmistöhallitus. Siinä oli kansanedustajien lisäksi edustajat 
muun muassa SAK:sta ja STK:sta4.  

Teollistamiskomitean mietintö osoittaa Suomessa tuolloin vallinneen varsin laajan 
yksimielisyyden siitä, ettei teollisuuden kehittäminen onnistu ilman valtiovallan 
ohjausta. Siitä, kuinka voimakasta väliintulon olisi oltava, ei kuitenkaan vallinnut 
yksimielisyyttä. Vaikka Teollistamiskomitea tuki valtiokeskeistä teollistamista, sen 
ehdottama rooli jäi Kekkosen mielestä liian vähäiseksi: ”… mikäli tyydymme niihin 

2 Kansantulo vastaa tuotannontekijätulojen (palkkojen, voittojen ym.) summaa.
3 Kirjoituksessamme esillä olevasta tavasta liittää talouskasvu ja funktionaalinen tulonjako toisiinsa löytyy 
esikuvia erityisesti jälkikeynesiläisestä teoriaperinteestä (ks. esim. Hein 2014, 2016).
4 Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) oli tuohon aikaan keskeinen työnantajajärjestö.
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Teollistamiskomitean ehdotuksiin teollistamisen rahoittamiseksi, …, yhtäkään Poh-
jois-Suomen suurta teollisuuslaitosta ei niillä eväillä tule rakennetuksi. … Meidän 
on näet lähdettävä siitä, että yksityinen yritteliäisyys ei lähde Pohjois-Suomeen sille 
suurelta osilta tuntemattomiin olosuhteisiin, ennen kuin kaikki exploatointi- ja 
laajentamismahdollisuudet Etelä-Suomessa on imetty loppuun saakka. … Sitä paitsi 
ne tehtävät, jotka Pohjois-Suomessa ovat odottamassa, ovat sitä suuruusluokkaa, 
että yksityisen yrittäjän käytettävissä olevilla varoilla ei niistä selvitä… Ainoa käyt-
tökelpoinen keino silloin on, että valtio rientää Pohjois-Suomeen ja rakentaa sen 
raskaan teollisuuden.” (Kekkonen 1952, 116–118.)  

Kekkonen siis perusteli valtiovallan suurempaa roolia kahdella perustekijällä: 
yksityisen yrityksen näkökulmasta Pohjois-Suomeen investoiminen sisältää liian 
suuren yrittäjäriskin, ja yksityiset yritykset eivät pysty hankkimaan riittävästi ra-
hoituspääomaa investointien rahoittamiseksi. 

Kekkosen ohjelmassa valtio toimii paitsi yrittäjäriskin kantajana myös keskeisenä 
investointien rahoittajana. Perustellessaan valtion tärkeää roolia investointien ra-
hoittajana Kekkonen otti esille funktionaalisen tulonjaon ja suomalaisen ay-liikkeen 
mahdollisuuden vaikuttaa siihen. 

Investointien rahoitta minen ja ay-liike
Kekkonen piti ohjelmansa keskeisenä ongelmana investointien rahoittamista (ks. 
oheinen tietolaatikko). Koska investoinnit edellyttävät säästämistä, ohjelman to-
teuttamisen perusedellytys on säästämisasteen5 nostaminen –mikäli investointien 
rahoituksessa tukeudutaan viime kädessä kotimaiseen säästämiseen.

Kekkonen piti itsestään selvänä sitä, että investointien rahoittamisen tuli perustua 
kotimaiseen säästämiseen. Laajamittainen ulkomaiseen velkaan turvautuminen 
oli pois laskuista jo pelkästään sen takia, ettei tällaisen talouspoliittisen strategian 
rahoittajia ulkomailta löytyisi.  

Kotimaisen säästämisen lisäämisessä Kekkonen erotti kaksi vaihtoehtoista tapaa. 
Julkinen sektori pystyy vaikuttamaan koko kansantalouden säästämisasteeseen 
säätelemällä omaa säästämisastettaan ja budjettiylijäämää. Toisaalta koko kansan-
talouden säästämisasteeseen vaikuttaa oleellisesti funktionaalinen tulonjako: mitä 
suurempi on palkansaajien saama siivu kansantulosta, sitä pienempi koko kansan-
talouden säästämisaste on, koska kotitaloudet kuluttavat tuloistaan suuremman 
osan kuin yritykset. 

5 Säästämisasteella tarkoitetaan säästämisen suhdetta ko. sektorin käytettävissä olevaan tuloon. Koko 
kansantalouden tasolla säästämisaste suhteuttaa kotimaisen säästämisen bruttokansantuotteeseen.
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Siksi Kekkosen hahmottaman investointiohjelman rahoittamiseksi palkansaaji-
en saaman siivun tulisi olla mahdollisimman alhainen, eli palkankorotusten tulisi 
olla mahdollisimman maltillisia. Investointiohjelman rahoittamisen perusvaikeus 
oli Kekkosen mielestä se, etteivät palkansaajat ja heidän edustajansa suostu niin 
pieneen siivuun kuin mahdollisesti olisi toivottavaa.  

Samalla kun Kekkonen (1952, 85) korosti palkansaajien ja heidän etujärjestö-
jensä merkitystä investointiohjelman rahoittamisessa, hän ei uskonut, että ay-liike 
olisi valmis hyväksymään sellaisen kansantulon jakotavan, jota investointiohjelman 

Kansantalouden investointien rahoittaminen

Kansantalouden kokonaistarjonta muodostuu sen omasta kokonaistuotannosta (bruttokansan-
tuotteesta eli bkt:stä) sekä tavaroiden ja palvelusten tuonnista. Kokonaiskysyntään puolestaan 
kuuluvat yksityinen kysyntä (kulutus ja investoinnit), julkinen kysyntä (kulutus ja investoinnit) 
sekä tavaroiden ja palvelusten vienti. Kokonaistarjonta on aina määritelmällisesti yhtä suuri 
kuin kokonaiskysyntä, joten 

bkt + tuonti = yksityinen kysyntä + julkinen kysyntä + vienti, 

ja järjestelemällä hieman saamme yhtälön (identiteetin)

vienti – tuonti = bkt – yksityinen kysyntä – julkinen kysyntä

Toisaalta vaihtotase(en ylijäämä) = vienti – tuonti, tai tarkkaan ottaen siihen pitää vielä lisätä 
tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot ulkomailta (netto), mutta yksinkertaisuuden vuoksi 
jätämme ne nyt pois. Pelkistämme myös samastamalla bkt:n tuloihin. Näin ollen

vaihtotase = tulot – yksityinen kysyntä – julkinen kysyntä

Koska säästäminen on määritelmällisesti kuluttamatta jätetyt tulot, saamme

vaihtotase = yksityinen säästäminen + julkinen säästäminen – yksityiset investoinnit –
 julkiset investoinnit

eli
investoinnit = yksityinen säästäminen + julkinen säästäminen – vaihtotase

Vaihtotase miinusmerkkisenä tarkoittaa sen alijäämää. Jos vaihtotase on alijäämäinen, so. 
vientitulot ovat pienemmät kuin tuontimenot, niin kansantalous velkaantuu ulkomaille. Näin 
ollen voimme kirjoittaa kotimaisten investointien rahoitukselle vielä yhtälön

investoinnit = kotimainen säästäminen + velkaantuminen ulkomaille
tai

investoinnit – kotimainen säästäminen = vaihtotaseen alijäämä

Näihin yhtälöihin on hyvä palata artikkelin tekstin edetessä.
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rahoittaminen edellyttäisi: ”On asian luonnosta johtuvaa, että meikäläisessä yhteis-
kunnassa vastakohtaisuus teollisuudenharjoittajan ja työntekijän välillä säilyy. Mut-
ta olot ovat kehittyneet siihen suuntaan, että työnantajan toimintamahdollisuudet 
palkkataistelussa ovat nyt pienemmät kuin sanokaamme 1930-luvulla. …Me olemme 
sellaisessa kehitysvaiheessa, että teollisuus viime kädessä vetää lyhyemmän korren, 
jos palkkapolitiikassa vallitsee tähänastinen säälimätön taisteluasenne. Teollisuuden 
mukana joutuu koko maan kansantalous tästä kärsimään.”

Koska Kekkosen arvion mukaan funktionaalista tulonjakoa ei voitu muuttaa riit-
tävästi tarpeeksi korkean kansantalouden säästämisasteen saavuttamiseksi, hän 
tukeutui toiseen säästämisastetta nostavaan keinoon, jolla talouspolitiikan päät-
täjät voivat vaikuttaa koko kansantalouden säästämisasteeseen: ”Jos sitä vastoin 
otetaan todesta vasemmistopuolueiden yhteinen pyrkimys valtion vaikutusvallan 
laajentamiseen taloudellisessa elämässä, niin edellä käsitelty kysymys muuttuu 
ilmeisesti toiseksi – tai sen pitäisi muuttua toiseksi – siinä tapauksessa, että yhteis-
kunta saisi käytettäväkseen sen osan kansantulosta, joka on syntynyt kulutuksen 
rajoittamisen muodossa ja joka voidaan siirtää tuotantokoneiston kehittämiseen.” 
(Kekkonen 1952, 92.)

Kekkosen esittämä keino saada yhteiskunnalle tietty osa kansantulosta tarkoit-
ti luonnollisesti verotuksen käyttämistä. Kotitalouksien kannalta tämä merkitsisi 
pakkosäästämistä.

Varsinaisen investointiohjelman esittämisen lisäksi Kekkosen kirjassa oli oleellista 
se, että hän tarkasteli samanaikaisesti paitsi investoimisen ja säästämisen välistä 
suhdetta myös investoimisen ja funktionaalisen tulonjaon välistä riippuvuutta pitä-
mällä funktionaalista tulonjakoa keskeisenä koko kansantalouden säästämisasteen 
vaikuttavana tekijänä. Siksi palkansaajien ja heidän etujärjestöjensä vaikutusvalta 
nousi keskeiseksi investointiohjelman luonteeseen vaikuttavaksi tekijäksi. 

”Onko maallamme malttia vaurastua?” -kirjassa hahmoteltu teollistamisohjelma 
ei toteutunut sellaisenaan. Kirjassa luonnostellusta valtiokeskeisestä ja investointi-
vetoisesta kasvusta tuli kuitenkin oleellinen osa suomalaista talouskehitystä usean 
vuosikymmenen ajaksi.  

Vaikka keskeisin kiinnostuksemme kohde on nyky-Suomi eikä perinteinen suo-
malainen kasvupolitiikka, yksi tapa kuvata ja tarkastella 2000-luvun alun Suomea 
on verrata sitä aiempaan kehitykseen ja myös Kekkosen kirjassa hahmoteltuun 
talouskehitykseen.  
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Vanha kasvutapa oli valtiokeskeinen

Kekkosen teollistamisohjelman ydinpiirre oli valtiokeskeisyys. Se oli myös koko van-
haa kasvutapaa hallinneen talouden ohjaustavan keskeinen piirre (ks. taulukko 1). 
On luontevaa selittää valtiokeskeisyyttä sillä, että se jäi 1950-luvulla perinnöksi 
sota-ajasta. Esimerkiksi valtiokeskeisyyden yhdestä ilmentymästä, säännöstelyn 
ulottamisesta talouden eri osa-alueille (hintoihin, palkkoihin, korkoihin, luottoihin, 
ulkomaankauppaan ja -valuuttoihin jne.) ei kyetty eikä haluttukaan irrottautua 
pikaisesti. Toisaalta yhteiskuntakehityksen valtiokeskeisyys oli piirre, joka yhdisti 
toisen maailmansodan jälkeen monia maita, jotka eivät olleet taloudellisessa kehi-
tyksessään maailman eturivissä. Näissä maissa valtiovalta saattoi toimia keskeisenä 
talous- ja yhteiskuntakehityksen vauhdittajana (esim. Eichengreen 2008).

Se, kuinka vahvan aseman valtiokeskeisyys jossakin maassa saa, riippuu kuiten-
kin poliittis-ideologisia arvostuksia heijastavista poliittisista valinnoista ja siksi 
myös poliittisista voimasuhteista. Suomessa Kekkosen edustamalla varsin vahvalla 
valtiokeskeisyydellä oli sodan jälkeen merkittävä kannatus. Poliittisista puolueis-
ta ”kolme suurta” – SDP, SKDL ja maalaisliitto – tukivat vahvaa valtiokeskeistä 
yhteiskunnallista ohjausta. Esimerkiksi ennen vuoden 1945 eduskuntavaaleja ne 
pääsivät sopimukseen yhteisestä poliittisesta ohjelmasta, jonka tavoitteisiin kuului 
myös ”suurpääoman alistaminen kansantalouden ja yhteiskunnan kokonaisetujen 
palvelukseen” (Heikkinen ja Tiihonen 2009, 334).   

Heti sodan jälkeen kysymys sosialismista ja sosialisoimisesta olikin näkyvästi 
esillä suomalaisessa keskustelussa. Kolmen suuren puolueen yhteisessä poliitti-
sessa ohjelmassa esitetty linjaus ei kuitenkaan päätynyt osaksi näiden puolueiden 
hallitseman hallituksen ohjelmaa. Hallitukseen kuului myös ammattiministereitä, 
muun muassa pääministeri Paasikivi (Heikkinen ja Tiihonen 2009, 334). 

Keskustelu sosialismista ja sosialisoimisesta muuttui yleisemmäksi keskusteluksi 
valtiokeskeisyydestä. Siinä oli esillä myös puheenvuoroja, joissa valtiokeskeisyy-
teen suhtauduttiin varauksellisesti. Niitä käyttivät mm. elinkeinoelämän edustajat. 
Kekkonen (1952, 93) totesi sosialisoimisen olevan paljosta puheesta huolimatta 
”enemmänkin akateeminen kysymys”. Hän korosti (s. 96), ettei hänen ohjelman-
sa toteuttaminen vaarantaisi yksityisomistukseen perustuvaa talousjärjestelmää: 
”Mitään vaaraakaan valtion osuuden kehittymisestä niin suureksi, että sillä tulisi 
olemaan hallitseva vaikutus maan tuotantoelämässä, ei ole näköpiirissä.”  
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Investoimista ruokkivat tekijät vanhan kasvutavan aikana
Säännöstelyjärjestelmän oleellisia osia, kuten palkkasäännöstelyä ja tuontisäännös-
telyä, purettiin jo 1950-luvulla. Vanhan kasvutavan perustan muodosti kuitenkin 
rahoitusmarkkinoiden säännöstely yhdessä tiettyjen verokäytäntöjen ja muiden ins-
titutionaalisten puitteiden kuten esimerkiksi työeläkejärjestelmän kanssa. Otamme 
yksityiskohdista ja vivahteista tinkien esille tietyt piirteet, jotka ruokkivat inves-
tointeja (ks. myös Tarkka 1988, Pekkarinen ja Vartiainen 1995). 

Ulkomaisten pääomaliikkeiden säännöstely mahdollisti kansallisen raha- ja 
valuuttakurssipolitiikan harjoittamisen. Säännöstelyn takia päätöksentekijöiden 
ei tarvinnut esimerkiksi korkopäätöksiä tehdessään pelätä pääoman pakenemis-
ta Suomesta, jos korkotaso olisi Suomessa alhaisempi kuin ulkomailla. Vaikka on 
yksinkertaistavaa luonnehtia vanhan kasvutavan aikana noudatettua raha- ja va-
luuttakurssipolitiikkaa peruspyrkimykseltään investointeja ja kasvua tukevaksi, se 
lienee vivahteet huomiotta jättävistä tulkinnoista osuvin. 

Vanhan kasvutavan aikana reaalikorkotaso oli tavallisesti alhainen, mikä kannusti 
investoimaan velkarahalla luotonsäännöstelyn asettamissa rajoissa. Alhaisten re-
aalikorkojen lisäksi investoimaan houkutti myös verotus, joka teki investoimisen 
eli yrityksen kasvattamisen houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi kuin osinkojen 
jakamiseen perustuvan voitonjaon. 

Esimerkiksi poisto-oikeuksien avulla paljon investoivat yritykset saattoivat ke-
ventää oleellisesti verotustaan, koska koneiden hankinnat voitiin vähentää verotuk-
sessa kuluina paljon niiden kulumista nopeammin. Yritysten ja niiden omistajien 
tosiasiallista verotaakkaa pienensi huomattavasti myös se, että osakkeista saadut 
myyntitulot olivat tietyn hallinta-ajan jälkeen verottomia. Tämäkin kannusti yri-
tyksen arvon kasvattamiseen investoimalla. Vanhan regiimin aikana huomattava 
osa kansantaloudessa syntyneistä pääomatuloista jäikin kokonaan verottamatta, 
koska yritysten arvonnousua ei verotettu.

Reaalikoron alhaisuus yhdessä korkojen verovähennysoikeuden kanssa oli keskei-
nen syy siihen, että investointeja haluttiin rahoittaa velkarahalla. Devalvaatioihin 
perustunut valuuttakurssipolitiikka ylläpiti ja kiihdytti inflaatiota, koska deval-
vaatioiden takia tuontitavarat saattoivat kallistua oleellisesti. Nimelliskorkojen 
sääntelyn ja inflaation vallitessa reaalikorot pysyivät matalina. Velkarahoitus oli 
yleensä selvästi edullisin vaihtoehtoisista investointien rahoittamisen muodoista. 
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Kuvio 1. Koko kansantalouden investointiaste 1948–1990.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito, omat arvot. Ks. myös PITKÄNEN JA SAURAMO (2005), kuvio 4.  
Huomautus: Yrityssektoriin luetaan tässä yritykset -sektorin lisäksi rahoitus- ja vakuutuslaitokset. Julkisyhteisöihin 
eli julkiseen sektoriin kuuluvat valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Kolmanteen, laajaan kotitaloussektoriin, 
sisällytetään varsinaisten kotitalouksien lisäksi asuntoyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat kotitalouksia palvelevat 
yhteisöt. Kansantalouden tilinpidon muutosten takia aikasarjoissa on vuosille 1960 ja 1975 ajoittuvat katkoskohdat, 
jotka on pyritty ottamaan huomioon sarjoja muodostettaessa.

Investointeja tukevan politiikan seurauksena investointiaste (investointien suhde 
bkt:en) nousi Suomessa varsin korkeaksi (kuvio 1). Esimerkiksi vuosina 1960–1990 
Suomessa investoitiin koneisiin, laitteisiin, kuljetusvälineisiin ja rakennuksiin niin 
paljon, että tiettyjen lukujen valossa voidaan puhua investoimisen maailmanennä-
tyksestä (Pohjola 1996, 36–40). Huomattava osa investoinneista tapahtui valtion-
yhtiöiden välityksellä. Kekkosen toteamus, että ”…valtio rientää Pohjois-Suomeen 
ja rakentaa sen raskaan teollisuuden”, toteutui pitkälti valtionyhtiöitä käyttämäl-
lä. Vanhan kasvutavan aikana valtiokeskeisyyteen kuului valtion vahva rooli myös 
elinkeinonharjoittajana. 

Tavallisesti noin puolet kaikista investoinneista tehtiin yrityssektorissa. Koko 
kansantalouden investointiasteen vaihtelut noudattivat investointien vaihtelua tällä 
sektorilla. Julkisen sektorin osuus kaikista investoinneista oli 1950-lukua lukuun 
ottamatta pienempi kuin laajan kotitaloussektorin osuus. Kannattaa muistaa, että 
valtionyhtiöt kuuluvat yrityssektoriin.
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Vanhan kasvutavan aikana Suomi velkaantui ulkomaille
Jotta Kekkosen ohjelmassa luonnosteltu tavoite rahoittaa investoinnit kotimaisilla 
varoilla olisi toteutunut, säästämisen olisi pitänyt vastata suunnilleen investointeja. 
Näin ei kuitenkaan käynyt (kuvio 2). Valtaosan ajasta säästäminen pysyi investoin-
teja matalammalla tasolla.  

Säästämisasteen muutokset kuvastivat pitkälti yrityssektorin säästämisen vaih-
teluita. Kolmesta sektorista yrityssektorin merkitys koko kansantalouden säästä-
misen kannalta oli suurin. Säästämisessä julkisen sektorin merkitys oli oleellisesti 
suurempi kuin investoimisessa.

Kuvio 2. Koko kansantalouden säästämisaste 1948–1990.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito, omat arviot. Ks. myös PITKÄNEN JA SAURAMO (2005), kuvio 5.  
Huomautus: Sarjan katkoksista ks. kuvio 1.

 
Kun kotimainen säästäminen oli kotimaista investointitoiminta vähäisempää, 

Suomi kansantaloutena eli yli varojensa, joten se velkaantui ulkomaille ja oli siis 
pääomaa tuova maa. Se näkyi vaihtotaseen alijäämäisyytenä (kuvio 3a). Näin ta-
pahtui, vaikka vientiteollisuuden vientiedellytyksiä tuettiin erittäin paljon. Tuki 
kuitenkin kasvatti viennin ohella oleellisesti investointeja, mikä ruokki vaihtota-
seen alijäämää. 

Vaihtotaseen alijäämä muuttui pysyväisluonteiseksi ulkomaankaupan vapaudut-
tua 1950-luvun lopusta lähtien. Vanhan kasvutavan muotoutumisvaiheessa 1950-lu-
vulla ulkomaankauppa ja erityisesti tuonti oli vielä luvanvaraista.

Jo pelkästään kroonisen vaihtotaseen alijäämän takia perinteinen kasvutapa poik-
kesi Kekkosen ohjelmassaan hahmottelemasta tavasta. Vaikka Teollistamiskomitea 
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korosti kotimaisen pääoman niukkuutta ja piti siksi ulkomaiseen velkaan turvautu-
mista välttämättömänä sen hahmotteleman teollistamisohjelman rahoittamisessa, 
sekään ei lähtenyt siitä, että vaihtotase voisi olla pysyväisluonteisesti alijäämäinen. 

Kuvio 3a. Vaihtotase ja yrityssektorin rahoitusylijäämä 1948–1990 (% bkt:sta).
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito, omat arviot. Ks. myös PITKÄNEN JA SAURAMO (2005), kuvio 6a.  
Huomautus: Sarjan katkoksista ks. kuvion 1 huomautus. Vanhassa ajanjaksoa 1948–1964 kuvaavassa kansantalou-
den tilinpidossa yrityssektoria ja kotitaloussektoria ei ole eroteltu samalla tavalla kuin myöhemmissä tilastoissa. 
Kuvioissa 3a ja 3b esitettävät luvut yrityssektorin ja kotitaloussektorin rahoitusylijäämistä ajanjakson 1948–1960 
osalta perustuvat omiin arvioihin. Yrityssektorin rahoitusylijäämästä ks. liite.

Kuvio 3b. Julkisen sektorin ja kotitaloussektorin rahoitusylijäämät 1948–1990 (% bkt:sta).
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito, omat arviot. Ks. myös PITKÄNEN JA SAURAMO (2005), kuvio 6b.  
Huomautus: Ks. kuvion 3a huomautus.
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Vaihtotaseen pysyvää alijäämää voi kuvata ja analysoida tarkemmin tarkastelemal-
la yksityiskohtaisemmin säästämisen ja investoimisen erityispiirteitä eri sektoreilla. 
Voidaanhan vaihtotaseen ylijäämä määritellä sektorikohtaisten rahoitusylijäämien 
(eli säästämisen ja investoimisen erotuksen) summana. Krooniseen vaihtotaseen 
alijäämään liittyi krooninen yrityssektorin rahoitusalijäämä. Yritykset investoivat 
enemmän kuin säästivät. Vaihtotaseen vaihtelut myötäilivätkin varsin tiiviisti yri-
tyssektorin rahoitusylijäämän vaihteluita (kuvio 3a). 

Pysyvään yrityssektorin alijäämään liittyi pysyvä julkisen sektorin ylijäämä (ku-
vio 3b). Eurooppalaisten maiden taloushistoriassa lienee ainutlaatuista, että jul-
kinen talous oli ylijäämäinen koko ajanjakson 1948–1990 ajan. Julkisen sektorin 
rahoitusylijäämällä voitiin muun muassa lainoittaa yrityksiä – eli toimia Kekkosen 
hahmottaman ohjelman mukaisesti. 

Vaihtotase oli kuitenkin alijäämäinen, koska kolmas oleellinen sektori, laaja ko-
titaloussektori, oli alijäämäinen. Kotitaloussektorin investoinneista huomattava 
osa oli asuinrakennusinvestointeja, joiden rahoittamisessa tukeuduttiin yrityssek-
torin tapaan velkarahoitukseen. Kotitaloussektorin säästämistä hillitsi talletusten 
verovapaudesta huolimatta alhainen reaalikorko, eikä asuntolainajärjestelmän 
kehittäminen etukäteissäästämistä edellyttävään suuntaan vaikuttanut ratkaise-
vasti siihen, että Suomessa rakennemuutosta tukeva asuinrakentaminen perustui 
velkaantumiseen. 

Kotitaloussektorin kokonaissäästämisen kasvua hidasti tuloverotuksen kiristymi-
nen. Tuloverotus oli esimerkiksi 1980-luvun alkupuolella selvästi kireämpää kuin 
1950-luvun puolivälissä (Turkkila 2011, kuvio 6.16). Vaikka kotitaloussektorin 
säästämisen muuttaminen julkisen sektorin säästämiseksi ei olisikaan ollut tietoista 
politiikkaa vanhan kasvutavan aikana, Kekkosen hahmottelemasta kotitaloussek-
torin pakkosäästämisestä tuli totta.  

Yksityisen sektorin osalta vanhan kasvutavan tiettyjä piirteitä voi tiivistää seuraa-
vasti: Yrityksillä oli erittäin vahva kannustin lisätä yritysten kokoa ja arvoa inves-
toimalla. Kotitalouksilla puolestaan oli varsin heikko kannustin lisätä säästämistä, 
poikkeuksena asuntolainajärjestelmään liittynyt etukäteissäästäminen.   

Pysyvä vaihtotaseen alijäämä kuvasti viime kädessä yrityssektorin kroonista 
rahoitus alijäämää. Funktionaalinen tulonjako ei ollut yrityssektorissa niin suo-
tuisa voittojen kannalta, että yrityssektorissa syntyneet säästöt olisivat riittäneet 
investointien rahoittamiseen. Vaihtotaseen alijäämää lisäsi kuitenkin myös laajan 
kotitaloussektorin pysyväisluonteinen alijäämä, joka tiettyinä vuosina (esimerkiksi 
vuosina 1969, 1973 ja 1977) oli erittäin suuri.
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Julkisen sektorin ylijäämä oli vanhan regiimin aikana koko ajan niin suuri, ettei 
vaihtotaseen alijäämän ”syynä” voi pitää liian alhaista julkisen sektorin nettoluo-
tonantoa. Ongelmien perussyy oli yksityisellä sektorilla.  

Sektorikohtaiset yli- tai alijäämät eivät tietenkään ole toisistaan riippumattomia. 
Kekkonen piti ohjelmassaan lähtökohtana sitä, että kotitalouksien on hyväksyttävä 
verotuksen avulla tapahtuva pakkosäästäminen, jotta valtioon tukeutuva investoin-
tiohjelma voitaisiin rahoittaa. Vaikka laaja kotitaloussektori investoi enemmän kuin 
julkinen sektori, se yleensä säästi selvähkösti julkista sektoria vähemmän (kuvio 2). 
Palkansaajien ansiotuloverotuksen kiristyminen hidasti kotitalouksien säästöjen 
kasvua mutta vahvisti julkisen sektorin säästämistä ja mahdollisti osaltaan julkisen 
sektorin menolisäykset. 

Vanhan kasvutavan keskeisin epäsuhta oli yrityssektorin investointien paljous 
säästämisen vähäisyyteen verrattuna. Tämä voidaan tulkita kahdella tavalla: joko 
yrityssektori investoi vaihtotaserajoitteen näkökulmasta ”liian” paljon tai se säästi 
”liian” vähän.   

Ensimmäinen vaihtoehto on sopusoinnussa suomalaisten investointien runsautta 
ja tehottomuutta korostavien tutkimusten ja analyysien kanssa6. Yli-investoiminen 
oli myös ymmärrettävä seuraus siitä kannustinmekanismista, johon vanha kasvutapa 
perustui. Rahoitusmarkkinoiden säännöstely yhdessä verolainsäädännön kanssa 
muodostivat vanhan kasvutavan tärkeimmät institutionaaliset puitteet. Ne myös pit-
kälti määrittivät kannustinmekanismin, joka sääteli yritysten investointitoimintaa.    

Vaikka lähdettäisiin siitä, että perusongelma oli yli-investoiminen, yrityssektorin 
säästäminen vanhan kasvutavan aikana ansaitsee oman analyysinsa. Tarkastelemme 
yrityssektorin säästämistä lähemmin analysoidessamme myöhemmin funktionaali-
sen tulonjaon kehitystä. Jo nyt toteamme, että Kekkosen arvio ay-liikkeen vahvasta 
vaikutusvallasta päti vanhan kasvutavan aikaan. 

Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen mursi vanhan kasvutavan
Edellä on annettu vanhan kasvutavan perusteista tyylitelty ja staattinen kuva. Van-
han kasvutavan aikana Suomen talouden kehitystaso ja rakenne kuitenkin muuttui-
vat oleellisesti. Suomi siirtyi Euroopan kehittyneimpien maiden joukkoon. Samalla 
talouden rakenne muuttui muun muassa kansainväliseen talouteen integroitumisen 
vauhdittamana oleellisesti.  

Moniin muihin maihin verrattuna Suomen teollistuminen – ja teollistaminen – 
tapahtui poikkeuksellisen nopeasti. Yksi keskeinen syy oli valtiokeskeinen kasvu- ja 

6 Ks. erityisesti Pohjola (1996), mutta myös esim. Helelä ja Paunio (1967) sekä Korpinen ja 
Kykkänen (1974).
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teollisuuspolitiikka. Myös siirtyminen maatalous-Suomesta palveluelinkeinojen 
hallitsemaan Suomeen oli nopea. Tällaiset muutokset eivät kuitenkaan murentaneet 
kasvutapaa. 

Koska esimerkiksi verotusta säätelevä lainsäädäntö muuttui, kasvutavan sisällä 
tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen. 
Muutokset eivät kuitenkaan olleet niin dramaattisia, että ne olisivat murtaneet 
kasvutavan. 

Vasta kun rahoitusmarkkinoiden säännöstely loppui ja kannustimet muun muassa 
lakien muuttumisen takia muuttuivat, vanhan kasvutavan perusteet murtuivat. Pää-
omaliikkeiden vapauttaminen 1980-luvulla oli perusteiden murentumisen keskeisin 
syy. Se pakotti muihinkin oleellisiin institutionaalisten puitteiden muutoksiin. Mu-
rentumiselle oli luonut pohjaa jo vapaakaupan muodossa tapahtunut kansainvälisen 
taloudellisen integraation vauhdittuminen. 

Pääomaliikkeiden vapauttaminen merkitsi sekä pääoman tuonnin että pääoman 
viennin vapauttamista. Pääoman tuonnin vapauttamisessa tärkeitä askelia alettiin 
ottaa heti 1980-luvun alussa. Voi sanoa, että vapauttamisessa kuvastui kansainvä-
linen ”ajan henki”. Suomi meni mukaan 1970-luvulla OECD-maissa alkaneeseen 
kehitykseen. Pääoman tuonnin kannalta tärkeimmät vapauttamispäätökset oli tehty 
vuoteen 1987 mennessä. Vuosi 1988 oli merkittävä pääoman viennin kannalta, koska 
tuolloin vapautettiin suorat sijoitukset ulkomaille. Suomalaisyritysten omistuksen 
kannalta tärkeä ratkaisu oli vuonna 1993 tapahtunut ulkomaalaisomistuksen rajoi-
tusten purkaminen (esim. Kuusterä ja Tarkka 2012, 558–570).  

Suomessa rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purkaminen toteutettiin tavalla, 
joka oli keskeisen syy 1980-luvun lopun velkavetoisen nousukauteen ja 1990-luvun 
alun lamaan7. Kirjoituksessamme emme tarkastele yksityiskohtaisesti tätä talous-
poliittisten virheiden muovaamaa vaihetta, koska pidämme sitä lähinnä vanhan 
kasvutavan perusteiden murentumisvaiheena ja uuden kasvutavan rakenteellisten 
ja institutionaalisten puitteiden muotoutumisvaiheena. 

Pääomaliikkeiden säännöstelyn, verotusjärjestelmän, korkosäätelyn ja inflaation 
ruokkima velkavetoinen, kotimaisiin investointeihin perustuva yritysten kasvu tuli 
tiensä päähän pääomaliikkeiden vapauduttua. Suomen talouden integroituminen 
myös rahoitusmarkkinoiden välityksellä kansainväliseen talouteen teki perinteisen 
kasvutavan säilymisen mahdottomaksi. Talouden integroitumisen tiivistyminen 
yhdistyneenä verotusjärjestelmän muutoksiin romahdutti yritysten halun laajentaa 
liiketoimintaa Suomessa. Samalla vanha kasvutapa alkoi murentua.

7 Lamasta ks. esim. Sauramo (1991), Pekkarinen ja Vartiainen (1995, 422–457) sekä Kiander 
ja Vartia (1998).
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Korostamme 1980-luvulla tehtyjen integraatioratkaisujen merkittävyyttä suo-
malaisille kansainvälistyneille yrityksille, Suomen taloudelle ja sen kasvutavalle. 
Joiltain osin ratkaisut olivat merkittävämpiä kuin esimerkiksi Suomen liittyminen 
Euroopan unioniin vuonna 1995.         

Valtiokeskeisyydestä markkinaehtoisuuteen  

Olemme edellä pitäneet valtiokeskeisyyttä vanhan kasvutavan oleellisena piirteenä 
(ks. taulukko 1). Sen perusta, rahoitusmarkkinoiden valtiollinen säännöstely, kiteytti 
valtion keskeisen roolin. Se näkyi myös muunlaisena sääntelynä ja ohjauksena, 
esimerkiksi hintasäännöstelynä sekä kilpailunrajoituksina. 

Talouspolitiikan kasvua tukeva peruslinja heijastui myös kasvu- ja rakennepoli-
tiikassa, joka alkoi vakiintua 1960-luvulla. Valtiokeskeisyyden huippuina voidaan 
pitää 1960- ja 1970-lukuja, joita on luonnehdittu myös suunnittelun aikakaudeksi 
(Mannermaa 2007). Sääntelyn ja ohjauksen lisäksi valtiokeskeisyys näkyi siten, 
että valtio oli merkittävä elinkeinonharjoittaja. Valtionyrityksillä oli tärkeä rooli 
erityisesti teollisuudessa ja energian tuottajina.  

Suhtautuminen valtiokeskeisyyteen alkoi muuttua jo vanhan kasvutavan aikana 
eli 1970-luvun jälkipuoliskolla. Muutoksen oleellinen osa oli ajattelutavan muu-
tos sosiaalidemokraattisessa puolueessa. Puolueen puheenjohtaja Kalevi Sorsa 
alkoi tiivistää yhteistyötä suomalaisen elinkeinoelämän kanssa. Sorsan II hallitus 
(15.5.1977–26.5.1979) alkoi toteuttaa elvytysohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena 
oli yritystoiminnan kilpailukyvyn tukeminen. Ohjelma sopi hyvin hallituskauden 
aikana puolueessa vahvistuneeseen, talouden suoran valtiollisen ohjauksen vähen-
tämistä tukevaan ajattelutapaan (Outinen 2015, 81–112). Sen oleellisina osina oli-
vat muun muassa työnantajien sosiaaliturvamaksujen väliaikainen alentaminen ja 
teollisuuden talonrakennustoiminnan tukeminen väliaikaisella liikevaihtoveron 
alentamisella (Elvytyksen linjat 1977, 313–336). Sorsan hallitus pyrki irrot-
tautumaan perinteisestä devalvaatiopolitiikasta, siinä kuitenkaan onnistumatta.8

Vaikka rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen ei Suomessa liittynyt näkyvää ide-
ologis-poliittista keskustelua, muutoksen toteuttaminen osoitti, että 1980-luvulla 

8 Ruotsin, Norjan ja Tanskan devalvaatioiden jälkeen myös markka devalvoitiin elokuun lopussa 1977. 
Sorsan II hallitus kaatui Suomen Pankin esitettyä Norjan kruunun 13.2.1978 tapahtuneen devalvaation 
jälkeen kahdeksan prosentin devalvaatiota Suomelle. Hallitus hyväksyi ehdotuksen äänin 8-4, mikä johti 
sen eroon, koska pääministeri Sorsa ja valtiovarainministeri Paavela vastustivat ehdotusta yhdessä SKDL:n 
ministereiden kanssa. Sorsa kuitenkin jatkoi pääministerinä ns. Sorsan IIb-hallituksessa (Kuusterä 
ja Tarkka 2012, 428–442).
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Suomessa oltiin jo varsin yleisesti valmiita irrottautumaan vanhaan kasvutapaan 
liittyvästä valtiojohteisuutta kuvastavasta ajattelutavasta ja siirtymään monen muun 
maan tapaan markkinakeskeisyyden tukemiseen (ks. taulukko 2). Tämä alkoi hei-
jastua hallitusten tavoitteissa ja niitä kuvastavissa ohjelmissa. 

Esimerkiksi kilpailupolitiikan korostaminen sai niissä aiempaa suuremman pai-
non, ja valtion roolia elinkeinonharjoittajana alettiin arvioida uudelleen. Kun pää-
ministeri Holkerin hallitus (30.4.1987–26.4.1991) alkoi toteuttaa valtionyhtiöiden 
viemistä pörssiin, sitä ei vielä perusteltu suoraan halulla yksityistää valtionyhtiöitä 
ja muuttaa valtion roolia yrittäjänä vaan tarpeella laajentaa omistuspohjaa niiden 
”pääomahuollon” turvaamiseksi.  

Sen sijaan pääministeri Ahon hallitus (26.4.1991–13.4.1995) oli ohjelmassaan jo sel-
väsanaisempi: ”Julkisen vallan asema elinkeinonharjoittajana arvioidaan uudelleen. 
Valtionyhtiöiden omistussuhteiden muuttamista selvitetään, jolloin vaihtoehtoina 
ovat toisaalta omistuspohjan laajentaminen ja toisaalta kokonaisten yhtiöiden tai 
niiden osien siirtäminen ulkopuoliseen omistukseen. Valtionyhtiöiden ja liikelai-
tosten määräävään markkina-asemaan perustuvia kilpailuetuja karsitaan.” 

Ahon hallituksen linjauksia voidaan pitää keskeisenä merkkipaaluna kehityksessä, 
jossa valtiokeskeisyydestä siirryttiin eri vaiheiden jälkeen markkinakeskeisyyden 
hallitsemalle aikakaudelle. Kehitystä periodisoitaessa ajanjaksoa 1977–1991 voidaan 
luonnehtia siirtymäjaksoksi edettäessä kohti markkinaehtoisuuden korostumisen 
aikakautta (ks. Mannermaa 2007, 79–89). 

Pääministeri Lipposen I hallituksen (13.4.1995–15.4.1999) ohjelmassa markkina-
ehtoisuutta korostettiin seuraavalla tavalla: ”Hallituksen elinkeinopolitiikan tavoit-
teena on taloudellisen kasvun turvaaminen ja työllisyyden parantaminen. Hallitus 
edistää markkinoiden toimivuutta ja kilpailua pyrkien kansainvälisen talouden ja 
Euroopan unionin jäsenyyden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hal-
litus huolehtii siitä, että yritysten yleiset toimintaedellytykset ovat tasolla, jolla 
Suomi kilpailee menestyksellisesti suorista investoinneista maailmanlaajuisesti, 
Euroopan unionissa sekä Itämeren alueen aktiivisena toimijana. Hallitus uudistaa 
Suomen teollisuusstrategian tämän mukaisesti. 

Hallitus harjoittaa aktiivista teollisuuspolitiikkaa huolehtimalla valtionyhtiöiden 
pääomantarpeesta ja kehittää niiden toimintaa ja omistajarakennetta yrityskohtai-
sesti sekä edistää niiden kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista. Omistusjärjes-
telyistä saatavia varoja ohjataan teollisen tuotannon edellytysten vahvistamiseen 
ja rakenteen uusimiseen.” 

Oleellinen osa pääministeri Lipposen molempien hallitusten teollisuuspolitiikkaa 
oli valtionyhtiöitten yksityistäminen (Junka 2010, 35–47). Uudella aikakaudella 
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valtion rooli elinkeinonharjoittajana onkin ollut ratkaisevalla tavalla vähäisempi 
kuin aiemmin (ks. taulukko 2). Valtio on toiminut ensisijaisesti yksityisten yritysten 
toimintaedellytysten parantajana ja kilpailukyvyn turvaajana. Tämä on saattanut 
kuvastua menneisyyteen verrattuna tuntuvina panostuksina tutkimus- ja kehittä-
mistyön tukemiseen. 

Luonnehtiessamme pääministeri Kekkosen hahmottelemaa valtiokeskeisyyttä 
korostavaa teollistamisohjelmaa totesimme siinä korostuneen 1950-luvun alulle 
tyypillinen ajan henki. Voi sanoa, että myös uuden aikakauden hallitusten toimin-
nassa on hallituskokoonpanoista riippumatta heijastunut sille tyypillinen markki-
naehtoisuutta korostava ajan henki. 

Yritysten käyttäytymismuutos: investoinnit ja 
säästäminen vanhan kasvutavan murentumisen jälkeen

Vaihtotase kääntyi ylijäämäiseksi – Suomesta tuli pääomia vievä maa
Vanhan kasvutavan jälkeisen ajan tärkeimpänä institutionaalisena erona mennee-
seen verrattuna voidaan pitää pääoman vapaata liikkuvuutta. Olemme korosta-
neet erityisesti yritysten mahdollisuutta sijoittaa pääomaa vapaasti ulkomaille. 
Pääomaliikkeiden vapauden lisäksi talouden institutionaaliset puitteet poikkeavat 
nyky-Suomessa monessa muussakin suhteessa vanhasta kasvutavasta. Lainsäädän-
nön muuttumisen myötä kannustimet investoimiseen ovat muuttuneet huomatta-
vasti. Yritysverotus ja pääomatulojen verotus ovat uudistuneet tavalla, joka ei enää 
kannusta pidempiaikaiseen yrityksen arvoa kasvattavaan pääomatulojen kumuloi-
miseen samalla tavalla kuin ennen.9 

Vanhan kasvutavan murentuminen on johtanut investointiasteen selvään laskuun 
(kuvio 4). Lasku alkoi 1990-luvun laman aikana. On ymmärrettävää, että investoinnit 
romahtivat lamavuosina. Lamasta toivuttaessa investoinnit kääntyivät kasvuun, 
mutta ne ovat jääneet pysyväisluonteisesti vanhan kasvutavan aikaa pienemmiksi. 
Tason lasku johtuu aiempaa laimeammasta investointitoiminnasta yrityssektorissa. 
Kun Suomessa alettiin vuosituhannen vaihteessa puhua investointilamasta, yhtenä 
vertailukohtana oli lamaa edeltänyt aika. 

9 Esimerkiksi osakkeiden myynnistä syntyvien myyntivoittojen verotus kiristyi vuonna 1989 erityisesti 
yli kymmenen vuotta omistettujen osakkeiden osalta. Toisaalta voitonjako osinkoja jakamalla on yritysten 
omistajien kannalta nykyään aiempaa oleellisesti houkuttelevampi vaihtoehto.
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Kuvio 4. Koko kansantalouden investointiaste 1975–2015.
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Kuvio 5. Koko kansantalouden säästämisaste 1975–2015.

Yrityssektori Julkinen sektori Kotitaloudet
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Investointien laimeus korostuu, jos sen suhteuttaa säästämiseen (kuvio 5). Myös 
säästäminen putosi rajusti lamavuosina, mutta se alkoi nousta talouden kääntyessä 
nousuun. Nousu jatkui 1990-luvun loppuvuosina, ja vuosituhannen vaihteessa oltiin 
korkeammalla tasolla kuin kertaakaan vuoden 1975 jälkeen. Tuolloin säästäminen 
oli selvästi investointeja suurempaa. Tällaista ei ollut tapahtunut kertaakaan van-
han kasvutavan aikaan (vrt. kuviot 1 ja 2). Säästäminen myös pysyi korkealla aina 
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vuoteen 2009 asti, jolloin se kääntyi selvään laskuun. Viime vuosina se on ollut 
poikkeuksellisen matalalla tasolla.  

1990-luvun lamavuosien jälkeen koko kansantalouden säästämisen käänsi nou-
suun yrityssektorin säästäminen. Se nousi 1990-luvun puoliväliin mennessä his-
toriaan verrattuna erittäin korkealle tasolle, eikä se ole pudonnut oleellisesti sen 
jälkeen. Viime vuosina koko kansantalouden säästämistä on vähentänyt julkisen 
sektorin säästämisen voimakas väheneminen ja kääntyminen velkaantumiseksi. 

Jo kuvioista 4 ja 5 voidaan päätellä, että vaihtotaseen kehitys on ollut vanhan 
kasvutavan murentumisen jälkeen aivan toisenlainen (kuvio 6a). Valtaosan ajasta 
vaihtotase on ollut ylijäämäinen, eli kansantaloutena Suomi on ollut pääomaa vievä 
maa. Vaihtotaseen ylijäämään on liittynyt yrityssektorin rahoitusylijäämä (kuvio 
6a). Vuonna 2011 vaihtotaseen ylijäämä kuitenkin muuttui muutaman vuoden ajaksi 
alijäämäksi. Vuonna 2015 vaihtotase oli suunnilleen tasapainossa.

Kuvio 6a. Vaihtotase ja yrityssektorin rahoitusylijäämä 1975–2015 (% bkt:sta).
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Kuvio 6b. Julkisen sektorin ja kotitaloussektorin rahoitusylijäämät 1975–2015 (% bkt:sta).
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Vaihtotaseen ylijäämän muuttumiseen alijäämäksi liittyi julkisen sektorin yli-
jäämän muuttuminen alijäämäksi (kuvio 6b). Vanhan kasvutavan aikaan julkinen 
sektori oli nettolainanantaja, mutta viime vuosina se on ollut nettolainanottaja. Sen 
velka on kasvanut. Tässä suhteessa ero vanhan ja uuden välillä on ilmeinen. Sen 
sijaan kotitaloussektori on ollut lähes koko ajan nettolainanottaja. Vuodet 1991–1995 
muodostavat poikkeuksen. Tuolloin kotitalouksien säästäminen oli erityisesti vel-
kojen takaisin maksamisen takia erittäin suurta ja investoiminen laimeata.

Pysyväisluonteisesta yrityssektorin rahoitusylijäämästä on tullut vanhan kasvu-
tavan jälkeisen ajan oleellinen piirre. Kuvioista 4 ja 5 huomataan, että pysyväisluon-
teiseen ylijäämään ovat liittyneet aiempaa vähäisemmät investoinnit ja aiempaa 
korkeampi säästäminen.  

Suomalaisyritysten kansainvälistyminen ja investoinnit kotimaassa 
Vaikka verotuksen muuttuminen on vähentänyt yritysten investointihaluja, se ei 
ole ollut ainoa eikä ehkä tärkeinkään alentuneen investointiasteen syy. Pääomaliik-
keiden vapauduttua 1980-luvun puolivälissä yritysten mahdollisuudet kansainvä-
listyä kasvoivat oleellisesti. Ne pystyivät suoria sijoituksia tekemällä perustamaan 
tytäryhtiöitä ulkomailla ja muuttumaan kotimaassa toimivasta mahdollisesti vien-
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tiä harjoittavasta yrityksestä monikansalliseksi yritykseksi, jolla on tytäryhtiöitä 
ympäri maailmaa.10 

Kuvio 7. Suomessa sijaitsevien yritysten ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilökunta (oik. asteikko) 
ja suorat sijoitukset ulkomaille (kanta, mrd euroa) 1981–2014.   
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Lähde: SUOMEN PANKKI, Maksutasetilasto; TILASTOKESKUS, Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto, Ulko-
maiset suorat sijoitukset -tilasto.
Huomautus: Tilastointiperusteiden muutosten takia henkilökunnan kehitystä kuvaava sarja ei ole yhtenäinen. 
Vuosien 1981–2006 osalta luvut ovat Suomen Pankin tuottamia. Vuodesta 2007 lähtien ne ovat keskenään vertailu-
kelpoisia Tilastokeskuksen tuottamia lukuja. Vuosien 1996–1999 osalta Suomen Pankin tiedot eivät kata taseeltaan 
alle 8,4 miljoonan euron kohteita ja vuosien 2000–2006 osalta alle 5 miljoonan euron kohteita. Vastaavaa rajausta 
ei ole tehty Tilastokeskuksen julkistamissa tiedoissa. Siksi vanhemmat luvut aliarvioivat henkilökunnan lukumäärää 
tuoreisiin verrattuna. Siten osa sarjassa näkyvästä voimakkaasta kasvusta johtuu tilastointiperusteiden muutoksista.  

Tytäryhtiöiden ansiosta yritysten liiketoiminta ulkomailla saattoi kasvaa ripeäs-
ti, mikä näkyi myös tytäryhtiöiden henkilökunnan voimakkaana kasvuna. Henki-
lökunnan määrä alkoi kasvaa selvästi 1980-luvun loppupuolella (kuvio 7). Kasvu 
vahvistui erittäin nopeaksi 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen. Lukujen valossa 
suomalaisyritysten kansainvälistymisessä koettiin 1990-luvun jälkipuoliskolla suuri 
harppaus. 

10 Suora sijoitus on kotimaasta toiseen maahan suuntautuva pääomasijoitus, jonka yritys tekee toises-
sa maassa sijaitsevaan yritykseen pysyvän taloudellisen suhteen luomiseksi ja määräysvallan hankki-
miseksi. Sijoitus on suora sijoitus, jos omistusosuus on vähintään 10 prosenttia. Jos omistusosuus jää 
alle 10 prosenttiin, sijoitus määritellään arvopaperisijoitukseksi. Suorista sijoituksista voidaan erottaa 
kaksi päätyyppiä: 1) tuotantolaitoksen perustaminen eli uusinvestointi (ns. greenfield -investointi) ja 2) 
yrityskauppa (brownfield -investointi). Monikansallinen konserni voi laajentua molempia perustapoja 
käyttämällä. Ne kasvattavat konsernin hallitsemien tytäryhtiöiden lukumäärää. 
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Palvelualoilla ja rakentamisessa toimivien yritysten kansainvälistyminen alkoi 
kuitenkin vauhdittua vasta 2000-luvulla. Muun muassa tästä syystä kasvu jatkui 
voimakkaana myös tämän vuosituhannen alussa, mutta se on viime vuosina hiipunut 
ja kääntynyt laskuksi useiden suomalaisten konsernien myytyä ulkomaisia toiminto-
jaan. On selvää, että maailmanlaajuinen talouskriisi on muovannut kehitystä viime 
vuosina. Laskussa kuvastuvat myös Nokian vaikeudet.    

Ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten kehitys on ollut samantapaista 
kuin ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden henkilökunnan lukumäärän kehitys (ku-
vio 7). Myös suorien sijoitusten kehitystä kuvaavien lukujen perusteella suomalai-
syritysten kansainvälistymisen nopein vaihe on ohitettu. Kannattaa myös muistaa, 
että mikäli ulkomailla sijaitseva tytäryhtiö laajentaa liiketoimintaansa kansainvä-
lisiltä pääomamarkkinoilta ottamallaan lainalla, tämänkaltaista laajentumista ei 
lasketa suoraksi sijoitukseksi. 

Suomalaisyritysten monikansallistuminen on toteutunut sellaisella vauhdilla ja 
voimalla, että nykyään suurimpien konsernien henkilöstöstä valtaosa työskentelee 
Suomen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi vuonna 2015 Nokian henkilöstöstä 12 
prosenttia työskenteli kotimaassa, Stora Enson henkilöstöstä 25 prosenttia, UPM:n 
henkilöstöstä 38 prosenttia, Wärtsilän henkilöstöstä 19 prosenttia jne. (ks. myös 
Sauramo ja Oesch 2013).

Koska suurten monikansallisten yritysten liiketoiminnasta valtaosa tapahtuu Suo-
men rajojen ulkopuolella, Suomen merkitys on niille vähäisempi kuin ehkä usein 
luullaan. Siitä huolimatta ne ovat edelleen Suomen tärkeimpiä vientiyrityksiä. Koska 
yritysten voitot ovat niiden keskeinen säästämisen lähde, yrityssektorin rahoitusy-
lijäämän yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että säästöjä on käytetty yrityssektorin 
kansainvälistymisen rahoittamiseen kotimaahan investoimisen asemasta.

Siten vanhaan kasvutapaan liittynyt investoimisen painottuminen kotimaahan on 
muuttunut toisenlaiseksi. Kansainvälistyneet yritykset ovat laajentaneet toimin-
taansa pikemminkin ulkomailla tytäryhtiöitä perustamalla ja niitä kasvattamalla 
kuin kasvattamalla kotimaassa toimivia tuotantolaitoksia. Vaikka liiketoiminta olisi 
kasvanut Suomessakin, laajentumisen painopiste on ollut ulkomailla. 

Toisaalta myös kotimaahan investoiminen on muuttanut luonnettaan (ks. taulukko 
2). Ennen investoitiin koneisiin ja laitteisiin, nykyään panostetaan entistä enemmän 
tutkimus- ja kehittämistyöhön. Yritysten kasvu Suomessa on muuttunut tuotannol-
lisen pääoman kasvattamisesta tiedon hyödyntämiseen, ekstensiivisestä kasvusta 
intensiiviseen kasvuun. Tämä pätee erityisesti teollisuudessa. Koska suomalaisyri-
tysten kasvussa ulkomailla korostuu perinteinen tuotantokapasiteetin laajentaminen, 
niiden kasvun luonnetta voi kuvata yhdistelmäksi ekstensiivistä ja intensiivistä kasvua.
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Kuvio 8. Investointiaste tehdasteollisuudessa 1975–2015.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito.
Huomautus: Kokonaisinvestointeja kuvaavat luvut (punainen sarja) saadaan laskettaessa yhteen investoinnit 
tuotantorakennuksiin ja koneisiin (vihreä sarja) ja henkisiin omaisuustuotteisiin (sininen sarja).  

Kasvun luonteen muutos näkyy teollisuuden investointiasteessa (kuvio 8). Ilman 
tutkimus- ja kehittämismenoja (henkisiä omaisuustuotteita) investointiasteen lasku 
teollisuudessa olisi ollut erittäin selvä.11 Suomessa valtaosa tutkimus- ja kehittämis-
menoista on käytetty metalliteollisuudessa, erityisesti elektroniikkateollisuudessa. 
Nokian osuus menoista on ollut huomattava.  

Yritysten monikansallistumisen ja veromuutosten ohella myös jotkut muut pysy-
väisluonteiset tekijät ovat saattaneet vähentää investointeja. Yksi tällainen tekijä 
voi olla muutos yritysten johtamis- ja valvontajärjestelmissä. Joidenkin tutkimusten 
ja selvitysten perusteella Suomessakin on yleistynyt ns. omistaja-arvo -näkökul-
ma (engl. shareholder value) sidosryhmäarvo -näkökulman (stakeholder value) 
kustannuksella (esim. Huolman ym. 2000). Tämänkaltainen muutos on voinut 
yrityksiä johdettaessa johtaa lyhytnäköisyyden kasvuun, mikä on näkynyt inves-
tointitoiminnan laimenemisena ja korostanut osingonmaksua.

11 Kansantalouden tilinpito uudistettiin vuonna 2014, jolloin tutkimus- ja kehittämismenoja alettiin pitää 
kiinteinä investointeina. Oleellista on, että muutos kuvastui myös säästämisasteen selvänä nousuna.   
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Yritysten säästämisen ja säästöjen käytön uudet piirteet
Vanhan kasvutavan murentumisen jälkeen Kekkosen päähuoli eli säästämisen vä-
häisyys on poistunut. Tämä johtuu siitä, että yrityssektorin säästämistä muovaava 
funktionaalinen tulonjako voittojen ja palkkojen välillä on muuttunut voittojen 
hyväksi (kuvio 9). Myös voittojen käyttö on muuttunut oleellisesti. 

Kuvio 9. Yrityssektorin säästäminen 1975–2015 (yrityssektorin arvonlisäyksestä).
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito
Huomautus: Kuviossa yrityssektorin säästö (brutto) saadaan, kun toimintaylijäämästä (brutto) vähennetään 
omaisuusmenot (netto) ja maksetut verot (ks. liite).   

Kuvio 10. Yritysten maksamien osinkojen suhde toimintaylijäämään 1975–2015. 
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito. 
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Osinkojen maksu on erityisesti veromuutosten seurauksena kasvanut oleellisesti 
(kuvio 10). Voitonjako muuttui yritys- ja pääomatulojen verotusta säädelleiden la-
kien muuttumisen jälkeen. Muutokset ajoittuivat vuosille 1989–1991 ja 1993 (Kari 
ym. 2006 ). 

Vielä 1970- ja 1980-luvulla yritykset maksoivat jokaisesta voittona saamastaan eu-
rosta osinkona suhteellisen vähän eli noin 10 senttiä, mutta esimerkiksi ajanjaksolla 
1994–2015 ne maksoivat noin 28 senttiä (kuvio 10). Muutos ei ole ollut yllättävä, 
koska uudistusten jälkeen osinkotulojen verotus on ollut aiempaa selvästi lievempää. 

Osinkojen maksamisen yleistyminen on ollut yksi tekijä, joka on supistanut inves-
tointeja vanhaan kasvutavan aikaan verrattuna (kuvio 4). Ilman osinkojen maksua 
yrityssektorin säästäminen olisi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ollut 
oleellisesti suurempi. Toisaalta yritykset ovat myös saaneet huomattavasti osin-
kotuloja ulkomaisilta tytäryrityksiltään. Verolait ovat seuranneet kansainvälistä 
kehitystä, ja siksi voittojen kotiuttaminen on ollut verotuksellisesti edullista. Sa-
malla omistuspohjan kansainvälistyminen on kasvattanut ulkomaille maksettujen 
osinkojen määrää.  

Pääoman lähtö -raporttimme (Pitkänen ja Sauramo 2005) yksi pääväite oli, 
että keskeisten suomalaisyritysten liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille oli syr-
jäyttänyt liiketoimintaa kotimaassa. Sen sijaan että liiketoimintaa olisi laajennettu 
Suomessa, sitä laajennettiin Suomen rajojen ulkopuolella. Korostimme myös sitä, 
että kansainvälistymistä oli rahoitettu Suomessa syntyneillä voitoilla. Tulostem-
me mukaan ajanjaksolla 1995–2003 teollisuudessa yritysten käytettävissä olevista 
varoista noin 40 prosenttia käytettiin sijoituksiin ulkomailla. Aiemmin valtaosa 
varoista olisi käytetty kotimaassa (Pitkänen ja Sauramo 2005, luku 5). 

Myös uudemmat ajanjakson 1965–2006 käsittävät tarkastelumme tukevat näke-
mystä, että liiketoiminnan laajentaminen ulkomailla suoria sijoituksia tekemällä 
on korvannut investoimista kotimaassa (Sauramo 2008). Näiden tarkastelujen 
mukaan kyseessä on ollut samankaltainen yksi yhteen -riippuvuus, joka on saatu 
myös ulkomaisissa tutkimuksissa: yksi euro ulkomaille suorana sijoituksena alentaa 
investointeja yhdellä eurolla kotimaassa pidemmällä aikavälillä (esim. Feldstein 
1994). Tulosten perusteella suorat sijoitukset ovat olleet keskeinen syy siihen, että 
investointiaste on ollut säästämisastetta alhaisempi. Säästöjä on käytetty kotimaisten 
investointien rahoittamisen ohella suorien sijoitusten rahoittamiseen. 

Yrityssektorin säästöjä on luonnollisesti käytetty myös muihin tarkoituksiin kuin 
kotimaisten investointien ja suorien sijoitusten rahoittamiseen, esimerkiksi koti-
maisten yrityskauppojen ja osakesijoitusten rahoittamiseen. Sijoituksia on voitu 
rahoittaa säästämiseen ohella myös velkarahalla ja osakeanneilla.
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Ajanjaksolla 1995–2014 investointien ja osakesijoitusten (ml. suorat sijoitukset) 
määrä oli hieman säästämistä suurempi. Verrattuna vanhan kasvutavan aikaan yri-
tysten velkaantuneisuus on kuitenkin vähentynyt.  

Edellä esitetyissä tarkasteluissa korostuu funktionaalisen tulonjaon merkitys, 
koska yrityssektorin säästämisen kasvu on johtunut viime kädessä funktionaalisen 
tulonjaon muuttumisesta voittojen hyväksi. Koska palkkaratkaisut ovat vaikuttaneet 
oleellisesti funktionaaliseen tulonjakoon, työmarkkinajärjestöillä, ja erityisesti suo-
malaisella ay-liikkeellä, on ollut merkittävä vaikutus yrityssektorin säästämiseen. 
Vanhan kasvutavan murentumisen jälkeen ay-liikkeen rooli ei ole ollut sellainen, 
jollaiseksi pääministeri Kekkonen luonnehti sitä pamfletissaan.  

Tulopolitiikka, Euroopan syvenevä integraatio ja 
ay-liikkeen käyttäytymismuutos 

Devalvaatiosyklin aika
Kekkonen lähti teollistamisohjelmaa luonnostellessaan siitä, että ay-liikkeen 
vaikutusvalta oli jo 1950-luvun alkupuolella erittäin suuri. Pääministerinä ollessaan 
hän oli huomannut, että palkkaratkaisut sisältävien vakautusratkaisujen aikaan 
saaminen oli erittäin hankalaa (esim. Suomi 1990, 108–120). Palkkaneuvottelut 
olivat 1950-luvulla keskeisiä sisäpoliittisten kiistojen aiheita muun muassa siksi, että 
palkoista sopiminen oli palkkasäännöstelyn ja palkkaindeksoinnin takia hyvin po-
litisoitunutta. Palkkoihin oleellisesti vaikuttaneita päätöksiä tehtiin eduskunnassa.  

Tulopolitiikan historiassa 1950-luku oli vielä vakiintumattomien institutionaalis-
ten puitteiden aikaa. Ne alkoivat vakiintua 1960-luvulla ja erityisesti sen jälkipuo-
liskolla muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen, SAK:n ja STK:n, yhteistyön 
parannuttua. Ay-liikkeen yhdistyminen ja vasemmistopuolueiden poliittisen vai-
kutusvallan kasvu vauhdittivat tulopoliittisten instituutioiden luomista ja vakiin-
nuttamista. Samalla tavalla vaikutti palkansaajien ammatillisen järjestäytymisen 
yleistyminen. Vaikka suomalaisen tulopolitiikan alkuna pidetään yleisesti vuotta 
1968, jolloin solmittiin ensimmäinen keskitetty ratkaisu (Liinamaa I), institutio-
naaliset puitteet poliittisen järjestelmän merkitystä korostavine erityispiirteineen 
alkoivat kehittyä aiemmin.  

Tulopolitiikan alkua hallitsi pyrkimys inflaation hillintään. Olihan Liinamaa I 
-sopimus keskeinen osa vuonna 1967 suoritetun suurdevalvaation jälkihoitoa. So-
pimuksen yhtenä tavoitteena oli kahlita devalvaation jälkeen palkkainflaation 
kiihtymistä.
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Tulopolitiikan alkuvaiheet tiivistävät yhdellä tavalla sitä, miten vanhan kasvutavan 
aikaan ratkottiin kansantulon jakoon liittyvää tulonjakokonfliktia: aika ajoin eli noin 
kymmenen vuoden välein Suomen Pankki teki huomattavan suuren devalvaation, 
jonka seurauksena funktionaalinen tulonjako muuttui selvästi vientiteollisuuden 
eduksi. Suurdevalvaatiot eivät olleet taloutta vakauttavia vaan viime kädessä epäva-
kautta kasvattavia toimia, koska tuontihintojen voimakkaan nousun takia kotimainen 
inflaatio kiihtyi oleellisesti.12 

Tähän ay-liike reagoi. Ay-liikkeen edustajat eivät hyväksyneet sellaisia palkka-
ratkaisuja, jotka olisivat johtaneet reaaliansioiden selvään laskuun ja ylläpitäneet 
suurdevalvaation muuttamaa funktionaalista tulonjakoa. Palkoista neuvoteltaessa 
devalvaation parantama työllisyys vahvisti ay-liikkeen neuvotteluasemaa, mikä ku-
vastui paitsi tavallisesti keskitettyihin neuvotteluihin perustuneissa palkkaratkai-
suissa myös palkkaliukumissa. Palkkainflaation kiihtyminen johti kustannustason 
nousuun verrattuna kilpailijamaihin ja siten hintakilpailukyvyn heikkenemiseen, 
mikä antoi aiheen uuteen devalvaatioon. 

Vanhan kasvutavan aikaa luonnehtikin noin 10 vuoden mittainen devalvaatiosykli, 
joka kiteytti tulonjakokonfliktin kehityspiirteet. Tulopoliittisten instituutioiden 
puitteissa jo Kekkosen esillä pitämiä tulonjakoristiriitoja pyrittiin hallitsemaan. 
Niiden eliminoimisessa ei kuitenkaan onnistuttu.    

Ei ole yllättävää, että devalvaatiosykliä koskevassa keskustelussa 1970-luvusta 
tuli tärkein vuosikymmen, koska erityisesti vuonna 1967 tehdyn devalvaation vai-
kutukset olivat selvästi näkyvillä (esim. Korpinen ja Kykkänen 1974; Kork-
man 1980, 115−119; Pekkarinen ja Vartiainen 1995, 246−251). Vuoden 1967 
devalvaatiota olivat edeltäneet vuonna 1949 ja 1957 tehdyt suurdevalvaatiot. 

Devalvaatioperinne jatkui vielä 1970- ja 1980-luvullakin, tosin ilman suurdeval-
vaatioita. Siitä pyrittiin irtaantumaan ”lopullisesti” 1980-luvun jälkipuoliskolla niin 
sanotulla vakaan markan politiikalla. Se kuitenkin koki haaksirikon laman alussa. 
Vuonna 1991 markka devalvoitiin pakon edessä, ja seuraavana vuonna se päästettiin 
kellumaan. Tuolloin markka devalvoitui enimmillään yli 40 prosenttia verrattuna 
marraskuun 1991 devalvaatiota edeltävään arvoonsa.

12 Devalvaatio eli markan ulkoisen arvon heikentäminen merkitsi ulkomaanvaluuttojen kallistumista 
markoissa. Tällöin vientiyritykset saivat ulkomaanvaluuttamääräisistä vientituloistaan enemmän markkoja. 
Jos palkkojen nousu oli hitaampaa, niin vientiyritysten voitot kasvoivat. Ne saattoivat siten laajentaa tuo-
tantoaan ja investointejaan, mikä paransi työllisyyttä. Vastaavasti tuontituotteista jouduttiin maksamaan 
markoissa enemmän. Nämä vaikutukset olivat tietenkin ehdollisia sille, etteivät ulkomaanvaluuttamää-
räiset hinnat alentuneet samassa määrin.
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Ay-liikkeen käyttäytymismuutos 
Markan devalvoituminen oli keskeinen syy siihen, että funktionaalinen tulonjako 
muuttui 1990-luvun alkuvuosina selvästi palkansaajien kannalta epäedulliseen 
suuntaan (kuvio 11). Vuonna 1996 palkkojen osuus laski vuoden 1960 jälkeisen 
kehityshistorian alimmalle tasolle. Se, mitä sitten tapahtui, on suomalaisen tulo-
politiikan historiassa ainutlaatuista. Devalvaatiosykliin kuului se, että palkkojen 
osuuden lasku synnytti ay-liikkeen vastareaktion, mikä alkoi näkyä suhteellisen 
pian palkkojen osuuden nousuna. Nyt näin ei kuitenkaan tapahtunut. Palkkojen 
osuus pysyi poikkeuksellisen matalalla tasolla yli kymmenen vuotta aina vuoteen 
2009 asti. 

Kuvio 11. Funktionaalinen tulonjako tehdasteollisuudessa (pl. elektroniikkateollisuus) ja työt-
tömyysaste 1960–2014.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito, Työvoimatutkimus. 
Huomautus: Funktionaalista tulonjakoa on mitattu palkansaajakorvausten (palkkojen ja työnantajan sosiaalitur-
vamaksujen summan) osuudella bruttoarvonlisäyksestä.  Elektroniikkateollisuus on poistettu luvuista, koska sen 
suuret vaihtelut antavat harhaanjohtavan kuvan muun teollisuuden kehityksestä.

Tällaisen kehityksen voi selittää lähtemällä siitä, että ay-liikkeen käyttäytyminen 
muuttui 1990-luvun puolivälissä (ks. taulukko 2). Suomalainen ay-liike on perintei-
sesti tinkinyt palkka- ja tulonjakotavoitteistaan silloin, kun työttömyys on noussut 
(kuvio 11). Palkkavaatimukset kuitenkin maltillistuivat enemmän kuin pelkästään 
työttömyyden noususta olisi voinut päätellä (Sauramo 2016).

Palkkakehityksen maltillistuminen kuvastui kaikissa keskeisissä työvoimakus-
tannusten kehitystä kuvaavissa mittareissa: sopimuspalkoissa, keskimääräisessä 
ansiotasossa, palkkaliukumissa sekä palkkojen lisäksi myös työnantajan sosiaali-
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turvamaksut sisältävissä palkansaajakorvauksissa (kuvio 12). Maltillistuminen ei 
kuvastanut ainoastaan yleistä hintojen nousuvauhdin alentumista. Myös hintojen 
ja työn tuottavuuden nousuvauhtiin suhteutettuna työvoimakustannusten nousu-
vauhtia voi erityisesti ajanjaksolla 1995–2007 pitää historiaan verrattuna alhaise-
na. Tuolloin työvoimakustannukset nousivat vuosittain lähes 2 prosenttiyksikköä 
vähemmän kuin ajanjakson 1962–2015 muina vastaavina aikoina (Sauramo 2016, 
taulukko 1).

Kuvio 12. Ansiotason ja sopimuspalkkojen muutokset (kaikki palkansaajat) sekä työvoimakus-
tannusten muutokset tehdasteollisuudessa 1961–2014.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito, Ansiotasoindeksi. 
Huomautus: Ansiotasoindeksin muutokset ovat ajanjaksolta 1965–2014, sopimuspalkkaindeksin muutokset 
ajanjaksolta 1969–2014. Työvoimakustannukset kuvaavat palkansaajakorvauksia palkansaajan tekemää työtuntia 
kohti. Ne sisältävät palkkojen lisäksi myös työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut. Ansiotason muutoksen ja 
sopimuspalkkojen muutoksen erotus kuvaa palkkaliukumaa. 

Uuden ajanjakson alkamiselle löytyy selitys (ks. taulukko 2). Suomen tultua vuo-
den 1995 alusta Euroopan unionin täysjäseneksi ay-liikkeen oli arvioitava, miten 
se ottaa palkkapoliittisissa tavoitteissaan huomioon muuttuneen talouspoliittisen 
ympäristön. Euroopan unionissa keskeiseksi tavoitteeksi tuli pyrkimys matalaan ja 
vakaaseen inflaatioon. Suomalainen ay-liike omaksui palkkapoliittisen strategian, 
jonka keskeisenä tavoitteena oli matalan inflaation tukeminen. 

Suomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt saivat mahdollisuuden esittää yhdes-
sä tukensa alhaisen inflaation tavoitteelle keväällä 1995 Paavo Lipposen muodos-
taessa ensimmäistä hallitustaan. Lipponen lähetti työmarkkinakeskusjärjestöil-
le (SAK, STTK, Akava, STK ja LTK) kolme kysymystä, joista yhdessä hän kysyi 
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(Lipponen 2014, 527): ”Onko järjestöillä mahdollisuuksia rakentaa vakaata ta-
louskasvua ja työllisyyden paranemista mm. tukemalla yhteistä matalan inflaation 
tavoitetta? Voisiko tämä olla yksi kulmakivi tulevan tulokierroksen ratkaisuissa?”

Yhteisessä vastauksessaan työmarkkinakeskusjärjestöt olivat valmiita tuke-
maan matalan inflaation tavoitetta (Lipponen 2014, 530; Sauramo 2016, 181). 
Palkansaajakeskusjärjestöt ovat pitäneet kiinni työmarkkinajärjestöjen keväällä 
1995 sopimasta linjauksesta myös myöhemmin. Tästä muut ajanjaksolla 1995–2007 
tehdyt keskitetyt ratkaisut ovat esimerkkejä. Ajanjaksolla 1995–2007 solmittiin viisi 
keskitettyä ratkaisua, ja kaksi kertaa (vuosina 2000 ja 2007) käytiin liittokierros.

Suomalaisessa ay-liikkeessä 1990-luvun puolivälissä tapahtunut ajattelutavan 
muutos oli merkittävä. Mukautuminen eurooppalaiseen alhaisen inflaation tavoit-
teeseen merkitsi irtaantumista vanhaan kasvutapaan kuuluneen devalvaatiosyklin 
mukaisesta konflikteja kaihtamattomasta käyttäytymisestä.

Sen tähden ay-liikkeen käyttäytymistavan muutos on ollut merkittävä suomalai-
seen kasvutapaan vaikuttanut tekijä. Sen yhtenä perustana on ollut eurooppalaisen 
rahataloudellisen yhdentymisen tiivistyminen. Käyttäytymisen muutos on kuitenkin 
tapahtunut perinteisten tulopoliittisten instituutioiden puitteissa. Muutoksessa 
korostuu paitsi ajattelutavan muutos myös palkansaajakeskusjärjestöjen rooli.   

Vanhan kasvutavan jälkeiset keskitetyt ratkaisut ovat poikenneet aiemmin teh-
dyistä myös siten, että palkkamaltin vastapainoksi on saatu pikemminkin veronke-
vennyksiä kuin vanhan kasvutavan ajalle tyypillisiä ansiosidonnaisen sosiaaliturvan 
parannuksia. Ay-liikkeen toiminta on myös muuttunut aiempaa puolustuksellisem-
maksi. Yksi erikoisuus koettiin vuoden 2004 lopulla hyväksytystä kokonaisratkai-
susta neuvoteltaessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK hyväksyi ratkaisun saades-
saan takuut siitä, että varallisuusvero poistetaan Suomessa (esim. Heikkinen ja 
Tiihonen 2010, 235–236).

Pääoman vapaa liikkuvuus ja elinkeinoelämän 
edustajien käyttäytymismuutos 

Olemme edellä korostaneet, kuinka paljon pääomaliikkeiden vapauttaminen muutti 
keskeisten kansainvälistyneiden suomalaisyritysten käyttäytymistä. Niiden moni-
kansallistuessa Suomi ei liiketoiminta-alueena enää ole ollut yhtä keskeinen kuin 
aiemmin. Samasta syystä monikansallisten yritysten taloudellinen tarve olla yllä-
pitämässä suomalaisia keskitettyyn sopimustoimintaan perustuvia tulopoliittisia 
instituutioita on vähentynyt. Kansallisiin keskitettyihin palkkaratkaisuihin sitou-
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tumisen asemasta ne ovat saattaneet olla kiinnostuneempia oman toimialansa kan-
sainvälisestä kehityksestä, työvoimakustannukset mukaan luettuna. Jo 1980-luvun 
lopulla alettiin Suomessa analysoida, miten mahdollisuus viedä pääomaa vapaasti 
ulkomaille – eli pääoman exit-optio – saattaa yritysten neuvotteluvoimaa kasvat-
taessaan rapauttaa kolmikantaista neuvottelujärjestelmää (esim. Pekkarinen 
1990, 305).   

Lopulta rapautuminen voi johtaa järjestelmän murtumiseen. Pohjola (1996, 139) 
kuvaa tämänkaltaisen ennusteensa 1990-luvun puolivälissä seuraavasti: ”Kansallis-
valtioilla ei ole enää samaa merkitystä elinkeinoelämässä kuin vielä vuosikymmen 
sitten. Korporatistinen etujen sovittelu murtuu yksinkertaisesti siksi, että yhdellä 
osapuolella – pääomalla – ei enää ole samaa kansallista intressiä. Sen ’neuvottelu-
voima’ on kasvanut pääomaliikkeiden sääntelyn purkamisen ja korkojen kansain-
välisen kohoamisen myötä.”     

Kertoessamme edellä ay-liikkeen palkkavaatimusten maltillistumisesta emme 
kuitenkaan liittäneet sitä ay-liikkeen neuvotteluvoiman laskuun vaan ay-liikkeen 
valmiuteen mukautua eurooppalaiseen alhaisen inflaation tavoitteeseen. Vaikka 
käyttäytymismuutosta selittäisi myös neuvotteluvoiman heikentyminen, pidämme 
1990-luvun puoliväliin ajoittunutta muutosta ennen kaikkea osoituksena ay-liik-
keen halusta olla tukemassa suomalaista integraatiopolitiikkaa – ja kolmikantaista 
sopimista.  

Suomalaisten tulopoliittisten instituutioiden elinvoimaa ja sitkeyttä osoittaa se, 
että edellä esitettyjen kehitysnäkymien hahmottelusta on kulunut yli kaksikym-
mentä vuotta. Viimeaikaisen kehityksen perusteella kolmikantainen, työmarkkina-
keskusjärjestöjen keskinäisiin sopimuksiin perustuva etujen sovittelu on kuitenkin 
tullut tiensä päähän. EK:n vuonna 2015 tekemä päätös muuttaa sääntöjään siten, 
ettei se enää ole työmarkkinaneuvotteluissa sopimuksia allekirjoittava osapuoli, 
tekee keskusjärjestöjen väliset sopimukset mahdottomiksi. Lisäksi EK:n päätös 
irtisanoa 22 aiemmin tehtyä keskusjärjestösopimusta vahvistaa sen linjauksen pe-
ruuttamattomuuden.  

Vaikka EK:n linjaratkaisuun ovat vaikuttaneet muutkin tekijät kuin edellä esiin 
nostettu yritysten kansallisen intressin vähentyminen, sitä voi pitää yhtenä tärkeä-
nä tekijänä. Tuskin on sattumaa, että työnantajaliitoista kaikkein kansainvälisty-
neimpien yritysten etujärjestöt, kuten Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus, ovat 
olleet erityisen halukkaita irtaantumaan suomalaisen kolmikantaisen sopimisen 
perinteestä.  

Koska neuvottelujärjestelmän luonne on erittäin keskeinen kasvutavan osa, sen 
huomattava muutos täytyy ottaa huomioon vanhan kasvutavan jälkeistä aikaa perio-
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disoitaessa. Tulopoliittisten instituutioiden tärkeyden takia 1990-luvun puolivälissä 
alkanut ajanjakso kannattaa jakaa kahteen osaperiodiin. Ajanjaksolla 1995–2016 
neuvottelujärjestelmä pysyi pääpiirteittäin samana kuin perinteisen kasvutavan 
aikana, eli kolmikantaisen sopimisen hallitsemana järjestelmänä. Vuodesta 2017 
lähtien palkoista sovitaan tavalla, joka ei sisällä kolmikantaisesti sovittuja keski-
tettyjä ratkaisuja. 

 On ennenaikaista hahmotella, minkälaiseksi suomalainen neuvottelujärjestelmä 
on EK:n linjausten jälkeen muotoutumassa (ks. taulukko 2). Neuvottelujärjestel-
män muutoksen vaikutuksia arvioitaessa lähtökohtana kannattaa kuitenkin pitää 
sitä, etteivät ne rajoitu ainoastaan palkkoihin ja työmarkkinajärjestelmään vaan 
oleellisesti laajemmalle, myös poliittiseen järjestelmään.  

Suomalaisen tulopolitiikan erityisyys ja neuvottelujärjestelmän muutoksen 
vaikutukset 
Suomalaisen kolmikantaisen sopimisen yksi erityispiirre on ollut se, ettei tulopoliit-
tisia kokonaisratkaisuja tehtäessä ole sovittu ainoastaan palkoista. Niissä on voitu 
sopia merkittävistä suomalaisen palkkaperusteisen sosiaaliturvan sekä hyvinvointi-
valtion tarjoamien palvelujen ja tulonsiirtojen muutoksista (Kiander ym. 2009). 
Tämä selittyy pitkälti sillä, että työmarkkinajärjestöt ovat olleet vaikutusvaltaisia 
toimijoita myös politiikan alueella.

Toisaalta valtioelimet – eduskunta, hallitus ja jopa presidentti – ovat olleet tii-
viisti mukana neuvoteltaessa paitsi sosiaalipaketeista myös markoista, euroista ja 
prosenteista. Ne ovat palkkaneuvotteluissa saattaneet omaksua roolin, joka kuuluu 
työmarkkinajärjestelmässä toimivalle toimijalle. Vuonna 1971 solmitussa UKK-so-
pimuksessa kiteytyy yhdellä tavalla valtioelinten rooli suomalaisessa palkanmuo-
dostuksessa. 

Suomalaisen yhteiskunnan yksi erikoispiirre on ollut se, että jako politiikan ja 
työelämän alueisiin – poliittiseen järjestelmään ja työmarkkinajärjestelmään - on 
hämärtynyt (kuvio 13). Otimme jo aiemmin esille sen, että 1950-luvun alkuvuosina 
palkoista sopiminen oli vahvasti politisoitunut. Se näkyi paitsi siten, että valtioelimet 
saattoivat olla päättämässä palkoista myös siten, että työmarkkinakeskusjärjestöt 
olivat aktiivisia toimijoita politiikan kentällä (Sauramo 2011). Suomalaisissa tu-
lopoliittisissa instituutioissa ovat joiltain osin säilyneet 1950-luvun alkuvuosien 
piirteet. 
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Kuvio 13. Poliittisen järjestelmän ja työmarkkinajärjestelmän yhteenkietoutuneisuus Suomessa.

Poliittinen järjestelmä
Työmarkkinajärjestelmä

Hallitus
Eduskunta

Puolueet
Työmarkkinajärjestöt

Huomautus: Kuviossa on kuvattu nuolilla vain tärkeimmät poliittisen järjestelmän ja työmarkkinajärjestelmän 
väliset vaikutussuhteet. 

Koska tulopolitiikka ei ole ollut ainoastaan palkoista sopimista osana työmark-
kinajärjestelmää, muutokset palkanmuodostuksen institutionaalisissa puitteissa 
voivat merkitä huomattavaa muutosta yhteiskunnassa. Olisi outoa, jos työmark-
kinakeskusjärjestöt pysyisivät entiseen tapaan politiikan kentällä ja valtioelimet 
toimisivat osana työmarkkinajärjestelmää ilman yhteistä neuvottelupöytää ja yh-
dessä tehtyjä sopimuksia. 

Todennäköisin vaihtoehto on se, että politiikan ja työmarkkinoiden kentät alkavat 
erkaantua. Tuolloin työmarkkinajärjestöjen suora vaikutusvalta politiikan kentällä 
kaventuu. Siksi niillä täytyy olla politiikan kentällä vaikutusvaltaisia, hallitukseen 
osallistuvia yhteistyöpuolueita, jotka toimivat niiden etujen ajajina. 

On huomionarvoista, että Suomessa puoluepoliittiset voimasuhteet ovat muuttu-
neet siten, että yritysten edut tulevat nykyään huomattavasti paremmin edustetuiksi 
kuin esimerkiksi perinteisen kasvutavan aikaan. Myös ideologiset tekijät yhdessä 
puolueiden muuttumisen kanssa ovat vahvistaneet yritysten intressien huomioon 
ottamista keskeisiä talouspoliittisia ratkaisuja tehtäessä. Yritysten intressit ovat 
tulleet huomioiduiksi hallitusten kokoonpanosta riippumatta. Tämä on saattanut 
tehdä EK:n päätöksen luopua kolmikantaisesta sopimisesta helpommaksi.   

Poliittisen järjestelmän ja työmarkkinajärjestelmän yhteenkietoutuneisuus on 
voinut olla keskeinen syy vanhaan kasvutapaan erottamattomasti liittyneiden tu-
lopoliittisten instituutioiden sitkeyteen. On luontevaa ajatella uuden kasvutavan 
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oleellisen piirteen olevan se, että järjestelmät ovat aiempaa erillisempiä – tai täysin 
erillisiä. Emme kuitenkaan ala spekuloida sillä, minkälaisiksi työmarkkinaosapuol-
ten väliset suhteet muodostuvat tai minkälaista niiden käyttäytyminen muuten on.  

Edellä painottamassamme ay-liikkeen käyttäytymismuutoksessa korostui pal-
kansaajakeskusjärjestöjen rooli. Niiden vaikutus palkkamaltin omaksumisessa 
ay-liikkeessä oli keskeinen. EK:n uuden linjauksen jälkeen ollaan kuitenkin uudessa 
tilanteessa, eikä esimerkiksi palkansaajakeskusjärjestöjen 1990-luvun puolivälissä 
tekemistä päätöksistä ole uuden kasvutavan hahmottamisessa apua. Palkkamaltti 
oli palkansaajakeskusjärjestöjen aloitteellisuuden takia osa ajanjaksolla 1995–2016 
vallinnutta kasvutapaa (ks. taulukko 2).

Vanhasta kasvutavasta uuteen – yli-investoinneista 
ali-investointeihin? 

Kuvatessamme kasvutapojen eroja lukujen avulla olemme kiinnittäneet huomion 
muutamaan perusseikkaan eli lähinnä investoimiseen, säästämiseen ja funktio-
naaliseen tulonjakoon (ks. taulukot 1 ja 2). Vanhan kasvutavan aikaa voi luonnehtia 
yli-investointien hallitsemaksi ajanjaksoksi, johon liittyi pysyväisluonteinen yritys-
sektorin rahoitusalijäämä ja sitä kuvastava vaihtotaseen alijäämä. Ay-liike reagoi 
yrityssektorin voittoja eli säästämistä kasvattaneisiin devalvaatioihin, mikä paitsi 
hillitsi säästämisen kasvua myös piti tulonjakokonfliktin näkyvänä tulopoliittisista 
instituutioista huolimatta. 

Vanhan kasvutavan jälkeistä aikaa voi luonnehtia aiempaan verrattuna ali-in-
vestointien hallitsemaksi ajanjaksoksi – ainakin, jos investoinnit suhteutetaan 
säästämiseen. Uutta aikakautta on luonnehtinut yrityssektorin pysyväisluonteinen 
rahoitusylijäämä. Sen keskeisenä syynä on ollut kahlitsemattoman rahan mahdollis-
tama yritysten monikansallistuminen. Kotimaahan investoimisen asemasta yritykset 
ovat käyttäneet voittojaan liiketoiminnan laajentamiseen ulkomailla. 

Investoimista kiinteään pääomaan ovat laskeneet myös kotimaiset osakesijoituk-
set. Ay-liike on mukautunut eurooppalaiseen alhaisen inflaation tavoitteeseen, mikä 
on johtanut palkkamalttiin ja funktionaalisen tulonjaon muuttumiseen pääoman 
hyväksi. Muutos on yrityssektorin säästämistä kasvattaessaan osaltaan ylläpitänyt 
yrityssektorin rahoitusylijäämää. Mukautuminen on kuvastunut näkyvien työmark-
kinakonfliktien vähentymisenä. 
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Uudessa kasvutavassa työttömyysaste on aiempaa 
korkeampi

Edellä esitetyt luonnehdinnat ovat karikatyyrinomaisia pelkistyksiä. Ne kuitenkin 
kuvastavat Suomen kasvutavan joitakin oleellisia muutoksia. Tässä kirjoituksessa 
emme ala arvioida perusteellisemmin, ovatko muutokset olleet muutoksia huonom-
paan vai parempaan suuntaan. Otamme kuitenkin esille yhden vanhan kasvutavan 
jälkeistä aikaa luonnehtivan piirteen: pysyväisluonteisesti nousseen työttömyys-
asteen.

Koska vanhan kasvutavan jälkeisen ajan yksi oleellinen piirre on ollut aiempaa 
alhaisempi investointiaste, herää kysymys, onko se ollut ainakin yksi huomionar-
voinen syy työttömyysasteen nousuun. 

Taloustieteilijät eivät tietenkään ole yksimielisiä siitä, lisäävätkö pääoman mää-
rää kasvattavat investoinnit työllisyyttä (pysyväisluonteisesti) vai eivät. Taloustie-
teen valtavirtaa on hallinnut näkemys, jonka mukaan eri maissa keskeisin korkeaa 
työttömyyttä ylläpitävä tekijä ei ole ollut pääomakannan vähäisyys vaan erilaiset 
työmarkkinajäykkyydet. Tällä näkemyksellä on vahva asema myös suomalaisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa.13 

Kuvio 14. Koko kansantalouden investointiaste ja työttömyysaste Suomessa 1975–2015.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito; Työvoimatutkimus. 

13  Rowthorn (1995) on esimerkki jo 1990-luvulla käytetystä puheenvuorosta, jossa kritisoidaan 
työmarkkinajäykkyyksien merkitystä korostavaa teoriaperinnettä (ks. Layard ym. 1991). Samalla hän 
esittää eri maiden kokemuksiin perustuvaa tukea investointien myönteisistä työllisyysvaikutuksista. 
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Suomen osalta kuitenkin löytyy tukea investointien tärkeyttä korostavalle näke-
mykselle. Esimerkiksi kuvion 14 perusteella investointiasteen laskuun on liittynyt 
työttömyysasteen nousu. On myös esitetty arvioita, joiden mukaan työttömyysaste 
olisi esimerkiksi vuonna 2005 ollut 5 prosenttiyksikköä toteutunutta alhaisempi, 
jos investointitoiminta olisi ollut ajanjaksolla 1993–2005 yhtä vilkasta kuin 1970- ja 
1980-luvulla (Karanassau ym. 2008). 

Siten kasvutavan muuttumiseen on voinut liittyä muutoksia, jotka eivät ole ol-
leet työllisyyskehityksen kannalta harmittomia. Suomalaisten yritysten monikan-
sallistuminen on myös saattanut muuttaa palkkamaltin vaikutuksia työllisyyteen. 
Ay-liikkeen käyttäytymismuutokseen liittynyt palkkamaltti Suomessa on saattanut 
parantaa työllisyyttä, mutta huomattava osa uusista työpaikoista on syntynyt Suo-
men rajojen ulkopuolella (ks. myös Pitkänen ja Sauramo 2005, luku 7). 

Miten työllisyyttä tulisi nyky-Suomessa tukea? Emme yritä antaa kysymykseen 
kattavaa vastausta, mutta otamme esille yhden tekijän, jolla on 2000-luvun Suo-
messa työllisyydenkin kannalta oleellinen merkitys: valtiovallan roolin. Suomen 
kasvutavan muotoutumista ja muuttumista tarkastellessamme olemme korostaneet 
valtiovallan keskeistä roolia sekä institutionaalisten puitteiden muovaajana että 
toimijana, joka on vaikuttanut suoraan talouskasvuun ja myös työllisyyteen monin 
eri tavoin – myös elinkeinonharjoittajana. Olemme kuvanneet valtiovallan roolin 
muuttumista kasvutavan osana siten, että Suomessa on siirrytty valtiokeskeisyyden 
korostamisesta markkinaehtoisuuden korostamisen. Vaikka tämä ei ole merkinnyt 
valtiovallan roolin muuttumista vähäpätöiseksi, se on merkinnyt roolin muuttumista 
aiempaa pienemmäksi.

Tarkoituksemme ei ole lopuksi hahmotella toiveittemme mukaista uutta talouden 
kasvutapaa, mutta valtiovallan asemasta esitämme näkemyksemme. Kun arvioimme 
valtiovallan asemaa toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa, korostimme 
valtiokeskeisyyden roolin riippuvan viime kädessä poliittis-ideologisia arvostuksia 
heijastavista poliittisista valinnoista ja poliittisista voimasuhteista. Tämä luonneh-
dinta pätee myös 2000-luvun Suomeen.

Olemme painottaneet sitä, että kasvutavan muuttumisesta huolimatta Suomessa 
valtiovalta on aina pyrkinyt luomaan yrityksille hyvät toimintaolosuhteet. Se voisi 
nyky-Suomessa kuitenkin toimia oleellisesti aktiivisemmin tavalla, joka sopisi Ma-
riana Mazzucaton kuvaamalle yrittäjähenkiselle valtiolle (esim. Mazzucato 2013). 
Yrittäjänhenkinen valtio ei ole ainoastaan yksityisten yritysten toimintaedellytysten 
luoja ja parantaja vaan aktiivinen toimija, suunnannäyttäjä ja moottori esimerkiksi 
uusien innovaatioiden luomisessa (ks. myös Alaja 2016). Aktiivisuus voi tarkoittaa 
esimerkiksi julkisten investointien tekemisen ohella riskien ottamista – yrittäjäriski 
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mukaan luettuna. Tämänkaltainen aktiivinen valtio kantaisi nykyistä suuremman 
vastuun työllisyyden ylläpitämisestä ja parantamisesta.

Vaikka työmarkkinajärjestelmän muuttuminen voi lähivuosina olla keskeinen 
kasvutapaa muovaava tekijä, valtion rooliin vaikuttavista poliittisista valinnoista 
voi tulla vieläkin tärkeämpiä kasvutavan muokkaajia. •

Taulukko 1. Suomen talouden vanha kasvutapa vuosina 1945–1985.

1945–1965 1965–1985 
Keskeiset toimijat Käyttäytymistapa Käyttäytymistapa
Valtiovalta Säännöstely ja ohjaus voimakasta; rahoi-

tusmarkkinoiden säännöstely keskeistä; 
integraatiomyönteisyys kehittyy  

Säännöstely ja ohjaus voimakasta, paino 
myös suunnittelussa; ohjauksen korostus 
vähenee 70-luvun jälkipuoliskolta lähtien; 
rahoitusmarkkinoiden säännöstely kes-
keistä mutta loppupuolella murentuvaa; 
integraatiomyönteisyys

Valtion rooli myös elinkeinonharjoitta-
jana tärkeä

Valtion rooli myös elinkeinonharjoitta-
jana tärkeä  

Talouspolitiikka yritysten kasvua ja inves-
tointeja tukeva; raha- ja valuuttakurssi-
politiikka sekä veropolitiikka keskeisessä 
roolissa; valmius suurdevalvaatioihin 

Talouspolitiikka yritysten kasvua ja 
investointeja tukevaa, yritysten kannatta-
vuuden tukeminen korostuu ajanjakson 
loppupuolella; raha- ja valuuttakurssipoli-
tiikka sekä veropolitiikka keskeisessä roo-
lissa; valmius devalvaatioihin; kasvu- ja 
rakennepolitiikan rooli huomion arvoinen

Yritykset Investointeihin perustuva kasvuhakui-
suus voimakasta, investointiaste erittäin 
korkea; kansainvälistyneet yritykset 
Suomessa toimivia viejiä

Investointeihin perustuva kasvuhakui-
suus voimakasta, investointiaste erittäin 
korkea; kansainvälistyneet yritykset 
Suomessa toimivia viejiä

Verotus keskeinen syy yritysten koon/ar-
von kasvattamiseen; voitonjako osinkoina 
olematonta

Verotus keskeinen syy yritysten koon/ar-
von kasvattamiseen; voitonjako osinkoina 
olematonta

Kasvussa velkarahoitus mm. verotuksen 
takia keskeistä; yritykset rahoitusalijää-
mäisiä 

Kasvussa velkarahoitus mm. verotuksen 
takia keskeistä; yritykset rahoitusalijää-
mäisiä

Yritysten edun-
valvojat/STK

Konflikteja kaihtamaton; aktiivinen 
toimija myös politiikan kentällä

Kolmikantaisen yhteistyön yksi osapuoli; 
aktiivinen toimija politiikan kentällä

Vahva pyrkimys yritysten aseman paran-
tamiseen vero- ja yritystukipolitiikalla

Vahva pyrkimys yritysten aseman paran-
tamiseen vero- ja yritystukipolitiikalla

Keskusjärjestötasolla STK:n keskinäinen 
neuvottelusuhde SAK:hon vakiintui

Valmius palkoista sopimiseen keskitetty-
jen ratkaisujen puitteissa  

Ay-liike/SAK Konflikteja kaihtamaton; aktiivinen toimi-
ja myös politiikan kentällä; ay-liikkeessä 
sisäisiä ristiriitoja 

Kolmikantaisen yhteistyön yksi osapuoli; 
aktiivinen toimija politiikan kentällä

Palkkavaatimuksissa ostovoima ja tulon-
jakonäkökulma (työ vs. pääoma) esillä

Palkkavaatimuksissa ostovoima ja tulon-
jakonäkökulma (työ vs. pääoma) esillä, 
valmius reagoida devalvaatioihin

Keskusjärjestötasolla SAK:n keskinäinen 
neuvottelusuhde STK:hon vakiintui

Valmius palkoista sopimiseen keskitetty-
jen ratkaisujen puitteissa  
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Taulukko 2. Suomen talouden kasvutavan muuttuminen 1980-luvun puolivälin jälkeen.

1985–1995 1995–2016 2017–
Keskeiset toimijat Käyttäytymistapa Käyttäytymistapa Käyttäytymistapa
Valtiovalta Säännöstelyä ja ohjausta 

vähennetään, markkina-
ehtoisuutta kasvatetaan; 
rahoitusmarkkinoiden 
säännöstely puretaan, 
pääomaliikkeet vapaute-
taan; yritysten monikan-
sallistumista helpotetaan, 
myös muuta integraatiota 
vahvistetaan; yritysten 
ulkomainen omistus 
sallitaan

Säännöstely ja ohjaus 
aiempaa selvästi lievem-
pää, markkinaehtoisuus 
aiempaa suurempi; 
integraatioon osallistumi-
nen laajempaa ja syvempää 
(EU, EMU)

Valtion roolia elinkeinon-
harjoittajana supistetaan 

Valtion rooli elinkeinonhar-
joittajana aiempaa selvästi 
vähäisempi

Talouspolitiikassa yritysten 
kannattavuuden ja 
kilpailukyvyn ylläpitämistä 
korostetaan; verouudistuk-
silla muutetaan oleellisesti 
yritysten kannustimia, 
osinkojen verotusta keven-
netään    

Talouspolitiikassa paino 
yritysten kannattavuuden 
ja kilpailukyvyn ylläpitämi-
sessä ja parantamisessa, 
hintavakautta vaalitaan

Yritykset Yritysten laajentuminen 
monikansallistumalla vauh-
dittuu oleellisesti; kansain-
välistyneestä yrityksestä 
tulee monikansallinen 

Monikansallistuminen 
jatkuu ja vauhdittuu myös 
palvelualoilla ja rakenta-
misessa

Investoiminen kotimaahan 
vähenee; verokannustimet 
suosivat aiempaa 
enemmän voitonjakoa 
osinkoina 

Kotimaassa t&k -menojen 
osuus kasvaa teollisuudessa 

Velkarahoituksen rooli 
vähenee; yritykset rahoi-
tusylijäämäisiä; suorien 
sijoitusten ja lyhytaikaisten 
osakesijoitusten merkitys 
kasvaa 

Yritykset rahoitusylijää-
mäisiä, omistaja-arvon 
kasvattaminen korostuu

Yritysten edun-
valvojat/STK /
EK/ym. 

Kolmikantaisen yhteistyön 
yksi osapuoli; aktiivinen 
osapuoli politiikan kentällä

Kolmikantaisen yhteistyön 
yksi osapuoli; toimija myös 
politiikan kentällä

Luopuu kolmikannasta ja 
suorasta vaikuttamisesta 
politiikan kentällä 

Valmius palkoista 
sopimiseen keskitettyjen 
ratkaisujen puitteissa säilyy 
mutta yhteistyön kyseen-
alaistaminen yleistyy

Halu palkoista sopimi-
sen hajauttamiseen ja 
keskitetyistä ratkaisuista 
irrottautumiseen kasvaa  

Luopuu keskitetyistä 
ratkaisuista, tavoittelee 
palkoista sopimista pai-
kallisesti  
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1985–1995 1995–2016 2017–
Keskeiset toimijat Käyttäytymistapa Käyttäytymistapa Käyttäytymistapa
Ay-liike/Palkan-
saajakeskusjär-
jestöt

Kolmikantaisen yhteistyön 
yksi osapuoli; aktiivinen 
toimija politiikan kentällä

Kolmikantaisen yhteistyön 
yksi osapuoli; toimija myös 
politiikan kentällä

Palkkavaatimuksissa osto-
voima-  ja tulonjako-
näkökulma (työ vs. 
pääoma)  edelleen esillä  

Tulonjakonäkökulma 
aiempaa vähemmän 
esillä, irtaantuminen 
devalvaatiosyklistä, 
palkkavaatimukset maltil-
lisempia

Valmius palkoista 
sopimiseen keskitettyjen 
ratkaisujen puitteissa

Valmius keskitettyyn 
palkoista sopimiseen 
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Liite. Yrityssektorin rahoitusylijäämän muodostuminen

Sektorin säästäminen tarkoittaa sektorin tulojen ja menojen erotusta. Yrityssekto-
rilla menoihin lasketaan myös osingon maksu. Tässä kirjoituksessa säästön käsite on 
ns. bruttosäästö, jossa menoihin ei sisällytetä kiinteän pääoman kulumista. Säästämi-
sen suuruuteen vaikuttaa oleellisesti toimintaylijäämän (eli voittojen) suuruus. Siksi 
funktionaalisen tulonjaon eli toimintaylijäämän ja palkansaajakorvausten osuuden 
vaihtelut muovaavat säästämistä. Siihen vaikuttavat myös voitonjaon muutokset, 
jotka kuvastuvat maksettujen osinkojen määrässä. 

Yrityssektorin bruttosäästäminen on käytettävissä investointeihin. Rahoitusyli-
jäämä on säästö vähennettynä investoinneilla. Positiivinen rahoitusylijäämä sijoite-
taan jonnekin ja negatiivinen rahoitusylijäämä tarkoittaa velkaantumista. Oheisessa 
taulukossa on esitetty yrityssektorin säästön ja rahoitusylijäämän muodostuminen 
yrityssektorilla vuonna 2015. 

Kun yrityssektorin rahoitusylijäämä, nettoluotonanto, on määritelty säästämisen 
ja investointien erotuksena, säästäminen on määritelty kaavana 18+19-20+21 eli 
kiinteän pääoman kuluminen mukaan luettuna. Investoiminen on määritelty sum-
mana 22+23+24.  

Vastaavaan tapaan voidaan määritellä muiden sektoreiden rahoitusylijäämä. 
Vaihtotaseen ylijäämä mittaa koko kansantalouden rahoitusylijäämää. Se saadaan 
sektorikohtaisten rahoitusylijäämien summana. 
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Liitetaulukko. Yrityssektorin rahoitusylijäämä vuonna 2015.

1 Tuotos perushintaan 267655
2 Välituotekäyttö ostajahintaan 158713
3 Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) 108942
4 Kiinteän pääoman kuluminen   22805
5 Arvonlisäys, netto perushintaan (3-4)   86137
6 Palkansaajakorvaukset   65103
7 Muut tuotantoverot      272
8 Muut tuotantotukipalkkiot    1253
9 Toimintaylijäämä (5-6-7+8)  22015
10 Omaisuustulot  11639
        josta Saadut korot    2925
        josta Saadut osingot  12150
        josta Saadut suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot ja 
        muut omaisuustulot

 -3436

11 Omaisuusmenot  21594
        josta Maksetut korot    5497
        josta Maksetut osingot  16552
        josta Maksetut yrittäjätulon otot    1571
        josta Maksetut suorien ulkomaisten sij. uudelleensijoitetut voitot ja 
        muut omaisuusmenot

  -2026

12 Sektorin ensitulo (9+10-11)  12060
13 Saadut muut tulonsiirrot    1226
14 Maksetut tulo- ja muut välittömät verot    4304
15 Maksetut muut tulonsiirrot    1055
16 Käytettävissä oleva tulo = säästö, netto (12+13-14-15)    7927
17 Säästö, brutto (16+4)  30732
18 Säästö, netto    7927
19 Saadut pääomasiirrot      593
20 Maksetut pääomansiirrot          0
21 Kiinteän pääoman kuluminen  22805
22 Kiinteän pääoman bruttomuodostus  23307
23 Varastojen muutokset      993
24 Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinta      108
25 Nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-) (18+19-20+21-22-23-24)    7910

Lähde: TILASTOKESKUS, Kansantalouden tilinpito.
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Artikkeli referoi tutkimusta, joka 
arvioi pysyvän ja piintyvän vaikutusta 
Suomen kansantalouteen. Tällä viittaan 
maantieteeseen ja luonnonvaroihin. 
Maantieteellä tarkoitan väestön kokoa ja 
tiheyttä sekä maan sijainnin keskeisyyttä 
suhteessa muihin. Luonnonvaroilla 
ja maantieteellä voi olla huomattavia 
vaikutuksia Suomen tapaisen maan työn 
tuottavuuteen. 

Eero Lehto

3. Maantieteen ja luonnonvarojen 
muodostamat edut ja haitat talous-
kasvun tekijöinä 

Suomen tie yhdestä Euroopan 
köyhimmistä maista kehitty-
neempien maiden joukkoon 

on ollut monipolvinen, mutta suh-
teellisen nopea. Joskus 1800-luvun 
alkupuolella, kun tervanpoltto oli 
sopivien vientisatamien puuttees-
sa vetäytynyt Pohjanmaalle ja sisä-
maassa oli palattu kaskenpolttoon, 
Suomi oli ja näytti köyhältä. Elias 
Lönnrothin ensimmäiset runojen 
keräysmatkat vuosina 1828, 1831 ja 
1832 suuntautuivat Hämeen kautta 
Itä-Suomeen ja rajantakaiseen Kar-
jalaan. Lönnrotin (1980) kuvaa-

mat savolaisten kaskenpolttajien asumukset savupirtteineen vaikuttivat takapajui-
silta silloisenkin mittapuun mukaan. 

Lönnrotin havaintojen mukaan hämäläisten pellot olivat muita parempia. Mutta 
toisaalta hyvät kulkureitit ja kiviset pellot tai laiha maa saivat savolaiset ja pohja-
laiset liikkumaan ja etsimään sivuelinkeinoja verrattuna kantahämäläisiin, mikä 
selittäisi heidän hämäläisiä korkeampaa sivistystasoaan. 

Lönnrotin päätelmä pitää sisällään ajatuksen toisaalta mahdollisuudesta (kul-
kureitit) ja toisaalta pakosta reagoida heikkouksiin (huono viljelysmaa), mikä sai 
aikaan parannusta suhteessa lähtötilanteeseen. Tästä ilmiöstä, jossa luonnonvarojen 
(tässä tapauksessa paremman viljelysmaan) haltijat jopa taantuvat muihin nähden, 
on talousmaantieteessä sittemmin alettu käyttää nimitystä ”luonnonvarojen kirous”. 
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Tutkimuksemme1 eräs johtoteema onkin tämän 
ilmiön empiirinen tutkiminen kehittyneiden mai-
den muodostamalla aineistolla. 

Muistelmissaan kolmannelta matkaltaan 
Lönnrot kiinnitti huomiota korkeaan lukutai-
toisuuteen Liperin ja Ilomantsin ortodoksisissa 
suomenkielisissä seurakunnissa. Rajan takana Ve-
näjän puolella lukutaitoisuus oli samaan aikaan 
olematonta. Itse asiassa jo ennen kansakoulu-
laitoksen perustamista vuonna 1866 kirkko oli 
huolehtinut lukutaidon opettamisesta Suomessa. 
Laasosen (1967) arvion mukaan Pohjois-Kar-
jalassa lukutaitoisia oli jo vuonna 1800 noin 70 
prosenttia, joista 58 prosentilla lukutaito oli hyvä. 
Euroopan köyhillä takamailla lukutaitoisuus oli 
korkeampaa kuin samaan aikaan Isossa-Britan-
niassa. 

Tämä lienee yksi peruslähtökohta selittämään 
Suomen myöhempää kehitystä. Talonpoikaisuus, 
pienehköt luokkaerot ja kulttuurinen kehitys 
muodostivat edellytykset myöhemmälle kehi-
tykselle huolimatta aineellisesta köyhyydestä. 
Ex post tämä saa selityksensä Glaeserin et al. (2004) tutkimuksessa, jonka 
mukaan kehityksen suunnan määrää lähtötilanteen koulutustaso pikemminkin 
kuin instituutiot, joilla taloustieteilijät piinallisen usein tarkoittavat vain omistus-
oikeuksien laajuutta.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen luonnonvarojen ja maantieteen (so. maantieteel-
listen tekijöiden kuten väestön koko, väestötiheys ja maan syrjäisyys) vaikutusta 
kehittyneiden maiden työn tuottavuuden (tai bkt:n per asukas) tasoon vuosina 
1995–2011. Maiden väliset erot luonnonvarojen tai maantieteen osalta ovat pysyneet 
samankaltaisina, ei vain vuosikymmeniä vaan jopa vuosisatoja. Näin ollen pyrimme 
viitatussa tutkimuksessa selittämään ”iäisyydellä” nykyisyyttä. Tällä perusteella 
saamamme tulokset maantieteen ja luonnonvarojen vaikutuksista ovat luonteeltaan 
kausaalisia. 

1 Tällä tarkoitan tulossa olevaa tutkimusta Lehto ym. (2017), jonka tuloksiin tämä kirjoitus pitkälti 
nojautuu. 
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Emme tällä tutkimuksella pyri väittämään, että kehitys määräytyisi täysin maantie-
teen ja luonnonvarojen muodostamista pysyvistä olosuhteista. Empiirisessä analyy-
sissa saamme tietoa myös siitä, reagoivatko maat luonnonolosuhteisiin markkinoiden 
tai jopa politiikan kautta. Mutta vieläkään emme halua väittää, että luonnonolosuh-
teet välttämättä määräisivät kovin pitkälle nykyisten yhteiskuntien erot. 

Tarkoituksella en tässä kirjoituksessa ota kantaa instituutioihin ja niiden mer-
kitykseen. En myöskään mene sen syvemmälle poliittisiin ratkaisuihin, vaikkakin 
on ilmeistä, että esimerkiksi Pohjoismaille ominaisia, muista erottuvia piirteitä ei 
olisi syntynyt ilman Albin Hanssonia ja Tage Erlanderia2.

Tutkimustuloksemme kuitenkin viittaavat siihen, että esimerkiksi Euroopan 
maat ponnistavat kasvuun ja tuottavuuteen erilaisista lähtökohdista. Onko tällä 

2 Per Albin Hansson oli Ruotsin pääministeri vuosina 1932–1946. Hänen seuraajanaan vuoteen 1969 asti 
toimi Tage Erlander.

Määrittelemällä maantiede- ja luonnonvaramuuttujat ulkosyntyisiksi (eksogeenisiksi) suhteessa 
endogeenisiin muuttujiin nojaudutaan tavallaan SIMONIN (1953) ja Cowlesin komission (ks. HOODS 

JA KOOPMANS 1953) käsityksiin kausaalisuudesta (ks. myös HOOVER 2006). A priori eksogeeninen 
muuttuja vaikuttaa kausaalisesti endogeeniseen, jos sille löytyy tilastollista selitysvoimaa. Myös 
sikäli kuin voidaan sanoa jotain endogeenisiksi määriteltyjen muuttujien mahdollisista kausaa-
lisuhteista, se perustuu ennakkokäsityksiin, eikä näin tarkasteltavissa muuttujissa tapahtuvien 
muutosten ajallisesta järjestyksestä tehtäviin päätelmiin. Jälkimmäinen käsitys kausaalisuudesta, 
joka ei sinänsä voi paljastaa mitään yhteiskunnallisille prosesseille ominaisesta interaktiivisuu-
desta eikä ajallisesti samaan realisoituvista vaikutuksista, pohjautuu GRANGERIIN (1980), joka 
taas on saanut vaikutteita David Humen jo yli 200 vuotta sitten esittämistä ajatuksista. Sikäli 
tässä kirjoituksessa esitetyt tulokset täyttävät myös Granger-kausaliteetin kriteerin, että luon-
nonvara- ja maantiedemuuttujien maakohtaiset erot ovat pitkään pysyneet ennallaan ja siten 
edeltävät ajallisesti vuosina 1995–2011 tapahtunutta kehitystä muun muassa työn tuottavuudes-
sa. Maantieteen ja luonnonvarojen vaikutusten tulkitseminen kausaalisiksi toki edellyttää myös 
varmuutta siitä, etteivät nämä vaikutukset ole luonteeltaan sattumanvaraisia ja siten kelvottomia 
yleistettäviksi. Tätä ongelmaa pienentää tilastollisen säännönmukaisuuden (tilastollisen merkit-
sevyyden) edellyttäminen. Mutta tämä ongelma, jonka tilastotieteellinen selitys perustuu pitkälti 
niin sanottuun poisjätettyjen muuttujien aikaansaamaan harhaan, on jossain mitassa kuitenkin 
lähes väistämätön, silloin kun tarkastellaan koko kansantalouden tasolla tapahtuvia muutoksia. 
Kontrafaktuaalissa menetelmässä tämä harha eliminoidaan keinotekoisella koeasetelmalla. Tosin 
myös kontrafaktuaali metodi on itsessään ongelmallinen muun muassa sen perusteella tehtyjen 
kausaalisuutta koskevien päätelmien konteksti-sensitiivisyyden vuoksi. Mutta suurimpana haittana 
voidaan pitää sitä, että pitäytyminen tiukasti tähän metodiin rajoittaa taloustieteen soveltamista 
laajojen yhteiskunnallisten prosessien tutkimiseen. 
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merkitystä, kun ja jos EU ja euroalue tiivistyvät kohti jonkinlaista liittovaltiota? 
Tätä kysymystä pohdin artikkelin lopussa.

Maantiede kasvututkimuksessa

Eri maiden talouskasvun edellytyksiä tarkastellut tutkimuskirjallisuus on jo pitkään 
nojautunut niin sanottuun suhteellisen edun periaatteeseen. Usein on vertailtu eri 
kehitysasteella olevia maita, joissa toisessa on runsaasti työvoimaa ja toisessa taas 
pääomaa niin, että jälkimmäisessä työvoima on suhteessa pääomaan kalliimpaa 
kuin edellisessä. On osoitettu, että ensin mainitun maan kannattaa keskittyä halvan 
työvoiman vuoksi työvaltaiseen teollisuuteen ja jälkimmäisen maan puolestaan 
pääomavaltaiseen teollisuuteen.

Sittemmin on tultu siihen tulokseen, että useille tuotannonaloille ominainen mo-
nopolistinen kilpailu ja suurtuotannon edut mahdollistavat samalla kehitysasteella 
olevien maiden erikoistumisen tuottamaan joitakin hyödykkeitä suhteellisesti run-
saammin kuin muut (Krugman 2011). Kaiketi inhimillisen pääoman merkityksen 
korostuminen tuotannontekijänä perinteisen työvoiman sijaan selittää, miksi ke-
hittyneet maat keskittyivät työvaltaiseen mutta osaamisintensiivisen tuotantoon 
(Deardorff 2001).

 Uudemman kasvututkimuskirjallisuuden mukaan maan tai alueen oleminen 
lähellä kehittyneimmän teknologian eturintamaa tekee sille muita kannattavam-
maksi investoida tutkimukseen ja tuotekehittelyyn (T&K:hon) ja kouluttaa väestöä 
vaativiin tehtäviin (Acemoglu et al. 2006, Vandenbussche et al. 2006, 
Lehto ym. 2010). Empiirinen kasvukirjallisuus on osoittanut, että alemmalla ke-
hitystasolla olevat maat ottavat kehittyneimpiä maita kuitenkin vauhdilla kiinni 
oppimalla jälkimmäisiltä. 

On myös havaittu, että jotkut maat voivat juuttua alikehityksen kehään ja taas 
niiden maiden, jotka ovat jo kehittyneet muilta oppimalla, on vaikea ottaa seuraava 
askel ja lähestyä teknologian eturintamaa (Agenor et al. 2012). Lähinnä Kiinan 
ja muiden Itä-Aasian maiden kehityskulku osoittaa, että lähemmäs teknologian 
eturintamaa pääseminen vaatii julkiselta sektorilta aktiivista innovaatiopolitiik-
kaa.

Alueiden eroja koskeva kirjallisuus on kiinnittänyt huomiota siihen, että erityyp-
pinen kasautuminen eli agglomeraatio – varsinkin osaamiskeskittymien muodos-
tuminen – vauhdittaa talouskasvua ja nostaa tuottavuutta. Esimerkiksi Delgado 
et al. (2012) saivat tuloksen, jonka mukaan limittäiset keskittymät (klusterit) 
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suosivat talouskasvua niin, ettei ruuhkautumisesta aiheutuvilla haitoilla ole mer-
kittävää vaikutusta. Laaja tutkimusperinne erilaisista tietovuodoista (spillovers) 
on saanut selville, että yritysten T&K:lla tai patentoinnilla on positiivinen vaikutus 
naapurustossa sijaitseviin muihin yrityksiin (Jaffe et al. 1993, Maurseth ja 
Verspagen 2002, Keller 2002, Grünfeld 2002, Lehto 2007). Tiheille alueille 
ominaisilla alhaisilla kuljetuskustannuksilla on myös positiivinen kasvuvaikutus.3 

Talousmaantieteen kirjallisuudessa on pyritty selvittämään myös sitä, missä mää-
rin pysyväisluonteiset tekijät kuten maantiede ja luonnonvarojen runsaus selittävät 
eri maiden kehitystä. Tämä maantietoa painottava tutkimushaara on rajoittunut 
tarkastelemaan pääosin rikkaiden ja köyhien maiden eroja. Niinpä Gallup et al. 
(1998) osoittivat, että trooppinen ilmasto ja sille ominainen sairastuvuus malariaan, 
etäisyys merestä ja maaston epäedullinen muoto selittivät alikehitystä. 

Osa tutkimuksista korostaa sitä, että vaikka etäisyydellä päiväntasaajasta (maan-
tiede) on positiivinen vaikutus talouskasvuun ja tuottavuuteen, sen vaikutus välittyy 
instituutioiden kautta (Acemoglu et al. 2002) Easterly ja Levine 2002, 
Rodrik et al. 2004). Esimerkiksi Acemoglu et al. (2002) tarkoittavat insti-
tuutioilla omistusoikeuksia ja laajemmin erilaisia elinkeinovapauksia. Glaeser 
et al. (2004) pitävät instituutioita vain näennäisselityksenä. Heidän mukaansa 
instituutiot määräytyvät talouden kasvuvaiheiden mukaan eikä päinvastoin. 

Luonnonvarojen runsauden kasvuvaikutuksistakin on saatu ristiriitaisia tuloksia. 
Sachsin ja Warnerin (1995 ja 2001) tunnetun tutkimustuloksen mukaan luon-
nonvarojen runsaus, jota mitattiin lähtövuoden alkutuotannon tuotteiden osuudella 
viennistä, on negatiivinen vaikutus tarkasteltavien maiden talouskasvuun. Tämän 
tarinan mukaan luonnonvarojen runsaus lisäisi tuloja ja yleistä hintatasoa niin, että 
muun talouden kilpailukyky heikkenisi. 

Edellä mainitut tulokset on saatu aineistosta, jossa kehitysmaiden paino on iso. 
Tästä syntyy epäilys tulosten pätevyydestä kehittyneiden maiden kohdalla.  

Boschini et al. (2007) havaitsivat, että eri luonnonvaroilla on erilainen kas-
vuvaikutus niiden teknisen hyödynnettävyyden mukaan. Mineraalien monipuoliset 
jatkojalostusmahdollisuudet lisäävät niiden kasvuvaikutuksia. Tutkijoiden mukaan 
instituutioiden kehittyneisyys mahdollistaa luonnonvarojen monipuolisen hyödyn-
tämisen, mikä lisää niiden vaikutusta talouskasvuun.

3 Gallupin et al. (1998) tutkimuksessa keskeinen muuttuja oli laivarahdin hinta. 
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Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus työn 
tuottavuudesta

Olemme Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tarkastelleet maantieteen ja luonnonva-
rojen vaikutusta työn tuottavuuden ja asukasta kohti lasketun bkt:n tasoon aineistol-
la, joka sisältää pääosin kehittyneitä maita ja muutamia kehittyviä talouksia (Lehto 
ym. 2017). Aineisto4 koostuu 
42 maasta vuosina 1995–2011. 
Muun muassa T&K-tietojen 
saatavuus on rajannut maa-
joukkoa.

Tutkimuksemme kiinnittää 
huomion etupäässä kehit-
tyneimpien maiden välisiin 
eroihin. Toistaiseksihan vas-
taavantyyppiset empiiriset 
tutkimukset ovat analysoi-
neet lähinnä kehitysmaiden ja 
kehittyneiden maiden välisiä 
kehityseroja. PT:n tutkimus 
tarkastelee maantieteen ja 
luonnonvarojen vaikutuksia 
kasvukehikossa, jossa vaiku-
tukset realisoituvat joko suo-
raan tai välillisesti T&K-inten-
siteetin (T&K-investointien 
suhde bkt:hen) osaamistason 
tai tuotantorakenteen kautta. 

Tuotantorakennetta on mi-
tattu kulutustavaratuotannon 
osuutena teollisuustuotannosta. Olemme lähteneet ajatuksesta, jonka mukaan ku-
lutustavaroiden valmistus ei ole yhtä vaativaa kuin muun, suoraan yrityksille myytä-
vien tavaroiden valmistus. Sittemmin osoittautui, että tämän muuttujan tilastollinen 
yhteys T&K-intensiteettiin ja aikuisväestön osaamistasoon vastasi tätä hypoteesia. 

4 Aineisto on koottu useista lähteistä. Työn tuottavuus ja ostovoimakorjattu bkt per asukas on saatu 
Pennsylvanian yliopiston datasta Penn World Tables 9.0.

Kuvio 1. Ostovoimakorjattu työn tuottavuus ja bkt per 
asukas vuonna 2010.
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Aikuisväestön osaamistasoa kuvaava muuttaja on muodostettu niin, että sen 
tasoerot heijastavat OECD:n aikuisväestön osaamistasojen välisiä eroja. Tämän 
muuttujan aikatrendi sen sijaan määräytyy keski- ja korkean asteen koulutuksen 
saaneiden osuuden kehityksestä. 

Tutkimuksen maantiedemuuttujat ovat väestön koko, väestötiheys sekä maan 
keskeisyys eli etäisyys maan ulkopuolella olevasta taloudellisesta aktiviteetista.5 
Luonnonvaramuuttujat ovat maatalouden osuus maan pinta-alasta, metsien osuus 
maan pinta-alasta, mineraalivarat mitattuna niiden tuotannolla asukasta kohti sekä 
kaasuvarat asukasta kohti.

Maantiedettä ja luonnonvaroja kuvaavat muuttujat ovat tarkastelujakson kes-
kiarvoja. Nämä muuttujat vaihtelevat siten vain eri maiden välillä. Maakohtaisten 
keskiarvojen väliset erot esimerkiksi asukastiheydessä, väestön koossa, eri tavalla 
lasketussa syrjäisyydessä, maatalousvaltaisuudessa ja metsäisyydessä ovat pysy-
neet vuosikymmeniä, jopa muutaman vuosisadan samankaltaisina. Tästä voidaan 
päätellä, että kyse on todella pysyvistä eroista. Tällä muuttujavalinnalla vältetään 
ne ongelmat, jotka syntyvät, kun muualta määräytyväksi luokitellun (niin sanotun 
eksogeenisen) muuttujan vaihtelu yli ajan on luonteeltaan lähinnä reagointia ylei-
seen taloudelliseen kehitykseen.6 

Tutkimuksen menetelmä7 on valittu niin, että voimme ottaa huomioon sen, kuinka 
jotkut muuttujat vaihtelevat ajassa ja jotkut vain eri maiden välillä. Tutkimuksem-
me tulokset ovat osin herkkiä muuttujavalinnoille, mikä on lähes väistämätöntä 
kaikissa tutkimuksissa, joissa maa on havaintoyksikkö ja joissa havaintojen määrä 
on sen vuoksi pienehkö.8 

Liitteen taulukossa L.1 on estetty keskeiset tutkimustuloksemme perusmallista, 
jossa väestötiheys mittaa tavallaan maan sisäisen etäisyyden käänteislukua ja kes-
keisyys etäisyyttä maan rajoilla olevan arvonlisäyksen määrään. Maantiedemuut-

5 Väestötiheys on maan väestö jaettuna sen pinta-alalla tai pinta-alan neliöjuurella. Jälkimmäinen 
muuttuja kuvaa tavallaan alueen sisäisen etäisyyden käänteislukua. Perusmallissa on käytetty jälkimmäistä 
muuttujaa. Perusmallissa keskeisyys kuvaa ulkomaisen bkt:n etäisyyttä maan keskuksesta. Muuttujasta 
on vielä poistettu sisäisen pinta-alan vaikutus. Näin ulkoinen aktiviteetti kuvaa lähinnä rajan tuntumassa 
olevaa toimintaa. 
6 Aineistossamme esimerkiksi maatalousmaan osuus pinta-alasta on vähentynyt useimmissa maissa kau-
pungistumisen edetessä. Tämä on selvää reagointia yleiseen taloudelliseen kehitykseen, eikä se voi olla 
alkusyy millekään vaikutukselle. Sen sijan maatalousvaltaisuuden ero esimerkiksi Suomen ja Hollannin 
välillä on pysynyt samankaltaisena vuosikymmeniä. Se on pysyvää ja sen vaikutusta pyrimme arvioimaan. 
Sama ongelma koskee monia muitakin muualta määräytyväksi luokiteltuja (eksogeenisia) muuttujia. 
7 Mallin parametrien estimointi nojautuu Hausmanin ja Taylorin kehittämään menetelmään, jota on 
selostettu tarkemmin itse tutkimusjulkaisussa (Lehto ym. 2017). 
8 Poikkileikkaussuunnan vaihteluun perustuvissa tutkimuksissa poisjätettyjen muuttujien aikaansaama 
harha heikentää arvioitujen vaikutusten luotettavuutta. 
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tujien vaikutus ehdollistetaan työn tuottavuuden tasolle vuonna 1990, siis ennen 
tarkasteluperiodin alkua. 

Tutkimuksemme keskeiset havainnot ovat:
 • Kulutustavaratuotannon suuri osuus on yhteydessä matalaan T&K-intensiteet-

tiin ja työn tuottavuuteen sekä aikuisväestön heikohkoon osaamistasoon.
 • Korkea T&K-intensiteetti ja osaamistaso liittyy korkeaan työn tuottavuuteen 

ja pieneen kulutustavaratuotannon osuuteen.
 • Suuri väestötiheys pyrkii nostamaan T&K-intensiteettiä, mutta alentamaan 

osaamistasoa. Ensin mainittu vaikutus on omiaan kohottamaan työn tuottavuut-
ta, jota vaikutusta taas jälkimmäinen vaikutus vaimentaa. Kokonaisvaikutus työn 
tuottavuuteen on merkittävä ja positiivinen. 

 • Suuri väestö pyrkii nostamaan kulutustavaratuotannon osuutta ja siten välilli-
sesti alentamaan työn tuottavuutta. Väestön koko alentaa myös T&K-intensiteettiä 
ja sitäkin kautta työn tuottavuutta taulukon 1 perusmallissa, mutta tämä tulos ei ole 
vahva ja on herkkä väestötiheyttä kuvaavan muuttujan valinnalle.

 • Maan keskeinen sijainti (käänteisluku etäisyydestä ulkomaiden bkt:hen) pyrkii 
alentamaan osaamistasoa ja T&K-intensiteettiä.9 Keskeisyydellä on perusmallissa 
myös tilastollisesti (5 prosentin riskitasolla) lähes merkitsevä positiivinen suora 
vaikutus työn tuottavuuteen niin, että kokonaisvaikutuskin työn tuottavuuteen on 
positiivinen. 

 • Maatalousmaan osuudella on suora positiivinen vaikutus työn tuottavuuteen. 
Toisaalta se alentaa T&K-intensiteettiä, mikä välillisesti alentaa työn tuottavuutta. 
Niinpä kokonaisvaikutus työn tuottavuuteen on negatiivinen. 

9 Tämä vaikutus on tilastollisesti merkitsevä vain joissakin malleissa.

Kuvio 2. Tutkimuksen kehikko.
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 • Metsäisyys niin ikään alentaa T&K-intensiteettiä, mutta se nostaa osaamista-
soa. Se myös pyrkii alentamaan kulutustavaratuotannon osuutta. Ensin mainittu 
vaikutus alentaa välillisesti työn tuottavuutta, jota jälkimmäiset vaikutukset taas 
nostavat. Kokonaisvaikutus työn tuottavuuteen on lopulta lähellä nollaa, niukasti 
negatiivinen. 

 • Mineraalivarat ( jota on mitattu mineraalituotannolla) alentavat kulutusta-
varatuotannon osuutta. Vaikka ne alentavat osaamistasoa, kokonaisvaikutus työn 
tuottavuuteen on positiivinen.

 • Kaasuvarat taas alentavat T&K-intensiteettiä, mutta nostavat osaamistasoa. 
Välillisesti nämä vaikutukset tuntuvat työn tuottavuudessa erisuuntaisina. Koko-
naisvaikutus työn tuottavuuteen onkin lähellä nollaa.

Nämä tulokset muuttuvat jonkin verran, jos väestötiheyden muuttujana käyte-
tään tavanomaista väestötiheyttä (väkiluku jaettuna pinta-alalla) ja keskeisyyden 
mittana sitä versiota, johon ei ole tehty pinta-alakorjausta ja jossa etäisyyttä pai-
notetaan ulkomaiden väestöllä. Näitä muuttujia käytettäessä sisäisellä tiheydellä 
on edelleen tilastollisesti merkitsevä positiivinen vaikutus T&K-intensiteettiin, 

mutta sen kokonaisvaikutus 
työn tuottavuuteen pienenee. 
Vastaavasti keskeisyys vaikut-
taa nyt voimakkaan negatiivi-
sesti T&K-intensiteettiin niin, 
että sen kokonaisvaikutus työn 
tuottavuuteen muuttuu myös 
negatiiviseksi. Väestön koon 
negatiivinen kokonaisvaiku-
tus työn tuottavuuteen taas 
heikkenee. 

Jos tehdään vielä sellainen 
muutos, että keskeisyyttä 
painotetaan muiden maiden 
bkt:lla ilman pinta-alakor-
jausta, sisäisen tiheyden po-
sitiivinen kokonaisvaikutus 
pienenee entisestään. Samalla 
keskeisyyden ja väestön koon 
kokonaisvaikutukset lähene-
vät nollaa. Suorat vaikutukset 

Kuvio 3. T&K-investointien suhde bkt:en vuonna 2010.
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eroavat nollasta kuitenkin mo-
nin paikoin. Niinpä kun kes-
keisyys supistaa T&K-menoja 
voimakkaasti, tukee se työn 
tuottavuutta toisaalta tuotan-
torakenteeseen ja osaamista-
soon aikaansaamiensa vaiku-
tusten kautta.

Mitä saamamme tulokset 
kuvastavat? Miten niitä voisi 
tulkita? 

On ilmeistä, että ainakin 
maantieteen ja luonnonvaro-
jen vaikutukset tuotantoraken-
teeseen syntyvät markkinoilla. 
Sama pätee pitkälti T&K-in-
tensiteettiin. Sen sijaan osaa-
mistason reaktio voi heijastaa 
pitkälti myös talous- ja koulu-
tuspolitiikan vaikutuksia. Mel-
ko vahva tulos, jonka mukaan 
maan sisäinen tiheys kasvattaa 
T&K-intensiteettiä, on sopusoinnussa niiden aiempien empiiristen tulosten kanssa, 
joiden mukaan agglomeraatio eli tietoa tuottavien resurssien kasaantuminen maan-
tieteellisesti edistää innovaatiotoimintaa. Eri maiden tasolla tämä tarkoittaa sitä, 
että korkea väestötiheys muodostaa jonkinlaisen luonnollisen edun. Vastavoimana 
tälle väestötiheys alentaa osaamista eli koulutustasoa. 

Heijastaako tämä sitä, että Suomen kaltaiset harvaan asutut maat kompensoivat 
edellä mainittua puutetta investoimalla muita enemmän koulutukseen? Selvää syytä 
tälle reaktiolle ei aivan helposti löydy. Yksi selitys voisi olla koulutuksen yksityisten 
ja sosiaalisten tuottojen erkanemisessa. Vetovoimaisilla keskusmailla (esimerkiksi 
Yhdysvalloilla), jotka nojautuvat T&K:ssa yhä enemmän aivotuontiin, koulutuksen 
sosiaaliset tuotot pienevät suhteellisesti, mistä seuraa muun muassa julkisten kou-
lutusinvestointien pieneneminen.10 

10 Tätä on tarkasteltu tarkemmin tulossa olevassa tutkimuksessa Lehto ym. (2017).  

Kuvio 4. Kulutustavarateollisuuden osuus tehdasteolli-
suudesta vuonna 2010.
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Jos harvaan asutut maat 
kuitenkin panostavat muita 
enemmän koulutukseen, on 
ilmeistä, että ne ovat tavallaan 
myös pakottautuneita edistä-
mään oppimista laajemminkin 
tasoittamalla tuloeroja ja näin 
parantamalla kaikkien edelly-
tyksiä osallistua koulutukseen. 
Itse asiassa se, että syrjäiset-
kin maat panostanevat muita 
enemmän koulutukseen, voi 
olla reaktiota niille eduille, 
joita syntyy, kun keskeisyys tu-
kee suoraan tuottavuutta ja/tai 
myös lisää vaativamman teol-
lisuuden osuutta tehdasteolli-
suudesta. 

Estimoimalla viittä erilais-
ta mallia, joissa käytettiin ti-
heys- ja keskeisyysmuuttujien 
eri versioita, saimme väestön 
koon kokonaisvaikutusten 

osalta selville, että se yleensä pienentää T&K-investointeja ja heikentää aikuisvä-
estön osaamista. Se lisää myös kulutustavaratuotannon osuutta parissa mallissa. 
Näiden vaikutusten vuoksi väestön koko yleensä alentaa työn tuottavuutta. Voidaan 
siis sanoa, että väestön suuri koko ei ole mikään etu, vaan päinvastoin haitta. 

Edellä mainituille vaikutuksille voi löytää joitain alustavia selityksiä. Jos kuluttajat 
preferoivat paikallisia hyödykkeitä ja jos tuotantoon liittyy kiinteitä kustannuksia, 
yritysten globaaleille kuluttajamarkkinoille tulon ehdot ovat pienemmässä maassa 
tiukemmat kuin suuressa maassa. Tämä pienentää kulutustavarateollisuuden osuutta 
pienessä maassa, mikä myös kohentaa epäsuorasti tuottavuutta. Voitaisiin ajatella, 
että kun suuruus antaa edun kulutustavaramarkkinoilla, tämä luokin välillisesti 
”kirouksen”, joka heikentää tuottavuutta. 

Tähän liittyen suuressa maassa tavaratuotanto voi menestyä myös bulkkituotan-
tona, mikä pienentää T&K-investointeja ja sitä kautta työn tuottavuutta. Voi olla, 

Kuvio 5. Aikuisväestön osaamistaso OECD:n Piaacin 
mukaan vuonna 2010.
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että suurissa maissa on myös vääränlaisia illuusioita menestyä suurvaltapolitiikan11 
tai sotilaallisen voimankäytön avulla, mikä heijastuu laajemminkin yhteiskuntaan, 
muun muassa koulutuspolitiikkaan. 

Luonnonvarojen vaikutukset ovat selkeämpiä kuin maantieteen vaikutukset. 
Niinpä kun maatalouden osuudella pinta-alasta on suora tuottavuutta nostava vai-
kutus, alentaa se (”luonnonvarojen kirouksena”) kuitenkin T&K-intensiteettiä siinä 
määrin, että kokonaisvaikutus tuottavuuteenkin muuttuu negatiiviseksi. Vastaavasti 
metsäisyys supistaa T&K-investointeja mutta taas pienentää kulutustavaratuotan-
non osuutta ja nostaa osaamistasoa niin, että kokonaisvaikutus tuottavuuteen jää 
lähelle nollaa. 

Aineistoon sisältyvät maat käyttävät mitä ilmeisimmin metsästä ja kaasusta saa-
tavia tuloja koulutukseen, mistä selittyy kaasuvarojen ja metsäisyyden positiivinen 
vaikutus osaamistasoon. Kaasuvarat kuitenkin pienentävät T&K-investointeja siinä 
määrin, etteivät kaasurikkaat maat hyödy kaasustaan ainakaan korkeamman tuot-
tavuuden muodossa. 

Mineraalivarat ovat tutkimuksemme luonnonvaroista ainoa, jonka kokonaisvai-
kutus tuottavuuteen on positiivinen. Tämä vaikutus syntyy, koska mineraalivarat 
pienentävät suhteellisen vähän tutkimuspanosta käyttävän kulutustavaratuotannon 
osuutta. Näin voidaan sanoa, että kaikki tutkimuksen luonnonvarat aikaansaavat 
maalle jostain näkökulmasta jotain etua, jonka T&K-investointien supistuminen 
markkinareaktiona yleensä leikkaa pois.

Edellä raportoidut tulokset muuttuvat vain vähän, jos korvaamme työn tuottavuu-
den (selitettävänä muuttujana) bruttokansantuotteella per asukas. Jälkimmäisen 
muuttujan kohdalla keskinäisessä vertailussa nousee niiden maiden sijoitus, joissa 
työllisyysaste on korkea. Tulosten mukaan väestön koolla olisi suora positiivinen 
vaikutus bkt:en per asukas, kun työn tuottavuuteen sen vastaava suora vaikutus on 
lähellä nollaa. Vastaava maatalouden suora vaikutus taas pienenee ja metsäisyyden 
negatiivinen vaikutus suurenee itseisarvoltaan.

Liitteen taulukossa L.2 on esitetty, miten maantiede- ja luonnonvaramuuttujat 
vaikuttaisivat Suomen kaltaiseen maahan, jos näiden muuttujien arvot vaihtuisivat 
Suomen tasosta aineiston maiden mediaanitasoon. Suomi poikkeaa mediaanista 
kaikkien muiden muuttujien paitsi keskeisyyden osalta. Se, ettei Suomi määrity 
syrjäiseksi, johtuu siitä, että monet aineistoon sisältyvät Euroopan ulkopuoliset 
maat Oseaniassa, Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Aasiassa ovat Suomea syrjäisem-

11 Tästähän on tuoreita esimerkkejä, mm. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaatimukset tuo-
tannon sijoittumisesta USA:han, Kiinan protektionismi sekä Ranskan valtion puuttuminen Nokian ja 
Alcatel-Lucentin fuusion toteuttamiseen.  
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piä. Sen sijaan Suomi on yksi 
aineiston harvaanasutuimpia 
maita ja sen väestön kokokin 
on selvästi mediaanin alapuo-
lella. Luonnonvarojen koh-
dalla Suomen maatalousmaan 
osuus sekä kaasuvarat per asu-
kas ovat selvästi pienempien 
joukossa. Toisaalta Suomi on 
aineiston metsäisin maa ja sen 
mineraalituotanto per asukas 
on yksi suurimmista. 

Liitteen taulukossa L.2 on 
raportoitu tulokset kokonais-
vaikutuksista, jotka ottavat 
huomioon myös muiden riip-
puvien (T&K-intensiteetti, 
kulutustavaratuotannon osuus 
ja osaamistaso) muuttujien 
kautta välittyvät vaikutukset. 
Suluissa olevat luvut kuvasta-
vat tuloksia mallista, jossa on 
käytetty tavanomaista väestö-
tiheysmuuttujaa (väestö jaet-

tuna pinta-alalla). Tarkemmin sanottuna taulukossa 2 on arvioitu, miten riippuvan 
muuttujan Suomen keskimääräinen arvo jaksolla 1995–2011 muuttuu, kun luon-
nonvara- tai maantiedemuuttujan keskimääräinen arvo muuttuu Suomen tasosta 
mediaanimaan tasoon. 

Liitteen taulukossa L.2 käy ilmi esimerkiksi se, että jos Suomen väestötiheys 
nousisi aineiston mediaanitasolle, T&K-menomme kasvaisivat (perusmallissa) 47,1 
prosenttia ja työn tuottavuuskin nousisi 19,9 prosenttia. Näin kävisi, vaikka osaamis-
taso reagoisi voimakkaan negatiivisesti oletettuun muutokseen väestötiheydessä. 
Näissä laskelmissa väestön koon hypoteettisen muutoksen vaikutukset ovat herkkiä 
sille, mitä väestötiheysmuuttujaa käytetään. Joka tapauksessa Suomen kaltaiselle 
maalle koituu haittaa (yhteisvaikutukseltaan) väestön harvasta asutuksesta ja vä-
estön pienestä koosta. 

Kuvio 6. Maatalousmaan osuus pinta-alasta vuonna 
2011.
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 Liitteen taulukossa L.2 ra-
portoiduissa laskelmissa voi-
vat myös luonnonvaramuut-
tujien muutosten Suomeen 
kohdistuvat vaikutukset olla 
huomattavia. Maatalousvaltai-
suuden lisääntyminen alentaisi 
työn tuottavuutta merkittä-
västikin. Metsäisyyden vähe-
neminen ja metsätalouden 
merkityksen pieneneminen 
nostaisi T&K-investointeja, 
mutta kokonaisvaikutus työn 
tuottavuuteen ei olisi huo-
mattava. Jos mineraalivarat 
pienenisivät aineiston keski-
tasolle, työn tuottavuutemme 
supistui vajaat 5–8 prosenttia. 
Kaasuvarojen runsastuminen 
alentaisi T&K-intensiteettiä, 
mutta kokonaisvaikutus työn 
tuottavuuteen ei juuri muut-
tuisi. 

Tämän tutkimuksen aineis-
tossa Suomi ei ole mediaani-
maata juuri syrjäisempi. Jos 
tarkastellut maat kuitenkin rajoitetaan vain EU:hun, Suomi on eri keskeisyys-
muuttujien perusteella selvästi mediaanimaata syrjäisempi. Oheisessa taulukossa 
1 tarkastellaan sitä, mitä tapahtuisi työn tuottavuudelle ja muille endogeenisille 
muuttujille, jos Suomen keskeisyys nousisi Ranskan tasolle perusmallissamme. 

On huomattava, että perusmallissa keskeisyydellä on suora tuottavuutta nosta-
va vaikutus. Sen lisäksi se supistaa kulutustavaratuotannon osuutta. Näiden vai-
kutusten vuoksi keskeisyyden nouseminen Ranskan tasolle nostaisi Suomen työn 
tuottavuutta merkittävästi, vaikka keskeisyyden nousu pienentäisikin T&K-inves-
tointeja. Nämä tulokset pysyvät samankaltaisina, vaikka käytettäisiin tiheys- ja 
keskeisyysmuuttujien muita versioita. 

Kuvio 7. Väestötiheys* vuonna 2011.
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* Tarkemmin maan sisäisen välimatkan käänteisluku, joka on saatu 
jakamalla väestö pinta-alan neliöjuurella. Tämä talousmaantietei-
lijöiden käyttämä mitta ottaa huomioon sen, että pinta-alaltaan 
pienemmissä maissa on suhteellisen paljon aktiviteettia rajoilla.
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Olemme estimoineet myös mallin, johon sisältyy sotilasmenojen suhdetta bkt:en 
kuvaava muuttuja. Tämä ennalta määräytyneeksi luokiteltu muuttuja, joka myös 
vaihtelee ajassa, vaikuttaa tuottavuuteen negatiivisesti. Vaikutus syntyy huolimatta 
siitä, että sotilasmenojen kasvu lisää T&K-menoja. Sotilasmenot kuitenkin heiken-
tävät osaamista ja nostavat kulutustavaratuotannon osuutta. Edellinen tulos on 
ilmeinen: sotilasmenot vievät julkisia resursseja tuottavuutta tukevalta koulutuk-
selta. Jälkimmäistä tulosta on vaikea selittää.12 

Sotilasmenoilla on myös suora tuottavuutta heikentävä vaikutus. Tätäkin mah-
dollisesti selittää se, että sotilasmenot heikentävät julkisen sektorin tukea siviilie-
linkeinoille mm. viemällä resursseja julkisilta infrastruktuuri-investoinneilta. Jos 
Suomen sotilasmenojen suhde bkt:en nousisi aineiston maiden mediaanitasolle, 
työn tuottavuutemme alenisi alustavien tulostemme mukaan noin 3,6 prosenttia. 
Jos Suomen sotilasmenojen bkt-suhde nousisi USA:n tasolle, työn tuottavuutemme 
laskisi runsaat 18 prosenttia. 

Olemme rakentaneet myös yliopistolaitoksen laatua kuvaavan muuttujan käyt-
täen CWUR:n13 arvioita eri yliopistojen laadusta. Yliopiston laatuindeksi on saatu 
jakamalla kokonaisindeksi väkiluvulla. Tämän indeksin mukaan Suomen yliopis-
tolaitoksen arvo on mediaania korkeampi. 

Yksinkertaisuuden vuoksi olemme määritelleet yliopistojen laatumuuttujan en-
nalta määräytyväksi. Sillä on voimakas positiivinen tuottavuusvaikutus. Perusmal-
lissamme tämä vaikutus syntyy, kun yliopistojen laatu nostaa T&K-intensiteettiä. Se 
nostaa välillisesti myös osaamistasoa ja laskee kulutustavaratuotannon osuutta. Jos 
yliopistojen laatuindeksi laskisi Suomen tasolta mediaanitasolle, työn tuottavuutem-
me heikkenisi noin 8 prosenttia. Jos taas Suomen yliopistojen laatu nousisi USA:n 
tasolle, työn tuottavuutemme paranisi noin 7 prosenttia. Nämä luvut ovat tietenkin 

12 On mahdollista, että saaduissa estimaateissa painottuu sotilasmenojen aikavarianssin vaikutus. Sotilas-
menot eivät ole muuttujana samalla tavalla aidosti eksogeeninen kuin tämän tutkimuksen luonnonvara- ja 
maantiedemuuttujat. Tämän vuoksi arvio sotilasmenojen vaikutuksesta on epävarmempi kuin vastaavat 
arviot maantiede- ja luonnonvaramuuttujien vaikutuksista.
13 Center for World University Rankings (www.cwur.org ).

Taulukko 1.  Maantieteellisen keskeisyyden suorat vaikutukset Suomeen, jos Suomen keskeisyys 
nousisi Ranskan tasolle, prosenttia, perusmalli (kokonaisvaikutus suluissa). 

T&K-intensiteetti Kulutustavara-
tuotannon osuus

Osaamistaso Työn tuottavuus 

Keskeisyys 
suhteessa muihin

-24,6
(-23,6)

-9,7
(-3,2)

-5,6
(-5,6)

2,6
(3,1)
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vain suuntaa antavia ja hyvin 
herkkiä sille, miten yliopisto-
jen laatuindeksi rakennetaan 
ja mitä laatuindeksiä käyte-
tään. Vielä suurempi ongelma 
näiden tulosten kohdalla on se, 
että olemme olettaneet, ettei-
vät maantiede ja luonnonvarat 
ole millään tavalla vaikutta-
neet yliopistolaitoksen muo-
toutumiseen. 

Olemme lisäksi tehneet vai-
kutusarviointia mallilla, jossa 
väestön tiheyttä kuvaava muut-
tuja on korvattu kaupungistu-
mista kuvaavalla muuttujalla. 
Käyttämämme kaupungistu-
mismuuttuja mittaa, kuinka 
suuri osa väestöstä asuu yli 
300  000 asukkaan kaupun-
geissa. Muuttujavaihdoksen 
jälkeen tulokset pysyvät sa-
mankaltaisina, mutta vaikutukset pienenevät itseisarvoltaan lähes kaikilta osin. 
Väestötiheyden tuottavuusvaikutukset ovat siten suurempia kuin kaupungistumisen 
asteen vaikutukset. On huomattava, että aineistossamme monet Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikan harvaan asutut maat ovat hyvin kaupungistuneita ja taas jotkut tiheästi 
asutut maat kuten Hollanti eivät mittarimme mukaan ole kovin kaupungistuneita. 

Yhteenvetoa – väestötiheyden merkitys korostuu

Ottaen huomioon kaikki mallit, joissa on käytetty vaihtoehtoisia sisäistä tiheyttä ja 
maan keskeisyyttä kuvaavia muuttujia, maantiede heikentää Suomen tuottavuutta 
suhteessa muihin. Tämä vaikutus syntyy, kun väestötiheys kasvattaa T&K-inves-
tointeja. 

Maantiede – sillä tavoin kuin se on tässä tutkimuksessa määritelty – suosii eri-
tyisesti Keski-Euroopan väkirikkaita maita. Osaamistaso ja kaiketi sitä muokkaa-

Kuvio 8.Sotilasmenojen bkt-osuus vuonna 2011.
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va panostus väestön koulutukseen reagoivat väestötiheyteen ja maantieteelliseen 
keskeisyyteenkin negatiiviseksi muodostaen näin merkittävän vastavoiman näiden 
muuttujien pyrkimykselle nostaa tuottavuutta. Ilman tätä vastareaktiota väestöti-
heyden tuottavuutta nostava vaikutus yli kaksinkertaistuisi. 

Luonnonvarojen osalta Suomen tilanne ei ole niin huono kuin voisi päätellä maa-
taloutemme heikkoudesta ja kaasuvarojen puutteesta. Nimenomaan maatalousmaan 
osuuden kohdalla toteutuu selvimmin niin sanottu ”luonnonvarojen kirous” -ilmiö. 
Huolimatta siitä, että sillä on suora tuottavuutta tukeva vaikutus, sen voimakas 
T&K-menoja supistava vaikutus tekee sen kokonaisvaikutuksen tuottavuuteen ne-
gatiiviseksi. Suomelle runsaiden mineraalivarojen kokonaisvaikutus tuottavuuteen 
on yleensä positiivinen. Metsäisyyden vaikutus vaihtelee eri malleissa nollan mo-
lemmin puolin. Sen vaikutus on useimmiten kuitenkin negatiivinen.

Maantiede ja pohjoismainen malli

Pohjoismaisen talousmallin olennaisimpana piirteenä pidetään kaiketi tulojen voi-
makasta uudelleenjakoa, minkä seurauksena saavutetaan verraten tasainen tulonja-
ko. Muita piirteitä ovat mm. julkisyhteisöjen aktiivinen rooli hyvinvointipalveluiden 
tuottajana tai vähintäänkin järjestäjänä ja rahoittajana. 

Maantieteen ja luonnonvarojen runsauden osalta Pohjoismailla on paljon yhtei-
siä piirteitä. Kaikilla on pieni väestö, eikä edes Tanska ole aineistomme tiheimmin 
asuttuja maita. Mutta toisaalta aineistoon sisältyy paljon muitakin maita, joilla on 
samanlaisia ominaisuuksia luonnonvarojen runsauden ja maantieteen osalta kuin 
Pohjoismailla. Niinpä maantiede ja luonnonvarat niin kuin ne on edellä kuvattu 
tuskin selittävät sitä, miksi Pohjoismaat erottuvat muista edellä mainittujen piir-
teiden osalta. 

Tutkimuksemme perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että maantiede ja luonnon-
varat sysäävät Pohjoismaita siihen malliin, jonka ne ovat omaksuneet. Syrjäisyys 
Keski-Eurooppaan verrattuna ja ennen kaikkea harva asutus on ollut haitta, jota 
on kompensoitu panostamalla koulutukseen. Verraten korkea osaamistaso aikuis-
väestön keskuudessa on taas edellyttänyt verraten tasaista tulonjakoa. Tasainen 
tulonjako on yksilötasolla helpottanut kouluttautumista ja yhteiskunnan tasolla 
taas tehnyt mahdolliseksi toteuttaa järjestelmä, joka tarjoaa verraten yhtenäisen 
ja kattavan koulutuksen.
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Euroopan unionin tiivistäminen – yhteisvastuun 
lisääminen näköpiirissä

Euroopan unioni on tiivistymässä kohti rahaliittoa ja fiskaaliunionia keskeisten 
jäsenmaidensa myötävaikutuksella. Junckerin ym. (2015) muistiossa esitetään 
monivaiheista tietä kohti tiiviimpää liittoa. Ensi vaiheessa halutaan lisätä yhteisesti 
sovittujen sääntöjen valvontaa ja talouspoliitikkojen kontrollia julkisen talouden 
vakauden ylläpitämisessä nykyisen perussopimuksen puitteissa. Mutta muistiossa 
kiirehditään jo kohti 

 – fiskaalista unionia, jossa päätökset julkisen talouden tasapainosta siirretään 
kansalliselta tasolta EU:n tasolle. 

 – poliittista unionia, jossa keskustasolle delegoitu politiikkaa yhdenmukaistaa 
jäsenmaita myös rakenteellisesti. 

Mainitussa muistiossa todetaankin, että ”kestävä lähentyminen edellyttäisi myös 
laajempaa politiikkakokonaisuutta, joka kuuluisi otsikon ’rakenneuudistukset’ alle.” 
Muistion ristiriitaisuus kuitenkin jo paljastaa allekirjoittajien erilaisia pyrkimyk-
siä. Todetaanhan siinä toisaalta, että merkittävät talouspolitiikan osat säilyisivät 
kansallisina. 

Mitä ajatuksia edellä esitelty tutkimus herättää, kun sen tulokset suhteutetaan 
tavoitteeseen tiivistää EU:n rahaliittoa ja yhtenäistää EU:n ja erityisesti euroalueen 
maiden finanssipolitiikkaa? EU:n komissio ja ne tahot, jotka tiivistämistä ajavat, 
olettavat yleensä, että eri maiden edellytykset päästä tiettyyn elintasoon ovat yhtä 
hyvät. Se kaiketi tunnustetaan, että eri maat ovat eri tasolla ja että alemmalla tuot-
tavuuden tasolla olevat maat pyrkivät ottamaan kiinni korkean tuottavuuden maita. 
Tästähän on paljon tutkimuskirjallisuutta ja sitä on vaikea kiistää. 

Sen sijaan maantieteen ja luonnonvarojen muodostamien luonnollisten etujen 
tai haittojen on yleensä nähty selittävän vain kehittyneiden maiden ja kehitysmai-
den välisiä eroja. Siihen ei ole juuri kiinnitetty huomiota, miten ne mahdollisesti 
vaikuttavat suhteellisen kehittyneiden maiden kasvuun, tuottavuuteen tai bkt:n 
tasoon. Olemme edellä saaneet kuitenkin selville, että erityisesti maan sisäinen 
välimatka tai väestötiheys muodostaa merkittävän luonnollisen edun edistäessään 
investointeja T&K:hon ja lisätessään korkeamman tuottavuuden teollisuuden (muu 
kuin kulutustavaratuotanto) osuutta. Lisäksi maan syrjäisyys pyrkii nostamaan vä-
hemmän osaamisintensiivisen kulutustavaratuotannon osuutta. 

Merkittävin vastareaktio tälle tulee siitä, että harva asutus ja maan syrjäinen si-
jainti parantavat aikuisväestön osaamista, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti 
tuottavuuteen. Kaiketi tämä tarkoittaa sitä, että tässä viimeksi mainitussa maassa 
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koulutuspolitiikka ja laajemminkin talouspolitiikka tukee kouluttautumista. Tämä 
viittaa siihen, että kehittyneiden maiden joukossa yhteiskuntapolitiikka on laajem-
minkin reagoinut maantieteen aikaansaamiin luonnollisiin etuihin. 

Jos talouspolitiikka yhtenäistettäisiin EU:ssa ja jos markkinavoimille annettaisiin 
enemmän tilaa, mihin komissio on jatkuvasti pyrkinyt, syntyy riski siitä, että har-
vaan asutut ja syrjäiset maat köyhtyvät suhteessa tiheästi asuttuun keskukseen eli 
Belgiaan, Hollantiin, Ranskaan, Saksaan ja Italiaan. On mahdollista, että tuolloin 
myös USA:n tapaan maatalouden suora positiivinen tuottavuus- ja bkt-vaikutus 
korostuisi. Tämä kaikki ei ole vääjäämätöntä, mutta se olisi hyvä tiedostaa jonkin-
laisena riskinä. Ei kai ole sattumaa, että edellä mainitut tiheästi asutut maat ajavat 
hanakimmin EU:n tiivistymistä. 

Alkaako Euroopan alueellinen kehitys muistuttaa 
USA:ta?

Euroopan finanssikriisin ollessa kärjekkäimmillään ongelmien ratkaisuksi esitettiin 
toisaalta erillisyyttä ja toisaalta tiivistämistä niin, että EU alkaisi muistuttaa USA:ta. 
Jälkimmäistä strategiaa kannatettiin sillä perusteella, että liittovaltio kompensoi 
tulonmenetyksiä, joita aiheutuu, kun epäsymmetriset shokit kohdistuvat yksittäisiin 
osavaltioihin. Näin on voinut tapahtuakin, mutta toisaalta markkinavoimien laaja 
toimintavapaus ja osavaltioiden rakenteellinen samankaltaisuus ovat aikaansaaneet 
USA:n sisällä huomattavia alueellisia elintasoeroja aivan viime vuosina. Taustalla 
vaikuttaa varmaankin se, että kokonaistuotannosta yhä suurempi osa on tiedon 
tuotantoa, minkä myötä osaamisen alueellisen agglomeraation ja huippuyliopistojen 
sijainnin merkitys on korostunut. 

Aivan selvästi USA:n pohjoisimmat osavaltiot pyrkivät muita suuremmilla koulu-
tus- ja terveysmenoilla noudattamaan edes hitusen enemmän sen tyyppistä talous- ja 
yhteiskuntapolitiikkaa, joka leimaa Eurooppaa ja erityisesti Pohjoismaita. Mutta 
tämä ei ole kaikkia auttanut. Esimerkiksi metsäinen ja harvaan asuttu Maine, joka 
sijoittuu USA:ssa suhteessa muihin osavaltioihin maantieteellisesti suurin piirtein 
samalla tavalla kuin Suomi suhteessa muihin EU-maihin, on pysynyt muita köy-
hempänä. Mainen bkt per asukas oli vuonna 2016 vain vajaat 60 prosenttia tiheästi 
asutun ja yliopistoistaan tunnetun Massachusettsin tasosta. Lähes yhtä paljon Maine 
jää tiheästi asutuista New Yorkista, Connecticutista ja New Jerseystä. 

Myös pohjoinen ja metsäinen Wisconsin on pysynyt keskitasoa heikompana ja 
samanlainen Michigan on pudonnut keskitason alapuolelle. Michigan ei ole toipunut 
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autoteollisuuden työpaikkojen vähenemisestä. Menestyjät USA:ssa ovat tiheästi 
asuttuja osavaltioita, joissa on laadukkaita yliopistoja. Myös muutama sellainen 
osavaltio, jolla on poikkeuksellisen suotuisat olosuhteet maanviljelylle tai jolla on 
poikkeuksellisen runsaasti luonnonvaroja, kuten Alaska, Pohjois-Dakota, Wyoming 
ja Nebraska, ovat menestyneet muita paremmin. Pohjoisimmista osavaltioista vain 
Minnesota, jolla on mm. verraten vahvoja yliopistoja, kuuluu menestyjiin. 

Hävittäjähankinnat uhkaavat alentaa Suomen 
tuottavuutta

Yksi tutkimuksenne keskeisiä havaintoja oli, että Suomen kaltaiset maat ovat torju-
neet heikkouksiaan koulutuksella. Tämä on edellyttänyt myös julkista panostusta 
koulutukseen. Sisällöltään viimeaikainen talouspolitiikkamme on tässä suhteessa 
poikennut Suomen pitkästä linjasta. 

Toinen havainto, jolla on ajankohtaista merkitystä, liittyy sotilasmenoihin. Jo 
pelkästään Suomen sotilasstrategian kannalta suunniteltuja hävittäjäkonehankin-
toja ei ole pystytty perustelemaan kovin vakuuttavasti. Mutta hankintojen aineel-
liset mittasuhteet – elinkaaren aikana 20–30 miljardia euroa – ovat niin suuret, 
etteivät ne voi olla jättämättä suurta lovea Suomen bkt:en ja työn tuottavuuteen. 
Negatiivinen vaikutus on huomattavan suuri, jos hankintaan ei liity vastakauppaa 
tai teettämistä Suomessa. •
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Liite

Lehdon ym. (2017) perusmallin keskeiset ekonometriset tulokset on koottu tau-
lukkoon 1. Malliin on lisätty interaktiiviset muuttujat reg*prod90, jossa reg on 
maantiedemuuttuja ja prod90 on tuottavuuden taso vuonna 1990. Taulukon 1 suo-
rat vaikutukset ovat maantiede- ja luonnonvaramuuttujien kerroinestimaatteja,14 
kun jokaista muista riippuvaa (endogeenista) muuttujat on selitetty vuorollaan. 
Maantiedemuuttujien kohdalla suora vaikutus on muuttujan reg sekä muuttujan 
reg*prod90 yhteisvaikutus. Taulukon 1 suluissa olevissa maantiede- ja luonnon-
varamuuttujien kokonaisvaikutuksissa on otettu huomioon muiden endogeenisten 
muuttujien15 kautta välittyvät vaikutukset.16 Edellä kuvattu maantiede- ja luonnon-

14 Kerroinestimaatit kuvaavat joustoja ja näyttävät kovin pieniltä. Tämä pienuus selittyy maantiede- ja 
luonnonvaramuuttujien suuresta varianssista yli maiden. 
15 Nämä ovat T&K-intensiteetti, tuotantorakenne ja osaamistaso.
16 Kokonaisvaikutukset on arvioitu olettamalla, että malli on simultaaninen, vaikka sitä ei ole simultaa-
nisena estimoitu.  
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varamuuttujien kokonaisvaikutus työn tuottavuuteen kulkeutuu siten epäsuorasti 
T&K-intensiteetin, tuotantorakenteen ja osaamistason kautta. 

Taulukko L1. Maantiede- ja luonnonvaramuuttujien suora vaikutus (kokonaisvaikutus suluissa1) 
perusmallissa, kun lähtövuoden (1990) tuottavuus on Suomen tasolla. 

T&K-intensi-
teetti

Kulutustavara-
tuotannon osuus

Osaamistaso Työn tuottavuus

T&K-intensiteetti -0,141* 0,056* 0,161*

Kulutustavaratuotannon osuus -1,101* -0,481* -1,494*

Osaamistaso 0,392* -0,432* 0,161*

Väestön koko  -0,101*
(-0.147)

 0,025*
(0,044)

0,033
(0,004)

 0,009
(-0.080)

Väestötiheys 0,278*
(0,337)

-0,050*
(-0,074)

-0,110*
(-0,056)

-0,034*
(0,130)

Keskeisyys suhteessa muihin -0,381
(-0,364)

-0,138
(-0,043)

-0,079*
(-0,078)

0,035
(0,041)

Maatalouden osuus -0,390*
(-0,466)

-0,021
(0,058)

0,023
(-0,031)

0,142*
(-0,020)

Metsäisyys -0,223*
(-0,150)

-0,050*
(-0,049)

0,032
(0,047)

-0,059
(-0,009)

Mineraalivarat -0,011
(-0,011)

-0,024*
(-0,010)

-0,033*
(-0,029)

0,011
(0,024)

Kaasuvarat -0,075*
(-0,069)

0,001
(0,002)

0,025*
(0,020)

0,010
(-0,004)

1 * Kun suoran vaikutuksen p-arvo on alle 0,05. 
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Taulukko L2. Suomea koskevat kokonaisvaikutukset prosentteina sarakkeissa olevissa muut-
tujissa, kun maantiede- ja luonnonvaramuuttujat muuttuvat Suomen tasosta kansainväliseen 
mediaanitasoon ja kun vuoden 1990 tuottavuus on Suomen tasolla. Perusmalli (suluissa vastaavat 
tulokset, kun on käytetty tavanomaista väestötiheysmuuttujaa). 

T&K-intensi-
teetti

Kulutustavara-
tuotannon osuus

Osaamistaso Työn tuottavuus  

Väestön koko -14,9
(8,4)

4,9
(0,4)

0,5
(-1.8)

-8,4
(0.8)

Väestötiheys 58,1
(58,8)

-9,6
(-7,1)

-7,3
(-2,8)

19,4
(18,6)

Keskeisyys suhteessa muihin 1,1
(1,2)

0,6
(-0,2)

0,3
(0,3)

-0,2
(-0,3)

Maatalouden osuus -58,0
(-69,1)

11,4
(8,3)

-5,6
(-9,1)

-3,7
(-13,4)

Metsäisyys 12,8
(19,4)

4,0
(3,5)

-3,7
(-2,8)

0,8
(2,6)

Mineraalivarat 2,9
(7,7)

-2,5
(3,4)

7,5
(5,9)

-5,8
(-9,2)

Kaasuvarat -25,8
(-26,9)

0,9
(0,7)

9,1
(9,1)

-1,8
(-1,7)
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Ilkka Kiema

4. Miten pyrkimys vakauteen ja
EU:n ytimiin vei meidät sääntely-
viidakkoon?
– Suomen rahapolitiikan historiaa ja euro-
järjestelmän kehitysnäkymiä

Suomi kiinnitti markan ja eu-
ron välisen vaihtokurssin 
lopullisesti 1.1.1999 ja otti 

käyttöön eurosetelit ja -kolikot en-
simmäisten joukossa vuoden 2002 
alussa. Euroalueeseen liittymisestä 
päätettiin pääministeri Paavo Lip-
posen toisen hallituksen eduskun-
nalle helmikuussa 1998 antaman 
tiedonannon perusteella (Valtio-
neuvosto 1998). Sen mukaan liit-
tymistä ”tukevat niin taloudelliset 
kuin poliittiset näkökohdat” (s. 2), 
ja sen mukaan Suomi turvasi liit-
tyessään mahdollisuutensa vaikut-
taa Euroopan kehittämiseen (s. 2). 

Tiedonannossa hallitus esitti, että talous- ja rahaliitto ”ei rajoita mahdollisuuksia 
harjoittaa omista lähtökohdistamme määräytyvää yhteiskuntapolitiikkaa” (s. 8), 
ja se nimesi omaksi tavoitteekseen mm. pohjoismaisen hyvinvointivaltion jatku-
vuuden turvaamisen. 

Euroalueeseen liittymisen ei aluksi nähty olevan ristiriidassa myöskään suoma-
laisen työmarkkinamallin kanssa, joka perustui työmarkkinaosapuolten välisiin 

Suomen rahapolitiikan keskeinen tavoite 
on ollut pyrkimys vakauteen, ja se näkyi 
myös Suomen euroratkaisussa. Rahaliit-
toon liittyessään Suomi ei ottanut 
huomioon talouteensa tulevaisuudessa 
mahdollisesti kohdistuvien häiriöiden 
vakavuutta, eikä rahaliiton kehittyminen 
sisäpolitiikkaan puuttuvaksi sääntely-
organisaatioksi ollut tuolloin kenenkään 
tiedossa. Markkinakurin rahaliitto olisi 
Suomen kannalta nykyistä rahaliittoa 
parempi, muttei poliittisesti realistinen 
vaihtoehto.
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kollektiivisiin neuvotteluihin. Epäsymmetrisiä (eli 
vain Suomeen, muttei muihin euromaihin kohdis-
tuvia) häiriöitä tarkastelevassa osiossa todettiin, 
että ”Suomessa vallitsee konsensushakuinen yh-
teistyöperinne eri työmarkkinaosapuolten välil-
lä, mikä lisää mahdollisuuksia reagoida nopeasti 
koko kansantaloutta kohtaaviin häiriöihin” (s. 8). 
Myös työllisyyden edistämistä ja verotusta koske-
van osion mukaan ”työmarkkinaosapuolilla tulee 
olemaan keskeinen merkitys yhteisten pelisään-
töjen soveltamisessa” (s. 10).

Tällaiset kansallisen määräysvallan ja eurojär-
jestelmän sopusointuisuutta korostavat näkemyk-
set tuntuvat järkeenkäyviltä sen tiedon valossa, 
joka oli käytettävissä niitä esitettäessä. Euroo-
pan unionia koskevan, vuonna 1992 solmitun 
Maastrichtin sopimuksen mukaan tulevassa yh-
teisössä tultaisiin noudattamaan subsidiariteetti- 
eli toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan yhteisö 
toimii vain silloin kun se voi saavuttaa toiminnan 
päämäärät jäsenmaita paremmin (Council of 
the European Communities 1992, Title II, 
G(5), Article 3b).

Ne vaatimukset, joita euroalueen jäsenille euron syntyessä asetettiin, näyttivät 
olevan sopusoinnussa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Jo Maastrichtin sopimus 
asetti tulevan rahaliiton jäsenille joitakin vaatimuksia, koska se asetti julkistalou den 
velan ja bruttokansantuotteen suhteen maksimiarvolle viitearvon 60 prosenttia ja 
julkisen talouden suurimmalle sallitulle rahoitusalijäämälle viitearvon 3 prosenttia 
(emt., Protocol on the Excessive Deficit Procedure, Article 1). Nämä maksimiar-
vot ovat mielivaltaisia, mutta ainakin julkistalouden velkaa koskevalle säännölle 
on helppoa esittää toissijaisuusperiaatteen kanssa sopusoinnussa olevia puolus-
tuksia. Ylivelkaantuneisuus voi rahaliitossa vahingoittaa epäsuorasti myös muita 
kuin ylivelkaantuneita maita esimerkiksi aiheuttamalla valuutan ulkoisen arvon 
epävakautta, eivätkä tällaiset epäsuorat haitat tule otetuiksi huomioon kansallisen 
tason päätöksenteossa.
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Euroalueen mailta ei kuitenkaan alun perinkään vaadittu em. täsmällisten ja yk-
sinkertaisten sääntöjen noudattamista.1 Sen sijaan rahaliitolle eli EMUlle2 luotiin 
eurokriisin puhjettua monimutkainen sääntelyjärjestelmä, jossa Euroopan komissio 
esittää ohjausjaksonsa puitteissa euromaille yksityiskohtaisia maakohtaisia suosi-
tuksia. Suosituksille on usein vaikeaa, ellei mahdotonta, löytää mitään toissijaisuus-
periaatteen kanssa sopusoinnussa olevaa perustelua. Kuten valtiovarainministeri 
Stubbin vuonna 2015 asettama, Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeita 
arvioinut työryhmä huomautti, nykyisen tilanteen muita ongelmia ovat mm. sään-
töjen kehno toimeenpantavuus ja sääntelykehikon tehottomuus (vrt. Suvanto 
ym. 2015, 48–50). 

Seuraavassa tarkastelen nykyiseen, Suomen kannalta epätyydyttävään tilanteeseen 
johtanutta tietä ja nykyisen tilanteen vaihtoehtoja. Luon itsenäisen Suomen raha-
politiikkaan katsauksen, jonka painopiste on euroon liittymiseen johtaneissa syissä 
ja euroajassa, ja nostan eurokriisin seurauksena syntyneen, keskitettyyn ohjauk-
seen perustuvan EMUn vaihtoehdoksi edellä mainitun työryhmän hahmotteleman 
”markkinakuri-EMU:n” (Suvanto ym. 2015, 25–27). 

Esitän, että keskitetyn ohjauksen EMU on ”markkinakuri-EMUa” huonompi 
vaihtoehto muistakin kuin työryhmän raportissa tarkastelluista syistä. Euroalueen 
maita tasapuolisesti kohteleva keskitetyn ohjauksen EMU esittää kaikille jäsenmaille 
väistämättä samoihin periaatteisiin perustuvia suosituksia (riippumatta siitä, pe-
rustellaanko suositukset täsmällisin säännöin vai tapauskohtaisella harkinnalla), 
ja näin se estää sellaisen eri talouspoliittisten strategioiden välisen kilpailun ja 
kokemusperäisen vertailun, joka voisi olla yksi Euroopan unionin vahvuuksista 
esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna.

Taustaa: pyrkimys vakaaseen markkaan 

Taulukko 1 esittää Suomen valuutan ulkoisen arvon määräytymistä vuodesta 1865 
alkaen. Suomen voidaan katsoa muotoilleen kyseisenä vuotena oman rahapolitiik-
kansa ensi kerran itse, koska markka sidottiin ruplan sijasta tuolloin hopeakantaan. 
Markka-ajan Suomelle oli yleisemminkin ominaista pyrkimys vakaaseen valuutta-
kurssiin, vaikka sodat ja muut kriisit sekä usein toistuvat devalvoitumiset ja muu-
tamat revalvoitumiset erottavatkin vakaan markan jaksoja toisistaan. 

1 Vrt. kuvio 6 jäljempänä.
2 EMU = Economic and Monetary Union, talous- ja rahaliitto.
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Hopeakanta vaihdettiin kultakantaan vuonna 1878, mutta ensimmäisen maail-
mansodan sytyttyä kultakantaan sitoutuneet keskuspankit lakkasivat kaikkialla 
Euroopassa lunastamasta seteleitään kullalla. Suomessa palattiin kultakantaan 
vasta 1926, kun markka sidottiin kultaan 87 prosenttia devalvoituneella kurssil-
la. Toinen kultakantajärjestelmä romahti ensimmäistä, ns. klassista kultakantaa 
paljon nopeammin, jo vuonna 1931 yleismaailmallisen laman seurauksena, mutta 

Kausi Valuutan arvon määräytyminen Devalvaatiot ja revalvaatiot; 
muita kommentteja

Hopeakanta 1865–1877 Hopeakanta Noin 20 % revalvaatio kun 
hopeakanta otetaan käyttöön

Ensimmäinen kultakanta 
1878–1914

Kultakanta Noin 10 % revalvaatio kun kulta-
kanta otetaan käyttöön

Ensimmäinen maailmansota ja 
itsenäisyyden ensimmäiset vuodet 
1914–1925

Suomen Pankki lakkaa 
vaihtamasta markkoja kullaksi 
1915; markan arvo heikkenee

Suomi palaa kultakantaan 1926 
heikenneellä markalla (deval-
vaatio dollariin verrattuna: 87 %)

Toinen kultakanta 
1926–1931

Kultakanta

Yleismaailmallinen lama 
1931–1933

Markka kelluu kultakannan 
murruttua

Devalvoituminen (esim. puntaan 
nähden 15 %)

1933–1939
Puntaklubi

Markka on sidottu puntaan

Toinen maailmansota ja sodan-
jälkeinen aika 
1939–1951

Markka on sidottu dollariin Valuutan ja hintojen säännöstely.
Devalvaatiot 1945 ja 1949, 
suhteessa dollariin yhteensä 79 %

Bretton Woods -järjestelmä
1951–1971

Markka on sidottu dollariin, jolla 
on kiinteä kulta-arvo

Devalvaatiot 1957 ja 1967, 
yhteensä 45 %.
Markasta tulee vapaasti 
vaihdettava valuutta 1959

1971–1973
Bretton Woods -järjestelmän 
hajoaminen

Keskuskurssijärjestelmä Markka heikkenee dollarin 
mukana

1973–1992
Valuuttakorijärjestelmä

Markan arvo sidotaan valuutta-
koriin 1973–1991 ja ecuun 
1991–1992

Toistuvia devalvaatioita (1977, 
1978, 1982, 1991) ja pienempiä 
revalvaatioita (1979, 1980, 1984, 
1989)

1992–1996 
Kellunta

Markka kelluu Markka devalvoituu voimakkaasti 
”vahvan markan” politiikan
jälkeen

1996–1998  
ERM

ERM (tulevien euromaiden 
exchange rate mechanism)

1999–
Eurojärjestelmä

Markka sidotaan euroon 
lopullisella kurssilla

Taulukko 1. Suomen rahapolitiikan päävaiheita. 

Lähde: KUUSTERÄ (1997); KUUSTERÄ JA TARKKA (2011, 2012).
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Suomi sitoi valuuttansa puntaan – ja liittyi näin ns. ”puntaklubiin” – vuonna 1933 
(Kuusterä 1997, 288–296). 

Toisen maailmansodan aikaisen sääntelytalouden jälkeen Suomi liittyi vuonna 
1948 Bretton Woods -järjestelmään, johon kuuluvat maat sitoivat valuuttansa dol-
lariin ja näin välillisesti kultakantaan (Lorenz-Wende 2007). Bretton Woods 
-järjestelmän romahdettua vuonna 1971 markan arvo sidottiin vaihteleviin valuut-
takoreihin. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä valuuttakurssia kuitenkin korjat-
tiin toistuvilla devalvaatioilla (Kuusterä 1997, 299–300). Tuolloin alettiin puhua 
Suomen taloudelle ominaisista ”devalvaatiosykleistä”, joissa palkat ja hinnat ensin 
nousivat ja joissa tästä aiheutuvaa vientiteollisuuden kilpailukyvyn heikkenemis-
tä korjattiin markan ulkoista arvoa alentamalla. Syklejä alettiin pitää haitallisina 
mm. siksi, että niiden katsottiin pönkittävän perinteisen vientiteollisuuden asemaa 
muiden alojen kustannuksella (Kiander 2001, 13). 

”Vakaan” tai ”vahvan markan politiikka”, joka edelsi 1990-luvun alun lamaa, 
voidaan nähdä reaktiona aiempien vuosikymmenten devalvaatiosykliin. Kun Rolf 
Kullberg valittiin Suomen Pankin pääjohtajaksi vuonna 1983, hän asetti tavoitteiksi 
inflaatio-devalvaatio -kierteestä irtautumisen, korkosäännöstelyn vallitessa nega-
tiivisena pysyneen reaalikoron muuttamisen positiiviseksi sekä raha- ja valuutta-
markkinoiden säännöstelyn purkamisen (ks. esim. Kiander 2001, 13). 

Suomen Pankki luopuikin pääomaliikkeiden (kuten esimerkiksi ulkomailta 
otettujen luottojen) sääntelystä vähitellen 1980-luvun loppupuolella (vrt. esim. 
Kiema, P. 1991, 14–19), ja 1980-luvulla pienetkin yritykset saattoivat ottaa ul-
komaisia valuuttaluottoja. Rahoitusmarkkinoiden tuolloinen ylikuumeneminen 
liittyi ensi sijassa yrityssektorin yli-investointeihin (Kiander 2001, 18), mutta 
helpottunut luotonsaanti ja asuntojen hintojen nousu lisäsivät myös kotitalouksien 
velkaantumista.

Suomen markan ulkoista arvoa oli pyritty pitämään vakaana jo aiemminkin, kuten 
edellä kuvaillut sitoutumiset valuuttakoreihin, Bretton Woods -järjestelmään sekä 
kulta- ja hopeakantaan osoittavat, mutta nyt vakaan markan politiikasta kehittyi 
laaja konsensus. Devalvaatiota ei enää 1980-lopulle tultaessa nähty niinkään vält-
tämättömänä kilpailukykykorjauksena kuin inflaatiota ruokkivana toimenpiteenä. 
Kianderin (2001, 15–16) mukaan ”vahvan markan politiikan” kaudella devalvaa-
tiota vastustettiin lähes ”hintaan mihin hyvänsä”, ilman että Suomessa olisi täysin 
ymmärretty vakaan kurssin politiikkaan vapaiden pääomaliikkeiden oloissa liittyvää 
uskottavuuden vaatimusta.

Rahapolitiikan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja havainnollistetaan usein kol-
miolla, jonka sivuille merkityistä tavoitteista enintään kaksi on saavutettavissa sa-
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manaikaisesti (kuvio 1). Kolmion tavoitteita ovat itsenäinen rahapolitiikka, vapaat 
pääomaliikkeet ja valuuttakurssin vakaus.  

Tavoitteiden samanaikainen saavuttaminen on mahdotonta, koska rahapolitiikal-
laan (kuten ohjauskoroilla ja liikkeelle laskemansa rahan määrällä) keskuspankki 
vaikuttaa välillisesti kotimaisten sijoitusten houkuttelevuuteen ja niiden tuotta-
maan korkoon. Jos pääomat liikkuvat vapaasti ja valuutan vaihtokurssi on kiinteä, 
keskuspankin valitsema rahapolitiikka saattaa tehdä kotimaisesta korkotasosta niin 
alhaisen, että kotimaan valuuttaa halutaan vaihtaa ulkomaan valuutaksi keskuspan-
kin kannalta ”liikaa”. Toisin sanoen keskuspankin ulkomaanvaluuttavaranto saattaa 
loppua kesken, jos sijoittajat alkavat pitää ulkomaisia sijoituskohteita houkuttele-
vampina ja vaihtavat siksi liikaa kotimaan valuuttaa ulkomaiseksi.

Yksi ratkaisu tällaiseen pääomapakoon on pääomaliikkeiden sääntely, jolla kiel-
letään keskuspankin kannalta ”liiallinen” kotimaan valuutan ulkomaiseksi vaihta-
minen. Jos pääomaliikkeitä ei säädellä, tällaiset kiellot eivät ole mahdollisia, vaan 
sijoittajat päättävät itse, kuinka paljon kotimaista valuuttaa he vaihtavat ulkomai-
seksi tai päinvastoin. 

Teorian mukaan pääomapaon ongelmaan on markkinaehtoinen ratkaisu silloin-
kin, kun pääomaliikkeitä ei säädellä ja ohjauskorko pidetään vakiona. Pääomapako 
vähentää kotimaisiin kohteisiin tarjolla olevan lainarahan määrää, ja siksi se saa 
ilman ohjauskoron muutostakin kotimaisen korkotason nousemaan. Kotimaisten 
sijoitusten tuoton noustessa ja määrän vähetessä löytyy vähitellen uusi tasapaino, 
jossa kotimaisiin sijoituksiin on tarjolla yhtä paljon rahaa kuin mitä niihin halutaan 
käyttää. Uudessa tasapainossa kotimaan valuuttaa halutaan kuitenkin vaihtaa ulko-

Pääomaliikkeiden vapaus

Itsenäinen rahapolitiikka Vakaa valuuttakurssi

Ruotsi 1993–;
Euroalue kokonaisuutena 

tarkasteltuna)

”Vahvan markan” ajan Suomi 
(1983–1992)

Kuvio 1. ”Mahdoton kolminaisuus”.
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maiseksi nettomääräisesti entistä enemmän, jos valuuttakurssia ei muuteta. Siksi 
pääomapaon markkinaehtoinen ratkaisu toimii vain, jos valuuttakurssin annetaan 
heiketä sen sijaan, että sekin pidettäisiin kiinteänä. 

Suomessa noudatettu vahvan markan politiikka vastasi kolmatta kuvion 1 salli-
mista vaihtoehdoista: pääomaliikkeet pidettiin vapaina ja valuuttakurssi kiinteänä, 
mutta rahapoliittisesta itsenäisyydestä luovuttiin. Teorian mukaan keskuspankin 
pitäisi voida pysäyttää pääomapaot, vaikka valuuttakurssi olisi kiinteä ja valuutan 
vaihtaminen sääntelemätöntä, jos se käyttää ohjauskorkoa valuutan vakauden yl-
läpitämiseen: keskuspankki voi pysäyttää valuuttavarantonsa supistumisen nosta-
malla ohjauskorkonsa niin korkealle, että kotimaahan sijoittaminen muuttuu jälleen 
ulkomaille sijoittamista houkuttelevammaksi.

Kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta poiketen Suomen vakaan markan kau-
della valitseman kolmannen vaihtoehdon toimivuus riippuu kuitenkin sijoittajien 
tulevaisuutta koskevista odotuksista. Koska esimerkiksi markkamääräisten sijoi-
tusten tuotto maksettiin Suomen markoissa, korkea ohjauskorko motivoi sijoittajia 
tekemään markkamääräisiä sijoituksia vain niin kauan kuin he uskoivat markan 
pysyvän vakaana myös tulevaisuudessa. Kun sijoittajat alkoivat uskoa Suomen 
Pankin päinvastaisista lupauksista huolimatta markan pian devalvoituvan, so. ul-
komaanvaluutoista saatavien markkamäärien kasvavan, heidän näkökulmastaan 
markkamääräisten sijoitusten tuottona saatavat markat olivat ulkomaanvaluuttoihin 
sijoitettuja markkoja paljon pienempiä summia, jolloin korkeakaan korko ei enää 
motivoinut markkamääräisiin sijoituksiin. Tällainen tilanne syntyi, kun markka 
joutui spekulatiivisten hyökkäysten kohteeksi syyskuussa 1992.

Vakaan markan linjan haaksirikko 

Koska vakaan markan ajan Suomessa valuuttakurssin vakautta pidettiin yllä ohjaus-
korkoja säätelemällä, lamaa edeltänyttä ylikuumenemista ei voitu torjua säätämällä 
korot korkeammiksi. Keväällä 1989 taloutta yritettiin hillitä poikkeamalla vakaan 
markan politiikasta, revalvoimalla3 markka ja korottamalla joitakin veroja. Kuten 
Kiander (2001, 22) toteaa, revalvaatio oli ”omituinen” toimenpide tilanteessa, 
jossa vaihtotaseen vaje kasvoi ja yritysten kilpailukyky heikkeni. Lisäksi revalvaatio 
kasvatti odotuksia uusista valuuttakurssimuutoksista. 

3 Revalvaatio merkitsi markan ulkoisen arvon vahvistamista, jolloin ulkomaanvaluutasta maksettiin ja 
saatiin vähemmän markkoja. Tämä merkitsi kustannuskilpailukyvyn heikkenemistä, jolla oli negatiivinen 
vaikutus talouskasvuun ja työllisyyteen. 



Miten pyrkimys vakauteen ja EU:n ytimiin vei meidät sääntelyviidakkoon?

91

Keväällä 1991 valtaan tuli Esko Ahon porvarihallitus, joka kytki vielä samana 
vuonna markan aiemman valuuttakorin sijasta Euroopan Yhteisön laskennalliseen 
valuuttayksikköön, ecuun. Samassa yhteydessä olisi ollut helppoa toteuttaa deval-
vaatio – ja pieni devalvaatio olisi ollut aiempaa, vuoden 1989 revalvaatiota silmällä 
pitäen myös luontevaa – mutta niin ei tehty. 

Kianderin (2001, 38) mukaan vain harvat tutkijat näkivät vakaaseen valuutta-
kurssiin liittyvän velkadeflaation vaaran. Velkadeflaatiolla tarkoitetaan kierrettä, 
jossa korkotason nousu supistaa yritysten voittoja ja yksityistä kulutusta, mikä on 
omiaan supistamaan varallisuuden sijoituskohteiden kuten osakkeiden, kiinteistöjen 
ja asuntojen arvoja, tekemään veloista niitä vastaavaan reaaliomaisuuteen verrattuna 
entistäkin suurempia ja supistamaan yksityistä kulutusta entistä enemmän. Esi-
merkiksi PT:n tutkijat Santamäki-Vuori (1991) ja Sauramo (1991) analysoivat 
1990-luvun lamaa velkadeflaatioteorian pohjalta, mutta valtiovarainministeri Iiro 
Viinasen (1991) käsityksen mukaan laman syyt löytyivät kustannus- ja rakenteel-
lisista ongelmista. Näitä ongelmia pyrittiin ratkomaan palkkoja alentamalla markan 
ulkoisen arvon muuttamisen sijasta.

Syksyllä 1991 Suomessa yritettiin päästä palkkoja alentavaan tulopoliittiseen 
kokonaisratkaisuun, jota alettiin nimittää ”yhteiskuntasopimukseksi” tai ”Sorsan 
sopimukseksi”, mutta sopimusta ei syntynyt. Sen sijaan Suomen Pankki deval-
voi markan 14.11.1991 14 prosentilla. Devalvaation suuruus ei perustunut markan 
markkinaehtoiseen kellutukseen vaan Ahon ja Kullbergin väliseen sopimukseen, ja 
markka jäi yliarvostetuksi sen sijoittajien näkemyksiä vastaavaan arvon verrattuna. 

Kiinteän kurssin politiikkaa jatkettiin vielä vuoden 1992 syksyyn saakka. Valuut-
takurssin muuttamisen sijasta viennin kasvuedellytyksiä pyrittiin edelleen paranta-
maan kustannuksia alentamalla ja muilla yrityksiä suosivilla uudistuksilla. Lopulli-
sesti vakaan markan politiikka päättyi syyskuussa 1992 markkaan kohdistuneiden 
spekulatiivisten hyökkäysten johdosta. Tuolloin jatkuvat devalvaatio-odotukset 
houkuttelivat lisäämään sijoituksia ulkomaanvaluuttoihin, mikä teki valuuttavaran-
non ylläpitämisen mahdottomaksi. Markka päästettiin kellumaan, ja se devalvoitui 
entisestään niin, että suhteessa Saksan markkaan sen arvo laski vuosina 1992–1993 
yhteensä noin 40 prosenttia (Kiander 2001, 27–29). 

Seurauksena ei kuitenkaan ollut pelättyä inflaation kiihtymistä tai korkojen 
nousua, vaan inflaatio hidastui entisestään ja korot laskivat. Kokonaistuotanto 
kääntyi kasvuun vuoden 1993 aikana, ja seurasi ”seitsemän lihavaa vuotta”, vuodet 
1994–2000, joina kokonaistuotannon keskimääräinen vuosittainen kasvuvauhti oli 
noin 4,8 prosenttia pitkälti viennin elpymisestä johtuen. 1990-luvun Suuri Lama 
taittui silti vain vähitellen, ja useilla mittareilla arvioituna se jatkui vielä silloin, 
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kun eduskunta vuonna 1994 teki päätöksen liittymisestä Euroopan unioniin. Vaikka 
1994 olikin voimakkaan talouskasvun (3,9 prosenttia) vuosi ja vaikka vienti olikin 
kääntynyt kasvuun jo aiemmin, esimerkiksi työttömyysaste oli 16,7 prosenttia vielä 
vuonna 1994.  

EU-huippukokous vahvisti talous- ja rahaliiton siirtymäsuunnitelman joulu-
kuussa 1995, vajaa vuosi sen jälkeen, kun Suomi oli liittynyt Euroopan unioniin. 
Suunnitelman mukaan uusi valuutta, jonka nimen oli päätetty olevan ecun sijasta 
euro, otettaisiin käyttöön 1.1.1999. Siihen liittyvät maat valittaisiin vuonna 1998 
mahdollisimman aikaisin, kuitenkin niin, että vuoden 1997 taloustilastot olisivat 
maita valittaessa käytettävissä (Kuusterä ja Tarkka 2012, 765). 

Suomen mahdollista eurojäsenyyttä koskevassa keskustelussa suurin huolenaihe 
olivat Suomeen kohdistuvat epäsymmetriset häiriöt, joihin yhteisvaluutta-alueel-
la ei enää olisi mahdollista reagoida entiseen tapaan markan devalvaatiolla. Epä-
symmetriset häiriöt ovat olleet keskeisiä myös yhteisvaluutta-alueita käsitelleessä 
teoreettisemmassa kirjallisuudessa. 

Teoriaa: optimaaliset valuutta-alueet ja 
epäsymmetriset häiriöt 

Valuutta-alueita koskevan teoreettisen keskustelun juuret löytyvät Mundellin 
(1961) klassisesta artikkelista, jossa mainittiin – varsin kaukonäköisesti! – myös Län-
si-Eurooppaan syntyneen yhteismarkkina-alueen yhteisen valuutan mahdollisuus 
(s. 661). Mundell huomautti, että jos valuutta-alueen yhdessä osassa työttömyys 
kasvaa ja tuotanto vähenee esimerkiksi alueen tuotteiden hiipuneesta suosiosta 
johtuen mutta toisessa osassa ei, huonosti menestyvän osan kannalta optimaalinen 
rahapolitiikka ei ole optimaalista hyvin menestyvän osan kannalta. Siksi optimaaliset 
valuutta-alueet eivät olekaan valtioita, vaan alueita, joilla suhdannevaihtelut tapah-
tuvat yleensä samaan tahtiin esimerkiksi siksi, että niissä valmistetaan samanlaisia 
tuotteita. Lisäksi optimaaliselle alueelle ovat Mundellin mukaan ominaisia tuotan-
nontekijöiden (työn ja pääoman) suuri liikkuvuus alueen sisällä ja pieni liikkuvuus 
alueen ja muun maailman välillä. 

Jos esimerkiksi työvoiman liikkuvuus on suurta yhteisvaluutta-alueen sisällä, 
työntekijät ovat valmiita muuttamaan työn perässä valuutta-alueen menestyville 
alueille, mikä tasaa työllisyysasteen eroja. Toinen yhteisvaluutta-alueen elinta-
soeroja tasoittava mekanismi voisivat olla julkisen sektorin riskinjakomekanismit, 
esimerkiksi sellaiset tulonsiirrot, joita Yhdysvalloissa liittovaltio epäsuorasti tekee 
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osavaltioiden välillä. Euroopan unionissa vastaavia riskinjakomekanismeja ei kui-
tenkaan ole, vaan unionin budjetti on Yhdysvaltain liittovaltion budjetin rinnalla 
pieni. Myöskään työvoiman liikkuvuus ei ole yhtä suurta kuin Yhdysvalloissa, eikä se 
esimerkiksi kielimuureista johtuen voi helposti yhtä suureksi kehittyäkään. Edellä 
optimaaliselle valuutta-alueelle esitetyistä ehdoista Euroopan unioni toteuttaakin 
vain pääomien vapaan liikkuvuuden.

Vain osaa yhteisvaluutta-aluetta koskettavaan häiriöön voidaan teoriakirjallisuu-
den mukaan reagoida sisäisellä devalvaatiolla silloinkin, kun ulkoinen devalvaatio 
– eli kotimaanvaluutan arvon heikentäminen – ja alueen muista osista tehtävät 
tulonsiirrot eivät ole mahdollisia. Laajassa mielessä sisäisellä devalvaatiolla tarkoite-
taan kaikkia toimia, joilla jokin maa voi pyrkiä alentamaan suhteellista hintatasoaan 
silloin, kun valuutan devalvointi ei ole mahdollista. Tavallisin näistä toimista on 
palkkojen alentaminen. 

Palkkojen alentaminen alentaa kotimaisten tuotteiden hintoja ja tekee näin ul-
komaalaisista tuontituotteista entistä kalliimpia kotimaisiin verrattuna, mikä on 
omiaan kasvattamaan nettovientiä kotimaanvaluutan ulkoisen arvon heikkenemisen 
tavoin. Kummallakin vaihtoehdolla on myös välillisiä suotuisia vaikutuksia esimer-
kiksi siksi, että ne lisäävät kotimaahan investoimisen kannusteita. Siksi teoriassa (eli 
riittävän yksinkertaisissa makrotaloustieteellisissä malleissa) palkkoja alentamalla 
voidaan päästä samoihin tuloksiin kuin kansallisen valuutan devalvaatiolla. Käy-
tännössä kuitenkin palkkojen alennus parantaa hintakilpailukykyä devalvaatiota 
vähemmän useista eri syistä. 

Odottamattomalla kotimaanvaluutan devalvoitumisella on myös velkojen reaaliar-
voa alentava vaikutus, mutta palkkojen alennuksella ei. Toisin sanoen, jos valuutan 
arvo alenee, myös siinä ilmaistut velat muuttuvat ulkomaanvaluutassa ilmaisten 
entistä pienemmiksi, mutta esimerkiksi palkansaajien ansiotasoon verrattuna ne säi-
lyvät ennallaan. Tilanne on toinen, kun palkkoja alennetaan yhteisvaluutta-alueella, 
ja siksi palkkojen alentamiseen liittyy sama velkadeflaation vaara kuin kiinteän 
valuuttakurssin omaavan kansallisen valuutan järjestelmässä. 

Euromääräiset velat eivät (euromääräisesti) muutu, jos palkat ja hinnat alenevat 
yksittäisessä euromaassa, mutta palkkojen ja hintojen alennuttua sekä palkansaa-
jien että yrittäjien tulot ovat (euromääräisesti) entistä pienemmät. Koska yhteis-
valuutta-alueella korkotasoon ei voida vaikuttaa kansallisin päätöksin, palkkojen 
alenemisesta seuraava inflaation hidastuminen on omiaan kasvattamaan luottojen 
reaalikorkoja (vrt. esim. Decressin et al. 2015, 9). Kumpikin näistä ilmiöistä 
hidastaa talouskasvua ja tekee palkkojen alentamisesta kansallisen valuutan deval-
vaation rinnalla tehottoman toimen.
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Palkat eivät myöskään sopeudu välittömästi, vaan niiden sopeutuminen vie ai-
kaa. Myös hintoihin liittyy jäykkyyksiä, joiden johdosta palkkojen alennukset eivät 
välttämättä välity hintoihin ( jolloin palkanalennusten vaikutuksena on vain yrit-
täjien voittojen kasvu) tai välittyvät niihin vain viiveellä. Lisäksi palkanalennus ei 
kohdistu kotitalouksiin samalla tasapuolisuudella kuin devalvaatio: devalvaatio 
alentaa prosentuaalisesti yhtä paljon sekä kaikkien palkansaajien reaalipalkkaa 
että kotimaan valuutassa ilmaistujen muiden rahamääräisten tulojen reaaliarvoa, 
mutta palkkojen alennukset eivät. Osa työntekijöistä (kuten esimerkiksi itsensä 
työllistävät pienyrittäjät) jäävät väistämättä kokonaan palkanalennuksen kautta 
tapahtuvan kustannussopeutuksen ulkopuolelle.

Fiskaalisella devalvaatiolla tarkoitetaan verouudistusta, jolla pyritään jäljitte-
lemään valuutan ulkoisen arvon heikkenemisen vaikutuksia. Siinä palkansaaja-
korvauksiin kohdistuvia veroja alennetaan (mikä voi tarkoittaa joko palkansaajan 
maksamien verojen tai työnantajan maksamien sivukulujen alennusta), ja verotu-
lojen supistuminen kompensoidaan arvonlisäveroa lisäämällä. Tavoitteena on, että 
työnantajan maksamat reaalipalkat alenevat ja palkkojen ostovoima pienenee, aivan 
kuin ”oikeassakin” devalvaatiossa tapahtuisi. 

Esimerkiksi vuonna 2016 solmitussa kilpailukykysopimuksessa oli fiskaalisen 
devalvaation piirteitä, koska siinä alennettiin yksikkötyökustannuksia osin vero-
tuksellisin toimenpitein, joskaan se ei sisältänyt ”puhtaaksi viljeltyyn” fiskaaliseen 
devalvaatioon kuuluvia veronkiristyksiä, jotka olisivat kompensoineet palkansaaja-
korvausten verotuksen alennuksen ja säilyttäneet valtion yhteenlasketut verotulot 
ennallaan.

Fiskaalisia devalvaatioita koskeva kirjallisuus on laaja ja sisältää osin toisilleen 
vastakkaisia tuloksia. Tavanomaisin johtopäätös lienee, että fiskaalisella devalvaa-
tiolla on todellinen, joskin pieni, myönteinen vaikutus työllisyyteen, bruttokansan-
tuotteeseen ja nettovientiin (CPB 2013, 30).

Suomen tie rahaliittoon

Edellä kuvailtiin Suomen 1998 tekemän euroratkaisun taustamaisemaa. Suomessa 
liittymistä edeltänyt rahapolitiikka oli perustunut 1800-luvulta saakka ajatukselle, 
että markan arvo sidottaisiin johonkin jalometalliin, toiseen valuuttaan tai valuut-
takoriin joko kiinteällä kurssilla tai niin, että markan kurssin sallittaisiin vaihdella 
vain tietyllä kiinteällä vaihteluvälillä. Myös esimerkiksi sotienjälkeinen Bretton 
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Woods -valuuttajärjestelmä ja Euroopan Yhteisön maiden (euroaikaa edeltänyt) 
Euroopan valuuttajärjestelmä ERM4 perustuivat samantapaiseen ajatteluun. 

Rahaliittoon kuulumisen vaihtoehtona tarkastellaan usein Ruotsin nykyistä raha-
poliittista regiimiä, joka muistuttaa markan kellutuksen aikaa. Kruunun kurssia ei 
ole sidottu mihinkään toiseen valuuttaan, ja Ruotsin keskuspankki asettaa valuut-
takurssitavoitteen sijasta inflaatiotavoitteen. Ruotsin nykyinen regiimi oli Suomen 
liittyessä euroon vielä Ruotsissakin varsin uusi keksintö, jonka toimivuudesta oli ko-
kemusta vain lyhyeltä ajalta: Riksbanken oli päästänyt kruunun pysyvästi kellumaan 
marraskuussa 1992 ja asettanut 2 prosentin inflaatiotavoitteen tammikuussa 1993.

Ruotsissa yhteisvaluuttaan liittymistä pohtinut Calmforsin komitea ei asettunut 
kannattamaan sitä ainakaan perustajajäsenenä useista syistä, mm. siksi, ettei Ruotsi 
ollut vielä kypsä rahaliittoon korkean työttömyyden ja valtiotalouden heikon tilan 
vuoksi. Riksbankenin pankkivaltuusto tuki liittymistä alusta alkaen, mutta liittymi-
nen kuitenkin lykkääntyi mm. sosiaalidemokraattien vastustuksen vuoksi. Vuonna 
2003 ruotsalaiset hylkäsivät jäsenyyttä koskeneessa kansanäänestyksessä euroon 
liittymisen (Kuusterä ja Tarkka 2012, 773–4).

Suomessa päätettiin toisin. Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö talous- ja ra-
haliittoon liittymisestä (30.9.1994) lausui ”nykyisen laman” osoittavan, että ”markan 
jousto ei edistä työllisyyttä eikä turvaa palkkatasoa”. Ennen mietinnön laatimista 
markan devalvoituminen oli kasvattanut voimakkaasti julkisen sektorin pahimpi-
na lamavuosina syntynyttä velkaa5, ja valiokunnan mietinnössä todettiinkin, ettei 
velkaa voida enää vähentää inflaation tai devalvaation kautta. Liittymisen arveltiin 
alentavan reaalikorkoja, kuten Espanjassa ja Italiassa oli jo tuolloin tapahtunut 
(Kuusterä ja Tarkka 2012, 754–755). 

Markan kellunnan aika päättyi 14.10.1996, kun Suomi liittyi ERMiin. Pääministeri 
Paavo Lipponen asetti pian Calmforsin komitean mietinnön valmistuttua Suomeen 
EMU-jäsenyyttä pohtivan asiantuntijaryhmän, joka esitti varovaisia johtopäätöksiä. 
Se totesi, että liittymisestä aiheutuisi tehokkuusetuja, jotka perustuisivat valuutan 
vaihdon kustannusten häviämiseen ja kustannusten vertailun helpottumiseen, ja että 
liittyminen johtaisi mahdollisesti myös reaalikorkojen alenemiseen ja talouskasvun 
entistä suurempaan vakauteen. Ryhmän raportissa kannettiin huolta ennen muuta 
epäsymmetrisistä häiriöistä: siinä todettiin, että ”Suomen kansantalous on vaihdellut 

4 Maaliskuussa 1979 perustettuun Euroopan valuuttajärjestelmään (ERM = Exchange Rate Mechanism) 
liittyivät useimmat EU-maat, mm. kaikki euroalueen yhdestätoista alkuperäisestä jäsenmaasta. Myöhäi-
sempään rahaliittoon liittymisen ”valmisteluvaiheeksi” perustettuun ERM II:en kuuluu nykyään vain 
Tanska.
5 Valtaosa velasta oli otettu ulkomaisissa valuutoissa, joten devalvoituminen paisutti sen markkamää-
räistä arvoa.
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selvästi eri tavalla kuin Saksa, Ranska ja muut EU:n ydinmaat” (Pekkarinen ym. 
1997, 12; vrt. myös Pikkarainen 2014).

Asiantuntijaryhmä suositteli nimellisten työvoimakustannusten entistä suurem-
paa joustavuutta keinoksi suojautua Suomea muttei koko euroaluetta koskevilta 
häiriöiltä (Pekkarinen ym. 1997, 11–12). Jaakko Pehkonen esitteli ryhmän työn 
tueksi laatimassaan raportissa laskelmia, joiden mukaan 10 prosentin devalvaatio 
vastaisi nimellispalkkojen noin 3–4 prosentin alennusta, ja alennukseen päästäisiin 
lomarahojen väliaikaisella poistolla.6 Myös ammattiyhdistysliikkeen vaatimat, työt-
tömyysvakuutusrahaston ja työeläkerahastojen yhteyteen rakennetut EMU-puskurit 
oli tarkoitettu suojaamaan Suomea epäsymmetrisiltä häiriöiltä. Ilmakunnas (tässä 
kirjassa) tarkastelee epäsymmetrisiltä häiriöiltä suojautumisesta käytyä, eurorat-
kaisua edeltänyttä keskustelua yksityiskohtaisemmin. 

Lipposen hallitus tuki rahaliittoon liittymistä sekä poliittisin että taloudellisin 
perustein ja antoi eduskunnalle 24.2.1998 liittymistä koskeneen tiedonannon. Kun 
eduskunta äänesti liittymisestä tiedonannon pohjalta, tuloksena oli 135–61 eli yli 
kahden kolmasosan enemmistö liittymisen puolesta. 

Korkman (2013) on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei Suomessa varsinaisesti 
keskusteltu rahaliittoon liittymisestä erillisenä poliittisena päätöksenä. Eduskunnan 
keskustellessa EU-jäsenyydestä marraskuussa 1994 tuolloinen valtionvarainminis-
teri Iiro Viinanen lausui mm., että rahaliiton toteutuminen on epävarmaa ja ettei 
Suomea pakoteta liittymään siihen vastoin tahtoaan. Viinasen mukaan Suomi liit-
tyisi EMUn kolmanteen vaiheeseen ”vain jos ja sitten kun eduskunta arvioi tämän 
etujemme mukaiseksi” (Korkman 2013, 46–47). Toisaalta Lipposen ensimmäinen 
hallitus totesi, että Maastrichtin sopimus velvoitti Suomen tavoittelemaan rahaliiton 
jäsenyyttä. Toisin kuin Ruotsissa, euroon liittymisestä ei järjestetty kansanäänestystä 
vaan liittymisestä päätti eduskunta. 

Eurokriisin taustaa

Kuten edellä nähtiin, yhteisvaluutan Suomelle mahdollisesti aiheuttamia ongel-
mia koskenut keskustelu, joka käytiin ennen euroon liittymistä, keskittyi pitkälti 
epäsymmetristen häiriöiden tarkasteluun. Jäsenyydestä päätettäessä euroalueen 
vakavimmat, vuonna 2009 puhjenneeseen velkakriisiin johtaneen valuviat eivät kui-
tenkaan liene olleet vielä kenenkään tiedossa. Eurokriisiin saakka euro toi Suomen 

6 Pehkonen (1997) on ko. raportin lyhennetty versio; vrt. s. 353.
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kansantalouteen kaivattua vakautta, ja ennen ko. kriisiä eurojäsenyys oli Suomessa 
erittäin suosittua. Vuonna 2005 tehtyjen mielipidemittausten mukaan 80 prosenttia 
vastaajista piti euroa hyvänä asiana, vaikka alle puolet vastaajista piti Euroopan 
unionia hyvänä asiana (Suvanto 2008, 17). 

Myöskään palkansaajajärjestöt eivät eurojäsenyyden ensimmäisinä vuosina pi-
täneet yhteisvaluuttaa uhkana suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle. Esimerkiksi 
SAK:n puheenjohtajan Lauri Ihalaisen 6.7.2003 pitämässä kuuluisaksi tulleessa 
puheessa esitetään, että finanssi- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamistarve 
on ”vahvistanut ay-liikkeen asemaa ja vastuuta yleisen talouspolitiikan onnistumi-
sessa” ja että EMU-ratkaisu ”on tukenut myös pyrkimystä laajaan kolmikantayh-
teistyöhön”. 

Vuonna 2009 alkaneen eurokriisin laukaisijana oli edellisenä vuonna käynnistynyt, 
asuntovarallisuuden arvon Yhdysvalloissa romahduttanut finanssikriisi, joka hä-
vitti Yhdysvalloista ostettujen asuntoluottoperustaisten arvopaperien (erityisesti 
heikosti maksukykyisille asiakkaille myönnettyihin subprime-asuntoluottoihin 
perustuvien arvopaperien) arvosta suurimman osan. Syksyllä 2008 kriisi uhkasi 
romahduttaa koko kansainvälisen pankkijärjestelmän. Kriisi kosketti kaikkia eu-
romaita eikä – ”epäsymmetrisen häiriön” tavoin – vain euroalueen jotakin osaa. 
Vuoden 2008 jälkeen osa euromaista eli niin sanotut PIIGS-maat – Espanja, Italia, 
Portugali, Irlanti ja Kreikka – ajautui tai uhkasi ajautua julkisen talouden velkakrii-
siin. Kriisin aiheuttaneet velat johtuivat osin yksityisen sektorin luotoista, jotka 
olivat pankkikriisien välityksellä muuttuneet julkiseksi velaksi.

Kriisin aiheuttaneet velat eivät olleet syntyneet teoriakirjallisuudessa ja suoma-
laisessa keskustelussa aiemmin esillä olleen, tuotantoa supistavan ”epäsymmet-
risen häiriön” tilanteessa, vaan – kuten kuvio 2 havainnollistaa – PIIGS-maissa 
vallitsi ennen vuoden 2008 kriisiä noususuhdanne tai vähintäänkin kohtalaisen 
voimakkaan talouskasvun kausi. Kuvioiden 2, 3 ja 4 indekseille on annettu arvo 100 
vuodeksi 2001, jona Kreikka hyväksyttiin euroalueen jäseneksi. Kriisiä edeltäneinä 
vuosina (2001–2007) bruttokansantuotteen keskimääräinen vuosittainen kasvu oli 
Irlannissa (5,5 prosenttia), Kreikassa (4,1 prosenttia) ja Espanjassa (3,6 prosenttia) 
ripeää. Myös Italiassa (1,2 prosenttia) ja Portugalissa (1,2 prosenttia) talouskasvu 
oli kriisiä edeltäneinä vuosina kohtalaista (vrt. myös Sandbu 2015, 26). Näissä 
maissa talouskasvua pitivät yllä Euroopan keskuspankin ohjauskorot, jotka olivat 
niiden kannalta liian alhaisia ja jotka kannustivat niissä sekä yksityistä että julkista 
sektoria velkaantumaan. 
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Kuvio 2. BKT:n kasvu joissakin euromaissa ennen eurokriisiä (indeksi; 2001=100).
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Lähde: EUROSTAT.

Euroopan keskuspankin ohjauskorot vaikuttavat välillisesti kotitalouksien ja yri-
tysten ottamien luottojen nimellisiin korkoihin, ja ne ovat väistämättä koko yhteis-
valuutta-alueella samansuuruisia. EKP:lla on ohjauskorkoa asettaessaan inflaatio-
tavoite, jonka mukaan euroalueen keskimääräinen inflaatio on alle kaksi prosenttia, 
mutta kuitenkin lähellä sitä. Eurokriisiä edeltäneinä vuosina euroalueen inflaatio 
oli jonkin verran tavoitetta suurempi, mutta eri euromaissa inflaatiovauhdit olivat 
hyvin erilaisia. 

Kuvio 3 esittää kuluttajahintojen kehitystä PIIGS-maissa ja muulla euroalueella 
eurokriisiä edeltäneinä vuosina. Kuviossa kuluttajahintoja kuvataan yhtenäistetyllä 
kuluttajahintaindeksillä (YKHI:llä). Kuten kuviosta havaitaan, ns. PIIGS-maissa 
inflaatio ylitti tarkastelujaksolla euroalueen keskimääräisen inflaation. Saksassa ja 
Suomessa kuluttajahintojen nousu oli selvästi keskimääräistä inflaatiota hitaampaa. 
Nopeinta hintojen nousu oli Kreikassa ja Espanjassa, 3,5 ja 3,4 prosenttia keski-
määrin vuosittain. 



Miten pyrkimys vakauteen ja EU:n ytimiin vei meidät sääntelyviidakkoon?

99

Kuvio 3. Kuluttajahintojen kehitys joissakin euromaissaennen eurokriisiä (YKHI; 2001=100).
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Lähde: EUROSTAT.

Hintojen ripeää nousua selittää palkkojen nousu (vrt. tervala 2012, 208-9). 
Tilannetta voidaan havainnollistaa vertailemalla nimellisiä yksikkötyökustannuksia 
PIIGS-maissa ja euroalueen muissa osissa. Kuviossa 4 PIIGS-maiden vertailukohdan 
muodostavat Saksa ja Suomi. 

Nimelliset yksikkötyökustannukset ovat määritelmän mukaan keskimääräisen, 
tuntia kohden lasketun työkustannuksen ja työn tuottavuuden suhde, ja kuvio 4 
esittää niiden kehitystä (ulkomaiselle kilpailulle erityisen alttiissa) tehdasteolli-
suudessa. Kuten kuvio osoittaa, työn tuottavuuteen suhteutetut työkustannukset 
laskivat Saksassa ja Suomessa, mutta nousivat PIIGS-maissa, ja Kreikassa ne nou-
sivat paljon nopeammin kuin muualla. Suomen kohdalla yksikkötyökustannusten 
laskua selittää Nokian menestys, joka johti (työtuntia kohden tuotetulla arvonlisällä 
mitatun) työn tuottavuuden voimakkaaseen nousuun elektroniikkateollisuudessa.
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Kuvio 4. Tehdasteollisuuden nimelliset yksikkötyökustannukset joissakin euroalueen maissa ennen 
eurokriisiä (indeksi; 2001=100). 
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Lähde: EKP (Statistical Data Warehouse).

Ohjauskorollaan keskuspankki vaikuttaa korkoihin, joita pankit maksavat va-
rainhankinnastaan kuten talletuksista ja muista sijoituksista. Ohjauskorko siis vai-
kuttaa välillisesti pankille rahoituksen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin ja 
siksi myös siihen nimelliskorkoon, jota pankit vaativat kotitalouksille ja yrityksille 
myöntämistään luotoista. Lisäksi luoton nimelliskorkoon vaikuttaa luonnollisesti 
myös riskipreemio eli korvaus mahdollisesta tappiosta, joka pankille aiheutuisi, jos 
luotto jäisikin maksamatta. 

Lainan reaalikorko on sen nimellisen koron ja inflaatiovauhdin erotus. Koska 
ohjauskorko on yhteisvaluutta-alueella kaikille sama, korkeampi inflaatiovauhti 
vastaa alhaisempaa reaalikorkoa, ja alhaiset reaalikorot kannustavat velkaantumaan. 

Teoriassa yksityisen sektorin ylivelkaantumista voisi rajoittaa korkean ohjausko-
ron lisäksi myös kasvanut riskipreemio. Jos esimerkiksi kulutusluottoja myöntävä 
pankki havaitsee, että sen asiakkaista yhä suurempi osa on ylivelkaantuneita, se 
saattaa nostaa vaatimiaan korkoja, vaikka sille itselleen luotosta aiheutuvat kus-
tannukset olisivat (alentuneesta ohjauskorosta johtuen) pienentyneet. Kokemus 
viittaa kuitenkin siihen, että ohjauskorkojen alentuessa riskipreemiot eivät kasva, 
vaan päinvastoin pienenevät (ks. esim. Paligorova ja Santos 2017), jolloin 
suuririskisen asiakkaan näkökulmasta luoton ottamisen houkutus kasvaa vielä 
enemmän kuin pieniriskisen. 

Ennen eurokriisiä yksityinen sektori velkaantui PIIGS-maissa nopeasti. Esimer-
kiksi Kreikassa, Espanjassa ja Irlannissa luottokannan keskimääräinen vuosittainen 
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kasvu ylitti 16 prosenttia vuosina 1999–2008, mutta Saksassa vastaava luku oli vain 
noin 2 prosenttia. Nopeimman luottokannan kasvun maissa – erityisesti Irlannis-
sa, Espanjassa ja Kreikassa – mahdollisuus tehdä asuntokauppoja velkarahalla sai 
asuntojen hinnat nousemaan nopeasti, jolloin asuntomarkkinoille syntyi hintakupla 
(Korkman 2013, 76–77). 

Euromaiden kehitysten eriytyminen näkyi myös euromaiden vaihtotaseissa: 
koska saadut velkarahat käytettiin osin tuontiin ulkomailta, vaihtotase muuttui 
PIIGS-maissa voimakkaasti alijäämäiseksi, mutta muissa euroalueen maissa Ranskaa 
lukuun ottamatta vaihtotase oli ennen kriisiä ylijäämäinen (vrt. Tervala 2012, 
207). 

Eurokriisiin johtanut kehitys oli selvästi havaittavissa jo ennen kriisin puhkeamis-
ta7, mutta eurokriisiä edeltäneellä rahaliitolla ei ollut työkaluja sen katkaisemiseen. 
Nostamalla ohjauskorkoa EKP olisi voinut hidastaa koko euroalueen keskimääräistä 
inflaatiovauhtia ja kasvattaa reaalikorkoja kriisiä edeltävinä vuosina, mutta koska 
ohjauskorko on koko yhteisvaluutta-alueella sama, EKP ei olisi pystynyt pitämään 
euroalueen maiden toisistaan voimakkaasti poikkeavia inflaatiovauhteja lähellä 
tavoitteeksi asettamaansa 2 prosenttia. Siksi EKP oli kaikille sopivaa ohjauskorkoa 
etsiessään mahdottoman tehtävän edessä: jos se olisi esimerkiksi nostanut jyrkästi 
ohjauskorkoja Kreikan ja Espanjan kotitalouksien ylivelkaantumista hillitäkseen, 
sen ohjauskorko olisi ollut vaikkapa Saksan ja Suomen kotitalouksille kohtuutto-
man korkea.

Julkisen sektorin velkaantumiseen vaikuttavat syyt poikkeavat osin yksityisen 
sektorin velkaantumisen syistä. Myös valtion näkökulmasta reaalikorko on luoton 
nimelliskoron ja inflaatiovauhdin ero, ja myös valtion velkakirjojen reaalikorkoon 
vaikuttaa keskuspankin ohjauskoron ohella riskipreemio. Valtionvelkakirjojen koh-
dalla riskipreemion tulkinta on kuitenkin osin erilainen kuin kotitaloudelle tai yri-
tykselle myönnetyn luoton kohdalla. Kotitaloudet ja yritykset voivat pääsääntöisesti 
jättää velkansa maksamatta vain, jos ne ovat maksukyvyttömiä. Myös valtioiden saa-
tetaan sanoa olevan maksukyvyttömiä (in default), mutta tällöin on useimmiten kyse 
valtion tai kansalaisten poliittisesta päätöksestä olla toteuttamatta niitä äärimmäisiä 
politiikkatoimia (esim. jyrkkiä veronkorotuksia tai julkisen omaisuuden myyntejä) 
joita velkojen maksaminen vaatisi. Käytän seuraavassa sanaa ”maksukyvyttömyys” 
valtioiden kohdalla sen tavanomaisessa, laajassa merkityksessä. 

7 Esimerkiksi Kiander (2008) sisältää vähän alle vuotta aiemmin laaditun tarkkanäköisen analyysin 
tulevan kriisin syistä. 
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Kuvio 5. Pitkäaikaisten valtionvelkakirjojen korot joissakin euroalueen maissa.
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Lähde: EUROSTAT.

Kuvion 5 esittämät euroalueen maiden valtionluottojen korot olivat eurokriisin 
puhkeamiseen saakka miltei samansuuruisia. Kuvion tulkinta on, että sijoittajat 
ennen kriisiä pitivät todennäköisyyttä, jolla euroalueen maa jättää velkansa mak-
samatta, kunkin euromaan kohdalla saman suuruisena ( ja käytännössä kai miltei 
olemattomana). 

Kuvio 6. Bruttokansantuotteeseen suhteutettu julkisen sektorin velka (EDP-velka) joissakin eu-
roalueen maissa.
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Lähde: EUROSTAT.



Miten pyrkimys vakauteen ja EU:n ytimiin vei meidät sääntelyviidakkoon?

103

Miksi sijoittajat eivät ennakoineet eurokriisiä?

Optimistinen arvio, jonka mukaan euromaiden maksukyvyttömyyden tai -halut-
tomuuden riski oli miltei olematon, oli vallalla siitä huolimatta, että euromaiden 
velkataakat poikkesivat dramaattisesti toisistaan (vrt. kuvio 6). Esimerkiksi Italia 
oli hyväksytty euroalueeseen vuoden 1999 alussa, vaikka sen julkisen sektorin velka 
oli lähes 110 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja sen velan ja bkt:n suhdeluku oli 
yhä lähes 100 prosenttia ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Jo EU:n Maastrichtin 
sopimus sisälsi ns. no-bail-out -säännön, jonka mukaan EU-maat eivät vastaisi tois-
tensa veloista (Council of the European Communities 1992, artikla 104b). 

Suuren velkataakan lisäksi myös PIIGS-maiden muut edellä kuvaillut ongelmat – 
yksityisen ja julkisen sektorin velkaantuminen sekä heikkenevä kilpailukyky – olivat 
havaittavissa jo ennen kriisiä (ks. esim. Kiander 2008). PIIGS-maiden luototta-
misen riski myös realisoitui maaliskuussa 2012, kun Kreikka jätti osan veloistaan 
maksamatta sopimalla velkojiensa kanssa velkataakkaansa yli 100 miljardilla eurolla 
supistavasta velkajärjestelystä (vrt. Sandbu 2015, 68). 

Mikseivät sijoittajat sitten ottaneet riskiä aiemmin huomioon? Sijoittajien eu-
rokriisiä edeltäneelle irrationaaliselle toiminnalle on esitetty jälkikäteen useita 
eri selityksiä. 

Velkaantuneet euromaat maksoivat erääntyneet lainansa ottamalla uutta velkaa. 
Sijoittajat lienevät olettaneen, että EKP tai eurojärjestelmän muut maat turvaisivat 
kunkin euroalueen maan luotonsaannin silloin, kun mikään muu taho ei suostuisi 
myöntämään maalle uutta luottoa. Vaikka no-bail-out -sääntö oli olemassa, sitä ei 
oltu operationalisoitu. Toisin sanoen Maastrichtin sopimukseen kirjattu sääntö 
lausui vain sen, että jos joku EU-maista laiminlyö velkojensa maksun, muut EU-
maat eivät maksa velkoja sen puolesta, mutta sääntö ei kertonut, mitä muut maat 
maksamisen sijasta sitten tekisivät. Sopimukseen ei sisältynyt esimerkiksi mitään 
määräyksiä siitä, missä tilanteissa ylivelkaantunut maa luokiteltaisiin maksukyvyt-
tömäksi ja miten maksukyvyttömän maan velkajärjestely toteutettaisiin.

No-bail-out -säännöstä huolimatta EKP helpotti epäsuorasti jo ennen eurokriisiä 
yksittäisten jäsenmaiden luotonsaantia, koska se osti euromaiden valtionvelkakir-
joja jälkimarkkinoilta. Tällaiset ostot alensivat valtionluottojen korkoja8 valtion-

8 Valtion laskiessa liikkeelle lainan se lupaa maksaa sille tietyn kiinteän korkomaksun, jonka suhde 
lainan pääomaan (hintaan) on lainan korko. Kun sitten EKP tai joku muu lisää tällaisen lainan kysyntää 
jälkimarkkinoilta, niin sen hinta pyrkii nousemaan. Korkomaksun pysyessä samana sen suhde lainan 
hintaan eli korko pyrkii tällöin alenemaan. Sijoittajat pitävät uusia ja jälkimarkkinoilla kaupattavia lainoja 
toistensa samanarvoisina vaihtoehtoina (täydellisinä substituutteina), joten he suostuvat maksamaan 
uusistakin lainoista vain tuon alemman koron. Tämä puolestaan tekee valtiolle halvemmaksi ottaa uusia 
lainoja eli velkaantua lisää.
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velkakirjojen ”suoran” ostamisen tavoin (eli korot alenivat samaan tapaan kuin ne 
olisivat alenneet kuvitellussa tilanteessa, jossa EKP olisi sääntöjensä vastaisesti 
myöntänyt valtioille luottoja).

Valtionvelkakirjojen markkinoihin liittyy myös tasapainon monikäsitteisyyden 
ongelma. Valtion kykyyn ja halukkuuteen maksaa velkansa vaikuttaa osin korko, jota 
se joutuu veloistaan maksamaan. Jos korot pysyvät riittävän alhaisina, raskaastikin 
velkaantunut valtio voi huolehtia lainojensa takaisinmaksusta uutta velkaa otta-
malla ilman, että bruttokansantuotteeseen suhteutettu velkataakka kasvaa.9 Siksi 
valtionvelkakirjojen alhainen korkoprosentti perustelee luottamusta siihen, että 
valtio maksaa velkansa, ja niin kauan kuin tähän luotetaan, valtiolle ollaan valmiita 
myöntämään lainaa alhaisella korkoprosentilla. Toisin sanoen valtiovelkakirjojen 
korot pysyvät alhaisina siksi, että ne ovat olleet alhaisia ennenkin. Ennen eurokriisiä 
euromaiden valtionvelkakirjojen markkinoilla vallitsi tällainen ”hyvä tasapaino”.

Toisaalta jos pahoin velkaantuneen valtion velkakirjojen korko on korkea, erään-
tyvien lainojen ja niiden korkojen maksaminen kasvattaa valtion bruttokansan-
tuotteeseen suhteutettua velkataakkaa nopeasti. Tällöin sijoittajilla on järkevä syy 
epäillä, ettei valtio enää tulevaisuudessa maksakaan velkojaan, ja epäilys kasvattaa 
korkoprosenttia, jonka sijoittajat edellyttävät saavansa valtiolle myöntämistään 
luotoista. Toisin sanoen uusien valtionvelkakirjojen korkoprosentti on korkea siksi, 
että korkoprosentti on ollut korkea ennenkin. Eurokriisi syntyi, kuin kriisimaiden 
velkakirjojen markkinat siirtyivät tällaiseen ”huonoon tasapainoon”. 

Eurokriisi ja keskitetyn ohjauksen instituutioiden synty

Eurokriisin lähtölaukauksena pidetään usein Kreikan uuden hallituksen syyskuussa 
2009 tekemää arviota, jonka mukaan Kreikan valtion budjettialijäämä olisi 12,5 
prosenttia edellisen hallituksen arvioiman 6,7 prosentin sijasta (vrt. esim. Kork-
man 2013, 84). Seuraavien kuukausien aikana useat eri luottoluokittajat alensivat 
Kreikan luottoluokitusta. Vuonna 2010 Kreikan hallitus esitti useita maassa jyrkkää 
vastustusta herättäneitä säästöpaketteja, mutta – kuten kuviosta 5 ilmenee – sen 
valtionvelkakirjojen korot nousivat silti jyrkästi. Huhtikuussa 2010 Kreikka pyysi 
ensimmäistä tukipakettiaan Kansainväliseltä valuuttarahastolta ja euromailta. Eu-
romaiden valtiovarainministerit sopivat sen myöntämisestä 2.5.2010. 

9 Esimerkiksi jos valtio kuittaa vanhat velat ja niiden korot uutta velkaa ottamalla mutta ei ota lisää velkaa 
muuten, ja jos velkojen korkoprosentti on pienempi kuin bruttokansantuotteen kasvuprosentti, kuvion 6 
esittämä velkasumman ja bruttokansantuotteen suhde itse asiassa vähitellen pienenee.  
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Kreikan tilanne herätti epäilyksiä muidenkin PIIGS-maiden kyvystä ja halusta 
maksaa velkojaan, ja niiden valtionvelkakirjojen korot kääntyivät nousuun. Kuten 
kuviosta 6 käy ilmi, Italia ja Portugali olivat olleet pahoin velkaantuneita koko 
eurojäsenyytensä ajan, mutta suurin osa Espanjan ja Irlannin velkataakasta syntyi 
vasta vuoden 2008 finanssikriisin aikana tai sen jälkeen. Tällaisen kehityksen selitys 
löytyy – Espanjan tapauksessa osittain ja Irlannin tapauksessa miltei kokonaan – 
yksityisen sektorin ylivelkaantumisesta. 

Edellä kuvailtu yksityisen sektorin ylivelkaantuminen tuotti julkisen sektorin 
velkaa sekä epäsuorassa että suorassa mielessä. Yksityisen sektorin velkakriisin 
tuottama lama supisti verotuloja ja lisäsi julkisia menoja, ja lisäksi se aiheutti pank-
kikriisiin, jota hoidettiin valtion maksamalla pankkituella. Esimerkiksi Irlannin 
valtio takasi syksyllä 2008 seitsemän suuren pankin luotot, kun asuntohinnat olivat 
kääntyneet laskuun ja pankkisektori oli kriisiytynyt yhä useampien asuntoluotto-
jen muututtua ongelmaluotoiksi. Seuraavina vuosina takauksen välitön kustannus 
Irlannin valtiolle oli noin 60 miljardia euroa, mikä vastaa noin kolmasosaa Irlannin 
kriisiä edeltäneestä bkt:sta (McCarthy 2015, 35). Takauspäätöstä edelsi Euroopan 
Keskuspankin voimakas painostus, ja pankkien luottojen takaaminen oli myös ehto 
Irlannille myönnetylle tukipaketille (Sandbu 2015, 80–81).  

Eurokriisin aikainen valtiovarainministeri Jyrki Katainen (2017) kuvailee eloi-
sasti, kuinka dramaattisesti vuonna 2008 käynnistynyt kriisi muutti euroalueen 
luonnetta. Hänen mukaansa ”euroryhmä muutti luonnettaan täysin” ja ”hyvien 
aikojen talouspolitiikan keskustelukerhosta tuli kriisinhallintaryhmä”. Katainen 
kertoo, että euroryhmän kokousten esityslistat eivät useinkaan olleet hänen tie-
dossaan, kun hän kriisin aikana osallistui sen kokouksiin. Esimerkiksi Katainen ei 
tiennyt 9.5.2010 euroryhmän kokoukseen mennessään, minkä suuruisen pääoman 
euromaat kokouksessa perustettavalle rahastolle – Euroopan rahoitusvakausväli-
neelle (ERVV) – antaisivat. Katainen odotti kokouksessa sovittavan 160 miljardin 
euron kriisirahastosta, mutta EU-maat sitoutuvatkin siellä yhdessä Kansainvälisen 
valuuttarahaston kanssa 500 miljardin suuruiseen kriisifasiliteettiin.

Kataisen kuvailema hallitsematon ja sekava prosessi tuotti nykyisen, entistä by-
rokraattisemman ja monimutkaisia sääntelykehikkoja sisältävän eurojärjestelmän. 
Siinä Euroopan rahoitusvakausväline on korvautunut (vuonna 2012 perustetulla) 
pysyvällä Euroopan vakausmekanismilla (EVM). Koska vakausmekanismi myön-
tää luottoja vaikeuksiin ajautuneille euroalueen maille, se tuottaa moraalikadon 
ongelman: velkaantumisen kannusteet kasvavat, kun velkaantuneet maat tietävät, 
että EVM maksaa osan veloista tulevissa kriiseissä mahdollisesti aiheutuvista kus-
tannuksista.
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Moraalikadon ongelmaan on yritetty puuttua sääntelemällä euroalueen maiden 
julkisia talouksia ja pankkisektoreita entistä yksityiskohtaisemmin. Myös EKP:n 
valta on kasvanut, kun se on päässyt osallistumaan velkakriisimaiden luottojen 
ehtojen määrittämiseen. Euroopan unioni on ottanut käyttöön ns. sixpack -lainsää-
däntöön perustuvan eurooppalaisen ohjausjakson, vuosittain kussakin euromaassa 
toteutettavan prosessin, jonka kuluessa euromaiden talouksista kerätään tietoja ja 
niille esitetään yksityiskohtaisia maakohtaisia suosituksia.

Nykymuotoinen ohjausjakso alkaa marraskuussa, jolloin komissio julkaisee vuo-
tuisen kasvuselvityksen. Se esittää maakohtaiset raporttinsa kustakin ohjausjak-
soon osallistuvasta maasta helmikuussa, ja ko. maat esittävät kansalliset uudistus-
ohjelmansa sekä vakaus- ja lähentymisohjelmansa huhtikuussa. Komissio esittää 
puolestaan alustavat maakohtaiset suosituksensa toukokuussa, ja niiden lopullinen 
muoto kiinnitetään heinäkuussa. Jäsenmaiden oletetaan ottavan suositukset huo-
mioon seuraavan vuoden budjettiaan laatiessaan. Ohjauksellaan komissio pyrkii 
mm. ”edistämään rakenteellisten uudistusten tehokasta toteuttamista” (European 
Commission 2015). Komission suositukset saattavat koskea myös valtion budjetti-
valtaan kuulumattomia seikkoja, kuten (myös yksityisen sektorin) palkkakehitystä. 

Sixpack -lainsäädäntö mahdollistaa myös sanktioiden asettamisen suosituksista 
piittaamattomalle jäsenmaalle ainakin silloin, kun sen julkisen talouden tila ei to-
teuta vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyviä mitattavia vaatimuksia, esimerkiksi jos 
sen bruttokansantuotteeseen suhteutettu velka tai julkisen talouden alijäämä on 
liiallinen (European Commission 2015). Sanktiomenettelyä ei kuitenkaan ole 
vielä kertaakaan pantu toimeen (vrt. Taimio 2016, 37–38). 

Heinäkuussa 2016 Espanjaa ja Portugalia uhkasi sanktiomenettely, kun komis-
sio totesi niiden rikkoneen julkisen sektorin budjettialijäämää koskeneita ohjei-
ta (European Commission 2016a), mutta jäsenmaat hyväksyivät 9.8.2016 silti 
komission ehdotuksen, jonka mukaan sanktioiden sijaan Espanjalle ja Portugalil-
le määrätään uudet julkisen talouden tasapainottamisen aikataulut (European 
Commission 2016b). 

EU:n talousasioista vastaava komissaari perusteli komission ratkaisua mm. Eu-
roopan unioniin kohdistuvilla epäilyksillä sekä sillä, että ”laaja yleisö ei olisi ym-
märtänyt sanktioita, ei edes lieviä” (HS 28.7.2016). Perustelu saa sanktioiden mää-
räämisen näyttämään erittäin vaikealta myös tulevaisuudessa; Euroopan unionin 
joihinkin maihin kohdistamat sanktiot eivät otaksuttavasti tulevaisuudessakaan saa 
ymmärtämystä tai lisää EU:n suosiota niissä maissa, joihin sanktiot kohdistuvat. 

Valtiovarainministeri Alexander Stubb asetti vuonna 2015 Euroopan talous- ja 
rahaliiton kehittämistarpeita arvoineen työryhmän, joka kiinnitti huomiota – paitsi 
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em. sääntöjen toimeenpantavuuden ongelmaan – myös sääntöjen monimutkaisuu-
teen ja tulkinnanvaraisuuteen. Antti Suvannon johtama työryhmä huomautti myös, 
että komissiolla on sääntelyssä ongelmallinen kaksoisrooli, kun se on samanaikaises-
ti poliittinen toimija ja sääntöjä valvova viranomainen (Suvanto et al. 2015, 48). 

Keskitetty ohjaus tekee myös ”no bail-out” -periaatteesta, jonka mukaan euromaat 
eivät vastaa toistensa veloista, erittäin ongelmallisen (vrt. Suvanto et al. 2015, 
23).  Jos jokin maa velvoitetaan sakkojen uhalla noudattamaan suosituksia, jotka 
osoittautuvat huonoiksi ja johtavat maan ylivelkaantumiseen, tuntuu erittäin koh-
tuuttomalta velvoittaa ko. maa maksamaan ”huonojen neuvojen” tuottamat velat 
neuvojen antajan sijasta.

Suomessa 2012–2014 vallinnut taantuma oli toisenlainen

Vuosina 2008–2009 puhjennutta kriisiä seurasi Suomessa taantuma, jonka aikana 
vaihtotase kääntyi alijäämäiseksi, julkinen velka kasvoi ja yksikkötyökustannuk-
set kasvoivat kilpailijamaita nopeammin. Kuvio 7 esittää vuoden 2007 jälkeistä 
talouskasvua Suomessa, Ruotsissa, Saksassa sekä (kuvion vuosina 2007–2016 seit-
semällä taloudeltaan pienehköllä maalla laajenneella) euroalueella keskimäärin. 
Kuvio havainnollistaa, kuinka verrokkimaiden toipuessa vuoden 2008 romahduk-
sesta Suomen kansantalous kohtasi uusia vaikeuksia. 

Kuvio 7. BKT:n kehitys Saksassa, Suomessa, Ruotsissa ja euroalueella keskimäärin vuosina 
2007–2016. 
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Vuosina 2009–2016 Suomen verrokkimaita heikompaan bruttokansantuotteen 
kasvuun yhdistyi myös (kahden ja neljän miljardin euron väliin sijoittuva) vaihtota-
seen vaje ja julkisen sektorin velkaantuminen: Suomen vakaus- ja kasvusopimuksen 
kriteerein arvioitu, bruttokansantuotteeseen suhteutettu julkisen sektorin velka 
kasvoi vuosina 2009–2016 miltei kaksinkertaiseksi, 33 prosentista 63 prosenttiin. 
Kuvio 8 osoittaa, että samalla tehdasteollisuuden nimelliset yksikkötyökustannukset 
kasvoivat verrokkimaita nopeammin.

Kuvio 8. Tehdasteollisuuden nimelliset yksikkötyökustannukset Suomessa, Ruotsissa, Saksassa 
sekä euroalueella keskimäärin (indeksi; 2007=100). 
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Nimelliset yksikkötyökustannukset eivät kuitenkaan ole Suomen kohdalla teh-
dasteollisuuden kustannuskilpailukyvyn tavanomaisin mittari. Esimerkiksi paljon 
julkisuutta saaneissa Suomen Pankissa tehdyissä laskelmissa kilpailukyvyn mitta-
reina on Suomen kohdalla käytetty mm. tehdasteollisuuden reaalisia yksikkötyö-
kustannuksia, nimellisiä yksikkötyökustannuksia tehdasteollisuudelle välituotteita 
tuottavilla toimialoilla, sekä koko talouden vaihtosuhdekorjattuja yksikkötyökus-
tannuksia. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja on esittä-
nyt, että kuvion 8 esittämät tehdasteollisuuden nimelliset yksikkötyökustannukset 
eivät soveltuisi Suomen tehdasteollisuuden kustannuskilpailukyvyn mittareiksi 
Suomen vientituotteiden poikkeuksellisen hintakehityksen johdosta (Kajanoja 
2017). Kajanoja on päätynyt laskelmissaan tulokseen, jonka mukaan Suomen kus-
tannuskilpailukyvyn parantamisen tarve olisi vuonna 2015 ollut 10–15 prosenttia 
(Kajanoja 2015).
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Kajanojan laskelmat ja kuvion 8 kertovat Suomen yksikkötyökustannusten ver-
rokkimaita nopeammasta noususta. Kuvio 8 näyttää analogiselta PIIGS-maiden 
yksikkötyökustannusten nousua esittävän kuvion 4 kanssa, mutta selitys kuvioissa 
näkyvälle yksikkötyökustannusten nousulle on erilainen. Sellaiset tuotantoa su-
pistavat ”epäsymmetriset häiriöt”, joita ennen eurojäsenyyttä tarkasteltiin paljon 
Suomessa ja joihin myös yhteisvaluutta-alueiden ongelmia koskeva akateeminen 
tutkimus on suurelta osin keskittynyt, eivät kelpaisi esimerkiksi Kreikassa, Espan-
jassa ja Irlannissa ennen eurokriisiä tapahtuneen yksikkötyökustannusten nousun 
selitykseksi: kuten kuvio 2 osoittaa, eurokriisiä edeltäneet vuodet olivat ko. maissa 
nopean talouskasvun vuosia.

Kuten edellä todettiin, PIIGS-maissa yksikkötyökustannusten nousu perustui 
tällaisten epäsymmetristen häiriöiden sijasta siihen, että liian alhainen korkotaso 
sai PIIGS-maat velkaantumaan ulkomaille. Tämä lisäsi kotimaista luotonantoa, mikä 
oli omiaan kiihdyttämään talouskasvua ja palkkojen nousua. 

Kuvio 9. Arvonlisäys vuodesta 2007 alkaen eräillä teollisuusaloilla Suomessa neljännesvuosittain 
(miljoonaa euroa).
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Epäsymmetriset häiriöt selittävät kuitenkin yksikkötyökustannusten nousua Suo-
messa. Kuvio 9 esittää arvonlisäyksen kehitystä Suomen vientiteollisuuden tär-
keimmillä toimialoilla vuodesta 2007 alkaen. Suomessa elektroniikkateollisuuden 
arvonlisäys ei kääntynyt uuteen nousuun vuoden 2008 finanssikriisistä johtuneen 
supistumisen jälkeen vaan supistui edelleen niin, että vuoteen 2012 mennessä sen 
arvonlisäys oli enää vain vähän yli kolmasosa vuoden 2008 arvonlisäyksestä. Dra-
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maattisen muutoksen tärkein yksittäinen syy oli Nokian matkapuhelintuotannon 
supistuminen.

Vielä vuoden 2009 lopulla Nokian markkinaosuus kaikista maailmassa myydyistä 
matkapuhelimista oli noin 39 prosenttia, mutta se oli enää alle 5 prosenttia, kun 
Nokia myi matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille vuoden 2013 lopulla. Suo-
messa Nokian huono menestys näkyi irtisanomisina ja elektroniikkateollisuuden 
tuotannon supistumisena. Nokian vuosikertomusten mukaan vuonna 2008 henki-
löstön määrä Suomessa oli 23 320 henkilöä ja vuonna 2009 21 559 henkilöä, mutta 
vuonna 2014 Nokia työllisti Suomessa enää 6 855 henkilöä. 

Myös muun metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden hidas toipuminen perustui 
osittain toimialakohtaisiin erityistekijöihin, vaikka nämä tekijät eivät olleetkaan 
niiden kohdalla vaikutuksiltaan yhtä dramaattisia kuin elektroniikkateollisuudessa. 
Telakkateollisuuden vaikeudet, erityisesti Turun Pernon telakan tilapäinen vajaa-
käyttö, näkyivät vuoteen 2011 jatkuneena tuotannon supistumisena kulkuneuvojen 
valmistuksessa. 

Metsäteollisuuden arvonlisäyksen vaatimatonta kasvua selitti osin paperin tuo-
tannon supistuminen Suomessa: paino- ja kirjoituspaperin tuotantomäärä supistui 
vuoden 2009 ja vuoden 2016 välisenä aikana 26 prosenttia.10 Tuotannon supistu-
minen perustui vuosiin 2009–2016 ajoittuneisiin paperitehtaiden lakkautuksiin, 
mutta Äänekosken biotuotetehtaan käynnistyttyä elokuussa 2017 metsäteollisuuden 
arvonlisäys kääntynee uudelleen kasvuun. 

Neljännen epäsymmetrisen, Suomea muita euromaita enemmän koskettaneen 
häiriön on muodostanut vuodesta 2014 alkanut Venäjän kaupan voimakas supis-
tuminen, joka on johtunut Venäjään kohdistuneista pakotteista ja Venäjän vasta-
pakotteista sekä ruplan arvon heikkenemisestä.

Vain Suomeen kohdistuvia epäsymmetrisiä häiriöitä koskenutta, ennen vuotta 
1999 käytyä keskustelua jälkiviisaudella tarkastellen voinemme todeta, ettei euro-
jäsenyyttä pohdittaessa otettu huomioon niin vakavien häiriöiden mahdollisuutta 
kuin mitä Nokian romahdus ja sen kanssa miltei samanaikaisesti toteutuneet telak-
ka- ja metsäteollisuuden tuotannon sekä Venäjän kaupan supistuminen yhteisvai-
kutuksiltaan olivat. Euroon liittymistä pohtineiden ekonomistien ja poliitikkojen 
haluttomuus tarkastella tällaisia skenaarioita tuntuu jälkikäteen oudolta; olihan 
Suomi euroon liittyessään juuri toipunut vielä vakavammista ”epäsymmetrisistä 
häiriöistä”, 1990-luvun lamasta. 

10 Metsäteollisuus, https://www.metsateollisuus.fi/tilastot/10-Mets%C3%A4teollisuus/Julkinen-FI/
a10Tuotanto_Vuosi_002.pptx 
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Ennen eurojäsenyyttä ehdotetut palkkakustannuksia alentavat toimet, kuten lo-
marahojen tilapäinen poisto, olisivat olleet vaikutuksiltaan pieniä Suomea 2010-lu-
vun alussa kohdanneiden häiriöiden rinnalla. Kuten Ilmakunnas (tässä kirjassa) 
yksityiskohtaisemmin osoittaa, myös työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutus-
järjestelmän yhteyteen rakennettujen EMU-puskurien merkitys jäi vuotta 2008 
seuranneessa taantumassa vähäiseksi.11 Työeläkejärjestelmän EMU-puskuria ei ole 
käytetty työeläkemaksun alennuksiin, ja puskurin nykyisestä koosta on eri näke-
myksiä. Työttömyysvakuutukseen liittyvää puskurirahastoa käytettiin maksukehi-
tyksen tasaamiseen vuosina 2008–2010, mutta rahaston varallisuus on sittemmin 
kääntynyt negatiiviseksi. 

Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman bkt:n laskun jälkeen talouskasvu on 
jatkunut Ruotsissa ripeänä, ja Suomen kuuluminen yhteisvaluutta-alueeseen on 
nähty yhtenä syynä Suomen ja Ruotsin taloudellisen menestyksen dramaattiseen 
eroon.12 Yhteisvaluutta-alueella oman valuutan devalvointi ei ole mahdollista, ja 
kuten edellä todettiin, yhteisvaluutta-alueella tehty sisäinen devalvaatio on kilpai-
lukyvyn korjaamiskeinona vähemmän tehokas kuin mitä oman valuutan devalvaatio 
olisi. Maltilliset palkkaratkaisut vaikuttavat kilpailukykyyn devalvaatiota vähemmän 
mm. siksi, että ne eivät kohdistu eri tuloeriin devalvaation tasapuolisuudella, ja siksi 
että palkkojen alennukset välittyvät hintoihin vain hitaasti, jos lainkaan. Ruotsin 
ja Suomen menestyksen eroja selittää osin myös Ruotsin elvyttävämpi politiikka 
(vrt. Tanninen ja Tuomala 2016), mutta emme silti tiedä varmasti, olisivatko 
elvytys ja oman valuutan devalvoituminenkaan saaneet Suomea vuosina 2012–14 
kohdannutta taantumaa väistymään oleellisesti nopeammin kuin se euroalueeseen 
kuuluvassa Suomessa väistyi. 

Dramaattisessa häiriötilanteessa, jossa kokonainen korkean tuottavuuden toimiala 
romahtaa Nokia-vetoisen elektroniikkateollisuuden tavoin, devalvaationkaan kautta 
tapahtuva tuotannon palauttaminen kasvu-uralle ei välttämättä onnistu nopeasti, 
koska se edellyttää korvaavan tuotantokapasiteetin syntyä ja osaavan henkilöstön 
löytymistä muilla korkean tuottavuuden aloilla. Korvaavaa tuotantoa syntyy vähi-
tellen luovan tuhon kautta. Vaikka myös kustannuskilpailukyky on tärkeä luovan 
tuhon edistäjä, kuvion 8 esittämät koko tehdasteollisuuden yksikkötyökustannuk-
set tai Suomen Pankin suosimat aggregaattitason kilpailukykymittarit eivät kerro 
paljoakaan luovan tuhon edellytyksistä.

11  Se että puskurit eivät soveltuisi vakavien ja pitkäkestoisten vain Suomea koskettavien taloudellisten 
häiriöiden torjuntaan, oli melko ilmeistä jo puskureita perustettaessa (vrt. HS 18.11.1997, s. A2).
12 Suomen finanssikriisin jälkeistä taantumaa on käytetty esimerkkinä eurojärjestelmän haitallisuudesta 
jäsenilleen myös kansainvälisessä keskustelussa; ks. esim. Krugman (2015).
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Jälkimmäistä näkökohtaa havainnollistaa hyvin Suomen vuosien 2016–2017 suh-
dannekäänne, joka on käynnistynyt ilman, että väitetty 10–15 prosentin ”kilpailuky-
kykuilu” olisi hävinnyt (vrt. Kajanoja 2017, kuvio 3). Vuonna 2016 Suomen talous 
saavutti euroalueen keskimääräisen kasvuvauhdin (1,9 prosenttia), ja myös kuluvan 
vuoden vahva talouskasvu perustuu osin jo vuonna 2015, ennen kustannuskilpai-
lukykyä kohentaneen kilpailukykysopimuksen solmimista, tehtyihin päätöksiin.13 
Tätä kirjoittaessani (marraskuussa 2017) ei ole vielä selvää, kuinka paljon väitetty 
”kilpailukykykuilu” kaventuu vuonna 2017, mutta jo nyt on ilmeistä, että vuoden 
2017 vahvoihin kasvulukuihin ei ole tarvittu ”kuilun” poistamista kuin korkeintaan 
osittain.

Sääntöihin perustuva ja markkinakuriin perustuva 
rahaliitto 

Euroopan unionin vuonna 2016 Suomelle osoittamien suositusten mukaan on ”tär-
keää puuttua etenkin useita vuosia jatkuneeseen kustannuskilpailukyvyn heikke-
nemiseen, johon on syynä lähinnä se, että palkat ovat pitkään nousseet enemmän 
kuin tuottavuus” (Euroopan unionin neuvosto 2016/C 299/19). Ratkaisuksi 
kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen ongelmaan komissio suositti mm. paikal-
lisen sopimisen lisäämistä. 

Vuotta myöhemmissä suosituksissa katsotaan, että Suomen poikkeama rakenteel-
lisen alijäämän14 pienentämiselle asetetusta 0,5 prosentin tavoitteesta on hyväksyt-
tävissä osin kilpailukykysopimuksen johdosta (Euroopan unionin neuvosto 
2017/C 261/25). Tästä voinemme päätellä, ettei poikkeamaa olisi toisenlaisen työ-
markkinaratkaisun jälkeen hyväksytty. 

Suosituksissaan komissio on puuttunut muihinkin Suomen sisäpoliittisiin ky-
symyksiin kuin kilpailukykysopimukseen: sekä vuoden 2016 että vuoden 2017 
suosituksissa Suomea kehotetaan mm. toimiin, joilla hallintouudistus sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kustannustehokkuuden parantamiseksi ”hyväksytään ja toteu-

13  Esimerkiksi Valmet Automotiven ja Mercedes-Benzin sopimus uuden automallin (Mercedes-Benzin 
GLC) valmistuksen käynnistymisestä, päätös Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisesta ja Meyerin 
Turun telakan Costa Cruises -varustamolta saadut tilaukset tehtiin vuonna 2015 ennen kuin kustannus-
kilpailukykyä kohentanut kilpailukykysopimus solmittiin 29.2.2016.
14 Rakenteellisella alijäämällä tarkoitetaan julkisen talouden rahoitusalijäämää, josta on pyritty poista-
maan suhdanteiden ja erilaisten tilapäistekijöiden vaikutukset Komission valitsemalla, kaikkiin EU-maihin 
suunnilleen samalla tavalla sovellettavalla menetelmällä.
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tetaan oikea-aikaisesti” (Euroopan unionin neuvosto 2016/C 299/19; 2017/C 
261/25). 

Komissiolla ei kuitenkaan liene mitään erityistä kompetenssia ottaa kantaa siihen, 
tuottaako Suomen sote-uudistus niitä kustannussäästöjä, joita sen avulla on toivottu 
saavutettavan, ja viennin odottamaton kuluvana vuonna toteutunut kasvu osoittaa, 
että myös tilanneanalyysi, joka selitti Suomen vaikeuksia puuttuvalla hintakilpai-
lukyvyllä ja motivoi kilpailukykysopimusta, oli osin virheellinen. 

Jo ennen kuin komissio laati vuoden 2016 suosituksiaan, jotkut tutkijat olivat 
kritisoineet teollisuuden yli eri toimialojen aggregoitujen kilpailukykymittareiden, 
kuten Suomen Pankin suosimien reaalisten suhteellisten yksikkötyökustannusten, 
arvoa Suomen kehnon menestyksen selittäjinä (Sauramo 2015) ja selittäneet keh-
noa menestystä alakohtaisilla erityistekijöillä samaan tapaan kuin edellä tehtiin. 
Kustannuskilpailukykyä painottaessaan komissio asettuikin puolustamaan yhtä 
osapuolta akateemisten tutkijoiden välisessä kiistassa esittämättä menettelylleen 
mitään yksityiskohtaisia perusteluja.

Edellä esimerkkeinä käytetyissä, Suomelle osoitetuissa maakohtaisissa suosituk-
sissa esitetyt näkemykset toimenpiteistä, jotka olisivat hyödyllisiä julkisen talouden 
tasapainottamisessa, muistuttavat läheisesti niitä näkemyksiä, joita Suomen hallitus 
on keskipitkän aikavälin julkisen talouden suunnitelmissaan viime vuosina esittänyt. 
Komission näkökulman yksipuolisuus ei ensisijaisesti johdu puutteista suosituksia 
valmistelevien virkamiesten työtavoissa vaan virkamiehille asetettujen tehtävien 
mahdottomuudesta: komission talouden ja rahoituksen pääosaston virkamiesten 
olisi käytännössä mahdotonta perehtyä vaikkapa Suomen sote-uudistukseen niin 
yksityiskohtaisesti kuin aiheeseen erikoistuneet suomalaiset asiantuntijat ovat sii-
hen perehtyneet. 

Komission suositukset perustuvat väistämättä kansallisten toimijoiden asian-
tuntemuksen rinnalla pinnalliseen asiantuntemukseen, mutta suosituksille ei ole 
helppoa löytää vaihtoehtoa niin kauan kuin euromaat vastaavat epäsuorasti ( ja 
no-bail-out -periaatteen vastaisesti) toistensa veloista Euroopan vakausmekanis-
min ja valtionvelkakirjoja ostavan EKP:n välityksellä. Tietoisuus siitä, että muut 
euromaat auttavat vaikeuksiin joutunutta euromaata, aiheuttaa moraalikatoa ja 
lisää ylivelkaantumisen kannusteita. Niin kauan kuin näin on, ylivelkaantumisen 
pysäyttämiseksi tarvitaan ylikansallinen elin, joka esittää ylivelkaantumisen kiel-
täviä määräyksiä.

Edellä jo mainittu Suvannon työryhmä esitti keskusjohtoiselle rahaliitolle mie-
lenkiintoisen vaihtoehdon. Työryhmä esittää eurojärjestelmän vuoden 2008 krii-
sissä ilmenneiden ”valuvikojen” korjauksiksi kaksi erilaista visiota, ”keskitetyn 
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ohjauksen ja yhteisvastuun” rahaliiton ja ”markkinakurirahaliiton”. Keskitetyn 
ohjauksen rahaliitossa nykyistä suurempi osa jäsenvaltioiden finanssi- ja talous-
poliittisesta vallasta siirtyy keskitettyyn ohjaukseen. Markkinakurin rahaliitossa 
ylivelkaantuneella valtiolla on uskottava mahdollisuus velkajärjestelyyn (Suvanto 
ym. 2015, 23–25). Kun luotonantajat ovat tietoisia velkajärjestelyn mahdollisuu-
desta, ylivelkaantumista rajoittaa luotonantajien haluttomuus myöntää lisäluottoja 
pahoin velkaantuneelle maalle. Markkinakuri-EMU olisi Suvannon ym. (2015, 
85) mukaan kuitenkin mahdollinen vain pitkän siirtymäajan jälkeen mm. joidenkin 
euromaiden nykyisestä korkeasta velkaantumistasosta johtuen. 

Euroopan vakausväline on sopusoinnussa työryhmän visioiman markkinaku-
ri-EMU:n kanssa mutta vain edellyttäen, että siitä myönnetään rahoitusta pelkästään 
likviditeettiongelmien, muttei maksukyvyttömyysongelmien hoitoon (Suvanto 
ym. 2015, 14). Tällainen rajoite toki edellyttää, että likviditeetti- ja maksukyvyt-
tömyysongelmat ovat aina selkeästi eroteltavissa toisistaan, mikä ei suvereenin 
velallisen tapauksessa ole aivan ongelmatonta. 

Työryhmän sääntöperäiseen rahaliittoon kohdistuva kritiikki on ennen muuta sen 
toteuttamiskelpoisuuteen kohdistuvaa kritiikkiä. Kuten edellä jo todettiin, työryhmä 
näkee sääntöperäisen rahaliiton ongelmina lisäksi mm. sääntöjen monimutkaisuu-
den ja komission kaksoisroolin poliittisena toimijana ja sääntöjen ”neutraalina” 
valvojana (Suvanto ym. 2015, 48). Työryhmä arvelee, että onnistuessaan koko-
naisuuden huomiointi voisi tuottaa ”kaikkien jäsenvaltioiden kannalta parhaan 
lopputuloksen” mutta ohjauksen epäonnistuessa ”lopputuloksena voi olla kasvavia 
jäsenvaltioiden välisiä tulonsiirtoja ja syveneviä poliittisia ristiriitoja” (Suvanto 
2015, 85).

Parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttäisi kuitenkin myös, että keski-
tetyssä järjestelmässä politiikkasuosituksia antava toimija tietäisi optimaalisen 
politiikan kullekin jäsenmaalle. Eri politiikkatoimien seuraukset eivät juuri kos-
kaan ole varmuudella tiedettävissä. Aivan kuten yksittäisen valtion päätöksente-
kojärjestelmässä, myös keskitetyn ohjauksen järjestelmässä päämääräksi voidaan 
asettaa vain käytettävissä tiedon valossa parhaalta vaikuttavan politiikan valinta. 
Käytettävissämme oleva tieto taas riippuu osin siitä, millaista politiikkaa aiemmin 
on harjoitettu.

Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioissa, EU-maissa valtaa käyttävät 
puolueet saattavat poiketa toisistaan radikaalistikin, ja siksi jäsenmailla on mahdol-
lisuudet kokeilla hyvinkin erilaisia talouspolitiikan vaihtoehtoja. Markkinakuriin 
perustuvalla eurooppalaisella yhteisvaluutta-alueella mikään ei estäisi esimerkiksi 
yhtä maata elvyttämästä voimakkaasti samalla kun jokin toinen, vertailukelpoinen 
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maa leikkaisi voimakkaasti julkisia menojaan. Näin eri politiikkavaihtoehtojen toi-
mivuudesta saataisiin sellaista empiiristä tietoa, joka jää saavuttamatta silloin kun 
vertailukelpoisten maiden talouspolitiikka on samanlaista.

Keskitetyn ohjauksen järjestelmässä tilanne on toinen. Riippumatta siitä, perus-
tuuko komission keskitetty ohjaus ensisijaisesti sääntöihin vai harkintaan, komissio 
joutuu käyttämään yhtenäisiä kriteerejä suosituksia ja määräyksiä antaessaan. Siksi 
toisiaan muistuttavat, samassa suhdannetilanteessa olevat maat noudattavat keski-
tetyn ohjauksen rahaliitossa väistämättä samanlaista talouspolitiikkaa, jolloin eri 
politiikkavaihtoehtojen kokemusperäinen testaaminen käy mahdottomaksi. 

Suomi ja euro tulevaisuudessa

Edellä seurattiin Suomen rahapoliittisen regiimin kehitystä 1800-luvulta tähän päi-
vään saakka. Kuten taulukko 1 havainnollistaa, Suomi on rahapolitiikassaan pyrkinyt 
melkein koko ajan vakauteen aina siitä lähtien, kun markan ja ruplan kytkennän 
päätyttyä oman rahapolitiikan harjoittaminen tuli 1860-luvulla mahdolliseksi. Tau-
lukosta nähdään myös kuinka sodat, muut kansainväliset kriisit sekä devalvaatiot 
ja revalvaatiot erottavat vakaan markan kausia toisistaan. 

Syyskuussa 1992 alkaneella ja lokakuussa 1996 päättyneellä kellutuksen kaudel-
la ajatus pienen kansakunnan pysyvästi kelluvasta omasta valuutasta ei ollut niin 
tavanomainen kuin nykyään. Esimerkiksi Ruotsi oli siirtynyt kelluvaan valuuttaan 
vasta hivenen Suomen jälkeen, vuoden 1992 marraskuussa. 

Kun Suomi kiinnitti valuuttansa Euroopan valuuttajärjestelmään ERMiin, Ruot-
si pitäytyi kelluvaan valuuttaan. Markan ERM-kiinnitystä edeltäneet neljä vuotta 
olivat lyhyt aika kellutuksen hyvien ja huonojen puolien arviointiin. Kuten edellä 
nähtiin, esimerkiksi eurojäsenyyden ongelmien paljastuminen vaati kymmenen 
vuotta. Valinta (toistaiseksi) kelluvan valuutan ja eurojärjestelmän välillä tehtiinkin 
Suomessa ilman, että kummankaan vaihtoehdon hyvistä ja huonoista puolista olisi 
voitu esittää kokemusperäinen arvio.

Eurokriisi ja kriisin jälkeen syntynyt, alati monimutkaistuva eurojärjestelmän 
sisäinen byrokratia puoltavat näkemystä, että kelluvaan, omaan valuuttaan pitäy-
tyminen olisi ollut viisaampi ratkaisu. On silti syytä muistaa, että yhteisvaluutan 
myönteisten vaikutusten arviointi on kielteisten vaikutusten arviointia paljon vai-
keampaa. Kuten kuvio 9 havainnollistaa, Suomen kansantalouteen vuoden 2008 
jälkeen kohdistuneet häiriöt ovat olleet luonteeltaan niin poikkeuksellisia, että 
kansallisen valuutan devalvoitumisesta olisi ollut niiden torjunnassa luultavasti 
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vain varsin rajoitettu hyöty. Toisaalta EKP:n tavoitteekseen asettama hintavakaus 
on tuonut myös Suomen talouteen vakautta, vaikka tämänkin vaikutuksen suuruutta 
ja siitä saatavaa hyötyä on vaikea arvioida kvantitatiivisin mittarein.

Entä millainen on euron tulevaisuus, ja mitä se merkitsee Suomen kannalta? En 
edellä tarkastellut vaihtoehtoja, joissa Suomi eroaisi eurojärjestelmästä joko yk-
sipuolisella, välittömästi toteutettavalla päätöksellä tai siten, että Suomessa oli-
si siirtymävaiheessa käytössä sekä euro että kansallinen rinnakkaisvaluutta (vrt. 
Kanniainen ym. 2014, 133 ja 143–149). Nykyisen huonosti toimivan, sääntöjen ja 
suositusten varaan rakennetun euroalueen vaihtoehtona edellä tarkasteltiin markki-
nakurin rahaliittoa. Markkinakurin rahaliitossa euromaat eivät ota toistensa velkoja 
vastattavikseen, ja siinä euromaa saattaa myös jättää velkansa maksamatta. Ylivel-
kaantuneen maan luotonsaanti tyrehtyy markkinakurin liitossa siksi, että tietoisuus 
em. seikoista saa sijoittajat lopettamaan luottojen myöntämisen ylivelkaantuneelle 
maalle, ja siksi markkinakurin liitossa ei tarvita komission monimutkaisia ylivel-
kaantumista ehkäiseviä sääntöjä ja suosituksia. 

Ekonomistin näkökulmasta realistinen ja toimiva markkinakurin liitto ei tällä 
hetkellä kuitenkaan näytä toimivalta eikä realistiselta poliittisesti, koska sen kannat-
tajat ovat EU:ssa vaikutusvallaltaan marginaalisia niin federalistisiin, sääntöperäistä 
rahaliittoa kannattaviin voimiin kuin eurojärjestelmän hajottamiseen tähtääviin 
voimiinkin verrattuna. Niin sanottu ”viiden puheenjohtajan raportti” (Juncker 
ym. 2015) kiteyttää jyrkän federalistisen ja sääntöperäisen vision euroalueen tu-
levaisuudesta. Eurojärjestelmän todennäköisin tulevaisuuden skenaario lieneekin 
laimennettu painos raportin keskusjohtoisesta, entistä byrokraattisemmasta ra-
haliitosta. Toiseksi todennäköisin skenaario ei ole mutkaton markkinakurin liitto, 
vaan sellaisena voitaneen pitää euroalueen osittaista hajoamista jonkin (tätä kir-
joittaessani vielä ennakoimattoman) tulevan kriisin seurauksena. •
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5. Työmarkkinoiden sopeutuminen 
rahaliiton ja talouskriisin testissä

Vahvan talouskasvun ja ta-
sai sen tulonjaon yhdis-
telmä on pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion tavoite ja tavara-
merkki. Kansainvälisten vertailujen 
nojalla luonnehdinta on perustel-
tu ja isossa kuvassa Pohjoismaat, 
Suomi mukaan lukien, ovat viime 
vuosikymmeninä kuuluneet globa-
lisaatiokehityksen voittajiin. Useat 
analyysit näiden maiden talouden 
ja yhteiskunnan instituutioille tyy-
pillisistä piirteistä ovat osoittaneet, 
että kysymys ei ole sattuman oikus-
ta. Menestykseen on tarvittu monta 
osatekijää, joista kattavat kollektii-
viset työehtosopimukset ovat yksi 

keskeisimmistä. Palkkamalli ei ole irrallaan muusta yhteiskuntapolitiikasta. Sillä 
vaikutetaan hintakilpailukyvyn ja työmarkkinoiden vakauden ohella myös talouden 
uudistumiskykyyn ja tulonjakoon.

Finanssikriisin jälkimainingeista alkanut syvä taloustaantuma on laittanut työ-
markkinamallin testiin. Testi on ollut kova, kun huomioidaan taantumaan syvyys 
ja kesto. Tulevia testejä silmällä pitäen on hyvä käydä läpi tämän kriisin opetukset. 
Tässä kirjoituksessa hyödynnetään ennen Suomen EMU-jäsenyyttä käytyä eko-
nomistikeskustelua suomalaisten työmarkkinoiden haasteista ja muutostarpeista 
rahaliitossa. Osattiinko ylipäätään nähdä, kuinka suureen häiriöön työmarkkinat 
joutuvat sopeutumaan? Vastaavatko nyt käytetyt sopeutumiskeinot ennen jäsenyyttä 
esitettyjä keinoja? 

Erityisesti suurissa talouskriiseissä työ-
markkinoilta on vaadittu suurta 
sopeutumiskykyä. Viimeisimmässä 
kriisissä Suomen taloutta painoivat sekä 
kansainvälisen talouden häiriöt 
että maakohtaiset takaiskut. Raha-
liitossa suurin paine on kohdistunut 
työmarkkinoihin ja kollektiivisten 
sopimustenkin painoarvo on ollut
koetuksella. Sopimisen malli on murrok-
sessa. Aiemmista kokemuksista on syytä 
ottaa oppia.    
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Palkanmuodostus on yhteiskuntapolitiikan 
osa-alue, jota luonnehtii vahva historiariippu-
vuus. Taustaksi parin viime vuosikymmenen 
kehitykselle luodaan aluksi lyhyt katsaus aikai-
sempiin vuosikymmeniin ja tarkastellaan suoma-
laisen palkanmuodostusmallin ominaispiirteiden 
muotoutumista.  1960-luvun lopulla alkanutta 
varsinaisen tulopolitiikan kautta ehti kulua liki 
kolmekymmentä vuotta, kun työmarkkinoiden 
toiminta ja palkanmuodostuksen sopeutumis-
haasteet nousivat kriittisiksi tekijöiksi päätet-
täessä lopullisesti Suomen jäsenyydestä Euroo-
pan talous- ja rahaliitossa. 

Tässä kirjoituksessa toteutunutta kehitystä 
punnitaan vasten niitä ennakkoarviointeja, joita 
ekonomistit esittivät työmarkkinoiden muutok-
sista rahaliitossa ja tarvittavista uudistuksista. 
Lopuksi pohditaan, mitä uutta voitaisiin virheis-
tä oppia. Jäsenyyttä edeltäneet analyysit ja kes-
kustelut nostivat yhteiskunnallisen keskustelun 
ytimeen monet teemat, jotka ovat ajankohtaisia 
edelleen.

Kohti rahaliittoa: neuvottelujärjestelmien lyhyt historia 

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisen neuvottelumallin erityipiirteenä voi pitää 
sekä keskitettyjen ratkaisujen merkityksen säilymistä näihin päiviin asti että myös 
mallin valtiokeskeisyyttä. 

Valtiollisen tulopolitiikan juuret on nähty sodan aikana harjoitussa palkkasään-
nöstelyssä, jonka toimeenpanolle tarvittiin työmarkkinajärjestöjen tuki (Pekka-
rinen 1990a). Vielä pidemmälle taaksepäin kollektiivisten työehtosopimusten 
historia itsenäisessä Suomessa voidaan tiivistää taulukon 1 avulla. Vaikka ensimmäi-
nen valtakunnallinen työehtosopimus solmittiin jo vuonna 1900 graafisella alalla, 
työnantajien vastustuksesta ja kansalaissodan haavojen mukana niiden laajempi 
käyttöönotto siirtyi vuosikymmenillä eteenpäin. Osaltaan tähän vaikutti myös val-
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tiovallan penseä suhtautuminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin itsenäisyyden 
ajan alkuvuosina. 

Sittemmin suhtautuminen muuttui siinä määrin, että neuvottelujärjestelmää on 
voitu luonnehtia valtiokeskeiseksi. Valtion intressinä on ollut kytkeä palkanmuo-
dostus tukemaan vienti- ja investointivetoista kasvumallia, ja palkkaneuvotteluihin 
on kytkeytynyt vero-, sosiaali- ja maatalouspolitiikkaa koskevia ratkaisuja. 

Valtiovallalle alkoi siis jo sotien jälkeen muovautua aktiivinen rooli työelämän 
suhteiden ja funktionaalisen tulonjaon säätelyssä. Pelkistäen ilmaistuna voi todeta, 
että investointivetoiseisen kasvumallin asettamat reunaehdot olivat tämän kehi-
tyksen ajureita. Tämän kasvumallin piirteitä on tarkasteltu tarkemmin Sauramon 
ja Oeschin artikkelissa tässä kirjassa. 

Palkkamallin kannalta olennainen piirre liittyy siihen, että investointien kannatta-
vuus edellyttää pitkäjänteisyyttä ja mahdollisuutta ennakoida tulevaa tulonmuodos-
tusta. Valtiovallan intressin tulopolitiikassa voi nähdä juuri siten, että se on omalla 
toiminnallaan ja intressillään kolmikantamallissa pyrkinyt luomaan edellytykset 
pääomakannan kasvattamiselle investointeja tukemalla. 

Tässä tulkinnassa korostuu se, että kattavat ja riittävän pitkät palkkasopimukset 
poistavat investointien kannattavuuteen liittyvää epävarmuutta tehokkaammin kuin 
jatkuvasti uudelleen neuvoteltavat sopimukset (Vartiainen 2011). Sopimuksen 
astuttua voimaan investoiva yritys voi laskea etukäteen työntekijöille lankeavan 
osan investoinnin tuotosta ilman pelkoa palkkavaatimusten kasvusta tai lakoista 
sopimuskauden aikana. Yritykset voivat toisin sanoen laskea sen varaan, että yri-
tyksen omaan käyttöön jää kaikki muu hyvä kasvusta, jonka investointi saa aikaan. 
Tämä mahdollistaa suuremmat investoinnit kuin tilanne, missä tulonjakoon liittyy 
yrityksen kannalta suurempaa epävarmuutta. Pääomavaltaisen elinkeinorakenteen 
taloudessa korostui tällaisen ennakoitavuuden merkitys.

Tilausta kolmikantaiselle tulopolitiikalle synnytti myös rakenteellinen inflaa-
tioherkkyys, jota erityisesti talouden tuolloin merkittävimmän sektorin eli met-
säteollisuuden suhdannevaihtelut ruokkivat. Sen kannattavuuden paraneminen 
synnytti kasvupaineen koko muun talouden tuloihin ja hintoihin. Kehitys rapautti 
talouden kustannuskilpailukykyä, mikä puolestaan johti ajan mittaan toistuviin 
devalvaatioihin lääkkeenä tähän ilmiöön. Devalvaatioita edelsi tyypillisesti heiken-
tyneen kilpailukyvyn ohella vaihtotaseen alijäämä, hidas tai pysähtynyt talouskasvu 
ja työttömyyden lisääntyminen.

Toistuvilla devalvaatioilla tapahtuneita korjausliikkeitä on kutsuttu myös in-
vestointien kannattavuustakuuksi (Pekkarinen 1990b). Samalla ne kuitenkin 
synnyttivät talouteen uusia inflaatiopaineita tuontihintojen nousun kautta. Ne 
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Taulukko 1. Työmarkkinoiden neuvotteluasetelmat ennen rahaliiton aikakautta.

Jakso Valta-akselit ja 
-asetelmat

Piirteitä Järjestöjen kannalta

Yrityskorporatismi
1918–1939

* Hallituksen ja yritysten 
välillä
* 1930-luvun lopulla 
jyrkät luokkasuhteet 
alkoivat osin purkautua

* Työehtosopimuksia ei 
solmittu
* Hallituksen laatimat 
työlait jäivät tehottomiksi
* Puunjalostusteolli-
suuden intressit valtion 
toimien perustana

Työnantajat: tavoitteena 
yksipuolinen oikeus 
määrätä työehdot,  
suhdannevaihtelujen 
vaikutukset suoraan 
työvoimakustannuksiin
Palkansaajat: epä-
luottamus radikalisoi 
palkansaajajärjestöjä, 
poliittiset erimielisyydet 
synnyttivät järjestöllisen 
hajaannuksen

Valtiokorporatismi
1940–1955

Hallitus pyrki ohjaamaan 
keskusjärjestöjä ja mää-
rittämään näin hinta- ja 
kustannuskehitystä

* Sota-ajan poikkeusolot 
taustatekijänä
* 1950-luvulla järjestö-
jen valta-asema alkoi 
vahvistua suhteessa 
hallitukseen
* Vaihe mureni vuoden 
1956 yleislakkoon

Tammikuun kihlaukses-
sa 1940 työnantajain 
keskusliitto tunnusti 
ammattiliitot ja SAK:n 
neuvotteluosapuoleksi

Liittokorporatismi 
1956–1967

Keskeisimmät valta-
rakenteet toimivat 
hallituksen ja liittojen 
välillä, keskusjärjestöillä 
vähäisempi rooli

* Neuvotteluissa esillä 
vain alakohtaiset kysy-
mykset
* Kustannuskehityksen 
hillintä vaikeutui järjestö-
jen palkkakilpailussa
* Hallituksenkin mah-
dollisuudet vaikuttaa 
neuvotteluihin olivat 
vähäiset

Työntekijöiden ammatil-
lisessa järjestäytymisessä 
vallitsi hajaannus, kaksi 
rinnakkaista kilpailevaa 
keskusjärjestöä hajautti 
neuvottelutoimintaa

Yhteiskuntakorporatismi
1968–1994

* Keskitetyt toimintamal-
lit sekä keskusjärjestöjen 
rooli kasvoivat 
* Lähtökohtana hallituk-
sen ja työmarkkinajär-
jestöjen konsensukseen 
perustuva pitkäjänteinen 
talous- ja tulopolitiikka 

* Tulopolitiikan kausi 
alkoi vuoden 1967 de-
valvaation ”jälkihoitona” 
toteutetulla vakautusrat-
kaisulla
* Palkkojen ohella 
neuvotteluihin kytkettiin 
myös sosiaali- ja veropo-
litiikkaa koskevia asioita 

* Edellytyksenä oli 
palkansaajakeskusjär-
jestöjen hajaannuksen 
päättyminen, osin 
työnantajajärjestöjen 
myötävaikutuksella
* Alkuvaiheessa korostui 
järjestökeskeisyys ja 
yhteiskuntarauhan 
turvaaminen
* 1970-luvun lopulla 
tapahtui muutos kohti 
hallitusvetoisempaa 
mallia

Lähde: KAUPPINEN (2005). Tiivistys taulukkomuotoon on kirjoittajan laatima.
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yhdessä viennin kohonneen kannattavuuden ja työttömyyden alenemisen kanssa 
saivat aikaan palkkojen ja muiden tulojen kasvupaineita kompensaationa aiemmin 
toteutuneelle kehitykselle. Vähitellen aika oli jälleen kypsä uudelle vientiteollisuu-
den kannattavuustakuulle eli devalvaatiolle.

Tällainen kehityskulkujen toistuvuus antoi aiheen kutsua suomalaista suhdan-
nedynamiikkaa devalvaatiosykliksi. Pekkarinen (1990a) on luonnehtinut de-
valvaatiosykliin liittynyttä palkanmuodostuksen mallia ”on-off-tulopolitiikaksi”. 
Siinä tulopolitiikalla oli keskeisin rooli devalvaatioiden jälkeisinä nousukausina, 
jolloin sen avulla tähdättiin inflaation torjuntaan ja pyrittiin säilyttämään avoimen 
sektorin parantunut kannattavuus. 

Työnantajien ja valitussa kasvumallissa myös valtion intressinä voi siis nähdä 
investointien ja vientiteollisuuden kannattavuuden varmistamisen tulopolitiikan 
perusteena. Palkansaajien saamapuolelle voi lukea talouskasvun ja sen mukanaan 
tuoman paremman työllisyyden sekä myös hyvinvointia tukeneet sosiaali- ja ve-
roratkaisut, joilla valtio avitti palkkaratkaisujen aikaansaamista. Mallin toiminta 
edellytti päätöksenteon keskittämistä valtakunnalliselle tasolle ja korosti keskus-
järjestöjen roolia, jotta esimerkiksi kytkökset palkkaratkaisujen ja talouspolitiikan 
päätösten välillä saattoivat muodostaa odotetulla tavalla toimivan kokonaisuuden.

Mallin toimivuutta voi arvioida esimerkiksi Sauramon (2016) palkkamaltin 
toteutumista koskevan tilastollisen analyysin perusteella. Analyysi kattaa vuodet 
1962–2014, ja tarkastelu on siinä jaettu ajanjaksoihin sen mukaan, luonnehtiiko 
kyseessä olevaa jaksoa palkkamaltti vai sen puute. Tällä kriteerillä mitattuna tulopo-
litiikan jakson alkuvuosikymmeniin liittyi sekä onnistumisia että epäonnistumisia. 

Esimerkiksi 1970-luvun puoliväliin osui taantuma, jota ei osattu palkkaratkaisuis-
sa ennakoida. Suuret liukumat kiihdyttivät palkkainflaatiota. Kuitenkin kyseisen 
vuosikymmenen lopulla alkoi jakso, jolloin palkkakehitys pysyi keskimäärin hyvin 
ns. jakovaran puitteissa. Myös Pekkarinen (1990b) tulkitsi 1980-luvun kehityksen 
tulopolitiikan kannalta myönteiseksi samalla kuitenkin kysyen, oliko tulopolitiikka 
menestyksen syy vai seuraus. Seuraukseksi se voitaisiin tulkita, mikäli arvioidaan 
kasvutekijöiden muutoin olleen Suomen kannalta otollisia ja vahva talous pikem-
minkin ylläpiti tulopolitiikkaa pikemminkin kuin oli sen seurausta. 

Keskustelu liittymisestä Euroopan yhteisöön ja sittemmin myös sen rahaliittoon 
tuli ajankohtaiseksi 1990-luvun alussa samaan aikaan, kun koettiin historiallisen 
suuri talouskriisi ja työttömyyden kasvu. Tuolloin tulopolitiikka joutui suureen tes-
tiin, kun kriisiä pyrittiin aluksi selättämään ilman devalvaatiota palkkoja alentamalla 
ja siirtämällä työeläkkeiden maksurasitusta palkansaajille. Pakkodevalvaatioihin 
ajautuminen katkaisi tämän sisäisen devalvaation mallin käytön sellaisenaan. Jat-
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kossa kuitenkin seurasi palk-
kajäädytys, ja palkansaajien 
työeläkemaksusta tuli pysyvä 
osa eläkkeiden rahoitusta.

Markan merkittävä deval-
voituminen oli ratkaiseva as-
kel lamasta irrottautumises-
sa, mutta talouden häiriöiden 
korjaajana se koettiin kuiten-
kin yhä yleisemmin ongelmal-

lisena. Se oli jo varsin vakiintuneesti opittu näkemään pikemminkin inflaatiota 
ruokkivana ilmiöinä kuin välttämättömänä kilpailukykykorjauksena (Kiander 
2001). Tämä ajattelutapa heijastui vahvasti myös rahaliiton jäsenyyden vaikutusten 
arviointiin.

Ennakkoarviot rahaliiton työmarkkinavaikutuksista 
ja tarvittavista sopeutustoimista

Suomen mahdollista Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä arvioitaessa vaikutukset maa-
taloussektoriin korostuivat anayyseissä, julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. 
Jäsenyyden Euroopan unionissa varmistuttua keskustelu siirtyi rahaliiton jäsenyy-
den hyötyjen ja haittojen puntarointiin, ja siinä puolestaan korostui työmarkkinoilta 
uudessa tilanteessa vaadittava sopeutumiskyky. 

Tätä taustaa vasten on varsin ymmärrettävää, että työmarkkinajärjestöjen tär-
keäksi tehtäväksi tuli muodostaa oma kantansa rahaliiton jäsenyyteen. Samassa 
yhteydessä ne myös asettivat reunaehtoja mahdolliselle jäsenyydelle. Työmark-
kinajärjestöjen ratkaisuilla on puolestaan nähty olevan hyvin keskeinen rooli niin 
rahaliittoa koskevissa mielipiteissä ja kansalaiskeskustelussa kuin lopullisissa pää-
töksenteossakin sekä Suomessa että Ruotsissa (Paju 2017). 

Suomessa esimerkiksi SAK teki äänestyksen jälkeen päätöksen, jolla tuettiin 
osallistumista rahaliittoon. Sen sijaan Ruotsissa sisarjärjestö LO:lla oli 1990-luvun 
lopulla kielteinen kanta jäsenyyteen. Sittemmin kansanäänestyksen yhteydessä 
vuonna 2003 se ei ottanut virallista kantaa periaatteellisesta tuesta huolimatta, 
koska sen vaatimuksia muun muassa puskurirahastoista ei oltu toteutettu. 

Seuraavaksi luodaan katsaus siihen, millaisiksi tutkijat arvioivat rahaliiton vaiku-
tukset työmarkkinoiden toimintaan ennen jäsenyyden alkamista. Sen jälkeen tarkas-

Taulukko 2. Palkkamaltti Suomessa 1962–2014.

Ajanjakso Ajanjakson luonne
1962–1974 Palkkamaltin ja murroksen vuodet
1975–1977 Hullut vuodet
1978–1989 Lähes normaalit vuodet
1990–1994 Kallion ratkaisu, lamaan sopeutuminen
1995–2007 Palkkamaltin vuodet
2008–2014 Lähes normaalit vuodet

Lähde: SAURAMO (2016).
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tellaan sitä, minkälaisia muutoksia työmarkkinoiden toimintatapoihin jäsenyyden 
ennakoitiin edellyttävän. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten työmarkkina-
järjestöt suhtautuivat esitettyihin muutostarpeisiin ja mitä ennakkoedellytyksiä ja 
reunaehtoja ne asettivat myönteiselle suhtautumiselleen jäsenyyteen. 

Rahaliiton muodostumista ja siihen sopeutumista kansallisilla työmarkkinoilla 
voi pitää yhtenä merkittävänä murroskohtana. Se on merkinnyt pysyvää sopeu-
tumista alhaiseen inflaatioon ja vaatimusta suuremmasta työvoimakustannusten 
joustosta eli aiempaa tiukempia reunaehtoja palkanmuodostukselle ja palkkaneu-
votteluille. 

Monia ennakkoarviointeja rahaliiton vaikutuksista 
Jukka Pekkarisen johdolla toiminut EMU-asiantuntijatyöryhmä jätti raporttinsa 20 
vuotta sitten (VNK 1997). Yksi asiantuntijaryhmän keskeisistä kysymyksistä liittyi 
työmarkkinoiden ja erityisesti palkanmuodostuksen sopeutumiseen. Arvioidensa 
tueksi työryhmä tilasi lisäksi tutkijoilta taustaraportteja, joista osa käsitteli työ-
markkinoiden sopeutumista (Koskela ja Vartiainen 1997; Pehkonen 1997; 
Ilmakunnas ja Julkunen 1997). 

Yksittäisiä muita analyysejä rahaliiton jäsenyyden työmarkkinavaikutuksista 
julkaistiin runsaasti myös muutoin. Niihin lukeutuivat kolmen tutkimuslaitoksen 
(ETLA, PT, VATT) yhteistyönä tehty Työmarkkinat EMUssa -raportti (Allén ja 
kaitila 1996) sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisut Kiander (1996) 
ja Allén (1997). Laitoksen julkaisemassa Talous & Yhteiskunta -lehdessä aihetta 
tarkasteltiin erikoisnumerossa 1/1997 sekä useissa muissa artikkeleissa, esimerk-
keinä Kiander (1995) ja Pekkarinen (1995). 

Työmarkkinoiden sopeutuminen edellytti myös työmarkkinajärjestöjen omia ar-
viointeja kannanottojensa tueksi. Kaiken kaikkiaan keskustelun ja päätöksenteon 
tueksi tuotetun aineiston määrä oli poikkeuksellisen iso, ja se antaa hyvän pohjan 
myös arvioida nyt jälkikäteen sitä, miten toteutuneet kehityskulut ja sopeutumis-
mallit ovat vastanneet ennakkoarvioinneissa esitettyjä.
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EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti
Painokkaimpana etukäteisarviona voidaan luonnollisesti pitää EMU-asiantuntija-
työryhmän raporttia (VNK 1997).1 Se edustaa tässä laajemminkin pari vuosikymmen-
tä sitten esitettyjä arvioita ja on lähtökohta luonnehdittaessa ennakkoarviointien ja 
toteutuneen kehityksen vastaavuutta.2 Raportissa ja laajemmin aikalaisarvioinneissa 
rahaliiton etuina nähtiin tehokkuushyödyt, jotka ilmenevät muun muassa valuu-
tanvaihtoon liittyvien kustannusten ja valuuttakursseihin liittyvän epävarmuuden 
alentumisena sekä vaihdannan ja kilpailun kasvuna. Sen sijaan talouden vakauteen 
nähtiin liittyvän erisuuntaisia vaikutuksia: inflaatioherkkyys todennäköisesti vä-
henisi, mutta riittävä sopeutuminen ns. epäsymmetrisiin häiriöihin muodostaisi 
riskitekijän. 

Epäsymmetrisillä häiriöillä tarkoitetaan sellaisia talouden takaiskuja, jotka koh-
distuvat painokkaasti yksittäiseen jäsenmaahan pikemmin kuin tasaisesti kaikkiin. 
Suomen kohdalla hyvä esimerkki on paperin hinnan lasku kansainvälisillä markki-
noilla, sillä metsäteollisuuden osuus maamme viennistä on keskimääräistä suurempi. 
Vientihintojen lasku heikentää teollisuuden kannattavuutta ja luo paineen muun 
muassa palkkakustannusten alentamiseksi, kun rahaliiton oloissa valuuttakurssi 
ei olisi vaimentamassa kannattavuusvaikutuksia. 

EMU-asiantuntijaryhmän mukaan monet häiriöiden epäsymmetriaan vaikut-
taneet tekijät olivat menettäneet jo merkityksensä tai poistuisivat rahaliittoon 
osallistumisen ja taloudellisen integraation syvenemisen myötä. Siitä huoli-
matta vastaaviin häiriöihin tulisi varautua myös tulevaisuudessa, minkä nähtiin 
korostavan työmarkkinoiden toimivuuden, tuotannontekijöiden liikkuvuuden ja 
finanssipolitiikan merkitystä. Mahdollisuudet harjoittaa suhdanteita tasaavaa fi-
nanssipolitiikkaa arvioitiin kohtuullisen hyviksi. 

Sen sijaan työmarkkinoille kohdistuvat muutospaineet arvioitiin ilmeisiksi. Niiden 
nähtiin liittyvän tarpeeseen sekä sopeutua alhaiseen inflaatioon että lisätä työvoi-
makustannusten joustavuutta eri suhdannetilanteissa. Nämä samat muutospaineet 
tunnistettiin varsin systemaattisesti myös aikakauden muissa arvioinneissa. Toi-
saalta työvoimakustannusten lisäjoustojen kohdalla niissä esiintyi eroja tarvittavan 

1 Työryhmä ei antanut virallista suositusta joko rahaliittoon liittymisestä tai sen ulkopuolelle jäämisestä, 
toisin kuin sen esikuvana toiminut vastaava ruotsalainen asiantuntijaryhmä (SOU 1996). Ruotsalaisen 
asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Lars Calmfors (2009) on arvioinut, että Suomessa taloustie-
teellinen analyysi vähätteli epäsymmetristen häiriöiden vaaroja ja liioitteli matalan inflaation, matalien 
korkojen ja laajentuvan kaupan tuomia hyötyjä. Rahaliittoon liittymisen riskejä korostava analyysien 
määrä jäi meillä harvalukuisaksi. Niistä esimerkki on Ahtiala (1997).  
2 On kuitenkin syytä huomata, että EMU-jäsenyyttä koskeva valtioneuvoston selonteko korosti työmarkki-
noiden joustavuudelle asetettavia vaatimuksia vähemmän kuin EMU-asiantuntijaryhmä (Pikkarainen 
2014). Muutoinkin siinä heijastui vahvempi usko EMUn vakauteen. 
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sopeutuksen mittaluokkaa arvioitaessa. Osin myös keinojen suhteen näkemykset 
poikkesivat toisistaan. 

Asiantuntijatyöryhmä arvioi, että tarvittavat joustot työmarkkinoilla saadaan 
aikaiseksi. Joustoja voidaan lisätä tasaamalla välillisten työvoimakustannusten 
kehitystä yli suhdanteiden, lisäämällä yritys- ja yksilötason joustoja esimerkiksi 
kasvattamalla henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvia palkan eriä työehtoso-
pimusten puitteissa ja sallimalla yritystasolla palkkojen suurempi vaihtelu tauluk-
kopalkkojen yläpuolella. 

Huomiota kiinnitettiin myös ”vakavan, kansallista laatua olevan taloudellisen 
laman” tilanteessa vaadittavaan sopeutukseen, joskin tällaista tilannetta pidettiin 
epätodennäköisenä. Valuutan kellutusvaihtoehto tarjoaisi reaalipalkkojen nopean 
sopeutusmekanismin, joka rahaliiton vaihtoehdossa puuttuu. Rahaliiton oloihin 
tulisi sen vuoksi erikseen rakentaa valmiiksi mekanismi, jolla voitaisiin alentaa 
nimellisiä työvoimakustannuksia mahdollisimman nopeasti vakavan häiriön il-
maantuessa.

Perustan ryhmän analyysille ja suosituksille muodosti ennen kaikkea kirjoittaja-
kaksikon Koskela ja Vartiainen (1997) laatima tausta-analyysi.3 Siinä pyrittiin 
erottamaan rahaliiton pitkän aikavälin vaikutukset siirtymävaiheen vaikutuksista 
ja toisaalta arvioitiin työmarkkinoiden kykyä sopeutua häiriöihin. 

Pitkän aikavälin tarkastelussa arvioitiin rahaliiton vaikutuksia rakenteelliseen 
työttömyyteen.  Johtopäätöksenä oli ekonomistianalyysille tyypillisen tapaan se, 
että rahaliitolla voi olla sekä rakenteellista työttömyyttä lisääviä että sitä vähentäviä 
vaikutuksia. Sitä todennäköisesti vähentäisi työvoiman kysynnän kasvu reaalikor-
kojen laskun vahvistaessa investointeja ja se, että kilpailun kiristyminen ja pää-
oman entistä suurempi liikkuvuus kasvattavat työn kysynnän palkkajoustoa, mikä 
maltillistaa palkkavaateita. Rakenteellista työttömyyttä voi sen sijaan kasvattaa 
työttömyyden hystereesi, minkä johdosta kerran kohonneella työttömyydellä on 
taipumus jäädä pysyväksi ilmiöksi. Tämä voi tapahtua silloin, jos talous sopeutuu 
rahaliitossa puutteellisesti (tai liian vitkaan) sitä kohtaavaan häiriöön.

Myös liian alhaisen inflaatiotavoitteen nähtiin muodostavan riskin rakenteellisen 
työttömyyden kannalta. Nimellispalkkojen ollessa jäykkiä alaspäin inflaatio voi olla 
”voidetta”, joka mahdollistaa tarvittavan reaalipalkkojen joustavuuden ja suhteel-
listen palkkojen muutokset paremmin kuin hyvin matala inflaatio. Nimellispalk-
kojen ollessa jäykkiä reaalipalkkojen joustoa onkin perinteisesti haettu hintatason 
muutosten kautta, ja valuutan devalvoiminen on ollut tapa laskea vientiteollisuuden 

3 Professori Erkki Koskela toimi asiantuntijatyöryhmän jäsenenä ja erikoistutkija Juhana Vartiainen 
työryhmän sihteerinä. 
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reaalipalkkaa nimellispalkkojen laskun sijasta. Tällöin ilman muita muutoksia it-
senäisen raha- ja valuuttakurssipolitiikan menettämisen riskinä on sopeutumis-
kyvyn heikkeneminen. Ongelmia voi lisätä se, että matalan inflaation vakiintuessa 
pitkäaikaiset ja kiinteät sopimukset voivat yleistyä ja voimistaa nimellisjäykkyyttä. 
Kirjoittajien mielestä oli oletettavaa, että työmarkkinoilla kyllä tiedostetaan tarve 
lisätä nimellispalkkojen joustavuutta, mutta täyttä varmuutta tästä ei ole.

Poikkeukselliset häiriöt ennakkoarvioinneissa ja kannanotoissa
Testi työmarkkinoiden sopeutumiskyvylle muodostuu luonnollisesti sitä suurem-
maksi, mitä suuremmasta kriisistä ja sopeutumistarpeesta on kysymys. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana koettu finanssikriisi ja sitä seurannut eurokriisi ja pitkit-
tynyt taantuma tekevät mielenkiintoiseksi arvioida jälkikäteen ennakkoarviointeja 
tällaisen suuren kriisin mahdollisuudesta. 

Ennen rahaliiton jäsenyyttä varautuminen poikkeustiloihin nousi luonnollisesti 
esille, kun päätöstä rahaliiton jäsenyydestä tehtiin tilanteessa, missä käytännön 
kokemus ja opetus talouden isosta kriisistä oli juuri saatu Suuressa Lamassa. Esi-
merkiksi Kiander (1994) muistutti siitä, että historian valossa tarvittavat korjaus-
liikkeet ja niihin liittyneet devalvaatiot ovat olleet varsin suuria kuten 1970-luvun 
lopulla ja juuri 1990-luvun alussa. Tällöin samaan päämäärään pääsemiseksi olisi 
noissa tilanteissa tarvittu niin suuret palkanalennukset, että seurauksena olisi ollut 
deflaatiokierre. 

Kiander myös kritisoi aikalaisten näkemyksiä, jossa ei tunnistettu eroa sen suh-
teen, alenevatko reaalipalkat nimellispalkan alennusten vai devalvaation seurauk-
sena. Kiander näki devalvaation etuna palkanalennusten suhteen sen, että kilpailu-
kyky paranee nopeasti mutta tulojen lasku toteutuu tuontihintojen nousun mukana 
vähitellen.  Rahaliitossa kustannustason alentamiseksi voitaisiin kuitenkin käyttää 
nimellispalkkojen alentamisen ohella myös voitoista tinkimistä, irtisanomisia ja 
tuotannon supistamisia, julkisen vallan tukea ja työajan joustoja. Ennen kaikkea 
keinot tulisi miettiä hyvissä ajoin valmiiksi ennen kriisin puhkeamista. 

Edellä käsitellyssä EMU-raportissa poikkeuksellisten ankarien häiriöiden yhtey-
dessä tarvittavan reaalipalkkajouston tarve tuotiin lyhyesti esiin työmarkkinoita 
koskevan luvun johtopäätöksissä. Tällaisten häiriöiden yhteydessä tarvittava reaali-
palkkajousto arvioitiin saavutettavan helpommin markan kellutuksen vaihtoehdossa 
kuin rahaliitossa. Rahaliiton vaihtoehdossa palkkojen jäädytystä tai alennuksiakaan 
ei pitäisi poissulkea ja tämä puolestaan edellyttäisi todennäköisesti keskitettyjä 
ja ajallisesti yhteensovitettua tulosopimusta. Samalla ”suuri kriisi” olisi peruste 
sille, että ”jonkinlainen tulopoliittinen yhteydenpitokoneisto pidetään kunnossa”. 
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Jälkikäteisarvioinnin kannalta on valitettavaa, että raporttiin ei sisältynyt konk-
reettista määrittelyä ”suurelle kriisille” ja sen mittaluokalle. Holm ja Tossa-
vainen (1996) pyrkivät arvioimaan kvantitatiivisesti, kuinka suuria nimellispalk-
kojen alennuksia rahaliiton oloissa tarvittaisiin häiriötilanteissa, missä aiemmin 
on turvauduttu devalvaatioihin. Lähtökohtana heidän tarkasteluissaan olivat 10 
prosentin devalvaation vaikutukset ja kaksi erilaista oletusta siitä, miten tuottaja-
hinnat muuttuvat palkanalennusten seurauksena. Laskelmien mukaan devalvaatiota 
vastaavat työllisyysvaikutukset saataisiin 3–4 prosentin nimellispalkkojen laskul-
la sellaisessa kriisissä, missä tuottajahinnat eivät lainkaan reagoisi kustannusten 
laskuun ja reaalipalkkojen aleneminen olisi nän ollen maksimaalista. Sen sijaan 
”normaaliaikoina” nimellispalkkojen alennukset laskevat myös tuottajahintoja ja 
vaadittava nimellispalkkojen nousu muodostuu suuremmaksi ja olisi esimerkiksi 
metalliteollisuudessa liki 10 prosentin luokkaa.

 Johtopäätöksensä Holm ja Tossavainen perustivat edellä ensin mainittuun vaih-
toehtoon ja totesivat sen pohjalta, että lomarahojen väiaikaisilla leikkauksilla saa-
vutettaisiin samat vaikutukset kuin 10 prosentin devalvaatioilla. Näihin laskelmiin 
perustuen Pehkonen (1997) totesi EMU-asiantuntijatyöryhmälle laatimassaan 
taustaraportissa, että työmarkkinoiden sopeutumisvaatimukset tuntuvat siedettä-
viltä. Johtopäätöksen perusteena oli ensinnäkin se, että yli 10 prosentin suuruista 
devalvaatiota vastaavaalle palkkasopeutukselle on harvoin tarvetta ja devalvaatio-
syklistä irti pääseminen vähentäisi tarvetta entisestään. Lisäksi palkkasopeutuksen 
rinnalla voitaisiin käyttää muita keinoja kuten työaikajoustot, yritysten tasesopeu-
tuminen, finanssipolitiikka ja erilaiset rahastot.

Tulkinta työmarkkinoiden ”siedettävistä” sopeutumistoimista ja häiriöiden mitta-
luokasta selittänee myös sitä, miksi pohdinta taloutta kohtaavista poikkeuksellisen 
ankarista häiriöistä jäi suppeaksi EMU asiantuntijatyöryhmän työssä. Arvio 3–4 
prosentin palkanalennuksista, jotka olisi mahdollista saavuttaa tilapäisin lomara-
haleikkauksin, perustui kuitenkin osin rajoittavaan oletukseen muuttumattomista 
tuottajahinnoista. Tilapäinen lomarahaleikkaus merkitsisi myös vastaavasti ansioi-
den nousua melko pian sopeutusjakson päätyttyä ja olisi todennäköisesti kuiten-
kin vaikea käytännössä toteuttaa. Viime vuosien toteutuneen kehityksen valossa 
voi todeta, että taloutta kohtaavat häiriöt voivat mittaluokaltaan olla sellaisia, että 
niiden on katsottu edellyttävän suurempia sopeutustoimia. 
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Sopeutumiskeinoista poikkeusoloissa
Nimellispalkkojen jäykkyys alaspäin ei ole vain Suomelle tyypillinen piirre vaan 
pikemminkin universaali ilmiö, ja sopiminen aikaisempaa alemmista palkoista on 
luonnollisesti vaikea asia työmarkkinaneuvotteluissa. Onkin helppo ymmärtää, että 
vaihtoehtoiset tai sitä täydentävät sopeutumismallit nousivat olennaiseksi osaksi 
yhteiskunnallista keskustelua parikymmentä vuotta sitten. Työmarkkinajärjestöjen 
kannalta kysymys muodostui aivan perustavaa laatua olevaksi. Yksi ratkaiseva tekijä 
palkansaajajärjestöjen jäsenyyttä puoltavalle kannalle oli se, että työmarkkinoilla 
päästiin sopuun niin sanotuista puskurirahastoista.

Päätöstä puskurirahastoista edelsi keväällä 1997 työmarkkinakeskusjärjestöjen 
yhteinen EMU-kannanotto (liite). Siinä kirjattiin talouspolitiikan perustelluiksi 
tavoitteiksi kilpailukyvyn ylläpitäminen ja matala inflaatio jäsenyysratkaisusta 
riippumatta. Lisäksi järjestöt totesivat, ettei EMU-jäsenyys merkitse työ- tai vir-
kaehtosopimusten vähimmäisehtoihin eikä työehtosopimusten yleissitovuuteen 
puuttumista tai nimellispalkkojen alentamista. Siinä korostettiin myös kolmi-
kantayhteistyön merkitystä muuttuvissa oloissa ja sen perusrakenteita eli järjes-
täytymisvapautta, tasavertaisuuden pohjalta lähtevää sopimustoimintaa työ- ja 
virkaehtosopimuksineen, laissa säädettyä työehtosopimusten yleissitovuutta ja 
työtaisteluoikeutta. Työehtosopimusjärjestelmän kehittämistarpeina nostettiin 
esille tarve liittotason ratkaisujen koordinointiin, ala- ja työpaikkakohtaisten te-
kijöiden huomioiminen palkkausjärjestelmissä sekä henkilöstörahastot ja muut 
tulokseen sidotut erät. 

Kannanoton keskeinen kohta koski uusia sosiaalivakuutuksen yhteyteen rakennet-
tavia suhdannepuskureita.4 Niillä varaudutaan talouden lyhytkestoisiin häiriöihin 
tilanteessa, missä valuuttakurssi ei jousta. Toisin sanoen sosiaalivakuutusmaksujen 
suhdannesidonnaisilla muutoksilla tähdätään riittävään joustoon työvoimakus-
tannuksissa, jotta vältyttäisiin palkanalennuksilta tai minimoitaisiin ne häiriön 
iskiessä talouteen. 

EMU-puskureista käynnistettiinkin nopeasti selvityksiä ja niiden pohjalta perus-
tettiin puskurirahastot työeläke- ja työttömyysvakuutusjärjestelmään. Holm ym. 
(1997) pyrkivät selvityksessään määrittämään muun muassa rahastojen riittävän 
koon. Laskelman taustalla olevan oletuksen mukaan talous kokee kerran kymme-
nessä vuodessa vuoden pituisen suosiollisen vientihintojen jakson (hinta nousee 
10 prosenttia) ja vastaavasti yhden epäedullisen jakson (hinta laskee 10 prosenttia).  
Tulosten mukaan rahaston suuruudeksi riittää noin 3–5 prosenttia palkkasummas-

4 EMU-asiantuntijatyöryhmä viittasi raportissaan mahdollisuuteen rakentaa välillisten työvoimakustan-
nusten rahoitukseen suhdannepuskureita, mutta konkreettinen ehdotus jäi muiden tehtäväksi. 
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ta, jos rahastointi rajoitetaan talouden avoimeen sektoriin. Tutkijoiden mielestä 
työttömyysvakuutuksen yhteyteen oli perusteltua luoda puskurirahasto, mutta 
työeläkerahastot soveltuvat huonosti tähän tarkoitukseen. 

Palkanmuodostuksen instituutioiden merkitys ja palkkanormi
Palkankorotusten ankkuroiminen uuteen matalamman inflaation ympäristöön muo-
dostui laajasti hyväksytyksi lähtökohdaksi. EMU-asiantuntijatyöryhmä määritteli 
palkankorotusvaran siten, että se vastaa täystyöllisyyden oloissa tuottavuuden kas-
vua ja inflaatiotavoitetta, ja työttömyyden ollessa merkittävää palkankorotusten on 
jäätävä tätä alhaisemmaksi. Konkreettisimmillaan ankkurointi esitettiin palkkanor-
mina, joka antoi ylärajan sopimuskorotuksille seuraavasti5 

sopimuskorotus < keskimääräinen tuottavuuden kasvu + inflaatiotavoite – 
odotettu palkkaliukuma – työnantajan sova-maksujen muutos – 

työajan lyhennyksen kustannusvaikutus.  

Sauramo (2004) kutsui rahaliiton jäsenyyden ajan palkkanormia euro-normiksi, 
missä palkankorotusvaraa arvioitaessa otetaan lähtökohdaksi koko kansantalouden 
tuottavuus ja inflaatiotavoite vastaa EKP:n inflaatiotavoitetta. 

Tulkittaessa palkkanormi koko kansantaloutta koskevaksi ohjenuoraksi jää 
ratkottavaksi vielä se, miten normin sisällä pysyminen varmistetaan erityyppisillä 
sopimuskierroksilla. Tuottavuuskehityksen ja liukumien poiketessa toisistaan yllä 
mainitusta kaavasta ei suoraan voi johtaa yksittäisen alan sopimuskorotusten ylä-
rajaa. Aikakauden arvioista ei muodostu yhtenäistä selkeää näkemystä siitä, millä 
palkoista sopimisen mallilla suomalaiset työmarkkinat parhaiten selviäisivät so-
peutumishaasteista rahaliiton oloissa. Keskustelussa yhtäällä painotettiin olemassa 
olevan palkoista sopimisen mallin hyötyjä uudessa tilanteessa ja toisaalla taas ko-
rostettiin instituutioiden muutoksen tarvetta ja jopa välttämättömyyttä.

Yhtäältä palkkanormin sisällä pysymisen nähtiin puoltavan palkkaneuvottelu-
jen koordinointitarvetta eri alojen välillä erityisesti rahaliiton alkuvaiheessa, kun 
ei vielä ollut varmuutta alhaisen inflaation iskostumisesta yleiseen tietoisuuteen 
(Koskela ja Vartiainen 1997). Myös Pekkarinen (1995) korosti keskitet-
tyjä ja koordinoituja palkkaneuvotteluja mahdollisuutena informoida osapuolia 
rahaliiton palkanmuodostukselle asettamista vaatimuksista. 

5 Palkkanormia käsittelivät mm. Kiander (1996) ja Pehkonen (1997). Ilmakunnas ja Julkunen 
(1997) tarkastelivat ongelmia, jotka syntyvät pyrittäessä samanaikaisesti yhdistämään palkkanormi, toi-
mialojen tiiviimpi koheesio maiden välillä ja solidaarinen ansiokehitys eri sektoreiden välillä. 
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Keskustelua käytiin luonnollisesti myös muualla. Esimerkiksi Calmfors (2001) 
arvioi rahaliiton tuovan mukanaan tiiviimpää (epävirallista) palkanmuodostuk-
sen koordinaatiota keskipitkällä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä syntyy 
ristiriitaa koordinoinnin tarpeen ja neuvottelujen kasvavan hajautumisen välille.  

Työmarkkinajärjestöjen EMU-kannanotossa korostettiin niiden ja valtion kolmi-
kantayhteistyötä. Ne tähtäsivät siihen, että ”työmarkkinoilla säilyy edelleen mahdol-
lisuus erilaisiin vaihtoehtoisiin sopimusmuotoihin mukaan luettuna tulopoliittiset ja 
keskitetyt ratkaisut”. Tutkijoista esimerkiksi Kiander (1996) piti poikkeuksellisen 
keskitettyä sopimusjärjestelmää EMU-jäsenyyden kannalta vahvuutena, mutta toi-
saalla useissa kirjoituksissa korostettiin suuremman hajauttamisen ja yritystason 
palkkajoustojen tarvetta (esimerkiksi VNK 1997, Alho 1996 ja Hetemäki 1993). 
Tällöin yleensä tarkoitettiin edelleen kollektiivisten työehtosopimusten puitteissa 
tapahtuvaa korotusten painopisteen osittaista siirtämistä yleiskorotuksista pai-
kallisesti sovittaviksi eriksi ja mahdollisesti tulokseen sidotun palkkauksen avulla 
toteutettuina. Elinkeinoelämän piirissä tosin ilmeni jo pidemmälle meneviä näke-
myksiä. Auran (1995) mielestä olisi järkevää, että työehtosopimuksista siirryttäisiin 
neuvottelemaan yritystasolla.

Useissa analyyseissä toistunut varoitus koski ammattiliittojen välistä kilpailua ja 
sen heijastumista yleiseen palkkakehitykseen. Jos koordinaatiota alojen välillä ei 
ole ja eri alojen palkkavaateet seuraavat toinen toisiaan suhdannevaiheen eroista 
huolimatta, niin seurauksena voi olla yleisen palkkainflaation riski. Esimerkiksi 
Pekkarinen (1995) näki rahaliiton riskiksi sen, että se voi kärjistää sopimusjär-
jestelmien ”U-käyrä-hypoteesiä”, jonka mukaan liittotason sopimukset ovat alhaisen 
inflaation ja työttömyyden kannalta huonompi vaihtoehto kuin toisaalta hajautetut 
ja toisaalta keskitetyt sopimukset. Lääkkeenä voisivat olla korotusten alakohtaiset 
joustot, jotka huomioisivat työttömyyden ja suhdannetilanteen.  

Toteutuivatko ennakkoarviot?

Alkuvaiheen kokemukset
Suomi liittyi rahaliittoon ensimmäisten maiden joukossa ja yhteisen rahapolitiikan 
aika alkoi vuoden 1999 alussa. Kokemuksia jäsenyydestä on ehtinyt karttua kohta 
kahdenkymmenen vuoden ajalta. Suuressa kuvassa tämä ajanjakso jakautuu kah-
teen varsin erilaiseen osaan noin kymmenen vuotta sitten käynnistyneen globaalin 
finanssikriisin muodostuessa vedenjakajaksi niiden välillä. Ensimmäisen vuosikym-
menen kokemuksia arvioitiin mm. Talous & Yhteiskunta -lehdessä vuonna 2008, 
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jolloin takana oli melko seestei-
nen rahaliiton alkutaival, mutta 
finanssikriisi synnytti jo jonkin 
verran uusia huolia. Tuolloin 
Suomen taloudellinen kehitys 
arvioitiin kaikin puolin myön-
teiseksi euroaikana (Suvanto 
2008).6,7 Rahaliiton osuutta täs-
sä kehityksessä oli kuitenkin 
vaikea suoraan erottaa, sillä sen 
ulkopuolelle jääneessä Ruotsis-
sa kehitys oli varsin yhdenmu-
kaista (kuvio 1).

EMU-asiantuntijatyöryh-
män puheenjohtajana toiminut 
Jukka Pekkarinen (2008) 
peilasi toteutunutta kehitystä 
työryhmässä esitettyihin en-
nakkoarvioihin integraatiokehi-
tyksen sekä rahataloudellisten 
ja epäsymmetristen häiriöiden 
osalta. Jäsentenvälisen kaupan 
laajenemisen osalta näyttö oli 
vielä epäselvää, mutta rahata-
loudellinen vakaus oli edennyt 
inflaation hidastuttua ja jäsen-

6 Koko euroaluetta koskien huolta kui-
tenkin herätti tuottavuuden hidas ke-
hitys euroaikana, useiden euromaiden 
velkavetoinen kasvu ja maiden välisten 
kilpailukykyerojen kasvaminen.
7 Rahaliiton alkutaival koettiin suotui-
sana myös palkansaajanäkökulmasta. 
Ihalainen (2003) viittasi arviossaan 
sekä talouden hyvään menestykseen 
että työmarkkinaosapuolten suhteisiin. 
Hän mukaansa voitiin kärjistetysti to-
deta, että EMU kesytti innokkaimmat 
sopimusjärjestelmien hajauttamisyri-
tykset ja johdatteli työnantajaosapuolen 
tiiviiseen yhteistyöhön työntekijöiden 
kanssa. 

Kuvio 1. Bruttokansantuotteen kehitys, työttömyysaste 
ja nimellisten yksikkötyökustannusten vuosimuutos Suo-
messa, Ruotsissa ja euroalueella 1999–2016.
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maiden vältyttyä sellaisilta valuuttaspekulaatioilta, joita monet ulkopuoliset maat 
olivat kokeneet. Epäsymmetristen häiriöiden osalta arvio oli myös myönteinen, sillä 
suhdannevaihtelut olivat ajoittuneet aiempaa paremmin yksiin muun euroalueen 
kanssa eikä jaksoon ollut osunut yhtään maakohtaista takaiskua. Taloutta oli sen 
sijaan vahvistanut positiivinen erityistekijä eli ”Nokia-ilmiö”. 

Kiander (2008) tarkasteli artikkelissaan ennakoivasti jo käynnistyneen fi-
nanssikriisin vaikutuksia euroalueelle ja toteutuneen kehityksen valossa monessa 
suhteessa varsin oikeaan osuneesti. Euroalueen sisäisistä taloudellisista epätasa-
painoista muodostui vakava ongelma, joka uhkasi jo koko alueen yhtenäisyyttä. 
Kilpailukykyerojen kaventaminen jäi toispuoleiseksi siten, että paineet kohdistuivat 
vain eurokriisin pahimmin koettelemiin maihin suurten sisäisten devalvaatioiden 
muodossa. Niiden pääsyä vientivetoiseen kasvuun hidasti alueen kasvuveturi Sak-
sassa harjoitettu kireä talouspolitiikka ja palkkakuri. 

Ennakkoarvioinneissa esille tulleen vaatimuksen maltillisista palkkavaateista 
voi arvioida realisoituneen jäsenyyden alkuvuosina. Tämä käy ilmi Sauramon 
(2016) analyysistä, missä hän tarkasteli ajanjaksoa 1962–2014 erityisesti palkka-
maltin näkökulmasta (taulukko 1 edellä). Hänen tilastollisen analyysinsä tulosten 
mukaan 1990-luvun puolivälin jälkeen suomalainen ay-liike irrottautui perinteisestä 
devalvaatiosyklin mukaisesta käyttäytymisestä ja palkanmuodostuksen ankkurik-
si omaksuttiin alhaisen inflaation tavoite. Palkkavaatimukset heijastivat euroajan 
matalan inflaatiotavoitteen ohella myös korkeaa työttömyyttä. Palkkamaltti näkyi 
myös funktionaalisen tulonjaon kehityksessä, ja työtulojen osuus jäi 1990-luvun 
alussa tapahtuneen laskun jälkeen matalalle tasolleen runsaaksi kymmeneksi vuo-
deksi (kuvio 2).8 

Funktionaalinen tulonjako on mittari myös yksikkötyökustannuksille. Sen etu on, 
että sitä käytettäessä myös tuotannosta eri ajankohtina saatava hinta tulee huomioon 
otetuksi (mittarista tarkemmin ks. Kiema 2017). Kysymyksessä ovat niin sanotut 
reaaliset yksikkötyökustannukset.

8 Funktionaalinen tulonjako mittaa yritysten tuotannossa syntyneen arvonlisäyksen jakautumista työn 
ja pääoman kesken. Arvonlisäys jakautuu yritysten maksamiin palkkoihin, työnantajien maksamiin so-
siaalivakuutusmaksuihin ja toimintaylijäämään eli liikevoittoon.
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Kuvio 2. Funktionaalinen tulonjako yritystoiminnassa 1975–2016.
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Suuren Taantuman testissä
Seuraavat kymmenen vuotta muodostivat paljon haasteellisemman ajanjakson koko 
euroalueelle ja erityisesti myös Suomelle. Ennakkoarvioinneissa riskitekijänä koros-
tuneet epäsymmetriset häiriöt toteutuivat, mutta ennakoimattomassa mittaluokassa. 
Vuonna 2009 vienti supistui liki 24 prosenttia ja viennin rakenteen johdosta pudotus 
oli yksi suurimmista OECD-maissa koetuista. Myös sen jälkeen finanssikriisi yhdessä 
pitkäkestoisen eurokriisin kanssa hyydytti laaja-alaisesti investointitoimintaa Eu-
roopassa, mikä oli etenkin Suomen vientiä alaspäin painanut erityistekijä.  

Suomen talouteen kohdistui lisäksi maakohtaisia häiriöitä, jotka lisäsivät samalla 
myös maakohtaista sopeutumispainetta erityisesti työmarkkinoilla. Näitä talouskrii-
sin kanssa samoihin aikoihin ajoittuneita takaiskuja olivat Nokia-ilmiön hiipuminen, 
telakkateollisuuden kriisiytyminen, paperiteollisuuden kysynnän trendinomainen 
lasku ja Venäjän viennin vaikeutuminen. Nämä kaikki negatiiviset tekijät yhdessä 
synnyttivät tilanteen, jonka voi arvioida ylittäneen selvästi ennakkoarviointien mit-
taluokat maksimaalisista häiriötilanteista.9 Työvoimakustannusten sopeutustarpeita 
koskevien kvantitatiivisten arvioiden lähtökohtana oli malli, missä haettiin yhtä 
suurta vaikutusta kuin 10 prosentin devalvaatiolla. 

9 Tarkastellessaan EMU-asiantuntijaryhmän ennakkoarviointien toteutumista Pikkarainen (2014) 
arvioi, että asiantuntijaryhmä ei myöskään nähnyt mahdolliseksi toteutuneen eurokriisin kaltaista suurta 
häiriötä koko alueelle.  
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Tavanomaisilla kustannuskilpailukykyä koskevilla mittareilla Suomen asema on 
heikentynyt kilpailijamaihin nähden, kun verrataan nykyhetkeä euroajan alkuun.10  
Euroajan alussa tuottavuuden kasvu oli nopeampaa kuin muissa maissa, mutta 
finanssikriisin jälkeisinä vuosina se oli poikkeuksellisen heikkoa maakohtaisten 
takaiskujen kohdistuttua juuri keskimääräistä korkeamman tuottavuuden aloille. 
Kustannuskilpailukyvyn aiempaa heikentymistä selittääkin ensisijaisesti tuotta-
vuuden kehitys eikä työpanoksen hinnan kallistuminen poikkeuksellisen nopeasti 
(Kiema 2017). Viime vuosina normalisoitunut tuottavuuskehitys ja maltilliset palk-
karatkaisut ovat vahvistaneet kustannuskilpailukykyä. Vuoden 2017 alussa voimaan 
tullut kilpailukykysopimus on kiihdyttänyt tätä kehitystä.

Poikkeusoloihin sopeutuminen 
Palkkakehitys on hidastunut erityisen selvästi viime vuosina (kuvio 3). Vuonna 
2016 solmittuun kilpailukykysopimukseen sisältyi palkkojen jäädytys vuonna 2017. 
Julkisen sektorin osalta mukana on myös tilapäinen lomarahojen leikkaus 30 pro-
sentilla, mikä merkitsee sektorin keskimääräisten nimellisansioiden alennusta.11 
Tätä tilapäistä lomarahojen leikkausta voidaan pitää yksittäisenä poikkeustoimena. 
Näin ollen voidaan luonnehtia, että euroaikana työehtosopimuksiin sisältyvät yleiset 
nimellispalkkojen alennukset eivät ole muodostuneet työmarkkinoiden sopeutu-
mismalliksi. Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittiin kuitenkin, että työehto-
sopimuksiin määritellään niin sanotut selviytymislausekkeet eli pelisäännöt, joiden 
mukaisesti työehtoja voidaan kriisitilanteissa heikentää työnantajan toiminnan ja 
työpaikkojen turvaamiseksi. 

10 Kuvaus kehityksestä löytyy esimerkiksi Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportista 
(TUKUSETO 2017). Ilkka Kieman artikkeli tässä kirjassa kuvaa tarkemmin maakohtaisten takaiskujen 
vaikutuksia.
11 Veronalennukset pitävät keskimääräiset nimelliset nettoansiot myös julkisella sektorilla positiivisina. 
Reaalinen ostovoima kuitenkin supistuu. 
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Kuvio 3. Teollisuuden työntekijöiden ansiokehitys 1969–2017. Säännöllisen työajan ansioiden 
muutos IV neljännes–IV neljännes.
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Lähde: ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO.

Edellä on tuotu esiin, että toteutunut talouskriisi oli kuitenkin haasteellisempi 
testi kuin etukäteisarvioissa oli ennakoitu. Testiin joutuivat myös häiriötilanteita 
varten luodut EMU puskurirahastot. Toteutuneen kehityksen valossa työttömyys-
vakuutuksen yhteyteen luodun rahaston voi arvioida onnistuneen paremmin kuin 
työeläkejärjestelmän vastaava rahaston. Työttömyysvakuutuksessa maksukehitystä 
pystyttiin tasaamaan rahaston avulla Suuren Taantuman alussa vuosina 2008–2010 
(TVR 2013). Toisaalta työttömyyden pitkittyminen on merkinnyt rahaston ehtymistä 
ja nettovarallisuuden kääntymistä negatiiviseksi.12 

Työeläkejärjestelmässä EMU-puskurissa olevia varoja ei ole käytetty suoraan 
työeläkemaksun alennuksina. Eri toimijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on 
EMU-puskurin koko (TELA 2017). Vuoden 2014 eläkesopimuksessa todetaan alku-
peräisen arvion mukaisesti normaalien suhdannevaihteluiden edellyttävän puskuria, 
joka olisi kooltaan 2,5 prosenttia palkkasummasta yksityisellä sektorilla. Näiden 
puskurien avulla tapahtuvan sopeutumisen voi kaiken kaikkiaan arvioida jääneen 
tavoitellusta, mikä edellytti uusia kriisin aikana luotavia ja toteutettavia ratkaisuja. 

12 Nykysäädösten mukaan maksuvalmiuden ja suhdannevaihteluista johtuvien maksumuutosten tasaa-
miseksi suhdannepuskurin enimmäismäärä on viiden prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaava vuo-
tuisten menojen määrä, noin 1,6 miljardia euroa. Syvässä suhdannetaantumassa siinä voi olla vastaava 
alijäämä (TVR 2017). 
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Tällainen uudelta pohjalta luotu ratkaisu saatiin aikaiseksi vuonna 2016 solmi-
tussa kilpailukykysopimuksessa.13 Siihen sisältyy merkittävä sosiaalivakuutuksen 
maksurasituksen siirto työnantajamaksuista vakuutetun maksuihin. Työeläkeva-
kuutusmaksujen osalta siirtoa jatketaan aina vuoteen 2020 asti. Maksurasituksen 
siirto ja työnantajien sairausvakuutusmaksun alennus vähentävät yksityisen sek-
torin työnantajamaksuja yhteensä noin kolmella prosenttiyksiköllä, mikä merkit-
see tuntuvaa alennusta työn hintaan yritysten näkökulmasta. Hallitus kompensoi 
palkansaajille osan siirron vaikutuksista tuloverotuksen kevennyksillä, mutta ko-
konaisuutena veromuutoksilla on todennäköisimmin palkansaajien nettoansioita 
laskeva vaikutus, kun otetaan huomioon kaikki maksumuutokset.  

Palkkaratkaisujen muoto 
Keskitetyt palkkaratkaisut ovat EMU-jäsenyyskaudella olleet selvästi yleisempiä 
kuin liittokierroksella solmitut ratkaisut (kuvio 3). Finanssikriisin puhkeamisen 
aikoihin sopimukset solmittiin liittokierroksilla, ja vuoden 2007 liittokierroksella 
sopimuskorotukset olivat totuttua isompia (Sinko 2010). Talouden syöksyessä 
alaspäin vuonna 2009 neuvoteltiin jälleen keskitetyn työmarkkinaratkaisun mah-
dollisuudesta, mutta neuvottelut kariutuivat työnantajien vastustukseen. Tuolloin 
liittotasolla tehdyt sopimukset olivat tasoltaan aiempaa matalampia, mutta tuot-
tavuuden suuri pudotus toi mukanaan yksikkötyökustannusten nopean nousun.14  

Vuoden 2011 syksyllä palattiin keskitettyjen sopimusten aikaan. Toisiaan ovat 
seuranneet raamisopimus 2011–2013, työllisyys- ja kasvusopimus 2014–2016 ja kil-
pailukykysopimus 2017. Muutos takaisin keskitettyihin ratkaisuihin merkitsi samalla 
sitä, että kehitys on poikennut tuoreimmasta eurooppalaisesta valtavirrasta, missä 
suunta on viime aikoina ollut yleisimmin kohti suurempaa neuvottelujen hajautta-
mista (Räisänen ym. 2016). Kuitenkin etenkin rahaliiton alkuvaiheissa eri maiden 
hallitukset pyrkivät myötävaikuttamaan erilaisten yhteiskuntasopimusten avulla 
siihen, että palkanmuodostus jäsenmaissa sopeutuu euroajan matalan inflaation 
tavoitteeseen (Alho ja Pekkarinen 2004, Hancke ja Rhodes 2005).

Ansiokehityksessä selkein hidastuminen on toteutunut viimeisimpien sopimus-
kausien aikana tulopoliittisten kokonaisratkaisujen puitteissa. Näiden ratkaisujen 
toteutuminen on Bergholmin (2017) luonnehdinnan mukaan paradoksi, sillä 

13 Maksusiirtojen lisäksi kilpailukykysopimukseen sisältyi palkkojen jäädytys vuonna 2017, vuosittaisen 
työajan pidentäminen 24 tunnilla ja lomarahojen määräaikainen leikkaus julkisella sektorilla. Sopimuk-
sen merkittävä periaatteellinen sisältö liittyi siihen, että sen yhteydessä hallitus luopui esityksistään 
heikentää työehtoja lainsäädännön muutoksilla (ns. pakkolait) ja paikallista sopimista edistetään työ-
ehtosopimusjärjestelmän kautta. 
14 Yksikkötyökustannusten kehitys on kuvattu tarkemmin Ilkka Kieman kirjoituksessa tässä teoksessa. 
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Elinkeinoelämän keskusliitto irtisanoutui julkisesti keskitettyjen ratkaisujen teke-
misestä jo runsaat kymmenen vuotta sitten.15 Toteutuneen talouskriisin syvyys ja 
tarve saada aikaiseksi koko talouden kattava työvoimakustannusten sopeuttaminen 
selittänevät perusteltua mielenmuutosta. Sittemmin EK on kuitenkin uudistanut 
ilmoituksensa, että se luopuu keskitettyjen sopimusten solmimisesta. 

Aikoinaan Suomen mahdollisesta EMU-jäsenyydestä keskusteltaessa paikallisen 
sopimisen kasvattaminen sai uutta pontta työnantajien taholla. Jo 1990-luvulla oli 
tullut mahdolliseksi se, että keskitetyihin ratkaisuihin sisältyi yrityksissä sovitta-
via osia niin sanotun järjestelyvaran puitteissa. Vuosituhannen alun keskiteyissä 
ratkaisuissakin näitä osia oli mukana (Alho ja Pekkarinen 2004). Tuolloin 
toteutetussa ETLAn ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen laajassa tutkimushank-
keessa kartoitettiin yhtenä osa-alueena työantajien ja työntekijöiden näkemyk-
siä siitä, millä tasolla palkakorotuksista tulisi sopia (Alho ym. 2003). Yli puolet 
työnantajista piti yritystasoa parhaimpana tasona sopia korotuksista. Toiveissa ei 
kuitenkaan ollut korotusten täydellinen hajauttaminen yritystasolle ilman liitto-
tason raameja. Tuloksia voinee tulkita siten, että valtaosalla työnantajista toiveena 
oli paikallisesti sovittavien erien kasvattaminen säilyttäen kuitenkin kollektiiviset 
työehtosopimukset. 

Työntekijöiden osin varautunutta suhtautumista paikallisen sopimisen kasvat-
tamiseen voivat selittää työnantajien näkemykset paikallisista menettelytavoista. 
Liki puolet työnantajista oli sitä mieltä, että paikallisesti sovittaessa mallina on joko 
työnantajan yksipuolinen päätös tai korotuksista sopiminen yksilöllisesti (Heik-
kilä 2004). Sopiminen henkilöstön tai henkilöstön edustajan kanssa vastasi siis 
vain noin joka toisen toiveita. 

Paikallisen sopimisen laajuus ja käytännöt ovat olleet hyvin erilaiset erikokoi-
sissa yrityksissä, heijastaen erilaisia valmiuksia sopia paikallisesti. Vuoden 2011 
työolobarometrin mukaan suurimmilla työpaikoilla paikalliset luottamusmiesten 
neuvottelemat sopimukset ovat huomattavasti tavallisempia kuin pienillä työpai-
koilla. Alle kymmenen hengen työpaikoilla työskentelevistä palkansaajista yli puolet 
työskentelee työpaikoilla, joilla ei ole lainkaan työntekijöitä edustavaa luottamus-
henkilöä (TEM 2011). 

Talouden taantuman aikana tehdyt peräkkäiset keskitetyt palkkakierrokset ma-
taline palkankorotuksineen puolestaan eivät olleet otollisinta aikaa paikallisen so-
pimisen laajentamiselle. Yhtäältä myös tulospalkkauksen yleisyys juuri Suomessa 
voi osaltaan laskea tarvetta muulle paikalliselle palkoista sopimiselle. Kilpailuky-

15 Mielenkiintoista on myös se, että kilpailukykysopimuksesta muodostui hyvin valtiokeskeinen projekti.  



Työmarkkinoiden sopeutuminen rahaliiton ja talouskriisin testissä

141

kysopimuksessa tähdätään paikallisen sopimisen osalta sen edellytysten paranta-
miseen. Palkansaajakentän kannalta oli keskeistä se, että tämä tapahtuu jatkossakin 
alakohtaisten työehtosopimusten määrittämissä raameissa ja luottamusmiesten 
riittävät toimintaedellytykset varmistaen. 

Havaintoja palkkojen lisäjoustoista
Erilaisten palkkajoustojen kasvattaminen oli 1990-luvun EMU-keskustelussa toinen 
työmarkkinoiden sopeutumiselle esitetty vaatimus palkkamaltin ohella. Muutok-
set tähän suuntaan eivät seuraa yksin rahaliiton jäsenyydestä, mutta on kuitenkin 
mielenkiintoista arvioida toteutuneen kehityksen suuruusluokkaa. EMU-asiantun-
tijaryhmä arvioi tarvittavaa sopeutumista saatavan aikaiseksi yritys- ja yksilötason 
joustoja lisäämällä, esimerkiksi kasvattamalla henkilökohtaiseen suoritukseen pe-
rustuvia palkan eriä ja sallimalla yritystasolla palkkojen suurempi vaihtelu tauluk-
kopalkkojen yläpuolella.

Tämän tyyppisten joustojen kehitystä voi arvioida työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaiseman työolobarometrin avulla, vaikka se mahdollistaakin tarkastelun vain 
viimeisten 11 vuoden osalta. Sen mukaan esimerkiksi ryhmä- tai yksikkökohtais-
ten tulospalkkioiden käyttö on yleistynyt tänä aikana jonkin verran. Vuonna 2016 
tulospalkkioiden saajien osuus oli 42 prosenttia ja osuus oli kasvanut kuudella 
prosenttiyksiköllä vuoden 2005 tasosta (TEM 2017). Kiinnostavaa on myös se, että 
eurooppalaisessa vertailussa tällaiset peruspalkan päälle maksettavat lisäpalkkiot 
ovat yleisimpiä juuri Suomessa (Strifler 2017). 

Sen sijaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvat suorituslisät eivät edellä 
mainitulla 11 vuoden tarkastelujaksolla ole juuri lisääntyneet, vaikka suorituksen 
arviointi itsessään onkin yleistynyt. Peräti kolme neljästä palkansaajasta oli suo-
riutumisen arvioinnin piirissä vuonna 2016, kun vuonna 2005 osuus oli noin 60 
prosenttia. Arvioinnilla oli palkkavaikutusta kuitenkin vain noin 38 prosentilla pal-
kansaajista, ja sen osuus kääntyi laskuun tämän vuosikymmenen alussa. Ylipäätään 
pieni palkankorotusvara ja pienet sopimuskorotukset ovat ilmeisesti vieneet tilaa 
juuri tältä joustoelementiltä.

Reagoitaessa markkinatilanteiden muutokseen tarvitaan suhteellisten palkkojen 
muutoksia. Jos palkanmuodostus ei ole riittävän joustavaa, riskinä on suhteellisten 
palkkojen jähmeys ja riittämätön soputuminen.  Ongelma on yleensä kärjekkäämpi 
matalan inflaation oloissa, missä kaikkien palkansaajien nimellisetkin korotukset 
jäävät vaatimattomammiksi kuin nopeamman inflaation ”voidellessa” palkkake-
hitystä. 
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Yhtenä palkkajoustavuuden mittarina voidaankin käyttää palkkaeroja, joihin 
vaikuttavat yksilö-, yritys- ja alakohtaiset tekijät. Vainiomäki (2017) on tarkas-
tellut reaalipalkkojen hajonnan kehitystä aikavälillä 1995–2013, ja hänen tulosten-
sa mukaan tänä aikana reaalipalkkojen hajonta oli kasvanut. Palkkaerot kasvoivat 
tämän tutkimuksen mukaan trendinomaisesti palkkajakauman sekä ala- että ylä-
päässä vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen erojen kasvu hidastui selvästi tai taittui 
kokonaan. Suomelle omaleimainen piirre on samalla ollut se, että erityisesti yritys-
ten sisäiset palkkaerot ovat olleet kasvussa. Yritysten väliset palkkaerot kasvoivat 
jakson alussa, mutta finanssikriisin jälkeen yritysten välinen vaihtelu on kasvanut 
hitaammin kuin yritysten sisäinen vaihtelu. Vainiomäen mukaan kehitystä voidaan 
tulkita siten, että tarkastelujaksolla vallitsevat työmarkkinainstituutiot sopeutuivat 
ulkoisiin kehitystrendeihin ja sallivat niiden aiheuttaman kasvun palkkaeroissa 
sekä yritysten sisällä että niiden välillä.

Mitä kokemuksista voitaisiin oppia?

Edellä on tarkasteltu sekä etukäteisarviointeja euroajan työmarkkinoille tuottamista 
haasteista ja sopeutumismahdollisuuksista että toteutunutta kehitystä. Rahaliiton 
jäsenyyden vaikutusta toteutuneeseen kehitykseen on vaikea eristää muista kehi-
tyskuluista kuten teknologisen kehityksen ja globalisaation uusista läpimurroista. 
Tästä huolimatta on mielenkiintoista arvioida, mitkä ennakkoarvionnit ovat osuneet 
oikeaan ja mitkä eivät. 

Suurimpien muutospaineiden arvioitiin liittyvän alhaiseen inflaation sopeutu-
miseen ja työvoimakustannusten riittävään joustavuuteen eri suhdannetilanteissa. 
Suomessa rahaliiton reunaehtoihin mukauduttiin, sillä jäsenyyden alkuvuosina 
palkkamaltti ja tuottavuuskasvu vakiinnuttivat pitkäksi aikaa funktionaalisen tulon-
jaon pääomatulojen eduksi. Palkkamalttia toteutettiin tuolloin pääosin keskitetyin 
palkkasopimuksin. Erilaiset muodoiltaan vaihtelevat yhteiskuntasopimukset olivat 
tuolloin tyypillisiä myös monille muille euromaille alhaisen inflaation sisäänajovai-
heessa.  Tästä huolimatta kilpailukykyerot euroalueen sisällä kasvoivat tuntuvasti, 
mistä muodostui sittemmin iso ongelma koko rahaliiton kannalta.  

Finanssikriisin kynnyksellä solmituissa liittotason palkkaratkaisuissa sopimus-
korotukset olivat aiempia isompia. Finanssikriisin ja sittemmin puhjenneen eu-
rokriisin ajasta tuli paljon ennakoitua suurempi testi suomalaisille työmarkkinoille, 
sillä samanaikaiset maakohtaiset takaiskut merkitsivät selvästi suurempaa sopeu-
tumishaastetta kuin oli sisällytetty yhteenkään ennakkoarviointiin. Niistä toisin 
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sanoen puuttui sellainen stressitesti, joka jälkiviisaudella arvioituna olisi pitänyt 
ennakolta tehdä. 

Kriisivuosina palattiin takaisin keskitettyihin palkkaratkaisuihin. Viime vaiheessa 
korostui vahvasti valtiovallan rooli kilpailukykysopimuksen aikaansaamisessa. Taan-
tuman pitkittyminen vuodesta vuoteen merkitsi sitä, että käytännössä kriisivuosina 
palkanmaksuvara muodostui pienemmäksi kuin palkkasopimuksia solmittaessa 
arvioitiin. Sopimuksia neuvoteltaessa tuottavuuskehitys ja talouskasvu ennustet-
tiin toteutunutta suuremmiksi, ja suhteessa ennusteisiin palkankorotukset olivat 
maltillisia. Kun toteutunut tuottavuus ja kasvu jäivät kuitenkin heikommiksi, niin 
jälkikäteisarvioissa myös palkankorotukset näyttäytyvät vähemmän maltillisina 
kuin etukäteisarvioissa. Tällainen poikkeuksellisiin vuosiin liittynyt näköharha olisi 
vaikuttanut palkkaratkaisuihin kuitenkin niiden muodosta riippumatta. 

Lisävaikeutena esimerkiksi liittotason ratkaisuissa olisi lisäksi ollut saada aikai-
seksi tilanne, missä kaikki alat voivat olla varmoja siitä, että myös muut alat tyytyvät 
mataliin sopimuskorotuksiin. Perinteinen suomalainen keskitetty palkkaneuvot-
telumalli osoittautui ainakin makrovakauden kannalta sellaiseksi vahvuudeksi, 
jollaiseksi se arvioitiin ainakin osassa rahaliiton jäsenyyttä edeltäneitä arviointeja.

Suuriin häiriöihin sopeutumisessa EMU-puskurit ovat täyttäneet vain osittain ne 
odotukset, joita niille asetettiin ennen jäsenyyttä. Osaltaan tämä liittyy nyt koetun 
Suuren Taantuman syvyyteen ja sitkeyteen. Jäsenyyttä edeltäneissä arvioissa koros-
tettiin, että isoja häiriötilanteita varten pitää olla etukäteen mietityt ratkaisumallit. 
Tämä ei toteutunut, ja luovia ratkaisuja jouduttiin hakemaan kriisin keskellä. Kil-
pailukykysopimuksen yhteydessä ratkaisumalliksi muotoutui palkkojen jäädytys, 
työajan pidentäminen, osaa palkansaajista koskeva lomarahojen leikkaus ja ennen 
kaikkea sosiaalivakuutuksen maksurahoituksen osittainen siirto työnantajilta pal-
kansaajille. Huonompana vaihtoehtona olisivat olleet hallituksen sanelemat niin 
sanottujen pakkolakien muodossa toteutuneet työehtojen heikennykset.

Yhteiskuntasopimuksen muodosta tuli samalla kriittinen testi sille, millä peri-
aatteilla työelämän pelisäännöistä Suomessa sovitaan. Palkansaajajärjestöjen oma 
aloitteellisuus luovien, vaikkakin suurta vastaantuloa edellyttävien ratkaisujen löy-
tämiseksi mahdollisti kollektiivisten työehtosopimusten roolin säilymisen. Kehitys 
poikkeaa eurokriisin pahiten runtelemien maiden kehityksestä.16 Näissä maissa 
kollektiivisten työehtosopimusten merkitys on olennaisesti heikentynyt, lähinnä 
niiden velkojamaiden instituutioiden vaatimuksesta sisäisiä devalvaatioita toteu-

16 Kuvaus näistä kokemuksista sisältyy mm. teokseen Lehndorff et al. (2017). 
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tettaessa. Esimerkiksi Kreikan kahden ensimmäisen lainaohjelman ehtoihin sisältyi 
mm. työehtosopimusten yleissitovuuden heikentäminen (Schulten 2015). 

Kamppailu kollektiivisten työehtosopimusten roolista Euroopassa jatkuu tulevina-
kin vuosina, ja onneksi se jatkuu moniäänisenä. Ekonomistienkin puheenvuoroissa 
on muistutettu siitä, että niillä vaikutetaan työn hinnan ohella myös monella muulla 
tavalla siihen, mikä on talouden sopeutumis- ja uudistumiskyky. Hyvän esimer-
kin tällaisesta tarjoaa EU:n komission ja Kreikan hallituksen tilaama riippumaton 
asiantuntijaselvitys Kreikan työmarkkinainstituutioista ja niiden kehittämistar-
peista (Review of Greek Labour Market Institutions 2016). Suurimman 
huomion raportissa saavat kollektiiviset työehtosopimukset, joiden merkitystä on 
kuvattu Asetelman 1 mukaisesti.

Kollektiivisen sopimisen myönteiset vaikutukset eivät ole automaattisia, vaan 
ne riippuvat luonnollisesti kollektiivisen sopimisen käytännön toteutuksesta. Työ-

Asetelma 1. Koordinoitujen kollektiivisten työehtosopimusten merkitys

1) Kilpailun pelisääntöjen tasapuolisuus yritysten kesken: yritysten investoinnit työntekijöiden 
osaamiseen ja sitä vastaavaan palkkaan mahdollistuvat ilman pelkoa siitä, että ulkopuolella 
olevat yritykset saavat kustannusedun alhaisemmilla palkoilla
Lisäksi kollektiiviset työehtosopimukset

2) ohjaavat kilpailemaan työn organisoinnilla ja laadulla palkanalennusten sijasta 
3) vähentävät yritysten transaktiokustannuksia sopimustoiminnassa (suurin merkitys pienten 

ja keskisuurten yritysten kannalta)
4) lisäävät yhteiskuntarauhaa ja koheesiota synnyttämällä hyväksyttävät sosiaaliset normit
5) luovat yritykselle kannusteen järjestäytyä, jotta se saa äänensä kuuluviin
6) antavat mahdollisuuden vaikuttaa tulonjakoon ja lisäävät todennäköisyyttä sille, että so-

pimuksissa huomioidaan niiden makrotaloudelliset vaikutukset työllisyyteen ja inflaatio-
kehitykseen

7) vähentävät byrokratiaa, kun alakohtaiset erityistekijät voidaan huomioida alalle yhteisin 
ratkaisuin ja valtiovallan sääntelyn tarve vähenee

8) pidentävät sopimustoiminnan aikahorisonttia, mikä tukee panostuksia osaamiseen, inno-
vaatioihin ja tuottavuuteen

9) voivat edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa, jos työmarkkinaosapuolet niin tahtovat
10) auttavat soveltamaan sama palkka samanarvoisesta työstä -periaatteetta yli sektorirajojen
11) parantavat heikoimmassa neuvotteluasemassa olevien työntekijöiden sosiaalista suojelua

Lähde: REVIEW OF GREEK LABOR MARKET INSTITUTIONS.
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markkinoilla on sisäistetty matala inflaatiotavoite ja mitä ilmeisimmin pystytään 
sopimaan edelleen myös mikrotehokkuutta lisäävistä palkkajoustoista. 

Yksi opetus viime vuosien kokemuksista on kuitenkin se, että Suomi on edelleen 
häiriöherkkä talous ja jatkossakin tarvitaan valuuttakurssisopeutusta korvaavia 
mekanismeja. Samanaikaisesti sopimisen malli on muutoksessa, missä edellytykset 
perinteisille keskitetyille työmarkkinaratkaisuille murenevat. Keskeisin työnantajia 
niissä edustanut taho eli Elinkeinoelämän keskusliitto on vetäytynyt palkoista sopi-
misesta, ja lähitulevaisuudessa palkkakehitystä ohjaavatkin liittotasolla solmittavat 
ratkaisut. 

Nykyistä siirtymäaikaa voi luonnehtia kuitenkin myös sekamalliksi, koska saman-
aikaisesti työvoimakustannuksiin vaikuttavat vielä myös keskitetysti sovittu ratkaisu 
eli kilpailukykysopimus, kun sen mukaisesti sosiaalivakuutuksen maksurahoitusta 
siirretään vielä tulevinakin vuosina työnantajilta palkansaajille. Työnantajaliitoissa 
tähtäimessä on neuvottelujen hajautus edelleen myös liittotasoa alemmalle tasolle 
eli yrityksiin.

Kriiseihin sopeutumisessa tähdätään koko taloutta vakauttavaan palkkakehityk-
seen. Lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan koko palkansaajakenttää koskevia 
muutoksia. Yleensä joudutaan turvautumaan palkansaajien kannalta hankaliin ja 
normaalioloissa ei-toivottuihin työehtojen heikennyksiin ainakin tilapäisesti. Täl-
löin korostuu ratkaisujen laaja kattavuus ja pitävyys eli koordinaatio. 

Työnantajien ilmoitus sopimustoiminnasta vetäytymisestä merkitsee samalla 
työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aseman ja vaikutusvallan heikkenemistä. Tämä 
on merkittävä ongelma riittävän koordinaation kannalta. Koordinointia tarvitaan 
myös siihen, että työntekijöiden etujen ajaminen olisi riittävän vahvaa ja symmetris-
tä suhteessa työnantajien asemaan. Huolena on erityisesti heikosti järjestäytyneiden 
tai muutoin heikossa neuvotteluasemassa olevien työntekijöiden työehtojen kehitys. 

Työmarkkinoiden sopimustoimintaa on yleensä leimannut jatkuvuus. Nyt nä-
köpiirissä ovat isot muutokset. Neuvottelujärjestelmän yksi keskeinen piirre on 
ollut valtion vahva rooli sopimustoimintaan vaikuttamisessa, mikä korostui vii-
meksi kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Tälläisen valtion intressin toteutumisen 
ehtona on ollut keskitetty päätöksenteko, mikä puolestaan on edellyttäyt vahvoja 
keskusjärjestöjä. Niiden roolin kaventaminen jättää ilmaan myös sen, miten valtion 
intressit palkanmuodostuksen suhteen voivat jatkossa toteutua.

Työmarkkinajärjestöjen rakentavan roolin säilyminen edellyttää sitä, että neu-
vottelumalli mahdollistaa sopimusten vaikutusten arvioinnin koko yhteiskunnan 
hyötyjen ja haittojen kannalta. Ilman riittävää palkanmuodostuksen koordinaatiota 
yli sektoreiden puhtaissa liittotason ratkaisuissa syntyy ongelmia. Taantuman aikai-
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sen palkkamaltin hyödyt palkkamaltista eivät tällöin näyttäydy riittävinä yksittäi-
sen liiton kannalta, ja suurten palkankorotusten negatiiviset työllisyysvaikutukset 
lankeavat pitkälle myös muun kansantalouden osalle. 

Puhdas hajautettu malli ei ole ratkaisu. Se merkitsisi sitä, että palkkakehitys ei 
ole niin työmarkkinajärjestöjen kuin valtionkaan ohjattavissa, ja se merkitsisi myös 
hallitsematonta palkkaerojen kasvua. Ratkaisuna on sen sijaan palkkakoordinaatio, 
jonka malli on syytä Suomessakin löytää. Se puolestaan edellyttää sitä, että keskus-
järjestöille löytyy myös oma rooli palkanmuodostuksessa. •
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Liite. Kannanotto Euroopan Talous- ja rahaliiton vaikutuksista 
työmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin17

Allekirjoittaneet työmarkkinaosapuolet ovat käsitelleet Euroopan talous- ja rahalii-
ton EMUn vaikutuksia Suomen työmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin. Mahdolli-
nen rahaliitto ei muuta suomalaisen yhteiskunnan työmarkkinatoiminnan perusra-
kenteita, mutta vaatii aitoa sopeutumista, niin rahaliitossa kuin sen ulkopuolellakin. 

Yhteisenä kantanaan työmarkkinaosapuolet toteavat seuraavaa: 
Talous- ja rahaliiton EMUn muodostaminen ja yhteiseen rahaan siirtyminen 

nähdään yleisesti jo toteutuneen integraatiokehityksen jatkeena. Euroopan sisä-
markkinoiden luomisen ja yhteisen rahan käyttöönoton tavoitteena on eurooppa-
laisen tuotannon kilpailukyvyn parantaminen. Euroopan unionissa tulee harjoittaa 
yhteistyötä, joka rahataloudellisen vakauden lisäksi edistää tehokkaasti kestävää 
taloudellista kasvua, työllisyyden paranemista ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen 
Euroopan rakentamista. 

17  Kannanotto julkistettiin 22.5.1997.
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Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että: 
* Euroopan keskuspankin mahdollinen inflaatiotavoite määritellään niin, ettei 

se johda deflaatioon ja että tarvittavat suhteellisten palkkojen muutokset ovat käy-
tännössä toteutettavissa. 

* Julkisen talouden alijäämää rajoittavaa mahdollista EU:n vakaus- ja kasvusopi-
musta sovellettaessa Suomen erityisolosuhteet voidaan ottaa huomioon. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt toteavat, että talouspolitiikan tavoitteena tulee 
olla taloudellisen kasvun edistäminen, työllisyyden parantaminen, kilpailukyvyn 
ylläpitäminen sekä matala inflaatio ja julkisen velan hallinta Suomen EMU-ratkai-
susta riippumatta. Myös EMUn ulkopuolella on harjoitettava tervettä talouspoli-
tiikkaa. Tavoitteena edelleen on, ettei Suomen hintatason nousu ylitä EU-maiden 
keskimääräistä hintatason nousua. 

Työmarkkinajärjestöt noudattavat toiminnassaan Kansainvälisen Työjärjestön 
ILOn hyväksymää kolmikantayhteistyötä. Tämä kolmikantayhteistyö, johon Suo-
men valtio ja työmarkkinaosapuolet ovat sitoutuneet, on muuttuvissa olosuhteissa 
entistä tärkeämpää. Suomessa on kattava ja toimiva työmarkkinoiden neuvottelu- ja 
sopimusjärjestelmä. Sen perusrakenteita ovat niin palkansaajien kuin työnantajien 
järjestäytymisvapaus, vapaa tasavertaisuuden pohjalta lähtevä sopimustoiminta 
työ- ja virkaehtosopimuksineen, laissa säädetty työehtosopimusten yleissitovuus 
ja työtaisteluoikeus laissa säädettyine rajoituksineen. 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt toteavat, ettei EMU-jäsenyys merkitse työ- tai 
virkaehtosopimusten vähimmäisehtoihin eikä työehtosopimusten yleissitovuuteen 
puuttumista tai nimellispalkkojen alentamista. Järjestöt pitävät myös mahdollista 
EMU-jäsenyyttä silmällä pitäen sopimustoiminnan perusrakenteita kestävinä. Jär-
jestöt toimivat siten, että työmarkkinoilla säilyy edelleen mahdollisuus erilaisiin 
vaihtoehtoisiin sopimusmuotoihin mukaan luettuna tulopoliittiset ja keskitetyt 
ratkaisut. Järjestöt korostavat suomalaisen sopimustoiminnan tarjoamien mahdol-
lisuuksien ja toimivan neuvottelujärjestelmän merkitystä EMU-oloissa. 

Sopeutuminen pysyvästi matalan inflaation olosuhteisiin on EMUun liittyvä kes-
keinen haaste sopimustoiminnalle. Nykyiset neuvottelujärjestelmät mahdollistavat 
sen, että palkkakehitys on sopusoinnussa inflaatiotavoitteen kanssa. Välttämättö-
myys sopeutua matalaan inflaatioon koskee kaikkia talouspolitiikan toimijoita, myös 
yrityksiä ja julkista hallintoa.

Työmarkkinoilla ja koko kansantaloudessa on varauduttava taloushäiriöihin ja 
työllisyyden ylläpitämiseen olosuhteissa, joissa entisen kaltaista mahdollisuutta 
valuuttakurssimuutoksiin ei ole. Talouden kykyä sietää häiriöitä voidaan parantaa 
muun muassa elinkeinorakennetta monipuolistamalla sekä finanssipolitiikalla, jonka 
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liikkumavaraa tosin mahdollinen EU:n vakaus- ja kasvusopimus saattaa rajoittaa. 
Yritysten riittävä vakavaraisuus helpottaa suhdannevaihteluihin sopeutumista. 

Työmarkkinajärjestöt toteavat, että taloushäiriöihin on tarpeen varautua myös 
sekä kansallisin, että ala- ja yrityskohtaisin suhdannepuskurein. Esimerkiksi so-
siaalivakuutuksen yhteyteen ja henkilöstön kehittämisen tueksi voidaan rakentaa 
käyttökelpoisia puskureita. Järjestöt käynnistävät yhteistyössä asianomaisten viran-
omaisten kanssa selvitystyön puskureiden toteuttamisesta siten, että edellytykset 
ratkaisuille ovat olemassa syksyllä 1997. Selvitystyössä tulee ottaa huomioon julkisen 
sektorin erityispiirteet. 

Kansantaloudellisten näkökohtien ja toisaalta toimialakohtaisten häiriöiden huo-
mioon ottamiseksi olisi tarvittaessa voitava yhteistyönä kehittää ja koordinoida 
myös liittotason ratkaisuja. Työ- ja virkaehtosopimusosapuolet voivat keskenään 
sopimallaan tavalla kehittää sopimustoimintaa ja palkkausjärjestelmiä siten, että 
niissä otetaan huomioon sekä ala- että työpaikkakohtaiset tarpeet. 

Henkilöstörahastojen ja muiden tulokseen perustuvien erien tarkoituksena on 
edistää yrityksen henkilöstön sitoutumista yrityksen toimintaan ja palkita henkilös-
töä yrityksen menestyksestä. Järjestöt käynnistävät henkilöstörahastojen ja muiden 
tulossidonnaisten järjestelmien käyttömahdollisuuksista yhteisen selvitystyön siten, 
että asiassa tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä syksyllä 1997. Selvitystyössä tulee 
ottaa huomioon julkisen sektorin erityispiirteet. 

Akava       Kirkon sopimusvaltuuskunta       Kunnallinen Työmarkkinalaitos
Palvelutyönantajat       Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK       Valtion työmarkkinalaitos
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6. Työllisyys ja työttömyys 
– Miten suomalaiset työmarkkinat ovat 
muuttuneet?

Nykyisin puhutaan paljon 
siitä, kuinka työmarkki-
nat ovat murroksessa ja 

kuinka muutos nopeasta teknisestä 
kehityksestä ja globalisaatiosta joh-
tuen on paljon voimakkaampaa kuin 
ennen. Työmarkkinat ovat kokeneet 
monenlaisia muutoksia myös men-
neisyydessä. Tässä kirjoituksessa 
luodaan katsaus suomalaisilla työ-
markkinoilla työllisyydessä ja työt-
tömyydessä tapahtuneisiin keskei-
siin muutoksiin. 

Pääasiallisesti keskitytään ajan-
jaksoon vuodesta 1990 alkaen. 1990-

luku oli Suomessa monella tapaa mullistusten vuosikymmen. 1990-luvun alun syvä 
lama sai aikaan suurtyöttömyyden, josta toipuminen asetti suuri haasteita myös 
työmarkkinoiden toiminnalle. Merkittävä muutos toimintaympäristössä oli myös 
Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Globalisaation ja 
integraation eteneminen ja kiristynyt kansainvälinen kilpailu asettivat myös lisää 
vaatimuksia työmarkkinoiden toimintakyvylle. 

Kun puhutaan muutoksista työmarkkinoilla, keskeisiä kysymyksiä muun muassa 
ovat: 

 • Kuinka väestörakenne Suomessa on muuttunut ja minkälaisia vaikutuksia sillä 
on työmarkkinoihin?

 • Kuinka työvoiman koulutusrakenne on muuttunut?

Viimeisten vuosikymmenien 
aikana keskeisimpiä suomalaisten 
työmarkkinoiden muutostrendejä ovat 
olleet työllisyyden toimialarakenteen 
palveluvaltaistumisen jatkuminen ja 
ammattikohtaisen työllisyysrakenteen 
polarisoituminen, jonka taustalla on ollut 
lisääntynyt ICT:n käyttö ja ulkoistaminen 
ulkomaille.
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 • Mitä on tapahtunut työllisyydelle ja työllisyyden 
toimialoittaiselle ja ammatilliselle rakenteelle?

 • Mitkä tekijät ovat työllisyyden toimialoittaisen 
ja ammatillisen rakenteen muutoksen taustalla?

 • Miten työnteon muodot ovat muuttuneet?
 • Miten työpaikkojen laatu on kehittynyt? 
 • Minkälaista on ollut työttömyyden kehitys?
 • Miltä työn tulevaisuus näyttää?

Tutkimuskirjallisuudessa globalisaatio, tek-
nologinen kehitys ja väestörakenteen muutos on 
nostettu tärkeimpinä tekijöinä, jotka yhdessä ovat 
vaikuttaneet ja vaikuttavat työmarkkinoiden kehi-
tykseen ja havaittuun muutokseen (Kauhanen 
2014). Kun katsotaan työmarkkinoilla tapahtunutta 
kehitystä, on kuitenkin tärkeää nostaa esille työ-
markkinainstituutioiden suuri merkitys niiden toi-
minnalle. Globalisaation, teknologisen kehityksen 
ja muiden tekijöiden vaikutukset työllisyyteen ja 
muihin työmarkkinatulemiin suodattuvat instituu-
tioiden kautta (Eichhorst 2017). 

Vaikutukset työllisyyteen voivat tulla eri sopeu-
tumiskanavien kuten mm. työnteon eri muotojen, työaikojen ja palkkajoustavuuden 
kautta. On kuitenkin hyvä muistaa, että eri maiden työmarkkinamenestykseen ei 
vaikuta pelkästään työmarkkinoiden toiminta vaan myös muut kokonaisjärjestelmän 
osat kuten hyödyke-, pääoma- ja asuntomarkkinoiden toiminta. 

Suomalaista työmarkkinamallia voi myös luonnehtia pohjoismaiseksi. Pohjois-
maissa työelämää sääntelevien instituutioiden kuten työmarkkinalainsäädännön, 
vahvan ammattiyhdistysliikkeen, kattavien kollektiivisten työehtosopimusten ja 
laadukkaan koulutusjärjestelmän on ajateltu ylläpitävän työllisyyttä, tuottavan 
hyvää työelämää sekä tasoittavan eri työntekijäryhmien välisiä eroja (Mustos-
mäki 2017). Kansainvälisissä työmarkkinoiden toimintaa koskevissa vertailuissa 
pohjoismainen malli näyttää tuottaneenkin hyviä tuloksia työllisyyskehityksen suh-
teen (esim. OECD 2006) mutta myös työpaikkojen laadun suhteen1. On toki selvää, 
että myös erilaiset kotimaiset ja globaalit toimintaympäristön muutokset asettavat 
haasteita mallin kehittämiselle. 

1 Euroopan unionin työllisyysstrategiassa on korostettu, että tarvitaan lisää työpaikkoja, jotka ovat myös 
laadultaan hyviä.
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Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia

Väestörakenteessa tapahtuvilla muutoksilla on suuri vaikutus koko suomalaiseen 
yhteiskuntaan, mutta myös työmarkkinoihin.  Kun katsotaan väestörakenteen 
kehitystä viimeisten vuosikymmenten aikana, merkille pantava kehityssuunta on 
ollut väestön ikääntyminen. Kuviosta 1 käy ilmi, että vuoden 1972 jälkeen voimak-
kaimmin eri väestöryhmistä on kasvanut ikääntyneiden, 64+ -vuotiaiden osuus – yli 
10 prosenttiyksiköllä. Lasten ja nuorten osuus on ollut laskusuunnassa koko ajan-
jakson, ja vuonna 2008 ikääntyneen väestön osuus ylitti lasten ja nuorten osuuden 
väestöstä. Väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat sekä väestön eliniän piteneminen 
että myös eri aikoina syntyneiden ikäluokkien suuruudet.

Työikäisen (15–64-vuotiaiden) väestön määrä oli Suomessa suurimmillaan vuonna 
2009, jolloin työikäisiä oli 3,55 miljoonaa. Tämän jälkeen määrä on kääntynyt las-
kuun: vuosien 2009–2016 välisenä aikana työikäisten määrä laski liki 84 000 hen-
kilöllä ja osuus aleni 3,7 prosenttiyksiköllä. Tämän vuoden alusta voimaan tulleessa 
eläkeuudistuksessa alin normaali eläkkeellejäämisikä nousee asteittain 63 vuodesta 
65 vuoteen. Eläkeiän alarajan nosto ja se seikka, kuinka yli 64-vuotiaiden työmark-
kinoille osallistuminen kehittyy, vaikuttavat työvoiman määrään tulevaisuudessa. 
2000-luvun alusta 65–69-vuotiaiden työllisyysaste oli vuoteen 2016 mennessä noin 
kaksinkertaistunut 13,8 prosenttiin.

Väestöennusteet lupaavat saman menon jatkuvan seuraavien vuosikymmenten 
ajan. Työikäisten osuus väestöstä pienenee nykyisestä noin 63 prosentista 61 pro-
senttiin vuoteen 2020 ja 59 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Yli 64-vuotiaiden 
osuus puolestaan nousee nykyisestä noin 20 prosentista 25,6 prosenttiin vuoteen 
2030 mennessä.

Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä työvoiman määrään että rakenteeseen2 
samoin kuin väestölliseen huoltosuhteeseen. Väestöllinen huoltosuhde kuvaa las-
ten ja vanhuuseläkeikäisten määrän suhdetta työikäisen väestön määrään. Tämä 
huoltosuhde oli aina 1970-luvulta 2010-luvun alkuun noin 50, mutta vuoden 2015 
lopussa huoltosuhde oli jo noussut 60:en, mikä tarkoittaa sitä, että sataa työikäistä 
kohti oli 60 lasta ja 65 vuotta täyttänyttä. Työikäisen väestön pienetessä paine saa-
da käyttämättömät työvoimareservit käyttöön kasvaa. Väestöllisen huoltosuhteen 
ohella merkitystä on myös taloudellisella huoltosuhteella, ts. kuinka monta työtöntä 
ja työvoiman ulkopuolella on yhtä työllistä kohti. 

2 Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa myös kulutuskysyntään sekä sitä kautta myös työvoiman 
kysynnän rakenteeseen. Muun muassa voidaan ennakoida, että väestön ikääntyessä terveys- ja hoiva-
palveluiden kysyntä kasvaa ja sitä kautta tämän alan työvoiman kysyntä.
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Kuvio 1. Väestön ikärakenne 1972–2016.
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Itse väestön määrään ei vaikuta ainoastaan syntyvyyden kehitys Suomessa vaan 
myös nettomaahanmuutto, joka kertoo Suomeen muuttaneiden ja Suomesta pois-
muuttaneiden lukumäärän erotuksen. Kuvio 2 kertoo väestönkehityksen vuotui-
sen muutoksen vuodesta 1987 lähtien. Siitä käy ilmi se, että nettomaahanmuuton 
merkitys on korostunut viime vuosina Suomen väestönkasvussa. 

Vuoden 2006 jälkeen väestönkasvua on ylläpitänyt enemmän muuttoliike ulko-
mailta kuin syntyvyyden enemmyys. 2010-luvulla luonnollinen väestönlisäys on 

Kuvio 2. Väestönlisäys ja sen osatekijät 1987–2016.
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selvästi ollut hiipumaan päin, ja vuonna 2016 Suomessa oli kuolleita enemmän kuin 
syntyneitä. Työvoiman määrän tulevan kehityksen kannalta syntyvyyden viimeai-
kaista kehitystä 100-vuotiaassa Suomessa voidaan pitää huolestuttavana. 

Vuosien 1990–2016 aikana ulkomailla syntyneiden osuus koko Suomen väestöstä 
on kasvanut 0,8 prosentista 6,5 prosenttiin ja siinä on ollut tasainen kasvava trendi. 
Vuonna 2016 Suomessa asui yhteensä 358 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä, kun 
määrä 1990-luvun alussa oli vain noin 65 000. Kasvusta huolimatta ulkomaalaisten 
osuus on vielä kansainvälisesti verrattuna alhainen. Työmarkkinoiden kannalta 
sillä on merkitystä, mikä on maahanmuuttajien ikä- ja koulutusrakenne ja kuinka 
paljon he osallistuvat työmarkkinoille.3 

Työikäisen väestön koulutustaso on noussut 
vahvasti 

Työikäisen väestön koulutusrakenteella on tiivis yhteys talouden ja työmarkkinoiden 
toimintaan, koska työvoiman koulutus antaa mahdollisuuksia ja asettaa rajoittei-
ta erilaiselle taloudelliselle toiminnalle (Kalenius 2014, 5). Merkittävänä muu-
toksena työvoiman tarjontapuolella voidaan pitää suomalaisen työikäisen väestön 
koulutustason nousua viimeisten vuosikymmenten aikana. Vielä 1970 työikäisestä 
(tässä 25–64-vuotiaasta) väestöstä lähes 74 prosenttia oli vailla perusasteen jälkeistä 
tutkintoa. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1990 vastaava osuus oli 
hieman yli 41 prosenttia ja vuonna 2015 ainoastaan noin 16,7 prosenttia (kuvio 3).

Vuodesta 1970 vuoteen 2015 keskiasteen koulutettujen osuus työikäisestä vä-
estöstä kasvoi 14,8 prosentista noin 44,4 prosenttiin ja yhteensä korkea-asteen 
koulutettujen (alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste 
ja tutkijakouluaste) osuus vastaavasti noin 11,4 prosentista 37,8 prosenttiin. Kor-
kea-asteen koulutuksen saaneiden alaryhmistä ainoastaan alimman korkea-asteen 
suorittaneiden osuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla. Sen sijaan kaikissa muissa 
ryhmissä kasvu on jatkunut koko ajan. Alimman korkea-asteen koulutuksen saanei-
den osuuden laskuun on vaikuttanut Suomessa 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun 
alussa toteutettu koulutusreformi, jossa opistotason koulutus siirrettiin ammatti-
korkeakouluihin. 

3 Maahanmuuttajien vaikutuksesta työvoiman tarjontaan katso esimerkiksi CEDEFOP (2011).
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Kuvio 3. 25–64-vuotiaan väestön koulutusrakenne 1970-2015, %.
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Koulutustaso on noussut työikäisten keskuudessa molemmilla sukupuolilla, mutta 
kuitenkin enemmän naisilla kuin miehillä 1990-luvun alusta lähtien. Vuonna 2015 
naisista korkeasti koulutettuja oli 34 prosenttia, kun miehillä vastaava osuus oli 26 
prosenttia. Ikäryhmittäisesti Suomessa vuonna 2015 korkeimmin koulutettuja olivat 
40-44-vuotiaiden ikäluokat. Koulutustason nousu on kuitenkin pysähtynyt nuorem-
missa ikäryhmissä, mitä voi pitää huolestuttavana (ks. tarkemmin Kalenius ja 
Karhunen 2017).

OECD:n (2017b) uusimman Education at a Glance- julkaisun mukaan Suomi oli 
juuri OECD-maiden keskiarvon alapuolella 25–34-vuotiaiden korkea-asteen koulu-
tuksen saaneiden osuudessa vuonna 2016 (Suomen osuus 41 prosenttia ja OECD:n 
keskiarvo 42 prosenttia). Verrattuna aiempaan Suomen sijoitus on heikentynyt. Sen 
sijaan korkeintaan toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai lukiotutkinto) 
suorittaneiden osuus on Suomessa selvästi korkeammalla tasolla kuin OECD-maissa 
keskimäärin (49 prosenttia vs. 42 prosenttia). 

Suomen sijoitus 23–34-vuotiaiden keskuudessa kuitenkin riippuu siitä, tarkastel-
laanko korkea-astetta kokonaisuutena (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) 
vai pelkästään korkeakoulututkintoja. Kun vertaillaan ainoastaan ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden osuuksia tässä ikäryhmässä, Suomen sijoitus 
muuttuu edullisemmaksi (ks. Witting 2014).
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Työllisten määrä kasvoi 1990-luvun laman jälkeen 
aina finanssikriisin alkamiseen asti

Kaksi tärkeintä työllisyyden mittaria ovat perinteisesti olleet työllisyys- ja työttö-
myysasteet. Työvoimatutkimuksissa käytetty työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta 
15–64-vuotiaasta väestöstä. Työttömyysaste puolestaan kuvaa työttömien osuutta 
15–74-vuotiaasta väestöstä. On kuitenkin koettu, että nämä kaksi mittaria eivät 
yksistään anna riittävän täydellistä kuvaa siitä, kuinka hyvin työmarkkinoilla pys-
tytään hyödyntämään potentiaalinen työvoima (OECD 2017a). Siksi työllisyysasteen 
ohella työllisyyttä kuvaamaan on käytetty tehtyjen vuotuisten työtuntien määrää 
sekä kokoaikatyötä vastaavaa työllisyysastetta. Työttömyysastetta on täydennetty 
alityöllisyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä kuvaavilla mittareilla.

Kuvion 4 mukaan työllisyys laski voimakkaasti 1990-luvun laman aikana, noin 
450 000 henkilöllä (18 prosentilla), jota voidaan pitää Suomen taloushistoriassa 
ainutlaatuisen suurena supistumisena. 1990-luvun laman jälkeisinä vuosina työl-
lisyys kasvoi lähes yhtäjaksoisesti aina vuonna 2008 alkaneeseen finanssikriisiin 
saakka, jolloin työllisten määrä oli noussut 477 000 hengellä ja työllisyysaste 10,7 
prosenttiyksiköllä pahimpaan lamavuoteen 1994 verrattuna. 2010-luvulla talous-
kasvu on ollut heikkoa, mikä on myös heijastunut työllisyyskehitykseen. Vuonna 
2016 työllisten määrä oli 83 000 henkeä ja työllisyysaste 1,9 prosenttiyksikköä al-
haisemmalla tasolla verrattuna vuoteen 2008. 

Kuvio 4. Työllisten määrä ja työllisyysaste 1989–2016.
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Vuonna 2016 työllisyysaste 
oli Suomessa 69,1 prosent-
tia, mikä oli 11. korkein 28 
EU-maasta ja myös näiden 
maiden keskiarvon yläpuolella. 
Kuinka Suomi on pärjännyt pi-
demmällä aikavälillä kansain-
välisessä vertailussa – eritoten 
muihin Pohjoismaihin verrat-
tuna? Kuvion 5 yläosa esittää 
Suomen työllisyysasteen ke-
hityksen verrattuna muihin 
Pohjoismaihin (pl. Islanti) sekä 
EU-maihin keskimäärin ajan-
jaksolla 1995–2015. Kuviosta 
käy ilmi, että muissa Pohjois-
maissa työllisyysasteet ovat 
olleet selvästi korkeammalla 
tasolla kuin Suomessa koko 
tarkasteluajanjakson ajan. Toi-
saalta Suomessa työllisyysaste 
on ollut selvästi korkeammal-
la tasolla kuin EU28-maissa ja 
EU15-maissa keskimäärin.

Erojen taustalta löytyy toki 
useita eri tekijöitä4. Yksi mie-
lenkiintoinen tekijä on se, että muissa Pohjoismaissa tehdään selvästi enemmän 
osa-aikatyötä kuin Suomessa. Näkemys työllisyyden kehityksestä Suomessa verrat-
tuna muihin maihin muuttuukin, jos työllisyysasteen asemasta tarkastellaan kokoai-
katyöllisyydellä (ns. ”full-time equivalent employment rate”) mitattua työllisyyden 
kehitystä 15–64-vuotiaiden keskuudessa. Tällä mittarilla mitattuna ero Suomen ja 
muiden Pohjoismaiden (Tanskan ja Ruotsin) välillä kaventuu selvästi tai jopa häviää 
kokonaan, kuten erolle Tanskaan käy viime vuosien osalta (ks. kuvion 5 alaosa). 

4 Erottavana tekijänä Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä on ollut myös julkisen sektorin työllisyy-
sosuuksien suuruus. Suomessa julkisen sektorin työllisten osuus on ollut perinteisesti selvästi alhaisem-
malla tasolla. Ero Ruotsiin on kaventunut, mutta ero Tanskaan ja Norjaan on edelleen suuri. Suoniemen 
ym. (2011) mukaan julkisen sektorin korkea työllisyysosuus on myös osaltaan edesauttanut Pohjoismaita 
korkeiden työllisyysasteiden saavuttamisessa.

Kuvio 5. Työllisyysasteet ja kokoaikatyötä vastaavat 
työllisyysasteet.
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Suomen positiivinen ero sekä EU28- että EU15-maihin keskimäärin myös kasvaa 
kokoaikatyöllisyydellä mitattuna. 

Kokoaikatyöllisyyttä vastaavan työllisyysasteen tarkastelu on tärkeää siksi, että 
kokoaikatyötä vastaava työllisyysaste ottaa huomioon myös tehtävän työn määrän 
paremmin (ks. esimerkiksi Knetch et al. 2013) ja antaa siten ehkäpä realisti-
semman kuvan maiden välisistä eroista työllisyydessä ja potentiaalisen työvoiman 
hyödyntämisessä. 

Työllisyysasteissa on suuria eroja iän ja koulutustason 
mukaan mutta ei sukupuolen mukaan 

Naisten ja miesten välinen ero työllisyysasteissa (15–64-vuotiaat) on Suomessa ollut 
varsin pieni kansainvälisesti verrattuna viimeisten vuosikymmenten aikana (kuvio 
6)5. Pidemmällä aikavälillä katsottuna sukupuolten välinen ero hieman kaventui 
entisestään 2010-luvulla johtuen mm. miesten naisia suuremmasta työllisyyden 
heikkenemisestä finanssikriisin aikana. Vuonna 2016 ero oli EU-maiden kolman-
neksi pienin. On hyvä ottaa huomioon, että suomalaisten naisten työelämään osal-
listuminen kodin ulkopuolella alkoi kasvaa jo 1970- ja 1980-luvuilla samanaikaisesti, 
kun laajaa palkkatyön ja äitiyden yhdistämisen mahdollistavaa sosiaalipalvelujär-
jestelmää luotiin (Suikkanen ym. 2001). 

Tarkemmasta 5-vuotisikäryhmittäisestä tarkastelusta (tästä ei kuviota) käy 
ilmi, että suurimat erot naisten ja miesten työllisyysasteissa vuonna 2016 löyty-
vät 25–39-vuotiaiden ikäryhmistä. Tässä iässä yleensä hankitaan perheenlisäystä. 
Suomessa on edelleen hyvin tavanomaista, että äidit pitävät suuren osan vanhem-
painvapaasta. 

Suomessa siirryttiin asteittain vuosina 2008 ja 2009 ottamaan käyttöön EU:n 
tilastoviraston Eurostatin uusi työllisen määritelmä, jossa vanhempainvapaalla ole-
via ei enää luokiteltu työllisiksi, vaikka heillä olisi voimassa oleva työsuhde. Tämä 
työllisen määritelmän muutos heijastuu noin puolen prosenttiyksikön verran nais-
ten kokonaistyöllisyysasteeseen, mutta esimerkiksi alle 3-vuotiaiden lasten äitien 
työllisyysaste olisi noin kuusi prosenttiyksikköä korkeampi, jos vanhempainvapaalla 
olevat laskettaisiin työllisiin. Koska vuonna 2008 uudistettu työllisen määritelmä 
jättää tulkinnan varaa sen suhteen, tulisiko vanhempainvapaalla olevat lukea työl-
liseksi vai ei, eri maissa on myös eri käytäntöjä siinä, luokitellaanko perhevapaalla 

5 Työmarkkinat ovat kuitenkin Suomessa olleet ja ovat edelleen hyvin segregoituneet sukupuolen mukaan 
toimialoittaisesti ja ammateittain, mikä on heijastunut myös naisten ja miesten palkkaeroihin.
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olevat työlliseksi vai ei. Esimerkiksi Ruotsi luokittelee vanhempainvapaalla olevat 
työllisiksi (Pärnänen ja Kambur 2017).

Kuvio 6. Naisten ja miesten työllisyysasteet 1989–2016.
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Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus.

Paitsi että suomalainen työvoima on ikääntynyt, niin myös työllisyyden kehitys on 
ollut erilaista eri ikäryhmissä. Kuvion 7 mukaan työllisyysaste on noussut voimak-
kaasti ikääntyneiden 55–64-vuotiaiden keskuudessa ja on jo 2000-luvun alusta ollut 
korkeampi kuin ennen 1990-luvun lamaa. Yksi tärkeä selitys tälle on ikäkohorttivai-

Kuvio 7. Työllisyysasteet ikäryhmittäin 1989–2016.
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kutus: nuoremmat ikäluokat, 
jotka ovat tulleet 55–64-ikään, 
ovat olleet selvästi korkeam-
min koulutettuja kuin vanhem-
mat ikäluokat, mikä on näkynyt 
korkeampana työllisyysasteena 
ja parempana kiinnittäytymi-
senä työelämään. Toisena teki-
jänä vaikuttamassa ovat olleet 
myös eläkereformit, joita on 
tehty mm. varhaiseläkereittien 
karsimiseksi. 

Nuorten työllisyysaste on 
jäänyt selvästi alhaisemmak-
si kuin ennen 1990-luvun la-
maa. Keskeinen selittäjä täs-
sä on nuorten koulutukseen 
osallistumisen asteen kasvu. 
15–24-vuotiaasta väestöstä 
oli tutkintoon johtavassa tai 
kurssikoulutuksessa noin 69 
prosenttia vuonna 2016. Toki 
on muistettava, että osa pää-
toimisista opiskelijoista tekee 
myös töitä opintojensa ohes-
sa. Kaikkiaan nuorten osallis-

tuminen työmarkkinoille on suhdanneherkempää kuin muilla ikäryhmillä, mikä 
näkyy myös työllisyysasteen voimakkaampana vaihteluna suhdanteiden mukaan.

Kuvio 8 tarkastelee työllisten määrän ja työllisyysasteiden kehitystä koulutustason 
mukaan Suomessa ajanjaksolla 1995–2016. Korkea-asteen koulutuksen suorittanei-
den työllisyysasteet ovat olleet koko tarkastelujakson korkeammalla tasolla kuin 
keski- tai perusasteen koulutuksen saaneilla. Ero työllisyysasteessa keskiasteen 
koulutettuihin oli vuonna 2016 noin 1,2-kertainen ja perusasteen koulutettuihin noin 
2-kertainen. Kuilu korkea- ja keskiasteen koulutettujen välillä on hieman supistu-
nut ja taasen kasvanut korkea-asteen ja perusasteen koulutettujen välillä yli ajan. 
Pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevissa on suhteessa enemmän toisaalta 
nuoria, joilla koulutusura on kesken ja toisaalta myös iäkkäämpiä.  

Kuvio 8.  Työlliset koulutustasoittain ja työllisyysasteet 
koulutustason mukaan 
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On syytä myös muistaa, että perusasteen koulutettujen osuus työikäisestä väestös-
tä 5-vuotisikäryhmittäin katsottuna on tällä ajanjaksolla supistunut voimakkaasti, 
kuten Eurostatin tilastoihin6 perustuvasta kuviosta 9 käy ilmi. Tämä on myös heijas-
tunut pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevien työllisten määrän laskevaan 
trendiin. 

Kuvio 9. Pelkän perusasteen koulutuksen saaneiden osuus samanikäisestä väestöstä 1995, 2000, 
2005, 2010 ja 2016.
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Lähde: EUROSTAT, omat laskelmat.

Tarkempi tarkastelu 5-vuotisikäryhmittäisesti sukupuolen ja koulutustason mu-
kaan osoittaa, että naisilla koulutusasteittaiset erot työllisyysasteissa ovat suurem-
mat kuin miehillä lähes kaikissa ikäryhmissä (vuoden 2016 tilanne). Naisilla kuilu 
työllisyysasteissa perusasteen koulutettujen ja korkeammin koulutettujen välillä 
on suurempi alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä kuin sen jälkeisissä ikäryhmissä. 

Merkille pantavaa on myös se, että kaikilla koulutustasoilla sekä naisilla että mie-
hillä työllisyysasteet kääntyvät laskuun 55 ikävuoden jälkeen. Jälleen on kuitenkin 
tärkeää ottaa huomioon, mitä edellä esitettiin perusasteen koulutuksen varassa 
olevien osuudesta eri ikäluokissa.

6 On kuitenkin otettava huomioon, että työvoimatutkimukseen perustuvat tilastot hieman aliarvioivat 
matalasti koulutettujen osuutta.
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Kuvio 10. Naisten ja miesten työllisyysasteet 5-vuotisikäryhmittäin koulutustason mukaan 
vuonna 2016.

Perusaste Keskiaste Korkea-aste

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

15
-19

20
-2

4
25

-2
9

30
-3

4

35
-3

9
40

-4
4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9
60

-6
4

%

Yhteensä

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 %

15
-19

20
-2

4
25

-2
9

30
-3

4

35
-3

9
40

-4
4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9
60

-6
4

Naiset Miehet

Lähde: EUROSTAT, LFS. 

Työllisyyden rakenteen muutos toimialoittain: 
palveluvaltaisten toimialojen merkitys kasvanut

Viimeisten vuosikymmenien aikana Suomen työmarkkinat ovat kokeneet suuria 
muutoksia työllisyyden toimialoittaisessa rakenteessa. Tuotantorakenteen muutos 
on näkynyt siinä, miltä sektoreilta työpaikkoja on hävinnyt ja mille uusia työpaik-
koja on syntynyt. Toimialoittaisella puolella selkein ja voimakkain muutostrendi oli 
ollut teollisuuden merkityksen väheneminen (de-industrialisaatio) ja palveluiden 
merkityksen kasvu työllistäjänä.  

Kuvio 11 esittää työllisyyden toimialoittaisen rakenteen kehitystä karkeammalla 
tasolla 1980-luvulta vuoteen 2016 asti. Siitä voidaan havaita, että teollisuudessa 
(ml. sähkö-, kaasu-, vesi- ja lämpö yms. huolto) työskentelevien työllisten osuus on 
kolmessakymmenessä vuodessa supistunut 10 prosenttiyksiköllä. Samanaikaisesti 
palveluiden osuus kaikista työllisistä oli noussut jo liki 74 prosenttiin vuonna 2016, 
mikä on noin 17 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin vuonna 1985. Jo aiempina 
vuosikymmeninä supistunut maa- ja metsätaloussektori oli jatkanut supistumis-
taan ja alan osuus kaikista työllisistä oli vuoteen 2016 mennessä laskenut jo noin 
neljään prosenttiin. 
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On syytä kuitenkin muistaa, että teollisuuden työllisyysosuuden laskua selittää 
osaltaan se, että teollisuuden työpaikkoja on ulkoistettu kotimaahan varsin paljon 
(Piekkola 2008). Teollisuus on ulkoistanut mm. liike-elämän, henkilöstöhallin-
non ja kiinteistönhoidon palveluita, jotka aikaisemmin oli tilastoitu suoraan teol-
lisiksi työpaikoiksi, mutta jotka ulkoistamisen jälkeen on luokiteltu palvelualoihin 
(Kauhanen ja Taimio 2006). Ali-Yrkön (2008) tutkimuksen mukaan vuosina 
2000-2006 lähes kaksi kolmasosaa Suomessa toimivista yli 10 hengen teollisuusyri-
tyksistä ulkoisti toimintojaan muille yrityksille Suomessa. 

Teollisuuden työpaikkojen ulkoistamista ulkomaille ei ole tutkimusten mukaan 
tapahtunut yhtä suuressa määrin. Ali-Yrkön (2006) mukaan Suomesta siirtyi 
ulkomaille yhteensä 10 000–23 000 työpaikkaa vuosina 2000–2006. Vuositasolla 
tämä oli keskimäärin noin 1 500–3 500 työpaikkaa. Eurooppalaisen teollisuustut-
kimuksen mukaan (European manufacturing survey) Suomessa teollisuuden toi-
mialalla menetettiin 3,9 prosenttia työpaikoista ulkomaille ulkoistamisesta johtuen 
ajanjaksolla 2003–2016 (Eurofound 2016). Ulkoistaminen oli voimakkaampaa 
ennen finanssikriisiä.

Kuvio 11. Työllisyyden toimialarakenteen kehitys Suomessa 1985-2016.
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Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus.

Selite: On tärkeä ottaa huomioon, että aikasarjassa on katkos. Työllisyyssarjat vuoteen 2005 asti toimialaluokitus 
TOL2002:n mukaisia ja siitä eteenpäin toimialaluokitus TOL2008:n mukaisia. 
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Tässä yhteydessä on hyvä myös ottaa huomioon, että suomalaisten yritysten teke-
mät suorat sijoitukset ulkomaille ovat kasvaneet voimakkaasti ja suomalaiset yrityk-
set ovat käyttäneet runsaasti Suomessa syntyneitä voittoja toiminnan laajentamiseen 
ulkomailla (Pitkänen ja Sauramo 2007). Tämä on myös näkynyt suomalaisten 
yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden henkilökunnan määrän kehityksessä.

Suomalaisyritysten monikansallistuminen on myös vaikuttanut siihen, että Sau-
ramon ja Oeschin tässä kirjassa olevan artikkelin mukaan nykyään suurimpien kon-
sernien henkilöstöstä valtaosa työskentelee Suomen rajojen ulkopuolella ja pieni 
osuus enää kotimaassa. 

Kuvio 12 esittää työllisten määrän toimialoittaisen (toimialaluokitus TOL2002:n 
mukaisen) prosentuaalisen muutoksen vuosien 1995 ja 2008 välillä sekä vuosien 
2008 ja 2016 välillä (toimialaluokitus TOL2008:n mukaisena). Kuvion osasta, joka 
tarkastelee muutosta vuodesta 1995 vuoteen 2008, käy hyvin ilmi työllisyyden kas-
vualat ja supistuneet alat 1990-luvun laman jälkeisenä ajanjaksona finanssikriisin 
alkamiseen asti. Eniten tuona ajanjaksona työllisten osuus kasvoi teknisissä pal-
veluissa ja palveluissa liike-elämälle – liki 92 prosenttia (113 000 työllistä). Tämän 
toimialan kasvua selittää osaltaan teollisuuden työpaikkojen ulkoistaminen koti-
maassa. Toiseksi suurin prosentuaalinen kasvu oli rakentamisessa ja kolmanneksi 
suurin sosiaalipalveluissa. 

Teollisuuden alatoimialoista työllisyyden kasvu oli merkittävää metallituottei-
den valmistuksessa ja koneiden ja laitteiden valmistuksen aloilla, joilla työllisten 
määrä kasvoi yhteensä 44 000 hengellä. Kuviossa 12 nämä toimialat ovat metal-
li- yms. teollisuuden alla. Tähän luokkaan kuuluu kuviossa myös sähkötekninen 
teollisuus, joka oli voimakkaasti kasvava toimiala Suomessa 1990- ja 2000-luvuilla. 
Yhdessä ICT-palvelujen kanssa se loi puolet Suomen bkt:n kasvusta 1990-luvulla 
ja kolmanneksen 2000-luvulla (Pohjola 2009). Merkittävin yksittäinen yritys 
sähköteknisessä teollisuudessa oli Nokia, joka parhaimmillaan työllisti Suomessa 
2000-luvulla 24 000 henkeä. 

Suomen keskeisistä teollisuuden toimialoista paperiteollisuudessa työllisten 
määrä väheni ajanjaksolla 1995–2008 reilulla kolmanneksella. Teollisuuden sisäl-
lä muita taantuvia toimialoja oli mm. tekstiili- ja elintarviketeollisuus (kuviossa 14 
kulutustavarateollisuuden alla). 

Vuodesta 2008 vuoteen 2016 asti teollisuuden työllisten määrä supistui edelleen 
90 000 hengellä, ja vähentymistä tapahtui kaikilla sen alatoimialoilla. Heikon suh-
dannetilanteen aikana työpaikkojen määrä kasvoi lähinnä vain palvelusektorilla 
kuten esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä ammatillisessa, tieteellisessä 
ja teknisessä toiminnassa.  
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Kuvio 12. Työllisten määrän muutos toimialoittain 1989–2008 (TOL2002) ja 2008–2016 
(TOL2008), %.

-40 -20 0 20 40 60 80 100
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle

Rakentaminen
Sosiaalipalvelut

Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Kiinteistöalan palvelut, vuokraus ja siivous

Muut palvelut
Kauppa

Vähittäiskauppa
Metalli- yms. teollisuus

Toimialat yhteensä
Koulutus

Terveyspalvelut
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus

Teollisuus; sähkö- ja vesihuolto; kaivostoiminta
Muu teollisuus
Metsäteollisuustuott. ja huonekalujen valmistus
Kustantaminen, painam. ja ääni- ym. tallenteiden jäljent.
Kulutustavarateollisuus
Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous

1989-2008, %-muutos

Taiteet, viihde ja virkistys
Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Informaatio ja viestintä

Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala
Koulutus

Muu palvelutoiminta yms. 
Toimialat  yhteensä
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Rakentaminen
Tukku- ja vähitt.kauppa; moott.ajoneuv. ja moott.pyörien korj.
Kuljetus ja varastointi
Maatalous, metsätalous, kalatalous; kaivostoiminta
Teollisuus

2008-2016, %-muutos
-30 -20 -10 0 10 20 30

Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus. 

Työllisyyden ammattirakenteessa tapahtunut 
polarisoitumista

Työllisyyden toimialoittaisen muutoksen ohella yksi keskeisimpiä työmarkkinoiden 
muutostrendejä viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut polarisaatiokehitys, 
jota on havaittu ammattikohtaisessa työllisyysrakenteessa. Työmarkkinoiden pola-
risaatiolla tarkoitetaan sitä, että työllisyysosuudet ovat kasvaneet korkeaa osaamis-
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ta vaativissa, korkeapalkkaisissa ammateissa ja matalapalkkaisissa, vähäisempää 
koulutusta vaativissa ammateissa, samalla kun keskipalkkaisten, rutiininomaisten 
ammattien työllisyysosuus on vähentynyt.

Tämä ammattien työllisyysrakenteen U-muotoinen muutos on nähtävissä kuviossa 
13, jossa ammatit (ISCO-88 2-numerotaso) on laitettu ammatin keskimääräisen aloi-
tusvuoden palkan suuruuden mukaan suuruusjärjestykseen. Kuvio kertoo kunkin 
ammatin osalta tasoitetun työllisyysosuuden muutoksen Suomessa vuosien 1995 
ja 2009 välillä7. Tarkasteluajanjaksolla työllisyysosuudet kasvoivat sekä matala-
palkkaisissa että korkeapalkkaisissa ammateissa ja supistuivat keskipalkkaisissa 
ammateissa. 

Kuvio 13. Tasoitettu työllisyysrakenteen muutos 1995–2009.
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Lähde: MACZULSKIJ JA KAUHANEN (2017).

Kaksi tutkimuskirjallisuudessa esitettyä päähypoteesia polarisaatiokehitykselle 
ovat rutiinitehtäviä korvaava teknologinen kehitys (”routine-biased technological 
change”, RBTC) ja tehtävien ulkoistaminen ulkomaille (Goos et al. 2014). 

RBTC -hypoteesin mukaan viimeaikainen teknologinen kehitys on korvannut 
erityisesti rutiininomaisia tehtäviä, joille on ominaista samojen tehtävien runsas 
toistaminen ja jotka on helpompi ohjelmoida tietokoneen tai tietokoneohjatun lait-
teen tekemäksi. Rutiinitehtäviä on paljon keskipalkkaisissa ammateissa. Tällaiset 
tehtävät ovat siten helpommin korvattavissa tietokoneilla, kun taas ei-rutiininomai-

7 Suomea koskevaa tutkimusta työllisyyden polarisaatiokehityksestä aggregaattitasolla on esim. Asp-
lund et al. (2011),  Böckerman et al. (2014), PekkALA KERR ET AL. (2016) sekä Mazcluskij ja 
Kauhanen (2017). 
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set tehtävät ovat komplementteja tietokoneille. Tietokoneistumisen myötä kasva-
vat myös korkeaa osaamista vaativat ei-rutiinitehtävät (informaation analysointi, 
päätöksenteko yms. tehtävät). Ei-rutiininomaisia tehtäviä ovat myös palvelualan 
manuaaliset tehtävät.

Tekniseen kehityksen mahdollistama vaihtoehtoinen selitys työllisyyden pola-
risoitumiselle on keskipalkkaisten rutiininomaisten tehtävien ulkoistaminen ulko-
maille8.  Goos et al. (2010) ovat luokitelleet kansainvälisen ammattiluokituksen 
kaksinumerotason ammatit sen mukaan, kuinka helppoa niiden siirtäminen on9. 
Tämän luokituksen mukaan monet helposti siirrettävistä tehtävistä ovat olleet 
palkkajakauman keskivaiheilla, kuten esimerkiksi prosessi- ja toimistotyöntekijät. 

Goosin et. al (2014) tulosten mukaan näistä kahdesta selityksestä teknisen 
kehityksen merkitys havaitulle työllisyyden polarisaatiokehitykselle on suurempi. 
Sama tulos on saatu myös OECD:n (2017a) työllisyyskatsauksessa.

Globalisaation etenemisen myötä myös kilpailu muiden maiden kanssa on kiristy-
nyt entisestään. Erityisesti Kiinan merkityksen kasvu maailmankaupassa on herättä-
nyt huolta sen vaikutuksesta teollisuuden työpaikkoihin monissa kehittyneissä mais-
sa (Autor et al. 2013, Keller ja Utar 2016). Suomea koskevan tutkimuksen 
(Nilsson-Hakkala ja Huttunen 2016) mukaan sekä lopputuotteiden tuonnin 
muodostama kilpailu että välituotteiden tuonnin kasvu on yhteydessä keskitason 
koulutuksen saaneiden työntekijöiden ja tuotantoammattiryhmien työllisyyden ja 
palkkojen pienenemiseen lyhyellä aikavälillä. 

Vertailutietoa työllisyyden polarisaatiokehityksestä Suomessa verrattuna muihin 
OECD-maihin on esitetty OECD:n (2017a) uudessa työllisyyskatsauksessa. Tämän 
tarkastelun mukaan Suomessa keskipalkkaisten ammattien työllisyysosuus supistui 
vuosien 1995 ja 2015 välillä liki 10 prosenttiyksiköllä, joka on melko lähellä tarkas-
telussa mukana olleiden OECD-maiden keskiarvoa (kuvio 14). Aineistona tässä 
tarkastelussa on käytetty EU-maiden osalta eurooppalaista työolotutkimuksen ai-
neistoa ja muiden maiden osalta kansallisia työvoimatutkimuksen aineistoja

8 Kun tiedonvälityksen ja koordinoinnin kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti, yritysten on entistä 
helpompaa siirtää ulkomaille useita sellaisia toimintoja, joita aiemmin pidettiin mahdottomina siirtää. 
Sitä kautta tuotantoa ja työllisyyttä on voitu jakaa uudelleen eri puolille maailmaa (OECD 2017a). Työn 
hajautuminen on globaalien arvoverkostojen piirre.  Uutta on, että se tapahtuu entistä hienojakoisemmalla, 
jopa yksittäisten työtehtävien tasolla (Ali-Yrkkö 2014). Globaalien arvoketjujen merkityksen kasvusta 
kertoo se, että ulkomaisen arvonlisän osuus Suomen bruttoviennistä nousi vuodesta 1995 vuoteen 2011 
noin 10 prosenttiyksiköllä noin 34 prosenttiin (OECD 2017a).  
9 Blinder ja  Krueger  (2009)  esittivät,  että ulkoistettavuus on työn ominaispiirre, joka edellyttää 
sitä, että työn tekeminen ei ole sidottu tiettyyn paikkaan ja että työn tuotos voidaan siirtää toiseen maan-
tieteelliseen sijaintiin sen kuluttajalle tai muulle  käyttäjälle  ilman  laadun  menetystä. 
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Kuvio 14. Eri taitotasojen työllisyysosuuksien muutokset OECD-maissa 1995-2015, %.
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Lähde: OECD (2017a).

Kun katsotaan ammattirakenteen muutoksia, on myös tärkeää ottaa huomioon, 
että siinä tapahtuvat muutokset eivät ole riippumattomia työllisten rakenteessa 
tapahtuneista muutoksista. Tärkeä muutosvoima, joka on muokannut ammattiraken-
netta pidemmällä aikavälillä, on ollut myös palkansaajien/työllisten koulutusasteen 
selvä nousu (Laine ym. 2015). Yhdessä teknologisen kehityksen ja globalisaation 
kanssa ne ovat vaikuttaneet havaittuun ammattirakenteen muutokseen.

Kuviossa 15 on tarkasteltu palkansaajien osuuksia ammateittain kaikilla sektoreilla 
yhteensä vuosina 1995 ja 2013 Tilastokeskuksen tilastojen perusteella. Tarkastelusta 
käy ilmi, että suurin ammattiryhmä vuonna 2013 oli erityisasiantuntijat 23 prosentin 
osuudella. Toiseksi suurin ammattiryhmä oli asiantuntijat ja kolmanneksi suurin 
palvelu- ja myyntityöntekijät. Näiden ryhmien osuus palkansaajista kasvoi myös 
eri ammattiryhmistä eniten vuosien 1995 ja 2013 välillä. Erityisasiantuntijoiden 
ja asiantuntijoiden osuuden kasvu heijastaa osin palkansaajien koulutustasossa 
havaittua nousua. 

Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöi-
den ja muiden työntekijöiden ammattiryhmien osuudet ovat puolestaan laskeneet 
eniten. Näistä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetus-
työntekijöiden ammattiryhmät ovat keskipalkkaisia, joihin kuuluvissa ammateissa 
on paljon rutiiniluontoisia tehtäviä. 
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Kuvio 15.  Palkansaajien osuudet ammattiryhmittäin (AML2010 1-numerotaso) 1995 ja 2013
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Lähde: TILASTOKESKUS, harmonisoitu palkkarakenneaineisto, joka on ammattien osalta yhtenäistetty yli koko 
vuosivälin 1995-2013 viimeisen virallisen AML2010-ammattiluokituksen mukaiseksi.

Selite: Koska yksityisen sektorin luvut ovat painottamattomia, johtajat ja maanviljelijät ovat aliedustettuina 
osuuksissa.

Polarisaatiokehitystä on tutkittu myös muun muassa tarkastelemalla sitä, kuinka 
suuri osa siitä on selitettävissä toimialojen välisellä ja kuinka suuri osa puolestaan 
toimialojen sisäisellä polarisaatiolla. 

OECD:n (2017a) työllisyyskatsauksen mukaan työvoiman uudelleenallokointi 
teollisuudesta palveluihin (de-industrialisointi) selitti noin kolmasosan havaitusta 
polarisaatiosta, ja ammattirakenteen muutos toimialojen sisällä selittää puoles-
taan loput kaksi kolmasosaa vuosien 1997 ja 2007 välisenä ajanjaksona. Toki tässä 
on maakohtaisia eroja. OECD:n analyysin mukaan Suomessa toimialojen sisäinen 
polarisaatio selitti 60 prosenttia ja toimialojen välinen polarisaatio 40 prosenttia 
havaitusta kehityksestä.

Oleellinen kysymys on myös se, kuinka informaatio- ja kommunikaatioteknolo-
gian lisääntynyt käyttö vaikuttaa työllisyyden rakenteen ohella sen määrään ko-
konaisuudessaan. OECD:n (2017a) empiirisen, OECD-maita koskevan analyysin 
mukaan teollisuudessa ICT:n käytön lisääminen hidasti työllisyyden kasvua. Sen 
sijaan palvelusektorilla vastaavaa vaikutusta ei havaittu, ja koko talouden tasolla 
ICT:n käytöllä havaittiin olevan vain vähän vaikutusta työllisyyden kasvuun. 

Mielenkiintoinen kysymys on myös, kuinka teknologinen kehitys, ml. roboti-
saatio, digitalisaatio ja automaatio vaikuttaa työllisten määrään ja työvoiman ky-
synnän rakenteeseen tulevaisuudessa. Myös tutkimusmaailmassa (esimerkiksi 
Brynjolfsson ja McAfee 2014, Frey ja Osborne 2016, Autor 2015) on 
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esitetty erilaisia arvioita siitä, kuinka suuri osa työpaikoista on tulevaisuudessa 
uhattuna tämän kehityksen johdosta. Arntzin et al. (2016) analyysin mukaan 
OECD-maissa keskimäärin yhdeksässä prosentissa työpaikoista on korkea automa-
tisaation riski. Suomessa vajaa 7 prosenttia työpaikoista on kyseisen tutkimuksen 
mukaan uhanalaisena.

Huomionarvoista on myös se, että teknologinen kehitys muuttaa ammattien teh-
täväsisältöjä jopa varsin radikaalisti. Tämä muutos koskee Arntzin et al. (2016) 
mukaan huomattavasti suurempaa osaa työpaikkoja/työtehtäviä kuin se, että tullaan 
kokonaan korvatuiksi.

Osa- ja määräaikaisen työn tekeminen on 
eriytynyttä sukupuolen mukaan

Suomi on edelleen ja on ollut viimeisten vuosikymmenien aikana vahvasti palk-
katyön yhteiskunta. Rakennemuutos maalta kaupunkiin ei merkinnyt ainoastaan 
palkkatyön yleistymistä, vaan myös palkkatyön muodostumista työnteon vallitse-
vaksi muodoksi (Julkunen 2009, 118). Vuosien 1950–1985 aikana palkkatyötä 
tekevien osuus kasvoi 58 prosentista 86 prosenttiin. Tämän jälkeen palkansaajien 
osuus kaikista työllisistä on pysynyt jotakuinkin samalla tasolla 84–87 prosentissa. 

Palkkatyötä tehdään edelleen selvästi yleisimmin kokoaikaisessa ja pysyvässä 
työsuhteessa (osuus 73,4 prosenttia vuonna 2016). On kuitenkin tärkeää huomioi-
da, että naisten ja miesten välillä on tässä huomattava ero: miespalkansaajista yli 
80 prosentilla on vakituinen ja kokoaikainen työ, kun naispalkansaajista tällainen 
työsuhde on vain vajaalla 67 prosentilla10. 

Kokoaikaisten ja pysyvien työsuhteiden rinnalla erityisesti osa-aikainen työ on 
kasvattanut merkitystään 1990-luvun alusta. Kuviosta 16 käy ilmi osa-aikaisen työn 
vahva nouseva trendi 1990-luvun alusta lähtien. Kun vuonna 1990 osa-aikatyötä teki 
184 000 työntekijää eli alle yhdeksän prosenttia palkansaajista, oli osa-aikatyötä 
tekevien määrä vuonna 2016 321 000 eli 15,3 prosenttia palkansaajista11. Kaikista 
osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista noin 70 prosenttia on naisia ja osa-aikatyötä 
tekevien naispalkansaajien osuus (20,4 prosenttia) oli vuonna 2016 yli 10 prosent-
tiyksikköä korkeampi kuin miespalkansaajilla (9,9 prosenttia).

10 Lisäksi eroja löytyy iän ja koulutustason mukaan.
11  Huomionarvoista on, että osa-aikatyön tekeminen usein yhdistyy myös muihin työajan joustaviin muo-
toihin (kuten ilta-, viikonloppu- ja vuorotyö) sekä muihin joustaviin työsuhdemuotoihin (Kauhanen 
2016). 
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Kuvio 16.  Osa-aikaisten palkansaajien määrä ja osuus 1990-2016.
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Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus.

Määräaikaisten työsuhteiden osuus nousi 1990-luvun aikana, mutta se laski 
1990-luvun korkeimmasta tasosta 2000-luvun alkuun (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2012). 2000-luvulla määräaikaisten työsuhteiden osuus on pysytellyt 
varsin samalla tasolla lukuun ottamatta finanssikriisin alkuun sijoittuvaa väliaikais-
ta pientä pudotusta. Tarkastelujakson tuoreimpana vuonna 2016 määräaikaisissa 
työsuhteissa työskenteli 333 000 palkansaajaa, ts. 15,8 prosenttia palkansaajista. 
Määräaikaiset työsuhteet ovat Suomessa yleisempiä kuin EU-maissa keskimäärin. 

Naispalkansaajat tekevät myös määräaikaista työtä miespalkansaajia enemmän. 
Kaikista määräaikaista työtä tekevistä palkansaajista lähes 60 prosenttia on naisia 
ja sitä tekevien naispalkansaajien osuus (18,4 prosenttia) oli vuonna 2016 yli 6 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin miespalkansaajilla (13,1 prosenttia).

Osa- ja määräaikainen työ ovat molemmat joustavia työnteon muotoja, jotka lähtö-
kohtaisesti voivat hyödyttää sekä työnantajien että työntekijöiden jouston tarpeita. 
Näiden työsuhteiden yleisyyden kehityksen taustalta löytyy useita eri tekijöitä. 
Merkittäviä tekijöitä ovat nopea tekninen kehitys ja globalisaation kiihtyminen, 
jotka ovat asettaneet haasteita työmarkkinoiden sopeutumiselle niin Suomessa kuin 
muissakin EU-maissa. Muuttuvassa toimintaympäristössä ja kilpailun kiristyessä 
yrityksillä on ollut painetta lisätä joustavuutta ja sopeutumiskykyä, joka on näkynyt 
myös työvoiman käytön erilaisten muotojen yleisyydessä kuten osa- ja määräaikai-
sen työn käytössä. 

Tuotantojärjestelmään ja kilpailuolosuhteisiin liittyvien muutosten ohella täl-
laisten työsuhteiden käyttöön vaikuttaa muun muassa myös säätely, ts. kuinka lain-



Merja Kauhanen

174

säädännöllä estetään tai edistetään tällaisten työsuhteiden käyttöä. Kansallisen 
lainsäädännön ohella myös kansainväliset puitesopimukset säätelevät meillä sekä 
osa- että määräaikaisia työsuhteita.  

Kuvio 17. Määräaikaisten palkansaajien osuuden ja määrän kehitys 1997-2016.
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Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus.

Yksilöiden kannalta suuri merkitys on, onko näiden ns. normaalityösuhteista 
(pysyvä ja kokoaikainen) poikkeavien työsuhteiden tekeminen oma valinta vaiko 
pakkorako, kun pysyvää tai kokoaikaista työtä ei ole saatavilla. Toimivatko nämä 
työsuhteet ponnahduslautoina parempiin työsuhteisiin vai ovatko ne loukkuja, josta 
ei pystytä etenemään haluttaessa siirtymään pysyviin ja kokoaikaisiin työsuhteisiin? 

Suomessa valtaosalle määräaikaisia työsuhteita tekevistä niiden tekemisen syynä 
on ollut ja on edelleen pysyvän työn puute. Vuonna 2016 määräaikaisista 68 pro-
sentille vakituisen työn puute oli syy määräaikaisuuteen. Kokoaikatyön puute oli 
osa-aikatyön tekemisen syynä noin kolmannekselle ja myös osa-aikatyön yleisin syy 
vuonna 2016, kun aiempina vuosina yleisin syy oli opiskelu. Sukupuolten tasa-arvon 
kannalta on huolestuttavaa, että naiset, jotka tekevät näitä työsuhteita huomattavasti 
miehiä yleisemmin Suomessa, ilmoittavat selvästi miehiä yleisemmin pysyvän tai 
kokoaikatyön puutteen määräaikaisen ja osa-aikaisen työn syyksi.

Miksi yksilöiden kannalta sillä on merkitystä, minkälaisissa työsuhteissa työtä 
tehdään? Aiempi tutkimus (esimerkiksi Kauhanen ja Nätti 2015, Ojala ym. 
2015) on osoittanut, että työpaikkojen laadussa on eroja sen mukaan, minkälaisissa 
työsuhteissa työtä tehdään. Keskimäärin osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin yhdis-
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tyy heikompia työn laadun keskeisiä piirteitä verrattuna kokoaikaisissa ja pysyvissä 
työsuhteissa työskenteleviin, joskin myös näiden ryhmien sisältä löytyy eroja. On 
myös tutkimusnäyttöä siitä, että työsuhteiden moninaistumisen ja epätyypillisty-
misen myötä työmarkkinariskit ovat siirtymässä yrityksiltä enemmän yksittäisen 
työllisen kannettavaksi (Kalleberg 2009). 

Joustavia työnteon muotoja ovat myös vuokratyö ja nollatuntisopimukset, joi-
den osuudet suomalaisilla työmarkkinoilla ovat kuitenkin tilastojen mukaan varsin 
pieniä. Vuokratyötä tekevistä on kerätty tietoa Tilastokeskuksen työvoimatutki-
muksessa12 vuodesta 2008 lähtien. Vuosien 2008–2016 aikana vuokratyötä tekevien 
osuus vaihteli 1–2 prosentissa (15–74-vuotiaista) palkansaajista (vuonna 2016 38 000 
vuokratyötä tekevää, noin 2 prosenttia palkansaajista). Nollatuntisopimuksilla työs-
kenteleviä oli vuonna 2014 keskimäärin noin 83 000 suomalaista 15–64-vuotiasta 
palkansaajaa eli neljä prosenttia kaikista palkansaajista. On syytä muistaa, että vuok-
ratyötä tehdään sekä vakituisissa että määräaikaisissa työsuhteissa. Nollatuntiso-
pimuslaisiin puolestaan kuuluu sekä osa- että kokoaikatyötä tekeviä. 

Lisäksi kasvavana trendinä, joskin määrältään vielä verrattain pienenä, on havait-
tu itsensä työllistäjien (pl. maataloudessa työskentelevät) määrän kasvu. Itsensä 
työllistämisen on väitetty yleistyvän ratkaisevasti ja mullistavan työmarkkinoita 
jopa enemmän kuin määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen 1990-luvulla (Pär-
nänen 2014).  

Talouskasvun ja työllisyyden suhde on muuttunut 

Tuotannon kasvun ja työllisyyden suhdetta voidaan tarkastella useilla eri tavoilla. 
Kuviossa 18 on tarkasteltu työllisyyden ja tuotannon muutoksen kahden vuoden 
keskiarvon välistä suhdetta ajanjaksolla 1977–2016. Kuviosta voidaan havaita, että 
tuotannon ja työllisten määrän muutosten välillä on ollut selkeä positiivinen riip-
puvuus. Työllisyyden pitämiseksi ennallaan on tarvittu keskimäärin 1,45 prosentin 
talouskasvu. Toisella nimellä tätä lukua voidaan myös kutsua työllisyyden kasvu-
kynnykseksi. Jokaiseen prosenttiyksikköön työllisyyden kasvua (vähenemistä) on 
liittynyt prosenttiyksikkö 1,45 prosentin ylittävää (alittavaa) bruttokansantuotteen 
kasvua. 

Tämä kasvukynnys on selvästi alhaisempi kuin mitä se oli Suomessa aikaisemmin. 
Esimerkiksi ajanjaksolla 1977–2005 vastaava kynnysarvo oli 2,4 eli työllisyyden pi-

12 Työvoimatutkimuksessa tietoa tiedot vuokratyötä tekevistä kuvaavat tilannetta tutkimusvuoden ”kes-
kimääräisellä” viikolla.
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tämiseksi ennallaan tarvittiin 2,4 prosentin talouskasvu (Kauhanen ja Taimio 
2006). Tutkimuskirjallisuuden mukaan maan työllisyyden palveluvaltaisuudella, 
ts. kuinka suuri osa kaikista työllisistä työskentelee palvelualoilla, on merkitystä 
tuotannon kasvun työllisyyskynnyksen suuruuteen. Maissa, joissa työllisyyden pal-
veluvaltaisuus on ollut suurempaa, työllisyyskynnys on ollut matalampi. Suomes-
sakin työllisyyden palveluvaltaisuus on kasvanut yli ajan, mikä voi osaltaan selittää 
kasvukynnyksen alenemista pidemmällä aikavälillä. 

Kuvio 18. Tuotannon muutosten suhde työllisyyden muutoksiin 1977-2016.
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Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus ja kansantalouden tilinpito.

Työttömyyden kehitys Suomessa 1989-2016

Työllisyyskehityksen ohella toinen keskeinen työmarkkinoiden toimivuudesta 
kertova indikaattori on se, kuinka paljon kansantaloudessa on työttömiä. Korkea 
työttömyys on keskeinen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ongelma, jonka kustan-
nukset ovat suuret niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin.  

Työttömyyden ja työttömyysasteiden kehityksen tarkastelu 1980-luvun lopulta 
lähtien osoittaa, kuinka 1990-luvun alun syvä lama moninkertaisti työttömien mää-
rän suurtyöttömyydeksi Suomessa. Pahimpana lamavuotena 1994 työttömänä oli 
408 000 henkeä ja työttömyysaste oli jopa 16,6 prosenttia. Huolimatta työttömien 
määrän moninkertaistumisesta työllisyyden määrän lasku ei kokonaan siirtynyt 
työttömien määrän nousuun, koska myös työvoiman tarjonta reagoi suhdanneti-
lanteen vaihteluihin.
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1990-luvun laman jälkeisinä vuosina työttömien määrä supistui lähes yhtäjaksoi-
sesti aina vuoden 2008 finanssikriisin alkamiseen saakka, johon mennessä työttömiä 
oli 236 000 vähemmän ja työttömyysaste oli 10,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
vuonna 1994. Työttömyyden laskusta huolimatta sen taso oli kuitenkin edelleen 
selvästi korkeampi kuin ennen 1990-luvun alun lamaa ja kaikki eivät päässeet osal-
lisiksi talouden elpymisestä. 

Vuoden 2008 jälkeen työttömyys on jälleen kasvanut pitkittyneen finanssikriisin 
aikana. Vuonna 2016 Suomessa oli 237 000 työtöntä ja työttömyysaste 8,8 prosenttia, 
mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2008. Suomen työttömyysaste 
oli 10. korkein EU-maista vuonna 2016. Suomen sijoitus on ”heikentynyt” vertailussa 
johtuen pitkään jatkuneesta heikosta suhdannetilanteesta.

Kuvio 19. Työttömien määrä (vasemmanpuoleinen asteikko) ja työttömyysaste (oikeanpuoleinen 
asteikko) Suomessa 1989-2016.
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Työttömyysasteissa on suuria eroja iän ja 
koulutustason mukaan 

Naisten ja miesten välinen ero työttömyysasteissa (15–74-vuotiaat) oli Suomessa 
kaikkiaan varsin pieni vuosina 1989–2016. Matalasuhdanteessa työllisyys on kuiten-
kin ensin alkanut heiketä miesvaltaisilla aloilla ja sitten levinnyt naisvaltaisemmille 
palvelualoille. Tämän voi myös havaita naisten ja miesten työttömyysaste-erojen 
kasvussa sekä 1990-luvun laman alussa sekä 2008 finanssikriisin alussa (kuvio 20). 
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Kuvio 20. Naisten ja miesten työttömyysasteet 1989–2016, %.
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Lähde: TILASTOKESKUS, työvoimatutkimus.

Työttömyysasteiden ikäryhmittäisestä tarkastelusta käy ilmi, että nuorten työttö-
myysasteet ovat olleet selvästi korkeammalla tasolla verrattuna 25–54-vuotiaiden 
ja 55-74-vuotiaiden työttömyysasteisiin koko tarkasteluajanjakson ajan. Sen sijaan 
25-54- ja 55-74-vuotiaiden työttömyysasteet ovat olleet käytännöllisesti katsoen 
samalla tasolla 2000-luvun alusta lähtien. 

Kuvio 21. Työttömyysasteet ikäryhmittäin 1989–2016, %.
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Nuorten työttömyysasteen kehitystä katsottaessa on kuitenkin tärkeä ottaa huo-
mioon päätoimisten opiskelijoiden merkitys. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-
sessa myös päätoimiset opiskelijat voivat tulla kirjatuiksi työttömiksi (vuodesta 
1997 lähtien), jos he täyttävät työttömyyden kriteerit: henkilö on työtä vailla, on 
hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on valmis ottamaan 
vastaan työn kahden viikon sisällä. 

Vuosina 1997–2016 noin 41 000–49 000 työtöntä ilmoitti pääasialliseksi toimin-
nakseen opiskelun, mikä oli noin 13–21 prosenttia työvoimatutkimuksen työttö-
mistä. On selvää, että 15–24-vuotiaissa päätoimisten opiskelijoiden osuus on tä-
täkin suurempi. Esimerkiksi vuonna 2015 yli puolet, keskimäärin 53 prosenttia, 
15-24-vuotiaista työttömistä oli päätoimisia opiskelijoita. Päätoimiset opiskelijat, 
jotka kirjautuvat työttömiksi, eivät myöskään ole samalla tavalla syrjäytymisvaarassa 
kuin muut työttömät. 

Koska kaikkiaan nuorten 
ikäryhmässä työvoiman ulko-
puolella on suurin osa, olisi 
myös hyvä katsoa työttömien 
osuutta ikäluokan väestös-
tä. Esimerkiksi vuonna 2016 
työttömiä 15–24-vuotiaita oli 
10,2 prosenttia samanikäisestä 
väestöstä, joka on noin 10 pro-
senttiyksikköä pienempi osuus 
kuin 15–24-vuotiaiden osuus 
samanikäisestä työvoimasta. 

Työttömyysasteissa voidaan 
havaita selkeitä eroja koulu-
tustason mukaan. Korkea-as-
teen koulutus on suojannut 
parhaimmin työttömyydeltä. 
Korkeimmat työttömyysas-
teet ovat olleet pelkän perus-
asteen koulutuksen saaneilla. 
Ajanjaksolla 1995–2016 työt-
tömyysasteiden erotus kor-
kea- ja perusasteen koulutet-
tujen välillä oli suurimmillaan 

Kuvio 22. Työttömät koulutustasoittain 2000–2016 ja 
työttömyysasteet koulutustasoittain 1995–2016.
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2000-luvun alussa, ja se on sen jälkeen kaventunut. Samoin kuilu korkea- ja keski-
asteen koulutettujen välillä on supistunut (kuvio 22). 

On myös hyvä muistaa, että perusasteen koulutettujen määrä kaikista työttömistä 
on supistunut tänä ajanjaksona huomattavasti. Vuonna 2016 kaikista työttömistä 
vain noin viidennes (22,3 prosenttia) oli pelkän perusasteen koulutuksen saaneita. 
Korkeakoulutuksen saaneiden työttömien määrä ohitti jo perusasteen koulutuksen 
saaneiden työttömien määrän vuonna 2015.

Eri tilastojen antamat kuvat työttömyyden 
määrällisestä kehityksestä poikkeavat toisistaan

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ohella myös työ- ja elinkeinoministeriön 
rekisteripohjainen tilasto työttömistä työnhakijoista tarjoaa tilastotietoa työttömyy-
den kehityksestä. Osittain nämä kaksi tilastoivat työttömiksi erilaisia ryhmiä, ja siksi 
niiden antamat kuvat työttömyyden määrällisestä kehityksestä poikkeavat toisistaan. 

Näitä tilastoja tulisikin käyttää antamaan toisiaan täydentävää kuvaa työttömyyden 
kehityksestä. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää, kun taas 
työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukauden jokaiselta viikolta. Työvoimatutki-
muksessa henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15-vuotta täyttänyt, työtä vailla, 
hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä 
kahden viikon sisällä. Työministeriön työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön 
ja hallinnollisiin määräyksiin.  

Kuvio 23. Työttömät (TK) ja työttömät työnhakijat (TEM) 1989–2016, 1000 henkeä.
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Kuten kuviosta 23 voidaan havaita, ero näiden kahden tilaston välillä on kasva-
nut vuodesta 2012 alkaen ja oli vuonna 2016 noin 112 000 henkeä. Merkittävin syy 
työttömyyslukujen eroon on tilastojen erilainen työttömän määrittely. Eroa ovat 
lisäksi kasvattaneet sekä työttömyyseläkkeestä luopuminen että työnvälitystilaston 
työttömän työnhakijan määrittelyyn vaikuttavat lainsäädännön muutokset.13

Työttömyyden pitkittyminen kohdentunut 
voimakkaasti vanhempiin ikäryhmiin

Työttömyysongelman luonteesta saadaan kuvaa katsomalla myös meneillään olevien 
ja päättyneiden työttömyysjaksojen keston kehitystä yli ajan (kuvio 24). Suomessa 
meneillään olevien työttömyysjaksojen kesto yli kolminkertaistui 1990-luvun alun 
tasosta vuoteen 1999 mennessä 15 viikosta 52 viikkoon. 2000-luvulla kestot laskivat 
aina vuoteen 2008 asti, jolloin meneillään olevien työttömyysjaksojen keskimää-
räinen kesto oli 32 viikkoa. 2010-luvulla pitkäaikaistyöttömyyden kasvun myötä 
2010-luvulla myös työttömyysjaksot ovat jälleen pidentyneet selvästi14. 

Päättyneiden työttömyysjaksojen keskimääräiset kestot myös kasvoivat 1990-lu-
vun laman aikana 12 viikosta 25 viikkoon, mutta ne kääntyivät jo laskuun heti laman 
jälkeen 1990-luvun puolivälissä. Päättyneiden työttömyysjaksojen keskimääräinen 
kesto oli vuonna 2008 jo lähellä vuoden 1990 tasoa. Erot päättyneiden ja meneillään 

13  Ks. tarkemmin www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001.html .
14 Vuonna 2017 kestot ovat kääntyneet laskuun.

Kuvio 24.  Päättyneiden ja meneillään olevien työttömyysjaksojen keskimääräiset kestot, viikkoa.
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olevien työttömyysjaksojen pituuksissa heijastelevat sitä, että lyhyen aikaa työttö-
minä olleet ovat työllistyneet nopeammin talouskasvun elpyessä.

Tutkimuskirjallisuuden mukaan työttömyyden pitkittymisellä on moninaisia ne-
gatiivisia vaikutuksia. Työttömyyden pitkittyminen rapauttaa osaamista, heiken-
tää työllistymismahdollisuuksia jatkossa, aiheuttaa ansionmenetyksiä, vaikuttaa 
negatiivisesti terveyteen sekä lisää syrjäytymisriskiä ja köyhyyttä. Siksi politiik-
katoimin olisi ensiarvoisen tärkeää pyrkiä estämään työttömyyden muuttuminen 
pitkäaikaistyöttömyydeksi. 

Suomessa meneillään olevien työttömyysjaksojen pitkittyminen on kohdistunut 
nimenomaan vanhempiin ikäryhmiin, kun taas nuorilla meneillään olevien työttö-
myysjaksojen keskimääräiset kestot ovat selvästi lyhyempiä (kuvio 25). 

Kuvio 25. Meneillään olevien työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto ikäryhmittäin.
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Tarkempi kuva työttömyyden rakenteesta saadaan katsomalla työ- ja elinkein-
oministeriön työttömien työnhakijoiden jakautumista ikäryhmän, koulutustason ja 
työttömyyden keston mukaan (taulukko 1). Syyskuussa 2017 työttömiä työnhakijoita 
oli yhteensä 275 574, joista perusasteen koulutettuja oli 25 prosenttia, keskiasteen 
koulutettuja 48 prosenttia ja korkea-asteen koulutettuja 22 prosenttia. Liki puo-
let työttömistä työnhakijoista oli 25–49-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden osuus oli 38,6 
prosenttia ja nuorten 12,1 prosenttia. 

Taulukosta käy ilmi, että nuorilla työttömillä työnhakijoilla lyhyet työttömyys-
jaksot olivat hyvin yleisiä ja pitkäaikaistyöttömyys harvinaisempaa. Sen sijaan yli 



Työllisyys ja työttömyys – Miten suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet? 

183

50-vuotiaista yli puolella työttömyysjaksot olivat kestäneet yli vuoden. Kaikista 
työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien osuus oli reilu kolmannes. 

On syytä kiinnittää erityistä huomiota niiden ryhmien kokoon, joilla yhdistyvät 
useat työllistymismahdollisuuksia heikentävät ominaisuudet. Syyskuussa 2017 työt-
tömistä työnhakijoista 10,3 prosentilla yhdistyi pelkän perusasteen koulutus yli 12 
kuukautta kestäneeseen työttömyyteen. Yli 50-vuotiaiden ryhmässä ainoastaan 
perusasteen suorittaneet olivat yliedustettuina pitkäaikaistyöttömien ryhmässä, 
mutta määrällisesti suurimaan pitkäaikaistyöttömien ryhmän muodostivat keski-
asteen koulutetut samalla tavalla kuin nuoremmissakin ikäryhmissä.15

Taulukko 1. Työttömien työnhakijoiden rakenne iän, koulutustason ja työttömyyden keston 
mukaan (syyskuu 2017), %-osuudet.

15–24 v. 25–49 v. 50+– v. Koulutus-
aste

yhteensä
Alle 
6 kk

6–12 kk Yli 12 kk Alle 
6 kk

6–12 kk Yli 12 kk Alle 
6 kk

6–12 kk Yli 12 kk

Perusaste 1,8 0,4 0,3 5,4 2,2 3,8 3,2 6,4 6,2 25,1
Keskiaste 6,9 1,0 0,7 12,5 4,4 6,8 5,4 1,8 7,6 48,0
Korkea-aste 0,4 0,1 0,03 6,5 2,1 3,5 3,0 2,6 4,9 22,1
Yhteensä 
(kesto) 9,5 1,6 1,0 25,7 9,1 14,5 12,3 6,4 19,9
Yhteensä 
(ikäryhmä) 12,1 49,3 38,6

Selite: Taulukon luvut eivät summaudu sataan, koska luokka ”koulutusaste tuntematon” on jätetty pois.
Lähde: TYÖ- JA ELINKEINOMINISGTERIÖ.

Kuinka suuri osa työttömyydestä on rakenteellista?

Kun tarkastellaan työttömyysongelmaa ja työmarkkinoiden toimivuutta, on tärkeä 
myös muodostaa kuva siitä, missä määrin työttömyyttä voidaan luonnehtia raken-
teelliseksi ja kuinka rakenteellinen työttömyys on muuttunut yli ajan. Tässä on hyvä 
ottaa huomioon se, että rakenteellista työttömyyttä voidaan määritellä monella eri 
tavalla. Siksi rakenteellisen työttömyyden kehityksestä ja suuruusluokasta saatavat 
kuvat eri määritelmiä käyttäen voivat myös poiketa toisistaan.  

Talousteoriaan pohjaavat rakenteellisen työttömyyden määritelmät voidaan 
karkeasti jakaa kahteen luokkaan: tasapainotyöttömyys, johon vaikuttavat pel-
kästään rakenteelliset tekijät ja NAIRU (”Non-Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment”), joka on kiihtymätöntä inflaatiovauhtia vastaava työmyysaste 

15  Vielä esimerkiksi 2000-luvun alussa pelkän perusasteen varassa olivat suurin ryhmä (Böc-
kerman ym. 2002).
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(Obstbaum ja Tuomala 2015). Näiden lisäksi Euroopan komissio on arvioinut 
rakenteellista työttömyyttä estimoimalla jäsenmaille NAWRUn (”Non-Accelerating 
Wage Rate of Unemployment”). Työ- ja elinkenoministeriö tuottaa myös tilastotietoa 
rakennetyöttömyydestä, jolla ei ole suoraa yhteyttä edellä mainittuihin talousteo-
riaan pohjaaviin rakenteellisen työttömyyden määritelmiin. 

Kuten edellä todettiin, NAIRU on työttömyyden taso, jolla inflaatiovauhti on vakio 
(ks. tarkemmin Ball ja Mankiw 2002). NAIRUn mukaiseen tasapainotyöttömyy-
den tasoon voivat vaikuttaa rakenteellisten tekijöiden ohella palkkojen, hintojen ja 
inflaatio-odotusten lyhytaikaiset vaihtelut (Ostbaum ja Tuomala 2015). 

Suomen työttömyyden NAIRU-estimaatteja on laskenut muun muassa OECD, 
jonka mukaan se oli 7,4 prosenttia vuonna 2015. Takavuosina NAIRUn tasoa on 
Suomessa mitattu harvakseltaan. Arvostetun brittiläisen professorin Stephen 
Nickellin (2006) mukaan Suomen NAIRU oli 1980-luvun puolivälissä 6,6 pro-
senttia, 1990-luvun puolivälissä 8,2 prosenttia ja 2000-luvun puolivälissä 7,4 pro-
senttia (Lehmus ym. 2011). NAIRUa on myös tunnetusti hankala estimoida, ja 
NAIRUn piste-estimaateille lasketut luottamusvälit ovat olleet perinteisesti isoja. 
Tämä tulisikin ottaa huomioon, jos NAIRU-estimaattien perusteella mietitään po-
litiikkatoimia ja keskustellaan työmarkkinoiden reformitarpeista.  

Rakenteellista työttömyyttä ja sen kehitystä on hyödyllistä seurata myös työ- ja 
elinkeinoministeriön tilastoista, joissa sitä mitataan pitkäaikaistyöttömyyden, tois-
tuvaistyöttömyyden, työvoimapoliittisista palveluista työttömäksi palanneiden ja 
näissä palveluissa toistuvasti kiertävien henkilöiden yhteismääränä16. Kuviosta 26 
käy ilmi, kuinka rakennetyöttömyys on kasvanut finanssikriisin alkamisen jälkeen. 
Syyskuussa 2017 rakennetyöttömiä oli 183 598, mikä on yli 72 000 enemmän kuin 
vuoden 2008 lopussa, mutta rakennetyöttömyys oli kuitenkin jo kääntynyt laskuun.

Rakennetyöttömyyden kasvu paikantui erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kas-
vuun tarkastelulla ajanjaksolla. Muut rakennetyöttömyyden komponentit, toistu-
vaistyöttömyys (12 kuukautta työttömyyttä 16 kuukauden aikana), työvoimapalve-

16 Pitkäaikaistyöttömät ovat vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleita. Rin-
nasteiset pitkäaikaistyöttömät ovat viimeisen 16 kuukauden aikana vähintään 12 kuukautta työttöminä 
työnhakijoina olleet. Palveluilta työttömäksi jääneet ovat viimeisen 12 kuukauden aikana työllistämises-
sä, työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, 
vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa olleet, joiden 
työllistäminen on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka ovat kuukauden laskentapäivänä 
työttöminä työnhakijoina. Palvelulta palvelulle sijoitetut ovat työllistämisessä, työharjoittelussa tai työ-
elämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, 
omaehtoisessa opiskelussa  tai kuntouttavassa työtoiminnassa laskentapäivänä olevat, jotka ovat olleet 
viimeisen 16 kuukauden aikana em. palveluissa, joka on kuitenkin päättynyt 3 kuukautta ennen laskenta-
päivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi henkilön on täytynyt olla viimeisen 16 kuukauden aikana 
yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana tai em. palvelussa.
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luiden jälkeen työttömäksi jääneiden määrä sekä toistuvasti työvoimapalveluille 
sijoitetut, ovat pysytelleet melko samalla tasolla.

Kuvio 26. Rakennetyöttömyyden kehitys 2006M1–2017M09.
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Lähde: TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ.

Kun tarkastellaan rakennetyöttömiksi luokiteltavien henkilöiden joukkoa ikäryh-
mittäin, havaitaan, että nuoret rakennetyöttömät poikkeavat muista ikäryhmistä 
(kuvio 27). 15–29-vuotiaissa palveluilta työttömäksi jääneiden osuus rakennetyöt-

Kuvio 27. Rakennetyöttömien lukumäärä ja jakautuminen alaryhmiin ikäryhmittäin, syyskuu 2017.
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tömistä on selvästi suurempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä, ja vastaavasti pitkäai-
kaistyöttömien osuus on alhaisempi. Mitä vanhempaan ikäryhmään siirrytään, sitä 
suuremman osan pitkäaikaistyöttömät muodostavat rakenteellisesta työttömyydestä. 

Suomen työmarkkinat tulevaisuudessa 

On odotettavissa, että työmarkkinoiden ja toimintaympäristön muutostahti edel-
leen jatkuu voimakkaana myös tulevaisuudessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
tulevaisuuden työmarkkinat eivät muovaudu yksioikoisesti pelkästään teknologisen 
kehityksen ja globalisaation vääjäämättömänä heijastumana, vaan niihin vaikutetaan 
myös kotimaisella politiikalla. Politiikkavalinnoilla voidaan vaikuttaa ja lieventää 
muutosvoimien vaikutusta tulevaisuuden työhön ja yksilöiden työmarkkina-ase-
maan (Kauhanen 2014). •
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Suomen tulonjakotilastojen historiassa 
aluksi tuloerot tasoittuivat, mutta 
1990-luvulla suunta muuttui. Selvitämme 
tuloerojen ja köyhyyden kasvun 
taustatekijöitä kuten palkkojen ja 
työllisyyden muutoksia ja pääomatulojen 
ansiotuloja keveämpää verotusta, joka 
näkyy tulojakauman huipulla, sekä 
uudelleenjaon, erityisesti verotuksen 
progressiivisuuden muutoksia.

Marja Riihelä ja Ilpo Suoniemi 

7. Miksi Suomen tuloerot ja köyhyys 
ovat kääntyneet kasvuun?1

Kotitalouksien tulot muo-
dostuvat monesta lähtees-
tä ja moninaisten tekijöi-

den lopputuloksena. Suurin osa 
kotitalouksien välisistä tuloeroista 
muodostuu yksilöllisistä eroista 
tuottavuudessa ja omistuksesta 
saa tavissa tuloissa. Myös verotus 
ja saadut tulonsiirrot vaikuttavat 
tulonjakoon tasoittaen työ- ja pää-
omamarkkinoilta saatavien mark-
kinatulojen eroja. Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa tuloerot ei-
vät kansainvälisesti arvioituna ole 
olleet erityisen suuria. Tästä syystä 

tietyllä hetkellä katsottuna Suomen tuloerot, esimerkiksi niistä lasketun Gini-ker-
toimen arvo, eivät välttämättä kerro juuri mitään. Tärkeämpää on, mihin suuntaan 
kehitys käy ja miksi. 

Yleiset tulonjaon muutosten selitysmallit nojaavat väestöryhmien osuuksien ja 
keskitulojen kehitykseen. Kuuluisa Kuznetsin (1955) hypoteesi perustuu väestö-
osuuksien muutokseen kahden tuotantosektorin taloudessa. Jos työllisyys kasvaa 
korkeamman tuottavuuden (ansiotason) alalla, esimerkiksi talouden rakennemuu-
toksen seurauksena, niin hypoteesi ennustaa, että tuloerot aluksi kasvavat, mutta 
myöhemmin korkeamman tuottavuuden sektorin laajetessa tuloerot alkavat kaven-
tua. Kuznets ajoitti Englannin osalta käänteen 1800-luvun viimeiselle neljännek-

1 Artikkeli perustuu Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittamaan tutki-
mustyöhön STN-WIP-konsortiossa (No. 293120, ks. http://www.stn-wip.fi ) . Kiitämme Kimmo Palannetta 
erinomaisesta tutkimusavusta. 
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selle ja muihin maihin hieman 
myöhemmälle ajalle. Nyky-Kii-
nan kehitys voi osoittautua mal-
liesimerkiksi.  

Kuznetsin pioneerityön seu-
rauksena odotettiin tuloerojen 
kaventumiskehityksen jatku-
van, eikä tulonjako juurikaan 
kiinnostanut.2 Lisäksi samaan 
aikaan kehitettiin valta-asemaan 
noussut neoklassinen kasvu-
teoria, joka ennusti pääoma- ja 
työtuloille (funktionaaliselle tu-
lonjaolle) vakaat osuudet koko 
kansantulosta. 

Yllättäen tuloerot kääntyivät 
kuitenkin uuteen kasvuun monissa kehittyneissä maissa. Tutkimusta johti sen etu-
rintamassa Tony Atkinson. Jo tuolloin Atkinson ym. (1995) esittivät ytimekkääs-
ti tilannekuvan: ”1980-luvun jälkipuoliskolla tuloerojen kaventumiseen johtanut 
kehitys pysähtyi useimmissa Euroopan maissa ja joissakin, vaikkakaan ei kaikissa, 
maissa eriarvoisuus on tämän jälkeen selvästi lisääntynyt.” Tulonjakotutkimus muo-
dostui pitkän hiljaiselon jälkeen yhdeksi kiinnostavimmista taloustieteen alueista 
(Atkinson 1997).3 

Nykyään tulonjaon epätasaisuus yhdistetään lukuisiin muihin hyvinvoinnin 
osoittimiin, talouskasvuun ja jopa poliittisiin mullistuksiin. Länsimaissa suuri osa 
ihmisistä pitää tasaista tulojakaumaa ja tulojen uudelleenjakoa haluttavana (Ale-
sina ja Giuliano 2009). Usein köyhyyden vähentämistä painotetaan tuloerojen 
kaventamistakin enemmän (Jenkins 2011). Yhä useammat haluavat tietää, mitä 
oikein on tapahtumassa ja miksi.

2 Jälkiviisaina tiedämme paremmin. Viime vuosisadan alussa suursodat ja 1930-luvun Suuri Lama suit-
sivat varallisuuden keskittymistä ja suuria tuloja. Lisäksi tuloerojen kaventumiseen vaikutti aktiivinen 
politiikka, johon kuuluivat ammattiliittojen salliminen, korko- ja vuokrasäännöstely sekä erittäin anka-
ra progressiivinen tulo-, varallisuus- ja perintöverotus, jolla kuponginleikkaajat näännytettiin melkein 
hengiltä (Atkinson 2005, Piketty 2014).
3 Pikettyn (2014) teos keskitti huomion äärimmäiseen eriarvoisuuteen, huipputulojen ja -varallisuu-
den merkittävään kasvuun tulo- ja varallisuusjakauman huipulla (ks. myös Atkinson 2005). Media-
kiinnostus räjähti ja teos synnytti oman varallisuuden jakautumiseen ja varallisuusarvojen kehitykseen 
paneutuvan tutkimushaaransa.
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Onko kehityksen taustalla alkava kehityskaari, joka perustuu tuottavuuseroihin 
(Kuznets 1955 ja Milanovic 2016, suom. 2017)? Kuznetsin selityksen vastapai-
noksi erityisesti Atkinson (2000) on korostanut sosiaalisten normien merkitystä. 
Normien muuttuminen on vaikuttanut politiikan suunnan kääntymiseen, mm. am-
mattiliittojen aseman heikentymiseen, säännöstelyn purkuun, yksityistämiseen ja 
verotuksen progressiivisuuden merkittävään alasajoon. 

Miten tulonjakoa ja tuloeroja tutkitaan?

Tulonjako voi muuttua väestöryhmien koossa tapahtuneiden muutosten seurauk-
sena. Jos pienituloisen, köyhien ryhmän väestöosuus kasvaa ja suurempituloisten 
väestöosuus vastaavasti alenee, niin tulonjako tasoittuu. Laman aikainen työlli-
syyden romahtaminen on esimerkki tällaisesta muutoksesta, samoin kuin väestön 
ikääntymisen aiheuttama vanhuuseläkeläisten väestöosuuden kasvu. 

Tulonjakoon vaikuttaa myös eri ryhmien keskitulojen kehitys. Jos esimerkiksi 
pienituloisten tulokehitys on keskimääräistä nopeampaa, niin koko väestön tuloerot 
supistuvat. 

Lisäksi ryhmien sisäisen tulonjaon kehityksellä on vaikutusta tuloeroihin. Eri-
tyisesti tulojakauman huipulla näkyvä pääomatulojen kasvu ja verotuksen progres-
siivisuuden keventäminen näkyvät tuloerojen kasvuna. Toisaalta automatisoinnin 
ja ”robotisaation” edetessä voivat keskiluokan ammatit kadota (Suomessa Böc-
kerman ja Vainiomäki 2014). Tästä työmarkkinoilla näkyvästä ”keskiluokan 
näivettymisestä” ei kuitenkaan väistämättä seuraa tulonjaon polarisaatiota ja tu-
loerojen kasvua (Atkinson ja Brandolini 2013).4 

Tulorakenteen muutoksilla on vaikutusta eri ryhmien keskitulojen ja ryhmien 
sisäisen tulonjaon muutoksiin. Erityisen kiinnostavaa on selvittää seuraavia kysy-
myksiä: Miten työmarkkinoilla tapahtuneet palkkojen ja työllisyyden muutokset 
heijastuvat tulonjakoon? Mikä on ollut pääomatulojen voimakkaan kasvun ja niiden 
palkkatuloja keveämmän verotuksen vaikutus kotitalouksien väliseen tulonjakoon? 
Miten julkista taloutta koskeneet päätökset vaikuttivat ja missä määrin tulonjako-
paineita voidaan julkisen vallan toimin lievittää? Näkyvätkö tulojen uudelleenjaon, 
tulonsiirtojen etuustason ja verotuksen progressiivisuuden muutokset tulonjaossa?

4 Pitkällä aikavälillä vaikuttavat myös kotitalouksien rakenteen muutokset. Esimerkiksi suurperheiden 
saamat kulutuksen mittakaavaedut voidaan menettää, jos perhekoko pienenee ja esimerkiksi yksin asuvien 
väestöosuus kasvaa. Näin kotitalouksien väliset tuloerot voivat kasvaa, vaikkei henkilötasolla tapahtuisi 
mitään muutoksia.
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Tulokäsitteet ja aineistot

Tuloerojen ja köyhyyden tarkasteluissa kiinnostus kohdistuu yksilön tulojen sijaan hyvinvointiin. 
Hyvinvointivertailuissa ei henkilötason tietojen käyttö ole tarkoituksenmukaista. Tähän on useita 
syitä. Lapsilla ei yleensä ole tuloja, eikä tuloja tai tulonkäyttöä voi luontevasti eritellä yksittäisille 
perheenjäsenille. Kotitalouksia vertailtaessa on otettava huomioon ostovoiman mittakaavaedut, 
sillä kahdesta tai useammasta henkilöstä koostuva perhe tulee toimeen pienemmillä tuloilla 
henkeä kohden kuin yksin asuva.

Jotta erikokoisissa ja koostumukseltaan erilaisissa kotitalouksissa asuvia voidaan verrata, jae-
taan kotitalouden yhteenlasketut tulot skaalatekijällä eli ns. ekvivalenssiskaalalla, jolloin saadaan 
ns. ekvivalenttitulo. Tässä artikkelissa skaalatekijänä käytetään modifioitua OECD-skaalaa, jossa 
kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1 ja muut yli 13-vuotiaat painon 0,5. Alle 14-vuo-
tiaat saavat kukin painon 0,3. Esimerkiksi kotitaloudessa, jossa on kaksi aikuista ja kaksi alle 
14-vuotiasta lasta, skaalan arvo on 2,1. Kotitalouden kaikki jäsenet saavat saman ekvivalenttitulon. 
Yksinasuvalle ekvivalenttitulo on sama kuin ko. henkilön tulot.

Tulot muodostuvat monesta lähteestä. Markkinoilta saatavista tuloista eli palkka-, yrittäjä- ja 
pääomatuloista muodostuu tuotannontekijätulot. Optiotulot kuuluvat palkkatuloihin. Pääoma-
tuloihin sisältyy paitsi korko-, osinko-, vuokratulot ja myyntivoitot myös omassa asunnossa 
asumisesta saatu nettovuokra eli laskennallinen asuntotulo, joka ei ole rahatuloa. Kun tuotan-
nontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat sosiaalietuudet (mm. eläkkeet, työttömyystur-
va ja sosiaaliavustukset), saadaan bruttotulot. Kun bruttotuloista vähennetään kotitalouksien 
maksamat välittömät verot ja veronluonteiset maksut, päädytään käytettävissä oleviin tuloihin 
(nettotuloihin). Siirtymää tuotannontekijätuloista käytettävissä oleviin tuloihin kutsutaan tulojen 
uudelleenjaoksi.

Hyvinvoinnin kannalta olennaista on myös se, kuinka paljon henkilöt maksavat kulutuksen 
kautta välillisiä veroja (kuten arvonlisäveroja ja eri valmisteveroja) sekä kuluttavat julkisia palve-
luja (koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluja). Vaikka välillisiä veroja ja julkisia palveluita ei tässä 
artikkelissa tarkastella, niin tiedämme, että välilliset verot lisäävät ja julkiset palvelut vähentävät 
hyvinvointieroja.

Tuloerojen kehitystä ekvivalenttien tulojen avulla voidaan Suomessa tarkastella vuodesta 
1966 lähtien noin viiden vuoden välein (Kulutustutkimus) ja vuodesta 1987 lähtien vuosittain 
(Tulonjakotilasto). Nämä Tilastokeskuksen tuottamat otosaineistot sisältävät useista hallinnol-
lisista rekistereistä saatua henkilö- ja kotitaloustasoista tietoa. Osa tiedoista on saatu haastat-
teluista. Tuloeroja on tarkasteltu myös verorekistereistä saatujen veronalaisten tai verotettavien 
tulojen perusteella (JÄNTTI ET AL. 2009). Niistä on saatavilla pitkiä aikasarjoja vuodesta 1920 
lähtien. Ne mittaavat kuitenkin pääasiassa vain henkilöiden välisiä eroja ja eroavat olennaisesti 
ekvivalenttitulon käsitteestä.

Tuloeroja voidaan tutkia vuositulojen lisäksi pitkän aikavälin seurannan ja keskitulojen avulla. 
Tilastokeskus on muodostanut hallinnollisista rekistereistä ns. tulonjaon kokonaisaineiston, jossa 
vuodesta 1995 alkaen voidaan seurata samoja henkilöitä ja heidän asuntokuntiaan rahatulojen 
osalta. Tässä artikkelissa hyödynnetään tästä aineistosta saatua 10 prosentin otosta vuosilta 
1995–2012.
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Tuloerojen vaihteleva kehityskaari Suomessa

Tarkastelemme tuloerojen kehitystä tuotannontekijätuloissa, bruttotuloissa ja käy-
tettävissä olevissa tuloissa. Mittaamme (keskimääräisiä) tuloeroja Gini-kertoimen 
avulla.5 Gini-kerroin perustuu suoraan näihin tulojen keskiarvoon suhteutettuihin 
tuloeroihin. Se ei erityisesti painota jakauman alaosaa tai sitä osaa, jossa saadaan 
huipputuloja. Vaihtoehtoinen mittari, jossa jakauman ääripäitä (suuria tuloeroja) 
painotetaan enemmän, voisi antaa eri kuvan tulonjaon kehityksestä. Tulonjaon 
muutokset näkyvät usein selvemmin huipputuloisten tulo-osuuksista kuin Gi-
ni-kertoimista.

Viimeisten 50 vuoden aikana tuloerojen kehityksestä Suomessa voidaan havaita 
viisi selvästi erottuvaa jaksoa (kuvio 1). Vuosien 1966 ja 1976 välillä nähdään tu-
loerojen merkittävää tasoittumista, tarkasteltiinpa niitä tuotannontekijä-, brutto- 
tai käytettävissä olevien tulojen avulla. Tuotannontekijätulojen erot pienenivät 
ja bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen erot supistuivat vielä voimak-
kaammin. 

Vaikka tuotannontekijätulojen erot kääntyivät kasvuun 1970-luvun puolivälin 
jälkeen, bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen erot supistuivat edelleen. 
Kehityksestä näkyy hyvinvointivaltion rakentaminen verovaroin rahoitetuilla so-
siaalisilla tulonsiirroilla. Samaan aikaan sosiaaliturvasta tuli osa tulopolitiikkaa 
(Niemelä ja Salminen 2006). Suomessa saavutettiin 1980-luvulla muiden Poh-
joismaiden tavoin OECD-maiden pienimmät tuloerot käytettävissä olevissa tuloissa 
(Atkinson ym. 1995).

1990-luvun alun laman seurauksena työttömyys kasvoi voimakkaasti, mikä kasvatti 
tuotannontekijätulojen eroja, koska työttömät menettivät palkkatulonsa. Julkisten 
järjestelmien automatiikka, erityisesti tulonsiirtojen kasvu työttömyyden lisään-
tyessä, estivät tuloerojen kasvun lamavuosina, eivätkä bruttotuloissa mitatut erot 
muuttuneet. Lamavuosina progressiivisen ansiotuloverotuksen tuloja tasaava vai-
kutus ei näkynyt odotetulla tavalla, vaikka ansiotaso laski merkittävästi.

5 Gini-kerroin on mittari, jota virallinen tilastointi käyttää useimmissa maissa tulonjaon kehityksen ku-
vaamiseen. Vertailu perustuu suhteellisiin eroihin. Nämä säilyvät ennallaan, jos kaikkien tulot esimerkiksi 
kaksinkertaistuvat. Jos tulot jakautuvat tasan eli kaikilla on yhtä suuret tulot, niin Gini-kertoimen arvo 
on nolla. Mitä suurempaa eriarvoisuus on, sitä suuremman arvon kerroin saa. Suurimmillaan sen arvo 
on prosenteissa mitattuna 100. 
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Kuvio 1. Tuloerojen kehitys Suomessa 1966–2015.

10

20

30

40

50

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

G
ini

-k
er

ro
in,

 %

Käytettävissä olevat tulotTuotannontekijätulot Bruttotulot

Lähde: KULUTUSTUTKIMUS 1966–1985, TULONJAKOTILASTO 1987–2015, TILASTOKESKUS (2017).

Laman jälkeisen nopean talouskasvun aikana vaikutussuunta kääntyi. Verojär-
jestelmän tuloja tasoittava vaikutus alkoi jo heiketä vuoden 1993 verouudistuksen 
jälkeen. Tuolloin voimaan tullut eriytetty verojärjestelmä, jossa pääomatuloja alet-
tiin verottaa suhteellisella veroprosentilla, johti siihen, että verotus keveni eniten 
suurituloisilla (Suoniemi 2003; Jäntti ym. 2009). Sillä on ollut yhteys myös 
varallisuuserojen kasvuun (Riihelä ym. 2015). Eriytetty verojärjestelmä kannusti 
suurituloisia muuntamaan ankarasti verotettuja ansiotulojaan kevyemmin verote-
tuiksi pääomatuloiksi. Mahdollisuudet tulojen muuntamiseen laajenivat erityisesti 
pörssilistaamattomien varakkaiden yhtiöiden omistajille, joille verojärjestelmä vielä 
vuoden 2005 uudistuksen jälkeenkin antoi poikkeuksellisen mittavan verotuen. 
Samaan aikaan veroja edeltävä tulojakauma muuttui eriarvoisemmaksi.

Työttömien ja työvoimaan kuulumattomien kannalta tärkeintä oli tulonsiirtojen 
jääminen jälkeen muusta tulokehityksestä. Julkisen talouden tasapainon saavut-
tamista tuettiin tiukalla budjettipolitiikalla. Massatyöttömyyden aikana monen 
toimeentulo jäi tulonsiirtojen varaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saan-
tiehtoja kiristettiin ja työttömyyden pitkittyessä monet putosivat ansiosidonnaisilta 
työttömyysetuuksilta pelkän vähimmäisturvan varaan.

Lamaa seuranneesta noususuhdanteesta huolimatta tuotannontekijätulojen erot 
jäivät muuttumattomiksi, mutta brutto- ja käytettävissä olevien tulojen erot alkoi-
vat kasvaa. Käytettävissä olevilla tuloilla mitattujen tuloerojen kasvu 1990-luvun 
puolivälistä vuoteen 2000 oli OECD-maiden vertailussa nopeinta (OECD 2008). 
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Tuotannontekijätulojen eroihin vaikutti kaksi toisiaan kumoavaa tekijää. Työttö-
myyden laskulla oli tuotannontekijätulojen eroja supistava vaikutus, vaikka työttö-
myys jäikin talouskasvusta huolimatta lamaa edeltävää aikaa korkeammaksi. Toi-
saalta tuotannontekijätulojen eroja kasvatti voimakas pääomatulojen kasvu, jolloin 
työllisyyden paranemisen tuloeroja supistava vaikutus kumoutui.

Myyntivoitot ja laskennallinen asuntotulo sisältyvät pääomatuloihin; niiden vai-
kutusta voidaan arvioida laskemalla käytettävissä olevat tulot ilman niitä. Kuvion 1 
(käytettävissä olevien tulojen) Gini-kertoimissa näkyy kaksi selvää huippua, vuo-
sina 2000 ja 2007. Vaihtoehtoisella käsitteellä huiput leikkautuvat pois, kehitys 
tasaantuu, ja tuloerojen kasvu jatkuu aina finanssikriisiin asti (ks. myös kuvio 9, 
jossa esitetään kehitys pidemmän ajan keskituloissa).

Suomessa, kuten monissa muissakin kehittyneissä maissa, tuloerojen kasvun ta-
kana on ollut suurituloisten irtiotto muusta väestöstä (Atkinson 2005). Lisäksi 
tuloeroihin vaikuttaa muutos tulojen uudelleenjaossa, jota julkinen valta harjoittaa 
sekä tulonsiirtojen että progressiivisen verotuksen avulla. Useat johtavat tutkijat 
kuten Atkinson (2000) sekä Piketty ja Saez (2003, 2014) ovat korostaneet 
tulojen uudelleenjaon, erityisesti verotuksen ja ylimpien rajaveroasteiden merki-
tystä suurituloisten tulokehityksen kannalta. 

Tuloerot ja kasvu: kaksi tarinaa Suomesta

Suomen tulonjaon historiasta on saatavilla väestöotoksiin perustuvaa, Tilastokes-
kuksen kokoamaa tietoa vuodesta 1966 lähtien. Vuosi 1990 jakaa tämän historian 
kahteen käytännössä yhtä pitkään jaksoon. Ensimmäisellä jaksolla tuloerot käytettä-
vissä olevilla tuloilla mitattuna kaventuivat jatkuvasti (kuvio 1).6 Tämä pienituloisia 
hyödyttävä kehitys näkyy erityisen selvästi kuviosta 2. Alimman tulokymmenyksen7 
tulot kasvoivat reaalisesti 5,2 prosenttia vuodessa, kun ylimmässä tuloprosentissa 
vastaava kasvuluku oli 2,0. Tämä kehitys perustui markkinatuloerojen tasoitta-
miseen tulonsiirtojen ja verotuksen avulla. Se tapahtui voimakkaan talouskasvun 
aikana, jolloin rakennettiin hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvasta tuli osa tulopo-

6 Tosin havaintoja on vain noin viiden vuoden välein, eikä niiden perusteella näy, miten esimerkiksi ta-
louden suhdannevaihtelut vaikuttivat vuositason kehitykseen. Lisäksi melkein kaikki kulutustutkimuksen 
kohdevuodet osuivat matalasuhdanteeseen.
7 Tulokymmenykset eli -desiilit saadaan, kun tulonsaajat asetetaan heidän tulojensa mukaiseen suu-
ruusjärjestykseen ja sen jälkeen jaetaan väestöltään 10 yhtä suureen osaan. Vastaavalla tavalla voidaan 
tarkastella myös esimerkiksi suurituloisinta yhtä prosenttia.
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litiikkaa. Keskimääräinen kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen vuotuinen 
kasvu oli 3,4 prosenttia.

Jälkimmäisellä ajanjaksolla kasvun hedelmät jaettiin toisin; kasvuluvut suure-
nivat tasaisesti siirryttäessä pienimmistä tuloista suurimpiin. Ylin tuloprosentti 
loikkasi pisimmälle, kasvuluvun ollessa 3,8 prosenttia. Toisaalta ajanjaksojen vä-
lisessä kasvukilpailussa tämä ylin prosentti jäi tasapeliin aiemman ajanjakson 5. 
tulokymmenyksen (keskituloisten) kanssa. Kuvio ei ainakaan tue yksinkertaista 
versiota väitteistä, joiden mukaan talouskasvu joko kannustimien kautta edellyttää 
tuloerojen kasvua ja/tai johtaa siihen. 

Kuvio 2. Käytettävissä olevien tulojen keskimääräinen kasvu tuloluokittain, 1966–1990 ja 
1990–2015.
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Lähde: KULUTUSTUTKIMUS 1966–1990, TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja RIIHELÄ YM. (2015), päivitys.

Yksinkertaistettuna korkea tulotaso ja tasainen tulonjako ovat yhteiskuntapoli-
tiikan päätavoitteita. Ajanjaksolla 1966–1990 tuloerot kaventuivat ja keskimääräi-
set tulot kasvoivat. Hyvinvoinnin kannalta kehitys oli suotuisaa, eivätkä julkisen 
vallan kasvu- ja tulonjakotavoitteet olleet ilmeisessä ristiriidassa. Jälkimmäisellä 
ajanjaksolla 1990–2015 tulotason ja tuloerojen kehitys oli epäyhtenäistä ja ansaitsee 
yksityiskohtaisen tarkastelun. 
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Miten taloudellinen hyvinvointi on kehittynyt 1990-luvun 
alun jälkeen?

Reaalisten keskitulojen ja tulonjaon kehitys on yhdistetty taloudellisen hyvinvoinnin 
arviointia varten kuviossa 3. Sen vaaka-akselilla on kuvattu kotitalouksien reaalinen 
tulokehitys vuosina 1990–2015. Pystyakselilla esitetään Gini-kertoimella mitattu 
tuloerojen kehitys siten, että alaspäin tapahtuva kehityssuunta merkitsee tuloero-
jen kasvua. Vastaavasti oikealle ja ylöspäin tapahtuva kehitys kuvaa samanaikaista 
tulojen kasvua ja suhteellisten tuloerojen vähenemistä.

Kehityksen arviointia varten kuvioon 3 on piirretty katkoviivoilla Gini-kerroin-
ta vastaavan hyvinvointifunktion sama-arvokäyriä (Sen 1976a).8 Sama-arvokäyrät 
kuvaavat tulotason ja tulonjaon tasaisuuden välistä vaihtosuhdetta, siis sitä, miten 
suurempi eriarvoisuus voidaan kompensoida korkeammilla reaalituloilla niin, että 
hyvinvoinnin taso pysyy ennallaan. Kuvion käyrillä vaihtosuhde on yksi, ja käyrät 
on piirretty vastaamaan hyvinvoinnin tasoja vuosina 1990 ja 2015. Lukija voi ha-
lutessaan valita omien yhteiskunnallisten preferenssiensä mukaisen tulotason ja 
tulonjaon tasaisuuden vaihtosuhteet.9

Kuvio 3. Elintason ja tuloerojen kehitys Suomessa 1990–2015.
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Tuloerot on kuviossa mitattu vähentäen Gini-kertoimen arvo (%) maksimiarvostaan 100 prosentista.
Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

8 Atkinson (1970) johtaa yhteisön tavoitteita kuvaavien ”hyvinvointifunktioiden” avulla yhteyden kes-
kitulojen ja eriarvoisuusmittojen välille. Eriarvoisuutta kaihtavan yhteisön arvostukset johtavat tiettyyn 
eriarvoisuusmittaan, joka yhdessä keskitulojen kanssa määrittää ”kokonaishyvinvoinnin tason”. Samaan 
tapaan, päättely kääntämällä, voidaan johtaa Gini-kerrointa vastaava hyvinvointifunktio.
9 Mitä kaltevampi käyrä on, sitä enemmän hyvinvoinnin taso on riippuvainen eriarvoisuuden tasosta.
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1990-luvun alun laman aiheuttama tulotason lasku näkyy havaintopisteiden 
siirtymisenä vasemmalle samalla, kun niiden korkeus, siis tulonjako, säilyy lähes 
muuttumattomana. Tämä hyvinvoinnin kannalta kielteinen kehityssuunta pysähtyi 
vuonna 1994. Tämän jälkeen talous lähti kasvuun. Tosin hyvinvoinnin näkökulmasta 
tuloerojen kasvu on syönyt osan elintason noususta. Tästä syystä vuosikymmenen 
alun hyvinvointiin päästiin vasta vuonna 1998. Vastaava tulotaso saavutettiin pari 
vuotta aikaisemmin. 2000-luvulla tulotaso jatkoi kasvuaan. Toisaalta tuloerojen 
kasvu ensin pysähtyi ja sitten jatkui, mutta hitaampana kuin 1990-luvun jälkipuolis-
kolla. Suurimmillaan tuloerot olivat juuri ennen finanssikriisiä vuonna 2007. Tämän 
jälkeinen kehitys muodostaa pistejoukon, josta ei selviä suuntia erotu.

Huipputulot tuloerojen ajurina

Suomessa, kuten monissa muissakin kehittyneissä maissa, tuloerojen kasvun taka-
na on ollut suurituloisten irtiotto muusta väestöstä (Atkinson 2005). Kuviosta 
4 havaitaan, kuinka tulonsaajien ylimmän yhden prosentin käytettävissä olevien 
tulojen kehitys eroaa muiden tulonsaajien tulokehityksestä. Ylimmän prosentin 
tulonsaajien reaaliset käytettävissä olevat tulot 2,5-kertaistuivat 25 vuodessa. 
Alimmalla 99 prosentilla väestöstä tulokehitys on ollut varsin maltillista. Vastaava 
tulojen kasvu koko väestöllä oli 50 prosenttia, mediaanituloisella 37 ja alimmassa 
tulokymmenyksessä 20 prosenttia. Alin tulokymmenys saavutti lamaa edeltävän 
tulotason vasta 2000-luvun vaihteessa. 

Leijonanosa koko talouskasvusta on tullut tulojakauman huipulle. Tästä syystä 
tavanomaiset, esimerkiksi kansantulon kasvuun perustuvat, hyvinvoinnin mittarit 
voivat johtaa harhaan. Keskitulojen käyttö kuviossa 3 johtaa siihen, että henkilöt 
saavat hyvinvointia arvioitaessa sitä suuremman painon, mitä suuremmat heidän tu-
lonsa ovat. Esimerkiksi vuonna 2000 ylimmän prosentin tulonsaaja olisi painoltaan 
15-kertainen alimpaan tulokymmenykseen verrattuna. Jos tulotasoa olisi arvioitu 
keskitulon asemesta normaalituloisen, esimerkiksi mediaanin tulokehityksellä, 
olisi tulojen ja hyvinvoinnin kasvu ollut selvästi vaatimattomampaa kuviossa 3.10

10 Tähän päädyttäisiin, jos tulonjakopäätöksiin vaikuttaa mediaanin mukainen äänestyskäyttäytymisen 
ja hyvinvoinnin arvioinnin taustalla ovat omaan tulotasoon perustuvat yksilölliset hyötyfunktiot, joissa 
kussakin Gini-kerrointa arvotetaan samalla tavalla. 
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Kuvio 4. Käytettävissä olevien tulojen reaalinen kehitys vuosina 1990–2015, vuoden 2015 hinnoin.
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Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Ylimpien tulonsaajien käytettävissä olevien tulojen kasvu johtui suurelta osal-
ta pääomatulojen kasvusta. Tulojen koostumuksessa tapahtui merkittävä muutos 
1990-luvun puolivälin jälkeen. Pääomatulojen osuus kaikista tuloista kasvoi ja 
erityisesti osuus kasvoi suurimmissa tuloissa. Vuonna 1993 suurituloisimmassa 
prosentissa tulonsaajista pääomatulojen osuus heidän kaikista bruttotuloistaan 
oli 24 prosenttia. Vuonna 2007 se oli noussut jopa 62 prosenttiin. Vuonna 2008 
alkanut lama laski ylimmässä prosentissa pääomatulojen osuuden 53 prosenttiin 
(Riihelä ym. 2005, 2015). Sen jälkeen pääomatulojen osuudet ovat vaihdelleet 
56 ja 45 prosentin välillä.

Kuvion 4 lukujen perustana ovat tulonjaon palveluaineistot. Otosaineistoina 
kaikkein suurituloisimmat, osinko- ja optiotuloineen, jäävät niiden ulkopuolelle. 
Lisäksi tulojakauman huipulla pääomatuloja kerrytetään holding-yhtiöiden avulla 
ja muilla keinoilla kotitaloussektorin ulkopuolella.11 

Ylimpien tulojen tulo-osuuden kasvu on ollut viimeisten 30 vuoden aikana tyy-
pillistä useille, mutta ei kaikille, kehittyneille maille (Atkinson 2005).12 Syitä on 
etsitty monelta suunnalta: globalisaatiosta, teknologian muutoksesta ja progres-
siivisesta verotuksesta. 

11 Huipulla myös veronkierto lisääntyy. ”Panama-paperien”, HSCB-vuodon ja skandinaavisten rekisteriai-
neistojen perusteella Alstadsaeter ym. (2017) arvioivat, että Skandinavian maiden 1000 varakkainta 
perhettä ovat välttäneet yli 30 prosenttia heille kuuluvista veroista.
12 Tätä ennen (ylimmälle prosentille tulonsaajista menneiden) huipputulojen osuus kaikista tuloista 
aleni 1930-luvulta alkaen (piketty ja saez 2003, 2014).



Miksi Suomen tuloerot ja köyhyys ovat  kääntyneet kasvuun?

201

Markkinatalouden leviäminen koko maapallolle, kaupan ja pääomaliikkeiden va-
pautumisen vaikutus työmarkkinoihin, ja teknologian muutos, jonka on ennustettu 
johtavan laajenevaan automatisaatioon ja jopa robotisaatioon, ovat olleet suosittuja 
selityksiä tuloerojen kasvulle. Useasti on esitetty (esim. Goldin ja Katz 2008; 
Autor 2014), että kehityksen taustalla on koulutetun työvoiman kysynnän ja tarjon-
nan välinen kilpajuoksu. Teknologian muutos lisää koulutetun työvoiman kysyntää 
ilman vastaavaa tarjonnan lisäystä ja aiheuttaa palkkaerojen kasvun. 

Teknologiaselitys ei kuitenkaan vastaa kysymykseen, miksi eri teollisuusmaiden 
kehitys poikkeaa huomattavasti toisistaan. Lisäksi sillä on vaikea selittää, miksi 
viimeaikainen tuloerojen kasvu on valtaosaltaan seurausta kaikkein suurituloi-
simpien tulokehityksestä. Erityisesti ICT-sektorin kasvun on katsottu luoneen 
kysyntää koulutetulle työvoimalle. Tämän vaikutuksen pitäisi näkyä erityisen 
selvästi muilla kuin huipputuloja saavilla (autor 2014). Kaikkien muiden paitsi 
kaikkein suurituloisimpien tulokehitys on ollut melko maltillista, myös Suomessa 
(kuvio 4). 

Piketty ja Saez (2003, 2014) korostavat ylimpien rajaveroasteiden ja perintö-
verojen merkitystä huipputulojen tulo-osuuden kasvulle. Ylimpien rajaveroasteiden 
alentaminen, joka alkoi useissa maissa 1980-luvulla, näyttää edeltäneen huipputu-
lojen kasvua. Suomessa suurituloisten saamien pääomatulojen kasvu on merkinnyt 
verotuksen progressiivisuuden vähenemistä. Vuonna 1993 voimaan tullut eriytetty tu-
loverojärjestelmä, jossa pääomatuloja alettiin verottaa suhteellisella veroprosentilla, 
johti siihen, että verotus keveni eniten suurituloisilla (Suoniemi 2003; Jäntti ym. 
2009). Sillä on ollut yhteys myös varallisuuserojen kasvuun (Riihelä ym. 2015).

Tulojen uudelleenjako tulonjaon muutoksessa

Julkinen valta vaikuttaa huomattavasti kotitalouksien tulonmuodostukseen muok-
kaamalla markkinoilta saatuja tuotannontekijätuloja sosiaalisten tulonsiirtojen ja 
tulosta maksettavien verojen avulla. Kuviossa 5 tätä julkisen vallan tuloja uudel-
leenjakavaa vaikutusta mitataan sillä, kuinka paljon tuloerot kapenevat siirryttäessä 
tuotannontekijätulojen jakaumasta bruttotulojen jakaumaan (tulonsiirtojen vai-
kutus) ja edelleen siirryttäessä käytettävissä olevien tulojen jakaumaan (verojen 
vaikutus). Uudelleenjakovaikutus lasketaan Gini-kertoimien muutoksena.

Tulojen uudelleenjaossa tapahtuneet muutokset vaikuttavat merkittävästi ko-
titalouksien tulokehitykseen ja sitä kautta tulonjakoon. Ajanjaksolla 1966–1990 
uudelleenjako lisääntyi. Tämän seurauksena markkinatuloissa havaittu kehitys 



Marja Riihelä ja Ilpo Suoniemi

202

kääntyi käytettävissä olevissa tuloissa tuloeroja kaventavaan suuntaan (kuvio 1). 
Uudelleenjako piti käytettävissä olevissa tuloissa mitatut tuloerot lähes vakiona 
aina 1990-luvun lamaan asti huolimatta siitä, että markkinatulojen erot kasvoivat. 

Taloustaantuman ja -laman aikana julkiset menot lisääntyvät sosiaalietuuksien 
saajien määrän kasvaessa. Suomen kattava sosiaalivakuutusjärjestelmä turvaa 
elintason säilymisen kohtuullisena. Lisäksi tulonsiirrot vaikuttavat tulojakauman 
pienituloiseen osaan, johon kuluu ryhmiä, joiden työmarkkina- ja ansiotuloasema 
on pysyvästi heikko. Näin tulonsiirrot vaikuttavat erityisesti tulojakauman pieni-
tuloiseen osaan.

Tämä näkyi erityisen selvästi 1990-luvun alun lamassa. Tuolloin työttömyys kas-
voi voimakkaasti, mikä kasvatti tuotannontekijätulojen eroja. Sosiaaliturvajärjes-
telmä tasasi kuitenkin tuloeroja voimakkaasti. Toisaalta verojärjestelmän tuloja 
tasaava vaikutus aluksi lievästi nousi, mutta alkoi sittemmin heiketä vuoden 1993 
verouudistuksen jälkeen. Uudistus toi eriytetyn tuloverojärjestelmän, jossa pää-
omatuloja verotettiin suhteellisen ja ansiotuloja progressiivisen asteikon mukaan. 
Pääomatulojen veroaste asetettiin lisäksi alemmalle tasolle kuin ylimmät ansiotu-
lojen rajaveroasteet. 

Kuvio 5. Julkisen sektorin tuloja uudelleenjakava vaikutus Suomessa 1966–2015.
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Lähde: KULUTUSTUTKIMUS 1966–1985, TULONJAKOTILASTO 1987–2015, TILASTOKESKUS (2017) ja omat laskelmat.

Tulonsiirtomenojen kasvu johti julkisen talouden epätasapainoon. Laman jälkeen 
tilanne vähitellen koheni suotuisan työllisyyskehityksen ansiosta. Lisäksi julkisen 
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talouden tasapainon saavuttamista tuettiin tiukalla budjettipolitiikalla. Vähimmäis-
turvaan tehdyt korotukset olivat vaatimattomia, ja reaalisesti etuuksien taso laski. 
Samalla puututtiin etuusjärjestelmien kattavuuteen, esimerkiksi ansiosidonnaiseen 
työttömyysturvaan. Myös työeläkkeiden reaalinen kehitys hidastui indeksointiin 
tehtyjen muutosten johdosta.

Samalla verotuksen progressiivisuus heikkeni paitsi valtion ansiotuloverotukseen 
2000-luvulla tehtyjen kevennysten ansiosta, erityisesti pääomatulojen suuria ansio-
tuloja kevyemmän verotuksen seurauksena. Jälkimmäinen kannusti suurituloisia 
muuntamaan ansiotuloja kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi. Kaikkiaan jul-
kisen sektorin tuloja uudelleenjakava vaikutus vähentyi (kuvio 5). Vuoden 2008 
finanssikriisin jälkeinen kehitys näkyy uudelleenjaon osalta vain vaatimattomana 
hyppynä, joka selittyy työttömyyden vähäisellä kasvulla.

Tuotannontekijätulojen, brutto- ja käytettävissä olevien tulojen jakaumien ver-
tailu osoitti yhden selvän syyn tuloerojen kasvulle, muutoksen julkisen vallan har-
joittamassa tulojen uudelleenjaossa (kuviot 1 ja 4). Jos tulonjakopolitiikan tavoitteet 
olisivat säilyneet ennallaan, olisi tämä kehitys osaltaan puoltanut veroprogression 
lisäämistä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. 

Verotuksen progressiivisuus on vähentynyt pääoma-
verotuksen seurauksena

Tuloista maksettavat verot vaikuttavat tulonsiirtoja enemmän tulojakauman suu-
rituloiseen osaan. Vaikutus riippuu siitä, miten progressiivinen verojärjestelmä 
on. Reynoldsin ja Smolenskyn (1977) RS-progressiivisuusmittari arvioi ve-
rotuksen vaikutusta tulonjakoon vertaamalla ennen veroja mitattua tulojakaumaa, 
bruttotulojen Gini-kerrointa veronjälkeiseen tilanteeseen, käytettävissä olevien 
tulojen keskittymiskertoimeen, joka lasketaan suhteessa bruttotulojen jakaumaan. 

Verotuksen aiheuttama tulojen uudelleenjako voi kohdella samatuloisia eri 
tavalla. Tästä syystä veron jälkeisen tulon keskittymiskerroin ei ole sama kuin 
veronjälkeisen tulon Gini-kerroin. Kahta samatuloista voidaan kohdella verotuk-
sessa eri tavalla. Heille erisuuruinen vero johtaa eriarvoiseen kohteluun, jota nimi-
tetään horisontaaliseksi eriarvoisuudeksi. Henkilöiden järjestysluku tulojakaumassa 
voi verotuksen seurauksena muuttua. Horisontaalisen eriarvoisuuden suuruutta 
mitataan veronjälkeisen tulon Gini-kertoimen ja keskittymiskertoimen erotuksella, 
ks. esimerkiksi Riihelä ym. (2007, 2008). 
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Taulukossa 1 on esitetty välit-
tömän verotuksen progressiivi-
suuden tulonsaajaryhmittäinen 
hajotelma viiden vuoden välein 
vuodesta 1990 vuoteen 2015. 
Taulukon viimeisellä rivillä ra-
portoitu verotuksen horisontaa-
linen eriarvoisuus on suhteellisen 
vähäistä ja on pysynyt likimain 
samansuuruisena koko tarkaste-
lujakson ajan. Jossain määrin on 
yllättävää, että se väheni eriytetyn 
tuloveron käyttöönoton yhteydes-
sä. Selitys on se, että pääomatu-
lot kertyvät erityisesti ylimpiin 
tuloluokkiin ja samatuloisten 
eriarvoinen verokohtelu ei ulotu 
kovin laajalle osalle jakaumaa. Li-
säksi vuoden 1993 uudistuksessa 
poistettiin perhevähennyksiä.   

Verotuksen progressiivisuus on 
tarkastelujakson aikana vähenty-
nyt. Merkittävin muutos näkyy 
vuoden 1993 verouudistuksen 
jälkeen. Ajanjaksolla 1995-2000 
RS-mittari laski 16 prosenttia. 
2000-luvulla progressiivisuus 
edelleen laski, kunnes se aivan 

jakson lopulla uudelleen nousi vuosituhannen vaihteen tasolle. Muutokset näkyvät 
selvästi bruttotulojen jakauman molemmissa päissä, erityisesti kahdessa ylimmässä 
tuloluokassa, ylimmässä tuloprosentissa ja prosenttivälillä 91–99 (taulukko 1).  

Vuonna 1993 toteutettu pääomatulojen eriytetty verotus alensi pysyvästi pääoma-
tulojen veroastetta.13 Pörssilistaamattoman yhtiön maksama osinko jaettiin pääoma- 

13 Verouudistukseen liittyi myös veropohjan laajennus, ja yritysten tuloksentasauskeinoja poistettiin. 
Nimellistä yhteisöverokantaa alennettiin pääomatulojen lähdeverotusta vastaavasti ja otettiin käyttöön 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Tuolloin osingot tulivat saajalleen käytännössä verovapaiksi. Myöhemmin 
veroastetta nostettiin kahteen otteeseen ja se oli 29 prosenttia vuonna 2004.

Verotuksen progressiivisuuden mittaa-
minen

Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä tapaa mitata 
verotuksen progressiivisuutta ja sen muutoksia (ks. 
esimerkiksi SUONIEMI 2003). Tarkasteltaessa ajan-
kohdasta toiseen tapahtuneita progressiivisuuden 
muutoksia jakaumavertailuun perustuva RS-mittari 
vertaa toisiinsa eri jakaumien vastaavissa osissa 
tapahtuneita muutoksia, mutta toisaalta se ei vält-
tämättä reagoi samalla tulotasolla olevien veroas-
teikkojen muutoksiin. Jos esimerkiksi huipputulois-
sa tapahtuu merkittävää kasvua, voi huipputulojen 
verotus kiristyä, mikä näkyy RS-mittarissa, vaikka 
veroasteikkoja ei muuteta (SUONIEMI 2003). Vas-
taava pätee myös päinvastaisessa tapauksessa.

RS-mittari voidaan hajottaa eri tulonsaaja-
ryhmien kontribuutioiden suhteen (RIIHELÄ YM. 

2008). Näin voidaan tarkastella, miten verotuksen 
progressio muuttuu tulojakauman eri osissa. Ryh-
män kontribuutioon vaikuttaa ensinnäkin ryhmän 
paino, so. osuus kaikista bruttotuloista. Lisäksi 
siihen vaikuttaa tuloluokan veroa edeltävän tulon 
ja veronjälkeisen tulon jakaumien välinen ero. Suo-
messa tämä jakaumaero on ollut vähämerkityksel-
linen esimerkiksi tulokymmenyksittäin tarkasteltu-
na. Tärkeämpänä tekijänä on erotusta laskettaessa 
veronjälkeiselle tulolle annettava painokerroin, 
joka on ryhmän veronjälkeisen tulo-osuuden ja 
veroa edeltävän tulo-osuuden suhde, ks. tarkem-
min RIIHELÄ YM. (2007, 2008).
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ja ansiotuloon. Ennen uudistusta suurituloisen saamien osinkojen rajaveroaste oli 
tyypillisesti yli 50 prosenttia, sen jälkeen 25 prosenttia. Lisäksi yhtiövero hyvitet-
tiin listaamattoman yrityksen osingonsaajalle.  Eriytetty verojärjestelmä kannusti 
suurituloisia yrittäjiä muuntamaan ankarasti verotettuja ansiotulojaan kevyemmin 
verotetuiksi pääomatuloiksi. Pääomatulojen osuus kasvoi, joka on merkki tulojen 
muuntamisesta ansiotuloista pääomatuloksi (Pirttilä ja Selin 2011). 

Nopean talouskasvun aikana mahdollisuudet tulojen muuntamiseen laajenivat, 
saatujen pääomatulojen osuus kasvoi ja veroja edeltävä tulojakauma muuttui eriar-
voisemmaksi suurimpien tulojen osalta. Pääomaverotus on vaikuttanut eniten ylim-
pien tuloluokkien verotukseen ja sen progressiivisuuteen (taulukot 1 ja 2). Kuvion 
6 mukaan käytettävissä olevien tulojen ylin tuloprosentti sai vuonna 2000 puolet 
kaikista pääomatuloista, laskettuna ilman oman asunnon laskennallista asuntotuloa 
( jota ei veroteta, eikä se ole rahatuloa). Vuosi 2000 oli poikkeuksellinen johtuen 
normaalia suuremmista myyntivoitoista, mutta ylimmän tuloprosentin vastaava 
osuus on ollut noin 40 prosenttia myös vuosina 2005, 2010 ja 2015. Sitä vastoin 
heidän osuutensa kaikista palkkatuloista, joihin sisältyvät myös optiotulot, on ollut 
vakaampi, noin 3 prosentin luokkaa. 

Taulukko 1. Bruttotuloluokkien (1.–9. -desiili sekä 91.–99. ja ylin 100. prosentti) kontribuutio 
(prosenttiyksikköä) välittömän verotuksen progressiivisuuteen (RS-mittari) ja verotuksen ho-
risontaalinen eriarvoisuus Suomessa, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015.*

Vuosi
Tuloluokan kontribuutio 1990 1995 2000 2005 2010 2015
1. desiili 0.89 0.88 0.74 0.64 0.58 0.60
2. desili 0.68 0.71 0.59 0.52 0.49 0.55
3. desiili 0.38 0.42 0.34 0.30 0.30 0.32
4. desiili 0.18 0.18 0.14 0.14 0.14 0.17
5. desiili 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
6. desiili -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03
7. desiili 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 -0.01
8. desiili 0.16 0.23 0.19 0.14 0.13 0.08
9. desiili 0.56 0.68 0.56 0.45 0.49 0.45
91.–99. % 1.79 1.86 1.50 1.46 1.38 1.63
Ylin 100. % 0.80 0.40 0.41 0.53 0.46 0.79
RS-mittari 5.46 5.40 4.51 4.20 3.99 4.60
Horisontaalinen eriarvoisuus 0.37 0.45 0.29 0.22 0.24 0.22

* Verotusta tarkasteltaessa on maksetuista tulonsiirroista tarkoituksenmukaista jättää pois ne erät, jotka 
ovat kotitalouksien välisiä tulonsiirtoja, kuten esimerkiksi elatusmaksut. Tästä syystä verotuksen jälkeisten 
tulojen Gini-kerroin ei täysin vastaa käytettävissä olevista tuloista laskettua Gini-kerrointa.

Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.
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Mahdollisuudet tulojen muuntamiseen siis laajenivat erityisesti pörssilistaamat-
tomien varakkaiden yhtiöiden omistajille, joille verojärjestelmä vielä vuoden 2005 
uudistuksen jälkeenkin antoi poikkeuksellisen mittavan verotuen pörssiyritysten 
omistajiin verrattuna.14 Samaan aikaan veroja edeltävä tulojakauma muuttui eri-
arvoisemmaksi.

Kuvio 6. Tuloluokkien (käytettävissä olevat tulot) osuus kaikista pääomatuloista (ei sis. asun-
totuloa) vuosina 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015.
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Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Pääomatulovero nousi myöhemmin vuoden 2012 alusta 28 prosentista 30 prosent-
tiin, ja veroon lisättiin suurille tuloille uusi veroluokka 32 prosentin rajaveroasteella. 
Vuonna 2015 korkeimpien pääomatulojen rajaveroaste nousi 33 prosenttiin samalla 
kun veroluokan alarajaa alennettiin.15 

14 Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin 2005. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko jaet tiin 
edelleen pääoma- ja ansiotuloon yhtiön nettovarallisuuteen pohjautuvan osakkeiden matemaattisen 
arvon perusteella.
15 Vuonna 2015 listaamattoman yhtiön osinkoverotusta kevennettiin niin, että 25 prosenttia osingosta on 
saajan veronalaista pääomatuloa. Uusi osinkovero on käytännössä 7,5–8 prosenttia osingonsaajan saamasta 
osingosta. Tällaista kevyemmin verotettavaa osinkoa voi nostaa siihen määrään asti, joka vastaa yhtiön 
nettovaroille laskettua 8 prosentin tuottoastetta (aiemmin 9 prosenttia). Osinkoverohuojennuksen 60 000 
euron yläraja nousi samalla 150 000 euroon. Tuottoasteen tai 150 000 euron rajan ylittävät osingot ovat 85 
prosenttisesti pääomatuloa. Pörssiosingot ovat aina 85 prosenttisesti pääomatuloa. Pääomatulojen 50 000 
euron progressioraja aleni samalla 40 000 euroon. Yhtiöveroaste alennettiin 20 prosenttiin vuonna 2014.
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Taulukko 2 osoittaa, miten koko verojärjestelmän palautusaste (1 miinus ve-
roaste) muuttui eri tuloluokissa keskimääräiseen verrattuna. Vuonna 1990 ylin 
prosentti sai verotuksen jälkeen (keskimäärin) 22 prosenttia vähemmän kuin 
väestön keskiarvo, mutta vuonna 1995 vastaava vähennys oli vain 10 prosenttia. 
Vastaavasti alimmassa tulokymmenyksessä saatiin vuosina 1990 ja 1995 keski-
määrin 25 prosenttia enemmän kuin keskiarvo ja vuonna 2000 24 prosenttia. 
Progressiivisuus voimistuu, jos suhteelliset palautusasteet pienenevät (vastaavasti 
kasvavat) jakauman yläosassa (alaosassa). 

Valtion ansiotuloverotusta kevennettiin 2000-luvun alusta lähtien. Tulonsaajien 
ylimmän prosentin kohdalla ansiotuloverotuksen alennukset kuitenkin peittyvät 
pääomatulo-osuuksien vaihteluihin. Valtion ansiotuloverotuksen kevennykset 
alensivat eniten bruttotuloiltaan 6., 7. ja 8. tulokymmenyksiin kuuluvien verotusta. 
Alemmissa tuloluokissa verotus pysyi pitkälti ennallaan (Riihelä ja Viitamä-
ki 2015), mikä näkyy heillä verotuksen suhteellisena kiristymisenä. Bruttotuloja-
kauman yläosassa ansiotuloverotuksen kevennykset eivät juuri näy tarkasteltaessa 
koko tuloverotuksen kehitystä vaan peittyvät muiden verojen, erityisesti pääoma-
verotuksen alle (taulukko 2).

Taulukko 2. Bruttotuloluokkien (1.–9. desiili sekä 91.–99. ja ylin 100. prosentti) keskimääräiset 
verotuksen palautusasteet. Palautusaste mittaa käteen jäävien tulojen osuutta veronmaksajan 
bruttotuloista = 1 – veroaste, suhteessa koko väestöstä laskettuun palautusasteeseen Suomessa, 
1990, 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015.

1990 1995 2000 2005 2010 2015
Tuloluokka
1. desiili 1.25 1.25 1.24 1.21 1.19 1.20
2. desili 1.17 1.18 1.17 1.15 1.14 1.16
3. desiili 1.11 1.13 1.11 1.10 1.10 1.11
4. desiili 1.08 1.08 1.06 1.06 1.06 1.08
5. desiili 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05
6. desiili 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03
7. desiili 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
8. desiili 0.97 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99
9. desiili 0.95 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
91.-99. % 0.88 0.89 0.91 0.91 0.92 0.91
Ylin 100. % 0.78 0.90 0.94 0.91 0.92 0.86

Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.
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Taulukosta 2 näkyy erityisen selvästi, miten ylimmän tuloluokan palautusaste (1 
miinus veroaste) muuttui keskimääräiseen verrattuna sekä eriytetyn pääomaveron 
(nousi) että siihen 2010-luvulla tehtyjen veronmuutosten (aleni) seurauksena.16 
Merkittävimmät muutokset verotuksen progressiivisuudessa (ks. taulukko 1) olivat 
suurimpien tulojen verotuksen keventäminen eriytetyn pääomaverotuksen avulla 
ja tämän jälkeinen pääomatulojen kasvu tulojen muuntamisen päästessä vauhtiin.17

Valtion ansiotuloverotuksessa on tulojen myötä kasvavat rajaveroasteet. Tästä 
huolimatta ylimmän bruttotuloprosentin keskimääräinen veroaste on alempi kuin 
edellisen, 91.–99. prosentin bruttotuloluokan vuoden 1993 verouudistuksen jäl-
keisinä tarkasteluvuosina 1995 ja 2000 (taulukko 2, jossa se näkyy palautusasteen 
nousuna). Vuonna 2015 näkyy paluu ylimmän bruttotuloluokan muita kireämpään 
verotukseen. Kokonaisuutena katsottuna tuloja ei enää tällä vuosituhannella ve-
rotettu kovin progressiivisesti. Lisäksi ansiotulojen ylimmän rajaveroasteen ja lis-
taamattoman yrityksen omistajien pääomaveroasteen välinen ero, joka kannustaa 
tulojen muuntamiseen, on säilynyt.

Yrittäjillä ja ylemmillä toimihenkilöillä suurin vaikutus 
tuloerojen kasvuun

Julkisen vallan harjoittaman tulojen uudelleenjaon muutos, jonka myötä tulonsiir-
tojen ja verotuksen progressiivisuus on heikentynyt, on ollut selvä syy tuloerojen 
kasvulle. Mutta myös muut tekijät ovat voineet vaikuttaa.18

Globalisaatio ja teknologinen muutos lisää koulutetun työvoiman kysyntää. Ilman 
vastaavaa tarjonnan lisäystä se voi aiheuttaa erojen kasvua ensisijaisesti tuotannon-
tekijätuloissa, erityisesti palkkajakaumassa ja eri palkansaajaryhmien kehityksessä. 
Koko väestön tasolla tästä ei ole näkynyt merkkejä (kuvio 1). Vaikutuksen pitäisi 
näkyä erityisen selvästi muilla kuin huipputuloja saavilla (Autor 2014). Siksi on 

16 Suomessa verotuksen progressiivisuus on alentunut eniten tulojakauman huipulla. Muutokset tu-
lonsaajien ylimmän prosentin suhteellisessa palautusasteessa (= veron jälkeisen tulo-osuuden suhde 
veroa edeltävään tulo-osuuteen) ja ryhmän tulo-osuudessa ovat suurimmat syyt Gini-kertoimella mitatun 
progressiivisuuden laskulle vuoden 1993 verouudistuksen jälkeen (taulukko 1). Taulukot 1 ja 2 havainnol-
listavat, miten progressiivisuus riippuu sekä palautusasteesta (ylimmässä tuloprosentissa suurin muutos 
1990–1995) että veroa edeltävän tulon jakaumasta (ylimmän tuloprosentin tulo-osuudessa suurin muutos 
1995–2000).
17 Aikavälillä 1995–2000 ylimmän tuloprosentin pääomatulot (ilman asuntotuloa) 4-kertaistuivat.
18 Tuloerojen kasvu on ollut Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa niin voimakasta, että sekä Atkinson 
(2015) että Stiglitz (2016) ovat argumentoineet, ettei julkisen sektorin harjoittama tulojen uudelleen-
jako enää riitä kohtuullisten tuloerojen saavuttamiseksi. Tarvitaan ”ennaltajakoa”, joka saadaan aikaan 
laatimalla uudet säännöt ”markkinataloudelle”, jossa työmarkkinoiden voimasuhteet ovat muuttuneet 
ja toimintaa hallitsevat monopoli- tai monopsoniaseman vallanneet yhtiöt. 
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kiinnostavaa selvittää muutoksia tarkastelemalla sekä eri tulonsaajaryhmien, kuten 
yrittäjien, eri palkansaajaryhmien, työttömien ja eläkeläisten, tulotason ja ryhmän si-
säisen tulonjaon kehitystä ja tutkimalla tulonmuodostusta, siis eri tulolajien kehitystä.

Tekijöitä tuloerojen tason ja sen muutosten taustalta voidaan etsiä ryhmien 
välisistä ja ryhmien sisäisistä tuloeroista. Tulonjakoon vaikuttaa siis eri ryhmien 
keskitulojen suhteellinen kehitys, yhdistettynä väestöosuuksien muutoksiin. Jos 
pienituloisten tulokehitys on keskimääräistä nopeampaa, niin tuloerot vähenevät. 
Toisaalta, jos pienituloisten väestöosuus kasvaa, voivat tuloerot kasvaa tai jopa 
tasoittua riippuen väestöosuuden koosta. 

1990-luvun laman jälkeen eri sosioekonomisten luokkien tulokehitys eriytyi. 
Työmarkkinoilla olevista erityisesti yrittäjien käytettävissä olevat ekvivalenttitulot 
kasvoivat muita ripeämmin. Sitä vastoin kaikkien palkansaajaryhmien, ylempien 
ja alempien toimihenkilöiden sekä työntekijöiden tulokehitys myötäili koko väes-
tön keskimääräistä tulokehitystä, ollen pääsääntöisesti koko väestöä korkeammat. 
Poikkeuksena ovat työntekijät, joiden käytettävissä olevat tulot ovat 2000-luvulla 
koko väestöön verrattuna hieman pienemmät. Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot 
ovat olleet 1990-luvun lamasta lähtien lähellä 90 prosenttia koko väestön tuloista 
(Rantala ja Riihelä 2016). Koska eläkeläisten tulot määräytyvät lähinnä laki-
sääteisen eläkkeen perusteella, kehityksessä on havaittavissa suhdanteista aiheutu-
vaa vastasyklistä vaihtelua. Noususuhdanteessa, kun koko väestön keskimääräinen 
tulotaso kasvaa, eläkeläisten suhteellinen asema heikkenee ja laskusuhdanteessa 
tapahtuu päinvastoin. 

Työttömien tulokehitys on ollut erityisen heikkoa (kuvio 7). Työttömyyden pit-
kittymisen aiheuttama etuustason lasku ja järjestelmien kattavuuteen, esimerkiksi 
ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, tehdyt heikennykset ovat lisänneet köyhyyt-
tä, ei ainoastaan työttömien vaan myös heidän perheenjäsentensä osalta. Toisaalta 
kaikki työttömät eivät ole köyhiä, koska kotitalouden muiden jäsenten tulot toimivat 
puskurina omien tulojen pienentyessä. 

Pitkäaikaistyöttömien tulot suhteessa koko väestöön laskivat 1990-luvun puoli-
välistä lähtien aina vuoteen 2008 asti. Kun tulojen suhdeluku 1990-luvun puolivä-
lissä oli noin 80, oli se vuonna 2008 vain noin 60 prosenttia. Toisaalta vuonna 2015 
työttömien käytettävissä olevat tulot olivat 68 prosenttia koko väestöön verrattuna. 
Työttömien tuloaseman heikkeneminen näkyy erityisesti köyhyyden lisääntymisenä, 
jota tarkastellaan tarkemmin tuonnempana. 

Sosioekonomisten ryhmien väliset tuloerot ovat kasvaneet (kuvio 7). Tuloeroihin 
vaikuttavat myös väestöryhmien koossa tapahtuneet muutokset. Jos pienituloisen 
ryhmän väestöosuus kasvaa ja suurempituloisten väestöosuus vastaavasti alenee, 
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niin tulonjako voi jopa tasoittua. Laman aikainen työllisyyden romahtaminen oli 
esimerkki tällaisesta muutoksesta, samoin kuin väestön ikääntymisen aiheuttama 
vanhuuseläkeläisten väestöosuuden kasvu. Viimeisten 25 vuoden aikana ylempien 
toimihenkilöiden, eläkeläisten ja pitkäaikaistyöttömien väestöosuudet ovat kasva-
neet. Vastaavasti työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden osuudet ovat laskeneet. 

Kuvio 7. Keskimääräiset ekvivalentit käytettävissä olevat tulot suhteessa koko väestöön ja väes-
töosuudet henkilön sosioekonomisissa luokissa 1990–2015.

Maatalousyrittäjät Muut yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät
Opiskelijat Eläkeläiset Pitkäaikaistyöttömät Muut Alle 18-vuotiaat Kaikki
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Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Kolmantena tekijänä on muutos ryhmien sisällä, sen jäsenten välisissä tuloeroissa 
(kuvio 8). Sosioekonomisista luokista työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden 
ryhmien sisäiset tuloerot ovat pienimmät. Ylempien toimihenkilöiden tuloerot ovat 
suuremmat kuin alempien toimihenkilöiden, mutta pienemmät kuin koko väestön. 
Sen sijaan yrittäjien keskuudessa tuloerot ovat kaikista sosioekonomisista luokista 
suurimmat. Erityisesti tulojakauman huipulla ja listaamattomien yritysten omis-
tajilla näkyvä ankarasti verotettujen ansiotulojen muunto kevyemmin verotetuiksi 
pääomatuloksi näkyy tuloerojen kasvuna. Yrittäjien keskuudessa on siis toisaalta 
hyvin suurituloisia, mutta myös pienituloisia. 
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Kuvio 8. Gini-kerroin henkilön sosioekonomisissa luokissa 1990–2015.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1990 1995 2000 2005 2010 2015

G
ini

-k
er

ro
in,

 %

Maatalousyrittäjät Muut yrittäjät Ylemmät toimihenkilöt
Alemmat toimihenkilöt Työntekijät Opiskelijat Eläkeläiset
Pitkäaikaistyöttömät Muut Alle 18-vuotiaat Kaikki

Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Näiden kolmen tekijän – ryhmien suhteellisten tulojen, ryhmien väestöosuuk-
sien ja ryhmien sisäisten tuloerojen – yhteisvaikutuksesta voidaan päätellä, että 
yrittäjien ja ylempien toimihenkilöiden vaikutus tuloerojen kasvuun on ollut 
suurinta. Vaikutuskanavat ovat toisistaan poikkeavat. Yrittäjillä tulojen kasvu on 
ollut voimakasta ja tulot ovat jakaantuneet yrittäjien kesken yhä epätasaisemmin. 
Ylimpien toimihenkilöiden osalta vaikutus on nähtävissä väestöosuuden kasvussa 
ilman suurempia muutoksia suhteellisessa tulokehityksessä tai ryhmän sisäisissä 
tuloeroissa.

Palkkatulojen muutos ei näy merkittävänä tuloerojen kasvussa

Tulorakenteen vaikutusta tuloeroihin voidaan tutkia vielä tarkemmin hajottamal-
la Gini-kerroin eri tulolajien suhteen (Lerman ja Yitzhaki 1985). Jos tulot 
muodostuvat tulolajien summana, niin vastaavasti Gini-kerroin voidaan esittää eri 
tulolajien kontribuutioiden summana. Tulolajin kontribuutio määräytyy sen tu-
lo-osuuden ja keskittymiskertoimen tulona. Keskittymiskerroin mittaa jakaumien 
välistä tilastollista riippuvuutta, ja sitä kutsutaan myös Gini-kovarianssiksi. 

Taulukko 3 kuvaa kotitalouksien tulonmuodostuksen kontribuutiota tuloeroihin 
eri vuosina. Käytettävissä olevien tulojen Gini-kerroin on ensimmäisessä sarak-
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keessa, ja se muodostuu muiden sarakkeiden summana. Taulukossa pääomatulot 
on jaettu, asuntotulo siitä erottaen, kahteen osaan. Omasta asunnosta saatu asun-
totulo on laskennallinen etuus. Sitä ei veroteta, eikä se ole myöskään rahatuloa. 
Koska pääomatulot (taulukossa pääomatulot miinus asuntotulot) kertyvät pääosin 
suurituloisimmille (kuvio 6), ne nousevat taulukossa 3 tuloerojen muutoksen tär-
keimmäksi taustatekijäksi. Suurin muutos tapahtui vuoden 1993 verouudistuksen 
jälkeen aikavälillä 1995–2000, jolloin talouskasvu nopeutui lisäten samalla mah-
dollisuuksia tulojen muuntamiseen.

Taulukko 3. Käytettävissä olevien ekvivalenttitulojen Gini-kertoimen hajotelma tulolajien suh-
teen (%) 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015. 

Käytettä-
vissä olevat 

tulot

Palkka-
tulot

Yrittäjä-
tulot

Pääoma-
tulot miinus 
asuntotulot

Asunto-
tulot

Saadut 
tulonsiirrot

Maksetut 
tulonsiirrot

1990 20.42 29.70 4.18 1.64 0.56 -2.37 -13.29
1995 21.73 27.68 4.41 3.35 1.71 -1.28 -14.14
2000 26.53 28.91 3.85 8.78 1.93 -2.15 -14.78
2005 26.56 29.02 3.21 7.89 2.02 -2.02 -13.56
2010 26.58 27.59 2.72 7.13 2.66 -1.35 -12.16
2015 26.63 27.78 2.16 7.25 3.60 -0.51 -13.65

Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Keskittymiskerroin

Keskittymiskerroin mittaa keskimääräistä suhteellista eroa suurempi- ja pienempituloisen välillä, 
kun eroja mitataan tarkasteltavan tulolajin arvoilla. Tarkka määritelmä on tekninen, mutta seuraava 
esimerkki voi auttaa ymmärtämistä. Työttömyysetuuksien keskittymiskerroin käytettävissä olevien 
tulojen suhteen lasketaan seuraavasti. Ensin muodostetaan kaikkien henkilöiden väliset vertai-
luparit. Sitten vähennetään suurempituloisen saamista työttömyysetuuksista pienempituloisen 
saamat työttömyysetuudet. Koska työttömyysetuudet ovat pienempituloisilla yleisempiä, ovat 
nämä erotukset useimmiten negatiivisia. Keskittymiskerroin saadaan laskemalla kaikkien erotusten 
keskiarvo. Koska mittari on suhteellinen, jaamme lopuksi erotuksen saadun työttömyyskorvauksen 
väestökeskiarvolla (nollat kaikissa laskuissa mukana). Tyypillisesti työttömyyskorvausten keskitty-
miskerroin on siis negatiivinen. Vastaavasti pääomatuloja tarkasteltaessa tämä erotus on yleensä 
positiiviluku, joten pääomatulojen keskittymiskerroin on positiivinen.

Tulolaji on tuloeroja tasoittava, jos sen keskittymiskerroin, yo. erotusten keskiarvo, on pie-
nempi kuin vastaavat erot käytettävissä olevissa ekvivalenttituloissa, mikä on itse asiassa sama 
kuin Gini-kerroin. 
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Vuodesta 1990 vuoteen 2000 pääomatulot kasvattivat (käytettävissä olevien tulo-
jen) suhteellisia tuloeroja 7 prosenttiyksiköllä, joka oli suurempi kuin koko tuloero-
jen nettomuutos. Kontribuutio on erityisen suuri niiden tulo-osuuteen verrattuna, 
joka kasvoi noin 5 prosentista 10 prosenttiin tuotannontekijätuloista vuosien 1995 
ja 2000 välillä. Myös omistusasumisesta saadulla laskennallisella asuntotulolla oli 
voimistuva ja tuloeroja kasvattava kontribuutio (taulukko 3).

Lamanaikainen työllisyyden romahtaminen näkyy palkkatulojen laskun aiheut-
tamana tuloerojen 2 prosenttiyksikön kaventumisena. Verotuksen automatiikan 
seurauksena maksetut tulonsiirrot vaikuttavat samaan suuntaan. Vastaava muutos 
näkyi myös finanssikriisin seurauksena vuosien 2005 ja 2010 välillä. Nämä muu-
tokset olivat paljon pienempiä kuin vastaavat pääomatulojen muutokset, eivätkä 
työllisyys- tai palkkaerot näytä taulukon 3 perustella olleen merkittäviä Gini-kertoi-
men kasvun taustatekijöitä, vaikka valtaosa tuloista saadaan palkkatuloina ja näin 
niillä on suuri vaikutus tuloerojen tasoon (taulukko 3). Myös optiotulot sisältyvät 
palkkatuloihin.

Julkiset tulonsiirrot kaventavat tuloeroja, siis pienituloiset saavat eniten tulon-
siirtoja. Niiden osalta kehityssuunta ei ole yhdenmukainen, mutta vuoden 2005 
jälkeen taulukosta näkyy niiden kontribuution heikentyminen.19 Kontribuutiota 
selittävät eläkeläiset, joka on suuri ryhmä ja jonka toimeentulo on pääosin tu-
lonsiirtojen varassa. Heidän käytettävissä olevat tulonsa ovat olleet 1990-luvun 
lamasta lähtien suhteellisen vakaita, noin 90 prosenttia koko väestön tulotasosta 
(kuvio 7). 

Vaikka tulojen kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa ajanjaksolla 1995–2000, niin 
verotuksen vaikutus tuloerojen kaventumiseen jäi vain noin puoleen prosenttiyk-
sikköön. Koska tulot kasvoivat (kuvio 4), saattoi esimerkiksi ansiotulojen verotus 
kiristyä ilman muutosta veroasteikoissa. Toisaalta tulojen muuntaminen ja pää-
omatulojen osuuden kasvu tulojakauman huipulla vaikutti verotukseen progressii-
visuuteen sitä alentavasti (taulukot 1 ja 2). Yhteensä käytettävissä olevien tulojen 
Gini-kertoimen arvo kasvoi yhden prosenttiyksikön vuosivauhdilla, mikä oli teol-
lisuusmaiden nopeinta vuosina 1995–2000 (OECD 2008).

Maksettujen tulonsiirtojen kontribuutio käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoi-
meen on luonnollisesti tuloeroja kaventava. Edellä esitetty verotuksen progressii-
visuutta kuvaava kehityskaari kuvaa taulukkoa 3 paremmin verotuksen muutosten 

19 Tulonsiirtoja saadaan useilla eri perusteilla. Sosiaalietuudet, joiden taso on ansiosidonnainen, korvaa-
vat ansiotulon menetystä ja vaikuttavat lähinnä keskituloisten tuloasemaan, kun taas sosiaaliavustukset, 
jotka liittyvät vähimmäisturvaan, ovat keskeisiä pienituloisten tulonmuodostuksessa ja näyttäytyvät siksi 
tuloeroja voimakkaammin tasaavina. Sosiaaliavustusten tuloeroja lievittävä vaikutus oli suurimmillaan 
juuri syvimmän laman aikana.
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vaikutusta, koska taulukossa 1 vertailukohtana on veroa edeltävä tulo. Tässä kor-
relaation kaltainen kontribuutio mitataan suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. 
Taulukossa 3 pääomatulojen merkityksen kasvu heijastaa myös verotuksen prog-
ressiivisuuden vähentymistä (alaviite 16). 

Tulonjaon kehitys tulolajin ja tulonsaajaryhmän mukaan

Tulonjaon kehitystä voidaan tarkastella edellistäkin yksityiskohtaisemmin käyttäen 
Gini-kertoimen hajotelmaa, jossa tulonjakomitta hajotetaan samanaikaisesti sekä 
tulolajien että tulonsaajaryhmien suhteen. Näin saatavaa taulukkoa voidaan käyttää 
tulonjaon muutosten kuvailuun ja siihen vaikuttavien paineiden keskinäiseen arvi-
ointiin. Sen avulla voidaan erottaa esimerkiksi eri palkansaajaryhmien (työntekijät, 
alemmat ja ylemmät toimihenkilöt) erikseen saamien palkka- ja pääomatulojen 
vaikutukset Gini-kertoimeen, ja näin saadaan edellistä tarkastelua vahvistavaa ja 
täydentävää tietoa.

Taulukot 4 ja 5 kuvaavat, mikä on sosioekonomisen luokkien saamien tulojen ja 
erillisten tulolajien kontribuutio Gini-kertoimeen. Taulukko 5 sisältää paljon tietoa. 

Gini-kertoimen hajotelmat

Perinteisistä hajotelmista poiketen tuloeroja ei jaeta ryhmien sisäiseen ja ryhmäkeskiarvojen 
väliseen osaan.  Tässä tulolajeittain tehty hajotelma laajennetaan tulonsaajaryhmien asetelmaan 
soveltamalla sitä keinotekoisiin tulolajeihin, joissa tulolajin lisäksi huomioidaan, mihin väestö-
ryhmään tulonsaaja kuuluu. Annettua ryhmää vastaavat keinotekoiset tulolajit saavat arvon 
nolla, jos ryhmään ei kuuluta. Näitä keinotekoisia tulolajeja vastaavien keskittymiskertoimien ja 
tulo-osuuksien avulla saadaan Gini-kertoimen hajotelmataulukko, joka antaa hyödyllistä, usein 
tarkkaakin tietoa tulonjaon kehitykseen vaikuttavista tekijöistä (SUONIEMI 2000, 2002; RANTALA 

JA SUONIEMI 2007; RIIHELÄ YM. 2007).
Vastaavasti Gini-kertoimen kehitys voidaan hajottaa osatekijöihin, jotka kuvaavat toisaalta 

tulonsaajaryhmien, esimerkiksi työttömien, saamien tulojen ja toisaalta tulorakenteen, esimerkiksi 
tulonsiirtojen tulo-osuuden, muutosten vaikutusta koko väestön Gini-kertoimeen. Taulukossa 5 
sarakkeet ilmoittavat tulolajin, esimerkiksi tulonsiirtojen, vaikutuksen tuloeroihin kussakin tulonsaa-
jaryhmässä. Näin taulukon sarakkeet summautuvat koko väestön saaman tulolajin yhteenlasketuksi 
vaikutukseksi. Rivillä ensimmäisenä on rivisumma, joka ilmoittaa tulonsaajaryhmän, esimerkiksi 
työttömien, yhteensä saamien käytettävissä olevien ekvivalenttitulojen vaikutuksen lopulliseen, 
koko väestön tulonjakoon. Vastaavasti yksittäinen rivi kuvaa sitä vastaavan väestöryhmän saamien 
tulolajien erillisvaikutukset. Vasen alakulma kertoo koko väestön tuloerot. 
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Sen riveillä esitetään eri luokkien tulonmuodostuksen kontribuutio tulonjakoon. 
Luokkajako on karkeampi kuin kuviossa 7 käytetty, sillä pienten väestöryhmien 
kontribuutioiden ja etenkin niiden muutosten arviointi on otosaineistoissa suhteel-
lisen epätarkkaa.20 Taulukoissa kotitalouden sosioekonominen luokka määritellään 
kotitalouden viitehenkilön, so. suurituloisimman jäsenen, aseman perusteella. Vii-
tehenkilön, jolla on päävastuu toimeentulosta, perusteella tehtävä luokittelu on 
kotitalouden tulojen kannalta tiukempi. 

Tarkastelu voidaan esittää myös henkilöiden sosioekonomisen aseman perusteella 
(vrt. kuviot 7 ja 8). Tällöin tulokset ovat pääsääntöisesti samansuuntaisia, mutta 
muutokset ovat lievempiä. Tähän on syynä se, että kaikki kotitalouden jäsenet saa-
vat samansuuruiset ekvivalenttitulot, vaikka heidän sosioekonominen asemansa 
vaihtelee. 

Ryhmän saamien tulojen kokonaisvaikutus riippuu ryhmän osuudesta koko väes-
tön tuloista ja siitä, mihin ryhmän jäsenten tulot keskittyvät koko tulojakaumassa 
(Suoniemi 2000). Tulo-osuuden kehitykseen vaikuttavat ryhmän väestöosuuden 
kehitys ja se, miten keskitulot muuttuvat koko väestön keskituloihin verrattuna (ku-
vio 6). Taulukossa 4 on Gini-kertoimen muutos jaettu sosioekonomisten luokkien 
kontribuution osalta kahteen osaan: väestöosuuden muutoksen kontribuutioon ja 
ryhmän saamien käytettävissä olevien keskitulojen ja niiden keskittymiskertoimen 
yhteiseen kontribuutioon. 

Tässäkin 1990-alun lama näkyy tuloerojen kaventumisena työttömien väestö-
osuuden kasvun ( ja vastaavan työssäkäyvien osuuden laskun) seurauksena (ks. 
myös kuvio 7). Toisaalta yrittäjien ja eläkeläisten tuloasema parani suhteessa mui-
hin (taulukko 4). Eläkkeet lakisääteisenä tulona paransi lama-aikana eläkeläisten 
suhteellista asemaa, mikä ”lisäsi tuloeroja” yli 3 prosenttiyksiköllä ja näkyi myös 
eläkeläisköyhyyden huomattavana alentumisena (Rantala ja Suoniemi 2007). 
Palkansaajakotitalouksien tulokehitys ei juuri vaikuttanut Gini-kertoimeen. Yrit-
täjien tuloasemaan vaikuttivat eniten heidän pääomatulonsa, kuten oli odotettua 
(ks. taulukko 5). 

Ajanjaksolla 1995–2000 yrittäjien tuloasema ja pääomatulot vaikuttivat samaan 
suuntaan kuin aiemmin. Lisäksi talouden ja työllisyyden kasvu näyttäytyy tässä tau-
lukossa erityisesti ylempien toimihenkilöiden väestöosuuden kontribuution kautta 
(taulukko 4). Tässä palkansaajaryhmässä myös tulokehityksellä oli tuloeroja lievästi 
lisäävä vaikutus (taulukko 4), joka välittyi sekä palkkatulojen että pääomatulojen 

20 Nyt esimerkiksi luokka yrittäjät sisältää tulonjaon ja muutoksen kannalta kaksi erilaista ryhmää: 
maatalousyrittäjät ja muut yrittäjät.   
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kasvun kautta (taulukko 5). Lisäksi työvoiman ulkopuolisen (esimerkiksi opiskelijat) 
väestön, luokka muut, tulokehitys painoi tuloeroja kasvuun.

2000-luvun alussa kehitys tasaantui. Ylempien toimihenkilöiden väestö-osuuden 
muutos painoi edelleen tuloeroja kasvuun, mutta ryhmän keskimääräinen tulotaso 
ei kasvanut nopeammin kuin väestössä keskimäärin (ks. myös kuvio 7).21 Toisaalta 
muiden palkansaajaryhmien työllisyys- ja tulokehitys sekä työvoiman ulkopuolisen 
väestön, luokka muut, tulonjaon kannalta suotuisa kehitys vaikutti vastakkaiseen 
suuntaan. 

Tämän jälkeen merkillepantavaa on vain eläkeläisten muita suotuisamman tulo-
kehityksen aiheuttama tuloerojen kasvupaine ajanjaksolla 2010–2015 (ks. kuvio 7 ja 
myös Rantala ja Riihelä 2016). Finanssikriisi ei taulukossa näyttäydy 1990-lu-
vun laman kaltaisena erityisesti pitkäaikaistyöttömien tulo- ja väestöosuuden kehi-
tyksen aiheuttamana tuloerojen muutoksena. Finanssikriisistä alkaneella lamalla 
oli itse asiassa yllättävän pieni vaikutus työttömyyteen.

21 Mahdollinen keskiluokan ammattien kuihtuminen näkyy tulonjaossa siis vain ylempien toimihenki-
lökotitalouksien västöosuuden kasvun aiheuttavan paineen kautta.

Taulukko 4. Kotitalouden sosioekonominen luokka ja kontribuutiot (prosenttiyksikköä) 
käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimen muutokseen ajanjaksoilla 1990–1995, 1995–2000, 
2000–2005, 2005–2010 ja 2010–2015.*

Muutos 
1990–1995

Muutos 
1995–2000

Muutos 
2000–2005

Muutos 
2005–2010

Muutos 
2010–2015

Kotitalouden 
sosioekono-
minen asema

Kontribuutio Kontribuutio Kontribuutio Kontribuutio Kontribuutio
Väestö-
osuus

Tulot Väestö-
osuus

Tulot Väestö-
osuus

Tulot Väestö-
osuus

Tulot Väestö-
osuus

Tulot

Yrittäjä -0.86 2.44 -0.52 1.27 0.06 0.22 -0.35 1.04 -0.50 -0.18
Työntekijä -0.81 1.00 0.14 -0.43 -0.14 -0.18 -0.30 -0.11 -0.16 -0.66
Alempi 
toimihenkilö

-0.23 -0.28 0.01 0.03 -0.24 -1.16 0.05 -0.04 0.12 0.58

Ylempi 
toimihenkilö

-0.75 -0.07 2.21 0.92 2.47 -0.02 0.98 -1.99 -0.81 0.25

Työtön -2.11 0.09 0.74 -0.07 0.39 -0.09 -0.13 0.11 -0.23 0.02
Eläkeläinen -0.16 3.35 0.00 -0.69 -0.02 0.06 -0.01 0.51 0.07 1.95
Muut -0.41 0.10 -0.01 1.20 0.00 -1.31 -0.06 0.32 -0.21 -0.19
Yhteensä 1.31 4.79 0.03 0.02 0.05

* Sarake ”väestöosuuden muutoksen kontribuutio” arvioi Gini-kertoimen muutosta pidettäessä ryhmän 
tulojen suhde keskituloihin ja sen keskittymiskerroin vakiotasolla. Vastaavasti tulojen muutoksen kont-
ribuutio arvioi muutosta, jonka yhdessä aiheuttivat ryhmän (suhteellisten) keskitulojen ja keskittymis-
kertoimen muutos pidettäessä väestöosuus vakiotasolla. Keskimääräistä pienempituloisen ryhmän kuten 
eläkeläisten väestöosuuden kasvu näkyy taulukossa Gini-kertoimen negatiivisena muutoksena.

Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.
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Taulukko 5. Kotitalouden sosioekonominen luokka ja eri tulolajien kontribuutiot (prosenttiyk-
sikköä) käytettävissä olevien ekvivalenttitulojen Gini-kertoimeen, vuosina 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010 ja 2015.

Sosioekonominen
asema

Käytettä-
vissä 

olevat 
tulot

Palkka-
tulot

Yrittäjä-
tulot

Omaisuus-
tulot –
asunto-

tulot

Asunto-
tulot

Saadut 
tulon-
siirrot

Maksetut 
tulon-
siirrot

1990
Yrittäjä 3.87 2.43 3.15 0.52 0.10 0.05 -2.38
Työntekijä 2.74 4.11 0.23 0.12 0.21 -0.30 -1.63
Alempi toimihenkilö 4.90 6.08 0.15 0.30 0.27 0.35 -2.24
Ylempi toimihenkilö 12.83 17.34 0.55 0.56 0.32 0.95 -6.89
Työtön -0.35 -0.16 0.00 0.00 -0.02 -0.23 0.05
Eläkeläinen -2.89 0.23 0.12 0.14 -0.30 -2.80 -0.28
Muu -0.68 -0.32 -0.01 0.00 -0.02 -0.40 0.07
Yhteensä 20.42 29.70 4.18 1.64 0.56 -2.37 -13.29
1995
Yrittäjä 5.45 2.30 3.45 1.50 0.29 0.32 -2.41
Työntekijä 2.93 4.22 0.11 0.13 0.28 -0.10 -1.70
Alempi toimihenkilö 4.40 5.45 0.14 0.22 0.40 0.45 -2.27
Ylempi toimihenkilö 12.01 15.87 0.45 0.72 0.69 1.31 -7.04
Työtön -2.37 -0.43 0.02 0.05 -0.05 -2.35 0.39
Eläkeläinen 0.30 0.52 0.23 0.69 0.10 -0.03 -1.20
Muu -0.98 -0.25 0.01 0.04 0.01 -0.88 0.10
Yhteensä 21.73 27.68 4.41 3.35 1.71 -1.28 -14.14
2000
Yrittäjä 6.20 2.34 2.93 2.78 0.33 0.16 -2.33
Työntekijä 2.64 3.60 0.13 0.21 0.30 -0.25 -1.35
Alempi toimihenkilö 4.44 5.08 0.15 0.46 0.44 0.32 -2.03
Ylempi toimihenkilö 15.14 18.23 0.40 2.47 0.98 1.13 -8.07
Työtön -1.70 -0.31 0.00 0.06 -0.06 -1.61 0.22
Eläkeläinen -0.39 0.31 0.23 1.02 -0.08 -1.07 -0.80
Muu 0.20 -0.35 0.01 1.79 0.01 -0.83 -0.42
Yhteensä 26.53 28.91 3.85 8.78 1.93 -2.15 -14.78
2005
Yrittäjä 6.48 2.49 2.48 3.12 0.35 0.27 -2.23
Työntekijä 2.31 3.02 0.10 0.23 0.28 -0.21 -1.11
Alempi toimihenkilö 3.03 3.33 0.11 0.47 0.31 0.13 -1.31
Ylempi toimihenkilö 17.59 20.39 0.33 2.93 1.18 1.24 -8.48
Työtön -1.40 -0.22 0.00 0.04 -0.05 -1.35 0.17
Eläkeläinen -0.34 0.36 0.18 1.12 -0.04 -1.25 -0.70
Muu -1.11 -0.34 0.00 -0.01 -0.01 -0.86 0.11
Yhteensä 26.56 29.02 3.21 7.89 2.02 -2.02 -13.56
2010
Yrittäjä 7.17 2.85 1.89 3.95 0.49 0.25 -2.28
Työntekijä 1.90 2.21 0.11 0.48 0.22 -0.25 -0.87
Alempi toimihenkilö 3.04 3.28 0.15 0.26 0.39 0.15 -1.20
Ylempi toimihenkilö 16.58 19.55 0.35 1.24 1.53 1.14 -7.22
Työtön -1.42 -0.18 -0.01 0.01 -0.06 -1.34 0.16
Eläkeläinen 0.17 0.20 0.22 0.97 0.11 -0.52 -0.82
Muu -0.85 -0.33 0.01 0.21 0.00 -0.79 0.06
Yhteensä 26.58 27.59 2.72 7.13 2.66 -1.35 -12.16
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Sosioekonominen
asema

Käytettä-
vissä 

olevat 
tulot

Palkka-
tulot

Yrittäjä-
tulot

Omaisuus-
tulot –
asunto-

tulot

Asunto-
tulot

Saadut 
tulon-
siirrot

Maksetut 
tulon-
siirrot

2015
Yrittäjä 6.49 3.34 1.43 3.42 0.55 0.24 -2.49
Työntekijä 1.08 1.57 0.08 0.10 0.25 -0.29 -0.64
Alempi toimihenkilö 3.74 3.96 0.14 0.37 0.56 0.24 -1.53
Ylempi toimihenkilö 16.02 19.06 0.35 1.53 1.75 1.08 -7.75
Työtön -1.63 -0.17 0.00 0.09 -0.04 -1.68 0.17
Eläkeläinen 2.19 0.43 0.17 1.71 0.55 0.84 -1.52
Muu -1.26 -0.41 0.00 0.02 -0.02 -0.94 0.10
Yhteensä 26.63 27.78 2.16 7.25 3.60 -0.51 -13.65

Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Hajotelmia voidaan muodostaa osittamalla kotitalousväestö myös muiden ominai-
suuksien perusteella. Tarkasteltaessa työikäisten koulutusasteen mukaista ositusta 
(pitäen eläkeläiset omana ryhmänään) ei saada olennaista lisätietoa. Väestöosuuden 
muutoksista käy ilmi keskimääräisen koulutusasteen nousu tarkastelujakson aikana, 
mikä on luonut vähittäistä painetta tuloerojen kasvuun. Sen sijaan korkeammin 
koulutettujen palkkatulojen suhteellisen tason tai keskittymiskertoimen kehityksen 
osalta vaikutusta ei juuri näy.

Väestön jako tulokymmenyksiin ja ylimpään tuloprosenttiin vain vahvistaa aiem-
pia havaintoja. Ylimmän tulokymmenyksen ja tuloprosentin saamien ekvivalentti- ja 
erityisesti pääomatulojen kehitys ja verotuksen progressiivisuuden keveneminen 
hallitsee koko väestön Gini-kertoimen kehitystä.

Tuloksista käy selvästi ilmi, miten Suomessa pääomatulojen kasvu ja niiden eriy-
tettyyn verotukseen siirtymisen aiheuttama verotuksen progressiivisuuden vähe-
neminen selittävät suurituloisten tulojen ja tuloerojen kasvun. Palkkatulojen, johon 
myös ansiotulona verotettavat työsuhdeoptiot sisältyvät, muutoksella ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta Gini-kertoimeen, vaikka vaikutusta etsittiin yksityiskohtai-
sella väestöryhmäjaolla. Yhdysvalloissa palkkatuloilla on ollut enemmän merkitystä 
huipputulojen kehityksessä (Piketty ja Saez 2003; Piketty 2014).
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Miten ovat usean vuoden keskituloina mitatut 
tuloerot kehittyneet?

Edellä esitetyt havainnot tuloerojen kehityksestä perustuvat vuosittaisiin poikki-
leikkaushavaintoihin. Taloudessa on tuloliikkuvuutta, ts. yksilöiden tulot vaihtelevat 
vuodesta toiseen, jolloin vuosituloilla mitatut tuloerot poikkeavat pidemmän aikavä-
lin keskituloilla mitatuista tuloeroista. Jos yksilön tulot vaihtelevat vuodesta toiseen, 
tuloerot voivat pienentyä. Tuloeroja ja köyhyyttä siedetään yleensä paremmin, jos 
liikkuvuus on suurta ja paikat rikkaiden ja köyhien joukossa vaihtuvat jatkuvasti 
(Friedman 1962). Jos tulonmuodostus on satunnaista, tuloerot voivat jopa hävitä, 
jos tarkastellaan pitkän aikavälin keskimääräisiä tuloja (Atkinson ym. 1988).

Yksilöiden tulovaihtelusta johtuen pidemmän aikavälin keskituloilla mitatut 
tuloerot ovat tasoltaan pienemmät kuin vuosituloilla mitatut tuloerot (kuvio 9). 
Selvästi näkyy, että tuloliikkuvuus tasoittaa tuloeroja. Ero vuosituloilla ja viiden 
vuoden keskituloilla mitatuissa tuloeroissa kuitenkin kapeni 2000-luvulla. Keski-
tuloissa mitatut tuloerot kasvoivat periodiin 2005–2009 asti. Sen jälkeen tuloerot 
ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Se, että pitkän aikavälin tuloerot ovat lä-
hentyneet vuosituloilla mitattuja tuloeroja, osoittaa tuloliikkuvuuden vähentyneen.

Kuvio 9. Gini-kerroin vuosituloilla ja viiden vuoden keskimääräisillä tuloilla vuosina 1995–2012.
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Lähde: TULONJAON PANEELIAINEISTO 1995–2012 sekä RIIHELÄ JA SUONIEMI (2015), päivitetty.

Tuloliikkuvuutta on tarkasteltu erilaisten pysyvyysindeksien avulla (Shorrocks 
1978; Fields 2010). Kuviossa 10 tuloliikkuvuuden mittaluokkaa havainnolliste-
taan niiden henkilöiden osuutena, jotka ovat pysyneet samassa tarkasteluvuoden 
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tuloluokassa vähintään kahtena vuotena edellisistä kolmesta vuodesta. Tuloissa voi 
siis tapahtua pientä vaihtelua, kuten tuloryhmälle tyypillistä reaalitulojen kasvua 
tai laskua tai yhden vuoden osalta lyhytkestoinen huomattavakin tulojen muutos. 
Tällöin esimerkiksi suuret myyntivoitot yhtenä vuonna eivät vaikuta pysyvyyslukui-
hin. Kuviosta 10 nähdään, että pysyvyys on kasvanut sekä alimmassa että ylimmässä 
tulokymmenyksessä. Lisäksi pysyvyys ylimmässä tulokymmenyksessä on selvästi 
suurempaa kuin alimmassa tulokymmenyksessä. 

Kuvio 10. Pysyvyys alimmassa ja ylimmässä tulokymmenyksessä sekä ylimmässä prosentissa 
vuosina 1998–2012.

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Pysyvyys ylimmässä desiilissä Pysyvyys alimmassa desiilissä

Pysyvyys  ylimmässä yhdessä prosentissa

%

Lähde: TULONJAON PANEELIAINEISTO 1995–2012 sekä RIIHELÄ JA SUONIEMI (2015), päivitetty.

Ylimmän tulonsaajaprosentin pysyvyys samassa tuloluokassa noudattaa samaa 
kehitystä kuin ylimmän tulokymmenyksen, tosin muutokset tarkasteluajanjaksolla 
ovat voimakkaampia. Pysyvyys tässä tuloluokassa on kasvanut jopa enemmän kuin 
ylimmässä tulokymmenyksessä. Pysyvyys on lisäksi jäänyt korkeammalle tasolle 
aikana, jolloin tuloerot saavuttivat aikaisempaa korkeamman tason.
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Tulonjaon ja tulojen uudelleenjaon alueellisesta 
kehityksestä

Muutokset kaikkein suurimpia tuloja saavien tulo-osuudessa ja tulojen uudelleenja-
ossa ovat olleet tärkeimpiä tekijöitä Gini-kertoimen muutoksien taustalla. Taloudel-
linen kehitys on jakanut Euroopan menestyviin ja taantuviin alueisiin, mikä näkyy 
uusien poliittisten liikkeiden nousuna ja ”vanhojen puolueiden” kannatuksessa. 
Suomessa on ollut aina merkittäviä alueellisia eroja keskimääräisessä tulotasossa 
ja tuotannossa. Aluepolitiikka on muuttunut Suomen liityttyä Euroopan unioniin. 
Onko tuloerojen alueellinen kehitys eriytynyt? Onko eriytyvä aluekehitys merkittävä 
taustatekijä tuloerojen kasvuun ja tulojen uudelleenjaon muutoksessa?

Kuvio 11. Maakunnittaiset kolmen vuoden keskituloista lasketut tuloerot vuosina 1995–1997 ja 
2010–2012.
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Lähde: TULONJAON PANEELIAINEISTO 1995–2012 ja omat laskelmat.

Kuviossa 11 näkyy selvä muutos maakunnittain lasketuissa tuloeroissa. Pääkau-
punkiseutua on tarkasteltu omana alueenaan. Gini-kertoimien arvot on laskettu 
kolmen vuoden keskituloista jättäen pois ylimpään tuloprosenttiin kuuluvat havain-
not niihin tehdyn karkeistuksen johdosta. Pääkaupunkiseudulla ovat suurimmat 
käytettävissä olevilla tuloilla mitatut tuloerot. Kuviosta käy ilmi, että käytettävissä 
olevien tulojen Gini-kertoimien korrelaatio markkinatuloista laskettujen Gini-ker-
toimien kanssa on aika vähäinen, mikä tarkoittaa merkittävää uudelleenjakoa. 
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Tuloerot ovat kasvaneet vertailujaksojen välillä. Toisaalta suurin muutos ver-
rattaessa ajanjaksoja 1995–1997 ja 2010–2012 on tapahtunut käytettävissä olevien 
tulojen Gini-kertoimissa. Vaikka myös markkinatulojen Gini-kertoimet ovat aiem-
paa korkeammalla tasolla, on niissä tapahtunut paljon vähemmän muutosta. Tämä 
puolestaan tarkoittaa uudelleenjaon heikkenemistä.

Uudelleenjako on maakunnittain tarkasteluna sitä voimakkaampaa, mitä suu-
rempia alueen markkinatulojen erot ovat. Kuviossa 12 näkyy uudelleenjako, joka 
on laskettu markkinatulojen ja käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimen arvo-
jen erotuksena. Siitä käy myös ilmi, miten uudelleenjako on pienentynyt kaikissa 
maakunnissa. Markkinatulojen Gini-kerroin on noussut eniten taantuvissa maa-
kunnissa, joissa väestö ikääntyy ja työssäkäyvien väestöosuus vastaavasti laskee. 
Tällaisia ovat Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Kainuu. Tulojen uudelleenjako on 
suurinta näiden alueiden lisäksi myös Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Lapis-
sa. Vastaavasti tulojen uudelleenjako on pienintä pääkaupunkiseudulla ja muulla 
Uudellamaalla.

Kuvio 12. Tulojen uudelleenjako maakunnittain laskettu kolmen vuoden keskituloista vuosina 
1995–1997 ja 2010–2012.
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Köyhyys on yleistynyt

Köyhyys on moniulotteinen käsite, eikä yhtä oikeaa tapaa sen mittaamiseen ole. 
Köyhyyden määrittelyssä voidaan kuitenkin erottaa kaksi vaihetta: ensin on mää-
riteltävä ne, jotka ovat köyhiä, ja sen jälkeen on määriteltävä köyhyysindeksi, joka 
käyttää tavalla tai toisella tietoa köyhyyden jakautumisesta (Sen 1976b). Köyhyyttä 
voidaan tarkastella absoluuttisena, suhteellisena tai subjektiivisena ilmiönä. Vaih-
toehtoja on myös siitä, mitä käytetään taloudellisen toimeentulon indikaattorina 
(esimerkiksi tuloja, kulutusta, varallisuutta tai muuta aineellista puutetta). Mää-
rittelyä voidaan lähestyä myös köyhyyden pitkittymisen tai toistuvuuden kautta 
(Jenkins 2011). 

Köyhyyttä tarkastellaan seuraavaksi tulojen avulla ja usealla köyhyysrajalla. Tar-
kastelussa on vuosituloihin perustuvien köyhyysriskien kehitys koko väestössä ja 
eri sosioekonomisissa ryhmissä. Köyhyysriski kuvaa sitä väestön osaa, joka jää köy-
hyysrajan alapuolelle. Lisäksi tarkastelemme köyhyyden pitkittymistä.

Suomessa tuloilla mitatun köyhyysrajan alapuolella olevien osuus väestöstä pie-
neni 1970-luvun alusta aina 1990-luvun puoliväliin asti, valittiinpa köyhyysrajaksi 
40, 50 tai 60 prosenttia mediaanitulosta (Riihelä ym. 2008). Sama suunta havait-
tiin tuloerojen kehityksessä. Vuosituloihin perustuvissa tarkasteluissa havaittiin 
tuloerojen kasvaneen 1990-luvun puolivälistä lähtien aina vuoteen 2007 asti, jonka 
jälkeen tuloerot hieman supistuivat, jääden kuusi prosenttiyksikköä korkeammalle 
tasolle verrattuna vuoteen 1995. Samaan aikaan myös tuloilla mitattu köyhyys kasvoi. 
Vuodesta 1995 tuloilla mitattu köyhyys kaksinkertaistui, kun köyhyysrajana on 60 
prosenttia ekvivalenteista käytettävissä olevista tuloista (kuvio 13). 

Syyt tuloerojen ja köyhyyden kasvuun kuitenkin eroavat. Suurituloisten irtiotto 
muusta väestöstä on erityisesti kasvattanut tuloeroja. Tällä irtiotolla ei ole sinän-
sä vaikutusta köyhyyden kasvuun, koska köyhyysraja määritellään suhteessa koko 
väestön mediaanituloon.

Käytettävissä olevilla tuloilla mitattu köyhyys lisääntyi 1990-luvun puolivälis-
tä lähtien vuoteen 2007 asti, valittiinpa köyhyysrajaksi 40, 50 tai 60 prosenttia 
mediaanitulosta. Karkeasti ottaen puolet köyhiksi lukeutuvista sijoittuu 50 ja 60 
prosentin köyhyysrajan väliin, eli 13 600 ja 16 400 euron vuositulojen väliin vuonna 
2015 (kuvio 13). 
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Kuvio 13. Köyhyysriskit eri köyhyysrajoilla vuosina 1990–2015.
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Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Köyhyysriskin kasvu näkyy kuitenkin eri lailla eri sosioekonomisissa luokissa 
(kuvio 14). Työ suojaa tehokkaasti köyhyydeltä, vaikka työntekijöiden köyhyys-
riski on jonkin verran kasvanut. Köyhyysriskit olivat työntekijöiden, alempien ja 
ylempien toimihenkilöiden keskuudessa alle viiden prosentin vuonna 2015, kun 
köyhyysrajana on 60 prosenttia mediaanitulosta. Sen sijaan yrittäjien keskuudessa 
köyhyysriski on selvästi suurempi kuin muiden ammatissa toimivien, eikä siinä ole 
tapahtunut suurta muutosta vuodesta 1990. Köyhyysriski on yrittäjillä lähellä koko 
maan keskiarvoa, 10 prosenttia vuonna 2015. 

Työttömillä on suurin riski joutua köyhyysrajan alapuolelle. Köyhyysriski on yli 
kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Työttömyyden kestot ovat pidentyneet. Pitkäaikais-
työttömien osuus kasvoi 1990-luvun laman seurauksena ja sen jälkeen pitkäaikais-
työttömien osuus työttömistä on pysynyt 3–4 kertaa suurempana kuin 1980-luvulla. 
Työttömyyden kehityksellä on selvä yhteys myös lapsiköyhyyden lisääntymiseen. 
Alle 18-vuotiaiden köyhyysriski on kasvanut 5 prosentista 12 prosenttiin 25 vuodessa.

Vielä 1960-luvulla eläkeläisten toimeentulo oli selvästi heikompi kuin aktiivivä-
estöllä. Eläkejärjestelmä on sen jälkeen kypsynyt täyteen mittansa, jolloin eläkkeet 
ovat keskimäärin pysyneet mukana yleisessä tulokehityksessä. Eläkeläisten köyhyys-
riski on 1990-luvun puolivälistä vaihdellut koko väestön köyhyysriskin molemmin 
puolin (Rantala ja Riihelä 2017). Vuonna 2015 eläkeläisten köyhyysriski oli 
12,4, kun koko väestöllä se oli 13,3. 
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Koska suuri osa eläkeläisistä sijoittuu lähelle 60 prosentin köyhyysrajaa, eläke-
läisten köyhyysriskiin vaikuttavat myös suhdanteet. Eläkeläisten köyhyysriskin 
muutoksissa onkin kyse enemmän muutoksista koko väestön mediaanitulossa kuin 
eläkeläisten tuloissa. Laskusuhdanteessa, kun mediaanitulot laskevat tai kasvavat 
hitaasti, eläkeläisten köyhyysasteet laskevat. Noususuhdanteessa tapahtuu päin-
vastoin. 

Vaikka keskimäärin eläkeläisten köyhyysriski on lähellä koko väestön köyhyys-
riskiä, eläkeläisnaisten köyhyysriski on selvästi korkeampi kuin eläkeläismiesten, 
joka johtuu naisten lyhyemmistä työurista ja yksin asumisen yleisyydestä. Naisten 
työeläkkeet ovat kuitenkin selvästi parantuneet ajan saatossa. Kun köyhyysraja-
na on 60 prosentin sijaan 50 prosenttia mediaanitulosta, vastaavaa eroa enää ole 
(Rantala ja Riihelä 2016). 

Kuvio 14. Köyhyysriskit eri sosioekonomisissa ryhmissä vuosina 1990–2015.
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Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015 ja omat laskelmat.

Köyhyysriski ei vielä kerro, kuinka köyhät jakaantuvat eri sosioekonomisiin 
luokkiin. Köyhyyden yleisyyteen vaikuttaa köyhyysriskin lisäksi myös ryhmän 
koko. Suurimmat köyhien ryhmät ovat eläkeläiset, pitkäaikaistyöttömät ja opis-
kelijat (kuvio 15). Eläkeläisiä oli väestöstä 25 prosenttia ja pitkäaikaistyöttömiä 7 
prosenttia vuonna 2015. Köyhien pitkäaikaistyöttömän määrä oli lähes yhtä suuri 
kuin eläkeläisköyhien, koska pitkäaikaistyöttömien köyhyysriski on huomattavasti 
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suurempi kuin eläkeläisten. Palkansaajia oli väestöstä noin 35 prosenttia vuonna 
2015. Koska palkansaajien köyhyysriskin on kuitenkin matala, heidän osuutensa 
köyhistä jää 7 prosenttiin.

Köyhyysrajan valinta vaikuttaa sekä köyhyysriskiin että köyhyyden koostumuk-
seen (kuvio 15). Kun köyhyysrajaa lasketaan 60 prosentista 50 prosenttiin me-
diaanitulosta, köyhyysriski luonnollisesti laskee. Eri ryhmien osuudet painottuvat 
silloin kuitenkin eri lailla, mikä heijastaa pienituloisten väestöryhmien erilaista 
tuloasemaa. Työttömät ja opiskelijat ovat erityisen pienituloisia ja osuudet köyhistä 
kasvavat, kun köyhyyttä tarkastellaan 50 prosentin köyhyysrajalla. Myös yrittäjien 
osuus kasvoi. Sen sijaan eläkeläisten osuus pieneni.

Kuvio 15. Köyhyyden koostumus sosioekonomisissa ryhmissä vuosina 1990–2015, prosenttia 
koko väestöstä.
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Lähde: TULONJAON PALVELUAINEISTO 1990–2015, omat laskelmat.

Köyhyys on myös pitkittynyt

Perinteiset köyhyysmitat perustuvat vuosittaisiin poikkileikkausaineistoihin ja 
antavat tietoa köyhyyden yleisyydestä, syvyydestä ja köyhien tulojen jakautumisesta 
(ks. esim. Riihelä ym. 2008). Näillä on kuitenkin vähän sanottavaa köyhyyden 
kestosta. Köyhyyden kestolla ja/tai toistuvuudella on tutkimuksissa todettu ole-
van haitallisia vaikutuksia myös seuraaviin sukupolviin (ks. esim. Foster 2007). 
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Köyhyys ei ole niin vakava ongelma, jos sen kesto on lyhytaikaista, eikä se ole 
toistuvaa.22

Kun köyhyyttä tarkastellaan yksilöiden kohdalta pidemmällä aikavälillä, havaitaan, 
että köyhyyttä kokee suurempi joukko kuin yksittäisten vuositulojen perusteella 
havaitaan. Köyhyys on siis osittain tilapäistä ja voi koskettaa eri henkilöitä eri vuo-
sina. Tätä köyhyyden pitkittymistä tarkastellaan köyhyysjaksojen määrällä viiden 
vuoden sisällä (kuvio 16). Havaitaan, että 26 prosenttia väestöstä koki vähintään 
yhtenä vuonna köyhyyttä vuosien 2008 ja 2012 välillä. Vuosien 1995 ja 1999 välillä 
vastaava luku oli 21. Köyhyyttä koki suurempi joukko kuin minään yksittäisenä 
vuonna näillä periodeilla. Osittain köyhyys on siis tilapäistä. Samalla kuitenkin 
havaitaan, että köyhyyden kasvu johtuu ennen kaikkea pitkittyneen köyhyyden 
(vähintään viiden vuoden köyhyysjaksojen) kasvusta, ja lyhytkestoinen köyhyys 
on jopa hieman laskenut.

Köyhyyden pitkittyminen eri sosioekonomisissa 
ryhmissä

Edellä sosioekonomisten ryhmien tarkasteluissa havaittiin, että työssäkäynti suojaa 
tehokkaasti köyhyydeltä. Pitkittyneen köyhyyden tarkasteluissa havaitaan samat 
piirteet (Riihelä ja Suoniemi 2015). Työssäkäyvistä pitkäkestoinen köyhyys 
on yleisintä yrittäjillä. Opiskelijoiden köyhyysriskit ovat suuria, mutta köyhyys on 
selvästi lyhytkestoista. Työttömillä köyhyys ilmenee sekä lyhytkestoisena että ny-
kyisin myös pitkäkestoisena. Eläkeläisten köyhyys on luonnollisesti pääsääntöisesti 
pitkäkestoista.

22 Yleensä poikkileikkausaineistoissa huomio kiinnittyy niihin, jotka ovat köyhiä, ja toimenpiteet köy-
hyyden vähentämiseksi tai lieventämiseksi kohdistuvat usein etuustasoihin. Siirtymiset köyhyysrajan 
yläpuolelle ja alapuolelle valaisevat köyhyyden dynaamista prosessia, jolloin toimenpiteet on helpompi 
kohdistaa köyhyyden vähentämiseen – toimenpiteisiin, jotka joko estävät köyhyyden syntyä tai edistävät 
köyhyydestä poispääsyä.
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Kuvio 16. Köyhyysasteet eroteltuina niiden pituuden mukaan viiden vuoden periodeissa, köy-
hyysrajana 60 prosenttia mediaanitulosta.
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Lähde: TULONJAON PANEELIAINEISTO 1995–2012 sekä RIIHELÄ JA SUONIEMI (2015), päivitetty.

Miksi on käynyt näin, mitä on edessä?

Eriarvoisuuden kehitys ei seuraa suurta determinististä mekanismia. On vahvoja 
voimia, jotka vuoroin kärjistävät tai vähentävät taloudellisia eroja, mutta yhteis-
kunnan valitsemat instituutiot ja politiikka määräävät, mitkä voimat hallitsevat 
kehitystä. Demokratioissa näiden pitäisi heijastaa vallitsevia yhteiskunnallisia nor-
meja (Piketty ja Saez 2014). 

Aiemmin yhteiskunnan valitsemat instituutiot ja politiikka tasoittivat tulojen ja 
varallisuuden jakautumista. Samalla siitä voidaan johtaa korjauskeinot, esimerkkei-
nä verotus, minimipalkka, ammatillista järjestäytymistä tukeva politiikka, sääntely 
ja monopolien purku. Veroasteen ja erityisesti ylimpien rajaveroasteiden nousu 
liittyi modernin hyvinvointivaltion rakentamiseen, so. samaan ajanjaksoon, jolla 
huipputulojen osuus aleni. Atkinson (2015) esittää laajan 12 kohdan ohjelman, 
joka kääntäisi köyhyyden laskuun ja tulonjaon tasaisempaan suuntaan.

Viime vuosikymmeninä suunta on muuttunut ja tulojen uudelleenjako on vähen-
tynyt Suomessakin. Onko huipputulojen ja tuloerojen kasvun taustalla verotuksen 
kannustavuuden aiheuttama tuottavuuden kasvu, vai yhteisen kakun aiempaa epä-
tasa-arvoisempi jako? Tuottavuuden kasvua vastaan puhuu se, ettei talouskasvu ole 
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voimistunut niissä maissa, joissa veroja leikattiin, eikä myöskään Suomessa. Lisäksi 
ylimmän prosentin tulot ovat kehittyneet aivan eri tavalla kuin lopun 99 prosentin, 
eivätkä palkkatulot näyttäydy merkittävänä tekijänä. 

Julkisen talouden tasapainottaminen on ollut perusteluna tehtyihin päätöksiin. 
Merkittävää talouskasvua ei uudelleenjaon vähentämisellä ole ainakaan saavutettu. 
Tällä vuosikymmenellä tuotannontekijätulojen erot ovat kääntyneet uudestaan kas-
vuun (kuvio 1). Tarve tulojen uudelleenjakoon näyttäisi entisestään lisääntyneen. 

Miksi yhteiskunnalliset normit ja asenteet uudelleenjakoon ovat muuttuneet, vai 
ovatko ne muuttuneet? Tärkeimpänä erona näyttäisivät olevan uskomukset siitä, 
miksi rikkaat ovat rikkaita ja köyhät köyhiä. Ne, joiden mukaan menestys riippuu 
ahkeruudesta tai halukkuudesta ottaa riskiä, suhtautuvat nuivasti uudelleenjakoon. 
Jos taas menestyksen uskotaan riippuvan lähtökohdista – peritystä varallisuudesta 
ja asemasta, sosiaalisista suhteista tai sattumasta – kannatetaan uudelleenjakoa.23 

Poliitikot suhtautuvat uudelleenjakoon varovaisuudella. Toiset nostavat esiin 
mahdollisuuksien tasa-arvon. Toisille mahdollisuuksien tasa-arvo on Suomessa 
jo toteutunut. Lähes kaikki puhuvat taloudellisten kannustimien merkityksestä. 

Tuloerojen kasvu on antanut rikkaille enemmän taloudellista valtaa. Näin saadaan 
vaikutusvaltaa myös uudelleenjakopolitiikan vastustamiseksi (Georgiadis ja 
Manning 2012). Voidaan rahoittaa toimijoita ja vaikuttajia, esimerkiksi ajatuspajo-
ja, medioita, säätiöitä ja vaalikampanjoita, joilla ihmisiä taivutellaan näkemään sekä 
taloudellisten kannustimien suuri merkitys että rikkaat ja heidän liiketoimintansa 
työllistävinä hyväntekijöinä ja hyvinvointivaltion päärahoittajina.

Eriarvoisuuden sietämiseen vaikuttavat paitsi arvot ja oma asema, myös käsi-
tykset siitä, mistä eriarvoisuus aiheutuu. Tähän voi tutkimus vaikuttaa tuomalla 
tuloksiaan suuren yleisön tietoisuuteen. Useissa maissa on vaadittu julkisuuteen 
viranomaisten käytössä oleviin rekisteriaineistoihin perustuvia mutta aiemmin sa-
lattuja tietoja. Vaatimuksiin on myös vastattu. Tutkimustyö saa seuraajia ja yleisö 
vastauksia kysymyksiinsä. •

23 Tästä on sekä kokeellista (Checchi ja Filippin 2004) että kyselyyn perustuvaa tutkimusta (Suo-
messa Forma ym. 2007). 
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8. Hyvinvointivaltion nousu ja lasku

Hyvinvointivaltion vaiku-
tus jokaisen suomalaisen 
elämään alkaa jo synny-

tyssairaalasta tai lastenneuvolasta. 
Matkan varrelle kertyy kokemuk-
sia varhaiskasvatuksesta ja kou-
lutuksesta, terveydenhuollosta ja 
eläkkeistä, ehkä myös lapsilisistä, 
asumistuesta, työttömyyskorvauk-
sista, toimeentulotuesta ja sosiaa-
lipalveluistakin. Suomalaiset myös 
rahoittavat näitä julkisia hyvinvoin-
tipalveluja mielellään. Verohallin-
non elo-lokakuussa 2017 teettämän 
asennetutkimuksen mukaan 79 pro-
senttia suomalaisista maksaa veron-

sa mielellään. Luku oli noussut neljässä vuodessa 10 prosenttiyksikköä.1 Useissa 
aiemmissa mielipidetiedusteluissa vastaajat ovat ilmaisseet halunsa maksaa enem-
män veroja, jotta julkisten hyvinvointipalvelujen rahoitusta voitaisiin lisätä.2

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon liittyy korkea veroaste, jolla rahoitetaan so-
siaali- ja terveyspalveluja, koulutusta ja sosiaaliturvaa. Sille on myös ominaista ta-
sa-arvoisuus ja universaalisuus; kaikki asukkaat ovat oikeutettuja näihin palveluihin 
ja tulonsiirtoihin tai ainakin useimpiin niistä, kunhan tietyt syyperusteet täyttyvät. 
Pohjoismaat ovat menestyneet erittäin hyvin erilaisissa hyvinvointia, onnellisuutta 
ja kilpailukykyä mittaavissa tutkimuksissa. 

1 Ks. HS 30.10.2017.
2 Hyvinvointivaltion kannatus on vahvaa, vaikka sille laitettaisiin realistinen hintalappu. Näin kävi For-
man ym. (2007) tutkimuksessa, jossa mm. neljä viidesosaa kyselyyn vastanneista oli valmis maksamaan 
enemmän tuloveroja, jos varat käytettäisiin terveydenhuoltoon. Myös EVAn ”Arvopankissa” hyvinvoin-
tivaltion kannatus on vahvaa, ks. www.eva.fi/arvopankki/ .

Suomalainen hyvinvointivaltio syntyi 
ja kasvoi sotien jälkeen ennen kaikkea 
valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen 
välisen kaksoissidoksen myötä. Sen 
ensimmäinen vakava kriisi 1990-luvun 
Suuressa Lamassa merkitsi monissa 
suhteissa käännettä laskuun. 
Finanssikriisiä seuranneen Suuren 
Taantuman jälkeen on nähtävissä joitakin 
uusia merkkejä sen huononemisesta. 
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Hyvinvointivaltioon koh-
distuu kuitenkin arvostelua 
kahdesta eri suunnasta, sillä 
valitukset koskevat niin sen 
liian suurta kokoa kuin siihen 
kohdistuneita leikkauksiakin. 
Huolta sen kannattajien kes-
kuudessa on herättänyt uusi 
tutkimus (Hellman et al. 
2017), jonka mukaan pohjois-
maiseen hyvinvointivaltion 
eetokseen liittyvät keskeiset 
käsitteet vesittyivät tai jäivät 
pois pääministerien Alexan-
der Stubb (2014–2015) ja Juha 
Sipilä (2015-) hallitusohjel-
mista.

Tässä artikkelissa tarkastelemme suomalaisen hyvinvointivaltion kehitysvaiheita 
erityisesti viime vuosikymmeninä. Sekä meillä että maailmalla etenkin 1990-lu-
vulta lähtien vaatimukset hyvinvointivaltion ja yleisemmin julkisen sektorin koon 
pienentämisestä ovat voimistuneet, niin kuin myös pohdinnat pienentämisen seu-
rauksista (Atkinson 1999). Historian saatossa usko markkinavetoisen yksityisen 
sektorin tai julkisen sektorin ensisijaisuuteen on vaihdellut. Lienee kuitenkin niin, 
että kumpikin kohtaa laajentuessaan rajansa. Kysymys on perimmiltään markkinoi-
den ja julkisen sektorin toimivasta kombinaatiosta (ks. esim. Brittain 1987 tai De 
Grauwe 2017). Kun markkinamekanismi ajautuu kriisiin, valtiovaltaa huudetaan 
apuun. Vastaavasti jos julkisen sektorin roolin koetaan kasvaneen liiaksi, niin mark-
kinamekanismia kaivataan joko kustannusten hillitsemiseksi tai valinnanvapauden 
lisäämiseksi. 

Vakiintunut lähestymistapa julkisen sektorin tehtäviin on Richard Musgraven 
(1959) esittämä jaottelu: voimavarojen kohdentaminen (allokaatio), uudelleenjako 
ja talouden vakaudesta huolehtiminen (stabilisaatio). Huolimatta markkinoiden 
monista erinomaisista piirteistä ne eivät onnistu resurssien tehokkaassa kohdenta-
misessa mm. luonnonsuojeluun ja infrastruktuuriin. Eriarvoisuuden vähentämiseksi 
koetaan usein tarvetta tuloerojen kaventamiseen uudelleenjaon avulla. Esimerkiksi 
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vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä voidaan pitää muistutuksena siitä, että talous 
ei ole itseään säätelevä ja vakauttava prosessi.3 

Merkittävä osa julkisista kokonaismenoista suuntautuu ns. hyvinvointimenoihin. 
Ne muodostivat vuonna 2015 noin 72 prosenttia koko julkisen sektorin kokonais-
menoista (kuvio 1). 

Kuvio 1. Julkisten kokonaismenojen jaottelu hyvinvointivaltion näkökulmasta.

Palvelutuotanto
15,4 %

Sosiaaliturva
(tulonsiirrot) 25,6 %

Hallinto ja järjestys 11 %
Elinkeinoelämän tuki 4,8 %
Ympäristön suojelu 0,2 %

Hyvinvointimenot 41 % Muut menot 16 %

Sosiaaliavustus
5,5 %

Sosiaalivakuutus
20,1 %

Koulutus
6,2 %

Asumispalvelut
0,4 %

Terveydenhuolto
7,2 %

Toimeentuloturva
5,5 %

Eläkkeet
14,2 %

Työttömyys
2,7 %

Perhetuet
3,2 %

JULKISET KOKONAISMENOT 57 %

Lähde: TILASTOKESKUS.
Selite: Prosenttiluvut ovat menoerien suhteita bruttokansantuotteeseen vuonna 2015. Jaottelu on vain suuntaa-an-
tava, sillä esimerkiksi kansaneläke sisältyy tässä eläkkeisiin eikä toimeentuloturvaan ja menoryhmä ”vapaa-aika, 
kulttuuri ja uskonto” sisältyy hyvinvointipalveluihin.

Rajaamme tarkastelumme ulkopuolelle hyvinvointivaltiota perustelevat tai arvioi-
vat hyvinvointi- ja sosiaalipoliittiset analyysit (ks. Julkunen 2017). Viime kädessä 
hyvinvointivaltion ja yleensä julkisen sektorin koossa on kyse arvovalinnoista ja 
poliittisista päätöksistä. Taloustieteellisestä näkökulmasta voimme kuitenkin pohtia 
tämän koon erilaisia mittareita ja vaikutuksia. Ekonomistien usein epäkiitollisena 
tehtävänä on myös muistuttaa hyvinvointivaltioon liittyvistä taloudellisista reali-
teeteista – tai kuten tuonnempana huomaamme, myös niiden liioittelusta.

Pohjoismaisen ja erityisesti suomalaisen hyvinvointivaltion kehitys on historial-
linen jatkumo, joka kytkeytyy vahvasti suomalaiseen kasvu- ja työmarkkinamalliin 
(vrt. Sauramon ja Oeschin artikkeli tässä kirjassa). Yhteiskunnan kohtaamat krii-
sit – varsinkin sodat ja lamat, unohtamatta sadan vuoden takaista itsenäistymistä 

3 Tuomala (2009) on suomenkielinen oppikirjaesitys julkista taloutta käsittelevästä taloustieteestä.
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– ovat olleet murroskohtia tiellä sen menestykseen tai taantumiseen. Viime vuo-
sina Suomessa on kiinnitetty paljon huomiota julkisen velan jatkuvaan kasvuun 
ja kestävyysvajeeseen, joiden torjuminen muodostaa haasteen hyvinvointivaltion 
kehitykselle, kenties jopa uuden murroskauden. 

Minkä kokoinen on julkinen talous? 

Ennen kuin voimme keskustella järkevästi hyvinvointivaltiosta ja erityisesti sen 
laajuudesta meidän on selvitettävä itsellemme, mitä sen koon mittarit kertovat. 
Savelan (2015) laajasta katsauksesta tähän aiheeseen kerrataan seuraavassa päi-
vitetyin kuvion vain pääkohdat.  

Suomen julkinen sektori ( julkisyhteisöt) koostuu neljästä alasektorista: valtion-
hallinto, paikallishallinto, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.4 Työelä-
kelaitokset sisältävät pakolliset (lakisääteiset) työeläkerahastot. Muihin sosiaali-
turvarahastoihin luetaan mm. Kansaneläkelaitos, Työttömyysvakuutusrahasto sekä 
työttömyys- ja sairauskassat. 

Julkisen talouden kokoa ja osuutta kansantaloudessa voi kuvata useilla mitta-
reilla. Ehkä parhaiten julkisen talouden kokoa ilmentää sen osuus arvonlisäyksestä 
(kuvio 2), joka kasvoi 1970- ja 1980-luvuilla, kun hyvinvointivaltiota rakennettiin. 
1990-luvun alussa osuus kasvoi, koska koko talouden arvonlisäys aleni yksityisen 
sektorin laman takia. Sama toistui vuonna 2009 alkaneessa heikon talouskehityksen 
vaiheessa, jota on kutsuttu Suureksi Taantumaksi. Julkisen sektorin osuus koko 
kansantalouden arvonlisäyksestä on nyt noin viidesosa. Hyvinvointipalvelujen osuus 
nousi vuoden 1975 8,2 prosentista 11,5 prosenttiin vuonna 1990, ja se oli vuonna 
2016 edelleen lähes samalla tasolla 11,6 prosentissa.

4 Mahdollisesti perustettava maakuntahallinto ja ehkä myös sen liikelaitokset ja osakeyhtiöt luetaan 
julkisyhteisöihin. Vielä ei ole olemassa päätöstä, luokitellaanko ne valtio- vai kuntasektoriin. 
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Kuvio 2. Julkisen sektorin osuus koko taloudesta 1975–2016. 

Julkisyhteisöjen osuus työllisistä, %
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0

5

10

15

20

25

30

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015*

Hyvinvointipalvelujen osuus arvonlisäyksestä, %

Lähde: TILASTOKESKUS, kansantalouden tilinpito.

Julkisen sektorin osuus kaikista työllisistä (palkansaajista ja yrittäjistä) lähes 
kaksinkertaistui vuosina 1960–1975 ja jatkoi kasvuaan vuoteen 1994 asti, jolloin se 
oli 27 prosenttia. Osuus on sen jälkeen pienentynyt hieman ja on nyt noin neljäs-
osa. Myös julkisten kulutusmenojen suhdetta bruttokansantuotteeseen käytetään 
usein julkisen talouden koon mittarina. Kulutusmenot kuvaavat julkisen sektorin 
toimintaa riippumatta siitä, onko palvelut tuotettu itse vai ostettu yksityiseltä sek-
torilta. 1990-luvun lopulta alkaen julkiset kulutusmenot ovat kasvaneet nopeammin 
kuin arvonlisäys. Tämä kertoo lähinnä palveluiden tuottamisen ulkoistamisesta 
yksityiselle sektorille.

Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia
Kuvio 3 esittää julkisen sektorin bruttoarvonlisäyksen ja julkisten kulutusmenojen 
suhteet bruttokansantuotteeseen useissa Euroopan maissa vuonna 2015. Pohjois-
maat erottuvat joukosta. Kulutusmenojen osalta erottuvat lisäksi Ranska, Belgia 
ja Hollanti. Kaikissa näissä maissa julkisten kulutusmenojen suhde bkt:en oli sel-
västi EU:n keskiarvoa suurempi. Saksassa ja Britanniassa, joissa julkisen sektorin 
arvonlisäyksen osuus oli pieni, oli julkisten kulutusmenojen suhde bruttokansan-
tuotteeseen melkein keskitasoa, joten julkinen sektori ostaa huomattavan määrän 
yksityisen sektorin tuottamia palveluita. 
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Myös julkisen talouden työl-
lisyysosuudella mitattuna Poh-
joismaat sijoittuvat kärkeen (ks. 
tämän artikkelin verkkoliite). 
Suomessa osuus on selvästi pie-
nempi kuin muissa Pohjoismaissa. 
Ruotsissa julkisen talouden osuus 
kaikista työllisistä on perinteisesti 
ollut suurempi kuin Suomessa. Jos 
meillä julkinen talous työllistäisi 
100 000 henkeä enemmän kuin 
nyt ja yksityinen sektori vastaa-
vasti vähemmän, olisi meillä suh-
teessa yhtä paljon julkisen talou-
den työntekijöitä kuin Ruotsissa. 

Julkiset menot ja verot koko-
mittareina
Joskus puhutaan julkisten me-
nojen osuudesta bkt:sta. Se on 
sikäli virheellinen määrittely, 
että julkiset menot eivät ole osa 
bruttokansantuotetta kuten eivät 
yksityiset menotkaan. Kysymys on 
vain kahden tunnusluvun välisestä 
suhteesta, joka oli 56 prosenttia vuonna 2016. Tämä suhde on noussut erityisesti 
lama-aikoina, jolloin bkt:n kasvu on hidastunut ja sosiaalimenojen kasvu nopeu-
tunut (kuvio 4). Julkiset menot eivät viime vuosina ole kasvaneet sen nopeammin 
kuin ennenkään, mutta koska kansantuote on pudonnut, on suhdeluku noussut.

Julkiset kokonaismenot ovat oleellisesti suuremmat kuin julkiset kulutusmenot, 
koska jälkimmäisiin kuulumattomat erilaiset sosiaalietuudet ja muut tulonsiirrot 
ovat merkittävin osa julkisia menoja. Siten käsitteenä julkiset menot ovat paljon 
kattavammat kuvaamaan julkisen talouden kautta kulkevaa rahamäärää kuin pelkät 
julkiset kulutusmenot. Suurin yksittäinen menoerä ovat eläkkeet, jotka sisältävät 
myös yksityisten työeläkeyhtiöiden maksamat, yksityisellä sektorilla tehdystä työstä 

Kuvio 3. Julkisen sektorin arvonlisäyksen ja julkis-
ten kulutusmenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
vuonna 2015, prosenttia.

9,0
9,4
9,6

10,5
10,9

12,1
12,1
12,6
12,6
12,9
12,9
13,1
13,5
13,7
13,7
13,9
14,1
14,1
14,3
14,6
14,7

15,7
15,9

16,6
17,6
18,1
18,1

18,9

12,3
13,6

19,3
11,9

19,2
16,1

25,1
17,2

18,0
19,4

20,4
18,8
19,2

19,9
19,3

18,0
18,6

19,9
18,1

23,9
20,3

23,6
20,4

23,7
24,4

25,9
23,4

25,7

0 5 10 15 20 25 30
Irlanti

Romania
Saksa

Sveitsi
Britannia
Bulgaria
Hollanti
Liettua

Puola
Slovakia

EU28
Italia

Tsekki
Itävalta
Espanja

Latvia
Slovenia

Unkari
Portugali

Belgia
Viro

Islanti
Kreikka
Ranska
Suomi
Ruotsi
Norja

Tanska

Kulutusmenot Arvonlisäys

Lähde: EUROSTAT.



Olli Savela, Heikki Taimio  ja Hannu Tanninen

240

ansaitut eläkkeet. Muita isoja menoeriä ovat palkat ja välituotekäyttö ( julkisyhtei-
söjen ostamat tavarat ja palvelut).5 

Kuvio 4. Julkisen talouden tunnuslukuja 1975-2016, prosenttia bkt:sta.

Julkisen talouden ylijäämä/alijäämä Julkiset menot
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Julkisen talouden alasektorien välisiä menoeriä sulautetaan pois kaksinkertaisen 
laskennan välttämiseksi. Joitakin eläkemaksuja, veroja ym. on kuitenkin jäänyt mu-
kaan niin, että kaksinkertaiset menoerät olivat vuonna 2015 yhteensä suunnilleen 
15 miljardia euroa eli 7 prosenttia suhteessa bkt:en. Ilman niitä julkiset kokonais-
menot olisivat olleet noin 50 prosenttia suhteessa bkt:en. Suomessa menolukuihin 
sisältyy muita EU-maita enemmän julkisen sektorin sisäisiä ostoja ja myyntejä, mikä 
vääristää vertailua. Vaikka julkiset menot ja tulot ovat tulkinnanvaraisia mittareita, 
ei niiden erotus eli julkinen alijäämä tai ylijäämä sitä ole, koska mainitut kaksin-
kertaiset menokirjaukset eliminoituvat. Sama tapahtuu julkisissa kulutusmenoissa. 
Niissäkin julkisen sektorin sisäiset ostot ja myynnit eliminoituvat pois.

Myös sosiaaliturvajärjestelmät poikkeavat eri maissa toisistaan. Erityisesti eläke-
järjestelmät vaihtelevat. Suomessa pakollista työeläkevakuutusta hoitavat yksityi-
set työeläkerahastot luetaan julkisyhteisöihin. Eläkkeet ovatkin suurin yksittäinen 
menoerä julkisissa menoissa. Kaikissa maissa yksityiseltä sektorilta ansaitut eläkkeet 
eivät kirjaudu julkisiin menoihin ainakaan kokonaan.

5 Kuviossa 1 esitimme vuoden 2015 lukuja julkisista hyvinvointimenoista, mutta emme ole laittaneet 
niitä kuvioon 4 kahdesta syystä: ne olisivat vain suuntaa-antavia, ja niitä olisi saatavilla vain vuodesta 
1990 lähtien.
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Julkiset tulot ovat olleet pitkällä aikavälillä suunnilleen samalla tasolla kuin jul-
kiset menot eli julkinen talous on ollut suurin piirtein tasapainossa. Samaan aikaan 
sekä julkinen bruttovelka että julkiset bruttosaatavat ovat kasvaneet nopeasti. La-
ma-aikoina julkinen talous on ollut alijäämäinen, muulloin ylijäämäinen. 

Julkisen talouden kokomittarina on käytetty myös veroastetta eli verojen ja vero-
luonteisten maksujen suhdetta bkt:en (kuvio 4). Sekään ei ole puhdas kaksinkertai-
sista eristä, sillä se sisältää julkisyhteisöjen toisilleen maksamia veroja ja sosiaaliva-
kuutusmaksuja. Nämä erät olivat vuonna 2015 yhteensä ainakin 10 miljardia euroa 
(Savela 2017). Kun veroaste oli 43,9 prosenttia vuonna 2015, oli siitä yksityisen 
sektorin maksamaa noin 39 prosenttiyksikköä. Luonnollisesti myös veroasteeseen 
vaikuttaa bkt:n kehitys. 

Muun muassa eri etuuksien 
verollisuus tai verottomuus sekä 
erilaiset verovähennykset heiken-
tävät vertailtavuutta. Useimmat 
sosiaalietuudet ovat Suomessa 
verollisia, kun ne monissa maissa 
ovat verottomia. Verollinen etuus 
nostaa veroastetta, julkisia tuloja 
ja julkisia menoja. Nettoetuus voi 
silti olla sama kuin verottomassa 
etuudessa. Myös erilaisten vero-
vähennysten käyttö pienentää ve-
roastetta ja julkisia menoja. Mo-
nissa EU-maissa käytetään paljon 
erilaisia verovähennyksiä, mutta 
Suomessa niitä on karsittu.

Nettososiaalimenot täydentävät 
kuvaa
OECD on pyrkinyt ottamaan huo-
mioon edellä mainittuja puutteita 
sosiaalimenotilastossaan, jossa se 
esittelee julkisten ( ja yksityisten) 
sosiaalimenojen lisäksi myös las-
kelman nettososiaalimenoista.  
Niissä sosiaalimenoista on vähen-

Kuvio 5. Julkiset ja yksityiset nettososiaalimenot 
suhteessa bruttokansantuotteeseen OECD-maissa 
vuonna 2013.
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netty arvio julkiselle sektorille palautuneista veroista. Julkisten sosiaalimenojen 
vertailu kertoo hyvin samanlaista tarinaa kuin julkisen sektorin arvonlisäysosuuden 
vertailu tai julkisten kulutusmenojen vertailu (kuvio 5). Niissä sosiaalimenoista 
on vähennetty arvio julkiselle sektorille palautuneista verotuloista. Osuudet ovat 
suurimmat ja pienimmät suurin piirtein samoissa EU-maissa. Nyt vertailussa ovat 
mukana OECD-maat. Näitä lukuja on saatavilla vasta vuodesta 2001 lähtien.

Suurimmat julkiset nettososiaalimenot suhteessa bkt:en olivat vuonna 2013 Rans-
kassa, Belgiassa ja Italiassa. Pohjoismaat sijoittuivat alemmaksi kuin bruttomenoti-
lastossa. Suomi, joka julkisissa bruttomenoissa oli vuonna 2013 toiseksi suurin, oli 
nettomenoissa viides. Hyvinvointivaltion ulkopuolisten yksityisten nettososiaali-
menojen huomioon ottaminen muuttaa kuvaa jonkin verran. Kokonaisnettososiaa-
limenoissa Yhdysvallat nousee toiselle sijalle ja Suomi putoaa sijalle 12.

Käytetään mitä mittaria tahansa, Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurim-
pia. Suomi on ollut pohjoismaista tasoa aina 1990-luvun alun lamasta lähtien. Sitä 
mittarit eivät kerro, onko julkinen sektori liian suuri vai kenties liian pieni. Kysymys 
on pikemminkin siitä, miten asiat ja palvelut halutaan yhteiskunnassa järjestää.

Suomalaisen hyvinvointivaltion käänteet

Hyvinvointivaltion nousun vaiheita
Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä valtiovalta suhtautui pidättyvästi mark-
kinoiden toimintaan puuttumiseen ja sääntelyyn (ks. esim. Hjerppe 1995). Edes 
1930-luvun laman aikana ei ollut vielä nykyisenkaltaista lakisääteistä työttömyys-
turvaa. Silloin oli toki jo työttömyyskassoja, jotka usein toimivat ammattiliittojen 
yhteydessä ja saivat tukea ”yhteisistä varoista”. Valtio järjesti laman aikana myös 
”hätäaputöitä”. Jo sotienvälisenä aikana hyväksyttiin kuitenkin eräitä merkittäviä 
sosiaalipoliittisia uudistuksia kuten vuoden 1922 köyhäinhoitolaki sekä vuoden 
1937 lait kansaneläkkeistä ja äitiysavustuksista.6 

Asenteet muuttuivat radikaalisti talvi- ja jatkosotien myötä. Suomessa vallitsi 
aina vuoteen 1956 asti valtiovallan tiukasti kontrolloima hinta- ja palkkasäätely. 
Sääntelytalous, aktiiviset työmarkkinakeskusjärjestöt ja sotienjälkeinen yleinen 
asevelihenki muovasivat Suomeen Bergholmin (2015) mukaan voimakkaan kak-
soissidoksen, jossa valtiovallalla oli poikkeuksellisen vahva asema palkka- ja työ-

6 Kela on koonnut blogiinsa itsenäisyyden ajan merkittävimmät sosiaaliturvauudistukset:
 http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/4079 .
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ehtosopimuspolitiikassa ja työmarkkinajärjestöillä poikkeuksellisen suuri vaikutus 
sosiaalisten tulonsiirtojärjestelmien uudistuksissa. 

Hyvinvointivaltion syntyvaiheisiin vaikuttivat monet yhteiskunnalliset voima-
tekijät. Uljas (2012) on painottanut vasemmistoenemmistöisen eduskunnan ja 
kansalaisliikehdinnän merkitystä 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa. Hän on 
tuonut esille myös sen, miten uudistuksia onnistuttiin tekemään samaan aikaan kun 
valitettiin valtion kassan tyhjyyttä. Myös mm. Paavonen ja Kangas (2006) ovat 
keskittyneet eduskunnan rooliin. Haataja ym. (2011) ovat esittäneet sairausva-
kuutuksen esimerkkinä siitä, kuinka suomalainen hyvinvointivaltio on kehittynyt 
keskustan ja sosiaalidemokraattien keskinäisen kädenväännön myötä. Edellinen on 
painottanut kaikille myönnettäviä tasasuuruisia etuuksia, jälkimmäinen puolestaan 
(palkansaajien) ansiosidonnaisia etuuksia. Vuoden 1948 lapsilisälain ja vuoden 1964 
sairausvakuutuslain väliin sijoittuneista uudistuksista merkittävin oli työeläkejärjes-
telmä (1962), jonka syntymiseen työmarkkinajärjestöillä oli erityisen suuri vaikutus.

1960-luvulla Suomessa oli vallalla vahva positiivinen suunnittelu- ja kehitysusko. 
Tätä vahvisti osaltaan mm. Pekka Kuusen (1961) teos ”60-luvun sosiaalipoli-
tiikka”, jossa sosiaalipolitiikan katsottiin luovan edellytyksiä talouden kasvulle, 
kunhan se mitoitetaan taloudellisten edellytysten mukaisesti. Tämä ajatus sai var-
sin myönteisen vastaanoton taloustieteilijöiden joukossa (esim. Niitamo 1961). 
Vaikka taloudellisten reunaehtojen tunnustaminen sosiaalipolitiikan kehittämi-
sessä korostui 1960-luvun kirjoituksissa, taloustilanteen tai talouskasvun asetta-
mat reunaehdot olivat huomattavasti väljemmät kuin edeltäneellä 1950-luvulla tai 
seuranneella 1970-luvulla.

Merkittäviä kolmikantaisen talouspolitiikan harjoittamisen askeleita otettiin 
1960-luvulla perustamalla mm. talousneuvosto, joka koostui sekä valtiovallan että 
työmarkkinajärjestöjen ja myös eräiden muiden etujärjestöjen edustajista. Jos talo-
usneuvoston perustamista perusteltiin tuotantokustannusten ja hintatason nousun 
hillitsemistavoitteilla, niin myös ensimmäisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun 
(Liinamaa I, 1968) taustalla oli haasteellinen taloustilanne sekä inflaation että työl-
lisyyden näkökulmasta (Väänänen-Tomppo 1981). 

Ensimmäisestä sopimuksesta lähtien kokonaisratkaisuihin sisältyi lähes sään-
nönmukaisesti varsinaisen sopimusosan lisäksi erillisiä sosiaalipaketteja.7 Sosiaa-
lipakettien erillisyys johtui luonnollisesti siitä, ettei työehto-osan allekirjoittajilla 
ollut niihin lopullista päätäntävaltaa. Tämä tarkoitti pääsääntöisesti sitä, että työ-
markkinajärjestöt sitoutuivat allekirjoittamansa sopimuksen toteuttamiseen, mikäli 

7  Myös maatalous oli mukana tupossa sen alkuaikoina.
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hallitus hyväksyi sille sopimuksessa asetetut ehdot. Kuitenkin hyvinvointivaltion 
kasvattaminen näiden sosiaalipakettien kautta heijasti työmarkkinajärjestöjen vah-
vaa vaikutusvaltaa suhteessa hallitukseen.

Väänänen-Tomppo (1981) on analysoinut vuosien 1969 ja 1979 välillä synty-
neiden tulopoliittisten sopimusten edellyttämiä lainsäädännöllisiä toimia. Toimen-
piteiden kirjo oli laaja eläkkeistä työttömyysturvaan, erorahasta ja asumistuesta 
äitiyspäivärahaan ja lapsilisiin sekä työnantajilta perittäviin maksuihin. Tuolloin 
painopiste oli ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehittämisessä, sosiaaliavustuksia 
unohtamatta. Toisaalta ansiosidonnaisen ja perusturvan kehittämisen välillä on 
aika ajoin ollut ristiriitoja varsinkin niiden tasoeron osalta. Myös tuposta irrallisia 
merkittäviä uudistuksia toteutettiin, kuten peruskoulu ja kansanterveyslaki vuo-
desta 1972 lähtien. 

Hyvinvointivaltiota haluttiin jarruttaa jo 1970-luvulla
Raija Julkunen (2017) tarkastelee tuoreessa kirjassaan hyvinvointivaltion kehit-
tymistä ja sen kohtaamia haasteita perusteellisesti historiallisen reformitutkimuksen 
näkökulmasta. Siinä hän luo synteesin kypsien hyvinvointivaltioiden kohtaamista 
haasteista aina 1970-luvulta lähtien niin Suomessa kuin maailmallakin. Seuraavassa 
käymme läpi lähinnä taloudellisia ja taloustieteellisiä argumentteja, jotka koskivat 
hyvinvointivaltion rajoitteita.

Öljyn hinnan nelinkertaistuminen ensimmäisessä öljykriisissä (”OPEC I”) 1973–
1974 katkaisi toisen maailmansodan jälkeisen ”kasvun kulta-ajan” ja johti stagflaa-
tioon eli yhtäaikaiseen inflaatioon ja työttömyyteen Suomen kaltaisissa öljyntuoja-
maissa. Kiihtynyt inflaatio heikensi kilpailukykyä8 ja vientimarkkinat heikkenivät 
muutenkin niin, että vuonna 1975 puhkesi maksutasekriisi, jonka vuoksi Suomi 
uhkasi joutua Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) holhoukseen. 

Yksi tuolloisen pääministeri Kalevi Sorsan hallituksen reaktioista oli valtion me-
nojen kasvun rajoittaminen.9 Syksyllä 1975 nimitetty Martti Miettusen hätätila-

8 Pian vuoden 1967 lokakuussa toteutetun markan devalvaation jälkeen palkkojen ja hintojen nopea nousu 
oli heikentänyt kilpailukykyä ja aiheuttanut kauppataseen vajeen. Keväällä 1974 solmittu kaksivuotinen 
keskitetty palkkaratkaisu (ns. Lindblomin sopimus) sisälsi 12 prosentin korotukset jo ensimmäisenä 
vuonna. Lisäksi siihen liittyi mm. tulonsiirtojen lisäyksiä ja veroasteikkojen kevennyksiä. Yksityisellä 
sektorilla vuoden 1974 toteutunut palkkojen nousu oli kuitenkin peräti 25 prosenttia. Kuluttajahinnat 
nousivat 17 prosenttia (Kuusterä ja Tarkka 2012, 401–402).
9 Ulkomaisten pääomaliikkeiden tiukan sääntelyn ja kiinteän valuuttakurssin oloissa tuontiylijäämä 
merkitsi velkaantumista ulkomaille ja valuuttavarannon hupenemista, jolloin olisi tarvittu IMF:n tukea 
ankarilla ehdoilla. Tuonnin vähentämiseksi haluttiin supistaa kotimaista kysyntää kiristämällä sekä raha- 
että finanssipolitiikkaa. Tilanteessa oli suuri vaikutusvalta myös Mauno Koiviston johtamalla Suomen 
Pankilla. Ks. Kuusterä ja Tarkka (2012, 405–408).
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hallitus ei kuitenkaan kyennyt estämään maksutasekriisin puhkeamista uudelleen 
seuraavana vuonna. Lopulta markka devalvoitiin vuosina 1977 ja 1978. 

Vuonna 1977 nimitetty Sorsan II hallitus aloitti elvytyspolitiikan, joka painottui 
verojen ja työnantajamaksujen kevennyksiin: mm. työnantajien sairausvakuutus- ja 
lapsilisämaksua sekä työeläkemaksua alennettiin, yritysten rahoitusmahdollisuuksia 
parannettiin verovähennyksin ja teollisuuden rakennusinvestointien liikevaihtovero 
poistettiin määräajaksi. Syyskuussa järjestetty, sittemmin legendaarisena pidetty 
Korpilammen seminaari takasi konsensuksen tällaisen uudenlaisen elvytyspolitiikan 
taakse. Sittemmin talouden elpyessä menojen kasvun rajoittaminen ei ollut enää 
ihan päällimmäisenä mielissä. Tämä vaihe hyvinvointivaltion kehityksessä näkyy 
hidastumisena tai notkahduksena kuvioissa 2 ja 4.

Samoihin aikoihin kansainvälisellä tasolla herätti paljon huomiota Yhdysvaltain 
ulkoministeri Henry Kissingerin vuoden 1974 lopulla tilaama ja OECD:lle luovutettu 
McCrackenin et al. (1977) asiantuntijaraportti, joka kyseenalaisti siihenastiset 
talouspoliittiset reaktiot stagflaatioon. Ne olivat pyrkineet keynesiläisittäin elvyt-
tämään kokonaiskysyntää, mutta kun se näytti vain kiihdyttävän inflaatiota, alet-
tiin kiinnittää enemmän huomiota tarjonnan talouspolitiikkaan kuten esimerkiksi 
rakenteellisiin uudistuksiin, veronkevennyksiin ja erilaisiin kannustimiin. Vähän 
myöhemmin havaittiin myös tuottavuuden kasvun selvä hidastuminen, mihin ei 
keynesiläinen kysynnän säätely olisi purrut. 

Presidentti Nixonin talousneuvonantajien neuvoston entisen puheenjohtajan Paul 
McCrackenin vetämän työryhmän raportti tarjosi myös aineksia hyvinvointivaltion 
kritiikille ja viitoitti tietä ns. Washingtonin konsensukselle (tai uusliberalismille), 
joka muodosti OECD:n, Maailmanpankin ja IMF:n talouspoliittisten suositusten 
ideologian 2010-luvulle asti. Kun 1970-luvulla voimakas inflaatio ( ja maksutaseen 
vaje) muodostui elvytyspolitiikan ja hyvinvointivaltion kasvun rajoitteeksi, nostet-
tiin sen tilalle myöhemmin verotuksen kiristyminen ja julkisen velan kasvu, mutta 
talouspoliittiset suositukset pysyivät enimmäkseen samansuuntaisina.

Tähän aikaan alkoikin Suomessa vahvistua käsitys julkisen sektorin tai hyvinvoin-
tivaltion liiallisesta kasvusta. Kansantaloudellinen yhdistys järjesti jo helmikuussa 
1977 seminaarin, jossa pohdittiin kysymystä, onko julkisen sektorin kasvu pysäy-
tettävissä. Esitelmässään Henri J. Vartiainen (1977, 116) määritteli julkisen 
sektorin koon liialliseksi, ”jos sillä todetaan olevan haitallisia vaikutuksia ulko-
maantaseeseen, elinkeinotoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen, kilpailukykyyn, ta-
louselämän uudistumiskykyyn, kansalaisten työnhaluun jne.”. Erityisesti Vartiaisen 
mielestä ulkomainen velkaantuminen oli julkisen sektorin laajenemisen seurausta. 
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Vasta viisi vuotta myöhemmin Pertti Kukkosen (1982) esitelmä toi Kansan-
taloudellisen yhdistyksen kautta suomalaiseen keskusteluun tarjonnan talouspoli-
tiikan. Siinä hän mm. totesi, että Suomessa on toteutettu jo pitkään tarjontapuolen 
toimia devalvaatioilla, tulopolitiikalla, tukemalla teollisuutta sekä harjoittamalla 
energia- ja teknologiapolitiikkaa. Samalla hän kuitenkin toi esiin tarjonnan talous-
politiikan uusina elementteinä verojen alentamisen ja valtion menojen karsimisen 
erityisesti Yhdysvalloissa, jossa tuohon aikaan puhuttiin maan presidentin mu-
kaan kutsutusta ”Reaganomicsista”. Kun siinä oli alun perin kyse verokapinasta 
hyvinvointivaltion paisumista vastaan10, puhuttiin Suomessa vielä tässä vaiheessa 
elvytyksestä, kilpailukyvystä ja kasvusta.

Hyvinvointivaltion kehityksen yhteys talouskasvuun
Sotienjälkeisen nopean talouskasvun heikkeneminen 1970-luvun puolivälissä mer-
kitsi myös hyvinvointivaltion kasvun reunaehtojen kiristymistä, joskin Suomessa sen 
rakennus jatkui vielä 1980-luvulla voimakkaana. Kuten eo. kuvioista 2 ja 4 näkyy, 
1970-luvun lopun hidastumisen ja notkahduksen jälkeen julkisen sektorin kasvu 
jatkui koko seuraavan vuosikymmenen. Sille järjestyi ”jatkoaika”. 

Talouden toipuminen 1970-luvun puolivälin vaikeuksista olikin nopeaa; 1978–1989 
bkt kasvoi keskimäärin 3,9 prosenttia vuodessa. Idänkaupan kasvulla voitiin torjua 
2. öljykriisin (”OPEC II” 1979–1980) vaikutuksia. 1980-luvun alun talouspolitiikka 
onnistui muutenkin poikkeuksellisen hyvin: inflaatio hidastui selvästi ja työttömyys 
painui matalaksi. Rahoitusmarkkinoiden vapauttamista seurannut ”kasinotalou-
den huuma” kiihdytti talouskasvua vuosikymmenen lopulla. Puhuttiin ”Pohjolan 
Japanista”.

Voidaankin sanoa, että nimenomaan idänkauppa ja rahoitusmarkkinoiden va-
pauttaminen olivat niitä poikkeustekijöitä, jotka mahdollistivat Suomessa hyvin-
vointivaltion menojen kasvattamisen niinkin pitkään ilman merkittävää julkista 
velkaantumista. Monissa muissa maissa velkaantuminen alkoi kiihtyä jo 1970-luvun 
lopulta lähtien (kuvio 19 s. 268). Pääministeri Harri Holkerin hallituksen (1987–1991) 
”vuosisadan verouudistus” oli kuitenkin vääränsuuntainen, kun taloutta olisi pitänyt 
jarruttaa ylikuumenemisen estämiseksi.

Herääkin kysymys, miten talouskasvun ja hyvinvointivaltion kasvun hidastumi-
nen ovat kytköksissä toisiinsa. Fic ja Ghate (2005) ovat tarkastelleet eri maiden 
osalta hypoteesia, jonka mukaan voimakkaan taloudellisen kasvun ansiosta myös 

10 Ronald Reagan toimi 1970-luvulla kuvernöörinä Kaliforniassa, jossa esiintyi tuolloin verokapinaa. 
Presidenttinä ollessaan hän toteutti isoja veronalennuksia varsinkin suurituloisille. Vaikka hän toisaalta 
saattoi väittää niiden rahoittavan itsensä, hän myös tähtäsi valtion menojen kasvun rajoittamiseen.
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hyvinvointivaltiomenojen on mahdollista kasvaa. Talouskasvun hidastuminen joh-
taa aluksi hyvinvointivaltion menojen ja suhteellisen koon kasvuun, kunnes sekin 
saavuttaa kynnyksen, jonka jälkeen ryhdytään leikkaamaan etenkin tulonsiirtoja 
ja kasvu vähenee. Ficin ja Ghaten mukaan talouskasvu taittui Suomessa jo vuonna 
1975. Vuosina 1950–1974 kasvu (keskimäärin 5,3 prosenttia) olikin ollut selvästi 
nopeampaa kuin sen jälkeen. Suomessa kuitenkin hyvinvointivaltion kasvu kiihtyi 
vuonna 1972 ja voimakkaampi kasvu kesti aina 1990-luvun lamaan asti. Hyvinvoin-
tivaltion menoissa tapahtui siis taite 24 vuoden kasvujakson jälkeen. Kasvujakso 
oli tarkasteltujen maiden pisin ja päättyi viimeisenä. 

Kuviossa 6 tarkastellaan reaalisen bkt:n neljännesvuosittaista kehitystä kolmen 
laman osalta siten, että suhdannehuippua kuvataan periodina 0, jolloin bkt:n arvo 
normeerataan sadaksi. Talous näyttää taantuman jälkeen palautuneen kasvu-ural-
leen lukuun ottamatta Yhdysvalloissa vuonna 2007 puhjennutta finanssikriisiä, 
josta toipuminen on noudattanut erilaista polkua. Yhtenä erona olivat devalvaatiot 
1977–1978 ja 1991–1992. Edellisellä kerralla auttoi myös idänkauppa, jälkimmäisellä 
Nokia. Sen sijaan finanssikriisin päälle toivat lisävaikeuksia eurokriisi ja Suomen 
erityisongelmat (ks. Kieman ja Ilmakunnaksen artikkelit tässä kirjassa). 

Kuvio 6. Suomalaiset lamat 1975, 1990 ja 2007: reaalinen bkt.
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Lähde: OECD, Quarterly National Accounts.

1990-luvun lama käännekohtana
1980-luvun lopun ”kasinotalouden huuma” päättyi seuraavan vuosikymmenen alus-
sa Suureen Lamaan, jollaista ei oltu Suomessa koskaan ennen koettu – eikä sotien 
jälkeen missään OECD-maassa. Ulkomaankaupassa oli menetetty kilpailukykyä ja 
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vaihtotaseen alijäämä oli paisunut. Yli 15 prosentin koroilla pyrittiin patoamaan 
devalvaatio-odotuksia ja pääomapakoa. Neuvostoliiton hajotessa viennistä hävisi 
noin kymmenesosa vuonna 1991. Pankkikriisi puhkesi saman vuoden syyskuussa ja 
Suomen Pankki otti SKOP:n haltuunsa. Devalvaatio marraskuussa 1991 ja markan 
kelluttaminen syyskuusta 1992 lähtien painoi raskaasti valuuttaluottoja ottaneita 
yrityksiä, vaikka se samalla auttoikin ulkomaankauppaa merkittävästi. Työttömyys-
aste kohosi nopeasti yli 16 prosenttiin.

Suuren Laman myötä verokertymät heikkenivät ja sosiaalimenojen kasvu kiihtyi. 
Seurauksena oli julkisen sektorin rahoitusjäämän jyrkkä huononeminen, jonka is-
kun otti lähes kokonaan vastaan valtiontalous (kuvio 7). Tämä merkitsi ratkaisevaa 
käännettä myös hyvinvointivaltion kehityksessä: tästä eteenpäin velkaantumisen 
torjuminen ja velkataakan keventäminen kävivät monesti perusteluksi siihen koh-
distuville leikkauksille.

Kuvio 7. Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämät suhteessa bkt:en 1985–2016, %.
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Lähde: TILASTOKESKUS.

Tarkastelemalla julkisia kulutusmenoja voimme hahmottaa 1990-luvun laman 
syvyyttä ja siihen liittyvää poliittista muutosta, joka johti myös hyvinvointivalti-
on kasvun osalta pysyvään muutokseen. 1970-luvun kriisi ei vaikuttanut julkisten 
kulutusmenojen kasvun heikkenemiseen, mutta vuosina 1991–1994 niissä tapahtui 
selvä notkahdus (kuvio 8; vrt. kuviot 2 ja 4). Toki kannattaa muistaa, että julkisissa 
kulutusmenoissa on muutakin kuin hyvinvointimenoja.
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Kuvio 8. Suomalaiset lamat 1975, 1990 ja 2007: reaalinen julkinen kulutus.
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Lähde: OECD, Quarterly National Accounts.

Hyvinvointivaltion menojen toinen tärkeä osa ovat tulonsiirrot. Ne kehittyivät 
vielä 1980-luvulla voimakkaasti, mutta 1990-luvun laman myötä niitäkin tuli arvi-
oida taloudellisen kantokyvyn näkökulmasta Valtiovarainministeri Iiro Viinasen 
(1993, 546) sanoin: ”Viime vuosikymmenen lopulla päätettiin myös luvattoman 
monista parannuksista sosiaalisissa turvajärjestelmissä. Poliittisia päätöksiä tehtiin 
huolettomina huomisesta. Näiden uudistusten laskut ovat langenneet maksettavaksi 
viiveellä. Viimeistään nyt on pakko kysyä, onko Suomella varaa nykyisen tasoisiin 
sosiaaliturva- ja toimeentulojärjestelmiin.” 

1990-luvulla toteutettiin merkittäviä heikennyksiä erityisesti ansiosidonnaiseen 
sosiaaliturvaan. Yleiskuva näiden leikkauslistojen perusteella on, että ne tulivat ajan 
saatossa yhä ankarammiksi: ensin karsittiin etuuksien tasoa, sitten kiristettiin niiden 
saantiehtoja ja lopuksi tehtiin rakenteellisia muutoksia siten, että universaalisuus-
periaatetta vähennettiin (Kosunen 1997a ja 1997b; Lehtonen ja Aho 2000). 
Erityisesti kontrolli- ja kurinpitotoimenpiteiden lisääminen niin työttömyys- kuin 
toimeentuloturvan osalta oli merkillepantavaa. 

Kansainvälisesti samoihin aikoihin OECD:n (1994) Jobs Study oli merkittävin 
suunnannäyttäjä sen ja monien muiden tahojen talouspoliittisille suosituksille, jotka 
perustuivat uskoon markkinavoimiin ja tähtäsivät kannustinloukkujen karsimiseen.11 
Tämän hengen mukaisesti Suomessa perustettiin 1995 kannustinloukkutyöryhmä. 

11 Sittemmin tämä Washingtonin konsensus (markkinausko tai -fundamentalismi tai uusliberalismi) 
kohtasi kasvavaa kritiikkiä, josta murskaavimpia oli ekonometrisiin testeihin perustunut Howellin 
(2005) teos. Ks. myös Löppönen (2017).
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Kun 1980-luvulla säädetty laki työttömien työllistämisvelvoitteesta oli sen kalleuden 
takia kumottu Suuren Laman aikana, aloitti pääministeri Paavo Lipposen hallitus 
1995 ohjelmassaan työttömien aktivoinnin. Kyseessä oli hyvin merkittävä muutos 
työvoimapolitiikassa (Keskitalo 2008).

Tarkastelemme seuraavassa eräiden keskeisten tulonsiirtojen reaalista kehitys-
tä.12 Työttömyyskorvaus ja sairauspäiväraha ovat jääneet jatkuvasti jälkeen reaa-
lipalkasta, mutta vain jälkimmäisessä näkyy selvä notkahdus vuonna 1996 (kuvio 
9). Työttömyyskorvaus (peruspäiväraha ja myöhemmin työmarkkinatuki) muuttui 
verolliseksi vuonna 1985, jolloin sen tasoa samalla korotettiin (kuviossa etuudet 
ovat bruttomääräisiä riippumatta siitä, ovatko ne verollisia vai verottomia). Sen 
jälkeen työttömyyskorvaus kohosi reaalisesti vuoteen 1992 asti, mutta vuonna 2011 
työttömyyskorvaus oli reaalisesti pienempi kuin vuonna 1992. Ansiosidonnainen 
työttömyysturva on säilyttänyt paremmin reaaliarvonsa, mutta myös sen ehtoihin 
on tehty heikennyksiä (kuvio 10). Sen heikkeneminen oli selvää Suuresta Lamasta 
alkaen.

Kuvio 9. Keskipalkka, työttömyyskorvauksen peruspäiväraha ja sairauspäiväraha vuoden 2016 
rahassa, euroa/kk.
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Lähde: TILASTOKESKUS, Kela ja Pertti Honkasen laskelmat.

12 Tämän artikkelin verkkoliitteeseen sisältyy taulukko merkittävimmistä tulonsiirtojen leikkauksista 
1990-luvun jälkipuoliskolla. Kiitämme Kelan johtavaa tutkijaa Pertti Honkasta, joka luovutti käyttööm-
me Sisu-mikrosimulointimallilla laskemiaan sosiaalietuuksien aikasarjoja. Niitä on aiemmin käsitellyt 
Honkanen (2015). 
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Kuvio 10. Työttömyysavustus, prosenttia entisestä palkasta (ml. ansiosidonnainen ja perus-
päiväraha). 
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Lähde: OECD.

Muut tarkastelemamme sosiaalietuudet ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
jääneet jatkuvasti jälkeen köyhyysrajasta (kuviot 11 ja 12). Myös kansaneläkkeiden 
reaalinen kehitys pysähtyi 1990-luvulle tultaessa lähes kokonaan, kunnes vasta maa-
liskuussa 2011 astui voimaan takuueläke. Seuraavan vuoden alusta tuli voimaan 100 
euron tasokorotus työttömyysturvaan ym. Sen sijaan keskieläke nousi 1990-luvulla 
selvästi köyhyysrajan yläpuolelle ja on jatkanut kasvuaan. Osin siinä on ollut kyse 
1962 perustetun työeläkejärjestelmän myötä enemmän työeläkettä kartuttaneiden 
osuuden kasvusta. 

Toimeentulotuki heikkeni 1990- ja 2000-luvuilla ja on edelleen reaalisesti suunnil-
leen samalla tasolla kuin 1990-luvun alussa. Lapsilisien ja opintorahan reaaliarvo on 
laskenut selvästi 1990-luvun puolivälistä alkaen.13 Myös tulonsiirtojen kehitys vah-
vistaa kuvaa 1990-luvun lamasta kohtana, jolloin hyvinvointivaltio kääntyi laskuun. 

Viittaamme myös tuloerojen ja köyhyyden lisääntymistä käsittelevään Riihelän ja 
Suoniemen artikkeliin tässä kirjassa sekä tutkimuksiin huono-osaisuuden lisäänty-
misestä (esim. Saari 2015). Lisääntyvä jälkeen jääminen köyhyysrajasta voi tuntua 
paitsi suoranaisena nälkänä, joka aiheuttaa ruoka-avun tarvetta ja ns. leipäjonoja, 
myös osattomuutta esimerkiksi koulutuksesta, kulttuurista, harrastuksista, kodin-

13 Asumistuki, verotuksen lapsivähennykset ja erilaiset maksut esimerkiksi terveyskeskuskäynneistä, 
lasten päivähoidosta sekä vanhusten asumispalveluista ja kotihoidosta ovat myös kokeneet muutoksia 
tarkastelujaksolla. Viime vuosina erityisesti vuokrat ja terveyspalvelut ovat kallistuneet yleistä hintatasoa 
nopeammin. Esimerkiksi kuluttajahinnat nousivat vuodesta 2010 syyskuuhun 2017 10,2 prosenttia, mutta 
vuokrat 22,8 prosenttia ja terveydenhuollon avopalvelut 45,0 prosenttia ja sairaalapalvelut 41,2 prosenttia.
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tekniikasta ja lomamatkoista, so. asioista, jotka kuuluvat itsestään selvinä useimpien 
muiden kansalaisten elämään.

Kuvio 11. Yksin asuvan köyhyysraja ja etuuksia, euroa/kk, vuoden 2016 rahassa.
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Lähde: TILASTOKESKUS, KELA ja Pertti Honkasen laskelmat.

Kuvio 12. Yksin asuvan köyhyysraja ja etuuksia, euroa/kk, vuoden 2016 rahassa.
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Lähde: TILASTOKESKUS, KELA ja Pertti Honkasen laskelmat.

1990-luvun hallituksilla (Aho 1991–1995 ja Lipponen I 1995–1999) oli vahva säästö- 
ja leikkauslinja. Kuviosta 2 kuitenkin havaitsemme, että julkisten kulutusmenojen 
reaalinen noin 8 prosentin lasku ajoittui Ahon hallituksen alkutaipaleelle (1991–
1993). Valtionvarainministeri Iiro Viinasen Kansantaloudellisessa yhdistyksessä 
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vuosina 1991–1994 pitämistä budjettiesitelmistä käy selkeästi ilmi, että kuvioissa 6 
ja 7 havaittava julkisten kulutusmenojen lasku (”Viinasen monttu”) oli harkittu ja 
päätösperäinen (ks. esim. Viinanen 1991, 1994). Viinanen esitti korkean reaalikoron 
pudottamisen keskeisenä tavoitteena, jota ei julkisten menojen kasvattamisella ja 
julkisen velanoton ylimääräisellä lisäämisellä haluttu vaarantaa. Tasokorjauksen 
jälkeen julkiset kulutusmenot sopeutuivat lähes entiselle kasvutrendilleen. Tulon-
siirroissa sen sijaan tapahtui pitkäaikaisempi pysähtyminen tai laskutrendi, joka 
jatkui myös Lipposen II hallituksen (1999–2003) jälkeen.

Ahon hallitukselle ja kaikille muillekin hallituksille aina pääministeri Juha Sipilän 
vuonna 2017 istuvaan hallitukseen asti oli selvää, että 1970- ja 1980-luvuilla raken-
nettua hyvinvointivaltiota ”pelastetaan” sen palveluja keventämällä ja tehostamalla 
sekä tulonsiirtoja leikkaamalla.

Sosiaalipaketeista veronkevennyksiin
Edellä totesimme, että tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin oli jo alusta alkaen 
liittynyt sosiaalipaketteja, joita hallituksen edellytettiin hyväksyvän ehtona työ-
ehtosopimusten allekirjoittamiselle. Tällaisilla lisäyksillä hyvinvointimenoihin oli 
kuitenkin hintansa. Laman myötä veroaste oli vuonna 1994 noussut 45 prosenttiin. 
Sillä ja erityisesti korkeaksi koetulla marginaaliverolla katsottiin olevan merkittäviä 
negatiivisia kannustinvaikutuksia (ks. esim. Viinanen 1994). Veronalennukset 
katsottiinkin osaksi talouden suurta rakenneuudistusta (Niinistö 1996).14 

Niinpä looginen jatkumo palkkamaltin ja sosiaalipoliittisten uudistusten edistä-
miseksi osana tulopoliittisia kokonaisratkaisuja ovat olleet hallitusten tarjoamat 
porkkanat veronkevennysten muodossa vuosille 1996–1997 solmitusta ”talous-, 
työllisyys- ja työmarkkinapoliittisesta sopimuksesta” lähtien.15 Tulokset näkyvät 
kuviosta 13: palkansaajien ansiotulojen verotus on viime aikoina ollut keveämpää 
kuin 1980-luvulla. Entinen päätöksentekojärjestys kääntyi nyt päinvastaiseksi: hal-
litus lupaa toteuttaa tietyt toimenpiteet, mikäli maltillinen kokonaisratkaisu syntyy. 
Myös tämä osapuolten voimatasapainon muutos oli merkillepantava käännekohta 
hyvinvointivaltion kääntymisessä noususta laskuun. 

14 Verohelpotuksia on toki ollut osana tupoa jo aikaisemmin. Esimerkiksi ns. Lindblomin sopimuksessa 
vuonna 1974 oli mukana luonnollisten henkilöiden verotuksen keventäminen; osin kyse oli asteikkojen 
tarkistamisesta ansiotason nousun ja inflaation kasvattaman progression takia. 1980-luvun kahdessa 
viimeisessä keskitetyssä ratkaisussa veronkevennykset olivat osa kokonaisuutta. Lama kuitenkin katkaisi 
tämän kehityksen aina vuoteen 1996 asti.
15 SAK:n kokoama tupo-sopimusten historia http://netti.sak.fi/sak/tupo/tupo30v1.html#1976 ei kerro tältä 
osin kaikkia relevantteja yksityiskohtia. Olemme kuitenkin käyneet läpi kaikki sopimukset; 1990-luvun 
lopun ja 2000-luvun tulopoliittisiin sopimuksiin on tyypillisesti liitetty asiakirjana hallituksen kannanotto, 
jossa on tarkasteltu verotusta osana talouden kehityksen tukemista.
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Kuvio 13. Palkansaajan verojen osuus tuloista 1980–2017, %.
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Tulokehitys on ansiotasoindeksin (1964=100) mukainen ja ennuste vuodelle 2017 on +0,2 %. Arvio on laskettu 
kunkin vuoden keskimääräisillä kunnallis- ja kirkollisveroprosenteilla, ja vuositulo lomarahoineen = 12,5 x kk-palkka.

Lähde: VERONMAKSAJAT.

Edellä kuvattu kehityskulku on johtanut siihen, että vuoden 2010 Sosiaalibaro-
metrissa todetaan: ”Hyvinvointimallimme on kahdenkymmenen vuoden aikana 
muuttunut merkittävästi käytännössä. Muutos on merkinnyt vähittäistä liukumista 
entistä etäämmäksi pohjoismaisen hyvinvointimallin peruslähtökohdista: vahvasta 
julkisesta vastuusta, yhteisvastuusta, universalismin periaatteesta – ymmärrettynä 
kaikista huolen pitämisenä – sekä yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden 
lähtökohdista … ohentamalla julkisen, etenkin valtion vastuuta, markkinoistamalla 
palveluja ja kasvattamalla ihmisten omaa vastuuta. … Näyttää jopa siltä, että sille 
pysyvälle köyhyydelle ja osattomuudelle, joista osa ihmisiä kärsii, on poliittinen 
hyväksyntä.” (Eronen ym. 2010, 185–187) 

Finanssi- ja eurokriisit
Vaikka finanssikriisi puhkesi jo vuonna 2007, suurin pudotus Suomen bkt:ssä, run-
saat 8 prosenttia, tapahtui vasta vuonna 2009 (kuvio 6). Julkisyhteisöjen velkaan-
tuminen kiihtyi uudelleen merkittävästi (kuvio 7). Toipuminen finanssikriisistä 
näyttää alkaneen varsin nopeasti, ja ainakin alkuun se heijasteli vanhaa kasvu-uraa 
(kuvio 6, projektio 1). Jotain tapahtui kuitenkin vuonna 2010, sillä kasvu tyrehtyi ja 
kääntyi jopa vuonna 2012 negatiiviseksi. Vuoden 2014 jälkeen kasvu oli aneemista 
(kuvio 6, projektio 2) ja tuntuu vasta tänä vuonna (2017) päässeen kunnolla vauhtiin. 
Toipuminen Suuresta Taantumasta kesti siis melkein kokonaisen vuosikymmenen. 
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Erityisen hämmentävää tältä osin on Suomen ja Ruotsin vertailu (Tanninen 
ja Tuomala 2016). Finanssikriisin jälkeistä toipumista Ruotsissa voidaan pitää 
yhtenä menestystarinoista (kuvio 14). Myös Ruotsissa toipuminen hidastui vuosina 
2010 ja 2011, mutta sen jälkeen alkoi vahva kasvujakso, toisin kuin Suomessa. Vas-
taavanlainen vertailu on tehtävissä myös USA:n ja euroalueen välillä, joten kyse on 
kansallisten talousongelmien ja valintojen lisäksi jostain muusta. 

Yksi varteenotettava selitys on euroalueella omaksuttu ”austerity”- eli kiristys-
politiikka. Matalien, lähellä nollaa olevien nimelliskorkojen maailmassa kiristävä 
finanssipolitiikka heikentää talouskasvua merkittävästi.16 EKP:n osalta kiristävän 
talouspolitiikan linja alkoi muuttua vasta Mario Draghin tultua pääjohtajaksi 
marraskuussa 2011. Toisaalta De Grauwe (2017) korostaa yhteisvaluutta euron 
vaikutusta kansallisten hallitusten kiristyspolitiikkaan pakottavana mekanismina: 
niin Espanjan, Portugalin, Italian, Irlannin kuin Kreikankin valtionlainojen korot 
nousivat voimakkaasti pakottaen ne tiukkaan finanssipolitiikkaan. Tällaista ongel-
maa ei ollut oman valuutan omaavilla mailla, kuten Isolla-Britannialla ja Ruotsilla. 

Kuvio 14. Suuri Taantuma ja siitä toipuminen.
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Lähde: OECD, Quarterly National Accounts.

Suomessa ei tehty finanssikriisin alkuvaiheessa samoja virheitä kuin 1990-luvun 
alun kriisissä. 1990-luvun alun kriisiin reagoitiin kiristävällä finanssipolitiikalla 
(ks. esim. kuvio 8). Osin tässä oli tuuriakin mukana. Pääministeri Matti Vanhasen 

16 Heimberger (2017), joka estimoi euroalueen bkt:n menetyksiksi 5,5–8,4 prosenttia vuosina 2011–2013, 
on yksi asiaa tutkineista. Artikkeli sisältää runsaasti viittauksia muihin vastaaviin tutkimuksiin. Suomen-
kielisiä analyyseja ovat mm. Tuomala (2013) ja Blyth (2017).
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II hallituksen (2007–2010) finanssipolitiikka oli elvyttävää automaattisten vakaut-
tajien ja valtion ansiotuloverotuksen alentamisen vuoksi. Jälkimmäinen heijasti 
päätösperäistä finanssipolitiikkaa, joka toteutettiin hallitusohjelmassa mainituista 
rakenteellisista syistä, mutta ajoituksellisesti se toimi elvytyksenä. 

Vuonna 2011 aloittanut pääministeri Jyrki Kataisen hallitus asetti tavoitteekseen 
velkasuhteen kasvun taittamisen. Sitä varten tarvittiin hallitusohjelmaan julkisen 
talouden sopeutusohjelma. Finanssipolitiikka muuttui kiristäväksi. Sopeutukset, 
verojen korotukset ja menojen leikkaukset tehtiin aikana, jolloin Suomen taloustoi-
puminen oli pysähtynyt eurokriisin ja muiden syiden (Nokian, metsäteollisuuden 
ja Venäjän viennin vaikeudet) johdosta.17 

Kuten edellä olevasta kuviosta 8 nähdään, finanssikriisin puhkeamisen jälkeen 
julkisten kulutusmenojen kasvu jatkui, mutta paljon aiempaa hitaampana. Ne kas-
voivat vuosina 2000–2009 reaalisesti keskimäärin 1,7 prosenttia vuodessa, mutta 
vuosina 2009–2016 keskimäärin vain 0,3 prosenttia vuodessa. Kuntien oli mahdol-
lista lisätä menojaan jonkin verran, kun ne ottivat lisää velkaa ja korottivat veropro-
senttiaan18. Perusturvaetuuksiin kuten kansaneläkkeisiin ja työttömyyskorvauksiin 
tuli 2012 em. tasokorotus, mutta toisaalta esimerkiksi opintorahan ja lapsilisän 
reaalinen laskusuuntaus jatkui. Kuilut suhteessa reaalipalkkaan ja köyhyysrajaan 
säilyivät suurina. Työttömänä ja työmarkkinoiden ulkopuolella suhteellisen elin-
tason ylläpitäminen osoittautui vaikeaksi. Tulonsiirtojen kehitys näkyy kuviossa 4 
ja hyvinvointipalvelujen kehitys kuviossa 2 – 1990-luvun kehitys toistui.19 

Pääministeri Juha Sipilän vuonna 2015 alkanutta hallituskautta voi jo nyt pitää 
suomalaisen työmarkkinajärjestelmän kannalta merkittävänä Joutsenlauluna. Heti 
virkaansa astuttuaan hallitus lähti määrätietoisesti ajamaan työmarkkinaosapuolille 
ns. yhteiskuntasopimusta, jonka tarkoituksena oli kansallisen (hinta-)kilpailukyvyn 
parantaminen eli yritysten kustannustaakan pienentäminen mm. työaikaa piden-
tämällä. Vuoden 2016 helmikuussa solmittu, kilpailukykysopimukseksi muuttunut 
työehtosopimus syntyi työmarkkinaosapuolten välisten neuvotteluiden pohjalta. 

17 Useissa tämän kirjan artikkeleissa käsitellään laajemmin niitä erityistekijöitä, jotka vaikeuttivat Suomen 
nousua finanssikriisin laukaisemasta Suuresta Taantumasta. Kiristyspolitiikka oli kuitenkin yhteinen 
talouspoliittinen suuntaus monien muiden maiden kanssa.
18 Tilastokeskuksen mukaan paikallishallinnon bruttovelka kasvoi noin 8 miljardilla eurolla vuosina 
2009–2016. Kuntaliiton tilastojen mukaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti nousi 1,32 prosent-
tiyksikköä vuosina 2009–2017. Valtionosuudet kasvoivat samana aikana Kuntaliiton mukaan 24 prosenttia, 
mutta luku sisältää myös kuntien verotulomenetysten kompensaation. Ilman sitä valtionosuudet olivat 
vuonna 2017 samalla tasolla kuin vuonna 2009 ja reaalisesti paljon pienemmät. Ks. tarkemmin https://
www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/verot_ja_valtionosuudet_syyskuu%202017.pdf, etenkin 
diat 6 ja 16.
19 Huomattakoon, että kuviossa 4 tulonsiirrot on suhteutettu bkt:en, jolloin taantumassa ko. suhdetta nos-
taa työttömyyskorvausten ja muiden sosiaalisten tulonsiirtojen kasvun lisäksi bkt:n kasvun hidastuminen. 
Kuviossa 2 sen sijaan hyvinvointipalvelut on ilmaistu osuutena koko kansantalouden arvonlisäyksestä.
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Dramatiikkaa neuvotteluiden aikana tarjosi työnantajia edustavan EK:n ilmoitus 
sääntömuutoksesta, jonka mukaan se ei tee enää tuloratkaisuja. Edelleen EK päätti 
helmikuussa 2017 irtisanoa ns. keskusjärjestäsopimukset. Nähtäväksi jää, merkit-
seekö tämä myös yli puoli vuosisataa kestäneen kaksoissidoksen purkaantumista.

Sipilän hallitus on myös erityisesti pyrkinyt leikkaamaan työttömyysturvaa ja akti-
voimaan työttömiä edelleen siinä 1990-luvun puolivälin hengessä, jota käsittelimme 
edellä. Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan kehitys oli aina kilpailukykysopimukseen 
asti ollut vahvasti sidoksissa em. kaksoissidokseen siten, että työmarkkinaosapuolet 
olivat pitäneet itsellään neuvotteluautonomian. Kaikkinainen sanelupolitiikka mm. 
Ahon, Vanhasen ja Sipilän hallituksen toimesta on kohdannut vastustusta. 

Hallitukset ovat menestyneet parhaiten tavoitteissaan antaa työmarkkinajärjes-
töille vahvan kannusteen neuvotteluratkaisun saavuttamiseksi ja tukemalla omilla 
toimillaan tes-sovun syntymistä. Tästä hyvinä esimerkkeinä käyvät vuoden 2009 
sosiaalitupo, jossa sovittiin mm. työeläkkeistä ja työttömyysturvasta ja niihin liit-
tyvistä heikennyksistä tasapainoisen kokonaisuuden yhteydessä sekä vuoden 2014 
eläkeratkaisu, jossa eläkeikä kytkettiin keskimääräiseen elinajanodotteeseen. Suo-
malaiseen järjestelmään liittyy vahvasti ansiosidonnaisen turvan ja perusturvan 
välinen jännite, jonka edellä totesimme liittyvän myös keskustan ja SDP:n väliseen 
poliittiseen jännitteeseen.

Julkisen palvelutuotannon ulkoistaminen ja korvaaminen 
yksityisellä tuotannolla

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion olennainen osa ovat julkisesti eli verovaroin ra-
hoitetut ja universaalit (kaikkien käytettävissä olevat) hyvinvointipalvelut. Tuomala 
(2009, 2015) on käsitellyt laajasti perusteluja näiden palvelujen julkiselle rahoituk-
selle. Myönteiset vaikutukset uudelleenjakoon, työn tarjontaan ja hyvinvointiin 
ovat keskeisimpiä. On tietysti mahdollista, että jatkossa siirrytään yhä enemmän 
näiden palvelujen yksityiseen rahoitukseen. 

Julkisten palveluiden tuotanto voidaan kuitenkin ulkoistaa yksityiselle sektorille 
(ks. Taimio 2015). Tässä ulkoistamisessa yrityksille, järjestöille ja säätiöille ei ole 
sinänsä mitään uutta Suomessa eikä monissa muissakaan maissa. Suomessa sille 
ei ole mitään laillista estettä niin kauan kuin näihin palveluihin ei sisälly laeissa 
määrättyjä viranomaistehtäviä eikä niiden ulkoistaminen vaaranna perustuslaissa 
säädettyä palveluiden yhdenvertaista saatavuutta. 
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Kuvion 15 mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote-palvelujen) yksityinen tuo-
tanto on vallannut alaa julkiselta (lähinnä kuntien omalta) tuotannolta viimeisten 
20 vuoden ajan. Tälläkin hyvinvointivaltion osa-alueella käänne tapahtui selvästi 
vuonna 1997, koska sitä ennen yksityisen ja julkisen tuotannon osuudet pysyivät 
vakaina.

Kuvio 15. Julkisen ja yksityisen sektorin osuudet sote-palveluiden tuotoksesta 1975–2016, %.
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Lähde: Tilastokeskus.

Ulkoistamiskehitys ei ole kohdannut aiemmin niin jyrkkää arvostelua ja vastustusta 
kuin vuosina 2016–2017 pääministeri Sipilän hallituksen ajaman sote-uudistuksen 
yhteydessä. Em. laillisuusongelmien lisäksi sote-uudistuksen valmistelua ja siihen 
liittyvää potilaan tai asiakkaan valinnanvapautta on arvosteltu julkisen sektorin 
(kuntien tai maakuntien) oman tuotannon syrjimisestä, sosiaali- ja terveyspalve-
lujen puutteellisesta integraatiosta, kermankuorinnasta (so. vähän kustannuksia 
aiheuttavien potilaiden valikoinnista), kustannusten lisäämisestä ja siirtämisestä 
yksityiseltä julkiselle puolelle (erikoissairaanhoitoon tms.), alueellisten monopolien 
synnyttämisestä sekä erikoissairaanhoidon ja päivystyksen vaarantamisesta. Valin-
nanvapaus on hieno periaate, mutta käytännössä se voisi johtaa moniin ongelmiin. Se 
voikin vielä saada erilaisen muodon kuin on tähän asti kaavailtu, kun tehdään johto-
päätökset joulukuun puolivälissä 2017 päättyvän uuden lausuntokierroksen jälkeen.

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan julkisten so-
te-palvelujen kustannukset ovat nykyään 18,5 miljardia euroa vuoden 2015 rahas-
sa. Sote-uudistuksen nykyisen esityksen mukaan valinnanvapauden piiriin ja siis 
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periaatteessa yksityisesti tuotettaviin palveluihin siirrettäisiin siitä 5,8 miljardia 
euroa eli hieman alle kolmannes. Siirtymän jälkeen yksityisen sektorin osuus voisi 
siten olla puolet.

Julkisesti rahoitettujen hyvinvointipalvelujen tuotannon ulkoistamista yksityi-
selle sektorille on taloustieteessä perusteltu 1960-luvulta peräisin olevalla julkisen 
valinnan teorialla (ks. esim. Pirttilä ja Taimio 2011), joka lähtee siitä, että julkiselta 
sektorilta puuttuvat vastaavat kannustimet tehokkuuteen kuin yksityisten yritys-
ten voitontavoittelu. Näin ollen ulkoistaminen toisi kustannussäästöjä - ja myös 
parempaa laatua, koska yritykset reagoivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin kuin 
julkinen byrokratia.

Ulkoistettaessa julkisten palvelujen tuotantoa yksityisille palveluntuottajille on 
tehtävä ero voittoa tavoittelevien yritysten ja voittoa tavoittelemattomien kolman-
nen sektorin toimijoiden (säätiöt, järjestöt ym.) välille. Jälkimmäisten on lukuisissa 
tutkimuksissa havaittu toimivan julkisen sektorin palveluntuottajien (kuten kuntien 
omien yksiköiden) tavoin ja jopa paremmin (Pirttilä ja Taimio 2011). Siten kysymys 
ei varsinaisesti ole sote-palvelujen tuotannon markkinaehtoistamisesta, vaan siitä, 
sallitaanko niissä voitontavoittelu vai ei. Juuri tämän voitontavoittelun on nähty 
aiheuttavan erityisiä ongelmia.20 

Taloustieteessä klassikkoartikkeliksi muodostuneen Hartin et al. (1997) pääar-
gumentti oli, että mikäli palvelun laatua on vaikea havaita ja verifioida (todentaa) 
– kuten sote-palveluissa yleensä on asianlaita – niin voittoa tavoittelevilla yrityksillä 
on kannustin tavoitella kustannussäästöjä tinkimällä laadusta. Julkisella sektorilla 
ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä ei tätä pyrkimystä ole.21 Lisäksi niiden 
henkilöstöllä voi olla vahvempi julkisen palvelun motivaatio, joka voi puolestaan 
tuoda kustannussäästöjä mm. korkeamman tuottavuuden ja työajan lahjoittamisen 
muodossa (Taimio 2013). 

Julkinen sektori voi myös säästää monopsoni- eli yksinostajavoimansa avulla 
palkkauskustannuksissa. Lisäksi monille julkisille palveluille kuten esimerkiksi van-
hus- ja varhaiskasvatuspalveluille on tärkeää institutionaalinen vakaus, so. se, ettei 
palveluntuottaja vaihdu vähän väliä ulkoistusten ja kilpailuttamisten seurauksena.

20 Puhuessaan eduskunnalle 29.3.2017 nobelisti Bengt Holmström varoitti: ”Jos julkiseen sektoriin otetaan 
yksityisen sektorin ajattelua sisään, silloin ollaan perusajattelultaan väärällä tiellä.” Hän korosti, että 
julkisen sektorin voima ja etu ovat siinä, ettei sen tarvitse maksimoida voittoaan, vaan se voi huomioida 
muita yhteiskunnallisesti tärkeitä aspekteja. Ks. https://www.eduskunta.fi/FI/suomi100/bengtholmst-
rominjuhlapuhe/Sivut/default.aspx .
21 Niillä voi kuitenkin olla pyrkimystä kustannussäästöihin muista syistä. Toisaalta voittoa tavoittele-
mattomien yhteisöjen olemassaolon selitykseksi on jopa tarjottu sitä, että sellainen organisaatiomuoto 
on asiakkaille signaali laadusta. Ks. tarkemmin Taimio (2015).
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Valinnanvapautta on ajettu sisään jo kauan Ruotsissa, josta se onkin tuotu Suo-
men sote-uudistukseen vähän muokattuna versiona. Valinnanvapaus tuli siellä itse 
asiassa mukaan vasta sen jälkeen, kun oli tehty uudistuksia, joissa ulkoistettiin ja 
kilpailutettiin sote-palveluja, erityisesti vanhuspalveluja. Szebehely (2017) on 
luonut katsauksen näihin uudistuksiin ja niitä koskevaan tutkimustietoon. Hän ko-
rostaa yksityisten tuottajien voitontavoittelun keskeistä merkitystä. Ulkoistaminen, 
kilpailuttaminen ja valinnanvapaus eivät Ruotsissa näytä tuoneen kokonaisuudes-
saan kustannussäästöjä vaan lisää valvontaa, sääntöjä ja byrokratiaa. 

Ruotsissa sote-palvelujen laatu on heikentynyt erityisesti isojen yhtiöiden pyörit-
tämissä yksiköissä. Tämä on täsmälleen sitä mitä jo teoriankin mukaan ennustetaan 
tapahtuvan, kun tällaisten julkisten palvelujen tuotantoa ulkoistetaan voittoa tavoit-
televille yrityksille. Sote-palveluissa laadun havaitseminen on usein vaikeaa, joten 
siitä tinkiminen onnistuu. Viranomaiset taas reagoivat tähän lisäämällä valvontaa 
ja byrokratiaa, mikä lisää kokonaiskustannuksia. Näitä ns. transaktiokustannuksia 
on vähemmän julkisen sektorin omassa tuotannossa. 

Kuten Szebehely (2017) kertoo, Ruotsissa on hanke rajoittaa sote-yritysten 
voittoja. Tässä suhteessa Virossa on voimassa mielenkiintoinen sääntö22: terveys-
palveluyrityksen omistajan on aina oltava lääkäri. Tämä sulkee markkinoilta pois 
isot, pääomasijoittajien omistamat monikansalliset yhtiöt, jotka siirtävät voittonsa 
veroparatiiseihin. Suomessa sen sijaan nämä yhtiöt ovat sote-uudistusta ennakoi-
den laajenemassa, ja – kuten Szebehely mainitsee – ruotsalainen keskustelu niiden 
voittojen rajoittamisesta lisää niiden kiinnostusta Suomea kohtaan, jossa tämä kes-
kustelu ei ainakaan vielä ole alkanut.

Laadukkaita empiirisiä tutkimuksia sote-palvelujen ulkoistamisesta on melko 
niukalti. Pirttilä ja Taimio (2011) raportoivat laajasta suomalaisesta tutki-
muksesta, joka koski ikäihmisten asumispalveluita. Julkiset yksiköt osoittautuivat 
yksityisiä halvemmiksi, lähinnä koska ne olivat isompia ja pystyivät siten hyödyntä-
mään skaalaetuja. Laadussa ei havaittu eroja, ilmeisesti koska sopimukset ja niiden 
valvonta yksityisten tuottajien kohdalla olivat tiukkoja. Transaktiokustannuksia ei 
kuitenkaan kyetty arvioimaan.

Pitkänen ja Pekola (2016) ovat vetäneet yhteen empiirisiä tutkimuksia ter-
veyspalveluista, mutta niissä on katsottu ensisijaisesti sitä, miten potilaat hakeu-
tuvat laadukkaaksi uskomaansa hoitoon, ei oikeasti kilpailun tai valinnanvapauden 
vaikuttavuutta. Sinervo ja Tynkkynen (2017) ovatkin korostaneet, ettei asia-
kastyytyväisyys terveyspalveluissa ole sama asia kuin hyvä hoito. Olisi mitattava 

22 Ks. Kauppalehti 19.5.2017, takasivu.
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näiden palvelujen vaikuttavuutta pitemmän päälle, mikä on tutkimuksen kannalta 
haastavaa. Suomessa toteutetuissa valinnanvapauskokeiluissa on myös jo havaittu, 
että sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena ollut palvelujen integrointi on tosi 
vaikeaa. Uusimmassa esityksessä siitä onkin jo pitkälti luovuttu.

Hyvinvointivaltion hyvinvointivaikutukset erilaisten 
indikaattorien valossa 

Onko kansalaisten hyvinvointi lisääntynyt?
Tapahtuiko kansalaisten hyvinvoinnin kehityksessä käänne joskus 1990-luvulla niin 
kuin monilla muilla aiemmin tarkastelemillamme hyvinvointivaltion mittareilla 
näyttää? Tämän kirjan johdannossa todettiin jo, kuinka asukasta kohden lasketun 
bkt:n kehityksessä tapahtui notkahdus 1990-luvun laman aikana ja myös viime 
vuosina. Bkt per capita on yksi elintason mittari, jota usein käytetään virheelli-
sesti kuvaamaan kansalaisten hyvinvoinnin kehitystä. Se edustaa kuitenkin vain 
tuotettujen tavaroiden ja palvelujen määrää.

Esitelmöidessään Palkansaajien tutkimuslaitoksen 40-vuotisjuhlaseminaarissa 
marraskuussa 2011 Matti Pohjola (2013) esitteli yksinkertaisen utilitaristisen 
hyvinvointimittarin, joka yhdistää yksilöllistä kulutusta, vapaa-aikaa, tuloeroja ja 
eliniän odotetta kulutusekvivalentiksi hyvinvoinniksi. Vuodesta 1975 alkavassa ai-
neistossa näkyy myös kaksi notkahdusta, 1990-luvun lama ja 2008 alkanut finans-
sikriisi. Pohjola toteaa tulonjaon eriarvoisuuden kasvun hidastaneen hyvinvoinnin 
kasvua, mutta erityisesti kulutuksen kasvu ja myös vapaa-ajan lisääntyminen ja elin-
ajanodotteen pidentyminen ovat enemmän kuin kompensoineet sen vaikutuksen. 
Tulos on tietenkin hyvin riippuvainen siitä, mikä paino tässä mittarissa annetaan 
kullekin neljälle eri komponentille. Sitä paitsi niiden joukosta puuttuvat kokonaan 
mm. köyhyys ja julkiset palvelut, jotka aivan hyvin voitaisiin ottaa huomioon.

Usein käytetty taloudellisen hyvinvoinnin indikaattori on oikaistu kotitalouk-
sien käytettävissä oleva reaalitulo (kuvio 16), joka sisältää tulojen uudelleenjaon 
lisäksi kotitalouksille tarjotut julkiset palvelut. Vuodesta 1975 lähtien se on yleensä 
osoittanut taloudellisen hyvinvoinnin kasvua. Se on käyttäytynyt samansuuntaisesti 
ja – ns. automaattisten vakauttajien ansiosta – hieman rauhallisemmin kuin asu-
kasta kohti laskettu bkt, jota se on kuitenkin seurannut viiveellä. ”Myöhästyneet” 
reaktiot heijastavat sellaista talouspolitiikkaa, missä bkt:n kasvun hidastuessa ja 
julkisen talouden velkaantuessa on kiristetty verotusta ja/tai leikattu tulonsiirtoja 
ja julkisia palveluja. 
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Kuvio 16. Bkt:n volyymi asukasta kohti ja kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva reaalitulo 
asukasta kohti 1975–2016, muutos edellisestä vuodesta, %.

Bruttokansantuote, volyymin vuosimuutos, prosenttia
Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, volyymin vuosimuutos, %-10
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Lähde: TILASTOKESKUS.

Eräsaari (2007) on väittänyt, että 1990-luvulta lähtien karsintaa on tehty enem-
män palveluissa kuin tulonsiirroissa. Pylkkänen ja Sallila (2008) sekä Suo-
niemi ym. (2010) ovat tarkastelleet hyvinvointipalvelujen vaikutusta tulonjakoon. 
Palvelujen kehityksen tarkka mittaaminen hyvinvoinnin kehityksen arvioimiseksi 
on kuitenkin hankalaa, koska samalla pitäisi ottaa huomioon niiden muuttuva tarve 
ja – kuten edellä todettiin - se, että niiden laatu voi olla vaikeasti havaittavaa.

On myös esitetty hyvinvoinnin mittareita, joiden pitkät aikasarjat osoittavat hy-
vinvoinnin alentuneen selvästi samaan aikaan kun elintasoa mittaava bkt henkeä 
kohti on kasvanut (esim. Hoffrén 2011). Niiden ongelma on epäuskottavuus – ei 
huomioida esimerkiksi sellaisia hyvinvointiamme kohottaneita tekijöitä kuin tie-
totekniikan ja lääketieteen kehitys – sekä mittariin sisältyvien tekijöiden heikosti 
perusteltu valinta ja painotus (Savela 2009, Pekkarinen 2011, Pohjola 2011). 
Toisaalta YK:n julkaisema moniulotteinen hyvinvointi-indikaattori, Inhimillisen 
kehityksen indeksi23 osoittaa Suomelle tasaista nousua. Tilastokeskus on koonnut 
useita hyvinvointia tai elämänlaatua kuvaavia indikaattoreita Findikaattori.fi- si-
vustolleen.

Edellä mainitut hyvinvointimittarit ovat objektiivisia, koska ne perustuvat ti-
lastotietoihin eivätkä mielipidemittauksiin. Jälkimmäisessä tapauksessa on kyse 
subjektiivisista indikaattoreista, joista yleisimmät ovat onnellisuus ja tyytyväisyys 

23 Ks. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/FIN
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elämään. Kuuluisa Easterlinin (1974) paradoksi väittää, että joltakin elintasolta 
alkaen sen nousu ei enää lisää kehittyneiden maiden asukkaiden onnellisuutta. Tämä 
hypoteesi ei kuitenkaan ole kestänyt lähempää tarkastelua uusimmissa empiirisissä 
tutkimuksissa.24 Tyytyväisyydestä elämään löytyy suomalaisia havaintoja, joiden 
mukaan siinä on tapahtunut lievää nousua vuodesta 1990 lähtien. 25 

Subjektiivisiin hyvinvointimittareihin liittyy kuitenkin paljon ongelmia, joiden 
takia ne eivät sovi ainakaan hyvinvointivaltion vaikuttavuuden arviointiin. Kysy-
myksenasettelulla on niissä merkitystä. Kysymykset voidaan ymmärtää eri tavoin 
eri aikoina, eri maissa ja eri kulttuureissa, joten tulokset eivät ole vertailukelpoisia. 
Lisäksi vastauksiin voi sisältyä harhaa sen johdosta, että kansalaiset vastaavat niin 
kuin he kuvittelevat kysyjän toivovan tai odottavan. Joissakin kyselytutkimuksissa 
on käynyt ilmi, että vastaajat katsovat onnellisuutensa riippuvan aivan muista kuin 
taloudellisista tai hyvinvointivaltioon yleensä liitetyistä tekijöistä.

Suomi kansainvälisessä vertailussa
Tilastokeskus on koonnut 100-vuotiaan Suomen kunniaksi pitkän listan erilaisista 
indikaattoreista, joiden mukaan Suomi on maailman kärjessä tai aivan sen tun-
tumassa.26 Hyvinvointivaltion kannalta esimerkkeinä niistä mainittakoon tässä 
inhimillinen hyvinvointi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tyytyväisyys elämään, 
tasa-arvo, tuloerot, köyhyysaste, peruskoulutus sekä erilaiset äitien ja lasten hy-
vinvoinnin ulottuvuudet. 

Tämän artikkelin verkkoliitteessä on taulukko, johon olemme koonneet erilaisia 
kansainvälisiä hyvinvoinnin yhdistelmäindikaattoreita. Jotkut indeksit ovat varsin 
kirjavia ja niihin voi joissakin tapauksissa sisältyä tekijöitä, joilla ei ole suoraa yh-
teyttä hyvinvointiin. Niistä mainittakoon erityisesti Social Progress Index27, joka on 
maailman kattavin elämänlaatuvertailu. Sitä pidetään hyvänä mahdollisuuksien ta-
sa-arvon mittarina. SPI koostuu kolmesta ulottuvuudesta: perustarpeet, hyvinvoin-
nin perusta ja mahdollisuudet. Näistä Suomi menestyy erityisesti perustarpeiden 
(3.) ja mahdollisuuksien (3.) osalta. Sen sijaan hyvinvoinnin perustan mittareissa 
Suomen osalta on suurta vaihtelua. Kokonaisindeksin osalta Suomi sijoittuu toiseksi. 

Suomi on monilla muillakin hyvinvointi-indikaattoreilla huippumaa ja on itse 
asiassa ollut sitä jo pitkään. Yleensäkin Pohjoismaat sijoittuvat hyvinvointimittarien 

24 Ks. esim. https://ourworldindata.org/happiness-and-life-satisfaction/ . Max Roserin vetämä ”Our 
World in Data”-projekti Oxfordin yliopistossa on tuottanut valtavasti aineistoa, joka käsittelee myös 
tämän artikkelin aihepiirejä kansainvälisestä vertailunäkökulmasta.
25 Ks. http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_nat/nat_fp.php
26 Ks. http://tilastokeskus.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html 
27 Ks. http://www.socialprogressindex.com 
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kärkisijoille. Vaikka syy-seuraussuhteita on usein vaikea vahvistaa, kertoo sijoittu-
minen lukuisten vertailujen kärkeen siitä, että pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli 
on parhaiten onnistunut malli (ks. myös Tanninen 2007, 2008). 

Mielenkiintoista on tässä yhteydessä todeta myös, ettei suomalaisesta hyvin-
vointivaltiosta näytä olleen erityisemmin haittaa yrittämiselle. Esimerkiksi Grant 
Thorntonin ”Global Dynamism Index”, joka pyrkii vertaamaan yrittämisen edel-
lytyksiä eri maissa, on rankannut Suomen tässä suhteessa neljänneksi parhaaksi 
60 maan joukossa. Forbesin 139 maan ”Best Countries for Business”-listalta Suomi 
löytyy sijalta 8.28

Näin ollen voidaan sanoa, että vaikuttavuusmittareiden näkökulmasta suomalaisen 
hyvinvointivaltion lasku ei ole ainakaan vielä ollut kovin paha. Toisaalta esimerkiksi 
OECD:n uusimman Employment Outlookin verkkosivulla29 sijaitseva interaktiivinen 
taulukko muistuttaa ulottuvuuksista kuten työllisyydestä ja työttömyydestä, joissa 
meillä ei menekään niin hyvin. Paraikaa euroalueen keskimääräinen työttömyys-
aste onkin putoamassa Suomen alapuolelle. OECD:n julkaisemien PISA-tulosten 
heikkeneminen huolettaa (Kirjavainen ja Pulkkinen 2017), ja Tilastokeskus 
on äskettäin julkaissut tiedon, että suomalaisten miesten elinajanodote kääntyi 
viime vuonna laskuun. Myös koulutustason laskusta on jo merkkejä (Kalenius 
ja Karhunen 2017).

Pohjoismaiden ja erityisesti Suomen hyvinvointivaltion vaikuttavuuden kan-
sainvälistä vertailua varten otamme esimerkiksi edellä mainitun Social Progress 
Indexin (SPI), jonka olemme liittäneet eo. kuviossa 3 esitettyihin julkisiin nettoso-
siaalimenoihin.30 Kuviosta 17 näemme, että yhteys niiden välillä on melko vahvasti 
positiivinen. Luvut eivät ole samalta vuodelta mutta ne ovat tuskin vaihdelleet 
paljoa peräkkäisinä vuosina.

28 Ks. https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/#tab:overall .
29 Ks. http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm 
30 Muita vastaavia vertailuja löytyy tämän artikkelin verkkoliitteestä. Wilkinsonin ja Pickettin 
(2011) kuuluisa eriarvoisuutta käsittelevä teos liittää erilaisia hyvinvointi-indikaattoreita ennen kaikkea 
tuloeroihin. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin tässä artikkelissa.
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Kuvio 17. Social Progress Index vuonna 2014 ja ostovoimakorjatut julkiset nettososiaalimenot 
henkeä kohti vuonna 2013.
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Lähde: SOCIAL PROGRESS INDEX ja OECD:n SOCX-tietokanta.

Suomalaisen hyvinvointivaltion pahimpia ongelmia on terveydenhuolto, jossa 
tunnetusti esiintyy verrattain paljon eriarvoisuutta eri väestöryhmien ja alueiden 
välillä. Sote-uudistuksen tavoitteeksi on asetettu näiden erojen kaventaminen. Yksi 
käytetyimpiä terveysmittareita on elinajanodote, jonka kansainvälisessä vertailussa 
Suomi ei sijoitu kärkeen. Yhteys hyvinvointivaltion laajuuteen ei ole kovin voimakas 
(kuvio 18), mihin vaikuttanevat mm. terveydenhuoltojärjestelmän rakenne, elintavat, 
ruokavaliot yms. Toisaalta ruotsalaisen Health Consumer Powerhouse- tutkimuslai-
toksen julkaiseman Euro Health Consumer Index 2016:n mukaan Suomen tervey-
denhuolto on vertailussa mukana olleiden 35 Euroopan maan kustannustehokkain 
(Björnberg 2017, kohta 1.3.8.).
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Kuvio 18. Elinajanodote vuonna 2015 ja ostovoimakorjatut julkiset nettososiaalimenot henkeä 
kohti vuonna 2013.
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Lähde: IMF, OECD.

Onko velkaantuminen syy supistaa hyvinvointivaltiota? 

Myyttejä ja väärinkäsityksiä
Artikkelimme alkupuolella kerroimme, kuinka 1970-luvun puolivälissä päähuolenai-
heena oli maksutasekriisi, joka uhkasi tyhjentää maan valuuttavarannon. Tilannetta 
pyrittiin ratkaisemaan mm. finanssipolitiikan kiristämisellä, jonka vaikutukset hy-
vinvointivaltion kehitykseen kuitenkin jäivät vain väliaikaisiksi (vrt. kuvio 2). Vasta 
1990-luvun laman myötä revennyttä julkista velkaantumista (ks. kuvio 7) käytettiin 
perusteena hyvinvointimenojen tuntuville leikkauksille. Valtio otti velkasokin vas-
taan ja edellytti myös kunnilta säästölinjaa.

Valtion velkaantumiseen liittyy myyttejä ja väärinkäsityksiä, jopa harhauttamis-
ta. Ehkä pahin niistä on kotitalousanalogia: jos minun on sitouduttava lainani ta-
kaisinmaksuun, niin valtionkin on tehtävä niin. Valtio on kuitenkin periaatteessa 
ikuinen eikä sen välttämättä tarvitse koskaan kuolettaa velkaansa. Erääntyneiden 
lainojen tilalle se voi ottaa uusia.31 Myös yritykset ja pankit voivat yleensä toimia 
samoin, mutta valtiontalouden samastaminen kotitalouteen on yleensä se, mikä tulee 

31 Vuonna 1995 Suomen julkisyhteisöjen yhteenlaskettu velka oli noin 54 miljardia euroa, kun 
se vuoden 2016 lopussa oli jo 136 miljardia euroa. Tällä välin oli lainoja uusittu jo monta kertaa ja otettu 
lisää yli kaksinkertainen määrä. Velan suhde bkt:en oli samana aikana noussut vain 8 prosenttiyksikköä 
63,1 prosenttiin.
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kansalaisille ensimmäiseksi mieleen. Kotitalousanalogialla onkin helppo hämätä 
perusteltaessa menoleikkauksia.  

On myös harhaanjohtamista esittää, että valtion velka jää tulevien sukupolvien 
maksettavaksi. Jos sitä ei kuoleteta, niin maksettavaksi jäävät vain velanhoitokulut 
eli korot. Toki niistäkin saattaa joskus koitua iso taakka.

Poliitikoissa, ekonomisteissa ja muissa kansalaisissa on niitäkin, jotka vastusta-
vat valtion velkaantumista ideologisista tai edunvalvonnallisista syistä. He saatta-
vat pelätä, että velalla rahoitetut menot jäävät pysyviksi ja edistävät siten julkisen 
sektorin paisumista. He haluaisivat sen sijaan supistaa julkista sektoria, mikä loisi 
lisää liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka heidän mielestään toimivat 
tehokkaammin. Samaa tarkoitusta palvelee heidän innokkuutensa keventää ve-
rotusta, mikä yleensä johtaakin valtion velkaantumisen kiihtymiseen – ja uusiin 
leikkausvaatimuksiin.

Valtion velka voi kasvaa ilman, että velkataakka kasvaa. Rahoitusmarkkinat mit-
taavat velkataakkaa velan suhteena bruttokansantuotteeseen. Velka voi siis yleensä 
kasvaa ainakin samaa vauhtia kuin tämän osamäärän nimittäjä eli bkt:n arvo, so. 
talouskasvun ja inflaation summan verran.

Velkataakan todellinen rasitus ovat sen korkokulut
Valtioiden velkataakkoja ovat yleensä eniten paisuttaneet sodat ja talouskriisit (ku-
vio 19). Isot velkataakat ovat sitten pyrkineet sulamaan. Ennen 1. maailmansotaa 
tähän käytettiin monesti budjettiylijäämiä, siis velkojen takaisinmaksua, mutta sen 
jälkeen tämä kireä politiikka kohtasi laajentuneen demokratian paineet. Niinpä 
velkataakat ovat yleensä sulaneet talouskasvulla ja inflaatiolla, jotka suurentavat 
velkasuhteen nimittäjää, bkt:n arvoa (esim. Ellison ja Scott 2017). Kovin har-
vinaista ei ole ollut myöskään velkojen anteeksianto, maksamatta jättäminen tai 
jonkinlainen uudelleenjärjestely, esimerkiksi muuttaminen velkojan omaisuudeksi 
jossain muodossa.
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Kuvio 19. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen 1880–2012, %. Maaryhmissä on 
käytetty bkt-painotettuja keskiarvoja.
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Lähde: IMF FAD Historical Database of Public Debt. 

Yksi syy siihen, miksi Suomessa kiinnitetään niin paljon huomiota valtionvelkaan, 
löytyy varmasti historiasta. Mikään muu maa kuin Suomi ei maksanut kokonaan 
takaisin Yhdysvalloilta 1. maailmansodan aikana tai pian sen jälkeen ottamaan-
sa lainaa. Muut maat lakkasivat lyhentämästä velkaansa jo Suuren Laman aikana 
1932–1933. Suomella oli kansainvälisillä lainamarkkinoilla huono maine aiempien 
kyseenalaisten lainanmaksujärjestelyjensä ja poliittisten levottomuuksiensa (Kan-
salaissota 1918 ja Mäntsälän kapina 1932) takia. Suomi oli uusi ja tuntematon maa, 
jonka velka Yhdysvalloille oli verraten pieni suhteessa sen muihin sitoumuksiin. 
Maksamalla vuonna 1919 ottamansa ns. Hoover-lainan kokonaan takaisin vuoteen 
1976 mennessä nuori kansakunta saavutti valtavaa myönteistä huomiota ja luotet-
tavan maineen velkamarkkinoilla vuosikymmeniksi.32 

Kuviosta 19 näkyy selvästi, kuinka Suomi on harrastanut lähes koko itsenäisyy-
tensä ajan julkisen velkaantumisen suhteen varovaisempaa linjaa kuin muut maat 

32 Hoover-velkaa käsitelleessä artikkelissaan Hjerppe ja Ikonen (1995) kirjoittivat: ”Päätös jatkaa 
velanmaksua ei ollut vahinko, se ei johtunut väärinkäsityksestä tai suomalaisten talouspoliitikkojen sini-
silmäisestä hölmöydestä, vaan se oli täysin tietoinen pyrkimys hankkia nuorelle kansakunnalle luotettava 
maine. Lisäksi päätöksen takana näyttäisi olleen usko siihen, että Euroopan maat ja Yhdysvallat pystyvät 
sopimaan velkajärjestelyistään, eikä Suomen tarvitse maksaa koko velkaa takaisin.” Nykypäivänä tällainen 
ylilyönti kuulostaisi ennemminkin kansallisen alemmuudentunteen ilmaukselta – samanlaiselta kuin 
ilmeisen liiallinen, hyvin moninaisilla tavoilla ilmenevä kiinnostus siihen, mitä muut meistä ajattelevat.
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keskimäärin. Sotienjälkeisenä aikana pääomaköyhä maa ohjasi säästöjä investoin-
teihin (ks. Sauramon ja Oeschin artikkeli tässä kirjassa). Samalla 1970-luvun lopulle 
saakka, osana ”talouspolitiikan pitkää linjaa” (Pekkarinen ja Vartiainen 1993; 
Pekkarinen 1993), finanssipolitiikka noudatti ns. kameralistista kassaperiaatetta, 
jonka mukaan valtio rahoitti juoksevilla tuloillaan paitsi menonsa myös antolainauk-
sensa, minkä seurauksena julkinen talous oli usein ylijäämäinen. Niinpä 1970-luvun 
puolivälissä velka kuihtui lähes olemattomaksi, alle kahteen prosenttiin bkt:stä, 
josta se nousi ensin hitaasti ja sitten 1990-luvun lamassa jyrkästi yli 56 prosenttiin. 
Alennuttuaan viime vuosikymmenellä 35 prosenttiin se on Suuren Taantuman myötä 
kohonnut jo hieman edellisen huippunsa yläpuolelle.

Oheisessa kuviossa 20 on esitetty julkisyhteisöjen kaikkien rahoitusvarojen ja vel-
kojen käypä arvo vuosien 1995–2016 lopussa.33 Julkisen talouden tarkastelussa rajoi-
tutaan usein vain tuloihin ja menoihin. Oleellista on laajentaa tarkastelu koskemaan 
tulo- ja menovirtojen ohella julkisen sektorin varoja ja velkoja, jotka myös vaikuttavat 
sen taloudelliseen asemaan. Työeläkerahastoja on kartutettu jo yli 50 vuotta, ja ne 
muodostavat nykyään valtaosan julkisesta rahoitusvarallisuudesta. Julkisyhteisöjen 
varat olivat tarkastelujaksona suurimmillaan vuoden 2016 lopussa. Ne olivat myös 
suhteessa kansantuotteeseen suuremmat kuin koskaan tilastoituna aikana.

Kuvio 20. Julkisyhteisöjen rahoitusvarat ja velat vuosien 1995 - 2016 lopussa suhteessa ko. 
vuoden bruttokansantuotteeseen, prosenttia.
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Lähde: TILASTOKESKUS, rahoitustilinpito.

33 Kuvio 19 alkaa vasta vuodesta 1995, koska aiempina vuosina tilastointi ei ole ollut yhtenäistä. IMF:n 
data aiemmilta vuosilta kuviossa 18 perustuu sen omiin arvioihin, joissa on katkoksia.
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Julkisyhteisöjen omistamien osakkeiden kurssien kehitys heijastuu nettorahoi-
tusvarallisuuden muutoksiin. Huomionarvoista on, että nettorahoitusvarat ovat 
kasvaneet vuoden 2011 jälkeen joka vuosi. Vuoden 2016 lopussa ne olivat 115 miljar-
dia euroa, ja niiden suhde bkt:en, 53 prosenttia, oli kehittyneiden maiden toiseksi 
suurin Norjan jälkeen. 

Käytännössä kysymys on siitä, että eläkerahastojen varat ovat kasvaneet enemmän 
kuin valtion ja kuntien velka. Siihen nähden tuntuu hämmentävältä, miten pahana 
julkisen sektorin velkaongelmaa yleisessä keskustelussa pidetään. Tilanne on var-
sin erikoinen. Suomen talous oli taantumassa monta vuotta ja julkinen sektori on 
ollut alijäämäinen, mutta kuitenkin sen varat ovat kasvaneet enemmän kuin velat. 
Velkahysteriaan ei ole aihetta.

Rahoitusvarallisuuden lisäksi julkisyhteisöillä on reaalivarallisuutta, rakennuksia, 
rakennelmia, maata, koneita ym. Julkisyhteisöjen reaalivarojen arvo oli vuoden 
2016 lopussa 161 miljardia euroa eli yli puolet rahoitusvarojen arvosta (283 miljar-
dia euroa). Yhteensä ne olivat 444 miljardia euroa, kun velat olivat 168 miljardia 
euroa. Koko julkinen nettovarallisuus oli siis 276 miljardia euroa eli 128 prosenttia 
suhteessa bkt:en.

Suomen viime vuoden lopun julkisyhteisöjen velasta vajaat 116 miljardia euroa 
oli valtiolla, vajaat 20 miljardia euroa kunnilla ja runsaat 2 miljardia euroa sosiaa-
liturvarahastoilla. Velan kokonaismäärä jatkaa vielä kasvuaan, mutta velkataakan 
(velka/bkt) nousu pysähtyi jo viime vuonna. Nyt näyttää talouskasvun kiihtyessä 
hyvin mahdolliselta, että velkasuhde alenee jatkossa. Sitä kannattaa seurata miljar-
dien sijasta, koska bkt on se laaja veropohja, josta velanhoito rahoitetaan.

Koska valtion ei aina välttämättä tarvitse lyhentää velkaansa, muodostuvat velan 
todelliseksi rasitukseksi sen korkokulut. Valtion korkokulut suhteessa bkt:en olivat 
suurimmillaan vuonna 1997, 4,8 prosenttia, mutta tänä vuonna niiden ennakoidaan 
jäävän noin 0,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nykyinen matala korkotaso 
– lyhimmät korot ovat jopa negatiivisia – ei ole normaali, mutta korkotason mah-
dollinen nousu tulevaisuudessa on vielä hämärän peitossa. Korkokulujen nousu 
saattaisi uhata valtion muiden menoerien rahoitusta, mitä voidaan käyttää perus-
telemaan hyvinvointimenojen leikkauksia. Kuitenkin lähes kaikki kehittyneet maat 
kohtaisivat silloin aivan saman ongelman – ja vielä pahempana, koska keskimäärin 
niiden velkataakat ovat isompia kuin Suomella – ja siihen on mahdollista varautua 
myös keskuspankkien velkakirjaostoilla, jotka pitävät valtioiden velanhoitokulut 
kurissa. Näinhän on jo tehtykin.

Ennen pitkää meillä myös viriää julkinen keskustelu velan lyhentämisestä. Valtion-
velan kasvaessa se ei ole mahdollista ennen kuin valtiontalous kääntyy ylijäämäisek-
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si. Jos niin kävisi, niin ”oikeaoppista” finanssipolitiikkaa olisikin käyttää ylijäämää 
tähän tarkoitukseen, jotta valtiontaloudessa olisi taas enemmän liikkumavaraa, kun 
ajat huononevat ja korkotason nousu lisää velanhoitomenoja. 

Asiassa on vain kolme muttaa. Ensinnäkin viimeaikaiset hallitukset ovat saatta-
neet leikata valtion menoja esimerkiksi tutkimuksesta ja koulutuksesta liikaa, joten 
tilanteeseen pitää saada korjaus. Toiseksi velan ylenpalttinen kuolettaminen on 
pois muista, paljon hyödyllisemmistä menokohteista. Kolmanneksi ei ole lainkaan 
toivottavaa, että valtionvelka kutistetaan hyvin pieneksi. Rahoitusmarkkinoiden 
salkunhoitajat kaipaavat valtion velkakirjojen kaltaisia turvaavia sijoituksia muiden, 
riskipitoisempien kohteiden rinnalle. Olemassa olevat, turvalliset valtionlainat siis 
edistävät rahoitusmarkkinoiden toimintakykyä. Tämä aihe on varsin tuore tutki-
muskohde taloustieteessä. EKP on hiljattain julkaissut siitä katsauksen (Golec 
ja Perotti 2017). 

Taantuma- ja lamaoloissa on myös hyvin mahdollista, joskin vaikea todistaa, 
että velkaantumista aluksi kiihdyttävä elvytyspolitiikka rahoittaa itse itsensä tai 
jopa vähentää velkaantumista (esim. Haaparanta 2015). Niin paljon sellainen 
politiikka saattaa lisätä kasvun kautta verotuloja ja supistaa sosiaalimenoja. Ny-
kyään yhä useampi tutkimus – tuoreimpana Auerbach ja Gorodnichenko 
(2017) – väittää, ettei finanssikriisin jälkeinen finanssipoliittinen elvytys kohottanut 
velkasuhteita. Itse asiassa elvytys voi tehdä velasta kestävämpää. Elvytys toimii, 
vaikka velkasuhteet olisivat korkeita ja tasoilla, jollaisia monissa maissa on viime 
aikoina nähty. Saman argumentin kääntöpuoli on, että menoleikkaukset saattavat 
lisätä velkaantumista, koska ne heikentävät talouskasvua, lisäävät sosiaalimenoja 
ja supistavat verokertymiä.

Huoli luottoluokituksen alenemisesta on ylimitoitettu 
Nykyään velkasuhteen kasvun taittumista vaaditaan joskus myös viittaamalla valtion 
kansainvälisen luottoluokituksen heikkenemisen vaaraan. Kolmella suurimmalla 
luokittajalla se oli Suomelle AAA eli paras mahdollinen toistakymmentä vuotta 
ennen kuin ne pudottivat sitä yhdellä pykälällä 2014 ja 2016 (kuvio 21). Harva tai-
taa muistaa, että Suomi ei pudonnut erittäin hyvän luottokelpoisuuden A-tasolta 
(AA+, AA tai AA-) edes 1990-luvun alun lamassa, jossa valtion velkasuhde nousi 10 
prosentista pikavauhtia yli 50 prosenttiin, so. paljon enemmän kuin viimeaikaisten 
finanssi- ja eurokriisien seurauksena. Nyt luottoluokitukset ovat korkeammat, vaikka 
velkataakka on kohonnut runsaaseen 60 prosenttiin suhteessa bkt:en.
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Kuvio 21. Suomen valtion luottoluokitukset kolmelta suurimmalta luokittajalta 1/1977–10/2017.
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Lähde: VALTIOKONTTORI.

Monien tutkimusten mukaan luottoluokitukseen vaikuttavat velkaantumisen li-
säksi sellaiset tekijät kuin maan elintaso, talouskasvu, inflaatio sekä hallinnon hyvyys 
ja poliittinen vakaus.34 Niinpä kuten odottaa saattaakin, suuremmasta velkataakasta 
seuraa keskimäärin ja karkeasti ottaen alempi luottoluokitus, mutta heikommalle 
luottoluokitustasolle jää pääsääntöisesti sellaisia maita, joissa vallitsee esimerkiksi 
suurempi poliittinen epävakaus.

Nousevatko Suomen valtionlainojen korot velkataakan kasvaessa? 1990-luvun 
alussa valtion lainat kyllä kallistuivat (kansainvälisesti vertailukelpoisia viitelainoja 
laskettiin liikkeelle vuodesta 1992 lähtien), mutta liki kuuteen prosenttiyksikköön 
revennyt korkoero suhteessa Saksaan35 lähti laskuun jo syyskuussa 1992, kun markka 
päästettiin kellumaan ja heikkenemään roimasti, minkä markkinavoimat saattoivat 
odottaa vauhdittavan vientiä ja talouden elpymistä. Tammikuuhun 1993 mennessä 
korkoero oli jo kaventunut kahdella prosenttiyksiköllä. Valtion luottoluokitukset 
alkoivat kohentua vasta vuosina 1996–97 (kuvio 21). Tämä episodi on hyvä esimerk-
ki siitä, etteivät luottoluokitukset suinkaan aina määrää suoraan valtionlainojen 
korkojen kehitystä.

34 Ks. esim. Härmälä ym. (2014), Broto (2015) ja Bruha et al. (2017). Viimeksi mainitut kaksi 
tekijää ovat korostuneet enemmän finanssi- ja eurokriisien jälkeen.
35 Vertailulla Saksaan väistetään yleiset kansainväliset vaikutukset (esimerkiksi Yhdysvaltain rahapoli-
tiikan muutokset), jotka tuntuvat samalla lailla kaikkien maiden koroissa.
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Vaikuttaa siltä, että pitäytyminen kiinteässä valuuttakurssissa – marraskuun 1991 
devalvaation jäädessä ilmeisen riittämättömäksi – toimi 1990-luvun alussa pak-
kopaitana, joka esti talouskasvun ripeän uudelleenkäynnistymisen ja siten alensi 
markkinoiden arviota Suomen velanhoitokyvystä. Vastaavasti voisi odottaa, että 
devalvaatiot kokonaan pois sulkeva eurojäsenyys olisi nykyään vielä pahempi louk-
ku. Korkoero ei kuitenkaan ole revennyt, vaan nyt markkinat näyttävät luottavan 
Suomen velanhoitokykyyn. 

Kuvio 22. Suomen valtionlainojen korkoero suhteessa Saksaan ja julkinen bruttovelka suhteessa 
bkt:en 1/2000-10/2017. 
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Kun Suomen valtiontalouteen kohdistuva epäluottamus oli korkeimmillaan fi-
nanssikriisin (2008–2009) ja eurokriisin (2010–2012) yhteydessä, niin uusista val-
tionlainoista jouduttiin maksamaan tuntuvasti Saksaa korkeampia korkoja (kuvio 
22). Kriisien hellitettyä mutta velkataakan kasvaessa korkoero on kuitenkin tullut 
trendinomaisesti alas vähän samaan tapaan kuin ennen finanssikriisiä, jolloin vel-
kataakka oli kevenemään päin. Luottoluokitusten alentamiset yhdellä pykälällä 
eivät ole näkyvästi vaikuttaneet korkoeroon (ks. tarkemmin Taimio 2016a). Näin 
siitäkin huolimatta, että pääministeri Sipilän hallitus on ollut vallassa ja lietsonut 
kriisitietoisuutta erityisesti valtion velkaantumisen suhteen viedäkseen läpi yh-
teiskuntasopimustaan tai pakkolakejaan. 

Entä jos Suomen valtion luottoluokitukset alkaisivat pudota nykytasolta? Tut-
kimusta luottoluokitusten ja korkojen yhteyksistä euromaissa ei ole kovin paljon. 
Mainittakoon tässä erityisesti Aizenman et al. (2013), jotka ovat osoittaneet, 
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että luokituksen muutoksilla A-tasolla (AAA:sta A:han) on vain hyvin pieni vai-
kutus korkoihin.36 Suomen valtion luokitus voisi vielä pudota 3-4 pykälää ilman 
merkittäviä korkovaikutuksia. Muutaman kymmenen miljoonan euron lisäystä 
korkomenoihin ei pitäisi kavahtaa, jos toisella puolella painavat talouskasvua ja 
kansalaisten hyvinvointia leikkaavat julkisen talouden kiristystoimet. Näin ollen 
niillä pelottelu on perusteetonta.

Tietenkään valtion velkaantumista ei pidä päästää riistäytymään käsistä. Kan-
nattaa kuitenkin olla hyvin varovainen tulkittaessa luottoluokittajien vaikutuksia 
valtionvelan korkoihin.37 

Suomen valtionvelan korkokulut laskevat Valtiokonttorin arvion mukaan tänä 
vuonna 1 346 miljoonaan euroon. Valtion lyhimmät lainakorot ovat negatiivisia. 10 
vuoden korkokin on (7.11.2017) alle 0,5 prosenttia. On tietenkin merkittävä riski, että 
velanhoitokulut nousevat joskus roimasti. Niitä on mahdollista rajoittaa ottamalla 
nyt ultrapitkiä lainoja, joiden korkokulut on lukittu.

Erittäin outoa on, ettei Suomi ole lähtenyt laskemaan liikkeelle tällaisia ultrapitkiä 
ja matalakorkoisia valtionlainoja, toisin kuin monet muut euromaat. Esimerkiksi 
Belgia ja Irlanti ovat saaneet 100-vuotisten lainojensa koroiksi 2,3 prosenttia, mikä 
rajoittaa korkoriskiä merkittävästi. Suomen pidättyvyys herättää kysymyksiä. Ei-
hän voi olla kyse niin lyhytnäköisestä päätöksestä, että nautitaan nyt lyhyempien 
lainojen matalista koroista välittämättä siitä, että ne voivat nousta myöhemmin 
paljon korkeammalle.

Kestävyysvajelaskelmien oletuksia on vedetty hatusta
Suomen hallituksen talouspolitiikka nojautuu edelleen hyvin pitkälle julkisen ta-
louden kestävyysvajeen käsitteeseen. Kestävyysvaje, joka pisimmillään lasketaan 
täältä ikuisuuteen, on kuitenkin erittäin kyseenalainen mittari. Sen mukainen tarve 
tehdä leikkauksia tai veronkorotuksia, jotta estettäisiin velan hallitsematon kasvu, 
ei riipu ainoastaan jo sinänsä erittäin epävarmasta lähivuosien suhdannekehityk-
sestä ja sen vaikutuksesta julkisen talouden tilaan. Kestävyysvajelaskelmiin sisältyy 
näet sen lisäksi tavattoman suuri joukko mm. väestön, tuottavuuden, hoivamenojen 
ja korkotason kehitystä koskevia oletuksia, joista ei voi olla käytännössä mitään 
luotettavaa pitkän aikavälin tietoa (Ahola 2017, Ilmakunnas ja Lehto 2014). 

Toisin ja suoraan sanoen kestävyysvajelaskelmat perustuvat pitkälti hatusta ve-
dettyihin oletuksiin. Kuitenkin niillä perustellaan miljardien leikkauksia julkisiin 

36 Broto (2015) tuo esiin havainnon ns. luokitussyklistä: kriisin tullen luokituksia alennetaan jyrkästi, 
mutta myöhemmin niitä nostetaan hitaasti (vrt. myös Taimio 2014).
37 Ks. esim. Afonso et al. (2015) ja Taimio (2014, 2016a).
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menoihin. Harvoin on talouspolitiikassa niin vähin tiedoin perusteltu niin suuria 
päätöksiä.

Kestävyysvajelaskelmien kutsuminen ”painelaskelmiksi” ei tee niistä yhtään sen 
uskottavampia, jos laskelmat ovat erittäin huteralla pohjalla. Niitä ei tee yhtään 
vähemmän huteriksi sekään, että eräistä keskeisistä oletuksista on sovittu jossakin 
EU:n komiteassa. Niinpä Ruotsin valtiovarainministeriön alainen Konjunkturinsti-
tutet ei suosittele kestävyysvajeen käyttöä talouspoliittisen päätöksenteon pohjana. 
Suomen hallitus ja valtiovarainministeriö olisivat tässä selityksen velkaa, ellei selitys 
olisi jo tunnettu: kun EU kerran vaatii – ja niistä on hyötyä muiden talouspoliittisten 
tavoitteiden perustelemisessa. 

Eerola (2010) on kiteyttänyt tutkimuskirjallisuuden niin, että veroasteella ja 
talouskasvulla ei näytä olevan selvää yhteyttä. (Toki verotuksen rakenteella saattaa 
myös olla vaikutusta.) Näin ollen voitaisiin katsoa, miten paljon veroasteen alen-
tamisella on menetetty verotuloja ja siten paisutettu kestävyysvajetta. Honka-
nen (2009) on laskenut, että vuosina 1995–2009 toteutetut tuloveron kevennykset 
merkitsivät vuoden 2006 rahassa laskettuina 10,4 miljardin euron kumulatiivista 
menetystä verokertymissä. Nyttemmin veronkevennykset ovat olleet pienempiä. 
Toisaalta jos finanssipolitiikalla haetaan talouskasvua, niin menolisäykset ovat pää-
sääntöisesti tehokkaampia kuin veronkevennykset, joiden tuomasta käytettävissä 
olevien tulojen lisäyksestä osa säästetään.

Verotulojen menetyksiä syntyy myös harmaan talouden aiheuttamasta verovajees-
ta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle laaditun raportin (Hirvonen ym. 2010) 
karkean arvion mukaan veromenetykset olivat vuonna 2008 noin 4,5–5,5 miljardia 
euroa, josta arvonlisäveron osuus oli noin 2 miljardia euroa. Sittemmin verohallinto, 
IMF ja EU:n komissio ovat arvioineet arvonlisäveron vajeeksi noin 1 miljardia euroa. 
Ei kuitenkaan olisi mahdollista paikata ankarillakaan toimilla kuin osa verovajeesta.

Yleinen arvio kestävyysvajeen koostumuksesta on myös, että työeläkejärjestelmässä 
on kestävyysylijäämää noin yksi prosentti suhteessa bkt:en. Työeläkevaroja ei voida 
helposti siirtää kattamaan valtion ja kuntien velkoja, mutta olisi mahdollista alentaa 
eläkemaksuja tai nostaa eläkkeitä, jolloin verotulot saataisiin nousuun. Myös eläke-
rahastojen sijoitusstrategiaa voitaisiin muuttaa tukemaan muuta julkista taloutta. 

Keskipitkän aikavälin velkaantumismittarina EU:ssa käytetään julkisen ta-
louden rakenteellista alijäämää, jossa toteutuvasta alijäämästä poistetaan suh-
danne- ja kertaluonteiset tekijät. Suomi on sitoutunut tavoitteeseen, että tämä 
alijäämä on enintään 0,5 prosenttia suhteessa bkt:en. Tämäkin mittari ja siihen 
perustuva kriteeri ovat erittäin kyseenalaisia. Rakenteellinen alijäämä seurailee 
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liikaa suhdannekehitystä ja siis yliarvioi alijäämää ennen kaikkea siksi, että sen 
laskemisessa käytetyn potentiaalisen tuotannon laskentamenetelmä johtaa tähän.38

Kuten Kieman artikkelissa tässä kirjassa tarkemmin kuvataan, 2010-luvun eu-
rokriisin yhteydessä EMUn monet jäsenmaat joutuivat harjoittamaan melko kireää 
finanssipolitiikkaa menoleikkauksineen ja veronkorotuksineen. Politiikan taustalla 
oli ns. Maastrichtin sopimus (1992) ja erityisesti Saksan vaatimuksesta vuonna 1997 
käyttöön otettu vakaus- ja kasvusopimus, joka rajoittaa julkisen velan enintään 60 
prosenttiin ja alijäämän enintään 3 prosenttiin suhteessa bkt:en. 

Kiristyspolitiikan seuraus oli kuitenkin pitkittynyt taantuma. EU:n komissio, joka 
valvoo vakaus- ja kasvusopimuksen toteutumista, onkin nyttemmin ollut huolissaan 
siitä, että liian tiukka linja lisäisi populististen ja EU-vastaisten puolueiden kanna-
tusta. Niinpä se on entistä enemmän joustanut ja myöntänyt poikkeuksia velka- ja 
alijäämäkriteereihin (Taimio 2016b, 37–38). Ollaan kuitenkin vielä kaukana siitä, 
että poliitikot tai komissio yleisesti myöntäisivät EU:n velkakriteerit kyseenalaisiksi. 

Suomalaisen velkakeskustelun painottuminen kestävyysvajeeseen ja rakenteelli-
seen alijäämään on ilmeisesti estänyt näkemästä, että komissio on myös kehittänyt 
suuren joukon erilaisia muita velkaantumisen seurannan kriteerejä. Niistä ei meillä 
ole paljoa keskusteltu. Hyvä puoli monissa niistä on, että ne perustuvat sellaisiin 
melko lyhyen aikavälin mittareihin, joista meillä voi olla paljon luotettavampia arvi-
oita kuin kestävyysvajeesta. Komission ”Debt Sustainability Monitor” (European 
Commission 2017) suorastaan tulvii niitä, mutta niistä muodostuva kokonaiskuva 
on erittäin sekava ja sitä on vaikea tulkita. 

Suomen velkaraja on vielä kaukana

On kuitenkin eri asia välittää julkisesta velasta kuin nostaa kestävyysvaje kuta-
kuinkin kaiken talouspoliittisen päätöksenteon ohjenuoraksi. Kestävyysvajeen hyl-
kääminen ei sulje pois muita velkakestävyyden indikaattoreita. Edellä viittasimme 
mm. EU:n komission ”Debt Sustainability Monitorin” lukuisiin lyhemmän aikavälin 
mittareihin. Hieman toisenlaisen näkökulman tarjoaa viimeaikainen akateeminen 
keskustelu velkarajasta, jonka ylitettyään valtio menettää pääsyn rahoitusmark-
kinoille. Tästä aiheesta kannattaa tutustua OECD:n tutkijoiden Fournierin ja 
Fallin (2017) tuoreeseen tutkimukseen, jossa Suomikin oli mukana yhdessä 30 
muun OECD-maan kanssa. Havaintoaineisto kattoi vuodet 1985–2013. 

38 Joulukuussa ilmestyvään Talous&Yhteiskunta-lehden numeroon 4/2017 sisältyy kolme eri artikkelia, 
jotka analysoivat rakenteelliseen jäämän ongelmia.
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Fournierin ja Fallin mukaan perusjäämän (= julkisen talouden rahoitusylijäämä 
pl. velan korkokulut ja satunnaiserät) ja velan välillä on olemassa epälineaarinen 
yhteys, sääntö nimeltä ”fiscal fatigue” (”finanssipoliittinen väsyminen”): velkataakan 
paisuessa valtio kohtaa kasvavia vaikeuksia kasvattaa perusjäämää, jolla se voisi 
hoitaa kasvavaa velkaa. Keskimäärin vasta 120 prosentin velkasuhteella (= velka/
bkt) OECD-valtiot reagoivat vahvasti kasvavaan velkaan, ts. siihen saakka ne pyrki-
vät isoon ylijäämään, vaikka siitä seuraisi suuria kustannuksia väestölle. Tämä raja 
on kuitenkin liukuva eikä tarkka numeerinen arvo. 170 prosentin velkasuhteella ne 
luopuvat yrityksistä kasvattaa perusjäämää. Tällöin maksukyvyttömyydestä tulee 
rationaalinen valinta. Tutkijat ottavat estimoinneissaan huomioon monenlaisia 
muita tekijöitä, mutta keskimäärin säännönmukaisuudet ovat tällaisia.

Euroalueella laskettavan, liiallisen alijäämän menettelyn mukaisen EDP-velan 
käyttö estimoinneissa johtaa kuitenkin siihen, ettei ”fiscal fatigue”-ilmiölle saada 
tilastollisesti merkitsevää estimaattia. Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, että 
euroalue ajaa jäsenmaat noudattamaan velkakriteerejä. 

Keskiarvot ovat vain keskiarvoja. Maakohtaisissa estimoinneissa Suomen velkaraja 
on Fournierin ja Fallin mukaan 200 prosenttia. Kun koron reaktio velkaan otetaan 
huomioon, niin velkaraja pitkällä tähtäyksellä on 170 prosenttia. Velkatavoitteen 
olisi kuitenkin oltava selvästi tätä alhaisempi, jotta olisi olemassa puskuri sokkien 
varalta. Se, kuinka paljon alhaisempi sen olisi oltava, riippuu monista eri tekijöistä.

Fournierin ja Fallin tutkimusta voidaan varmasti kritisoida karkeudesta ja ehkä 
myös joidenkin tärkeiden tekijöiden huomiotta jättämisestä, mutta yhtä kaikki se 
on yhdenmukainen muiden vastaavien tutkimusten kanssa, joiden mukaan velkaraja 
on paljon korkeampi kuin Reinhartin ja Rogoffin (2010) paljon julkisuut-
ta saanut 90 prosenttia – tai sitä on käytännössä mahdotonta määrittää tarkasti. 
Esimerkiksi Ashin et al. (2017) tutkimus ei löytänyt mitään velkarajaa, mutta 
jossakin se varmasti on. Havaintoaineisto ei vain ole riittänyt sen vahvistamiseen.

Pitkällä aikavälillä velkaraja on siis liki kolminkertainen verrattuna vakaus- ja 
kasvusopimuksen 60 prosenttiin, jonka Suomi on äskettäin ylittänyt ja jota se on 
jo alkanut lähestyä uudelleen, tosin tällä kertaa yläpuolelta. EU:ssa ennen kaik-
kea Saksan vaatimuksesta omaksuttu 60 prosentin velkaraja on siis vailla pohjaa, 
ainoina perusteluinaan Saksan ylivarovaisuus ja kenties se irrelevantti sattuma, 
että 60 prosenttia oli jäsenmaiden keskiarvo 25 vuotta sitten, kun Maastrichtin 
sopimus solmittiin. 

Kuviosta 22 nähdään, että kun Suomen julkisen velan korkoa verrataan riskittö-
mimpänä pidettyyn vaihtoehtoon eli Saksan velan korkoon, niin tällä vuosituhan-
nella meille huomattavimmat korkopiikit ovat sattuneet finanssi- ja eurokriisien 
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kärjekkäimpinä aikoina. Molemmat olivat tapahtumia, joihin Suomella ei ollut osaa 
eikä arpaa, mutta korko nousi siitä huolimatta, ja koska markkinoilla hetken aikaa 
epäiltiin Suomen selviytymiskykyä. Näin on käynyt siitä huolimatta, että velkataakka 
on finanssikriisin jälkeen kasvanut ihan viime aikoihin asti. Tästä kaikesta ei voi 
päätellä muuta kuin että velkaraja – tai edes sen lähestymisen aiheuttama koron 
tuntuva nousu – on meillä vielä hyvin kaukana.

Vaikka Carmen Reinhart ei enää uskokaan mihinkään kynnysarvoon, hänen ta-
loushistorialliset tutkimuksensa (ks. Reinhart ja Trebesch 2014 viitteineen) 
osoittavat, että usein jossakin vaiheessa on turvauduttu velkaleikkauksiin tai muihin 
vastaaviin järjestelyihin, joilla ainakin osa velasta käytännössä annetaan anteeksi. 
Kokemukset osoittavat myös, että sen jälkeen maan taloustilanne on parantunut 
melko nopeasti. Ironista sinänsä juuri Länsi-Saksan velkojen puolittaminen Lontoon 
konferenssissa 1953 vauhditti sen ylistettyä talousihmettä, ”Wirtschaftswunderia”.

Todennäköisempää nyt kuitenkin on, kuten Reinhartkin antaa ymmärtää, että 
kehittyneiden maiden velkataakat sulavat jatkossa matalien korkojen ja talous-
kasvun myötä. Jossakin vaiheessa saattaa inflaatiokin tulla avuksi. Näin on ennen 
usein tapahtunut, ja miksei siis nytkin? Tämä tulee viemään oman aikansa mutta 
voi toteutua ennemmin kuin nyt uskommekaan. Toisaalta olisi poliittisesti uska-
liasta suositella Suomelle välinpitämättömyyttä velkakehityksestä. Suomen halli-
tuksen politiikka joutuisi kansainvälisestikin kyseenalaiseen valoon, jos se antaisi 
ymmärtää, ettei se välitä julkisesta velasta. Poliitikko, joka tällaista esittäisi, ottaisi 
poliittisen itsemurhan riskin.

Ylikireä talouspolitiikka tuottaa vahinkoa
Seuraamalla valtiovarainministeriön laskemien kestävyysvajeiden ja Saksan sanele-
man liian matalan velkarajan viitoittamaa tietä Suomen hallitukset ovat harjoittaneet 
ylikireää finanssipolitiikkaa. Tämän voisi nyt olettaa olevan jo kiistaton tosiasia. 
Tuleva historiankirjoitus nimeää 2010-luvun ylikireän talouspolitiikan kaudeksi, 
ellei suorastaan menetetyksi vuosikymmeneksi.

Miksi finanssi- ja eurokriisien myötä lähdettiin tälle tielle? EU:ssa oli tietysti 
60 prosentin velkaraja jo sitä ennen, mutta ihan aluksi finanssikriisiin reagoitiin 
elvytyksellä niin meillä kuin muuallakin. Lyhyellä aikavälillä velkataakka paisui-
kin, mutta ei pysähdytty miettimään, kuinka suuri osa siitä johtui verokertymien 
ja menojen sopeutumisesta lamaan ja kuinka suuri osa elvytyksestä. Seurauksena 
ylikireästä politiikasta oli pitkittynyt taantuma.

Ylikireällä talouspolitiikalla on omat kustannuksensa, joista mittavin on pitkään 
kestävä joukkotyöttömyys. Miksi Suomessa sitä on kuitenkin harjoitettu? Suostumi-
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nen Saksan vaatimuksiin rahaliitossa ei tietenkään ole ollut vain Suomen ongelma, 
mutta niin kauan kuin ollaan Saksan kanssa kimpassa, niin näinhän siinä käy. 

Toisaalta kestävyysvajeen kunnioittaminen lienee Suomessa aivan omaa luok-
kaansa. Puuttumatta enempää poliittisiin kuvioihin ei voi olla epäilemättä, että hal-
litusneuvotteluissa kestävyysvajeen noudattamisen on asettanut tiukaksi ehdoksi se 
puolue, joka on katsonut eniten juuri isoilla kestävyysvajeluvuilla voivansa ajaa jul-
kista sektoria supistavia menoleikkauksia ja niiden helpottamia veronkevennyksiä. 

Lopuksi

Kun katsomme taaksepäin yli vuosikymmenien, niin sekä suomalaisten elintason 
että hyvinvointivaltion kehitys näyttää yllättävän tasaiselta. Se lienee yksi selitys 
suomalaisen yhteiskunnan vakaudelle, joka on myös noteerattu korkealle kansain-
välisissä vertailuissa.39 Sotienjälkeisenä aikana kohtasimme kuitenkin kolme kriisiä 
– 1970-luvun puolivälissä, 1990-luvun alussa ja 2000-luvun lopussa. Kahta jälkim-
mäistä voidaan pitää hyvin vakavina. 1990-luvun Suuri Lama oli hyvinvointivaltion 
historiassa toistaiseksi merkittävin käännekohta. 

Yhtä kaikki hyvinvointivaltiota ei ole vielä kuopattu, vaikka joitakin merkkejä sen 
huononemisesta onkin nähtävissä. Monissa kestävyysvajelaskelmissa on kuitenkin 
oletettu tulevien vuosikymmenien talouskasvu niin hitaaksi40, että se yhdistettynä 
mm. väestön ikääntymiseen sekä veroasteeseen ja velkaantumiseen kohdistuviin 
rajoitteisiin voisi pakottaa jossain vaiheessa uusiin käänteisiin.

Luomamme kuva suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksestä ja tilasta ei suin-
kaan ole kattava. Tähän on monia syitä. Niistä harmittavimpia on perusteellisten 
tilastotietojen puute niin historiasta kuin nykyhetkestäkin. Hyvinvointipalvelujen 
laatu ja siten niiden vaikuttavuus on saattanut heikentyä, mutta tästä meillä ei ole 
paljoakaan systemaattista tilastotietoa. Emme ole tarkastelleet hyvinvointipalvelujen 
ja tulonsiirtojen tarpeiden muutoksia. Meillä ei myöskään ole tätä artikkelia varten 
ollut mahdollisuutta syventyä julkisen sektorin tuottavuuteen, henkilöstön muu-
toksiin eikä siihen, missä määrin on tullut uusia palveluita ja tulonsiirtoja samalla 
kun vanhoja on leikattu. Nämä olisivat hyvin kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita. 

39 Esimerkiksi Fund for Peace-järjestön ”Fragile States Indexin” mukaan Suomi on maailman vakain 
valtio, ks. http://fundforpeace.org/fsi/data/ .
40 Nämä skenaariot ovat lähellä ns. sekulaarisen stagnaation (esim. Kuusi 2015) eli pitkittyneen hitaan 
kasvun skenaariota, jonka on väitetty saaneen alkunsa finanssikriisistä. Vaihtoehtoinen näkemys kas-
vun hitaudesta, jota mm. Rogoff on edustanut, on pitkittynyt sopeutuminen velkakriisiin, joka menee 
aikanaan ohi.
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Toisaalta olemme puhuneet konkreettisemmin hyvinvointivaltion taloudellisista 
reunaehdoista. Kumpuavatko velkaantuminen, kestävyysvaje, ulkoistaminen ym. 
talouden todellisesta tehostamistarpeesta vai jostakin muusta asiasta, kuten ideologi-
sesta paluusta markkinauskovaisuuteen, jossa pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin 
tuottamat edut uhrataan tehokkuuden tai jonkin sitä kyseenalaisemman tavoitteen 
alttarille? Kuinka pitkälle heiluri heilahtaa markkinauskovaisuuden suuntaan? Luon-
nollisesti olemme tässä myös kytköksissä maailmalla vallitsevaan arvoilmastoon. 

Olisi poliittisesti hyvin vaikeaa ajaa hyvinvointivaltiota kovin paljoa alas, koska 
sillä on kansalaisten niin vahva kannatus. Toisaalta sen rahoittamiseen tulee mata-
lien korkojen lisäksi – ainakin jos historia toistuu - ennen pitkää avuksi talouskasvu 
ja inflaatio, jotka syövät julkisen velan reaaliarvoa. Tuskin kovin helposti kuitenkaan 
Suomessa ajaudutaan vihonviimeiseen ratkaisuun eli velkasaneeraukseen, vaikka 
historiassa monet maat ovatkin siihen ajautuneet (vrt. Kreikka 2012).

Emme ole juuri lainkaan käsitelleet hyvinvointivaltion tulevaisuusskenaarioita. 
Viime aikoina yhteiskunnallisessa keskustelussa on noussut esiin uusia uhkakuvia 
digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation muodossa. Pelot niiden työpaikkoja hä-
vittävistä vaikutuksista ovat todennäköisesti liiallisia – menetettyjen töiden tilal-
le tulee uusia niin kuin aina ennenkin on tapahtunut – mutta vastaukseksi tähän 
työn murrokseen on pyritty kehittämään erilaisia kansalaispalkan tai perustulon 
malleja. Niillä olisi merkittäviä vaikutuksia hyvinvointivaltioon, eikä ainoastaan 
niiden aiheuttamien lisäkustannusten muodossa. Olisi mahdotonta säätää kattavaa 
ja riittävää perustuloa ilman, että veroaste samalla nousisi sietämättömän korkeaksi.

Suomalaisessa keskustelussa on käsitelty hyvin vähän kahta muuta hyvinvointi-
valtioon liittyvää suuntausta, jotka ovat herättäneet kansainvälistä huomiota. Muun 
muassa Kansainvälisen työjärjestön (ILOn) ja joidenkin eurooppalaisten palkan-
saajien tutkimuslaitosten piirissä on esitetty palkkavetoista kasvua vaihtoehdoksi 
leikkauksille ja eriarvoisuuden kasvulle (Lavoie ja Stockhammer 2014, ETUI 
2017). On tietysti ymmärrettävää, ettei tällainen vaatimus jopa aggressiivisista pal-
kankorotuksista ole sopinut suomalaiseen kilpailukykykeskusteluun. 

Toinen uusi suuntaus on osallistava kasvu (esim. WEO 2017), joka on jo levinnyt 
moniin kansainvälisiin järjestöihin ja myös EU:hun. Sen pyrkimyksenä on saada 
yhteiskunnan kaikki jäsenet osallisiksi elintason noususta mm. työllistämistoimil-
la ja hyvinvointivaltiolla. On mielenkiintoista, että kumpikin näistä ”liikkeistä” 
muodostaa uhan sellaisille työnantajille, jotka pakenevat korkeaa verotusta vero-
paratiiseihin, rahoittavat veronkevennyksiä ajavia puolueita ja vastustavat palkan-
korotuksia. Molempien ehdotusten luulisi kuitenkin kiinnostavan palkansaajia ja 
heidän järjestöjään. •
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