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Toisaalta talous-
kehitystä pyritään 
tasoittamaan tuki-
toimilla ja elvytyk-
sellä. Byrokratia ja 
poliittiset väännöt 
hidastavat päätök-
siä. Lainamuotoiset 
tuet pitää maksaa 
takaisin, ja samalla 
jo kaavaillaan val-
tion velkaantumi-
sen hillitsemistä tai 
jopa takaisinmaksua monivuotisilla kiristystoimil-
la, ”kipupaketeilla”. Nämä vaikuttavat yritysten ja 
kotitalouksien odotuksiin niin, että investoinnit ja 
kulutus jäävät heikommiksi. Tasoitetaan kuoppaa 
mutta samalla kaivetaan uutta vähän kauemmaksi 
ajassa – ehkei yhtä syvää, mutta pitempää.

Valtiovarainministeriön virkamiehet voisivat – 
virkavastuulla – selittää poliitikoille, miksi valtion-
velkaa ei välttämättä tarvitse maksaa takaisin. Suo-
men valtionvelka ja koko julkinen velka ovat paljon 
suurempia kuin 20–30 vuotta sitten. Erääntyneiden 
lainojen tilalle on otettu uusia, ja enemmänkin. Velan 
hoitokulut riippuvat koroista, jotka ovat alhaiset, osin 
jopa negatiiviset. Pelottelut, että ne vielä nousevat 
roimasti, eivät ole sopusoinnussa rahoitusmarkki-
noiden odotusten kanssa, ja nehän perustuvat par-
haaseen käytettävissä olevaan informaatioon.

On lukuisia vaihtoehtoja, miten euromaiden pai-
suneille julkisille veloille voi käydä – kiristystoimet, 
talouskasvu, yksityistämistulot, yhteisvastuu ja mitä-
töinti, vain muutamia mainitakseni. Todennäköisesti 
tapahtuu monia asioita, mutta todennäköisimmältä 
näyttää se, että EKP ostaa yhä enemmän velkakirjoja 
ja siten estää korkojen nousun sietämättömälle tasolle.

Samalla valtionvelkaa siirtyy yhä enemmän EKP:n 
haltuun. Suomen velkataakka pysynee euromaiden 
kevyimpien joukossa, ja Italian kaltaisten jäsenmai-
den suurempien velkojen se osuus, joka on riski yksi-
tyisille sijoittajille, kasvaa vain vähän, jos ollenkaan. 
Markkinat odottavat ja poliitikot hyväksyvät tämän, 
jotta euro pelastuu. •

Koronaveloista selvitään EKP:n avulla

Koronapandemian aiheuttamassa terveydenhuol-
lon ja talouden kriisissä tapahtuu koko ajan. Tätä 
kirjoitettaessa (18.5.) Suomessa tervehtyy useampia 
ihmisiä kuin todetaan uusia tartuntoja. Sairaala- ja 
tehohoidossa olevien määrä vähenee ja rajoituksia 
puretaan. Tilanne ei kuitenkaan ole ohi vielä pit-
kään aikaan.

Tulevaisuus on hyvin epävarma. Pandemian 
mahdollisessa toisessa aallossa kokoontumisten, 
tapaamisten ja liikkumisen rajoituksia joudutaan 
kiristämään uudelleen. Saatamme joutua odotta-
maan toimivaa ja turvallista rokotetta tai edes lää-
kettä sietämättömän pitkään. Jotain muuta pitäisi 
tehdä jo nyt.

Luottamus tulevaisuuteen on elintärkeää. Tule-
vaisuudesta vallitsee kuitenkin kahdenlaista epä-
varmuutta. Yhtäältä epidemian tulevaisuus on hä-
märän peitossa, joten tartunnan pelko tekee ihmiset 
varovaisiksi ja säästäväisiksi, mikä hidastaa taloutta. 
Rajoitustoimia on jo lähdetty purkamaan ennen kuin 
epidemia on tukahdutettu, mutta pelko jää kytemään.

Hallitus pyrkii estämään viruksen leviämistä 
strategialla ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida”. Testaus-
kapasiteetti nousee toukokuun jälkipuoliskolla yli 
10 000:en päivässä. Sillä pystyttäneen testaamaan 
paljon lieväoireisiakin. Mutta koska oireettomatkin 
voivat tartuttaa muita, pitäisi testausta lisätä. Maail-
malla onkin vahvistumassa suuntaus laajamittaiseen 
testaamiseen.

Koronaepidemian tulevaisuus ja talouden 
kiristystoimet aiheuttavat epävarmuutta.

Joukko suomalaistutkijoita (eroonkoronasta.fi) 
uskoo kuitenkin, että olisi mahdollista noin viides-
sä viikossa painaa päivittäisten uusien tartunto-
jen määrä pysyvästi vain muutamaan tapaukseen. 
Tämä edellyttää hallituksen strategian huomattavaa 
laajentamista, kohdennettuja rajoituksia, rajojen 
avaamista valikoiden ja ulkomailta saapuvien tes-
taamista. Kun tartuntariski on mitättömän pieni, 
pelko ei enää lamaannuta taloutta. Testaus- ja jälji-
tysmenetelmien kehitys voi lisätä tämän strategian 
kannatusta.



02 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2020

Jaakko Kiander
Johtaja 

Eläketurvakeskus 
jaakko.kiander@etk.fi

Kuva
MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

Koronaviruksen aiheuttama 
epidemia alkoi Kiinassa 
tämän vuoden alussa tai 
mahdollisesti jo viime 
vuoden lopulla. Kiinalai-

set aloittivat tammikuussa rajut toimet 
epidemian rajoittamiseksi ja eristivät Wu-
hanin kaupungin (11 miljoonaa asukasta) 
ja Hubein maakunnan (60 miljoonaa asu-
kasta). Ennen pitkää jopa 800 miljoonaa 
kiinalaista oli erilaisten matkustusrajoi-
tusten piirissä. Tästä aiheutui talouden 
lamaantuminen, ja ennakkotietojen mu-
kaan Kiinan kokonaistuotanto supistui 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
yli 6 prosenttia. Toisaalta epidemia saa-
tiin Kiinassa rajattua ja uusien tartuntojen 
määrä alkoi nopeasti supistua.

Muualla maailmassa Kiinan tiukkoja 
toimia aluksi ihmeteltiin ja elämää jat-
kettiin entiseen tapaan. Rahoitusmark-
kinat, joiden tehtävänä on arvioida ja 
hinnoitella tulevaisuutta, eivät myöskään 
nähneet aihetta huoleen. Länsimaiden 
pörssikurssit jatkoivat ripeää nousuaan 
vielä tämän vuoden helmikuussa.

Ajatus siitä, että koronavirus voisi olla 
vaarallinen tai että se voisi levitä Kii-
nasta muualle, ei näyttänyt tulevan ko-
vinkaan monelle mieleen. Tätä voi pitää 
erikoisena, kun tiedetään kuinka paljon 

ihmiset nykyään matkustavat maasta 
toiseen. Niinpä yksittäisiä tartuntoja 
havaittiin pian myös Euroopan maissa 
ja muissa Aasian maissa. Etelä-Koreassa, 
Taiwanissa, Japanissa ja Singaporessa 
uhkaan suhtauduttiin heti vakavasti ja 
aloitettiin tiukat rajoitustoimet. Euroo-
passa ja Amerikassa vastaavaa ei katsot-
tu tarpeelliseksi. Suomessa ei myöskään 
rajoitettu matkailua mitenkään eikä 
aloitettu maahan saapuvien testaamista 
tai asettamista karanteeniin.

Euroopassa koronavirustilanne 
muuttui vakavaksi vasta 

kun Pohjois-Italian 
hiihtokeskuksista alkoi levitä 

tartuntoja eri maihin.

Tilanne muuttui, kun Pohjois-Italian 
hiihtokeskuksista alkoi maaliskuussa 
levitä eurooppalainen koronaepidemia. 
Hiihtokeskukset olivat täynnä turisteja, 
jotka kotiin palattuaan tartuttivat no-
peasti muita. Pohjois-Italian epidemia 
paheni pian vakavaksi kriisiksi, joka 
alkoi koetella terveydenhoitojärjestel-
män toimintakykyä. Kuolleisuus nousi 
ja teho-osastot ruuhkautuivat, minkä 

vuoksi juuri Pohjois-Italiassa ryhdyttiin 
ensimmäisenä jyrkkiin rajoitustoimiin 
epidemian hillitsemiseksi. Maaliskuun 
aikana rajoitustoimet levisivät kaikkiin 
länsimaihin. Etelä-Euroopassa turvau-
duttiin jopa ulkonaliikkumiskieltoihin.

Suomessa lopetettiin maaliskuun 
puolivälissä kokoontumiset ja matkailu 
ja kehotettiin niitä siirtymään etätöihin, 
joille se oli mahdollista. Rajoitustoimet 
pysäyttivät nopeasti ravintola- ja hotelli-
alan toiminnan sekä urheilun ja kulttuu-
rin tapahtumat. Näiden alojen yritykset 
ja yhteisöt joutuivat nopeasti taloudel-
lisiin ongelmiin tulojen ehdyttyä. Pian 
suljettiin myös rajat, ja suuri osa laiva- ja 
lentoliikenteestä pysähtyi.

KORONARAJOITUKSET JA KANSAN-
TALOUS
Epidemian aiheuttamien kokoontumis-
rajoitusten seurauksena on ollut ennen-
näkemätön tilanne, jossa huomattava 
osa palveluelinkeinojen toiminnasta 
on jouduttu keskeyttämään. Rajoitus-
toimet kohtelevat eri toimijoita eri ta-
voin. Eniten ne vaikuttavat ravintoloi-
hin, hotelleihin ja liikenteeseen, mutta 
myös vähittäiskauppa lukuun ottamatta 
päivittäistavarakauppaa menetti suuren 
osan asiakkaistaan.

Kuinka koronakriisistä selvitään?
Koronakriisi aiheuttaa kuluvana vuonna syvän taantuman. Kriisin kestoa ei kuitenkaan vielä tiedetä. Talouden 
sulkeutumisen aiheuttamia ongelmia hoidetaan yritystukien ja tulonsiirtojen avulla. Ne rahoitetaan kaikissa 

länsimaissa julkisella velalla. Velan nousu aiheuttaa huolta, mutta keskuspankkien nollakorkopolitiikan ansiosta 
lisävelka ei kuitenkaan nosta korkokuluja eikä vaikuta julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Lisävelkaantuminen 

tulee jatkossa rajoittamaan rahapolitiikan liikkumavaraa.  Kotimaisessa keskustelussa kriisi nostaa esiin 
periaatteellisia kysymyksiä valtion roolista ja politiikan toimintakyvystä. Laaja yhteisymmärrys julkisten tukien 

tarpeellisuudesta voi johtaa julkisen vallan roolin vahvistumiseen.
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JAAKKO KIANDER tähdentää, että 
koronakriisin jälkihoidon kannalta ratkaisevat 
talouspoliittiset linjaukset päätetään EU-tasolla.
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Yritystoiminnan keskeytyminen katkai-
see yritysten tulovirran. Yritysten palkka-
kulut ja kiinteät kulut eivät kuitenkaan 
lakkaa yhtä nopeasti. Tulovirran ehtyessä 
rahoitustilanne muodostuu hyvin nopeasti 
vaikeaksi pienillä palveluyrityksillä ja itse-
näisillä ammatinharjoittajilla, joilla ei ole 
merkittäviä säästöjä tukenaan. Jo kuukau-
den tai kahden mittainen pysähdys voi olla 
kohtalokas monelle pienyritykselle. Asia-
kaskato vähensi työvoiman tarvetta, min-
kä seurauksena lomautukset lähtivät pian 
rajoitustoimien alettua jyrkkään nousuun. 

Myynnin voimakas lasku voi toki olla 
kohtalokasta myös suuremmille yrityk-
sille. Esimerkiksi tavaratalokaupan pe-
rinteikäs yhtiö Stockmann ajautui nope-
asti velkasaneeraukseen, ja lentoyhtiöt 
ovat melkein kaikissa maissa joutuneet 
turvautumaan valtion apuun.

On odotettavissa, että jo muutaman 
kuukauden kestävät koronarajoitukset 
aiheuttavat poikkeuksellisen suuren tuo-
tannon ja työllisyyden laskun. Kokonais-
tuotanto voi toisen vuosineljänneksen ai-
kana pudota yli 10 prosenttia ja työpanos 
lähes 20 prosenttia. Koska kriisi vaikuttaa 
enemmän palveluihin kuin teollisuuteen, 
ovat työllisyysvaikutukset suurempia kuin 
menetykset tuotannon arvossa. Jos krii-
si pitkittyy, alkaa se kuitenkin vaikuttaa 
myös rakentamiseen ja teollisuustuotan-
toon. Jos taas tilanne alkaa normalisoitua 
kesän aikana, jäävät tuotannon ja työlli-
syyden menetykset väliaikaisiksi ja vuo-
sitason menetykset vähäisemmiksi.

”Koko vuoden 
bruttokansantuotteen voi 

ennakoida supistuvan 5–10 
prosenttia.”

Koko vuoden bruttokansantuotteen voi 
ennakoida supistuvan 5–10 prosenttia. 
Epävarmuus on suuri, kun toistaiseksi 
ei ole käsitystä siitä, kuinka pitkäaikai-
siksi rajoitustoimet muodostuvat. VM:n 
(2020) arvion mukaan kolmen kuukau-
den mittainen rajoitusjakso johtaisi 
siihen, että koko vuoden kokonaistuo-
tanto supistuisi 5,5 prosenttia. Pidem-
pään jatkuvat poikkeusolot johtaisivat 
vastaavasti suurempiin tuotannon me-

netyksiin. Suomen Pankin esittämät ar-
viot ovat samaa suuruusluokkaa.

Suomen hallitus on päättänyt korona-
rajoitusten asteittaisesta purkamisesta 
touko-kesäkuun aikana, mutta silti 
suuret yleisötilaisuudet on peruutettu. 
On luultavaa, ettei talous ehdi kuluvan 
vuoden aikana palata ennalleen. Koro-
nakriisin aiheuttamasta kokonaistuotan-
non laskusta on muodostumassa saman-
suuruinen kuin globaalin finanssikriisin 
aiheuttama tuotannon pudotus oli Suo-
messa vuonna 2009.

Koronakriisi aiheuttaa 
samansuuruisen bkt:n 

pudotuksen kuin finanssikriisi 
vuonna 2009.

Kriisin kokonaiskustannukset riippuvat 
siitä, kuinka pitkäksi ja vakavaksi epide-
mia osoittautuu. Jos rajoitustoimet pu-
retaan ja kesän aikana palataan suurin 
piirtein normaaliin, kriisistä tulee jyrkkä 
mutta lyhyt (”V-mallinen”). Vaihtoehtona 
voi olla pidempään jatkuva poikkeustila, 
josta kuitenkin ennen pitkää palataan ta-
kaisin (”U”) tai sitten myöhemmin seu-
raava epidemian toinen aalto, joka tekisi 
kriisistä yli vuoden mittaisen ja nostaisi 
sen kustannukset erittäin suuriksi (”W”).

Eräänä vaihtoehtona on esitetty myös, 
että toipumista ei tapahdu (”L”). Valtio-
varainministeriön esittämä talousennuste 
(VM 2020) lähivuosille on jossain määrin 
tämän näkemyksen mukainen. Siinä ta-
lous ei palaudu lainkaan vanhalle kasvu-
uralle, minkä seurauksena vuonna 2020 
syntyvä julkisen talouden alijäämä jää 
pitkäaikaiseksi ongelmaksi. Tällaisen hei-
kon toipumisen puolesta puhuvia seikko-
ja voivat olla lentoliikenteen ja matkailun 
pitkäksi muodostuva lama sekä yritysten 
investointien pitkäaikainen taantuminen.

Samanlaisen pessimistisen näkemyk-
sen 2020-luvun kasvumahdollisuuksista 
omaksui myös Vesa Vihriälän ekonomis-
tityöryhmä, jonka hallitus oli asettanut 
selvittämään talouden toipumista koro-
nakriisistä (Vihriälä ym. 2020). Tässä 
vaiheessa on tietysti mahdotonta sanoa, 
millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Toi-
saalta talouden tulevaan kehitykseen 

voidaan ainakin jossain määrin vaikut-
taa talouspolitiikalla.

TALOUSPOLITIIKAN VASTAUKSET 
MEILLÄ JA MUUALLA
Globaalit rahoitusmarkkinat heräsivät 
suhteellisen myöhään tautitilanteen vaka-
vuuteen. Seurauksena oli kuitenkin erit-
täin jyrkkä ja nopea osakekurssien lasku 
maaliskuun aikana ja samanaikainen ris-
kipreemioiden nousu korkomarkkinoilla. 
Maaliskuun puoliväliin mennessä osake-
kurssit olivat laskeneet yli 30 prosenttia 
helmikuun puolivälin tasoon verrattuna.

Keskuspankit ryhtyivät kuitenkin no-
peasti omilla toimillaan vakauttamaan 
rahoitusmarkkinoita. Johtavat keskus-
pankit alensivat nopeasti ohjauskorko-
jaan ja aloittivat mittavat arvopaperien 
tukiostot. Osakekurssit alkoivatkin pian 
elpyä näiden toimien ansiosta huhti-
kuun aikana pahimmasta pudotukses-
taan, ja pörssiromahdus onnistuttiin 
välttämään. Keskuspankkien tuen ansi-
osta myös valtiot saattoivat lainata varo-
ja edullisesti markkinoilta hoitaakseen 
nopeasti kasvanutta rahoitustarvettaan. 
EKP ryhtyi tarjoamaan pankeille luottoa 
jopa miinus yhden prosentin korolla.

Finanssipolitiikka on melkein kaikissa 
maissa vastannut rajoitustoimien aihe-
uttamaan talouden pysähdykseen poik-
keuksellisen suurilla elvytyspaketeilla. 
Suurelta osin niiden painopiste on erilai-
sissa takausjärjestelyissä, joilla tähdätään 
yrityssektorin rahoituksen turvaamiseen. 
Lisäksi lisää julkista rahaa suunnattiin 
terveydenhoidon kuluihin ja monissa 
maissa myös palkkatukeen.

Arviot siitä, kuinka paljon kriisi ja el-
vytystoimet tulevat kasvattamaan jul-
kista velkaa, vaihtelevat. Vuoden 2020 
osalta on odotettavissa, että teollisuus-
maiden velkasuhteet voivat nousta noin 
10 prosenttiyksiköllä. Suurempia nousu-
ja voidaan kokea esimerkiksi Italiassa ja 
Espanjassa, joille aiheutuu suuria mene-
tyksiä matkailun lamaantumisen vuoksi. 

Laaja konsensus näyttää vallitsevan 
siitä, että poikkeustoimien aiheuttamaa 
lisävelkaantumista ei pidetä päällim-
mäisenä murheena. Tähän viittaa mm. 
se, että euroalueella päätettiin nopeasti 
luopua julkisia alijäämiä koskevista fi-
nanssipoliittisista säännöistä. Tilanteen 
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poikkeuksellisuutta korostaa se, että val-
tioiden massiivinen lisävelka käytännös-
sä rahoitetaan joko suoraan tai välillisesti 
keskuspankkien tarjoamalla nolla- tai jopa 
miinuskorkoisella rahoituksella. Valtioi-
den velkojen voimakas kasvu kaikissa 
teollisuusmaissa tulee johtamaan siihen, 
että keskuspankkien mahdollisuudet ki-
ristää rahapolitiikkaa korkoja nostamalla 
heikentyvät. Rahapolitiikan tärkeimmäk-
si tehtäväksi tulee pitkäksi aikaa turvata 
valtioiden maksukyky ja rahoitusjärjes-
telmän vakaus. Tämä muutos on näkynyt 
luotettavimpina pidettyjen valtioiden pit-
käaikaisten lainakorkojen laskuna.

”Laaja konsensus näyttää 
vallitsevan siitä, että 

poikkeustoimien aiheuttamaa 
lisävelkaantumista ei pidetä 
päällimmäisenä murheena.”

Kriisi käynnisti nopeasti myös keskus-
telun suorista tulonsiirroista kotitalo-
uksille. Useissa maissa, kuten Saksassa 
otettiin nopeasti käyttöön julkinen palk-
katuki, jonka avulla poikkeustoimista 
kärsivät yritykset voivat maksaa edel-
leen palkkoja. Yhdysvalloissa päätettiin 
nopeasti valtavasta noin 2 000 miljardin 
dollarin tukipaketista, johon sisältyi pie-
ni- ja keskituloiselle suunnattu suora 1 
200 dollarin tulonsiirto. Tätä on lisäksi 
täydennetty ylimääräisellä liittovaltion 
työttömyyskorvauksella. Suoraa tukea 
asukkaille maksettiin myös mm. Hong 
Kongissa.

Myös Suomessa päätettiin nopeasti 
erilaisia tukia sisältävistä lisäbudjeteis-
ta. Kotitalouksille ei suunnattu uusia tu-
kia, vaan sen sijaan nojauduttiin työttö-
myysturvajärjestelmään. Lomautettujen 
työttömyysturvaa kuitenkin parannet-
tiin poistamalla karenssipäivät. Lomaut-
tamista myös nopeutettiin keventämällä 
normaaleja yt-neuvottelukäytäntöjä.

TUKIEN JAKAMISTA HIDASTAVA HAKUBYROKRATIA OLISI VÄLTETTY 
MAKSAMALLA SUORIA TULONSIIRTOJA TAI VEROHYVITYKSIÄ KAIKILLE 

TYÖNANTAJAYRITYKSILLE JA AMMATINHARJOITTAJILLE.

Työntekijöitä enemmän tukia suunnat-
tiin yrityksille. Muiden maiden tapaan kes-
keisenä välineenä olivat Finnveran kautta 
annettavat valtion takaukset yritysten lai-
noille. Yritystuissa ei heti otettu käyttöön 
uusia välineitä, vaan tuki suunnattiin aluksi 
Business Finlandin ja ELY-keskusten kaut-
ta. Tuen saannin ehtona oli suunnitelma lii-
ketoiminnan kehittämisestä. Hakemukset 
olivat normaalia lyhyempiä, ja niitä alettiin 
käsitellä tavanomaista nopeammin. Tou-
kokuussa hallitus päätti myös ravintoloille 
suunnattavasta erityistuesta.

Kehittämiseen tarkoitetut Business 
Finlandin tuet eivät välttämättä kohdistu 
niille aloille ja toimijoille, jotka kärsivät 
eniten epidemian aiheuttamista rajoitus-
toimista. Lisäksi niin yritystukiin kuin 
työttömyysturvaankin liittyy hakubyro-
kratiaa, joka viivästyttää rahojen maksa-
tusta. Yksinkertaisempi ratkaisu olisi ollut 
suorien tulonsiirtojen tai verohyvitysten 
maksaminen kaikille työnantajayrityksille 
ja ammatinharjoittajille. Tällaiseen jako-
politiikkaan siirtyminen näyttää kuiten-
kin olleen liian suuri muutos totuttuihin 
käytäntöihin.

Kriisitukea yrityksille kanavoitiin myös 
työeläkejärjestelmän kautta. Työmarkki-
najärjestöt pääsivät hyvin nopeasti yksi-
mielisyyteen siitä, että työeläkejärjestel-
män nk. EMU-puskuria voidaan käyttää 
väliaikaisen, toukokuusta joulukuulle 
kestävän 2,6 prosenttiyksikön suuruisen 
työeläkemakualennuksen rahoittamiseen. 
Samalla sovittiin, että EMU-puskuri ke-
rätään myöhemmin takaisin väliaikaisen 
maksukorotuksen avulla. Tämän lisäksi 
eläkemaksujen maksamiseen tarjottiin 
mahdollisuus lykkäykseen.

Julkisen tuen lisäksi pankit tarjosivat 
asiakkailleen lyhennysvapaita ja jotkut 
liiketilojen omistajat antoivat helpotus-
ta vuokranmaksuun.

Suomessa omaksutun kriisipolitiikan 
suorat vaikutukset valtion menoihin ei-
vät ole kovin suuria. Suoriin yritystukiin 
suunnattu lisärahoitus jäänee noin miljar-

diin euroon. Samaa suuruusluokkaa lie-
nee satojen tuhansien ihmisten lomautuk-
sista aiheutuva työttömyysturvamenojen 
kasvu. Lisäksi terveydenhuollon menot 
kasvavat epidemian vuoksi jonkin verran.

Julkisen talouden kannalta merkittä-
vämpiä vaikutuksia aiheutuu sen sijaan 
verotulojen ja työeläkemaksutulon supis-
tumisesta. Tärkein syy julkisten tulojen 
supistumiseen on lomautuksista aiheutu-
va työllisyyden ja palkkasumman alene-
minen. Palkkasumman ja yrittäjätulojen 
supistuminen yhdessä työeläkemaksujen 
alennuksen kanssa pienentävät julkisen 
sektorin tuloja vuoden 2020 aikana usei-
ta miljardeja euroja. Lisäksi rajoitustoi-
met leikkaavat merkittävästi kulutusta 
ja samalla myös välillisen verotuksen 
tuottoja. Vaikutuksen suuruus riippuu 
siitä, kuinka laajoiksi ja pitkäaikaisiksi 
rajoitustoimien seuraukset muodostuvat.

Julkisen sektorin tulojen lasku ja sa-
manaikainen menojen kasvu kasvattavat 
julkisen talouden alijäämää merkittä-
västi. Kriisin kestosta riippuen vaikutus 
on 10–20 miljardia euroa. Vastaavasti 
julkinen velka kasvaa, ja velkasuhteen 
voi arvioida nousevan viime vuoden 
59 prosentista vuoden 2020 loppuun 
mennessä lähes 70 prosenttiin. Muutos 
on merkittävä ja verrattavissa aiempiin 
vastaaviin talouden kriisivuosiin 1991 ja 
2009. Toisaalta suomalaiset alijäämä- ja 
velkasuhdeluvut jäävät edelleen selvästi 
euroalueen maiden keskimääräisen tason 
alapuolelle, eikä Suomen asema suhteel-
lisen matalan velkatason maana muutu.

Vaikka julkisen velan suhde 
bkt:en kasvaa tänä vuonna 
lähes 70 prosenttiin, Suomi 

pysyy yhä suhteellisen matalan 
velkatason maana.

Julkisen talouden heikentymisestä koh-
distuu tuntuva osa työeläkejärjestel-
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peruuttamista sekä työmarkkinoiden 
rakenteellisia uudistuksia (mitä ne sit-
ten olisivatkaan), joiden uskotaan ko-
hentavan julkisen talouden tasapainoa. 
Näin kirjoitti esimerkiksi Mika Koskinen 
Iltalehden pääkirjoituksessa 13.4.2020:

”Jokaista uutta velkaeuroa on nyt help-
po perustella koronalla, mutta koronan 
täytyy olla yhtä hyvä peruste myös sil-
le, että hallitus luopuu suuresta osasta 
jo päätetyistä lisämenoista eikä keksi 
kovin paljon uusia tilalle. Korona ei voi 
olla avoin shekki. Ei, vaikka korot olisivat 
kuinka alhaalla, sillä joskus korot vielä 
nousevat…”

Matalat korot pienentävät velkaantumisen 
kustannuksia, minkä vuoksi velkaantumi-
sesta varoittavien huoli on suunnattava 
tulevaisuudessa tapahtuvaan korkotason 
nousuun. Pitkien markkinakorkojen pe-
rusteella tällaista ei ole kuitenkaan odo-
tettavissa, ja korkojen nousua pelkäävien 
valtioiden olisi helppo suojautua tältä 
riskiltä siirtymällä rahoituksessaan hyvin 
pitkäaikaisten lainojen käyttöön.

Kotimaisia keskusteluja olennaisempaa 
lienee se, mihin suuntaan euroalueen ta-
louspoliittinen konsensus julkisen velan 
suhteen kehittyy. On odotettavissa, että 
kohonnut velkasuhde hyväksytään mel-
ko pian uudeksi normaaliksi. Velkasuh-
teen nopea alentaminen julkista velkaa 
pienentävien budjettiylijäämien avulla 
on hankalaa ja tuottaa vain vähän hyötyä.

Matalien korkojen maailmassa julkisen 
velan määrällä tai velkasuhteella on var-
sin vähäinen vaikutus julkisen talouden 
pitkän aikavälin kestävyyteen. Jos velasta 
maksetaan keskimäärin korkoa esimerkik-
si 0,5 prosenttia, niin velkasuhteen nousu 
60 prosentista 80 prosenttiin kasvattaa 
julkisen sektorin korkomenoja määrällä, 
joka on vain 0,1 prosenttia bkt:sta.

Jos valtion velan korko on negatiivi-
nen, kuten esim. Saksan ja Suomen koh-
dalla, velkaantumisen kasvu ei aiheuta 
mitään lisämenoja vaan päinvastoin 
tuottaa pientä lisätuloa. Velkamäärän 
merkittävä alentaminen ei näissä oloissa 
tuottaisi juuri lainkaan säästöä korko-
menoissa eikä vaikuttaisi kestävyysva-
jeeseen, mutta se edellyttäisi sen sijaan 
ns. kipeitä päätöksiä eli merkittäviä ja 

mälle, joka muuttuu kuluvana vuonna 
poikkeuksellisesti rahoitusalijäämäisek-
si sektoriksi. Kuntatalouden heikenty-
minen riippuu siitä, kuinka paljon valtio 
kompensoi kuntien menetyksiä ylimää-
räisillä valtionavuilla. Merkittävin vai-
kutus on kuitenkin valtion velan kasvu.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?
Bkt:n supistuminen ja kriisin aiheuttamat 
poikkeukselliset julkisten menojen lisä-
ykset kasvattavat julkisen talouden alijää-
mä ja julkista velkaa vuonna 2020. Tätä ei 
ole juuri kukaan vastustanut, vaan kaikki 
eduskuntapuolueet ja kommentaattorit 
ovat pitäneet velalla rahoitettavia tuki-
toimia välttämättöminä. Koronakriisin 
yhteydessä ei ole kuulunut puheenvuo-
roja, joissa korostettaisiin omavastuuta 
ja paheksuttaisiin julkisia tulonsiirtoja.

Sen sijaan huolestunutta keskustelua 
on herättänyt se, mitä tapahtuu kriisin 
jälkeen ja kuinka kriisin aiheuttamas-
ta velkataakasta selvitään. Monet kes-
kustelijat ovat jo ehtineet vaatia, että 
finanssipolitiikkaa on kriisin jälkeen 
selvästi kiristettävä ja hallitusohjelmas-
sa kaavailluista uudistuksista on luovut-
tava. Esimerkiksi Keskuskauppakama-
rin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi 
muotoili asian Twitterissä 6.4.2020 näin:

”Julkinen talous on tämän kriisin jäl-
keen kuralla: velkaantunut, syvästi ali-
jäämäinen ja pitkän aikavälin kestävyys-
vaje kasvanut entisestään. Vastuullisten 
tahojen on keskusteltava miten tämä 
kaikki korjataan jälkikäteen.”

VM:n (2020) talouskatsaus antoi tukea 
tällaiselle arviolle. Siinä ennakoidaan 
L-muotoista kehitystä: vuoden 2020 
jyrkkää tuotannon pudotusta seuraa en-
nusteen mukaan maltillinen alle kahden 
prosentin talouskasvu. Toisin sanoen 
pandemiakriisin aiheuttamaa tuotan-
non menetystä ei tämän näkemyksen 
mukaan saada kurottua lainkaan kiinni. 
Katsauksen mukaan tästä seuraa, että 
julkisen talouden alijäämä jää pysyväksi 
(vuonna 2023 alijäämä olisi vielä 4 pro-
senttia suhteessa bkt:en), mikä vuoros-
taan kasvattaa jatkuvasti julkista velkaa 
ja myös velkasuhdetta, jonka odotetaan 
vähitellen kipuavan kohti eurooppalaista 

keskiarvoa eli noin 100 prosentin tasoa. 
Myös Vihriälän työryhmä päätyy saman-
laiseen arvioon. Ryhmän mukaan taloutta 
on aluksi vuosina 2020–2021 elvytettävä, 
mutta viimeistään vuonna 2023 on aloi-
tettava tuntuva finanssipolitiikan kiris-
täminen, koska velkasuhteen ei uskota 
muuten vakaantuvan.

Koronakriisi menee ohi, joten 
bkt:n kasvu palaa entiselle 
uralleen ja julkinen velka 

asettuu uudelle, korkeammalle 
tasolle.

Epidemiat ja niiden rajoitustoimet ovat 
kuitenkin ohimeneviä kriisejä, joten on 
vaikea keksiä perusteluja sille, miksi tä-
män vuoden pandemia heikentäisi pysy-
västi talouden kasvupotentiaalia. Jos taas 
kasvupotentiaali ei heikkene pysyvästi, 
voi tuotannon odottaa ennen pitkää pa-
laavan vanhalle kasvu-uralleen. Tällöin 
kriisin pysyväksi vaikutukseksi jäisi sen 
aiheuttama julkisen velan kasvu.

Kriisin aiheuttama velkasuhteen nou-
su voi olla varsin huomattava sellaisis-
sa maissa, joissa pandemian torjunta ja 
matkailuelinkeinon täydellinen pysäh-
tyminen aiheuttavat suuria taloudellisia 
menetyksiä. Tällaisia näyttävät olevan 
ainakin Italia, Kreikka, Espanja ja Rans-
ka. Lisäksi näissä maissa jo lähtökohtai-
sesti julkisen velan taso on ollut korkea. 
Myös Yhdysvalloissa on odotettavissa 
massiivisten elvytyspakettien vuoksi 
merkittävä velkasuhteen nousu. Yhdys-
valloissa velkasuhteeseen ei kuitenkaan 
ole tavattu suhtautua samalla vakavuu-
della kuin Euroopassa.

Euroalueella joudutaan kriisin jälkeen 
pohtimaan sitä, miten velkasuhteen nou-
suun pitäisi suhtautua. Velka aiheuttaa 
varmaan vakavaa huolta mutta samalla 
euroalueella joudutaan sopeutumaan sii-
hen, että alueen keskimääräinen velka-
suhde asettuu 100 prosentin tuntumaan.

Suomessa on noussut myös keskuste-
lua siitä, että kriisin takia otettava julki-
nen velka pitää maksaa takaisin kriisin 
jälkeen ja että tämä edellyttää julkisten 
menojen leikkauksia tai ainakin halli-
tusohjelmassa sovittujen menolisäysten 
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pitkäaikaisia menoleikkauksia tai veron-
korotuksia, joilla olisi tuntuvia kielteisiä 
vaikutuksia talouden kehitykseen.

Yhdysvallat ja Eurooppa ovat julkisen 
velan suhteen Japanin tiellä. 2000-luvun 
kriisit ovat jo tähän mennessä johtaneet 
ja näyttävät edelleen johtavan keskeisten 
teollisuusmaiden massiiviseen velkaan-
tumiseen. Samalla korkotaso on painunut 
ennätysmäisen alas. Hitaan talouskas-
vun vuoksi valtioiden velkoja ei pystytä 
lyhentämään, mutta toisaalta matalien 
korkojen vuoksi velkataakan kustannuk-
set jäävät hyvin pieniksi ja velan lyhentä-
misestä saatavat hyödyt ovat muuttuneet 
olemattomiksi.

Asetelma merkitsee kuitenkin sitä, 
että keskuspankkien rahapoliittinen it-
senäisyys on hyvin rajoitettua. Niiden 
on pakko huolehtia siitä, että valtiot 
eivät joudu velkakriisiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa matalien ohjauskorko-
jen lisäksi myös nk. määrällisen elvyt-
tämisen jatkumista ja sitä, että kasvava 
osa julkisesta velasta siirtyy vähitellen 
keskuspankkien haltuun.

KESKUSTELU VALTION ROOLISTA
Pandemiakriisi on nostanut voimakkaas-
ti esiin kansallisvaltioiden vahvan roolin. 
Globalisaatiosta ja integraatiosta huoli-
matta valtiot voivat monen yllätykseksi 
edelleen kriisitilanteessa sulkea rajat, mää-
rätä ulkonaliikkumiskieltoja ja käynnistää 
erilaisia poikkeustoimia. Valtiot ovat myös 
ainoita toimijoita, jotka voivat taata omalla 
velanottokyvyllään taloudelle jonkinlaisen 
jatkuvuuden. On sanomattakin selvää, että 
tällaiset kriisitoimet ovat sellaisia, joita 
normaalioloissa pidettäisiin joko mahdot-
tomina tai paheksuttavina. On mielenkiin-
toista nähdä, millaisen jäljen kriisikokemus 
jättää keskusteluun valtion roolista.

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutki-
muksen keskuksen tutkija Timo Mietti-
nen arvioi Helsingin Sanomien haastat-
telussa 13.4.2020, että talousliberalismi 
on koronaepidemian vuoksi joutunut 
kriisiin: kaikille on käynyt ilmeiseksi, 
että liberalismin kammoamia valtion 
interventioita tarvitaan ja että markki-
natalous ei selviä ilman politiikan tukea. 

Elinkeinoelämän järjestöt ovat voi-
makkaasti vaatineet tukea yrityksille 
poikkeusoloissa. Valtion vahvaa roolia 

ei ole tässä yhteydessä kritisoitu, eikä 
myöskään ole käytetty puheenvuoroja, 
joissa olisi korostettu omavastuun mer-
kitystä. Ideologiset markkinaliberaalit 
voivat perustella näitä tukitoimia sillä, 
että valtion on korvattava menetykset 
yrityksille silloin kun se kieltää niiden 
toiminnan.

Koronakriisissä ei ole kuultu 
elinkeinoelämän järjestöjen 

kritisoivan valtion vahvaa 
roolia.

Tämä on kuitenkin jossain määrin ontto 
perustelu. Monien alojen liiketoiminta 
olisi pysähtynyt ilman pakkotoimiakin 
pelkästään siksi, että asiakkaat katoavat 
tartuntavaaran vuoksi. Voi kysyä, onko 
tällöin kyseessä kuluttajan valinta, jo-
hon pitäisi vain sopeutua, vai sellainen 
olosuhde, joka synnyttää oikeutuksen 
julkiselle tuelle? On tietysti selvää, että 
tukea tarvitaan talouden jatkuvuuden 
turvaamiseksi, mutta samalla tavalla voi 
perustella myös erilaisia kotitalouksille 
suunnattuja tukia, joita talousliberaalit 
ovat monesti kritisoineet.

Helsingin yliopiston professori Anu 
Kantola kysyikin puheenvuorossaan 
(Helsingin Sanomat 14.4.2020):

”Muistavatko tukea saaneet yritykset 
ja työntekijät enää vuoden päästä, mitä 
tuki merkitsi? Ovatko hyvätuloiset val-
miita maksamaan enemmän veroja niin 
kuin sotien jälkeisinä vuosikymmeninä? 
Entä pääomatulojen saajat? Ja miten käy 
vaikkapa verovälttelyn: loppuuko se?" 

On ehkä naivia ajatella, että kriisikokemus 
vaikuttaisi omaneduntavoitteluun, mutta 
se voi vaikuttaa jonkin verran lähivuosien 
poliittiseen retoriikkaan ja mahdollisesti 
myös yritysten käyttäytymiseen. Suuret 
yritykset ja erittäin varakkaat yksilöt ovat 
jo usean vuosikymmenen ajan pyrkineet 
maksimoimaan verotehokkuuden eli 
maksamaan mahdollisimman vähän ve-
roja. Tämä on usein edellyttänyt erilaisten 
veroparatiisien hyödyntämistä. 

Koronakriisi on kuitenkin pakottanut 
niin yritykset kuin ulkomaille siirtyneet 
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yksilötkin tukeutumaan viime kädessä 
oman kotimaansa apuun. Lehtitietojen 
mukaan ainakin Yhdysvalloissa ja Tans-
kassa yritysten kriisitukia on päätetty ja-
kaa vain sellaisille yrityksille, jotka ovat 
maksaneet veronsa kotimaahan. Tällai-
silla linjauksilla voi olla pidempiaikaisia 
vaikutuksia.

Kriisi voi järkyttää myös talouspolitii-
kan perususkomuksia. Eräs sellainen on 
usko sitovaan budjettirajoitteeseen – toi-
sin sanoen siihen, että ilmaisia lounaita 
ei ole ja että raha ei kasva puussa. Näillä 
arkijärkeen vetoavilla lauseilla torjutaan 
yleensä ehdotukset julkisten menojen 
kasvattamiseksi ja perustellaan julkisten 
menojen leikkauksia ja nk. rakenneuu-
distuksia. Ekonomistien kielellä sama 
argumentti määritellään kestävyysva-
jeeksi, joka asettaa tiukat rajat politiikan 
liikkumatilalle.

Budjettirajoitteen ehdottomuus on 
kuitenkin osoittautunut suhteelliseksi. 
Normaali kamreeriviisaus ja arkijärki 
on joutunut alkaneen vuosisadan aika-
na jo kahdesti joustamaan, kun valtiot 
ja keskuspankit ovat ensin finanssikrii-
sin jälkeen ja nyt pandemiakriisin yh-
teydessä loihtineet yhtäkkiä tyhjästä 
tuhansia miljardeja dollareita ja euroja 
rahoittamaan kasvaneita menoja, joilla 
on pelastettu pankkeja ja yrityksiä. Val-
tioiden velat ovat nousseet tasoille, joita 
aiemmin olisi pidetty kestämättöminä. 
Rahan luominen tyhjästä ja valtioiden 
saama keskuspankkirahoitus voivat jat-
kossa nakertaa tiukan taloudenpidon 
perustelujen nauttimaa uskottavuutta, 
ja yritysten massiivinen tukeminen voi 
herättää vaatimuksia tuen suuntaamises-
ta myös kotitalouksille. •
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Koronavirus ja reaktiona siihen to-
teutetut julkisen vallan toimenpi-
teet ja rajoitukset yksilön elämään 
alkavat olla jo tyhjäksi koluttu aihe. 
Niin paljon siitä on puhuttu ja kir-

joitettu, ja sitä on ihmetelty. Aihe on aktivoinut 
monia ottamaan kantaa ja jopa tekemään laskelmia 
tautitapausten skenaarioista. Matemaattiset mallit 
ovat olleet kovassa käytössä, ja myös valtiosihteeri 
Hetemäen ryhmän raportti oli selvästi innoissaan 
näistä tartuttavuusluvun funktiokuvaajista.

Korona yllätti meidät kaikki. Olimme päässeet 
hyvään vauhtiin työllisyyden kasvussa, ja talou-
dessakin näkyi poutapilviä lyhyen usvan jälkeen. 
Suurimmat huolet hallituksen pöydällä olivat työl-
lisyystoimenpiteiden keksiminen, budjettitasapai-
non saavuttaminen vuonna 2023 ja hiilineutraali 
politiikkareitti vuoteen 2035.

Mutta sitten tuli pandemia, ei varoittamat-
ta mutta yllättäen kuitenkin. Paniikki 

oli suuri. Kansalliset toiminta-
ohjeet haettiin lääketieteestä 

epidemiologian puolelta, 
sieltä missä viruksesta ja 

kulkutaudeista tiede-

tään eniten. Hyvät neuvot olivat kalliit. Yhteinen 
näkemys valtion johdossa saavutettiin nopeasti ja 
yksissä tuumin: hallitus ja oppositio löysivät toisen-
sa, presidentti oli jo ennen parlamentaarista sopu-
akin saman tiukan linjan vankkumaton kannattaja, 
ja työmarkkinaosapuolet pääsivät yhteisymmärryk-
seen ennen näkemättömän pikaisesti.

Vasta vähän myöhemmin on noussut näin yk-
sipuolisen toimintastrategian ihmettelyä. Miksi 
toimenpiteistä juontuvat talous- ja sosiaaliset on-
gelmat jätettiin lähes kokonaan huomiotta? Myös 
media teki kaikkensa välittääkseen yksipuolista, 
vaikkakin tärkeää tietoa koronan vaarallisuudesta ja 
vakavimmista tautitapauksista. Pelko ja hämmennys 
valtasi kansan, varsinkin vanhemman väestönosan.

Taloustieteilijä on kansantalouden lääkäri, jon-
ka tehtävänä on ongelmien tullen diagnosoida ja 
etsiä parhaat rohdot talouden tervehdyttämiseen. 
Koronan aiheuttamaa kriisiä ei voi ratkais-
ta yksinomaan yhden tieteenalan asi-
antuntemuksen varassa, mutta ta-
loustieteen menetelmiä tähänkin 
ongelmavyyhtiin voisi ja pitäisi 
soveltaa, sillä joudumme väistä-
mättä tekemään valintoja rajal-

Kaikki hyöty irti kriisistä
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valinnoissa, tarvitaan myös aimo annos 
kekseliäisyyttä ja luovuutta, että pääs-
täisiin jopa kriisiä edeltänyttä tilannetta 
paremmalle tasolle. Kriisin välttämättö-
myydestä on tehtävä hyve. Miten kriisistä 
voidaan ottaa kaikki hyöty irti? Onkohan 
tämä ruotsalaisten ajattelutapa.

Ensinnäkin vastuullisuus ja ymmärrys 
ovat lisääntyneet väestössä ja päätök-
sentekoelimissä. Tiedon ja tutkimuk-
sen arvostus on kasvanut. Nähtävästi 
aito tieteenalojen välinen keskustelu 
on tiivistynyt, ja tutkijat eri maista ja 
maanosista ovat alkaneet tehdä epäit-
sekästä yhteistyötä varsinkin rokotteen 
ja lääkkeen kehittämisessä.

Toiseksi olemme viimeinkin tulleet 
tietoisiksi ilmastonmuutoksen aiheut-
tamista ongelmista ihmiselle itselleen 
ja luonnolle, jolloin on paljon helpom-
pi saavuttaa yhteisymmärrys ilmastotoi-
menpiteistä ja seurausten torjumiseksi 
tehtävistä ratkaisuista. Kuin vahingos-
sa pyöräily ja kävely ovat yleistyneet 
joukkoliikenteen ja yksityisautoilun 
kustannuksella. Myös ruokahävikki on 
vähentynyt.

Kolmanneksi terveyden ja toiminta-
kyvyn merkitys on oivallettu uudella ta-
valla. Koronan tiedetään iskevän pahim-
min ihmisiin, joilla on muita sairauksia 
ja jotka ovat iäkkäämpiä. Vastuu omasta 
terveydestä on konkretisoitunut näiden 
kuukausien aikana. Monet ovat aloitta-
neet aktiivisen liikuntaharrastuksen ja 
löytäneet luontoretkeilyn.

Neljänneksi uudet työn tekemisen 
muodot on otettu käyttöön yhdessä 
yössä. Etätyötä tehtiin tätä ennenkin, 
mutta kokoukset ja palaverit pidetään 
jo sujuvasti etäyhteyksillä kotoa käsin. 
Toivottavasti näin meneteltäisiin myös 
kansainvälisissä kontakteissa. Digiväli-
neet otettiin täyskäyttöön, ja nyt myös 
ruokaostokset ja ateriat osataan tilata 
sovellusten kautta. Verkkokauppa nou-
si ennätykseensä, ja lääkärissäkin on 
luontevaa käydä chat-yhteydellä. Kriisi 
korostaa kuitenkin myös ihmissuhtei-

den merkitystä. Eristys tuo esille myös 
läheisten ihmisten kontaktien ja koske-
tuksen tarpeen ja arvon. 

Viidenneksi politiikassa on ainakin 
hetkeksi päästy irti päivänpolitikoin-
nista ja irtopisteiden keruusta. Yh-
teinen vihollinen on saanut poliitikot 
tekemään arvokasta yhteistyötä yli 
hallitus-oppositiorajojen. Kriisin hoito 
on sekä vertikaalisesti (valtio ja kunnat) 
että horisontaalisesti (eri ministeriöt ja 
hallinnonalat) sujunut ilman kitkaa ta-
voitteellisesti ja yhteisymmärryksessä. 
Tämä on kansalaisen näkövinkkelistä 
rauhoittavaa ja luottamusta herättävää.  
Tästä on hyvä jatkaa juuri näin – päät-
täjien tärkein tehtävä on väestön hyvin-
voinnin kohottaminen.

Kuudenneksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus on saanut hyviä 
ja konkreettisia osoituksia konseptin 
toimivuudesta myös koronakriisin aika-
na. Tosin yhteistyöhaluista huolimatta 
kaikissa asioissa ei ole päästy toimintaan 
saakka, kuten esimerkiksi virus- ja vas-
ta-ainetestausten suorittamiseen jous-
tavasti kumpaisellakin sektorilla. Sen 
sijaan kasvomaskeja on alettu valmistaa 
hallituksen toimeksiannosta yksityisellä 
sektorilla pikavauhtia.

Suomi voi maailmalta kerätä hyödyn 
itselleen digiloikasta. Koronan myötä on 
tullut varsin luontevaksi tavata Zoomin 
tai Teamsin välityksellä, ja tätä käytän-
töä erityisesti suomalaisten kannattaa 
vaalia ja ylläpitää.  Koska olemme pe-
riferiassa ja syrjässä, edellytyksemme 
lähitapaamisiin ovat huomattavasti 
heikommat kuin keskieurooppalaisilla 
kollegoillamme. Etätapaamiset tarjo-
avat meille loistavan mahdollisuuden 
vahvistaa intensiivistä läsnäoloamme 
myös huippututkimuksen verkostoissa. 
Etätapaamiset eivät täysin korvaa lähita-
paamisia, mutta ne voivat merkittäväs-
ti lisätä juuri suomalaisten dynaamista 
kansainvälistä osallistumista sekä bis-
neksessä että tieteessä, ja ennen kaikkea 
politiikassa. •
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listen ja niukkojen resurssien antaessa 
reunaehdot vaihtoehtoisille toimintata-
voille. Ei ole taloudellisesti rationaalista 
eikä eettisesti oikein torjua yksinomaan 
viruksen aiheuttamia kuolemia, jos sa-
maan aikaan sallitaan suurempi kuollei-
suus tai pidempikestoiset menetykset 
hyvinvoinnissa muista syistä.

Yhteiskunnallisten ongelmien – kuo-
lemat mukaan luettuna – arvottaminen 
yhteismitallisesti esimerkiksi rahassa 
on äärimmäisen vaikea tehtävä jo pel-
kästään sen vuoksi, että torjutun mene-
tyksen nykyarvoa on vaikea laskea, kun 
elämä ja maailma ovat sattumaa täynnä. 
Tietenkin voimme tehdä laskelmia esi-
merkkitapausten perusteella ja yleistää 
ne päästäksemme mitattaviin ja ver-
tailtaviin toimenpidearvioihin. Hyvin-
voinnin osatekijöitä on kuitenkin hyvin 
vaikea mitata rahassa: ystävät, mielen-
terveys, hyvä kunto, perhe jne.

Koronakriisin hoitaminen on 
valinta, joka jättää joitakin 
muita asioita hoitamatta.

Eikä tarve laskelmille lopu tähän. Tar-
vitsemme myös tilanteen korjaamiseen 
ja talouden elvyttämiseen kättä pidem-
pää. Voidaanko tarkasti arvioida, miten 
lainarahalla tehtävät elvytystoimenpi-
teet tuottavat parhaan hyödyn yhteis-
kunnalle?

Keskeinen taloustieteen työkalupakin 
apuväline, joka tässä tilanteessa pitäisi 
ottaa haltuun, on vaihtoehtoiskustan-
nus. Jokainen päätös käyttää voima-
varoja tietyllä tavalla sulkee pois muut 
vaihtoehdot, koska resurssit ovat rajalli-
set. Vaihtoehtoiskustannus mittaa tietyn 
vaihtoehdon valinnasta syntyvää uhra-
usta, jota edustaa parhaasta menetetystä 
vaihtoehdosta odotettavissa ollut hyöty. 

Vaikka taloustieteen matemaattiset 
menetelmät tarjoavat päätöksentekijöille 
valtavasti tukea ratkaisevissa politiikka-
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Ilmastonmuutoksen hillinnän 
moninaiset teknologiat ovat 
osin globaalisti samoja. Ero-
ja on kuitenkin paljon ja tulee 
myös olemaan. Joissakin maissa 

vesivoimaa on paljon, joissakin ei lain-
kaan. Bioenergiaa on joissakin maissa 
paljon, joissakin taas vähän. Tuuliolo-
suhteet vaihtelevat maittain. Aurinko-
voimaa on kaikkialla, mutta tehokkainta 
se ei ole Suomen leveysasteilla. Näiden 
erojen takia uudet energiateknologiat 
vaihtelevat maittain. Siksi tarkastelen 
seuraavassa ilmastonmuutoksen hillit-
semisen teknologioita pääasiassa Suo-
men näkökulmasta.  

Jaan teknologiat kolmeen ryhmään: 
vanhoihin, uusiin ja mustiin ”hevosiin”. 
Vanhat hevoset ovat teknologioita, joilla 
Suomen päästöjä on eniten vähennetty 
jo 1990-luvun alusta lähtien. Uudet he-
voset ovat teknologioita, joita on otettu 
käyttöön enenevässä määrin 2010-luvun 
alusta lähtien. Mustat hevoset ovat tek-
nologioita, jotka ovat vasta pilotointivai-
heessa, mutta joita tutkitaan intensiivi-

sesti ajatellen päästöjen vähentämistä 
2020-luvun loppupuolelta lähtien. Osa 
näistä on vielä villejä kortteja eli tekno-
logioita, jotka lähtenevät kasvuun vasta 
2030-luvulla. Energiatehokkuuden pa-
rantamisen teknologiat ovat niin mo-
ninaiset, että jätän ne tässä pääasiassa 
tarkastelun ulkopuolelle. 

MITEN PÄ ÄSTÖT OVAT SUOMESSA VÄ-
HENTYNEET TÄHÄN MENNESSÄ?
Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen 
käytön hiilidioksidipäästöt olivat Suo-
messa huipussaan vuonna 2003 ja ovat 
sen jälkeen laskeneet niin, että koko-
naisvähenemä periodilla 1990–2019 
oli reilut 26 prosenttia. Päästöjen ale-
neminen vuoden 2003 jälkeen selittyy 
kahdella tekijällä.

Energian kokonaiskulutus on supis-
tunut vuoden 2006 ennätystasolta vuo-
teen 2019 mennessä lähes 10 prosenttia 
(Tilastokeskus 2020). Tähän on vai-
kuttanut monta osatekijää. Ensinnäkin 
taloudellinen kasvu on ollut vuoden 
2008 finanssikriisistä lähtien vähäistä. 

Toiseksi Suomen kansantalouden ener-
giaintensiteetti on laskenut jo 1990-lu-
vun puolivälistä lähtien. Tämä taas joh-
tuu teollisten prosessien ja rakennusten 
parantuneesta energiatehokkuudesta ja 
talouden rakennemuutoksesta. Lisäksi 
ilmaston lämpeneminen näkyy jo nyt 
lämmitysenergiatarpeen vähenemisenä. 

Vuoden 1990 jälkeen 
fossiilisten polttoaineiden ja 
turpeen hiilidioksidipäästöt 

ovat Suomessa vähentyneet 26 
prosenttia.

Päästöjen vähenemisen toinen pääse-
littäjä on Suomen energiantuotannon 
ja -kulutuksen polttoainejakauman 
muutos (taulukko 1). Öljyn kulutus on 
Suomessa laskenut jo pitkään ja lasku 
jatkui myös periodilla 1990–2019. Kivi-
hiilen ja maakaasun käyttö on vähen-
tynyt vuodesta 2003 lähtien ja turpeen 
käyttö vuodesta 2007 lähtien.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
energiateknologiat – vanhat, uudet ja 

mustat hevoset
Koska energian tuotanto ja sen kulutus aiheuttavat suurimman osan kasvihuonekaasupäästöistä, teknologisia 

muutoksia tarvitaan erityisesti tällä alueella. Energiatehokkuutta on parannettava ja fossiilisia polttoaineita 
korvattava vähäpäästöisillä teknologioilla. Osa ratkaisuista perustuu jo vuosikymmeniä vanhoihin 

teknologioihin, osa viimeisen vuosikymmenen aikana yleistyneisiin uusiin teknologioihin, ja lisäksi tullaan 
tarvitsemaan myös useita vasta kehittämisvaiheessa olevia ”mustia hevosia”. Suomen mahdollisuudet ovat 

hyvät omien päästöjen vähentämiseen ja uusien vientiteknologioiden kehittämiseen. 
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RAIMIO LOVIO näkee Suomen kasvaviksi 
energiateknologioiksi 2020-luvulla tuulivoiman, 
ydinvoiman, lämpöpumput ja geoenergian, 
bioenergian sekä sähköisen liikenteen.
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Vuonna 2019 fossiiliset polttoaineet ja 
turve olivat yhteensä kuitenkin edelleen 
niukasti Suomen tärkein energialähde 
38 prosentin osuudella. Uusiutuvien 
energialähteiden osuus oli 37 prosent-
tia, ydinenergian 18 prosenttia ja muun 
6 prosenttia. Yhteensä kulutus oli 378 
TWh. Yksi terawattitunti riittää reilun 
200 000 kerrostaloasunnon vuotuiseen 
sähkönkulutukseen. 

VANHAT HEVOSET: PUU JA SUURYDIN-
VOIMALAT
Taulukosta 1 nähdään, että fossiilisten 
polttoaineiden korvaamisesta ja vielä 
1990-luvulla tapahtuneesta energian 
kulutuksen kasvusta ovat vastanneet 
pääasiassa Suomen vanhin energia-
hevonen eli ikiaikainen puu ja jonkin 
verran 1970-luvun tulokas eli ydinvoi-
ma. Niiden osuus energialisäyksestä on 
ollut 2/3.

Puun paluu Suomen tärkeimmäksi 
energialähteeksi on ollut vahva, ja se 
alkoi jo 1990-luvun alkupuolella. Puun 
käyttö on lisääntynyt eniten teollisuu-
den ja energiantuotannon polttoaineena 
ja selluteollisuuden jäteliemen hyödyn-
tämisenä.

Fossiilisten polttoaineiden 
korvaajina puu ja ydinvoima 

ovat nyt hieman vaikeuksissa.

Suomessa on ollut pyrkimyksiä lisätä 
myös ydinvoiman käyttöä toteutunutta 
enemmän. Nyt tilastoissa näkyvä lisäys 
johtuu vanhojen ydinvoimaloiden teho-
jen korotuksista 1990-luvulla. Tällä het-
kellä odotetaan, että Olkiluoto 3 alkaisi 
tuottaa sähköä verkkoon vuonna 2021 ja 
Fennovoima mahdollisesti 2030-luvun 

alussa. OL3:n käynnistyminen lisää Suo-
men sähköntuotantoa 13 TWh vuodessa. 
Vuoden 2019 sähkönkäytöstä se olisi ollut 
15 prosenttia.

Tällä hetkellä molemmat vanhat he-
voset ovat hieman vaikeuksissa. Suurten 
ydinvoimaprojektien kustannukset ovat 
nousseet erityisesti suhteessa tuulivoi-
maan. Puun energiakäytön kasvu jatkuu, 
kun hiiltä korvataan osin puulla ja jos 
uusia sellutehtaita rakennetaan. Suur-
ta kasvua ei kuitenkaan enää tapahtu-
ne. Kun ilmastopolitiikan tavoitteeksi 
on asetettu hiilineutraalisuus, puun 
lisäenergiakäyttöä ei pystytä täysimää-
räisesti laskemaan hiilidioksidipäästöjä 
vähentäväksi toiminnaksi, jos hiilinielut 
samalla pienenevät.

VANHAT UUDEMMAT HEVOSET: UUDET 
BIOENERGIAMUODOT
Puun energiakäytön ohella on kehitetty 
uusia bioenergiamuotoja. Kierrätyksen 
ja jätteenpolton bio-osuus on lisäänty-
nyt merkittävästi kaatopaikkojen laajen-
tamisen tultua kielletyksi. Lähivuosina 
valmistuu vielä ainakin yksi uusi jät-
teenpolttolaitoksen laajennus.

Fossiilisen öljyn käytön vähentämi-
seksi Suomessa aloitettiin nestemäis-
ten biopolttoaineiden kehittäminen 
2000-luvun alussa. Poliittisesti sääde-
tyn jakeluvelvoitteen kautta uusille bio-
polttoaineille syntyi nopeasti markkinat. 
Markkinat tulevat vielä laajentumaan 
2020-luvulla Suomessa, koska biopolt-
toaineiden jakeluvelvoite huoltamo-
ketjuilla nousee 18 prosentista vuonna 
2021 30 prosenttiin vuonna 2029. Ny-
kykäsityksen mukaan sen jälkeen tasoa 
ei voida enää nostaa, ja 30 prosentinkin 
tavoitteen saavuttaminen voi olla vaike-
aa (LVM 2018).

2030-luvulla nestemäisten 
biopolttoaineiden kasvu 

pysähtyy mutta biokaasun 
tuotanto jatkaa kasvuaan.

Biokaasun tuotanto on lisääntynyt, ja 
erityisesti sen liikennekäytöstä on oltu 
kiinnostuneita. Tammikuussa TEMin 
(2020) biokaasutyöryhmä jätti raportin 

Fossiiliset polttoaineet ja turve
Polttoaine Kulutus 

1990
Huippukulutusvuosi 
1990–2019

Kulutus 
2019

Muutos 
1990–2018

Öljy 105 1990: 105 85 –20
Kivihiili 46 2003: 67 25 –21
Maakaasu 25 2003: 47 20 –5
Turve 15 2007: 29 16 + 1
Yhteensä 191 2003: 250 146 –45

Taulukko 1. Eri energialähteiden käytön muutos Suomessa 1990 – 2019 (TWh).

Lähde: Tilastokeskus (2020).

Vaihtoehtoiset energialähteet ja sähkön nettotuonti
Energialähde Kulutus 

1990
Huippukulutusvuosi 
1990–2019

Kulutus 
2019

Muutos 
1990–2018

Puu 46 2019: 105 105 + 59
Ydinenergia 55 2019: 69 69 + 14
Sähkön 
nettotuonti

11 2017: 20 20 + 9

Lämpöpumput 0 2019: 7 7 + 7
Tuuli 0 2019: 6 6 + 6
Liikenteen 
biopolttoaineet

0 2014 ja 2015: 6 5 + 5

Kierrätyksen 
bio-osuus

0 2019: 4 4 + 4

Vesi 11 2008: 17 12 + 1
Muu bioenergia 
(ml. biokaasu)

0 
(0)

2019:2 
2019 (1)

2 
(1)

+ 2 
(+ 1)

Aurinko 0 2019: 0,2 0,2 + 0,2
Yhteensä 123 2019: 230 230 + 107
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kehittämistoimista. Tällä hetkellä bio-
kaasun käyttö on noin 1 TWh, ja alan 
toimijat ovat asettaneet tavoitteeksi sen 
nostamisen 3 TWh:iin vuonna 2030 ja 
myöhemmin noin 10 TWh:iin. 

UUSI HEVONEN 1: TUULIVOIMA
Globaalisti merkittävimmät 2000-lu-
vun uudet energiateknologiat ovat ol-
leet tuulivoima ja aurinkosähkö. Niiden 
kehittäminen aloitettiin jo 1970-lu-
vun öljykriisien jälkeen, mutta vasta 
2010-luvulla niistä tuli johtavat uudet 
sähköntuotantomuodot.

Euroopassa oli vuoden 2019 lopussa 
tuulivoimakapasiteettia 205 GW, mikä 
tarkoittaa noin 70 000 tyypillisen 3 
MW:n tuulivoimalayksikön tehoa. Kym-
menen vuotta aikaisemmin kapasiteetti 
oli 77 GW:tä eli kapasiteetti on lähes 
kolminkertaistunut. Vuosittainen lisä-
ys on ollut vakaata, mikä kertoo, että 
teknologia on jo kypsää. EU-28 alueen 
sähköstä vuonna 2019 15 prosenttia oli 
tuulivoimaa. Eniten tuulivoimakapasi-
teettia on Saksassa, mutta tuulisähkön 
osuudella mitattuna johtavia maita 
ovat Tanska, Irlanti ja Portugali. Poh-
joismaista tuulivoimaa on määrällisesti 
eniten Ruotsissa (9 GW) (Wind Euro-
pe 2020).

Viime vuonna jo 15 prosenttia 
EU:n sähköstä tuotettiin 

tuulivoimalla, Suomessa vain 7 
prosentttia.

Suomessa tuulivoima-ala lähti vahvem-
min liikkeelle 2010-luvun alussa, jolloin 
otettiin käyttöön syöttötariffijärjestel-
mä. Sen tukemana tuulivoimainvestoin-
neista tuli kannattavia ja tuulivoimaka-
pasiteetti nousi 2 GW:iin vuonna 2017. 
Seuraavana vuonna tuulivoima-alan 
kasvu näytti kuitenkin vaikealta: vanha 
syöttötariffikiintiö oli täyttynyt, minkä 

VIELÄ VARSIN VAATIMATON AURINKOSÄHKÖN TUOTANTO VOI KASVAA 
NOPEAMMIN 2020-LUVUN JÄLKIPUOLISKOLLA.

seurauksena vuonna 2018 Suomen ka-
pasiteetti ei kasvanut lainkaan.

Suomi olikin vuonna 2019 tuulivoima-
alalla Euroopan pienempiä maita. Suo-
men sähköstä tuulivoiman tuottaman 6 
TWh:n osuus oli 7 prosenttia (Tilasto-
keskus 2020). Viime vuonna alan tilan-
ne kuitenkin muuttui huomattavasti pa-
remmaksi. Ensinnäkin moniin yrityksiin 
oli kertynyt tuulivoima-alan tietämystä 
syöttötariffin tuella rakennetuista tuuli-
voimaloista. Toiseksi tuulivoimapaikkoja 
oli saatu luvitettua runsaasti. 

Kolmanneksi tuulivoimaloiden ta-
loudellinen kannattavuus saatiin harp-
pauksellisesti parannettua ryhtymällä 
ottamaan käyttöön uusia suuria voima-
latyyppejä, jotka Suomen olosuhteissa 
tuottavat sähköä vähemmänkin tuulisissa 
olosuhteissa. Jo vuonna 2019 Suomessa 
käyttöön otettujen tuulivoimaloiden 
keskikoko oli 4,3 MW, kun vastaava luku 
Euroopassa oli 3,1 MW (Wind Europe 
2020). Tämä teknologiaharppaus mah-
dollistaa tuulivoimainvestointien tekemi-
sen ilman valtion tukia. Investointimah-
dollisuuksia lisää myös eurooppalaisten 
investoijien kiinnostuminen Suomen 
uusista mahdollisuuksista sekä sähkön 
kohonnut hinta EU:n päästökauppahin-
tojen kohottua vuoden 2018 aikana aikai-
sempaa korkeammalle tasolle.

Uuden tilanteen perusteella Suomen 
Tuulivoimayhdistys on arvioinut, että 
tuulivoimakapasiteetti ja sähköntuo-
tanto kaksinkertaistuu vuoden 2022 
loppuun mennessä, jos koronatilanne 
ei aiheuta viivästymiä, ja se edelleen 
kaksinkertaistuu 2020-luvun loppuun 
mennessä. Teho olisi tuolloin noin 8 GW 
ja sähköntuotanto ehkä jopa 30 TWh 
parantuneen teknologian seurauksena. 
Tuulivoimayhdistyksen tiedossa oli hel-
mikuussa 2020 rakenteilla olevia ja luvi-
tettuja tuulivoimahankkeita yhteensä jo 
yli 7 GW, mikä osoittaa, että 2020-luvun 
lopun arvioitu teho on realistinen (Tuu-
livoimayhdistys 2020). 

UUSI HEVONEN 2: AURINKOSÄHKÖ
EU-28:ssa oli vuoden 2019 lopussa au-
rinkosähkökapasiteettia 132 GW. Kym-
menen vuotta aikaisemmin kapasiteetti 
oli vain 18 GW eli aurinkosähkön kapasi-
teetti on kasvanut nopeammin kuin tuu-
livoiman, mutta tuulivoima tuottaa kui-
tenkin edelleen selvästi enemmän sähköä 
kuin aurinkovoima. Määrällisesti eniten 
aurinkosähkökapasiteettia on Saksassa, 
Italiassa ja Isossa-Britanniassa. Pohjois-
maat ovat aurinkosähkössä odotetus-
ti selvästi jäljessä eteläistä ja keskistä 
Eurooppaa. Tanskassa kapasiteettia on 
18. eniten EU-28-maiden joukossa (yli 1 
GW) (Solar Power Europe 2019).

2020-luvulla tuulivoimalla 
tapahtuva sähköntuotanto 

moninkertaistuu.

Tekes käynnisti Suomessa alan kehittä-
misen pitkän tauon jälkeen vuonna 2011, 
ja vuonna 2015 aurinkosähkökapasiteetti 
alkoi kasvaa. Vuoden 2019 lopussa kapa-
siteettia oli noin 0,2 GW. Mikäli tekno-
logiassa ja yritysten toimintakyvyssä 
tapahtuu vähitellen kohtuullinen tuot-
tavuusparannus, niin aurinkosähkömark-
kina voi lähteä vahvempaan kasvuun 
2020-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

UUSI HEVONEN 3: SÄHKÖISTÄMINEN 
LÄMMITYKSESSÄ, LIIKENTEESSÄ JA 
TEOLLISUUDESSA
Edellä kuvatun kehityksen seuraukse-
na fossiilisten polttoaineiden ja turpeen 
osuus on vähentynyt Suomen sähkön 
tuotannosta lähes 30 prosentista vuonna 
1990 17 prosenttiin vuoden 2020 alkuun 
mennessä. Päästöttömän sähkön osuu-
den kasvaessa tulee yhä järkevämmäk-
si vähentää päästöjä kaikilla sektoreilla 
sähköistämisen avulla.

Sähköistämistä Suomessa tulee edis-
tämään Marinin hallitusohjelman to-
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teknologian onnistumisesta. Qheat Oy 
on saanut toteutettua yhden 2 kilomet-
rin poraushankkeen, joka tuottaa läm-
pöä lämpöpumppujen avulla.

Erilaisten vielä hyödyntämättömien 
hukkalämpöjen käyttöönotto voi kui-
tenkin olla syväporausta tuottavampaa. 
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tut-
kitaan parhaillaan Nesteen Sköldvikin 
laitoksen hukkalämpöjen siirtämistä 
lämpöpumppujen avulla korvaamaan 
polttamista Helsingissä, Vantaalla ja 
Espoossa. Lisäksi Helen on ilmoittanut 
rakentavansa lähivuosina maailman suu-
rimmaksi lämpöpumpuksi kaavaillun 
pumpun Helsinkiin korvaamaan osan 
Salmisaaren hiilivoimalan tuotannosta. 

VILLIT KORTIT: POWER-TO-X JA PIEN-
YDINVOIMALAT
Edellisten teknologioiden jatkoksi 
markkinoille pyritään saattamaan kahta 
kokonaan uutta teknologiaa: synteetti-
siä polttoaineita ja pienydinvoimaloita. 

teutuminen, kun sen mukaisesti alen-
netaan teollisuuden sähköveroja EU:n 
minimiin. Myös datakeskusten ja läm-
pöpumppujen sähköveroja alennetaan, 
mikäli niiden avulla parannetaan huk-
kalämpöjen hyödyntämistä.

Suomi on kehittynyt 2010-luvulla 
Ruotsin jälkeen johtavaksi eurooppalai-
seksi maaksi lämpöpumpputeknologian 
soveltamisessa. Lämpöpumpputeknolo-
gia yleistyi Suomessa aluksi omakotita-
loissa mutta on jo siirtynyt myös ker-
rostaloihin, suuriin kauppakeskuksiin 
ja kaukolämmön tuotantoon. Suomen 
Lämpöpumppuyhdistyksen tilastojen 
mukaan Suomessa on jo noin miljoona 
lämpöpumppua ja niihin investoitiin 
vuonna 2019 yli 600 miljoonaa euroa 
(SULPU 2020). Lämpöpumput ovat 
teknologisesti kypsiä ja kannattavia in-
vestointikohteita. Niiden yleistymistä 
valtion ei ole tarvinnut tukea.

Myös autoliikenteen sähköistämi-
sessä vuodesta 2020 näyttää muodos-
tuvan merkittävä liikkeellelähtövuosi. 
Maaliskuussa 2020 Suomessa ensire-
kisteröidyistä uusista henkilöautoista 
jo lähes 22 prosenttia oli vaihtoehtoi-
sia käyttövoimia hyödyntäviä autoja 
(ladattavat hybridit, täyssähköautot ja 
kaasuautot) (Traficom 2020). Joukko- 
ja kaupunkijakeluliikenteen kasvusta 
sähköiset junat, raitiovaunut, linja- ja 
pakettiautot lisäävät koko ajan osuut-
taan. 

Päästötön sähkö on 
yhä tärkeämpi keino 
muun energiakäytön 

puhdistamisessa.

Teollisuuden prosessien sähköistämisen 
kannalta keskeisiä kohteita ovat metal-
linjalostuksen ja kemianteollisuuden 
prosessit. Esimerkiksi hiilivapaan te-
räksen suhteen yritykset tekevät jo nyt 
lupaavaa kehitystyötä.

Lämmityksen, liikenteen ja teollisten 
prosessien sähköistäminen edellyttää 
luonnollisesti, että Suomen sähköntuo-
tantokapasiteetti nousee. Tärkeimmät 
sähköntuotannon lisälähteet ovat tuu-
livoima ja ydinvoima.

MUSTAT HEVOSET: MERITUULI JA 
GEOTERMINEN ENERGIA
Suomessa kehitetään useita teknologioita, 
jotka jollakin aikataululla varmasti lähte-
vät yleistymään. Tällainen on ensinnäkin 
merituulivoima: Euroopassa merituuli-
voiman osuus on noussut jo lähes 20 pro-
senttiin tuulivoimakapasiteetista (Wind 
Europe 2020). Suomessa merituulivoi-
maloita on käytännössä vain yksi ja voi 
olla, että halvempia maatuulivoimapaik-
koja löytyy vielä pitkään, jos Itä-Suomen 
tutkaongelmat saadaan ratkaistua. Tällöin 
merituulivoima alkaisi yleistymään vasta 
aivan 2020-luvun lopulla.

Toinen jo testivaiheessa oleva potenti-
aalinen teknologia on geoterminen ener-
gia, jolla tarkoitan tässä 1–7 kilometrin 
porausreikien käyttämistä lämmöntuo-
tantoon. St1:n hanke tuottaa kaukoläm-
pöä 6,5 kilometrin syväkaivosta Otanie-
messä on ollut pitkään vireillä ja asiaan 
on kiinnostusta Turussa, Tampereella ja 
Helsingissä, mutta vielä ei ole varmuutta 

Taulukko 2. Esimerkkejä kansainvälisesti menestyvistä Suomessa kehitetyistä tai sijaitsevista 
puhtaan energian liiketoiminnoista.

Lähde: Smart Energy Transition hankkeen yritystietokanta (http://smartenergytransition.fi/fi/julkaisut/
yritystietokanta/).

Teknologia-alue Suomalainen esimerkki

Puuenergia Perinteiset puun korjuun ja käsittelyn teknologian sekä saha- ja sellutehtaiden 
teknologioiden valmistajat (esim. Ponsse, Raute, Valmet).

Muu bioenergia 
ja kaasu

Neste on maailman suurin kestävien nestemäisten biopolttoaineiden tuottaja, 
Gasum on Pohjoismaiden suurin biokaasun tuottaja, Meyerin Turun telakan 
energiatehokkaat kaasukäyttöiset alukset.

Tuulivoima Moventas Gears on maailman johtavia tuuliturbiinien vaihteita valmistava 
yritys, Neorem Magnets tuottaa kestomagneetteja uusiutuvan energian 
sovelluksiin. 

Aurinkovoima ABB on maailman johtava aurinkosähköjärjestelmien inverttereiden 
tuottaja, osa niistä tehdään Helsingissä. Luvata on maailmanjohtavia 
aurinkopaneeleissa käytettävien virranjohtimien valmistajia. SaloSolar valmistaa 
aurinkosähköpaneeleita ja SavoSolar aurinkolämpöratkaisuja.

Lämpöpumput ja 
geolämpö

Oilonin & Lämpöässän monitehoisten lämpöpumppujen valmistus, St1:n 
ja Qheatin geolämpöosaaminen, Rototec Oy on Pohjoismaiden johtava 
energiakaivojen poraaja.

Sähköinen 
liikenne

Akkukemikaalien kaivostoiminta ja jalostus (Boliden Kokkola, Nornickel ja 
BASF Harjavalta), sähköakkujen ja -autojen valmistusosaaminen (Valmet 
Automotive)

Teolliset laitteet Taajuusmuuttajat (ABB, Vacon/Danfoss)
Joustavat 
ja älykkäät 
järjestelmät

Wärtsilän kaasuvoimalat, Suomen Siemensin kehittämä virtuaalivoimaloiden 
konsepti, Fortumin kysyntäjoustopalvelut, Leanheatin ja Optiwatin älykkäät 
lämmitysjärjestelmät, Fingridin järjestelmäosaaminen

Power-to-X Lappeenrannan teknillisen yliopiston spinnoff-yritykset: Soletair Power Oy 
(synteettiset polttoaineet) ja Solar Foods Oy (synteettiset ravintoaineet)
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Synteettiset polttoaineet ja muut ja-
lostetummat synteettiset tuotteet pe-
rustuvat teknologiaan, jossa puhtaalla 
sähköllä erotetaan vedestä elektrolyysi-
laitoksessa vetyä, joka sitten yhdistetään 
hiilidioksidin kanssa, ja näin saadaan 
hiilivetyä, joka voidaan edelleen jalos-
taa esimerkiksi liikenteen polttoaineiksi 
korvaamaan fossiilista öljyä.

Lyhyesti tätä teknologiaa kutsutaan 
Power to X -ratkaisuksi, jossa siis puh-
taan sähkön avulla tuotetaan synteettisiä 
aineita. Prosessin kannattavuus paranee, 
jos vetyä saadaan suoraan jonkin teolli-
sen prosessin sivutuotteena. Synteetti-
sistä polttoaineista voi tulla halvempia 
kuin kestävästi tuotetuista nestemäisistä 
biopolttoaineista (Ahola 2020). 

Suomen ensimmäinen teollisen mit-
takaavan P-to-X-pilotti on tulossa Jout-
senoon, jossa vety otetaan Kemiran 
tehtaan sivutuotannosta ja hiilidiok-
sidi Finnsementin tehtaalta. Projektia 
vetää useiden yritysten rahoittamana 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Se 
on jo synnyttänyt muitakin P-to-X-tek-
nologiaan perustuvia startup-yrityksiä.

Power to X -ratkaisussa 
hiilidioksidia ja vetyä 

yhdistetään hiilivedyksi, joka 
voidaan jalostaa polttoaineeksi.

Suurydinvoimahankkeiden kallistumi-
sen vuoksi ydinvoima-ala on suuntautu-
nut pienydinvoimaloiden kehittämiseen. 
Suomessa erityistä kiinnostusta on sel-
laisiin pienydinvoimaloihin, jotka tuot-
taisivat lämpöä sähkön sijasta. Kaikkia 
riskejä ja ydinvoimajätteen ongelmia 
nämäkään laitokset eivät poista, mutta 
ne voivat olla yksi mahdollisuus, kun 
nykyisiä suurvoimaloita joudutaan sul-
kemaan niiden käyttöiän tultua täyteen.

SUOMEN ILMASTO- JA ENERGIATA-
VOITTEET OVAT REALISTISET JA SYN-
NYTTÄVÄT UUTTA LIIKETOIMINTA A
Tällä hetkellä Suomen energia- ja ilmas-
topolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat öl-
jyn käytön puolittaminen vuoden 2005 
tasolta vuoteen 2030 mennessä, hiilen 
käytön lopettaminen vuonna 2029 ja 

turpeen energiakäytön vähintään puo-
littaminen vuoteen 2030 mennessä. 
Yhteensä tämä tarkoittaa näiden poltto-
aineiden käytön vähentämistä 2020-lu-
vulla 67 TWh eli 6,7 TWh vuodessa. 
Vuosina 2003–2019 pudotus fossiilisissa 
polttoaineissa ja turpeessa oli yhteensä 
104 TWh eli 6,5 TWh vuodessa.

Paljon ei nykyistä vauhtia tarvitse 
siis kiristää, niin tavoitteet saavutetaan. 
Viestini onkin selvä: Suomen mahdol-
lisuudet saavuttaa Marinin hallituksen 
tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 
on realistinen. Myös Energiateol-
lisuus ry (2020) ”tukee Suomen hal-
lituksen pyrkimyksiä edetä nopeasti 
kohti hiilineutraaliutta ja edelleen hii-
linegatiivisuutta 2030-luvun lopulla”, 
ja Teknologiateollisuus ry (2020) 
”on sitoutunut Suomen hallitusohjelman 
mukaiseen hiilineutraali Suomi vuonna 
2035 -tavoitteeseen”.

Fossiilisia polttoaineita ja turvetta 
korvaavia pääasiallisia energialähtei-
tä ja teknologioita tulevat Suomessa 
näillä näkymin olemaan melko tasaisin 
kasvuosuuksin tuulivoima, ydinvoima, 
lämpöpumput ja geoenergia, bioenergia 
sekä sähköinen liikenne. Power-to-X-
ratkaisutkin voivat jo päästä vauhtiin.

Globaalisti tilanne on erittäin vaikea, 
mutta suomalaisesta näkökulmasta 
voimme nähdä sen mahdollisuutena. 
Mitä paremmin ja nopeammin onnis-
tumme ratkaisemaan omat ongelmam-
me, sitä enemmän meillä on ratkaisuja 
myytäviksi muille. Taulukkoon 2 on 
koottu joukko esimerkkejä suomalaisis-
ta tai Suomessa sijaitsevista yrityksistä. 

Taulukon maininnat ovat vain esi-
merkkejä tässä artikkelissa käsitellyil-
tä teknologia-aloilta. On tärkeää muis-
taa, että energiatehokkuusvaatimukset 
ja esimerkiksi fossiilisen öljyn käytön 
vähentäminen koskevat vähintäänkin 
välillisesti melkein kaikkea teollisuutta.

Globaalit puhtaan energiateknologian 
markkinat ovat niin suuret, että niiden 
konkreettinen käsittäminen on miljar-
deissa dollareissa mitattuna vaikeaa. 
Paremmin asian ymmärtää päästötilas-
tojen avulla. Vuonna 2019 globaalit CO2-
päästöt olivat noin 33 gigatonnia, kun ne 
vuonna 1990 olivat 21 gigatonnia. Globaa-
listi päästöt ovat siis nousseet reippaas-
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ti, vaikkakin niiden kasvu on hidastunut 
vuodesta 2013 lähtien, ja on varmaa, että 
kasvu saadaan tänä vuonna käännettyä 
laskuun koronakriisin seurauksena. Ko-
ronakriisin jälkeen päästöjen vähentä-
misessä riittää kuitenkin aivan valtavasti 
urakkaa ennen kuin ollaan edes vuoden 
1990 tasolla. Menestymällä näillä mark-
kinoilla innovatiivisilla tuotteilla luom-
me runsaasti uusia työpaikkoja Suomen 
teollisuuteen ja palveluihin. •
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Ilmastonmuutoksen ja muiden 
ympäristökriisien, kuten luon-
tokadon, luonnonvarojen yli-
käytön ja jäteongelmien hillit-
semiseksi tarvittavien toimien 

vaikutuksista tavallisiin kansalaisiin ja 
erityisesti heidän taloudelliseen tilan-
teeseensa on keskusteltu paljon viime 
aikoina. Osaa on huolettanut esimer-
kiksi liikenteen päästövähennystoimien 
tuomat mahdolliset lisäkustannukset 
maaseudulla, toisia ilmastotoimien vai-
kutukset työpaikkoihin. 

Näissä keskusteluissa iso kuva jää kui-
tenkin usein vaillinaiseksi. Vaikka ilmas-
ton lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 
asteeseen1, tulee ilmastonmuutoksesta 
itsestään kansalaisille ensinnäkin mer-
kittäviä kustannuksia, jotka eivät jakau-
du tasaisesti. Toiseksi ilmastotoimien 
vaikutukset kansalaisiin riippuvat kriit-
tisesti tehtävistä toimenpiteistä, joita ei 
olla vielä monelta osin päätetty tarpeek-
si tarkalla tasolla, jotta arviointeja olisi 
mahdollista tehdä. Toimien vaikutuksia 
kotitalouksille voidaan kuitenkin hilli-
tä hyvällä politiikkavalmistelulla, jossa 
tulisi OECD:n viimeisten suositusten 
mukaisesti tarkastella laaja-alaisemmin 
hyvinvointivaikutuksia eikä pelkkiä ta-
loudellisia vaikutuksia.

ILMASTONMUUTOS VAIKUTTA A 
LA AJA-ALAISESTI KOTITALOUKSIEN 
TALOUDELLISEEN TILA AN
Ilmastonmuutoksen ja muiden ympä-
ristökriisien vaikutukset talouteen, 
terveyteen ja sosiaalisiin ongelmiin ovat 
selkeästi suurempia kuin ilmastotoimien 
vaikutukset. Sternin (2006) raportti 
herätteli päättäjiä ensimmäisenä siihen, 
että ilmastonmuutoksen vaikutukset 
tulevat merkittävästi kalliimmiksi kuin 
niiden hillitseminen. 

Sternin ja kollegoiden uusi raportti 
(DeFries ym. 2019) taas varoittaa ai-
kaisempien tutkimusten aliarvioineen 
pahasti monia ilmastonmuutoksen ta-
loudellisista vaikutuksista. Hallitus-
tenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
IPCC:n (2018, 2019) raporttien viesti 
on myös selvä: mitä enemmän ilmasto 
pääsee lämpenemään, sitä suuremmat 
negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja 
terveydelliset vaikutukset sillä on, ja 
monet niistä voivat pahimmillaan ylittää 
ihmiskunnan sopeutumisen rajat.

Vaikka ilmastonmuutoksen tuomia 
kustannuksia on äärimmäisen vaikeaa 
laskea tarkasti ja niitä systemaattisesti 
aliarvioidaan (DeFries YM. 2019), on 
niistä olemassa joitakin (minimi)arvi-
oita. Esimerkiksi Hoegh-Guldberg 

et al. (2018) arvioivat, että vaikka il-
maston lämpeneminen onnistuttaisiin 
rajaamaan 1,5 asteeseen, se luo silti 
nettonykyarvona 54 biljoonan dolla-
rin taloudelliset vahingot vuonna 2100 
mm. infrastruktuurille, rakennuksille 
ja ekosysteemeille. Kyseinen summa 
vastaa noin kahta kolmasosaa vuoden 
2018 globaalista bkt:sta. Jos maapallo 
lämpenee noin 2 astetta, kustannusarvio 
olisi 69 biljoonaa dollaria. Nykytoimil-
la olemme menossa vähintään 3 asteen 
lämpenemiseen.

Ilmastonmuutoksen 
hillitseminen tulee 

halvemmaksi kuin itse 
ilmastonmuutoksen 

vaikutukset, joista monet 
saattaisivat ylittää ihmiskunnan 

sietokyvyn.

Kompas et al. (2018) arvioivat ilmas-
tonmuutoksen taloudellisten tuhojen 
vastaavan noin kolmea prosenttia maa-
ilman bkt:sta joka vuosi vuonna 2100, 
mikäli ilmasto kuumenee noin kolme 
astetta verrattuna esiteolliseen aikaan. 
Monille Afrikan maille arviot ovat jopa 
yli 25 prosenttia bkt:sta vuosittain. Suo-
men osalta he arvioivat vaikutusten 

Ilmastokriisin taloudelliset 
vaikutukset kansalaisiin

Ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemiseksi tarvittavien ilmastotoimien mahdolliset vaikutukset huolestuttavat monia. Molempien 
vaikutuksia yksittäisten kotitalouksien tuloihin tai työllisyyteen on haastavaa arvioida. On kuitenkin selvää, että hillitsemättömän 
ilmastonmuutoksen tuomat yhteiskunnalliset muutokset olisivat merkittävästi pahempia pitkällä aikavälillä kuin ilmastotoimien 
kustannukset. Ilmastotoimien positiiviset ja negatiiviset vaikutukset riippuvat kriittisesti siitä, mitä ohjaustoimia tehdään ja 
miten. Toimia suunniteltaessa olisi hyvä tarkastella laajemmin hyvinvointivaikutuksia pelkkien taloudellisten vaikutusten sijaan.
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SAARA TAMMINEN tähdentää, että 
ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyntä riippuu 
myös monista muista tekijöistä kuin niiden 
taloudellisista vaikutuksista.



18 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2020  T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2020 19

SUURTA OSAA ILMASTONMUUTOKSEN AIHEUTTAMISTA 
KUSTANNUKSISTA EI KORVATA VAKUUTUKSISTA.

vastaavan pitkällä aikavälillä noin 0,15 
prosenttia bkt:sta vuosittain, jos läm-
peneminen rajataan enintään kahteen 
asteeseen ja noin 0,38 prosenttia bkt:sta 
vuosittain neljän asteen maailmassa. 
Nämä summat vastaavat nykyrahassa 
Suomelle noin 0,4-1 miljardin euron 
kustannusta joka vuosi. Mitä enemmän 
maapallo pääsee lämpenemään, sitä suu-
rempia ja epävarmempia vaikutukset 
ovat taloudellisesti (IPCC 2018, 2019). 

Laine ym. (2018) nostivat esiin kah-
deksan rajattua esimerkkiä ilmastoris-
keistä Suomessa ja arvioivat niiden kus-
tannuksista. Nämä sisälsivät hyönteisten 
ja myrskyjen aiheuttamat tuhot metsissä, 
sähköverkon sääriskit, maanteiden kun-
non huononemisen, sään ääri-ilmiöiden 
aiheuttamat satomenetykset, vektorivä-
litteisten tautien lisääntymisen (sisältäen 
kaikki eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit, 
kuten koronavirus), helteistä aiheutuvien 
terveysongelmat sekä ilmastonmuutok-
sen myötä lisääntyvän masennuksen.

”Ilmastonmuutoksen tuomat 
vaikutukset kansalaisille eivät 

jakaudu tasaisesti.”

Näiden esimerkkitapausten aiheuttamat 
vuosittaiset kustannukset Suomelle vaih-
telivat kymmenistä miljoonista euroista 
miljardeihin euroihin. Muita tärkeitä 
kustannuksia Suomessa koituu esimerkik-
si merenpinnan noususta, rankkasateista 
ja tulvista sekä rakennusten lisääntyvistä 
kosteusvaurioista. (Tuomenvirta ym. 
2018) Nämä muutamat rajatut esimerkit 
eivät sisällä heijastusvaikutuksia maail-
malta globaalien arvoketjujen, pakotetun 
siirtolaisuuden, konfliktien ja maailman-
talouden hiipumisen myötä.

Ilmastonmuutoksen tuomat vaikutuk-
set kansalaisille eivät jakaudu tasaisesti 
Suomessakaan. Maanviljelijä kärsii sään 
ääri-ilmiöiden vaikutuksista satoihin, 

metsänomistaja hyönteisten ja myrs-
kyjen tuhoista, ja helle rasittaa eniten 
vanhuksia ja perussairaita. Rakennus-
ten kosteusvaurioista kärsivät monet 
kiinteistöjen omistajat. Toisaalta maa- 
ja metsätalous voi osin myös hyötyä pi-
demmistä satokausista. Sekä Laine ym. 
(2018) että Tuomenvirta ym. (2018) 
suosittelevat, että ilmastonmuutoksen 
tuomia vaikutuksia erilaisille kotitalo-
uksille Suomessa tulisi tutkia tarkemmin.

Ilmastonmuutoksen lisäämien myrs-
kyjen takia sähkönjakelun toimitusvar-
muutta on jo jouduttu parantamaan esi-
merkiksi maakaapeloinnin avulla. Tämä 
on nostanut sähkön siirtokustannuksia 
merkittävästi. Sähkönkäyttäjien on arvi-
oitu kohtaavan noin 8-10 prosentin keski-
määräinen korotuksen sähkön hinnassa 
(Laine ym. 2018). Toteutuneiden sähkön 
siirtohintojen on raportoitu olleet selväs-
ti suurempia harvaan asutuilla alueilla, 
ja täten ne ovat laittaneet kotitalouksia 
epätasa-arvoiseen asemaan (Yle 2018).

Lisäksi ilmastonmuutoksen kansalai-
sille tuomien taloudellisten vaikutusten 
kohdalla on tärkeää huomata, ettei edes 
kaikkia luonnonkatastrofien tuomia vai-
kutuksia välttämättä korvata vakuutuksis-
ta. Tilastojen mukaan maailmanlaajuisesti 
luonnonkatastrofien kustannuksista suuri 
osa on jäänyt vakuutusturvan ulkopuolel-
le, kuten kuvio 1 esittää. Vuosien 2011 ja 
2017 vahinkojen määrät olivat myös jo 
korkeita ja vastasivat noin 0,4–0,5 pro-
senttia maailman bkt:sta. Valtioille ja ko-
titalouksille yksittäistenkin katastrofien 
kustannukset voivat olla talouden romaut-
tavia. Maapallo on lämmennyt nyt noin 1,1 
astetta esiteolliseen aikaan verrattuna, 
joten jopa lämpenemisen rajaaminen 1,5 
asteeseen tulee tuomaan väistämättä ny-
kyistä enemmän kustannuksia kotitalouk-
sille ilmastonmuutoksesta (WMO 2020).

Kokonaisuudessaan WHO (2018a) arvi-
oi pelkästään ilmastonmuutoksen myötä 
lisääntyvän ruoan puutteen, malarian, ri-
pulitautien ja kuumuuden tappavan joka 

vuosi noin 250 000 ihmistä maailmassa 
vuosina 2030–2050. Lisäksi fossiilisten 
polttoaineiden käyttöön liittyvien ilman-
saasteiden aiheuttamat terveysongelmat, 
kuten sydän- ja verisuonitaudit, keuh-
kosyöpä ja astma ovat jo nousseet viime 
vuosina. Vuonna 2016 ne aiheuttivat 4,2 
miljoonaa ennenaikaista kuolemaa (WHO 
2018b). Vuonna 2060 pelkästään ilman-
saasteista koituvien suorien kustannus-
ten arvioidaan vievän yhden prosentin 
maailman bkt:sta ilman lisätoimenpiteitä 
(OECD 2019). Inhimillistä kärsimystä ei 
voi arvioida rahassa.

Ilmastonmuutos saattaisi 
aiheuttaa ympäristökriisejä 

ja ekosysteemien hajoamisia, 
joita ei voida mitata rahassa.

Samaan tapaan kuin nyt koronakriisin 
hoidossa ilmasto- ja ympäristötoimia 
tulee tehdä, jotta vältyttäisiin kaikista 
pahimmilta ympäristökriisien vaikutuk-
silta ja saataisiin hillittyä lämpeneminen 
globaalisti edes 1,5 asteeseen. Ympäris-
tökriisien luomia kustannuksia ei voi 
kuitenkaan verrata vain ilmastotoimien 
kustannuksiin, koska nämä kriisit voivat 
johtaa jopa massiivisiin ekosysteemien 
hajoamisiin, jota ei voi rahalla arvot-
taa (DeFries et al. 2019). Kuten tämä 
usein muotoillaan: ”There are no jobs in 
a dead planet”.

MITEN SUOMI VOISI SA AVUTTA A HIILI-
NEUTRA ALIUDEN VUONNA 2035?
Vaikutusarvioinnit mahdollistavat kus-
tannustehokkaat ja sosiaalisesti hyväk-
syttävät ilmastotoimet. Niitä varten tar-
vittavat ilmastotoimet tulisi kuitenkin 
tietää hyvin tarkalla tasolla. Ilmastopo-
litiikan toimenpidepaletti on laaja, ja yk-
sittäisellä sektorillakin voidaan käyttää 
monia erilaisia ohjauskeinoja päästöjen 
vähentämiseksi joko yksistään tai usei-
den ohjauskeinojen pakettina.
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Kunkin ohjauskeinon vaikutusme-
kanismit kotitalouksien tuloihin tai 
työllisyyteen ovat erilaisia. Esimerkik-
si hiiliverojen korotukset voivat nostaa 
suoraan hiili-intensiivisten tuotteiden 
hintaa kuluttajille, kun taas vähähiilis-
ten uusien teknologioiden tukeminen 
energiaintensiivisillä toimialoilla ei vält-
tämättä vaikuta suuremmin yksittäisiin 
kotitalouksiin. Tarkat toimenpiteet hiili-
neutraaliustavoitteemme saavuttamisek-
si vuonna 2035 ovat monelta osin vasta 
valmisteluvaiheessa.

Ilmastotoimien vaikutusten 
arviointi edellyttää hyvin 

tarkkaa tietoa näistä toimista.

Jonkinlaiseen alkuun vaikutusten arvi-
oinnissa päästään kuitenkin sillä, että tar-
kastellaan yleisesti tarvittavia muutoksia 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisek-
si. Ilmastopaneelin (Seppälä ym. 2019) 
ja Pitko -projektin (Koljonen ym. 2020) 
pitkän aikavälin ilmastotoimien tarkas-
telun mukaan tärkein toimenpide on vä-
hentää merkittävästi päästöjä energian 
tuotannossa ja sen käytössä. Esimerkiksi 
kivihiilen ja turpeen käytöstä sekä öljy-
lämmityksestä erillislämmityksessä tulisi 
päästä eroon. Teollisuuden puolella mer-
kittäviä päästövähennyksiä voitaisiin saa-
da 2035 mennessä teräksen tuotannossa 
ja öljynjalostuksessa.

Tärkeintä on vähentää päästöjä 
merkittävästi energian 

tuotannossa ja sen käytössä.

Liikenteessä fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä tulisi vähentää voimakkaas-
ti. Käyttöön pitäisi saada enenevässä 
määrin biopolttoaineita, sähköautoja ja 
kaasuautoja. Lisäksi liikenne palveluna 
-ratkaisuilla sekä julkisen liikenteen, 
pyöräilyn ja kävelyn edistämisellä tuli-
si alentaa liikennesuoritteiden määrää. 
Raskaaseen liikenteeseen tarvitaan eri-
tyisesti uusiutuvaa dieseliä ja biokaasua.

Maataloudessa turvepeltojen päästöjä 
pitäisi vähentää ja maatalouden tarvit-

Kuvio 1. Luonnonkatastrofien aiheuttamat kustannukset maailmassa (ruskea viiva) ja 
vakuutusten kattama osa niistä (oranssi viiva)

Lähde: Munich Re NatCatSERVICE database
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semaa pinta-alaa alentaa muuttamalla 
ruokavalioita kasvispainotteisempaan 
suuntaan. Myös metsänraivausta pitäisi 
karsia ja turvemailla sijaitsevien metsien 
hoitotapaa muuttaa. Materiaalinkäytös-
sä tulisi siirtyä kohti kiertotaloutta2, ja 
kulutusvalinnoissa tulisi painottaa kestä-
vyyttä, tuotteiden jakamista ja ostamista 
palveluna niiden itse omistamisen sijaan. 

ILMASTOIMIEN TALOUDELLISET VAI-
KUTUKSET KOTITALOUKSILLE RIIPPU-
VAT TOIMENPIDEYHDISTELMÄSTÄ
Monet yllämainituista ilmastotoimista, 
kuten teollisuuden päästövähennykset, 
eivät ole suoraan yhteydessä kotitalo-
uksien taloudelliseen tilanteeseen. Oh-
jauskeinot liikennesektorilla, lämmön-
tuotannossa ja kulutuksen ohjaamisessa 
taas voivat vaikuttaa erityisesti kulut-
tajien kustannuksiin ja ostovoimaan. 
Lisäksi monilla toimilla voi olla työl-
lisyysvaikutuksia. Vaikka tulonjako- ja 
työllisyysvaikutukset ovat keskiössä 
kotitalouksien talouden näkökulmasta, 
ilmastotoimilla on myös monia muita 
vaikutuksia kansalaisiin, joita ei tule 
unohtaa politiikkatoimien harkinnassa. 

Mikäli Suomessa asetettaisiin joku ylei-
nen hiilivero kattamaan tasaisesti kaikkia 
kulutuksesta johtuvia kasvihuonekaasu-
päästöjä, rikkaammat kotitaloudet mak-
saisivat absoluuttisesti eniten näitä vero-
ja (Tamminen ym. 2019). Vuonna 2016 

pienituloisimmat kotitaloudet aiheuttivat 
kulutuksellaan noin 7 tonnia CO2-päästö-
jä vuodessa kulutusyksikköä3 kohti, kun 
vastaavasti suurituloisimmat aiheuttivat 
19 tonnia CO2-päästöjä. 

Erityisesti liikkumisesta, asumisesta 
ja kulutuksesta tulevat päästöt nouse-
vat Suomessa tulojen myötä (Nurmela 
2018). Mm. polttoaine- ja lentokustan-
nukset vievät suurituloisilla myös suu-
remman osan tuloista kuin pienituloi-
semmilla, kun taas esimerkiksi sähkö- ja 
lämmityskustannukset muodostavat 
suhteellisesti suuremman kuluerän pie-
nituloisille. Erilaisten hiiliverojen suh-
teellinen vaikutus kotitalouksiin vaihte-
leekin sen mukaan, minkä hyödykkeiden 
verotusta kiristettäisiin.

Hiiliveroilla voi olla 
tulonjakovaikutuksia riippuen 

niiden kohteina olevista 
hyödykkeistä.

Ilmastotoimien kokonaisvaikutukset 
riippuvat kuitenkin eniten siitä, min-
kälaisena ”pakettina” ne tehdään. Hii-
liverojen nostamisen vaikutus talouteen 
ja kotitalouksiin riippuu siis eniten siitä, 
miten lisäverotuottoja käytetään. Mikäli 
tuloja käytetään alentamaan muuta ve-
rotusta, erityisesti esimerkiksi työn tai 
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yrittämisen verotusta, jäävät kokonais-
vaikutukset merkittävästi pienemmiksi 
kuin silloin, jos rahat jäävät vain nos-
tamaan julkisen talouden kokoa. Tällai-
silla ns. kestävän kehityksen verosiirty-
millä on löydetty olleen jopa positiivisia 
vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen 
kokonaisuudessaan (Pigato 2019). 

Tammisen ym. (2019) tekemät skenaa-
riot erilaisista kestävän kehityksen vero-
siirtymistä Suomessa päätyvät samaan tu-
lokseen. Skenaarioissa ympäristöverojen 
laaja-alaisillakaan nostoilla ei ole negatii-
visia vaikutuksia talouteen, työllisyyteen 
tai tulonjakoon, kun muutokset tehdään 
yhdistettyinä muiden verojen alennuksiin 
ja tulonsiirtojen lievään nostoon. Suurim-
mat iskut kulutukseen kohdistuvat näissä 
suurituloisille. Yksittäisten ilmastotoi-
mien kohdalla pätee sama logiikka. Hon-
katukia ym. (2020) löysivät, että diese-
lin alennetun verokannan poistaminen ei 
laskisi kulutusta käytännössä laisinkaan, 
jos käyttövoimavero poistetaan samalla 
ja lisäverotuotot käytetään alentamaan 
tuloverotusta. 

Vaikutusanalyyseissa on hyvä kiin-
nittää huomiota myös niiden koko-
luokkaan. Sipilä ym. (2018) raportoi-
vat yhdeksän prosentin hinnan nousun 
polttoaineiden pumppuhinnassa uuden 
jakeluvelvoitteen myötä korottavan ma-
talatuloisimpien kotitalouksien kuluja 
yhteensä 0,9 prosenttia ja harvaan asu-
tulla maaseudulla 0,6 prosenttia. Mui-
den kotitaloustyyppien vaikutukset oli-
vat tätä alempia. Alimmissa tuloluokissa 
tämä 0,9 prosentin korotus tarkoittaisi 
noin 15 euron lisäkustannusta kuukau-
dessa (Tilastokeskus, tulot ja kulutus). 

Chiroleu-Assouline ja Fodha 
(2014) toteavat, että vaikka tietyn ympä-
ristöveron vaikutus olisi kuinka regressii-
vinen (eli kohdistuisi suhteessa enemmän 
alimpiin tuloluokkiin), sen voi suunnitella 
osaksi sellaista toimenpidekokonaisuutta, 
että köyhimmät kuluttajat eivät kärsi sii-
tä suhteettomasti. Pigato (2019) toteaa 

tarkemmin, että muutamien mallinnusten 
mukaan kehittyneissä maissa alle 12 pro-
senttia ympäristöverojen tuloista riittäisi 
kompensoimaan niistä tulevat mahdolli-
set regressiiviset vaikutukset alimmalle 
tulokymmenykselle.

Kotitalouksien taloudelliseen tilan-
teeseen vaikuttaa suorien kustannus-
vaikutusten lisäksi merkittävästi myös 
työllisyysvaikutukset. Koljonen ym. 
(2020) tarkastelivat kahta erilaista hii-
lineutraaliuden vuonna 2035 toteuttavaa 
skenaarioita ja laskivat niiden alustavia 
taloudellisia vaikutuksia myös toimi-
aloittain. Kokonaisuudessaan skenaa-
rioiden ei löydetty vaikuttavan talou-
teen tai työllisyyteen merkittävämmin 
pitkällä aikavälillä. Työpaikkoja voidaan 
odottaa syntyvän ilmastotoimien myötä 
enenevässä määrin esimerkiksi kierto-
talouteen, uusiutuvan energian tuotan-
toon ja kehittämiseen, muita vähähiilisiä 
ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin, (digi)
palveluihin ja rakennusalalle.

Toisaalta esimerkiksi turpeen energia-
käytön vähentäminen tulee viemään työ-
paikkoja ja mahdollisesti maataloudessa, 
ja liikennesektorilla tarvitaan nykyistä 
vähemmän työntekijöitä. Tammisen 
ym. (2019) tulokset kestävän kehityksen 
verosiirtymistä nostavat kuitenkin myös 
esille, että toimialakohtaiset työllisyys-
vaikutukset riippuvat kriittisesti tarkois-
ta ilmastopolitiikan keinoista.

Ilmastotoimien aiheuttamat 
työpaikkojen menetykset 

saattavat korvaantua uusilla 
työpaikoilla muilla aloilla.

Eri maissa on jo lähdetty muodosta-
maan yhdessä sidosryhmien kanssa 
”Just Transition”- eli Reilun siirtymän 
strategioita, joiden tavoitteena on tukea 
niitä toimialoja, alueita ja kotitalouksia, 
joihin kohdistuu negatiivisia työllisyys- 

tai muita merkittäviä talousvaikutuksia 
ilmastotoimien myötä. Esimerkiksi Es-
panjassa ja Saksassa nämä strategiat4  
ovat kohdistuneet erityisesti kivihii-
lialueille. Suomessa juuri perustettu 
turvetyöryhmä etsii reilua siirtymää 
turvetuottajille ja -alueille uusiin elin-
keinoihin.5 Ilmastopolitiikan taloudelli-
set vaikutukset kotitalouksille riippuvat 
siten mm. näissä ryhmissä päätettävistä 
tarkoista ohjauskeinovalinnoista.

LA AJEMMAT HYVINVOINTINÄKÖKUL-
MAT OHJA AMA AN KAIKKIA POLITIIK-
KATOIMIA
Pelkkien taloudellisten vaikutusten ana-
lysointi ja politiikkatoimien perustami-
nen niihin rajaa näkökulmat kuitenkin 
väistämättä kovin kapeiksi. Ympäristö-
toimien sosiaalinen hyväksyntä riippuu 
myös monista muista tekijöistä (Järve-
lä ym. 2020, OECD 2019). Tämän takia 
OECD (2019) suosittelee laajemman hy-
vinvointinäkökulman käyttämistä ilmas-
totoimien suunnittelussa. Hyvinvoinnin 
se määrittelee kattamaan taloudellisten 
vaikutusten lisäksi mm. sosiaaliset ja 
poliittiset vaikutukset, terveyden, kou-
lutuksen, turvallisuuden ja ympäristön 
hyvinvoinnin sekä nykyisille että tule-
ville sukupolville. Se suosittelee, että 
ilmastotoimien ja muun hyvinvoinnin 
välille otettaisiin kaksisuuntainen vuo-
rovaikutus. Ilmastotoimien tulisi tukea 
myös muita hyvinvoinnin tavoitteita ja 
toisaalta muiden kuin ilmastopoliittisten 
toimien tulisi tukea ilmastotoimiakin.

Koronakriisin taloudellisten 
elvytystoimien tulisi tukea 

myös ilmastotoimia.

Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden 
vähentäminen pienentäisi myös niistä 
aiheutuvia ilmansaasteita ja terveys-
haittoja. Kiertotalousratkaisut teolli-

YMPÄRISTÖVEROJEN KOROTUSTEN VAIKUTUKSET KOTITALOUKSIIN 
VOIDAAN KOMPENSOIDA ALENTAMALLA MUITA VEROJA JA/TAI 

LISÄÄMÄLLÄ TULONSIIRTOJA.
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suudessa taas luovat uusia työpaikkoja 
ja talouskasvua, mutta samalla ne vä-
hentävät päästöjä ja luonnonvarojen yli-
käyttöä. OECD:n suosituksista olisi hyvä 
ottaa ohjenuoraa esimerkiksi nyt, kun 
mietitään elvytystoimia koronaviruksen 
aiheuttamasta kriisistä selviämiseksi. •

 
Viitteet

1 Pariisin sopimuksen ja IPCC:n (2018) raportin 

siihen tuomien lisätietojen myötä.
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Perhevapaat ovat jo pitkään 
olleet aktiivisen keskuste-
lun kohteena Suomessa. Eri 
ryhmillä on eri tarpeita nii-
den uudistamiselle. Monet 

ovat nostaneet esiin, että nykytilantees-
sa perhevapaiden käyttö ja lasten hoito 
eivät jakaudu tasaisesti sukupuolten 
välillä vaan kasautuvat naisten harteil-
le. Lisäksi on nostettu esiin, että pitkien 
perhevapaiden vietto on haitallista nais-
ten työurien tai palkkauksen kannalta.

Joka tapauksessa perhevapaiden 
käyttöä haluttaisiin joustavoittaa ja ot-
taa huomioon paremmin monimuotoi-
set perheet. Myös lapsille saattaisi olla 
parempi viettää ainakin osa päivästä 
varhaiskasvatuksessa, jossa voi esimer-
kiksi oppia lapsen kehityksen kannalta 
hyödyllisiä taitoja.

Näitä ajatuksia vastaan toisten mieles-
tä nykyiset perhevapaat ovat ikään kuin 
saavutettu oikeus, ja niihin ei saa puut-
tua. Tätä ajatusta myös voimistaa usko-
mus, että pienten lasten olisi parempi 
olla kotona oman äidin hoidossa. Lisäksi 
kuvioon liittyy yhteiskunnallinen tarve 
tukea köyhiä lapsiperheitä.

Kun perhevapaiden uudistamiselle 
on näin vastakkaisia tavoitteita, ei ole 
ihme, että se on osoittautunut vaikeak-

si. Perhevapaita ei oikeastaan ole valta-
kunnallisesti merkittävästi uudistettu 
sitten 1990-luvun. Esimerkiksi Sipilän 
hallitus (2015–2019) pyrki muuttamaan 
perhevapaita siinä onnistumatta, ja ai-
nakin ennen koronakriisiä myös nykyi-
nen Marinin hallitus asetti tavoitteeksi 
perhevapaiden uudistamisen, kuiten-
kaan esittämättä vielä ainakaan kovin 
rohkeita uudistuksia. Toisaalta monen 
viimeaikaisen hallituksen keskeisin ta-
voite on ollut parantaa työllisyyttä, ja 
muutenkin työn murroksen johdosta 
muutospaineet kasvavat.

Vastakkaiset tavoitteet 
ovat vaikeuttaneet 

perhevapaauudistusten 
toteuttamista.

Tutkimustulokset siitä, minkälainen ym-
päristö olisi parhaaksi esimerkiksi yksi 
vuotta täyttäneille lapsille, ovat lisäänty-
neet viime vuosina. Aiemmin Suomessa 
esimerkiksi psykologit toivat esiin tu-
loksiaan siitä, miten lapsen tunneälylle 
ja muulle kehitykselle olisi eduksi, jos 
oma äiti hoitaisi lasta mahdollisimman 
pitkään kotona. Toisaalta kasvatustie-

teilijät esittävät, että jo pienille lapsille 
on hyötyä varhaiskasvatuksesta, koska 
siellä sosiaalisessa ympäristössä lapsi 
oppii uusia taitoja ja tämä oppiminen 
on erityisen nopeaa aloitettaessa mah-
dollisimman varhain.

Uudet tulokset eivät ota näihin teori-
oihin kantaa vaan katsovat empiirisesti, 
miten lasten myöhemmät mittarit kehit-
tyvät, kun heitä esimerkiksi politiikka-
muutoksen seurauksena hoidetaan eri 
lailla kuin aiemmin. Näissä tutkimuk-
sissa on onnistuttu eristämään varhais-
kasvatuksen vaikutus muista lasten 
kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Eri-
tyisesti pohjoismaisessa ja saksalaisessa 
laadukkaan varhaiskasvatuksen ympä-
ristössä lapsille on tämän tutkimuskir-
jallisuuden tulosten mukaan hyötyä 
oppimisen ja myöhemmän työuran kan-
nalta varhaiskasvatukseen osallistumi-
sesta jo yksivuotiaana, sitä suuremmassa 
määrin mitä huonommista perheoloista 
lapsi tulee (ks. esim. kirjallisuuskatsaus 
julkaisussa Karila ym. 2017 sekä Ko-
sonen ja Huttunen 2018).

Koska perhevapaauudistukset ovat to-
dennäköisesti pöydällä jatkossakin, olisi 
hyödyllistä jos erilaisten ehdotettujen 
uudistusten vaikutuksia voisi laskea 
helpommin ja läpinäkyvämmin. Tähän 

Perhevapaamalli helpottaa 
perhevapaauudistuksen valmistelua

Perhevapaille on monenlaista uudistamistarvetta, joista osa on keskenään ristiriitaisia. Joka tapauksessa uudistamistyö helpottuu, 
kun on malli, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten uudistusten vaikutuksia. Tässä artikkelissa kuvataan tällaista mallia, miten 
se on rakennettu ja minkälaisia tuloksia sillä saadaan. Mallista esitetään isyysvapaan pidennystä ja lasten kotihoidon tuen 
leikkausta ja katsotaan, miten nämä vaikuttavat perhevapaiden käyttöön. Näiden tulosten avulla keskustelen mahdollisista 

politiikkasuosituksista perhevapaiden uudistamiseksi.
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PT:N MALLI OTTAA HUOMIOON KÄYTTÄYTYMISVAIKUTUKSET JA 
LASKEE ETUKÄTEEN PERHEVAPAIDEN MUUTOKSET VALMISTELTAESSA 

POLITIIKKAMUUTOKSIA.

tarpeeseen Palkansaajien tutkimuslai-
toksen tutkijat ovat kehittäneet mallin 
perhevapaiden vaikutusten laskemiseen 
osana Valtioneuvoston tutkimustoi-
minnan TEAS- hanketta (Carnicelli 
ym. 2020). Allekirjoittaja on ollut tässä 
hankkeessa mukana sen vetäjänä.

 ”Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen tutkijat 

ovat kehittäneet mallin 
perhevapaiden vaikutusten 

laskemiseen.”

Tavoite hankkeessa on ollut tuottaa mal-
li, jolla politiikkaa valmistelevat tahot 
voivat itse laskea eri politiikkavaih-
toehtojen vaikutuksia perhevapaiden 
käyttöön. Luotu malli toteuttaa tämän 
tavoitteen hyvin. Tässä artikkelissa ku-
vailen tätä mallia ja joitakin sen tuotta-
mia laskelmia sekä niiden pohjalta omia 
politiikkasuosituksia perhevapaiden uu-
distamiseksi.

Tavoite mallissa on etukäteen arvi-
oida, mitä perhevapaiden muutoksen 
seurauksena voisi tapahtua niiden käy-
tölle. Kyseinen malli on, niin kuin kaikki 
mallit, aina vain etukäteisarvio. Mallin 
tuottamat laskelmat ovat epävarmempia 
kuin jälkikäteisarviot, joissa aineistosta 
havaitaan, miten perhevapaiden käyttö 
muuttui. Jälkikäteisarvioiden haaste on, 
että ne voivat arvioida vain jo tapahtu-
neen muutoksen vaikutuksia.

Koska PT:n mallin suunnittelussa on 
otettu huomioon parhaat aiemmat em-
piiriset tulokset siitä, miten herkästi 
ihmiset reagoisivat erisuuruisiin per-
hevapaamuutoksiin ja miten nykytilassa 
perhevapaita käytetään, sekä pitkä pe-
rinne näiden päätösten mallintamisessa, 
tuottaa se lopputuloksena hyvän etukä-
teisarvion. Tällaisen käyttäytymisvaiku-
tusarviot sisältävän mallin etuna on, että 

malliin voi syöttää suuren määrän eri-
laisia skenaarioita perhevapaiden muu-
toksista ja myös muutella parametrejä, 
jotka kuvaavat herkkyyttä reagoida tuki-
en muutoksiin, ja aina malli laskee sen, 
kuinka perhevapaiden käyttö muuttuisi.

Tämä arvio on käytössä politiikan val-
misteluun etukäteen, ennen kuin työläitä 
politiikkamuutoksia on tehty. Siten tällai-
nen etukäteisarvio on hyödyllinen juuri 
valmistelussa. Mallin tuottama etukätei-
sarvio onkin hyvä lisä työkalupakkiin, ja 
se täydentää luotettavia mutta kirjoltaan 
suppeita jälkikäteisarvioita. 

Seuraavaksi kuvataan aiempien empii-
risten tutkimusten muodostama tieto-
pohja, johon mallin rakenne nojaa, sekä 
mallin rakenne ja sillä tehtyjä politiik-
kamuutosten vaikutusarvioita.

PT:N PERHEVAPA AMALLIN TIETOPOH-
JA JA RAKENNE
Taloustieteen piirissä on tutkittu empii-
risesti paljonkin, miten erilaiset verot ja 
tuet vaikuttavat niiden kohteiden käyt-
täytymiseen. Yleisesti on löydettyniiden 
ohjaavan ihmisten käyttäytymistä niin, 
että jos esimerkiksi työhön osallistu-
misesta jää suuremman veron takia vä-
hemmän käytettävissä olevaa tuloa, har-
vempi osallistuu töihin. Tässä mielessä 
hyvin laaja tutkimuskirjallisuus antaa 
tukea taloustieteen malleille, joissa ih-
miset vertailevat eri toiminnoista saata-
vaa hyötyä ja valitsevat sen vaihtoehdon, 
joka tuottaa suurinta hyötyä.

Taloustieteen malleissa ei kuitenkaan 
oleteta, että ihmisten hyöty muodostuisi 
pelkästään eri toiminnoista saatavasta 
rahasta. Sen sijaan ajatellaan, että lasten 
hoitaminen kotona voi tuottaa vanhem-
mille rahasta riippumatonta hyötyä tai 
työn teko ja siihen menevä vaiva voivat 
tuottaa haittaa. Sen tähden keskeinen 
empiirinen kysymys on, kuinka paljon 
ihmiset painottavat päätöksissään tuloja 
ja menoja, kuten perhevapaalla saadun 

tuen suuruutta, ja kuinka paljon muita 
hyötyyn vaikuttavia seikkoja.

Tukien ja verojen ihmisten käyttäyty-
miseen kohdistuvan ohjausvaikutuksen 
suuruudesta on ollut ajan saatossa tie-
teellistä debattia. Mikroekonometristen 
tutkimusten piirissä, jossa on laaduk-
kailla menetelmillä pystytty erottamaan 
juuri tuen vaikutus muista käyttäyty-
miseen vaikuttavista tekijöistä, on kui-
tenkin parina viime vuosikymmenenä 
löytynyt jonkinlainen konsensus. Sen 
mukaan taloudellisilla kannusteilla, ku-
ten esimerkiksi tuloveroilla, on havait-
tava, mutta suhteellisen pieni vaikutus 
työväestön tekemään työmäärään kes-
kimäärin.

Suomessa on todettu lasten 
kotihoidon tuen muutosten 
vaikuttavan työn tarjontaan 

vastaavaa tuloveron muutosta 
selvästi enemmän.

Kokoluokka on sellainen, että jos tulo-
verot muuttuisivat 10 prosenttia (suh-
teellisen iso muutos), niin työnteko 
voisi reagoida 0,5–2 prosenttia. Sen 
sijaan osaryhmissä ohjausvaikutus voi 
olla suurempi. Erityisesti perhevapai-
den rahallisen tuen vaikutuksen perhe-
vapaiden käyttöön on havaittu olevan 
suurempi. Esimerkiksi Suomen lasten 
kotihoidon tuesta on havaittu, että 10 
prosentin muutos tuessa voi vaikuttaa 
jopa 8 prosenttia äitien työn tarjontaan 
ja kääntöpuolena kotihoidon tuen käyt-
töön (Kosonen 2014).

Uusi perhevapaamalli sisältää saman-
kaltaisen käyttäytymissäännön kuin 
muissakin vastaavissa tutkimuksissa ai-
emmin, joissa tukien määrällä ja kestolla 
on vaikutus siihen, käyttääkö vanhempi 
perhevapaita vai palaako hän töihin. Oh-
jausvaikutuksen suuruutta voi mallissa 
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muuttaa sen sisältämien parametrien 
avulla. Lisäksi malliin on muodostettu 
dynaaminen rakenne, jossa vanhemmat 
tarkastelevat joka kuukausi päätöstä olla 
joko perhevapaalla tai palata töihin. 

Mallissa oletetaan, että heti lapsen syn-
nyttyä tarve lapsen hoitamiseen kotona 
on suurin, ja se laskee lapsen vanhetessa. 
Tämän oletuksen takia suuri osa vanhem-
mista on lapsen synnyttyä perhevapaalla, 
ja se osuus laskee tasaisesti yli ajan. Tämä 
oletus saa tukea empiriasta, sillä myös 
todellisuudessa keskimääräinen perhe-
vapaiden käyttöprofiili on tällainen. 

”Mallissa oletetaan, että heti 
lapsen synnyttyä tarve lapsen 
hoitamiseen kotona on suurin, 
ja se laskee lapsen vanhetessa.”

Lisäksi hieman teknisemmin malli olet-
taa aiempaa kirjallisuutta seuraten, että 
työhön mentäessä täytyy maksaa kiinteä 
kustannus, esimerkiksi päivähoitomak-
su ja työmatkavaiva. Edelleen mallissa 
oletetaan rajoitteena, että vanhempi ei 
voi palata töihin joka kuukausi. Nämä 
oletukset voidaan motivoida esimerkiksi 
varhaiskasvatuspaikkojen maksuilla ja 
rajoitetulla saatavuudella oman kodin 
tai työpaikan läheisyydessä. 

Malliin syötetään tilastoista työn-
teosta saatavat keskimääräiset ansiot, 
joihin vaikuttavat verot ja tulonsiirrot 
kuten perhevapaat. Näissä on hyödyn-
netty mikrosimulointimalli SISUa, joka 
sisältää nykymuotoiset tuet ja verot ja 
jossa niiden muutoksen vaikutusta käy-
tettävissä oleviin tuloihin voi simuloi-
da. Perhevapaamalliin voi siis syöttää 
erisuuruisia ja eripituisia perhevapaita 
kohdentuen eri tavoin eri vanhemmil-
le, ja malli laskee, kuinka moni jatkaa 
perhevapaiden käyttöä jokaista lapsen 
ikäkuukautta kohden aina siihen saakka, 
kun lapsi täyttää kolme vuotta, jolloin 
nykyiset perhevapaat loppuvat.

Kuvio 1 esittää mallin perusuraa äi-
deille, joka on kalibroitu eli parametrit 
on sovitettu niin, että perusura vastaa 
aineistoista havaittua vapaiden käyttöä 
nykyisillä perhevapaiden säännöillä. Si-
nisen käyrän korkeus kuvaa jokaisen lap-

Kuvio 1. Äitien perhevapaiden käyttö, seuraavan lapsen syntymä ja mallin perusura 
lapsen iän mukaan.
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sen ikäkuukauden kohdalla sitä, kuinka 
moni äideistä ei käytä perhevapaita, ja he 
ovat oletettavasti siirtyneet töihin.

Kuvio 1 sisältää myös Kelan aineis-
toista lasketun empiirisen perhevapai-
den käyttöprofiilin lapsen iän mukaan. 
Lisäksi kuviossa esitetään harmaalla, 
kuinka suuri osa äideistä saa seuraavan 
lapsen nykyisen lapsen iän mukaan. 
Nämä yhdistämällä saadaan kuvion nel-
jännen käyrän mukainen ura, joka kuvaa 
sitä, kuinka moni on lopettanut perhe-
vapaiden käytön joko seuraavan lapsen 
syntymän tai oletettavasti töihin paluun 
johdosta.

Kuviosta havaitaan, että vanhempain-
rahakauden käyttävät kokonaan melkein 

kaikki äidit, ja yli 80 prosenttia äideistä 
käyttää kotihoidon tukea ainakin muuta-
man kuukauden verran. Kun lapsi täyttää 
36 kuukautta ja kotihoidon tuki on lop-
pumaisillaan, noin 10 prosenttia äideistä 
käyttää enää kotihoidon tukea. Valtaosa, 
noin 60 prosenttia heistä on palannut 
jo tätä ennen töihin, ja hieman alle 30 
prosenttia on saanut seuraavan lapsen. 
Kuviosta nähdään myös, että aineistoon 
kalibroitu mallin perusura seuraa varsin 
hyvin aineiston osallistumisprofiilia kes-
kimääräisesti.

Kuvio 2 näyttää mallin perusuran toi-
sille vanhemmille eli useimmiten isille. 
Pylväiden korkeudet kuvaavat, kuinka 
moni käyttää vaaka-akselin ilmoitta-

Kuvio 2. Isyysvapaiden käyttö aineistossa ja mallin perusura.
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man määrän vapaita. Isille on nyky-
muodossaan kaksi perhevapaata, joista 
ensimmäinen osa on kolme viikkoa ja 
toisen osan voi käyttää myöhemmin. 
Yhteensä vapaita on mahdollista käyt-
tää kaksi kuukautta. Kuviossa aineis-
ton mukaiset vapaiden käytöt kuvataan 
sinisellä ja mallin perusuran mukaiset 
punaisella.

Aineistossa 26 prosenttia isistä ei hyö-
dynnä isyysvapaita lainkaan, 33 prosent-
tia käyttää enintään ensimmäiset kolme 
viikkoa ja 28 prosenttia hyödyntää suun-
nilleen enimmäismääräisen kaksi kuu-
kautta tuettua isyysvapaata, loppujen 
16 prosentin ollessa jossain siinä välissä. 
Malli kalibroituu myös näihin havain-
toihin kohtuullisen hyvin, mikä ilme-

nee siitä, että jokaisen vapaan pituuden 
kohdalla punainen ja sininen pylväs ovat 
suunnilleen yhtä korkeita.

MALLILLA LASKETTUJA POLITIIKKA-
MUUTOSTEN VAIKUTUKSIA
Seuraavaksi esitetään muutama vaihto-
ehto siitä, miten mallin mukaan perheva-
paiden käyttö muuttuisi, jos perhevapai-
den tukien tasoa tai kestoa muutettaisiin.

Kuviossa 3 kuvaillaan, miten nykyis-
ten isyysvapaiden pidennyksen keston 
tuplaaminen neljään kuukauteen vaikut-
taisi niiden käyttöön mallin laskelmissa. 
Kyseinen pidennys olisi samankaltainen 
kuin Marinin hallituksen esille tuoma 
mahdollinen perhevapaauudistus ajatel-
len, että isät käyttäisivät uudet lisäkuu-
kaudet. Kuviosta huomataan, että isät 
käyttäisivät vapaita enemmän, mutta 
lisäys ei ole kovin suuri. Mallin laskel-
missa suurin osa isistä, melkein kolme 
neljäsosaa, jotka eivät käytä enimmäis-
määrää vapaista tälläkään hetkellä, eivät 
tällaisen uudistuksen myötä lisäisi va-
paidensa käyttöä. Tämä on varsin ym-
märrettävä piirre mallissa.

Mallissa nykyisten 
isyysvapaiden pidennyksen 
keston tuplaaminen neljään 
kuukauteen ei lisäisi niiden 

käyttöä kovin paljon.

Lisäksi sellaisistakin isistä, jotka lisäisi-
vät vapaiden käyttöä, eivät kaikki lisäisi 
sitä täydellä kahdella lisäkuukaudella. 
Tämä on myös uskottava tulos, koska ny-
kyisilläkin vapailla on isiä, jotka käyttä-
vät vapaita jossakin ensimmäisen osan 
kolmen viikon ja täyden kahden kuukau-
den välissä, kuten sininen pylväs ”alle 2 
kk” kohdalla osoittaa.

Seuraavaksi kuviossa 4 tarkastellaan äi-
tien perhevapaiden käyttöä simulaatiossa, 

MELKEIN KAIKKI ÄIDIT KÄYTTÄVÄT VANHEMPAINRAHAKAUDEN
KOKONAAN JA 80 PROSENTTIA HEISTÄ KOTIHOIDON TUKEA AINAKIN 

MUUTAMAN KUUKAUDEN.

Kuvio 3. Nykyisten isyysvapaiden pidennys kahdella kuukaudella ja mallin perusura.
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jossa muuten nykyiset vapaat säilytetään, 
mutta lasten kotihoidon tuki poistetaan. 
Kuviossa paksulla katkoviivalla kuvataan 
perusuraa, joka on lähellä nykyistä perhe-
vapailta töihin siirtymisen uraa. Paksulla 
sinisellä yhtenäisellä viivalla kuvataan 
tätä samaa perhevapailta töihin siirtymis-
tä silloin, kun kotihoidon tuki on poistet-
tu. Näiden käyrien erotuksena saadaan 
kotihoidon tuen poiston käyttäytymisvai-
kutus. Muut käyrät liittyvät lasten synty-
vyyteen, johon mallissa perhevapaiden 
muutokset eivät vaikuta, ja syntyvyyden 
ja työelämään siirtymisen yhteisvaikutuk-
seen perhevapailta poistumiseen.

”Lasten kotihoidon tuen 
poistaminen kokonaan 

vähentäisi äitien 
perhevapaiden käyttöä 

valtavasti.”

Kuviosta 4 selviää jo silmämääräisen ar-
vion perusteella, että lasten kotihoidon 
tuen poistaminen kokonaan vähentäisi 
äitien perhevapaiden käyttöä valtavas-
ti. Yhteensä noin viidesosa äideistä vä-
hentäisi kotihoidon tuen kuukausiaan ja 
siirtyisi nopeammin töihin. Kokonais-
vaikutukselle on myös merkittävää, että 
mallissa vaikutus on suuri jo 10 kuu-
kauden ikäisten lasten äitien kohdalla, 
jolloin he ehtivät olla töissä paljon pi-
dempään kuin perusuralla. Joidenkin 
kohdalla perhevapaiden käytön muutos 
on täydet 26 kuukautta.

LOPPUPÄ ÄTELMIÄ
Perhevapaiden uudistamistarpeet läh-
tevät erilaisista tavoitteista, kuten su-
kupuolten tasa-arvo, (etenkin äitien) 
työllisyys, lasten kasvatus parhaalla ta-
valla ja lapsiperheiden köyhyyden estä-
minen. Osa tavoitteista on ristiriitaisia 
keskenään, mutta kun tavoitteet saadaan 
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päätettyä ja priorisoitua, pitäisi vielä tie-
tää, miten tavoitteisiin päästään. Tässä 
perhevapaiden laskennallinen malli on 
arvokas. Sen avulla voidaan arvioida, mi-
ten erilaiset uudistukset vaikuttaisivat 
perhevapaiden käyttöön.

Otetaan esimerkiksi sukupuolten väli-
nen tasa-arvo. Tällöin tavoite olisi saada 
perhevapaiden käytöstä tasa-arvoisem-
paa kuin nykyään, jolloin äitien harteille 
kasautuu valtaosa perhevapaista. Vaih-
toehtoina on lisätä toiselle vanhemmalle 
suunnattua vapaata tai vähentää vapaa-
ta äideiltä. Tässä artikkelissa esitettiin 
kaksi tällaista laskelmaa. Huomattiin, 
että näissä kummassakin perhevapai-
den käyttö olisi tasa-arvoisempaa kuin 
nykyään. Kuitenkin toiselle vanhem-
malle suunnatun vapaan pidentäminen 
vaikuttaisi perhevapaiden käyttöön ja 
siten sukupuolten tasa-arvoon hyvin 
vaatimattomasti suhteessa kotihoidon 
tuen leikkaamiseen.

VNK-raportissa esitettiin myös ske-
naarioita, joissa isille vapaata lisätään 
huomattavasti enemmän, mutta tämä ei 
muuta tästä saatavaa kvalitatiivista joh-
topäätöstä. Se on se, että koska nykyisin 
eniten sukupuolten välistä tasa-arvoa ai-
heuttaa se, että vanhemmista melkein 
yksinomaan äidit käyttävät kotihoidon 
tukea ja käyttävät sitä keskimäärin pit-

kään, tehokkain keino sukupuolten tasa-
arvon lisäämiseksi on lasten kotihoidon 
tuen voimakas vähentäminen nykymuo-
dostaan.

Toki lasten kotihoidon tuen poista-
minen lisäisi myös äitien työllisyyttä 
ja nostaisi lasten varhaiskasvatukseen 
osallistumista. Toisaalta joidenkin lap-
siperheiden köyhyys voisi lisääntyä ja 
tapauskohtaisesti joidenkin olisi tarve 
hoitaa lapsiaan muita pidempään kotona.

Järkevä perhevapaiden kokonaisuudis-
tus pyrkisikin varmistamaan, että se saa-
vuttaa suurimman prioriteetin vaikutuk-
sen ja minimoi muut haittavaikutukset. 
Siten esimerkiksi lasten kotihoidon tuen 
poiston voisi tasapainottaa vanhempain-
rahakauden pidentämisellä, ja lapsiper-
heiden köyhyyden voisi taklata jollakin 
uudenlaisella tuloihin sidotulla lapsiavus-
tuksella, joka olisi siis veronalainen tuki 
myös esimerkiksi silloin, kun vanhemmat 
ovat pienipalkkaisessa työssä.

PT:n mallilla ei vastata siihen, min-
kälaisia tavoitteita uudistukselle pitäisi 
asettaa, mutta se on hyödyllinen apuvä-
line erilaisten perhevapaauudistuksen 
osien vaikutusten arvioinnissa. Näiden 
hyödyllisten arvioiden lisäksi tarvitaan 
kuitenkin myös muita asiantuntija-arvi-
oita erilaisten uudistusten mahdollisista 
vaikutuksista ja hyödyllisyydestä. •

LASTEN KOTIHOIDON TUEN VOIMAKAS SUPISTAMINEN ON SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVON KANNALTA TEHOKKAAMPAA KUIN PERHEVAPAAKIINTIÖIDEN 

MUUTTAMINEN.
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Palasin vastikään perhevapailta ko-
ronaeristyksen etäarkeen. Jos joku 
vielä muistaa aikaa ennen eristystoi-
mia, niin viime helmikuussa hallitus 
esitteli luonnoksensa perhevapaiden 

uudistamisesta. Minulla oli sattuneesta syystä kor-
vat höröllä.

Perhevapaiden työllisyysvaikutusten mallinta-
misesta voi lukea kattavasti T&Y:n tähän numeroon 
sisältyvästä Tuomas Kososen artikkelista, mutta 
hallituksen esityksessä oli myös paljon aiemmasta 
diskurssista poikkeavaa. Opposition konservatiivi-
semmat edustajat nostivat tietysti esiin luonnoksen 
sukupuolineutraalin kielen. Ihmeteltiinpä sitäkin, 
onko maailma menossa hulluksi, kun lakitekstis-
sä viitataan lapsen biologiseen äitiin synnyttäjänä. 
Vaikka päähuomio luonnoksen kielessä keskittyi 
sukupuolineutraalisuuteen, se ei kuitenkaan ollut 
uudistuksen ainoa terminologinen innovaatio.

Hallituspuolueilla on ollut uudistustyöhön osin 
keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Keskusta on 
vaatinut, ettei vanhempien kesken jaettavaa osuut-
ta saa lyhentää. Koska lähinnä äidit tätä osuutta 
käyttävät, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei 
äidin käytettävissä olevan vapaan leikkaaminen 
sopisi keskustalle. 

Muut hallituspuolueet taas ovat edellyttäneet 
yhtä suuria kiintiöitä molemmille vanhemmille. 
Näiden lisäksi uudistus ei saisi maksaa liikaa. Mi-
ten nämä olisivat yhdistettävissä? Onnistuisiko se 
kasvattamalla isän kiintiö yhtä pitkäksi kuin äidin 
on nyt? Tämä voisi tulla turhan kalliiksi, etenkin 
jos isät innostuisivat käyttämään vapaita.

Hallituksen luonnoksessa vastaus löytyi melko 
orwellilaisesti kielen muuttamisesta. Yhtä suuret 
kiintiöt saatiin antamalla kummallekin vanhem-
malle seitsemän kuukauden oma kiintiö. Lisäksi 
synnyttäjä saa vielä kuukauden ekstraa. Kriit-
tisempi saattaisi huomioida, että tämä tarkoit-
taisi kahdeksaa kuukautta toiselle ja seitsemää 
toiselle. Luonnoksessa tämä kuitenkin ilmaistiin 
muodossa 1+7+7.

Entä keskustan vaatimukset? Tämä hoidettiin 
siten, että käytännössä malli vain lisää pari kuu-
kautta isän käytössä oleviin vapaisiin. Tällä het-
kellä lähinnä äidit käyttävät vanhempainvapaata 
eli sitä kiintiötä, joka olisi jaettavissa vanhempien 
kesken. Uudistuksen jälkeen tätä kiintiötä ei enää 
olisi, vaan molemmilla vanhemmilla olisi oma kiin-
tiö, josta osan voisi luovuttaa toiselle. 

Äiti tosin voisi olla vapaalla tasan yhtä pitkään 
kuin nytkin. Tämä edellyttäisi ainoastaan sitä, 

Silmänkääntötemppu vai 
tahallinen töytäisy?
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että isän kiintiöstä luovutettavissa ole-
va osa luovutettaisiin äidille. Isä puo-
lestaan voisi tällaisessa perheessä olla 
perhevapaalla pari kuukautta nykyisen 
isyysvapaan päälle. Hallituksen viestin-
nässä tätä ei kuitenkaan erityisemmin 
mainostettu.

Hallituksen uudistusluonnos 
sisältää molemmille 

vanhemmille yhtä suuren 
perhevapaakiintiön, josta osan 

voi luovuttaa toiselle.

Lukija saattaa tässä vaiheessa ihmetellä, 
mitä se taloustieteilijä siellä diskursseis-
ta höpöttää. Pulinat pois ja regressioita 
ajamaan! Ja onhan tässä perää, sillä ta-
loustieteilijänä en varsinaisesti ole mu-
kavuusalueellani terminologian tarkoi-
tushakuisia muutoksia analysoidessani. 
Terminologian muutos voi kuitenkin 
olla mielenkiintoista myös taloustie-
teellisestä näkökulmasta.

Täsmennetään vielä, mikä muutos on 
erityisen mielenkiintoinen: enää ei olisi 
kolmea kiintiötä, joista yksi olisi jaet-
tavissa vanhempien kesken, vaan kum-

mallakin vanhemmalla olisi oma kiintiö, 
josta osan voisi luovuttaa toiselle. Pin-
tapuolisesti silkkaa semantiikkaa, mutta 
me ihmiset tulkitsemme todellisuutta 
kielen kautta.

Taloustieteessäkin on pitkään tiedos-
tettu, että se, miten jokin asia ilmais-
taan, voi vaikuttaa ihmisten käyttäy-
tymiseen. Esimerkiksi muutama vuosi 
sitten puhuttiin paljon töytäisyistä (nud-
ge) uudenlaisen sääntelyn mahdollistaji-
na. Monet näistä töytäisyistä ovat juuri 
asian ilmaisemista toisin. Viimeaikainen 
tutkimus Suomen vuoden 2005 eläke-
uudistuksesta taas kertoo, että pääasi-
allinen syy uudistuksen eläköitymistä 
lisänneeseen vaikutukseen oli se, että 63 
ikävuotta alettiin nimittää täydeksi elä-
keiäksi 65:n sijaan. Sanoilla on voimaa.

Miten muutos jaettavasta kiintiöstä 
pelkkiin omiin kiintiöihin ja niiden toi-
selle luovuttamiseen sitten voisi vaikut-
taa perhevapaiden käyttöön? Taloustie-
teessä puhutaan omistusvaikutuksesta 
(endowment effect), jossa jonkin asian 
siirtyminen omaan omistukseen tekee 
siitä omissa silmissä arvokkaamman. 
Toisaalta on myös havaittu, että ihmi-
set monesti pitäytyvät oletusarvoisissa 
vaihtoehdoissa. Tätä kutsutaan oletusar-
vovaikutukseksi (default effect). Näiden 
kahden ilmiön perusteella voisi arvioi-
da, että terminologian muutos saattaisi 
hivuttaa perhevapaiden jakoa vanhem-
pien välillä tasaisempaan suuntaan 
suhteessa pelkkään isyysvapaan piden-
tämiseen. Siis hallituksen tavoitteiden 
mukaiseen suuntaan. 

Näin saattaisi käydä, sillä nykyisen 
kaltaiseen perhevapaajakoon pääsisi 
vain omasta kiintiöstään luopumalla 
(omistusvaikutus) ja valitsemalla muun 
kuin oletusarvoisen tasajaon (oletus-
arvovaikutus). Paljon tulee myös riip-
pumaan uudistuksen lopullisista yksi-
tyiskohdista, esimerkiksi siitä, kuinka 
hankalaksi oman kiintiön luovuttaminen 
tehdään. Vaikutuksen kokoluokkaakin 
on vaikeaa arvioida, sillä aiempaa tut-
kimusta terminologian vaikutuksista ei 
perhevapaiden kontekstissa ole. 

Oliko siis kyseessä silmänkääntötemp-
pu vai taloustieteellinen töytäisy? Mah-
dotonta sanoa. •
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artikkeli

Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan valtion yritysten 
ja liikelaitosten yksityis-
tämistä. Aihe ei enää saa 
osakseen samanlaista huo-

miota kuin aikanaan, kun yksityistämisiä 
tehtiin Suomessa ja Euroopassa enem-
män. Valtiolla on edelleen merkittävä 
omistusosuus useassa liiketoiminnassa.1 
Aika ajoin valtio päätyy myös myymään 
tätä yksityiseen omistukseen.

Viime vuosina esimerkiksi Suomessa 
valtio on luopunut enemmistöosuudes-
taan useassa yhtiöissä. Tuorein näistä 
yhtiöistä on viime vuoden kevättal-
velta, Neste Oyj, joka oli jo ennen tätä 
kauppaa valmiiksi julkisesti noteerattu 
pörssiyhtiö. Vuonna 2018 valtio myi Ras-
kone Oy:n, joka huolsi valtion raskasta 
liikennekalustoa. Samana vuonna valtio 
luopui enemmistöosuudestaan myös Al-
tiassa, joka listattiin samassa yhteydessä 
pörssiin. Nämä kaupat ovat kaikki olleet 
merkittäviä siitä syystä, että valtio on sa-
malla luopunut määräävästä asemastaan 
ko. yhtiöissä. Käytettäessä määräävää 
asemaa kriteerinä voidaan katsoa, että 
valtio yksityisti nämä yhtiöt.

Tietyissä Solidium Oy:n kautta omis-
tamissaan yhtiöissä valtiolla on edelleen 
merkittäviä vähemmistöosuuksia. Val-

tio käy kauppaa myös näiden yhtiöiden 
osakkeilla. Moni niistä on aiemmin ollut 
valtion kokonaan omistamia. Valtiolla on 
yhä enemmistöomistus useassa liiketoi-
mintaa harjoittavassa yrityksessä. Neste 
oli kuitenkin yksi viimeisimmistä suurista 
kansainvälisistä teollisuusyrityksistä, jos-
sa valtiolla oli enemmistöomistus.2

Yksityistämistä on perusteltu 
mm. valtionvelan kasvun 

hillitsemisellä, johon saatetaan 
vedota myös koronakriisin 

jälkeen.

Aikanaan yksi perustelu yksityistämiselle 
varsinkin Euroopassa oli pyrkimys hilli-
tä valtion velan kasvua.3 Yksityistämisiä 
tehtiin Euroopassa vuosina 1980–1995 
paljon, mutta tämä ei hillinnyt valtioiden 
velan kasvua. Nyttemminkin samansuun-
taiset perustelut lienevät vaikuttaneen 
yksityistämispäätöksiin. Vallitsevan ko-
ronakriisin hallitsemiseksi valtioiden 
täytyy ottaa huomattavasti lisää velkaa. 
Kriisin jälkeen saatetaan harkita jälleen 
myös valtion omaisuuden laajamittaista 
myymistä tämän velan pienentämiseksi. 
Tässä tekstissä sivutaan niitä tekijöitä, 

joita pitäisi harkita silloin, kun yksityis-
tämispäätöksiä tehdään.

Pääpaino tässä kirjoituksessa on kui-
tenkin Suomen valtion teollisuuden lii-
keyritysten yksityistämisessä. Samalla 
esitellään tutkimusta, joka tutkii yksi-
tyistämisen vaikutuksia näiden tapaus-
ten kautta. Tutkimus on osa projektia, 
jota tehdään Palkansaajien tutkimuslai-
toksessa, ja se on myös osa valmisteilla 
olevaa väitöskirjaani.

LYHYT KATSAUS YKSITYISTÄMISTEN 
HISTORIA AN
Monella entisellä valtion teollisuudessa 
toimineella suuryrityksellä on karkeasti 
ottaen yhtä pitkä historia kuin Suomen 
valtiolla. Näiden yritysten syntyvaiheita 
ja historiaa ovat kuvanneet kirjoissaan 
Kuisma (2016) ja Ranki (2012). Esimer-
kiksi Kuisma esittää, että valtionyhtiöiden 
synnyn taustalla eivät olleet niinkään so-
sialistiset pyrkimykset vaan tietynlainen 
ajan hengelle ominainen isänmaallisuus 
ja halu ajaa kansakunnan etua. Visioissa 
oli usein suomalainen teollisuus, joka olisi 
teknologialtaan maailman kärkeä.

Pitkään, aina 1980-luvulle saakka val-
tionyhtiöt pysyivät käytännössä valtion 
täysomistuksessa. Tuon vuosikymmenen 
loppupuolella Euroopan ja varsinkin Ison-

Vaikuttiko yksityistäminen valtion 
yritysten suorituskykyyn?

Artikkelissa tarkastellaan valtion liikelaitosten yksityistämistä. Lyhyen historiakatsauksen jälkeen käydään läpi aiempaa 
tutkimuskirjallisuutta. Kansainvälisen empiirisen kirjallisuuden mukaan yksityistämisen vaikutukset eivät ole yksiselitteiset, 
vaan lopputulokseen vaikuttavat vahvasti markkinoiden monet taustatekijät. Tätä havaintoa tukee myös talousteoria. 
Artikkelissa esitellään lyhyesti tutkimusta, jossa on tarkasteltu valtion teollisuusyritysten toimipaikkoja vuosien 1988–2012 
aikana. Tulosten mukaan yksityistäminen näyttäisi keskimäärin nostaneen näiden tehtaiden tehokkuutta, jota on mitattu 

liikevaihdolla työntekijää kohti.
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SAKARI LÄHDEMÄKI muistuttaa, että 
valtionyhtiöiden yksityistämisten tuloksiin 
vaikuttaa varsinkin se, ovatko taustalla olevat 
markkinat kilpailulliset.
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YKSITYISTÄMISAIKEET OVAT JOHTANEET VALTIONYHTIÖIDEN
TAVOITTEIDEN SAMANKALTAISTUMISEEN YKSITYISTEN YRITYSTEN 

TAVOITTEIDEN KANSSA.

Britannian yksityistämisaalto levisi myös 
Suomen. Ranki (2012) antaa kattavan ku-
vauksen siitä, miten, missä järjestyksessä 
ja millä perustein valtionyhtiöitä yksityis-
tettiin. Yksityistäminen koski aluksi lähin-
nä teollisuudessa toimivia suuryrityksiä ja 
vasta myöhemmin selkeämmin myös sel-
laisia yrityksiä, joita perinteisesti pidettiin 
luonnollisina monopoleina ja näin valtion 
omistusta perusteltuna.

Euroopan yksityistämisaalto 
levisi Suomeen 1980-luvun 

loppupuolella.

Moni yhdistänee 1980-luvun yksityis-
tämisaallon Isoon-Britanniaan ja that-
cherilaisuuteen. Mutta 1980-luvulta 
lähtien muissakin OECD-maissa on ol-
lut vallalla selvä yksityistämistä suosinut 
tendenssi, kuten esimerkiksi Schuster 
et al. (2013) tuovat esiin. Omaksi län-
simaista poikkeavaksi yksityistämisaal-
loksi muodostuivat 1990-luvun alun 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiset ta-
pahtumat. Itä-Euroopassa, Itä-Saksassa 
ja Venäjällä yksityistäminen tarkoitti 
käytännössä sitä, että koko yksityinen 
sektori muodostettiin uudelleen.

Tätä taustaa vasten voidaan sanoa, että 
Suomen yksityistämistapaukset 1990-lu-
vulta alkaen kulkivat kansainvälisesti sa-
massa linjassa. Suomen yksityistämiset 
vertautuvat Länsi-Euroopan vastaaviin 
tapauksiin, mutta joitakin yhtäläisyyk-
siä on myös Itä-Eurooppaan. Suomessa 
siirryttiin 1980-luvulla entistä selkeäm-
min kohti markkinaehtoista taloutta, ja 
1990-luvun alusta käynnistyneet yksi-
tyistämiset voidaan nähdä myös tämän 
kehityksen jatkumona.

SUOMESSA AIEMMIN TEHDYT TUTKI-
MUKSET
Suomessa on yksityistetty huomattava 
määrä valtionyrityksiä, mutta tutkimus-

ta tästä on kuitenkin tehty melko vähän. 
Vuosien 1990–2000 aikana yksityistä-
minen näyttää saaneen myös taloustie-
telijöiden huomiota. Taloustieteeseen 
nojaavia yleistajuisuuteen pyrkiviä teok-
sia, jotka keskustelisivat julkisen omis-
tuspohjan vaikutuksesta, on Suomessa 
toimitettu ainakin yksi (Lehto 1997). 
Tässä kirjassa on käsitelty julkisen 
omistuspohjan vaikutuksia ja motiive-
ja taloustieteen lähtökohdista. Pääpaino 
on kuitenkin sellaisten yritysten tarkas-
telussa, joiden on perinteisesti nähty 
toimivan markkinoilla, joilla kilpailu 
on rajoittunutta tai sen voidaan katsoa 
puuttuvan lähes kokonaan. Kirjassa 
käsitellään julkista omistamista myös 
laajemmin kuin vain valtion omistuksen 
näkökulmasta sen tarkastellessa myös 
kunnallisesti omistettua liiketoimintaa.

Suomessa tehtyjä tutkimuksia, jotka 
liittyvät valtion teollisuudessa toimi-
vien yhtiöiden yksityistämiseen, ovat 
tehneet Miettinen (2000) ja Junka 
(2010). 20 vuotta sitten julkaistu tutki-
mus tarkastelee muun muassa, miten 
valtionyhtiöiden asettamat tavoitteet 
ovat eronneet yksityisesti omistetuista 
ja toisaalta sitä, miten hyvin tavoitteisiin 
on päästy. Keskeinen havainto on, että 
valtionyhtiöiden ja yksityisesti omistet-
tujen yhtiöiden tavoitteiden asetannassa 
on havaittavissa joitakin eroja.

Kuitenkin voidaan todeta, että monelta 
osin valtionyhtiöiden tavoitteet ovat ol-
leet samansuuntaisia kuin yksityistenkin. 
Esimerkiksi valtio-omisteisissa yhtiöissä 
omistaja-arvon merkitys kasvoi 1990-lu-
vulla jopa voimakkaammin kuin yksityi-
sissä yhtiöissä. Yksi esitetty syy tälle on 
se, että yhtiön arvon on haluttu kasvavan 
ennen tulevaa yksityistämistä. Yleisem-
minkin yksityistämisaikeiden nähdään se-
littävän sitä, miksi valtionyhtiöissä tavoit-
teet ovat muuttuneen samansuuntaisiksi 
kuin yksityisesti omistetuissa yhtiöissä.

Kymmenen vuotta sitten julkaistu Jun-
kan tutkimus tarkastelee sitä, kuinka 

suuren osan valtionyhtiöt muodostivat 
Suomen työllisistä ja liikevaihdosta ja 
myös miten paljon valtio sai yhtiöistään 
osinkotuloa. Tarkastelusta ilmenee, miten 
vielä ennen 1990-lukua valtionenemmis-
töomisteiset teolliset yhtiöt muodostivat 
noin 14 prosenttia tehdasteollisuuden työ-
paikoista, mutta vuodesta 1990 alkaen näi-
den yhtiöiden osuus pieneni samalla kun 
enemmistöosuuksista luovuttiin, ja osuus 
painui noin kahteen prosenttiin vuoteen 
2008 mennessä.

Nämä tutkimukset eivät kuitenkaan 
anna suoria vastauksia siihen, miten 
varsinainen valtionomistus ja yksityis-
täminen ovat vaikuttaneet kannattavuu-
teen tai tuottavuuteen. Palkansaajien 
tutkimuslaitoksen projektissa on pyritty 
tutkimaan juuri tätä ja siten tuottamaan 
uutta tietoa siitä, miten yksityistäminen 
vaikutti Suomessa toimivien yksityistet-
tyjen yritysten suorituskykyyn.

LYHYESTI TEORIASTA JA KANSAINVÄ-
LISESTÄ TUTKIMUSKIRJALLISUUDESTA
Yksityistämistä käsittelevän teorian yksi 
paljon viitattu perusteos on Vickers ja 
Yarrow (1988). Kirjassa käsitellään en-
sin teoreettisesti julkisen omistuspohjan, 
kannustimien, kilpailun ja sääntelyn vai-
kutuksia yksityistämiseen. Jälkimmäinen 
osa tarkastelee Britannian yksityistä-
misohjelman mielekkyyttä käyden eri 
liiketoiminnat tapauskohtaisesti läpi. 
Samansuuntaiseen rakenteeseen on pää-
dytty jo edellä mainitussa Lehdon (1997) 
toimittamassa kirjassa, joka on kuitenkin 
luonteeltaan yleistajuisuuteen pyrkivä, ja 
siinä esitetyt esimerkkitapaukset liittyvät 
lähinnä Suomeen ja Ruotsiin.

Teorian mukaan sillä, toimiiko yksi-
tyistettävä yritys kilpailullisilla mark-
kinoilla, on selvä ero verrattuna siihen, 
toimiiko yritys markkinoilla, joilla kil-
pailua ei luonnollisesti synny. Se, että 
yritys yksityistetään, ei tee markkinoista 
kilpailullisia. Kun yksityistetään yritys, 
joka ei toimi kilpailullisilla markkinoil-
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la, pitäisikin joko luoda kilpailua kei-
notekoisesti tai säännellä yksityistetyn 
yrityksen toimintaa. Kilpailua voidaan 
luoda esimerkiksi erilaisin tarjouskil-
pailuin. Toisaalta monopolin hinnoitte-
luun voidaan puuttua sääntelyn avulla tai 
monopoli voidaan pilkkoa pienemmiksi 
kilpaileviksi yhtiöiksi.

Yksityistämiseen liittyvä teoreettinen 
mallintaminen on haastavaa. Siihen, mi-
ten sääntelyä pitäisi harjoittaa tilantees-
sa, jossa yksityistetään yritys, joka ei toi-
mi kilpailullisilla markkinoilla, liittyvät 
esimerkiksi päämies-agentti-ongelmat ja 
siis epätäydellisen informaation ongel-
mat. Samantyyppisiä ongelmia on silloin-
kin, kun julkinen yritys toimii kilpailul-
lisilla markkinoilla. Silloin korostuu 
yrityksen ja sen johtajien monitorointi.4

Tyypillisesti voidaan katsoa, että yksi-
tyisessä yrityksessä kilpailulliset markki-
nat, yritysvaltauksen uhka ja konkurssiris-
ki saavat sen toimimaan mahdollisimman 
tehokkaasti. Julkisesti omistetussa yrityk-
sessä monitorointi saattaa olla puutteel-
lista, ja siksi yritystä ei johdeta niin, että 
se toimisi näin. Usein julkisesta monito-
roinnista vastaavat äänestämällä valitut 
poliitikot, joilla on kiusaus maksimoida 
omaa hyötyään, vaikka siitä seuraisi, että 
yhtiötä johdetaan valtion asettamien 
tavoitteiden vastaisesti. Tällöin tietyin 
edellytyksin Shleiferin ja Vishnyn 
(1994) mallin mukaan poliittisten päät-
täjien henkilökohtaiset tavoitteet voivat 
johtaa ”ylimääräiseen” henkilöstöön val-
tionyhtiössä.

Se, millaisilla markkinoilla valtion 
yritys toimii, määrittää siis pitkälti sen, 
miten voimme tässä viitatun teorian 
pohjalta odottaa yksityistämisen vaikut-
tavan. Käytännössä markkinat ovat mel-
kein aina jotain täydellisen kilpailun ja 
kilpailun puuttumisen väliltä. Niin ikään 
luonnollisen monopolin ehdot täyttyvät 
vain harvoin täydellisesti.

Varsinkin niillä aloilla, jotka eivät ole 
luonteeltaan kilpailulliset, voi yksityis-

tämisen lopputulos olla myös huono. 
Tähän vaikuttaa vahvasti se, miten val-
tio onnistuu keinotekoisesti luomaan 
kilpailua alalle tai sääntelemään yksi-
tyistä monopolia. Mutta kilpailullisil-
lakaan markkinoilla yksityistäminen 
ei aina johda välttämättä oleellisesti 
parempaan lopputulokseen. Tällöinkin 
yksityistämispäätöksissä ja valtion omis-
tusosuuden luovutuksissa yleisemmin 
tulisi huomioida myös myyntihinnan ja 
saattavien osinkotulojen merkitys.

Kansainvälisesti yksityistämistä on 
tutkittu varsin laajasti. Lähtökohtaises-
ti voi sanoa, että empiiriset tutkimustu-
lokset, jotka kertovat siitä, onko yksi-
tyisesti omistettu yhtiö tehokkaampi ja 
tuottavampi kuin ( julkisesti omistettu) 
valtio-omisteinen yhtiö, ovat melko ris-
tiriitaisia. Asiasta saa nopeasti hyvän kä-
sityksen tutustumalla aiheeseen liittyvää 
empiiristä tutkimusta luotaaviin tutki-
muksiin (ks. esim. Arcas ja Bachiller 
2010, Mühlenkamp 2015 ja Bachiller 
2017). Näiden katsausten yhtenä tarkoi-
tuksena on löytää tekijät, jotka selittävät 
tutkimustulosten ristiriitaisuutta.

Yksityistämisen vaikutuksista 
valtionyhtiöiden tehokkuuteen 

ja tuottavuuteen on saatu 
ristiriitaisia empiirisiä 

tutkimustukloksia.

Teorian pohjalta ehkä tärkein tekijä, 
joka pitäisi huomioida arvioitaessa yk-
sityistämisen vaikutuksia, on se, ovatko 
markkinat kilpailulliset vai eivät. Müh-
lenkamp (2015) esittää tämän yhtenä 
keskeisenä tekijänä, joka selittää empii-
risten tutkimustulosten ristiriitaisuutta. 
Tämäkin huomioiden tuloksien välillä on 
kuitenkin selviä eroja. Myös Arcas ja 
Bachiller (2010) löytävät tukea sille, 
että markkinoiden kilpailullisuudella on 
vaikutusta yksityistetyn yrityksen suo-

rituskykyyn. Saman asian toteaa myös 
Bachiller (2017).

Nämä kirjallisuutta luotaavat tutkimuk-
set löytävät myös muita tekijöitä, jotka 
näyttäisivät selittävän eroja yksityistämis-
tä koskevissa tutkimustuloksissa, ja näille 
tekijöille löytyy myös luontevia perusteita. 
Tällaisia tekijöitä ovat: tapahtuuko yksi-
tyistäminen kehittyneessä vai kehitty-
vässä maassa, tehdäänkö yksityistäminen 
myymällä yhtiö yhdelle yksityiselle tahol-
le vai julkisella myynnillä, minkä kokoi-
nen yksityistettävä yritys on, kuinka ison 
osan valtio omistaa yhtiöstä yksityistämi-
sen jälkeen, mitä suorituskykyä mittaavaa 
muuttujaa käytetään jne. Kirjallisuuden 
perusteella näyttää siltä, että useat taus-
tatekijät saattavat vaikuttaa siihen, miten 
yksityistäminen vaikuttaa yksityistettävän 
yhtiön suorituskykyyn.

SUOMEN TEOLLISTEN VALTIONYRI-
TYSTEN YKSITYISTÄMINEN
Palkansaajien tutkimuslaitoksen projek-
tissa tutkitaan yksityistämisen vaikutusta 
sellaisiin valtionyrityksiin, jotka toimi-
vat teollisuudessa ja jotka yksityistettiin 
vuosien 1988–2012 aikana. Tarkastelun 
kohteena olevien yritysten voidaan kat-
soa toimineen kilpailullisilla markki-
noilla, vaikkakaan kaikissa tapauksissa 
ei voi puhua täydellisestä kilpailusta. 
Kaikki nämä yritykset valmistivat tuot-
teita, joita ostettiin ja myytiin kansainvä-
lisesti. Tästä syystä harvojen kotimaisten 
kilpailijoiden lisäksi nämä kansainväli-
siksi laajentuneet yritykset kilpailivat 
myös ulkomaisten tuottajien kanssa. Jo 
aiemmin vallinnutta kansainvälistä kil-
pailua vahvisti entisestään Neuvostolii-
ton kanssa käydyn kaupan romahtami-
nen, ja 1990-luvun alusta kansainvälinen 
kilpailu vahvistui samalla, kun Suomen 
markkinat olivat entistä avoimemmat.

Kaikki yksityistämiseen johtaneet osa-
kekaupat toteutettiin myymällä valtion 
omistamia osakkeita yhdelle taholle. 
Empiiriset tulokset viittaavat siihen, että 

VALTIONYRITYKSILTÄ PUUTTUVAT USEIN YKSITYISTEN YRITYSTEN 
TEHOKKUUTTA LISÄÄVÄT KILPAILULLISET MARKKINAT,

YRITYSVALTAUKSEN UHKA JA KONKURSSIRISKI.
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näin toteutettuna yksityistäminen saat-
taisi johtaa huonompaan lopputulokseen 
kuin esimerkiksi pörssiin listautuminen 
ja osakkeiden myynti suurelle ostajakun-
nalle. On esitetty, että tämä ei kuitenkaan 
perustu niinkään useampaan omistajaan 
vaan valtaosin läpinäkyvyyden lisäänty-
miseen, joka liittyy julkisesti noteerattu-
jen yhtiöiden raportointivelvollisuuteen. 
Läpinäkyvyys lisää johdon kannustimia 
ja helpottaa sen monitorointia. Suomessa 
tehdyt yksityistämiset poikkeavat useista 
muista siten, että valtaosa näistä yhtiöistä 
oli listattu jo useita vuosia ennen yksi-
tyistämistä ja näin ero sen välillä, kum-
paa yksityistämistapaa olisi käytetty, ei 
välttämättä olisi ollut suuri.

Näitä yksityistettyjä yrityksiä on 
kaikkiaan 7: Enso (paperi ja sellu), Ou-
tokumpu (teräs), Sisu-auto (raskas ajo-
neuvokalusto), Kemira (lannoitteet), 
Rautaruukki (teräs), Valmet (koneet) ja 
Veitsiluoto (paperi ja sellu). Näistä Veit-
siluoto ja Enso fuusioituivat ennen yk-
sityistämistä. Enson yksityistäminen to-
teutettiin lopulta niin, että se fuusioitui 
ruotsalaisen Storan kanssa samalla, kun 
valtio luopui enemmistöosuudestaan sii-
nä. Hieman muista poiketen Sisu-auto 
myytiin suoraan Partek Oyj:lle. Valtio 
sai kaupassa noin 30 prosentin osuuden 
Partekista, josta kuitenkin luovuttiin 
melko nopeasti. Kemiran, Outokummun 
ja Valmetin enemmistöosuuden menet-
tämiseen johtaneet kaupan tehtiin yksi-
tyisten sijoittajien kanssa.

Varsinainen analyysi pyrkii hyödyntä-
mään sitä, että yksityistäminen tapahtui 
näissä yrityksissä eri vuosina. Keskei-
nen ajatus tämän taustalla on se, että 
vaikka yksityistämistä voitiin odottaa, 
käytännös sä kuitenkin järjestys, jossa 
eri yhtiöt yksityistettiin, oli satunnaisen 
kaltainen. Tämä johtui siitä, että jokais-
ta yksityistämiseen johtanutta kauppaa 
edelsi useita neuvotteluja eri ostajaeh-
dokkaiden kanssa. Monesti ensimmäiset 
neuvottelut eivät tuottaneet tulosta, ja 

useita neuvotteluja eri ostajaehdokkai-
den kanssa käytiin ennen kuin varsinai-
seen kauppaan päädyttiin (Ranki 2012).

Asiaa monimutkaistaa lisäksi se, että 
valtio omisti osaa näistä yhtiöistä suo-
raan ja välillisesti Kelan kautta. Esi-
merkiksi Outokummussa valtion suora 
omistus laski alle 50 prosentin vuonna 
1994, mutta kuten Ranki (2012) tote-
aa, valtio säilytti yhtiössä määräysvallan 
Kelan kautta. Jos Kelan omistus huomi-
oidaan, tapahtui yksityistäminen vasta 
vuonna 2004. Myös tämä on pyritty huo-
mioimaan tarkastelussa.

Yksityistettyjä teollisuudessa toiminei-
ta valtionyhtiöitä on vähän siihen nähden 
mitä tilastollinen analyysi vaatisi. Nämä 
yhtiöt ovat kuitenkin huomattavan suu-
ria ja niillä on siksi paljon toimipaikkoja 
(tehtaita). Sellaisiakin toimipaikkoja, 
jotka olivat toiminnassa koko tarkaste-
lujakson 1988–2012, on melko paljon. 
Analyysissa onkin keskitytty tarkastele-
maan, mitä näissä toimipaikoissa tapah-
tui yksityistämisen jälkeen.

Analyysiä on pyritty vahvistamaan 
niin, että aineistosta on etsitty mah-
dollisimman monelle yksityistetylle 
toimipaikalle sellainen yksityinen toi-
mipaikka, joka on suurin piirtein vastaa-
vanlainen yksityistetyn tehtaan kanssa. 
Näin on voitu verrata kehitystä näissä 
tehtaissa ennen ja jälkeen yksityistämi-
sen. Jotta tällainen vertailu on mahdol-
lista, pitää olettaa, että yksityiset toimi-
paikat ovat vertailukelpoisia julkisesti 
omistettujen toimipaikkojen kanssa.

Ideaalitilanteessa verrokit olisivat sa-
mankaltaisia julkiseen omistukseen jääviä 
toimipaikkoja. Tällöin voisi ajatella, että 
on kaksi ennalta samanlaista yksikköä, 
joista toinen saa lääkettä (yksityistämi-
sen) ja toinen ei ( julkisesti omistetut) ja 
verrata näitä keskenään yksityistämisen 
jälkeen. Julkisessa omistuksessa olevia 
teollisia toimipaikkoja, joita ei yksityistetä 
tarkasteluvälillä, on kuitenkin aineistos-
sa vain joitakin. Yksityistetyt yhtiöt olivat 

sellaisia, joiden katsottiin olevan valtion 
sijoituksia eikä niillä katsottu enää olevan 
strategista merkitystä. Näitä yhtiöitä oli 
myös muovattu jo 1980-luvulla vastaa-
maan yksityisiä yrityksiä, kuten Ranki 
(2012) tuo esiin. Siksi on perusteltua 
olettaa, että monelta osin yksityiset teh-
taat voivat toimia hyvinä verrokkeina, 
koska monelta osin julkiset ja yksityiset 
toimipaikat olivat samankaltaisia. Voi-
daan esimerkiksi olettaa, että molemman 
tyyppiset toimipaikat, reagoivat toimiala-
kohtaiseen shokkiin keskimäärin saman-
laisesti. Näin ollen ryhmissä havaittavat 
erot yksityistämisen jälkeen olisivat tä-
män eivätkä jonkun muun samanaikaisesti 
molempiin samanlaisesti vaikuttavan ta-
pahtuman seurauksia.

Näyttää siltä, että 
yksityistäminen on johtanut 
työvoiman vähentämiseen ja 

tehokkuuden nousuun.

Yksityistämisen voidaan katsoa olevan 
se hetki, kun valtio luopuu enemmistö-
osuudestaan yhtiön äänistä. Analyysissa 
on kuitenkin pyritty huomioimaan myös 
se, että käytännössä yksityistäminen Suo-
messa ei ole ollut yksittäinen tapahtuma, 
vaan sen sijaan valtio on vähitellen luo-
punut omistusosuuksistaan eri yhtiöis-
sä. Näin ollen valtion omistusosuus eri 
yhtiöissä onkin laskenut porrasmaisesti 
tarkastelujaksolla.

Voidaankin kysyä, onko valtiolla 
edelleen selkeää päätäntävaltaa yhtiön 
asioissa, kun se omistaa esimerkiksi 25 
prosenttia äänistä. Näin varmasti on var-
sinkin, jos muut äänet ovat hajautuneet 
usealle pienelle omistajalle. Analyysissä 
on päädytty siihen, että ensin on tarkas-
teltu pelkästään määritelmän mukaisen 
yksityistämishetken jälkeisiä tapahtumia 
ja sitten lisäksi kaikkia tapahtumia, joissa 
valtio luopui omistuksestaan.

SUOMESSA YKSITYISTETYT VALTIONYHTIÖT OLI LISTATTU PÖRSSIIN JO 
PALJON AIEMMIN, MIKÄ OLI LISÄNNYT NIIDEN LÄPINÄKYVYYTTÄ JA

JOHDON KANNUSTIMIA.
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Tällaisen toimipaikkakohtaisen tarkas-
telun valossa näyttäisi siltä, että yksityis-
tämisen jälkeen toimipaikoissa on keski-
määräisesti vähennetty työvoimaa. Tämän 
seurauksena myös tehokkuus (liikevaih-
to/työntekijät) on kasvanut, koska liike-
vaihdon ei havaita muuttuvan. Näyttääkin 
siltä, että tehdastasolla yksityistäminen on 
vähentänyt työpaikkoja, mutta samansuu-
ruinen liikevaihto on tästä huolimatta tuo-
tettu. Tehdyn jatkotarkastelun perusteella 
tietyn tyyppiset työntekijät eivät ole olleet 
erityisesti irtisanomisen kohteina. Tässä 
on pyritty tarkastelemaan esimerkiksi toi-
mipaikkojen keskimääräistä henkilöstön 
ikää sekä koulutus- ja palkkatasoa.

Miten luotettavina tuloksia voidaan pi-
tää? Tulokset eivät ole aivan niin vahvo-
ja kuin tutkimustuloksilta yleisesti voisi 
toivoa. Tämä liittynee osittain aineiston 
pieneen kokoon. Tarkempi tarkastelu 
osoittaa myös, että yllä kuvattua tehok-
kuuden lisäystä ei tapahdu kovin selke-
ästi kaikkien tutkimuskohteina olleiden 
konsernien toimipaikoissa. Toisaalta tu-
loksia puoltaa se, että millään mallispesi-
fikaatiolla tai rajatulla aineistolla ei löy-
tynyt viitteitä päinvastaisista tuloksista. 
Näin ollen lienee turvallista tulkita, että 
annettuna käytetty menetelmä ja aineisto 
tulokset viittaavat siihen, että yksityis-
täminen, jos jotain, lisäsi keskimäärin 
tarkasteltujen tehtaiden tehokkuutta.

LOPUKSI
Yarrow (1986) toteaa yhteenvedossaan, 
että silloin kun markkinat ovat kilpai-
lulliset, yksityinen omistus johtaa usein 
tehokkaampaan lopputulokseen kuin 
julkinen omistus. Jos taas näin ei ole ja 
yrityksellä on luonnollista monopolivoi-
maa, ei ole varmuutta siitä, mikä vaih-
toehto on paras, ja tällaiset tapaukset 
tulisi käydä tapauskohtaisesti tarkkaan 
läpi. Tätä voi edelleen pitää jonkinlai-
sena yksinkertaistettuna ohjenuorana.

”Valtion omistukselle on usein 
muita perusteita kuin yhtiön 

tehokkuuden maksimoiminen.”

Valtion omistukselle on usein muita pe-
rusteita kuin yhtiön tehokkuuden mak-
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Helsinki: Atena Kustannus.
Vickers, J. & Yarrow, G. (1988), 
Privatization: An Economic Analysis, 
Cambridge, MA: MIT Press.
Yarrow, G. (1986), Privatization in 
Theory and Practice, Economic Policy, 
1, 324–377.

simoiminen, esimerkiksi tietyn palvelun 
takaaminen kaikille tai tietyn huoltovar-
muuteen liittyvän tavaran tuotannon tai 
saannin varmistaminen. Kysymys siitä, 
mitkä liiketoiminnat valtion pitäisi 
omistaa ja mitkä sen pitäisi yksityistää, 
ei ole yksiselitteinen.

Yksityistämispäätöksissä tulisi myös 
huomioida se, millainen merkitys val-
tion omaisuudella on sen tulonlähteenä, 
ja arvioida, onko sellainen yhtiö, jossa 
valtiolla on omistusta, oleellisesti tehot-
tomampi kuin sellainen, joka yksityistet-
täisiin. Lisäksi se, millä osuudella valtio 
omistaa tiettyä yhtiötä, ei varmastikaan 
ole merkityksetöntä. Mitä vähemmän 
omistusta on, sitä vähemmän valtio voi 
omistajana vaikuttaa yhtiön toimintaan, 
ja sitä lähempänä yhtiö on täysin yksi-
tyisesti omistettua yritystä. •

Viitteet

1 Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla on 

taulukoitu valtion nykyiset omistukset eri 

yhtiöissä, ks. https://vnk.fi/omistajaohjaus/

yhtiot .

2 Patria ja Vapo ovat myös teollisuusyrityksiä. 

Näistä Patriaa voidaan pitää erityistapauksena, 

koska on katsottu, että sillä on edelleen 

selvä strateginen asema, joka liittyy Suomen 

puolustusvalmiuden ylläpitämiseen. Myös 

Nesteen katsottiin aiemmin olleen strategisessa 

asemassa, jonka vuoksi valtiolla ei ollut 

oikeutta luopua enemmistöosuudestaan. 

Sittemmin strategisen intressin ylläpitoon 

vaadittua omistusosuutta laskettiin. Valtiolla 

on mahdollisuus luopua myös Vapon 

enemmistöomistuksesta.

3 Tämän näkemyksen tuovat esiin esimerkiksi 

Stenbacka ja Tombak (1997).

4 Päämies–agentti-ongelmilla viitataan tässä 

yleisesti tilanteeseen, jossa päämiehellä 

(esimerkiksi valtiolla) ja agentilla (esimerkiksi 

yhtiön johdolla) on eri tavoitteet. Markkinoilla 

vallitsee lisäksi syystä tai toisesta epätäydellinen 

informaatio. Tämän vuoksi agentilla on tietoa 

(esimerkiksi yrityksen kustannusrakenteesta), 

jota päämiehellä ei ole, ja jota agentti voi käyttää 

hyödykseen. Jotta päämies pääsisi lähemmäksi 

tavoitettaan, tulisi päämiehen tarjota agentille 

sellainen sopimus, joka saa/motivoi agentin 

toimimaan halutulla tavalla (ks. lisää esim. 

Salanié 2005).
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KOLMIKANNAN HISTORIA TYÖNANTA-
JANÄKÖKULMASTA

Helsingin yliopistossa työskentele-
vät historiantutkijat ovat kirjoittaneet 
kiinnostavan kirjan suomalaisten työ-
markkinasuhteiden historiasta. Kirja 
on myös ajankohtainen, koska sen avulla 
yhä käynnissä oleva riitaisa ja järjettö-
mäksikin luonnehdittu sopimuskierros 
voidaan asettaa historiallisiin puittei-
siinsa (Laatunen 2020, 13).

Kirjoittajat tarkastelevat suomalais-
ta työmarkkinahistoriaa noin 80 vuo-
den ajalta, vuodesta 1940 nykypäivään. 
Keskellä talvisotaa tammikuussa 1940 
STK (Suomen Työnantajain Keskusliit-
to) ja SAK (tuolloin Suomen Ammatti-
yhdistysten Keskusliitto) hyväksyivät 
julkilausuman, joka on jäänyt Suomen 
työmarkkinasuhteiden historiaan tammi-
kuun kihlauksena. Julkilausumassa työn-
antajat hyväksyivät ensimmäistä kertaa 
ay-liikkeen neuvottelukumppaniksi.

Kirjoittajien keskeisenä tavoitteena 
on analysoida suomalaista työmarkki-
nahistoriaa työnantajanäkökulmasta. 
He tarkastelevat, miten työnantajat ovat 
suhtautuneet tammikuun kihlauksen 
jälkeen sopimiseen ay-liikkeen ja myös 
kolmikannan kolmannen osapuolen, 

valtiovallan kanssa. Heitä kiinnostaa 
ennen kaikkea työnantajien suhtautu-
minen keskitettyihin tulopoliittisiin 
ratkaisuihin.

Työnantajajärjestöjen historiaa ja nii-
den strategisia tavoitteita on tarkastelu 
aiemminkin (esim. Mansner 1984, 1990, 
2005), mutta tässä kirjassa tarkastelu 
ulottuu nykypäivään. Ehkä oleellisin 
ero aiempaan löytyy kuitenkin kirjan 
kysymyksenasettelusta.

Kirjan tekijöiden keskeinen tavoite 
on etsiä vastausta kysymykseen, mikä 
on ollut tammikuun kihlauksesta kehit-
tyneen keskitetyn, kolmikantaisen työ-
markkinajärjestelmän pysyvyyden syy. 
Koska kirjoittajia kiinnostaa työnanta-
jien suhtautuminen, he pohtivat, miksi 
työnantajien keskusjärjestöt ovat olleet 
valmiita olemaan mukana suomalaisessa 
kolmikannassa näihin päiviin asti – ja 
kirjoittajien sanoin pitkässä parisuh-
teessa ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Erityiskiinnostuksen kohteina ovat so-
pimuskierrokset ja työnantajien linjauk-
set sekä käyttäytyminen niiden aikana. 
Tärkeimpänä tiedonlähteenä ovat olleet 
STK:n, TT:n (Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliiton) ja EK:n (Elinkeinoelä-
män keskusliiton) kokoelmat Elinkeino-
elämän Keskusarkistossa (ELKA). Kirjan 
yksi oleellinen ansio on aiemmin julkai-
semattoman tiedon antaminen työnanta-
jakeskusjärjestöjen päätöksentekoelimis-
sä käydyistä keskusteluista ja päätöksistä. 
EK:n aineistot ovat kuitenkin olleet käy-
tettävissä vain vuoteen 2010 asti.

Kirjassa käydään läpi suomalaista 
työmarkkinasuhteiden historiaa jaka-
malla ajanjakso 1940–2020 kolmeen 
osaan. Henrik Tala kirjoittaa vuosis-
ta 1940–1956, Maiju Wuokko vuosista 
1956–1991 ja Aaro Sahari, Niklas Jensen-
Eriksen sekä Elina Kuorelahti vuosista 
1991–2018. Koska suomalaisen tulopoli-
tiikan (tupon) ja esimerkiksi tulopoliit-
tisten ratkaisujen historiaa on käsitelty 
paljon aiemminkin, näissä kirjoituksissa 

on runsaasti tuttuja aineksia. Historian 
läpikäyminen työnantajien keskusjärjes-
töjen (STK/TT/EK) näkökulmasta tuo 
siihen kuitenkin erityispiirteen.

PITKÄN LIITON SALAISUUS ON OLLUT 
PRAGMA ATTISUUS
Kirjoittajat tulkitsevat keskitettyihin 
ratkaisuihin perustuneen kolmikantai-
sen työmarkkinajärjestelmän historiaa 
siten, että työnantajat ovat osallistuneet 
kolmikantaan erittäin usein vastahakoi-
sesti.  Osallistuminen ei ole vastannut 
työnantajajärjestöjen perustavoitteita.

Jo tammikuun kihlaus oli pakkorat-
kaisu, johon STK:n täytyi kansallisen 
edun nimissä myöntyä. Tupojen aikaa 
tiivistäessään kirjoittajat toteavat työn-
antajilla olleen valtaosan ajasta peri-
aatteellisia syitä vastustaa keskitettyjä 
ratkaisuja. Ne eivät edes taanneet työ-
rauhaa työmarkkinoilla. Toisaalta rat-
kaisut kuitenkin saattoivat olla yleisen 
yhteiskuntarauhan kannalta tarpeellisia.  

Tupo-sopimukset saattoivat olla par-
haita ratkaisuja myös erilaisissa poikke-
usoloissa ja erityistilanteissa. Kirjassa 
tulopoliittisten kokonaisratkaisujen 
historia kuvastuu tapahtumaketjuna, 
jossa korostuvat kunkin ajankohdan 
erityispiirteet. Esimerkiksi 1990-luvun 
puolivälissä TT oli valmis hyväksymään 
keskitetyt ratkaisut, koska ne tukivat 
työnantajapuolen tavoitetta liittää Suo-
mi EMUun.

Työnantajien valmiudelle olla mukana 
kolmikannassa ja liitossa työntekijäpuo-
len kanssa löytyy kirjasta yksi perussyy: 
pragmaattisuus. Työnantajien keskus-
järjestöt ovat olleet valmiita tinkimään 
omien perustavoitteiden ajamisesta, jos 
tinkiminen on ollut sopimuskierroksien 
aikana tarkoituksenmukaista.

Pragmaattisuudesta on myös suh-
teellisen tuoreita kokemuksia. EK teki 
vuonna 2008 periaateratkaisun olla 
osallistumatta enää keskitettyjen ratkai-
sujen tekemiseen. Sen jälkeen pragmaat-
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tisuus on kuitenkin voittanut periaat-
teellisuuden kolme kertaa. Vuonna 2011 
EK hyväksyi raamisopimuksen, vuonna 
2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen ja 
vuonna 2016 kilpailukykysopimuksen.

INSTITUTIONA ALISET PUITTEET OVAT 
TUKENEET LIITTOA
Kirjassa korostuvan pragmaattisuuden 
ohella tupoperinteemme sitkeyttä on tut-
kimuksessa selitetty suomalaisen korpo-
ratismin erityispiirteillä. Työmarkkina-
keskusjärjestöt ovat koko tupoajan olleet 
oleellinen osa myös poliittista järjestel-
mää. Ne ovat yhdessä olleet aktiivisia ja 
vaikutusvaltaisia toimijoita politiikan 
kentällä. Toisaalta valtiovalta on ollut 
aktiivinen toimija työmarkkinajärjes-
telmässä. Siten poliittinen järjestelmä ja 
työmarkkinajärjestelmä ovat olleet yh-
teenkietoutuneina (Kiander ym. 2009).

Yhteenkietoutuneisuus on kuvastunut 
keskitetyissä kolmikantaisissa tuporat-
kaisuissa, jotka ovat palkkaratkaisujen 
lisäksi saattaneet sisältää esimerkiksi 
merkittäviä ansiosidonnaisen sosiaali-
turvan parannuksia. Bergholm (2015) 
kutsuu yhteenkietoutuneisuutta kak-
soissidokseksi.

Yhteenkietoutuneisuus on toiminut 
sementin tavoin ja yhdistänyt kaksi 
järjestelmää kokonaisuudeksi, joka on 
osoittautunut sitkeäksi näihin päiviin 
asti. Yhteenkietoutuneisuuden takia 
työmarkkinajärjestöjen vaikutusvalta 
suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut 
myös poliittisen vaikutusvallan takia 
erityisen suuri. Sen takia työmarkki-
nakeskusjärjestöillä on ollut hyvä syy 
ylläpitää suomalaista kolmikantaa ja 
tupoperinnettä (Sauramo 2014).

Kirjoittajat pitävät pitkän liiton osate-
kijänä sitä, että työnantajat ovat voineet 
edistää tavoitteitaan kolmikantaisen 
järjestelmän sisältä. He kuitenkin pää-
tyvät korostamaan pragmaattisuutta 
keskeisimpänä liiton pysyvyyden syy-
nä. Kirjassa tarkastellaankin suhteelli-
sen vähän suomalaisen korporatismin 
institutionaalisia erityispiirteitä.

Yksi erityispiirre on ollut se, että 
työnantajien ja työntekijöiden keskus-
järjestöt ovat halunneet sopia esimer-
kiksi ansiosidonnaisen sosiaaliturvan 
muutoksista pitkälti keskenään eivätkä 

jättää päätöksiä pelkästään hallituksen 
tai eduskunnan ratkaistaviksi. Työnan-
tajapuolen halua jatkaa yhteistyösuh-
teita ay-liikkeen kanssa on ylläpitänyt 
suomalaisen ay-liikkeen voimakkuus. 
Vahva vastus on hillinnyt hakeutumista 
työmarkkinakonflikteihin.

ENTÄ TULEVAISUUS?
Kirjan kirjoittajat ottavat lopuksi esille 
varovaisin sanankääntein myös tulevai-
suuden. He lähtevät siitä, että voima-
suhteet ovat kääntyneet työnantajille 
edullisiksi. He myös tulkitsevat viime-
aikaista kehitystä siten, että EK on siir-
tynyt hyökkäykseen. Parisuhdesanastoa 
käyttäen kirjoittajat arvioivat työnanta-
jien eroaikeiden olevan nyt määrätietoi-
sempia kuin koskaan ennen.

Tästä huolimatta kirja päättyy to-
teamukseen, ettei loputtomia kihlajai-
sia voi julistaa päättyneiksi. Eroaikeet 
voidaan tulkita osaksi pitkäaikaista jat-
kumoa, johon ovat kuuluneet irtiotto-
yritykset. Toteamusta ei ehkä ole tarkoi-
tettu ennusteeksi, mutta siinä kiteytyy 
työnantajakeskusjärjestöjen pragmaat-
tisuuden korostaminen. Kolmikantakor-
poratismi voi pysyä elossa työnantajien 
pragmaattisuuden takia.

Ennusteita ei voi etukäteen pitää oi-
keina tai väärinä. Lukija voi kuitenkin 
ajatella, pitäisikö kirjoittajien suhtau-
tua EK:n hyökkäykseen vakavammin. 
He kuittaavat EK:n vuonna 2015 teke-
män sääntömuutoksen osoitukseksi it-
seluottamuksen puutteesta: EK muutti 
sääntöjään siksi, että hairahtuminen eli 
paluu keskitettyihin ratkaisuihin olisi 
mahdollisimman vaikeaa. Jos työnanta-
japuolella kuitenkin arvioidaan – kuten 
kirjoittaja arvioivat – voimasuhteiden 
kääntyneen työnantajapuolelle edulli-
siksi, pragmaattisuus voi väistyä peri-
aatteellisuuden tieltä.

Kirjassa tulee monin paikoin esille se, 
kuinka osa työnantajapuolen päättäjistä 
on lähes aina vastustanut keskitettyjen 
ratkaisujen tekemistä periaatteellisista 
syistä. Nyt nämä päättäjät vaikuttavat 
saaneen EK:ssa yliotteen.

Pitkä keskitettyjen ratkaisujen pe-
rinne kuvastaa osaltaan sitä, että työn-
antajapuoli on usein epäröinyt hyökkä-
ykseen ryhtymistä, koska vastustaja on 

ollut vahva. Hyökkäys olisi saattanut 
johtaa konfliktiin, jossa työnantajapuo-
li olisi jäänyt toiseksi. Yhä meneillään 
olevan sopimuskierroksen käänteiden 
perusteella EK:ssa arvioidaan voiton 
olevan nyky-Suomessa mahdollinen.

Vaikka kirjoittajat ottavat esille EK:n 
hyökkäyksen, he tuntuvat pitävän mah-
dollisena, että se on työmarkkinasuhtei-
den kehittymisen kannalta harmiton. 
Pragmaattisuutta korostaessaan kirjoit-
tajat tulevat korostaneeksi suomalaisten 
työmarkkinasuhteiden pysyvyyttä myös 
tulevaisuudessa. Tästä kirjan lukijan on 
helppo olla eri mieltä.

Yleistajuista kirjaa voi suositella erityi-
sesti niille, jotka tutustuvat suomalaiseen 
työmarkkinasuhteiden historiaan ensim-
mäisiä kertoja. Tutkijat ja muut asiantun-
tijat saavat elinkeinoelämän arkistotie-
toihin perustuvaa lisätietoa työnantajien 
linjauksista erityisesti 1990-luvulta ja 
2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymme-
neltä. He saavat myös vahvan ärsykkeen 
pohtia, onko työnantajapuolen pragmaat-
tisuus todellakin loputonta.
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Vuoden 2008 finanssikriisi 
ja sitä seurannut vuosi-
kymmen nostivat rikkaat 
ja huipputuloiset osaksi 
julkista keskustelua niin 

Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. 
Tilastot olivat jo viime vuosituhannen 
lopulla antaneet selviä merkkejä huip-
putuloisten ja rikkaiden irtiotosta (Mi-
lanovic 2017, Piketty ja Saez 2014). 
Kuitenkin vasta finanssikriisi, talous-
tieteilijä Thomas Pikettyn bestsellerit 
ja aktivistien kampanjointi ihmiskun-
nan 99 prosentin puolesta saivat monet 
huomaamaan, että omaisuudet ja tulot 
tosiaankin kasautuvat huipulle. Niistä 
tuli puheenaihe.

Tässä artikkelissa pohdin, mitä oike-
astaan tiedämme ylimmistä tulo- ja va-
rallisuusluokista Suomessa ja esittelen 
suurituloisinta promillea käsittelevän 
tilastoaineiston tuloksia. Aineisto on osa 
yhdessä Anu Kantolan kanssa toteutta-
maamme nelivuotista tutkimushanket-
ta, jonka tuloksista julkaisimme syksyllä 
2019 kirjan Huipputuloiset (Kantola 
ja Kuusela 2019). Siinä keskityimme 
etenkin laadulliseen haastatteluaineis-
toomme ja jätimme osan tässä artikke-

lissa esiteltävistä tilastollisista tulotie-
doista vähemmälle käsittelylle.

HUIPPUTULOISET – YHÄ PITKÄLTI 
TUNTEMATON ALUE
Eliitit eivät ole 2000-luvulla kiinnosta-
neet ainoastaan mediaa ja aktivisteja, 
vaan myös tutkijat ovat kohdistaneet 
katsettaan yhä useammin ylimpiin 
tulo- ja varallisuusryhmiin. Kansain-
välisesti voi puhua jopa eliittitutki-
muksen uudesta noususta tai renes-
sanssista. Esimerkiksi Norjassa laajat 
tutkimushankkeet eliittien parissa ovat 
näyttäneet, miten yhdistää laadullista 
ja määrällistä tutkimusta ja hyödyntää 
Pohjoismaiden hyviä julkisia tietoja 
(ks. esim. Hansen 2014, Korsnes et 
al. 2017, Toft 2018). 

Isossa-Britanniassa on nähty etenkin 
laadullisen eliittitutkimuksen nousu (ks. 
esim. Atkinson et al. 2016), ja Antho-
ny Atkinsonin, Thomas Pikettyn ja Em-
manuel Saezin kaltaiset taloustieteilijät 
ovat tuottaneet laajoilla – ja usein kan-
sainvälisesti vertailukelpoisilla – aineis-
toilla tulo- ja varallisuustutkimusta sekä 
koonnet eri maiden tutkijoita tuloksi-
neen yhteen (ks, esim. Atkinson et al. 

2010, Piketty ja Zucman 2015). Kuva 
globalisoituneen talouden voittajista – 
ja siinä sivussa häviäjistä – tarkentuu 
jatkuvasti. Mikä on tilanne Suomessa? 

Suomen suurituloisimmista 
ja varakkaimmista löytyy 

tilastotietoa hyvin heikosti.

Huipputuloiset-kirjassamme pyrimme 
myös vertaamaan ja suhteuttamaan 
omia aineistojamme ja havaintojamme 
olemassa oleviin tietoihin. Juuri taus-
toitustyötä tehdessämme saimme kui-
tenkin hämmästyä. Pääosin laadullista 
tutkimusta tekevinä jouduimme yllät-
tymään siitä, kuinka heikosti Suomessa 
onkaan olemassa tilastotietoa ylimmistä 
tulo- ja varallisuusryhmistä. 

Syyt ovat moninaiset. Monista tärkeis-
tä aiheista ei nykytilanteessa ensinnä-
kään ole saatavissa tietoa. Esimerkiksi 
vakuutuskuoret ja veroparatiisit tunne-
tusti kätkevät merkittäviä omaisuuksia 
ja tuloja. Samoin varallisuusveron pois-
ton (2006) myötä lakkasi tiedonkeruu 

Mitä tiedämme huipputuloista ja 
huipputuloisista? 

Media kirjoittaa mielellään hyvä- tai suurituloisista. Tosiasiassa tiedämme suomalaisista huippuryhmistä ja 
niiden taloudellisesta asemasta huolestuttavan vähän. Tilastointia olisi muutettava, sillä tiedot vain ylimmästä 
kymmenyksestä eivät anna riittävää kuvaa huipputuloista ja -varallisuudesta. Kuva tulo- ja varallisuushuipusta 

kuitenkin tarkentuu tutkimus tutkimukselta. Suomessa huipulla eletään pääosin pääomatuloilla ja tulot 
kasautuvat voimakkaasti myös sen sisällä. Vuosien 2007–2016 ylimmän tulopromillen tuloista yli 60 prosenttia 

on pääomatuloja. Siksi he maksavat myös suhteellisesti vähän veroja. 
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HANNA KUUSELA on havainnut, että tulot 
kasautuvat voimakkaasti myös suurituloisimman 
promillen sisällä ja etenkin perijöiden ja 
yrittäjien käsiin.
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useista varallisuuslajeista, ja ne muut-
tuivat näkymättömiksi. 

Aina syynä tiedon vähäisyyteen ei kui-
tenkaan ole pelkästään aineiston puute. 
Myös perustutkimusta ja tilastointia jo 
olemassa olevista tietovarannoista tar-
vittaisiin lisää, sillä tosiasiassa Suomes-
sa kerätään ja tuotetaan edelleen huo-
nosti perustietoa sellaisista aineistoista, 
jotka ovat periaatteessa saatavissa. 

Harmittavan usein tilastointi ja myös 
uutisointi lopetetaan ylimpään tulode-
siiliin1, vaikka keskeisimpiä muutoksia 
on tapahtunut juuri sitä pienemmissä 
huippuryhmissä, ylimmässä prosentissa 
ja etenkin promillessa (Tuomala 2019). 
Kun media uutisoi ylimpien tulojen kas-
vusta tai verotaakasta, ylimmiksi tuloik-
si voi helposti riittää ylin kymmenys, 
riippumatta siitä, miten tulot tai verot 
kasautuvat sen sisällä. Esimerkiksi Ta-
louselämä uutisoi vuonna 2018, miten 
”Pieni joukko hyvätuloisia maksaa lähes 
puolet henkilöverotettavien veropotis-
ta”, tarkoittaen 10 prosenttia suomalai-
sista eli lähes 470 000 tulonsaajaa.

Keskustelu eri tuloeromittareiden 
heikkouksista, painotuksista ja huonosta 
kyvystä huomioida ylimpiä tuloryhmiä 
on viime aikoina lisääntynyt tutkijoiden 
keskuudessa, mutta mediaan se on tart-
tunut vasta huonosti (Tuomala 2019, 
Finér 2017). Yksi syy lienee juuri se, 
että järjestelmällisesti tuotettua tietoa 
huipputuloista on vain vähän. 

Tietoa ylimmistä tulo- ja varallisuus-
luokista on usein tarjolla vain satunnai-
silta vuosilta, ja sitä ovat tuottaneet yksit-
täiset tutkijat kiinnostuksen kohteidensa 
mukaisesti. Huomioni ei ole tarkoitettu 
arvosteluksi – kaikki tietävät, miten huo-
nosti perustutkimukselle on rahoitusta 
– vaan kannustukseksi. Jo muutaman 
tutkijan työllä on ollut valtava vaikutus 
siihen, mitä oikeastaan tiedämme huip-
putuloista ja huippuvarallisuudesta 
Suomessa (ks. etenkin Tuomala 2019, 
Riihelä et al. 2010, Ravaska 2019, 

Törmälehto 2015a, 2015b). Ilman näi-
tä yksittäisiä tutkimuksia emme tietäisi 
käytännössä mitään.

Käyttöä huippuja perkaavalle tilasto-
tiedolle epäilemättä olisi niin laadulli-
sen tutkimuksen kuin journalisminkin 
puolella. Vasta vuosittain julkaistavien 
tulo- ja verotilastojen avulla voisimme 
niin tutkijayhteisössä kuin mediassa-
kin seurata, mitä huipulla oikeastaan 
tapahtuu. Tiedämme esimerkiksi huo-
nosti, miten sijoitukset ja osinkotuotot 
jakautuvat (ks. kuitenkin Keloharju 
ja Lehtinen 2015, 2018) ja miten eri 
ryhmät hyötyvät verotuksen regressios-
ta ja miksi (ks. kuitenkin Finnwatch 
2020). Myös huippuryhmien ajallista 
kehitystä tunnemme huonosti, vaikka 
Matti Tuomalan (2019) kirja Mark-
kinat, valtio ja eriarvoisuus toikin tilas-
toillaan osittaista helpotusta tähän.  

Yhtä lailla tiedämme finanssisektoris-
ta ja sen toiminnasta suhteellisen vähän 
talousjournalismin tuolla puolen. Poik-
keuksellisen hyvän taloudellisen ase-
man periytyvyydestä emme taida tietää 
Suomessa tilastollisesti vielä oikein mi-
tään – toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa 
(Hansen 2015, Toft 2018, Björklund 
et al. 2012, Gustavsson ja Melldahl 
2018). Tarvetta tutkimustiedolle olisi, 
sillä Anu Kantolan kanssa tekemämme 
ylimmän promillen kartoitus osoitti, että 
vähintään kuudennes ylimpään tulopro-
milleen kuuluvista yksityishenkilöistä 
on luokiteltavissa perijöiksi (Kantola 
ja Kuusela 2019). 

”Poikkeuksellisen hyvän 
taloudellisen aseman 

periytyvyydestä emme taida 
tietää Suomessa tilastollisesti 

vielä oikein mitään.”

Perijöiden asema näyttää vielä huomat-
tavasti vahvemmalta, jos tarkastelee esi-

merkiksi pörssiomistusten keskittymistä 
perijöille (ks. esim. Melender 2018). 
Vaikka digitalous nostaa myös uusia yrit-
täjiä tulotilastojen huipulle, nykykehitys 
tuskin vähentää perintöjen painoarvoa. 
Ennemminkin tulevaisuuden suuria ja 
likvidejä perintöjä syntyy nyt vauhdilla 
nopeita yrityskauppoja suosivan yritys-
kulttuurin myötä. 

Tilastodataa on Suomessa siis vielä 
paljon hyödynnettävänä, mutta laadul-
lisellakin tutkimuksella on vielä paljon 
tehtävää. Johtajia ja perheyrityksiä on 
tutkittu jonkin verran, ja (yritys)histo-
rioitsijat ovat viime aikoina tuottaneet 
kiinnostavaa tietoa yksittäisistä suuryri-
tyksistä ja niiden omistajista. Aukkoja 
kuitenkin riittää. Kuinka hyvin oike-
astaan tiedämme, ketkä Suomea ovat 
minäkin aikana omistaneet ja millaisia 
näkemyksiä tai millaista politiikkaa suu-
ret omistajat ovat ajaneet? Myös vallan 
ja omistamisen välisiä verkostoja, halli-
tuspaikkoja ja kaupparekisterien tietoja, 
tunnemme huonosti. 

Julkaistuamme kirjamme moni oli-
si halunnut löytää vastauksen siihen, 
poikkeavatko nykyajan huipputuloiset 
käsityksiltään menneisyyden huippu-
tuloisista tai muista tuloryhmistä. Moni 
kaipasi kyselytutkimuksia ja historialli-
sesti vertailukelpoista dataa. Ikävä kyllä 
juuri sellaista ei Suomessa ole käytettä-
vissä, ja syykin on yksinkertainen: ylim-
piä ryhmiä ei ole totuttu tutkimaan, ja 
toisaalta pienet ryhmät pakenevat usein 
kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä (ks. 
kuitenkin Ruostetsaari 2014). 

SUURITULOISIMMAN PROMILLEN 
TULO- JA VEROTIETOJA
Huipputuloisia koskenut tutkimuksem-
me ja siitä versonut kirjamme nojasi 
paljossa haastatteluaineistoomme. Ko-
kosimme kuitenkin osana hanketta myös 
tilastotietoa vuosien 2007–2016 suuri-
tuloisimmasta promillesta Suomessa.2  
Jätimme kirjassamme tämän aineiston 

TIEDOT VAIN YLIMMÄSTÄ KYMMENYKSESTÄ EIVÄT ANNA RIITTÄVÄÄ KUVAA 
HUIPPUTULOISTA JA -VARALLISUUDESTA.
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vähemmälle huomiolle keskittyäksem-
me haastatteluaineistoon, joten erittelen 
aineistoa ja etenkin sen tulotietoja seu-
raavassa hieman laajemmin.

Suurituloisimpaan promilleen 
kuului vuosina 2007–2016 

runsaat 4 700 henkilöä.

Tilastotietomme koskevat kymmenen 
vuoden yhteenlasketuilla ansio- ja pää-

omatuloilla vuosina 2007–2016 Suomen 
ylimpään tulopromilleen noussutta jouk-
koa, reilua 4 700 henkilöä. Tällaisen ku-
mulatiivisesti muodostetun perusjoukon 
tarkoituksena oli sivuuttaa yksittäisten 
vuosien tulokuninkaat ja -kuningattaret 
ja tutkia sitä vastoin pidemmän aikavälin 
taloudellisia menestyjiä. Perusjoukolta 
koottiin sekä kymmenen vuoden yhteen-
lasketut bruttotulot että kunkin vuoden 
tulo- ja verotiedot erikseen. Bruttotulot 
ja käytettävissä olevat tulot on esitetty 
taulukoissa 1 ja 2.

Jo ylimmän promillen mediaanin (6,1 
milj. euroa) ja keskiarvon (4,1 milj. eu-
roa) välinen ero osoittaa, miten suuri-
tuloisimman promillen sisälläkin tulot 
kasautuvat selvästi huipulle.3 Kuten 
Tuomala (2019, 98) on todennut, me-
diaanin ja keskiarvon suhde on itse asi-
assa kelpo tuloeromitta, ja toisin kuin 
ylimmässä promillessa, jossa keskiarvo 
ja mediaani ovat kaukana toisistaan, 
suomalaisten tulonsaajien alimmassa 
90 prosentissa mediaani ja keskiarvo 
ovat lähes samat.

Taulukko 2. Vuosien 2007–2016 suurituloisimman promillen käytettävissä olevat tulot, euroa.

Käytettävissä olevat tulot lasketaan vähentämällä henkilön saamista tuloista ja saaduista tulonsiirroista maksetut tulonsiirrot. Suurituloisin promille viittaa suoma-
laisten tulonsaajien suurituloisimpaan promilleen, joka on saanut eniten yhteenlaskettuja bruttotuloja vuosina 2007–2016. P90 ja P10 viittaavat ylimmän ja alimman 
desiilin rajoihin. P90 on raja, jonka yläpuolelle sijoittuu 10 prosenttia suurituloisimman promillen joukosta, ja P10 on raja, jonka alapuolelle sijoittuu 10 prosenttia 
suurituloisimman promillen joukosta.

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilaston kokonaisaineisto.

Tulonsaajia Keskiarvo P10 Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili P90
2007 4 710 473 310 82 479 134 781 226 792 403 600 839 962
2008 4 714 418 334 88 374 141 478 222 111 374 355 717 937
2009 4 721 320 409 91 658 140 701 209 998 332 073 563 959
2010 4 726 390 316 106 816 159 973 242 245 387 530 734 464
2011 4 728 465 934 106 992 171 230 262 506 434 610 836 100
2012 4 731 345 013 96 544 155 881 229 599 351 821 600 368
2013 4 732 456 021 101 737 162 041 240 478 377 458 688 905
2014 4 733 433 045 98 408 165 158 252 066 403 592 759 663
2015 4 740 466 114 98 515 166 394 262 785 430 264 823 960
2016 4 745 448 449 78 188 147 799 253 569 416 770 763 420

Taulukko 1. Vuosien 2007–2016 suurituloisimman promillen bruttotulot, euroa.

Bruttotuloihin sisältyvät tuotannontekijätulot ja saadut tulonsiirrot. Suurituloisin promille viittaa suomalaisten tulonsaajien suurituloisimpaan promilleen, joka on 
saanut eniten yhteenlaskettuja bruttotuloja vuosina 2007–2016. P90 ja P10 viittaavat ylimmän ja alimman desiilin rajoihin. P90 on raja, jonka yläpuolelle sijoittuu 10 
prosenttia suurituloisimman promillen joukosta, ja P10 on raja, jonka alapuolelle sijoittuu 10 prosenttia suurituloisimman promillen joukosta.

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilaston kokonaisaineisto.

Tulonsaajia Keskiarvo P10 Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili P90 P95
2007 4 710 673 670 121 644 202 321 334 800 580 765 1 191 751 2 108 921
2008 4 714 590 848 128 960 211 862 332 471 534 279 1 008 970 1 791 635
2009 4 721 449 629 130 155 210 885 311 434 465 907 789 245 1 165 778
2010 4 726 546 856 154 641 244 018 352 424 552 783 1 006 379 1 536 915
2011 4 728 651 199 152 600 267 754 384 459 608 950 1 172 657 1 963 015
2012 4 731 501 153 137 751 239 494 351 590 516 782 843 820 1 312 563
2013 4 732 672 181 147 724 255 625 371 415 569 963 1 007 528 1 655 124
2014 4 733 650 066 148 219 261 936 390 130 608 818 1 106 901 1 900 527
2015 4 740 704 798 149 737 259 752 410 244 657 277 1 249 277 1 974 730
2016 4 745 684 444 113 185 232 303 395 224 636 448 1 181 059 1 800 294
Bruttotulot yhteensä 
2007–2016 4 745 6 103 510 3 050 484 3 338 432 4 126 940 6 005 772 9 686 103 14 334 669
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eikä promillen palkkatulojen mediaani 
edes merkittävästi eroa suomalaisten 
keskituloista. Se on ”vain” kaksi- tai kol-
minkertainen suhteessa väestön brutto-
tulojen mediaaniin. 

Ylimmässä promillessa 
palkkatulot ovat paljon 

pääomatuloja vähäisempiä, 
mutta myös keskittyneitä.

Erot sekä promillen sisällä että sen ja 
muun väestön välillä syntyvät ennen 
kaikkea pääomatulojen myötä. Huo-
mionarvoista on myös se, että ylimmän 
promillen sisällä alimman desiilin raja 
palkkatuloissa oli jokaisena tarkaste-
luvuonna pyöreät 0, mikä tosin saattaa 
selittyä eläkeläisten suurella määrällä 
promillen keskuudessa. Eläkeläisiä oli 
aineistossa 30 prosenttia. Yrittäjätulot 
(ka. 27 832 euroa vuonna 2016) ja saadut 
tulonsiirrot (ka. 26 423 euroa) jäivät suh-
teellisen vaatimattomiksi, vaikka jälkim-
mäisiä voi myös pitää merkittävinä, jos 
ne suhteuttaa koko väestön saamien tu-
lonsiirtojen keskiarvoon, joka oli asunto-
kunnille vuonna 2016 reilut 15 000 euroa.

Pääomatulojen merkittävä osuus vai-
kuttaa tunnetusti paitsi tulonjakoon 
myös progressiivisen verotaakan jakau-
tumiseen ja progression toteutumiseen. 
Jo pidempään on ollut tiedossa, että 

Havainto promillen sisäisestä tulo-
jen kasautumisesta vain vahvistuu, kun 
tulotietoja katsoo tarkemmin. Käytän-
nössä bruttotulojen yläkvartiilin raja 
oli tutkimallamme joukolla useimpi-
na vuosina alempi kuin bruttotulojen 
keskiarvo, ja myös kymmenen vuoden 
yhteenlasketuissa tuloissa yläkvartiilin 
raja on matalampi kuin keskiarvo. Tilan-
ne on sama myös käytettävissä olevissa 
rahatuloissa: promillen yläkvartiilin raja 
on ollut kahta tarkasteluvuotta lukuun 
ottamatta keskiarvoa matalammalla. 
Verotus ei näytä mainittavasti tasaavan 
tuloeroja ylimmän promillen sisällä.

Pääomatulot ovat keskeisin 
tulonlähde ylimmässä 

promillessa ja kasautuvat sen 
huipulle.

Ylimmän promillen tulojen kasautumi-
sen huipulle voi havaita myös kirjassam-
me esittämistämme tulojakaumakuvaa-
jista, jotka pohjautuvat Tilastokeskuksen 
tietojen sijaan verottajalta saatuihin tulo-
tietoihin. Kirjassa esittelemme erikseen 
myös eri ryhmien – perijät, johtajat ja 
yrittäjät – tulojakaumat. Ne kaikki osoit-
tavat, että tulot kasautuvat voimakkaasti 
myös ylimmän promillen sisällä etenkin 
perijöiden ja yrittäjien käsiin. Tulok-
semme vahvistavat entisestään Matti 

Tuomalan, Marja Riihelän ja Risto Sull-
strömin havaintoja huippuryhmien suh-
teesta muihin tulonsaajiin (ks. Tuomala 
2019): tulojen kasautuminen huipulle ei 
näy vain ylimmän prosentin tai promillen 
suhteessa muihin vaan se jatkuu voimak-
kaasti myös promillen sisällä.

Etenkin pääomatulot kasautuvat mer-
kittävällä tavalla huipulle ja huipulla 
(taulukko 3). Aiempia tutkimustulok-
sia heijastaen myös meidän tilastomme 
osoittavat selvästi, että juuri pääomatulot 
ovat keskeisin tulonlähde ylimmässä pro-
millessa, ja kuten bruttotulot ja käytettä-
vissä olevat tulot, myös ne kasautuvat hy-
vinkin epätasaisesti huipulle ja huipulla. 

Tarkasteluvuosina promillen brut-
totuloista keskimäärin 62–70 prosent-
tia oli pääomatuloja, kun taas promil-
len mediaanituloissa osuus pysyy 40 
prosentin tienoilla.4 Tunnuslukujen 
keskinäiset suhteet näyttävät saman-
suuntaisilta koko tarkastelujaksolla. 
Omaisuustulojen keskiarvo oli huo-
mattavasti mediaania suurempi kaikki-
na tarkasteluvuosina, ja kolmea vuotta 
lukuun ottamatta myös yläkvartiilin raja 
oli keskiarvoa matalammalla. Pääomatu-
lot kasautuvat vahvasti promillen sisällä.

Huipputuloisten promillen palkkatu-
lojen keskiarvot, saati mediaanit jäävät 
kauaksi pääomatulojen taakse (taulukko 
4). Kasautuminen palkkatuloissakin on 
huomattavan suurta, mutta tulot ovat 
huomattavasti pääomatuloja pienempiä, 

Taulukko 3. Vuosien 2007–2016 suurituloisimman promillen pääoma-/omaisuustulot, euroa.

Suurituloisin promille viittaa suomalaisten tulonsaajien suurituloisimpaan promilleen, joka on saanut eniten yhteenlaskettuja bruttotuloja vuosina 2007–2016. P90 
ja P10 viittaavat ylimmän ja alimman desiilin rajoihin. P90 on raja, jonka yläpuolelle sijoittuu 10 prosenttia suurituloisimman promillen joukosta, ja P10 on raja, jonka 
alapuolelle sijoittuu 10 prosenttia suurituloisimman promillen joukosta.

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilaston kokonaisaineisto.

Tulonsaajia Keskiarvo P10 Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili P90
2007 4 710 473 796 594 18 349 133 153 368 484 922 556
2008 4 714 400 516 473 13 429 126 093 341 594 768 181
2009 4 721 278 313 782 15 226 126 449 309 462 590 035
2010 4 726 363 351 1 944 25 775 164 707 381 519 811 691
2011 4 728 456 470 2 699 27 206 176 727 420 550 963 185
2012 4 731 314 409 3 401 29 420 144 080 341 742 658 299
2013 4 732 471 679 5 035 35 066 159 087 365 507 755 681
2014 4 733 447 594 5 444 38 166 173 991 415 571 870 392
2015 4 740 491 391 7 533 44 553 187 414 442 278 963 313
2016 4 745 467 674 6 394 37 648 169 539 420 637 844 450
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Toisaalta on olennaista muistaa, että 
erityisesti huipputulot ovat tulonjakoti-
laston kokonaisaineistossa aina merkittä-
västi aliarvioituja esimerkiksi ulkomailla 
saatavien (ilmoittamatta jäävien) tulojen, 
vakuutuskuorien ja holding-yhtiöihin 
kanavoitavien tulojen vuoksi. Arvioiden 
mukaan ne voivat jopa kaksinkertais-
taa huipputulot (Alstadsæter et al. 
2016). Monissa kansainvälisissä arvioissa 
tällaiset tulot on tavalla tai toisella otettu 
huomioon.

Tilastot aliarvioivat 
huipputuloja, koska osaa niistä 

ei ilmoiteta.

Vaikka luvut absoluuttisesti mitattui-
na olisivatkin kansainvälisesti pieniä, 
keskustelu tulonjaosta on ennen kaik-
kea keskustelua eri ryhmien välisistä 
suhteista ja moraalisista arvostuksista 
niiden välillä. Tutkimamme promillen 
bruttotulojen keskiarvo vuonna 2016 oli 
yli 22-kertainen väestön bruttotulojen 
keskiarvoon nähden, ja mediaanitulot 
olivat vajaa 16-kertaiset verrattuna vä-
estön mediaanituloihin. 

Kansainvälisissä kyselytutkimuksissa 
on havaittu, että ihmisillä on taipumuk-
sena pitää niin poikkeuksellisen pieniä 
kuin myös suuria tuloja ongelmina oi-
keudenmukaisuuden näkökulmasta (ks. 

ylimmät ryhmät hyötyvät verotukselli-
sesti siitä, että ne nostavat muita enem-
män suhteellisen alhaisesti verotettuja 
pääomatuloja (Tuomala 2019, Hiila-
mo 2017). Tieto todentuu hyvin myös 
promillea koskevassa aineistossamme. 
Tutkimamme promille maksoi vuonna 
2016 veroja ja muita tulonsiirtoja, kuten 
sosiaalivakuutusmaksuja, keskimäärin 
34 prosenttia, mikä on huomattavasti 
vähemmän kuin ylimmät veroasteet. 
Yksittäisten tarkasteluvuosien keski-
määräiset tulonsiirrot liikkuvat 29–34 
prosentin välillä bruttotulojen keskiar-
vosta. Tulokset ovat linjassa Tuomalan 
ja Riihelän tulosten kanssa: tulonsaajien 
ylimmän promillen verotus on keski-
määrin selvästi regressiivistä.

”Tulonsaajien ylimmän 
promillen verotus on 
keskimäärin selvästi 

regressiivistä.”

Maksetut tulonsiirrot myös jakautuvat 
suhteellisen epätasaisesti promillen si-
sällä: esimerkiksi vuonna 2016 promillen 
maksamien vuosittaisten tulonsiirtojen 
alimman desiilin raja oli 26 807 euroa, 
kun taas ylimmän raja oli 422 462 euroa, 
eli yli 15-kertainen. Perusjoukon rakenne 
vaikuttanee kuitenkin merkittävästi vuo-
sikohtaisiin veroihin: on todennäköistä, 

että yksittäisten huipputuloisten tulot – 
ja täten myös maksetut tulonsiirrot – voi-
vat vaihdella huomattavasti eri vuosien 
välillä erityisesti yritysmyyntien vuoksi.

Joitakin kysymysmerkkejäkin vero-
tilastot jättivät. Täyttä selvyyttä ei ole 
siitä, miten ylimmän promillen keski-
määräinen veroaste saattoi olla pää-
omatulojen veroasteen tasolla ja jopa 
sen alle, vaikka joukkoon kuului myös 
suuria palkkatuloja saavia – ja näin ol-
len korkeimpiin veroluokkiin kuuluvia 
– henkilöitä. Verovapaat osingot selittä-
nevät osan, mutta tuskin kaikkea.

Perusjoukkomme kokoamistapa voi 
selittää toisen osan, koska koontitavan 
vuoksi osalla joukosta saattoi yksittäisi-
nä vuosina olla suhteellisen alhaisiakin 
tuloja, alimman desiilin vuosittaisen 
bruttotulorajan liikkuessa 113 185 euron 
ja 154 641 euron välillä. Näistä varauk-
sista huolimatta selvitettäväksi vielä 
jää, onko promillen sisällä mahdollista 
maksaa veroja myös alle pääomatuloille 
asetetun 34 prosentin.

PALJON VAI VÄHÄN?
Ovatko suomalaisten ylimmän promil-
len tulot suuria tai liian suuria? Ovat 
ja eivät. Kansainvälisessä vertailussa 
suomalaisten huipputulot ovat edelleen 
kohtuullisen pieniä, mistä moni haas-
tateltavammekin huomautti. Monissa 
maissa ylimmän tulopromillen tulojen 
perään voisi lisätä vielä nollan.

Taulukko 4. Vuosien 2007–2016 suurituloisimman promillen ansiotulot, euroa.

Suurituloisin promille viittaa suomalaisten tulonsaajien suurituloisimpaan promilleen, joka on saanut eniten yhteenlaskettuja bruttotuloja vuosina 2007–2016. P90 
ja P10 viittaavat ylimmän ja alimman desiilin rajoihin. P90 on raja, jonka yläpuolelle sijoittuu 10 prosenttia suurituloisimman promillen joukosta, ja P10 on raja, jonka 
alapuolelle sijoittuu 10 prosenttia suurituloisimman promillen joukosta.

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilaston kokonaisaineisto.

Tulonsaajia Keskiarvo P10 Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili P90
2007 4 710 160 231 0 19 059 69 769 180 115 377 266
2008 4 714 150 325 0 18 600 73 480 192 220 360 643
2009 4 721 130 981 0 15 368 70 005 180 000 321 979
2010 4 726 140 764 0 13 800 69 962 191 316 340 811
2011 4 728 147 661 0 10 386 68 883 203 433 382 880
2012 4 731 139 886 0 7 200 67 849 198 611 363 520
2013 4 732 150 275 0 4 967 64 565 204 435 394 766
2014 4 733 150 447 0 2 135 60 240 187 850 397 069
2015 4 740 159 867 0 966 54 026 181 590 437 810
2016 4 745 162 515 0 240 46 478 168 755 438 909
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esim. Sachweh 2012). Se, koetaanko 
keskitulojen 22-kertaiset erot Suomessa 
pieniksi vai suuriksi, on tietysti suoma-
laisten päätettävissä. 

Verotuksen kohdalla oikeudenmu-
kaisuuskysymys on kuitenkin suhteel-
lisen selvä: niin kauan kuin Suomen 
verojärjestelmä on periaatteiltaan ja 
lain kirjaimen mukaan progressiivinen, 
sen pitäisi olla sitä myös käytännössä. 
Muuten järjestelmältä katoaa oikeutus. 
Sadan miljoonan euron henkilökohtai-
set vuositulot, joihin viime vuosina on 
saatu tottua, mutta joista maksetaan ve-
roja alle 40 prosenttia, tuskin tuntuvat 
oikeudenmukaisilta heistä, jotka mak-
savat suhteessa enemmän tulonsiirtoja 
huomattavasti pienemmistä tuloistaan.

Viitteet

1 Kun tulonsaajat asetetaan järjestykseen heidän 

tulojensa suuruuden mukaan, niin ylin tulodesiili 

eli -kymmenys sisältää heistä suurituloisimmat 

10 prosenttia. Ylimpään tulokvartiiliin eli 

-neljännekseen luetaan suurituloisimmat 25 

prosenttia tulonsaajista. Vastaavasti voidaan 

rajoittua ylimpään tuloprosenttiin, -promilleen 

tai niiden vielä pienempiin osiin ja tarkastella 

kvartiileja niiden sisällä.

2 Tilaston kokosi erikoistutkija Veli-Matti 

Törmälehto Tilastokeskuksesta.

3 Ylimmän promillen sisällä kaikkein 

korkeimmat tulot nostavat sen kaikkien tulojen 

keskiarvoa mutta eivät mediaania, joka on aina 

keskimmäisen tulonsaajan tulo.

4 Tilastokeskus käyttää käsitettä omaisuustulo, 

mutta käytän tässä tekstissä pääomatulon 

käsitettä.
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lukuvihje

PIKETTY ERIARVOISUUDEN IDEOLOGI-
SILLA LÄHTEILLÄ JA SOSIA ALIDEMO-
KRATIAN PUUTTEITA KORJA AMASSA

Thomas Pikettyn kirjan keskiössä on 
eriarvoisuus ja eriarvoisuuden historia, 
kuten hänen edellisessäkin teoksessaan 
”Pääoma 21. vuosisadalla” (2014). Hän 
kuitenkin toteaa, että aiempi kirja oli 
puutteellinen ainakin kahdella tapaa. 
Ensinnäkin siinä keskityttiin rikkaiden 
maiden historiaan ja eriarvoisuuden ke-
hitykseen. Uusi kirja laajentaa tarkaste-
lua huomattavasti laajempaan joukkoon 
maita ja alueita mm. Latinalaisesta Ame-
rikasta ja Aasiasta.

Toisekseen Piketty keskittyy ide-
ologioiden merkitykseen selittäessään 
eriarvoisuuden kehittymistä historias-
sa. Ensimmäisessä kirjassa keskityttiin 
eriarvoisuuden muutoksiin ulkoisten 
syiden kuten sotien takia. Tässä toises-
sa kirjassa hän keskittyy ideologioiden 
merkitykseen ja toteaa, että ideologiat 
ja politiikka lopulta määrittävät mihin 
”epätasa-arvo regiimiin” maa päätyy. 
Hän osoittaa empiirisesti, että samois-
ta materiaalisista lähtökohdista voidaan 
päätyä hyvin erilaiseen eriarvoisuuden 
tasoon. Ja mielenkiintoista on, että Pi-
ketty käsittelee eri yhteiskuntajärjestyk-

siä erilaisina tapoina järjestää ja oikeut-
taa eriarvoisuus.

Jo viime kirjassaan Piketty keskus-
teli länsimaisen eriarvoisuuden histo-
riasta 1900-luvulla. Vuosisadan alussa 
eriarvoisuus oli suurta, sotien jälkeen 
se pieneni huomattavasti ja vuosisadan 
lopulla se kasvoi kaikkialla länsimaissa, 
Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa 
erityisen paljon. Uusimmassa kirjas-
saan hän pyrkii ymmärtämään niiden 
ideologioiden kehitystä, jotka mahdol-
listivat tasa-arvon. Sodan kustannuk-
sista selviäminen antoi oikeutuksen 
verottaa hyvätuloisia korkeilla veroilla. 
Pikettyn teesi on, että jo ennen maail-
mansotia oli ilmapiiri kääntynyt suurta 
eriarvoisuutta vastaan esimerkiksi Yh-
dysvalloissa.

Erilaiset ideologiset ilmapiirit 
mahdollistavat tasa-arvoa 
tai eriarvoisuutta suosivan 

politiikan.

Olennaista Pikettyn mukaan on, että 
sosiaalidemokraattiset puolueet tai nii-
den vastineet sekä Yhdysvalloissa että 
Euroopassa keräsivät laajaa kannatusta 
toisen maailmansodan jälkeen. Toisen 
maailmansodan jälkeinen ideologinen 
ilmapiiri mahdollisti eriarvoisuutta vä-
hentävän politiikan toteuttamisen. Pi-
ketty havaitsee myös, että Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa 1980-luvulle asti sosiaa-
lidemokraattiset puolueet (eli sosialis-
tit ja demokraatit) vetosivat äänestäjiin 
laajasti. Ne kykenivät ammattiyhdistys-
liikkeen tukemana toteuttamaan poli-
tiikkaa, joka pienensi eriarvoisuutta. Sen 
jälkeen niiden kannatus ennen kaikkea 
koulutetun väen keskuudessa kasvoi 
huomattavasti, mutta ei hyvätuloisten 
keskuudessa. Piketty spekuloi, että jos 
”populisteiksi” kutsuttujen uusien po-
liittisten liikkeiden nousu vaatii selitys-

tä, entisten työläispuolueiden muuttu-
minen koulutetun väestön puolueiksi 
voi liittyä asiaan.

Piketty keskustelee laajasti eriarvoi-
suuden oikeutuksesta. Sitä perustellaan 
kussakin ideologiassa eri tavalla. Nyky-
järjestelmässä meritokratia oikeuttaa 
eriarvoisuuden; jokainen saa omien 
ansioittensa mukaan. Lisäksi eriarvoi-
suuden nähdään lisäävän kannustimia 
ja siten talouskasvua. Jälkimmäisen 
käsityksen Piketty haastaa omalla his-
toriallisella tarkastelullaan.

Kirjan lopussa Piketty esittelee oman 
poliittisen visionsa. Hän hahmottelee 
osallistavan sosialismin käsitteellä yh-
teiskuntaa, joka korjaisi nykyisen sosi-
aalidemokratian puutteita. Ensinnäkin 
hän näkee, että yrityksiin tulisi sovel-
taa yhteisomistajuutta. Työntekijöillä 
tulisi olla merkittävä edustus yritysten 
hallituksissa. Hän kokee, että Saksassa 
ja Ruotsissa tämä on tuottanut toivottu-
ja lopputulemia. Lisäksi suurimpien yk-
sittäisten omistajien suhteellinen paino 
voisi olla pienempi.

Toisekseen hän korjaisi sosiaalidemo-
kratian kykenemättömyyttä tasata varal-
lisuutta korkealla ja progressiivisella 
varallisuusverolla, joka korkeimmillaan 
nousisi hänen esimerkkitaulukossaan 90 
prosenttiin (luit oikein), jolla kustan-
nettaisiin muita tulonsiirtoja, mukaan 
lukien merkittävän varallisuuserän siir-
tämisen kaikille aikuisille esimerkiksi 25 
vuoden iässä. Lisäksi hän visioi muun 
muassa eräänlaista globaalia federaatio-
ta, joka pyrkisi globaalin eriarvoisuuden 
vähentämiseen.

Pikettyn yli 1000-sivuinen teos on 
suositeltavaa luettavaa kaikille, joita 
todella kiinnostaa syventyä eriarvoisuu-
den kehitykseen ja oikeutukseen globaa-
listi. Lisäksi hänen poliittinen visionsa 
perustuu laajaan ymmärrykseen talou-
den rakenteista ja on siksi merkittävää 
luettavaa.
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Näkemykset maahanmuu-
tosta jakavat suomalai-
sia, mutta käytännössä 
kaikki haluavat maassa 
jo olevien kotoutuvan 

mahdollisimman hyvin. Ei ole kui-
tenkaan selvää, milloin kotoutumista 
voidaan pitää onnistuneena. Tulisiko 
kotoutumista esimerkiksi arvioida ensisi-
jaisesti vastaanottavan yhteiskunnan vai 
kotoutujan itsensä näkökulmasta? Miten 
voidaan arvioida kotoutumista esimer-
kiksi silloin, mikäli henkilö ei onnistu 
työllistymään työmarkkinoilla olevien 
syrjintäkäytänteiden vuoksi? Entä mikä 
on henkilön kotoutumisen tila, mikäli 
hän on työllistynyt hyvin mutta ei koe 
olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa?

Kotoutumisen moniulotteisuuden takia 
yllä oleviin kysymyksiin ei ole yksiselittei-
siä vastauksia. Kotoutumisen tilaa voidaan 
kuitenkin seurata ja arvioida erilaisten 
indikaattorien avulla. Uutta tietoa kotou-
tumisen tilasta saatiin tammikuussa, kun 
työ- ja elinkeinoministeriön kotouttami-
sen osaamiskeskus julkaisi osana kotou-
tumisen seurantajärjestelmää kotoutumi-
sen kokonaiskatsauksen ja kotoutumisen 
indikaattorit -tietokannan1. Seurantajär-
jestelmä tuottaa säännöllisesti päivittyvää 
tietoa ulkomaalaistaustaisten väestön2 
työllisyydestä, koulutuksesta ja osaami-
sesta, hyvinvoinnista, osallistumisesta ja 
myös kaksisuuntaisesta kotoutumisesta.

Onko maahanmuuttajien 
kotoutuminen epäonnistunut 

Suomessa?

Antti Kaihovaara
Erityisasiantuntija
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Maahan muuttaneiden kotoutumisen onnistumista tarkastellaan usein pelkän työllisyyden näkökulmasta. Työllisyys 
on tärkeä mutta yksinään riittämätön mittari moniulotteisen ilmiön ymmärtämiseksi. Kotoutumista olisikin arvioitava 

samanaikaisesti useiden erilaisten mittareiden valossa. Tarkastelemme tässä kirjoituksessa kotoutumisen eri ulottuvuuksia 
keskittyen työllisyyteen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Näiden indikaattorien valossa 
maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä on vielä paljon kehitettävää, mutta ”onnistuminen” edellyttää toimia 

pelkkää palvelujärjestelmää laajemmin.

 Tarkastelemme tässä kirjoituksessa 
kotoutumisen tilaa kolmen seurantajär-
jestelmän aihealueen, työllisyyden, ter-
veyden ja hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan 
vastaanottavuuden näkökulmasta. Työlli-
syys on yleisimmin käytetty kotoutumisen 
onnistumisen mittari, mutta sen rinnalle 
tarvitaan myös muita elämän osa-alueita 
valottavia indikaattoreita. Kotoutumisen 
osa-alueet ovat kiinteässä vuorovaikutuk-
sessa keskenään, ja esimerkiksi syrjintä-
kokemukset vaikuttavat hyvinvointiin ja 
terveyteen. Vastaavasti yksilöiden hyvä 
terveys ja yhteiskunta, jossa syrjintää on 
mahdollisimman vähän, vaikuttavat posi-
tiivisesti ulkomaalaistaustaisten mahdol-
lisuuksiin työmarkkinoilla.

Kotoutumisen onnistumista 
tulee mitata työllisyyden lisäksi 
myös muita elämän osa-alueita 

valottavilla mittareilla.

SUOMESSA TYÖLLISTYVÄT HUONOSTI 
SEKÄ SUOMALAISTAUSTAISET ETTÄ 
ULKOMA ALAISTAUSTAISET
Työllä on positiivinen yhteys yksilön hy-
vinvointiin, mutta työllisyys on samalla 
myös tärkein maahanmuuton julkista-
loudellisia vaikutuksia määrittävä teki-
jä (VATT-työryhmä 2014). Suomessa 
ulkomaan kansalaisten työllisyysaste 
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on selvästi matalampi ja työttömyysaste 
selvästi korkeampi kuin Suomen kansa-
laisten. Työvoimatutkimuksen mukaan 
ulkomaan kansalaisten työllisyysaste 
(59,7 %) oli vuonna 2019 13,8 prosent-
tiyksikköä matalampi kuin Suomen kan-
salaisten työllisyysaste.3

Ryhmäkohtaiset erot ovat kuitenkin 
suuria. Keskeinen työllisyyttä selittä-
vä tekijä on maahantulon syy. Työn ja 
opiskelun perusteella muuttaneet työl-
listyvät suomalaistaustaisia paremmin, 
mutta pakolaistaustaiset ja perheen yh-
distämisen perusteella muuttaneet sel-
västi suomalaistaustaisia huonommin 

(Larja ja Sutela 2015). Pakolaistaus-
taisten ja perheen yhdistämisen perus-
teella muuttaneiden työllisyys kuitenkin 
kasvaa selvästi maassa asutun ajan myö-
tä (Busk ja Jauhiainen 2019).

Eurooppalaisessa vertailussa Suomi 
ei erotu ensisilmäyksellä edukseen: ul-
komailla syntyneiden työllisyysaste on 
Suomessa EU-maiden keskiarvoa ma-
talampi (kuvio 1). Toisaalta työllisyys-
asteiden erot ulkomailla syntyneiden 
ja ko. maassa syntyneiden välillä ovat 
Suomessa pienemmät kuin Ruotsissa ja 
Tanskassa. Samankaltaiset trendit näiden 
Pohjoismaiden välillä eivät ole erityisen 

yllättäviä, sillä ulkomailla syntyneiden 
työllistymiseen vaikuttavat ensisijaisesti 
samat työmarkkinoiden rakenteisiin liit-
tyvät tekijät kuin syntyperäisen väestön 
työllistymiseen. Pohjoismaissa työlli-
syysasteella on esimerkiksi hyvin vahva 
yhteys (koulutuksen kautta hankittuun) 
osaamiseen (Pekkarinen 2019).

Ulkomaalaistaustaisten naisten työlli-
syydessä Suomi pärjää kuitenkin muita 
Pohjoismaita heikommin. Erot suoma-
laistaustaisten naisten työllisyysasteeseen 
ovat suuria lähes kaikissa taustamaaryh-
missä. Matalaa työllisyysastetta selittävät 
useat ja osin toisiaan vahvistavat raken-
teelliset tekijät. Ensinnäkin miehet muut-
tavat Suomeen selvästi useammin työn 
perässä ja naiset puolestaan perhesyistä. 

Toiseksi Suomen poikkeuksellisen 
segregoituneet työmarkkinat ovat ul-
komaalaistaustaisilla naisilla merkittävä 
työllistymisen este, koska useilla nais-
valtaisilla aloilla kielitaidon merkitys 
on selvästi suurempi kuin miesvaltai-
silla aloilla. 

Kolmanneksi naisilla on myös miehiä 
suurempi hoivavastuu perheestä, min-
kä merkitystä korostavat aikainen per-
heellistyminen sekä suomalaistaustaisia 
suurempi keskimääräinen lapsimäärä. 

Neljänneksi työmarkkinoiden ulko-
puolelle jäämiseen kannustavat myös 
tietyt Suomen sosiaaliturvajärjestelmän 
erityispiirteet. Esimerkiksi pohjoismai-
sittain pitkä kotihoidontuki muodostaa 
kannustinloukun pienituloisille perheil-
le (Larja 2019).

Ulkomaalaistaustaisten naisten 
työssäkäynti on Suomessa 

verrattain vähäistä monista eri 
syistä.

Muuttoliikkeeseen sekä työmarkkinoi-
den ja sosiaaliturvaan liittyvät raken-
teelliset tekijät vaikeuttavat siis eri-
tyisesti ulkomaalaistaustaisten naisten 
työllistymistä, mutta rakenteiden lisäksi 
myös maahanmuuttajille tarjotuilla pal-
veluilla on merkitystä. Palveluiden arvi-
ointia vaikeuttaa kuitenkin se, että ko-
toutumisen perusperiaatteet ovat varsin 
samankaltaisia kaikissa Pohjoismaissa. 

Kuvio 1. Työllisyysaste vuonna 2019 syntymämaan mukaan.

Kuvio 2. Koettu terveydentila. Osuus henkilöistä, joka koki terveydentilansa hyväksi tai 
melko hyväksi vuonna 2018.
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Kaikissa maissa maahanmuuttajille 
tarjotaan koulutusta, johon tyypillisesti 
sisältyy kieliopintoja, yhteiskuntatieto-
utta ja erilaisia työllistymistoimenpiteitä. 
Andersson Joonan (2019) metatutki-
muksen mukaan pohjoismaisilla kotout-
tamisohjelmilla on positiivinen vaikutus 
ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen, 
mutta niiden tarkempien sisältöjen vai-
kuttavuudesta on vain vähän uskottavaan 
vaikutusarviointiin perustuva tutkimusta.

Ilahduttava poikkeus on Sarvimäen 
ja Hämäläisen (2016) kausaaliasetel-
maan perustuva tutkimus, jonka mukaan 
vuoden 1999 kotouttamislaissa säädetty 
kotoutumissuunnitelman laatiminen on 
vaikuttanut positiivisesti kotoutumis-
suunnitelman saaneiden tulotasoon ja 
vähentänyt näiden henkilöiden sosiaali-
turvan käyttöä verrokkiryhmään nähden.

KUTEN KOKO VÄESTÖLLÄ, TERVEYS ON 
YHTEYDESSÄ TYÖSSÄ OLOON MYÖS 
MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLA
Hyvinvoinnin lisääminen on politiikan 
päätavoite, ja siksi hyvinvointi on myös 
keskeinen kotoutumisen mittari. Viime 
vuosina uuden tutkimustiedon määrä ul-
komaalaistaustaisten terveydestä ja hy-
vinvoinnista on lisääntynyt. Etenkin Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta 
on saatu runsaasti uutta suomalaistaustai-
seen väestöön vertailtavaa tutkimustietoa. 
Toisin kuin maahanmuuttajien työmark-
kina-asemasta, maahanmuuttajien terve-
ydestä ja hyvinvoinnista ei juuri ole tehty 
pohjoismaista vertailua.

”Kokonaiskuva 
ulkomaalaistaustaisen 

aikuisväestön terveydestä 
ja hyvinvoinnista on monin 

paikoin melko myönteinen.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
toteuttaman Ulkomaalaistaustaisten 
terveys ja hyvinvointi Suomessa -tutki-
muksen (FinMonik) mukaan kokonaisku-
va ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön 
terveydestä ja hyvinvoinnista on monin 
paikoin melko myönteinen: Pitkäaikais-
sairauksia esiintyy vähemmän kuin koko 
väestöllä (Laatikainen ym. 2020), ja 

suurella osalla on ystäviä ja apua saatavil-
la tarpeen sattuessa (Kuusio ym. 2020a). 
Myös alkoholin käyttöä on harvemmin, ja 
sitä nautitaan pienempiä määriä verrat-
tuna koko väestöön (Mäkelä ja Skog-
berg 2020). Ulkomailla syntyneet mie-
het ja erityisesti naiset kokevat kuitenkin 
terveytensä hyväksi tai melko hyväksi 
harvemmin koko väestöön verrattuna 
(kuvio 2). Erityistä haastetta terveydelle 
ja hyvinvoinnille aiheuttavat hyvin ylei-
set kokemukset syrjityksi tulemisesta 
(Rask ym. 2020).

Terveyden ja hyvinvoinnin mittarit 
vaihtelevat kuitenkin suuresti taustamaa-
ryhmien välillä. Terveyden riskitekijät ja 
pahoinvointi näyttävät keskittyvän erityi-
sesti niistä maista muuttaneisiin, joilla 
yleisenä lähtösyynä on pakolaisuus. Lähi-
Idästä ja Pohjois-Afrikasta muuttaneista 
joka viides koki yksinäisyyttä (Kuusio 
ym. 2020a), ja unettomuutta ja myös 
painajaisia oli yleisemmin kuin muissa 
ryhmissä (Partonen ja Wennman 
2020). Näihin ryhmiin kuuluvat kokivat 
myös elämänlaatunsa huonommaksi kuin 
muut (Castaneda ja Koskinen 2020), 
ja heillä oli diabetesta (Laatikainen 
2020), masennusta ja mielenterveyson-
gelmia (Castaneda et al. 2020) muita 
useammin. Vahvuuksina näissä ryhmis-
sä oli muun muassa osallistuminen kol-
mannen sektorin toimintaan (Kuusio 
ym. 2020c) ja vähäinen alkoholin käyttö 
(Mäkelä ja Skogberg 2020).

Samoin kuin koko väestöllä, terveys 
on myös ulkomaalaistaustaisilla selvästi 
yhteydessä työssäoloon. Tutkimuksen 
mukaan ulkomaalaistaustaisen väestön 
todennäköisyys työssä oloon silloin, kun 
terveys koetaan hyväksi, on kaksinker-
tainen verrattuna niihin, joilla terveys oli 
heikompi. Myös psyykkinen tila vaikuttaa 
työssä oloon: taustamaaryhmästä riippuen 
työssä oleminen oli kaksi tai kolme ker-
taa todennäköisempää niillä, joilla ei ollut 
psyykkistä kuormittuneisuutta. Samalla 
kun selvä enemmistö ulkomaalaistaustai-
sista kokee itsensä täysin työkykyiseksi, 
ongelmat kasautuvat tietyille ryhmille. 
Etenkin Lähi-itä- ja Pohjois-Afrikka -taus-
taisten tilanne aiheuttaa huolta (Skog-
berg ja Koponen 2019). 

Syrjintäkokemusten ja koetun tervey-
den ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä 

on selvä yhteys. Ne, jotka kokevat ter-
veytensä korkeintaan keskitasoiseksi, 
raportoivat syrjintäkokemuksia toden-
näköisemmin kuin terveytensä vähin-
tään melko hyväksi kokevat. Vastaavasti 
ne, jotka kokevat merkittävää psyykkistä 
kuormittuneisuutta, raportoivat syrjintää 
todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät 
koe merkittävää psyykkistä kuormittu-
neisuutta (Rask ja Castaneda 2019).  

YHTEISKUNNAN VASTA ANOTTAVUUS 
ON ONNISTUNEEN KOTOUTUMISEN 
OSATEKIJÄ
Kotoutumisen kaksisuuntaisuudella 
viitataan kotoutumiseen vuorovaikut-
teisena prosessina, jonka osapuolina 
ovat maahanmuuttajat ja vastaanottava 
yhteiskunta. Se, miten yhteiskunta ot-
taa maahanmuuttajat vastaan, vaikuttaa 
kotoutumisen onnistumiseen kaikilla 
kotoutumisen osa-alueilla. Esimerkiksi 
syrjintäkokemukset vaikuttavat suoraan 
hyvinvointiin ja terveyteen ja siten vä-
lillisesti muun muassa työkykyyn tai 
vaikkapa oppimistuloksiin. 

Ulkomaalaistaustaisilla 
terveysongelmat keskittyvät 

tietyille ryhmille, etenkin 
Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta 

tulleille pakolaisille.

Ulkomaalaistaustaiselle väestölle vuon-
na 2018 tehdyssä kyselytutkimuksessa 
jonkinlaista syrjintää viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikana oli koke-
nut 40 prosenttia. Syrjintäkokemukset 
olivat yleisimpiä Afrikasta muuttaneil-
la. 43 prosenttia Lähi-idästä ja Pohjois-
Afrikasta muuttaneista ja 56 prosenttia 
muualta Afrikasta muuttaneista kertoi 
kokeensa jonkinlaista syrjintää vähin-
tään kerran vuoden aikana. Kokemuk-
set väkivallalla uhkaamisesta tai muu-
ten uhkaavasta käytöksestä olivat myös 
muualta Afrikasta muuttaneilla selvästi 
yleisempiä kuin muissa ryhmissä (Rask 
ja Castaneda 2019). Tulokset ovat sa-
mansuuntaisia muun muassa Euroopan 
unionin vähemmistöjä ja syrjintää kos-
kevan tutkimuksen (EU-MIDIS II 2017) 
kanssa.
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Samassa vuoden 2018 tutkimuksessa 
lähes joka kolmas vastaajista raportoi 
kokeneensa eriarvoista kohtelua tai syr-
jintää nykyisessä työpaikassaan viimeksi 
kuluneiden viiden vuoden aikana (Rask 
ja Castaneda 2019). Voimakkaasta työ-
elämäsyrjinnästä kertoo myös Ahmadin 
(2019) kokeellinen kenttätutkimus, jonka 
tuloksista käy ilmi, että maahanmuuttaja-
taustaiset hakijat saavat kutsuja työhaas-
tatteluihin merkittävästi syntyperäisiä 
suomalaisia hakijoita vähemmän, vaikka 
heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa, 
kuten ikä, koulutus, työkokemus ja am-
matillinen tutkinto olisivat täysin samat. 
Työmarkkinoilla vaikuttaa Ahmadin tut-
kimuksen mukaan olevan myös etninen 
hierarkia: työnantajat ovat ennakkoluu-
loisempia Euroopan ulkopuolelta kuin 
muualta Euroopasta tulleita maahan-
muuttajataustaisia hakijoita kohtaan.

Työelämäsyrjintä on keskeinen kotou-
tumisen este, mutta on tärkeää huomata, 
että syrjivät käytänteet syntyvät myös 
arkisessa puheessa. Se, miten maahan-
muuttajista ja maahanmuutosta puhutaan 
arjessa, luo maaperää kaksisuuntaisen 
kotoutumisen onnistumiselle. Nortion 
(2019) tutkimus korostaa, että esimerkiksi 
sosiaaliset mediat ovat virtuaalitiloja, joi-
den kautta epätarkoituksenmukaiset erot-
telut ”meihin” ja ”muihin” leviävät, jolloin 
niistä tulee yhteiskunnallisesti merkittävä 
kotoutumista haittaava tekijä.

LOPUKSI  
Kysymykseen kotoutumisen onnistumi-
sesta voi olemassa olevan datan perus-
teella vastata vain ympäripyöreästi. Jos 
esimerkiksi tarkastellaan tuloja ja työl-
lisyyttä, virolaistaustaiset ovat kotoutu-
neet erinomaisesti (Busk ym. 2016). Jos 
taas kotoutumisen mittarina pidetään 
suomalaista identiteettiä tai poliittista 
osallistumista, ovat virolaistaustaiset 
yksi heikoimmin kotoutuneista ryhmistä 
(Pitkänen ym. 2019, Kuusio ym. 2020). 
Poliittisen osallistumisen valossa somalia-
laistaustaiset ovat puolestaan kotoutuneet 
suomalaiseen yhteiskuntaan monia muita 
ryhmiä paremmin (esim. Sipinen 2019). 

Kotoutumista tuleekin pohtia saman-
aikaisesti useiden mittareiden valossa 
sekä yksilöllisesti henkilön tai ryhmän 
lähtökohdat huomioiden. EU-maista 

työn perässä muuttaneiden naisten, 
Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta pako-
laistaustaisina muuttaneiden miesten ja 
toisen sukupolven nuorten kotoutumista 
on arvioitava osittain eri kriteerein. On 
myös syytä tarkastella sitä, miten vas-
taanottavan yhteiskunnan rakenteet ja 
väestön asenteet ovat mukautuneet tän-
ne muuttaneiden mukaan ottamiseen.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen yl-
läpitämän seurantajärjestelmän lisäksi 
kansainvälinen vertailu antaa mahdolli-
suuksia kotoutumispolitiikan arviointiin. 
Esimerkiksi työllisyyden ja työllistymi-
seen tähtäävien toimenpiteiden osalta 
Pohjoismaiden kotoutumisjärjestelmissä 
on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. 
Vaikka ulkomaalaistaustaisten työllisyys 
on Suomessa keskeisiä verrokkimaita 
matalampaa, ovat erot maassa synty-
neiden ja ulkomailla syntyneiden välillä 
hyvin samankaltaiset kaikissa Pohjois-
maissa. Onkin todennäköistä, että erot 
ulkomaalaistaustaisten työllisyysasteissa 
kertovat enemmän työmarkkinoiden ra-
kenteellisista eroista maiden välillä kuin 
varsinaisten kotoutumispalveluiden vai-
kuttavuudesta.

Työmarkkinoiden rakenteiden tasolla ul-
komaalaistaustaisten työllisyysasteeseen 
voidaan vaikuttaa pääosin samoin keinoin 
kuin suomalaistaustaisten työllisyysastee-
seen. Tietyillä politiikkamuutoksilla olisi 
kuitenkin mahdollisesti suhteellisesti suu-
rempi myönteinen vaikutus ulkomaalais-
taustaisille. Tällaisia politiikkamuutoksia 
olisivat esimerkiksi kotihoidontuen poisto 
(OECD 2018, Larja 2019) sekä aktiivisen 
työvoimapolitiikan lisääminen erityisesti 
työelämää lähellä olevien palvelujen osalta 
(Aho ja Mäkiaho 2017). 

Hyvinvointi- ja terveyskysymysten 
huomiointi osana kotoutumisprosessia 
parantaisi omalta osaltaan ulkomaalais-
taustaisten työkykyä ja sitä kautta työlli-
syyttä. Parantunut työllisyys puolestaan 
vaikuttaisi todennäköisesti elämänlaa-
dun paranemiseen. Kunnissa tulisi tehdä 
aktiivista terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämistyötä maahanmuuttajataustaisen 
väestön parissa, huomioiden erityisesti 
pakolaistaustaisten tarpeet. Kolmannen 
sektorin toimijoilla on keskeinen rooli 
esimerkiksi yksinäisyyttä vähentävien 
ja liikuntaa lisäävien toimintojen järjes-

tämisessä. Terveys- ja hyvinvointipalve-
lujen saatavuutta ja saavutettavuutta voi-
daan parantaa muun muassa kattavalla ja 
osaavalla ohjaus- ja neuvontatyöllä (ks. 
esim. Kuusio ym.  2020b).

Suuri rakenteellinen ongelma on myös 
ulkomaalaistaustaisten laajamittainen 
syrjintä työmarkkinoilla (Ahmad 2019; 
Rask ja Castaneda 2019), mihin puut-
tuminen edellyttäisi asennemuutosta 
koko yhteiskunnan tasolla. Kotoutumis-
ta tuleekin Rask ja Castanedan mukaan 
aiempaa vahvemmin edistää syrjinnän 
vastaisuuden kautta. Keinoja ovat muun 
muassa yhdenvertaisuuslain tiukempi 
valvonta ja erilaiset rekrytointisyrjintää 
vähentävät toimenpiteet (mm. anonyymit 
rekrytointikäytännöt). 

Niin kauan kuin työelämässä, erilai-
sissa asiakaskohtaamisissa tai arkisessa 
puheessa esiintyy syrjiviä käytänteitä, 
kotoutuminen on Suomessa epäonnis-
tunut. Kotoutuminen ei ole jotain, joka 
on vain maahanmuuttajan tehtävä tai 
velvollisuus, vaan kotoutumisen onnis-
tuminen riippuu myös ja ehkä jopa ennen 
kaikkea siitä, miten vastaanottava yhteis-
kunta mahdollistaa maahanmuuttajien 
tasaveroisen kohtelun ja yhdenvertaisen 
aseman yhteiskunnassa. 

Kotoutuminen on siis monialainen ja 
-tekijäinen prosessi. Kysymys kotoutu-
misen onnistumisesta vaatii sekä kohde-
ryhmän että kotoutumisen osa-alueen 
määrittelyä. Kotoutumisen eri tekijät 
- työllisyys, koulutus, terveys ja hyvin-
vointi, osallisuus sekä kaksisuuntainen 
kotoutuminen - vaikuttavat dynaamisel-
la tavalla toinen toisiinsa. Positiivinen 
tieto on se, että yhteen kotoutumisen te-
kijään vaikuttamalla voidaan saada aikaa 
muutosta myös toisissa tekijöissä. •

Viitteet

1 Ks. https://kotouttaminen.fi/kotoutumisen-

indikaattorit .

2 Puhuessamme ulkomaalaistaustaisista, 

viittaamme tässä kirjoituksessa ulkomailla 

syntyneisiin ulkomaalaistaustaisiin.

3 Ks. Eurostat, Employment and unemployment 

(Labour Force Survey), https://ec.europa.eu/

eurostat/data/database . Ulkomailla syntyneiden 

työllisyysaste on ulkomaan kansalaisia korkeampi 

(kuvio 1).
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJUartikkeli

Läntisissä demokratioissa 
populismia on perintei-
sesti pidetty jonkinlaise-
na politiikan harhapol-
kuna. Yleisen käsityksen 

mukaan poliitikot syyllistyvät populis-
miin yrittäessään kosiskella äänestäjiä 
tunteisiin vetoavilla ja kyseenalaisilla 
keinoilla. Populismi on haukkumasana, 
jolla arvostellaan kanssapoliitikkoja, ja 
populistisiksi nimetyt liikkeet tai puo-
lueet ovat marginaalisia toimijoita, joita 
tulee ja menee poliittisten suhdanteiden 
vaihtuessa. Pohjoismaissa politiikka on 
ollut yhteen hiileen puhaltamista, kon-
sensuksen etsimistä ja joskus melko har-
maatakin. Populismia on siksi pidetty 
jonkin sortin poikkeuksena politiikassa.

Monien mielestä tällaiset ajatukset 
joutavat tällä vuosituhannella romukop-
paan. Tunnettu hollantilaistaustainen 
populismin tutkija Cas Mudde (2004) 
kirjoitti jo yli 15 vuotta sitten ”populisti-
sesta ajan hengestä” (populist Zeitgeist). 
Monet tutkijat ovat myös huomautta-

neet, että populistiset liikkeet eivät ole 
valtiopäivä- tai hallitusvastuun myötä 
kadonneet minnekään. Andrej Zaslo-
ven (2008) mukaan Euroopassa vaikut-
taa täysin uudenlainen puoluetyyppi, 
jota hän nimittää populistipuolueiksi. 
Esimerkiksi populistiseksi nimitetty 
perussuomalaiset (PS) nousi vuosina 
2019–2020 kannatuskyselyissä Suo-
men suosituimmaksi puolueeksi ja oli 
kaikissa 2010-luvun eduskuntavaaleissa 
kolmen suurimman puolueen joukossa.

Populistiset puolueet eivät 
nykyään enää ole marginaalisia 
vaan osa politiikan arkipäivää.

Tutkimuksessa populismilla viitataan 
yleensä sellaiseen poliittisuuteen, joka 
perustuu voimakkaisiin ”meidän” ja 
”muiden” välisiin vastakkainasettelui-
hin. Osa tutkijoista pitää populismia 
ideologisena ja mustavalkoisena maail-

mankuvana, toisille se on enneminkin 
tunnepitoinen poliittinen tyyli tai vies-
tinnän muoto. Molemmissa näkemyk-
sissä populismia käytetään poliittisten 
identiteettien rakentamiseen ja ryh-
mäytymiseen tavoilla, joissa olennaista 
on viholliskuvien maalaaminen. Puhe 
populistisesta ajan hengestä ja vakiin-
tuneista populistipuolueista kertoo sii-
tä, että populismista on tullut politiikan 
arkipäivää. Tässä artikkelissa tarkastel-
laan, mitä populismin valtavirtaistumi-
sella tarkoitetaan ja miten se on näkynyt 
ennen muuta Suomen ja muiden Poh-
joismaiden poliittisessa elämässä.

VALTAVIRTAISTUMISEN MUODOT
Toisen maailmansodan jälkeen elet-
tiin kylmän sodan maailmassa, jossa 
poliittiset jakolinjat olivat selviä ja 
perustuivat vasemmiston ja oikeiston 
vastakkainasetteluun. Neuvostoliiton 
romahtamisen ja uusliberaalin ideologi-
an leviämisen myötä jakolinjat kuitenkin 
hämärtyivät. Filosofi Francis Fukuy-

Populismi Pohjoismaissa: 
lieveilmiöstä politiikan valtavirtaan

Populismi on yleensä liitetty johtajakeskeisiin protestipuolueisiin, jotka hiipuvat nopeasti valtaan päästyään. 
Nykyiset eurooppalaiset oikeistopopulistiset puolueet ovat kuitenkin varsin pitkäikäisiä, eivätkä ne ole 

kaatuneet valtiopäivä- tai hallitusvastuussa tai puheenjohtajavaihdoksissa. Artikkelissa tarkastellaan tätä 
populismin valtavirtaistumiseksi kutsuttua ilmiötä erityisesti Pohjoismaissa niin populistipuolueiden itsensä, 

muiden puolueiden kuin poliittisen kulttuurin muutostenkin kannalta. Oikeistopopulististen puolueiden 
kansallismielisyys ja maahanmuuttovastaisuus eivät ole vaalimenestyksen myötä yleensä lieventyneet, mutta 

muiden puolueiden kannat maahanmuuttoon ovat tiukentuneet, ja poliittinen kulttuuri on muuttunut monissa 
maissa aiempaa riitaisammaksi. 
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JUHA HERKMANIN mielestä 
koronapandemia voi olla käännekohta 
populismin valtavirtaistumisessa.
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ama (1992) julisti ”historian loppua”, 
kun liberaali demokratia alkoi vallata 
alaa entisen itäblokin alueella.

1980-luvun jälkeen elettiinkin monissa 
maissa aikaa, jolloin vasemmisto- ja oi-
keistopuolueet lähenivät kohti poliittista 
keskustaa. Pohjoismaissa puoluejärjestel-
mät olivat varsin vakaita. Uudet puolueet 
eivät juuri vihreiden läpimurron jälkeen 
menestyneet, ja muutama hallitseva puo-
lue – Suomessa SDP, kokoomus ja keskus-
ta – jakoivat valtaa vaalitulosten mukaan.

Vakiintumisen kääntöpuolena oli se, 
että ihmisten kiinnostus politiikkaan 
nuupahti: puolueosallistuminen väheni 
ja äänestysinto laski kaikissa läntisissä 
demokratioissa 1990-luvulla ja 2000-lu-
vun alussa. Samanaikaisesti globalisoitu-
va talous mullisti työelämän rakenteita ja 
lisäsi valtioiden välistä kilpailua. 

Pohjoismaissa Euroopan unionin ja 
ihmisten lisääntyneen liikkuvuuden 
vaikutukset muuttivat aiemmin melko 
homogeenisia kansallisvaltioita. Yhteis-
kunnalliset muutokset lisäsivät epävar-
muutta ja identiteettien epävakautta ja 
korostivat luokkarakenteisiin pohjautu-
vien puolueiden ongelmia, kun arvot ja 
moraaliset väittämät astuivat vasemmis-
to–oikeisto-jaottelun rinnalle keskeisiksi 
poliittisiksi rajalinjoiksi.

Perinteisille oikeisto- ja 
vasemmistopuolueille on 

aiheuttanut ongelmia se, että 
moraaliset väittämät ovat 

tulleet politiikan keskeisiksi 
rajalinjoiksi.

Populistiset puolueet saivat kannatuk-
sensa yhteiskunnallisesta murroksesta, 
jossa perinteiset massapuolueet eivät 
kyenneet enää puhuttelemaan laajoja 
kansanjoukkoja samassa määrin kuin 
aiemmin. Populistiliikkeiden leviämi-

nen, suosion jatkuminen ja valtavirtais-
tuminen 2010-luvulla eivät siten olleet 
suoranainen yllätys. Talouden, työelä-
män ja hyvinvointivaltioiden rakenne-
muutokset ovat lisänneet polarisaatiota, 
epävarmuutta ja ihmisten globaalia liik-
kuvuutta. Muuttunut mediaympäristö on 
tuottanut uusia mahdollisuuksia poliitti-
selle kampanjoinnille, ryhmäytymiselle 
ja mobilisaatiolle. Populistiset liikkeet 
hyötyvät kaikesta tästä (Herkman 2019).

Suomen Akatemian vuosina 2017–
2021 rahoittamassa hankkeessa ”Popu-
lismin valtavirtaistuminen”1  tutkitaan 
poliittisen elämän muutoksia tällä vuo-
situhannella. Populismin valtavirtaistu-
mista lähestytään hankkeessa erityisesti 
kolmesta näkökulmasta: 

1. Miten populistisiksi nimetyt liik-
keet ja puolueet valtavirtaistuvat,

2. kuinka populistipuolueiden edusta-
mat asiat, näkökulmat ja poliittinen tyyli 
mahdollisesti leviävät muihin puoluei-
siin, ja 

3. miten populismi näkyy mediassa ja 
yhteiskunnassa laajemmin?

Tarkastelen seuraavaksi näitä kolmea lä-
hestymistapaa lyhyesti pohjoismaisessa 
viitekehyksessä.

POPULISTIPUOLUEIDEN MUUTOKSET
Siihen nähden, että Pohjoismaat ovat ol-
leet varsin vakaita konsensuspäätöksiin 
perustuvia hyvinvointivaltioita, niiden 
puoluekentässä on ollut pitkään popu-
listisiksi nimettyjä liikkeitä. Suomen 
Maaseudun Puolue (SMP) perustettiin 
jo 1959, kun Veikko Vennamo kannattaji-
neen irtaantui silloisesta maalaisliitosta 
pientalonpoikaisena vastareaktiona no-
peaan kaupungistumiseen ja teollistu-
miseen. Tanskassa ja Norjassa perustet-
tiin edistyspuolueet 1970-luvun alussa 
hyvinvointivaltion verokapinaliikkeinä 
(Jungar 2017).

Nämä puolueet olivat perinteisiä po-
pulistisia protestiliikkeitä: ne olivat 
johtajakeskeisiä ja löivät läpi yksissä 
vaaleissa mutta hiipuivat melko nopeasti 
marginaalisiksi. SMP menestyi kolmis-
sa vaaleissa ja meni hallitukseen Pekka 
Vennamon johdolla 1983, mutta puolue 
tukehtui sen myötä valta-asemaansa ja 
riitoihin. Ruotsidemokraatit perustettiin 
vuonna 1988, mutta puoleen tausta oli ää-
rioikeistossa ja se pysyi pari vuosikym-
mentä torjuttuna marginaaliliikkeenä.

Kansallismielisyydestä ja maahan-
muuttovastaisuudesta tuli 2000-lu-
vulla kuitenkin pohjoismaisten popu-
listipuolueiden avain menestykseen. 
Puoluepolitiikan marginaalissa tarpo-
nut Norjan edistyspuolue nosti näillä 
teemoilla 1980-luvulla kannatustaan ja 
oli 2000-luvun lopun mielipidetiedus-
teluissa maan suosituin puolue. Vastaa-
vasti edistyspuolueesta vuonna 1995 ir-
ronnut Tanskan kansanpuolue nousi Pia 
Kjærsgaardin johtamana islamin ja maa-
hanmuuton vastaisilla kampanjoillaan 
vähemmistöhallitusten tukipuolueeksi, 
joka vaikutti merkittävästi Tanskan tiu-
kentuvaan raja- ja maahanmuuttopoli-
tiikkaan koko 2000-luvun ajan.

SMP:n raunioille 1995 perustettu pe-
russuomalaiset alkoi menestyä Timo 
Soinin johdolla, kun puolue houkut-
teli 2000-luvulla äänestäjiä edesmen-
neen kansanedustajan Tony Halmeen 
ja puolueen nykyisen puheenjohtajan 
Jussi Halla-ahon maahanmuuttovas-
taisuudella. Ruotsidemokraatit alkoi 
puolestaan menestyä 2010-luvulla, kun 
nykyinen johtaja Jimmie Åkesson potki 
pois ääriliikkeisiin kuuluvat jäsenet ja 
teki puolueesta salonkikelpoisen.

Kaikkiaan pohjoismaiset populistipuo-
lueet ovat tällä vuosituhannella saman-
kaltaistuneet tyypillisiksi eurooppalaisen 
oikeistopopulismin edustajiksi (Jungar 
ja Jupskås 2014). Suomen agraaripopu-
lismi ja Tanskan ja Norjan verokapina-

"KANSALLISMIELISYYDESTÄ JA MAAHANMUUTTOVASTAISUUDESTA 
TULI 2000-LUVULLA POHJOISMAISTEN POPULISTIPUOLUEIDEN AVAIN 

MENESTYKSEEN."
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liikkeet ovat vaihtuneet kansallismie-
liseen maahanmuuttovastaisuuteen, ja 
Ruotsin äärioikeistosta kummunnut ra-
dikaaliliike on muuttunut varteenotetta-
vaksi poliittiseksi puolueeksi.

Kaikki pohjoismaiset populistipuolu-
eet menestyivät 2010-luvun vaaleissa ja 
vakiinnuttivat asemansa puoluekentillä. 
Norjan edistyspuolue oli hallituksessa 
2013–2020 ja perussuomalaiset 2015–
2017. Tanskan kansanpuolue oli oikeisto-
konservatiivisen vähemmistöhallituksen 
tukipuolue 2001–2011 ja 2015–2019. Aino-
astaan ruotsidemokraatit ei ole osallistu-
nut hallitustyöskentelyyn, koska muut 
puolueet ovat sulkeneet sen pois pää-
töksenteosta. Puolue menestyi kuitenkin 
hyvin kaikissa 2010-luvun vaaleissa, ja se 
oli ennen koronakriisiä kannatuskyselyjen 
mukaan suosituin puolue Ruotsissa.

”Kaikki pohjoismaiset 
populistipuolueet menestyivät 

2010-luvun vaaleissa ja 
vakiinnuttivat asemansa 

puoluekentillä.”

Valtavirtaistuminen ei kuitenkaan ole 
tarkoittanut populistisuuden katoamista. 
Talouspoliittisesti Norjan edistyspuolue 
ja Tanskan kansanpuolue ovat siirtyneet 
oikealta kohti keskustaa, mutta ne eivät 
ole tinkineet maahanmuuttoon ja ”lakiin 
ja järjestykseen” liittyvistä vaatimuksis-
taan. Sama koskee myös ruotsidemo-
kraatteja ja perussuomalaisia, joiden 
talouspolitiikka on heilunut sosiaalide-
mokraattisen vähempiosaisten puolus-
tamisen ja porvarillisen yritysmyöntei-
syyden välillä mutta joiden ydinviesti on 
keskittynyt maahanmuuttovastaisuuteen 
ja arvokonservatismiin. 

Tämä on ollut tyypillistä eurooppa-
laisille oikeistopopulistisille liikkeille, 
joiden kannatus kumpuaa ”syntyperäi-

sen kansan” ja sitä ”uhkaavien toisten” 
vastakkainasettelusta (Akkerman et 
al. 2016). Vastakkainasettelua pidetään 
yllä myös valtiopäivä- ja hallitusvastuus-
sa esimerkiksi kaksoispuheen strategi-
alla, jossa laajaa yleisöä ja poliittisia 
kumppaneita lähestytään maltillisem-
min mutta radikaaleja kannattajia ko-
siskellaan rajummalla puheella ja omilla 
foorumeilla (Vaarakallio 2017).

Ajatus populistipuolueista politiikan 
hetkellisinä tähdenlentoina perustuu 
siihen, että monet niistä ovat olleet 
johtajakeskeisiä yhden asian protesti-
liikkeitä, joiden kannatus katoaa, kun 
protesti hiipuu tai johtaja uupuu. Tämä 
ei päde useimpiin tämän hetken euroop-
palaisiin populistipuolueisiin, joissa 
on järjestäytynyt puolueorganisaatio. 
Esimerkiksi perussuomalaisten nousu 
liittyy osittain siihen, että Soini kehitti 
järjestelmällisesti puolueen organisaati-
ota valtakunnan tasolla ja sai laajan eh-
dokaslistan kuntavaaleihin 2008, mikä 
toimi pohjana vuoden 2011 eduskunta-
vaalien menestykselle. 

Puolueiden jatkuvuuden kannalta 
toimivan puolueorganisaation ja kam-
panjakoneiston rakentaminen on ken-
ties tärkein yksittäinen tekijä (Jupskås 
2013). Pohjoismaiset populistipuolueet 
ovat tästä hyvä osoitus: ne ovat selviy-
tyneet puheenjohtajanvaihdoksista ja 
säilyttäneet merkittävän kannatuksen 
useissa vaaleissa.

POPULISMIN VAIKUTUS PERINTEISIIN 
PUOLUEISIIN
Vaikka populistipuolueet ovat monis-
sa maissa vakiinnuttaneet asemansa, 
ne joutuvat monipuoluejärjestelmissä 
työskentelemään muiden puolueiden 
kanssa. Poliittinen päätöksenteko edel-
lyttää poikkeuksetta kompromisseja. 
Tämä vaikuttaa niin populistipuoluei-
siin kuin niiden kanssa työskenteleviin 
muihinkin puolueisiin. 

Suomessa on ollut perinne, että vaa-
limenestyjät otetaan hallitukseen, jos 
yhteisistä linjauksista päästään sopuun. 
SMP:n kokemus osoitti myös muille 
puolueille, että populistit voi syleillä 
hallitusvallalla pois päiväjärjestyksestä. 
2011 vaalien jälkeen perussuomalaiset ei 
mennyt hallitukseen, vaikka se oli mu-
kana neuvotteluissa. 2015 puolue meni 
hallitukseen, mutta seuraukset olivat 
rajuja. Soinin johtamat PS-ministerit 
joutuivat keskelle Euroopan pahinta pa-
kolaiskriisiä, ja porvarivetoinen hallitus 
teki kovia leikkauspäätöksiä valtionta-
louden oletetun kestävyysvajeen kiinni 
kuromiseksi.

PS hajosi vuoden 2017 puoluekoko-
uksessa, kun Jussi Halla-ahon johtama 
maahanmuuttovastainen siipi syrjäytti 
Soinin puolueen johdossa. Soini perus-
ti ministereineen sininen tulevaisuus 
-puolueen, joka ei saanut 2019 eduskun-
tavaaleissa yhtään paikkaa. Sen sijaan 
Halla-ahon johtama perussuomalaiset 
oli vaaleissa toiseksi suosituin puolue, 
mutta se jäi pois hallituksesta, koska 
muut hallituspuolueet eivät jakaneet sen 
arvopohjaa ja halunneet tehdä puolueel-
le myönnytyksiä. Sininen tulevaisuus 
koki SMP:n kohtalon, mutta jäljelle jäi 
entistä radikaalimpi PS. Tilanne muis-
tuttaa Ruotsia, jossa muut puolueet ovat 
muodostaneet eräänlaisen suojavyöhyk-
keen (cordon sanitaire) äärioikeistosta 
periytyvää ruotsidemokraatteja vastaan. 

Ruotsin ja Suomen 
populistipuolueisiin verrattuna 

Norjan edistyspuolueella on 
varsin normaalin puolueen 

asema.

Suopeimmin populistipuolueeseen suh-
taudutaan Norjassa, jossa edistyspuolue 
on saavuttanut nykyisen johtajansa Siv 

EUROOPPALAISTEN OIKEISTOPOPULISTIEN LIIKKEIDEN KANNATUS
KUMPUAA KANTAVÄESTÖN JA SITÄ "UHKAAVIEN TOISTEN" 

VASTAKKAINASETTELUSTA.
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Pohjoismaissa populistipuolueet ovat 
olleet vaa’ankieliasemassa hallitusval-
lan jakamisessa, mikä on vaikeuttanut 
monin paikoin päätöksentekoa.

Ongelman lähtökohta on siinä, että 
hallitusten valta on ennen muuta bud-
jettivaltaa, jonka jakolinjat on piirretty 
puoluepoliittisesti vasemmisto–oikeis-
to-akselilla. Moraalisista vastakkain-
asetteluista voimansa ammentavat 
populistit eivät istu tähän jaotteluun. 
Nimitys oikeistopopulismi liittyykin 
historiallisesti enemmän puolueiden 
nationalistisiin ja nativistisiin painotuk-
siin kuin talouspolitiikkaan ja on tässä 
suhteessa ihan oikeutettu. 

Suurin osa oikeistopopulistisista puo-
lueista asettaa itsensä kuitenkin vastak-
kain erityisesti vasemmiston kanssa. 
Tämä liittyy siihen, että vasemmisto 
edustaa perinteisesti liberaaleja arvoja, 
mutta myös talouspolitiikkaan. Useim-
mat oikeistopopulistiset puolueet pai-
nottavat talousnäkemyksissään yksilöä 
valtion sijaan, ja esimerkiksi Tanskassa, 
Norjassa ja Suomessa populistipuolueet 
ovat istuneet nimenomaan porvarihalli-
tuksissa tai niiden tukipuolueina.

Poliittisten jakolinjojen osittainen siir-
tymä taloudesta moraalikysymyksiin on 
lisännyt kaikkiaan puoluepolitiikan vas-
takkainasetteluja Pohjoismaissa. Suo-
messa tämä on näkynyt viimeisimmissä 
vaaleissa siten, että arvoliberaaleimmat 
ja konservatiivisimmat ääripäät – vihreät 
ja perussuomalaiset – ovat lisänneet ja 
keskitien kulkijat – keskusta etunenässä 
– menettäneet kannatustaan. Tässä mie-
lessä voidaan puhua jopa jonkin sortin 
”populistisesta ajan hengestä”. 

Toisaalta pohjoismaisessa puoluepo-
litiikassa voidaan tällä vuosituhannella 
puhua myös ”politiikan paluusta”, po-
liittisuuden lisääntymisestä yleisemmin 
pitkän harmaan kauden jälkeen (Ylä-
Anttila 2010). Vastakkainasettelujen 
lisääntyminen puoluepolitiikassa onkin 

Jensenin (2006-) aikana varsin nor-
maalin puolueen aseman (Jupsk ås 
2013). Norjalaiset eivät mielellään edes 
nimitä oikeistokonservatiivista edis-
tyspuoluetta populistiseksi, vaikka sen 
maahanmuuttolinjaukset eivät eroa 
muista eurooppalaisista oikeistopopu-
listisista puolueista. Edistyspuolue ha-
luaa kuitenkin asettua muita puolueita 
vastaan tiukalla maahanmuuttopolitii-
kalla. Puolue erosi 2020 tammikuussa 
hallituksesta mielenilmauksena muiden 
hallituspuolueiden päätökselle tuoda al-
Holin ISIS-vankileiriltä Syyriasta nor-
jalaistaustainen äiti lapsineen Norjaan. 
Edistyspuolueen kannatus oli hallitus-
vastuussa laskenut merkittävästi. Hal-
lituksesta eroaminen antoi puolueelle 
mahdollisuuden vedota kannattajiin ja 
lähteä vuoden 2021 vaalikampanjaan 
oppositioasemasta. Samalla puolue kui-
tenkin pääsee vaikuttamaan päätöksiin 
hallituksen tukipuolueena.

Kun muut puolueet 
ovat tiukentaneet 

maahanmuuttolinjauksiaan, 
niin oikeistopopulisteista on 

tullut vähemmän selkeitä 
vaihtoehtoja.

Muut puolueet ovat joutuneet reagoi-
maan populistipuolueiden suosioon. 
Etenkin maahanmuuttoon liittyvät 
linjaukset ovat tiukentuneet kaikissa 
Pohjoismaissa populistipuolueiden 
vaikutuksesta. Tanskassa sosiaalide-
mokraatit etunenässä ovat omaksuneet 
kansanpuolueen tiukkoja näkemyksiä 
maahanmuutosta. Muutos on osittain 
syönyt kansanpuolueen kannatusta, joka 
romahti 2019 vaaleissa alle puoleen vuo-
den 2015 menestysvaaleista. 

Näkemysten leviäminen on tehnyt 
oikeistopopulistipuolueista vähemmän 

selviä vaihtoehtoja, ja niiden tilaa ovat 
alkaneet viedä myös aiempaa radikaa-
limmat puolueet, kuten Tanskassa uusi 
oikeisto (Nye Borgerlige) ja kova linja 
(Stram Kurs). Ruotsidemokraattienkin 
ulossulkeminen on horjunut jo jonkin 
aikaa, kun maltillinen kokoomus on 
tehnyt puolueen kanssa yhteistyötä 
kunnallispolitiikassa, ja kristillisdemo-
kraatit ovat alkaneet neuvotella puolu-
een kanssa valtakunnan tasolla.

Radikaalisuus jakaa puolueita myös 
Euroopan parlamentin ryhmissä. Aiem-
min kaikki pohjoismaiset populistipuolu-
eet kuuluivat samaan Euroopan konser-
vatiivien ja reformistien (ECR) ryhmään, 
mutta vuoden 2019 EU-vaalien jälkeen 
perussuomalaiset ja Tanskan kansan-
puolue ovat kuuluneet radikaalimpana 
pidettyyn identiteetti ja demokratia 
(ID) -ryhmään sellaisten puolueiden 
kuin Italian Lega, Ranskan kansallinen 
liittouma ja Itävallan vapauspuolue kans-
sa. Ruotsidemokraatit sen sijaan halusi 
vahvistaa maltillista kuvaansa ja pysyi 
ECR-ryhmässä. Norjan edistyspuolue 
kieltäytyy kokonaan pohjoismaisten 
populistipuolueiden yhteistyöstä ja ra-
kentaa kahdenvälisiä kumppanuuksia 
perinteisten oikeistokonservatiivisten 
puolueiden kanssa.

AJAN HENKI VAI POLITIIKAN RENKI?
Monissa Pohjoismaissa populistinen 
vastakkainasetteluja korostava poliit-
tisuus on muuttanut puoluepolitiikkaa 
merkittävästi 2010-luvulla. Selvimmin 
tämä on näkynyt Ruotsissa, jossa perin-
teinen vallanjako vihervasemmiston ja 
oikeistokeskustan blokkien välillä tuli 
ainakin väliaikaisesti tiensä päähän 
vuoden 2018 vaaleissa, kun ruotside-
mokraatit sai 17,5 prosenttia äänistä 
ja esti kumpaakaan blokkia saamasta 
aikaan enemmistöhallitusta. Tämän 
seurauksena hallitustyöskentely on 
ollut Ruotsissa hankalaa. Myös muissa 

OIKEISTOPOPULISTIPUOLUEET OVAT KANNATTANEET NATIONALISMIA
JA OSALLISTUNEET PORVARIHALLITUKSIIN TAI TUKENEET NIITÄ.
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mahdollista nähdä osaksi laajempaa glo-
baalia murrosta, josta populistipuoluei-
den suosio ja vakiintuminen on vain yksi 
indikaattori.

Globalisaation lisäksi erityisesti me-
dia- ja viestintäympäristön muutos on 
ollut avainasemassa poliittisen kulttuu-
rin murroksessa. Toisaalta populistiset 
provokaatiot ruokkivat journalismiin 
sisään kirjoitettuja painotuksia olla 
kansan puolella ja vahtia valtaa sekä 
tarvetta herättää kiinnostusta draaman 
avulla (Esser et al. 2016). Toisaalta so-
siaalinen media tarjoaa erilaisille po-
liittisille ryhmille vaikuttavan ympäris-
tön identiteettien vahvistamiseen, mitä 
oikeistopopulistiset liikkeet ovat hyö-
dyntäneet erittäin hyvin. Journalismi 
ja sosiaalinen media nivoutuvat ”hybri-
dissä mediajärjestelmässä” yhteen, ja 
ne kierrättävät ja kaiuttavat poliittisia 
viestejä tavalla, jossa ääripäiden äänet 
korostuvat (Hatakka 2019). Populismi 
yksinkertaisesti istuu nykyiseen poliit-
tiseen ja viestinälliseen ympäristöön. 
Sen avulla on mahdollista saada laajaa 
julkisuutta ja kannatusta.

Vuoden 2020 alkupuolella maailmaa 
ravisuttanut koronapandemia saattaa 
kuitenkin muuttaa tilannetta merkit-
tävästi, koska se on aiheuttanut enna-
koimattoman poikkeustilan. Valtioiden 
rajoja on suljettu, ihmisten liikkumista 
rajoitettu ja yritystoiminta lamaantunut 
tavoilla, joita ei ole nähty sitten toisen 
maailmansodan. Samalla arvokartan 
ääripäät ovat joutuneet nielemään tois-
tensa vaatimuksia. 

Viruksen ulkoinen uhka on vähen-
tänyt poliittisia vastakkainasetteluja, 
koska taistelu koronaa vastaan vaatii 
kaikkien mukanaoloa. Kansalaiset ovat 
monissa maissa asettuneet tukemaan 
poliittisia päättäjiä, joiden populisti-
nen haastaminen vaikuttaisi kriisitilan-
teessa lähinnä naurettavalta. Suomessa 
pääministeripuolueen SDP:n kannatus 

on noussut ja pääoppositiopuolueen 
perussuomalaisten laskenut kriisin 
aikana.

Vielä on ennenaikaista sanoa, minkä-
laisen jäljen korona jättää politiikkaan. 
Vaikutukset ovat kontekstikohtaisia. 
On maita, joissa populistiset liikkeet 
menettävät kannatustaan, mutta jois-
sakin maissa populistien valta ja jopa 
autoritaarisuus vahvistuvat. Esimer-
kiksi Donald Trump ja Viktor Orbán 
ovat yrittäneet vahvistaa itsevaltaista 
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asemaansa koronakriisin avulla. Trum-
pin kannatus mitataan Yhdysvaltain 
presidentinvaaleissa marraskuussa 
2020. Orbánin Fidesz-puolueen poik-
keusvaltuudet jatkuvat Unkarissa niin 
kauan kuin puolue päättää maan olevan 
poikkeustilassa. •
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Pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen alkuperäisenä 
tavoitteena on ollut 75 pro-
sentin työllisyysaste. Ennen 
koronaepidemiaa Suomen 

työmarkkinoita kuvasi kohtaanto-ongel-
ma eli työttömyys ja työvoimapula yhtä ai-
kaa. Syksyn 2020 budjettiriiheen mennes-
sä tarkoituksena on ollut osoittaa toimet, 
joilla luodaan 30 000 uutta työpaikkaa. 
Tavoitteena on, että nuorten osallistumi-
nen työmarkkinoille kasvaa. Hallitus on 
luvannut tehostaa erityisen tuen tarpeessa 
olevien pääsyä työllistymistä edistävien ja 
yksilöllisten palveluiden piiriin. Covid-
19-viruksesta johtuneen poikkeustilan 
jälkeen tämän ryhmän tukeminen on en-
tistä tärkeämpää.

Tässä analyysissä tarkastellaan 16–29 
-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ul-
kopuolella olevia nuoria. Ryhmästä voi-
daan käyttää EU-tasolla vakiintunutta 
NEET-käsitettä (Not in Education, Emp-
loyment or Training), joka on yleinen eri-
tyisesti hallinnollisissa teksteissä (Aal-
tonen ym. 2018, 1). Ryhmään kuuluvat 
työttöminä työnhakijoina olevat nuoret 

ja ei-aktiivisten nuorten ryhmä, joka on 
työvoiman ulkopuolella. Eurostatin tilas-
ton mukaan 20–34 -vuotiaista suomalai-
sista 4,5 prosenttia kuului NEET-nuorten 
ryhmään vuonna 2018. 

NEET-nuorten ryhmä ei ole yhtenäi-
nen eikä kokonaisuudessaan kuvaa syr-
jäytyneitä tai edes syrjäytymisriskissä 
olevia nuoria. Nuori voi esimerkiksi ko-
kea työttömyyttä, joka jää lyhytaikaiseksi. 
NEET-nuoria tarkasteltaessa on havait-
tu, että useampana peräkkäisenä vuonna 
työttömyyttä kokeneita on varsin vähän 
(Asplund ja Vanhala 2016). 

Työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevista NEET-

nuorista osa tarvitsee 
kokonaisvaltaista ja heidän 
omista tarpeistaan lähtevää 

tukea.

Osaa NEET-nuorista yhdistävät kuiten-
kin keskimääräistä heikompi koettu hy-
vinvointi ja matala koulutustaso. Nuorilla 

voi olla sosiaalisia ja psyykkisiä ongel-
mia, mikä kuvaa ongelmien kasaantumis-
ta (Aaltonen ym. 2018, Gissler ym. 
2016, Paananen ym. 2012, Paananen 
ym. 2019). Nämä nuoret tarvitsevat koko-
naisvaltaista ja yksilön tarpeesta lähtevää 
tukea, eivät ainoastaan työpaikan tarjoa-
mista (Surakka ym. 2017, 4). Suomesta 
puuttuu tietoa matalan kynnyksen pal-
velujen vaikuttavuudesta. Harkko ym. 
(2016, 129) korostavat näyttöön perustu-
vien palvelujen tärkeyttä, kun pyritään 
nuorten työurien edistämiseen.

Tämä kirjoitus tarkastelee NEET-nuo-
rille tarkoitettua valmennusta tapaus-
tutkimuksena, joka kohdistuu yhden 
palveluntuottajan, Diakonissalaitoksen 
Vamos-palvelun1 käyttötilastoihin vuo-
delta 2019. Vamos kerää tietoa muutok-
sista nuoren hyvinvoinnissa ja toiminta-
kyvyssä ja seuraa nuorten koulutus- ja 
työelämäpoluille siirtymistä. Tutkimme 
sitä, mihin nuoret ohjautuvat valmen-
nuksen jälkeen, millaisia ovat koulutuk-
seen ja työelämään siirtyneiden nuorten 
ryhmät ja millaisia hyvinvointimuutok-
sia valmennuksen aikana tapahtuu.

NEET-nuorten valmennus 
ohjaa nuoria työllisyys- ja 

koulutuspoluille
Artikkelissa kysytään, mihin työn ja koulutuksen ulkopuolelta tulevat nuoret ohjautuvat heille tarjotun 

intensiivisen tuen ja valmennuksen jälkeen. Aineistona ovat yhden palveluntuottajan käyttötilastot. 
Valmennuksen jälkeen yli puolet nuorista ohjautui työllisyys- ja koulutuspoluille. Tyypillisesti työllistyneet 
nuoret olivat jo lähtötilanteessa olleet aktiivisia ja ilmoittautuneet TE-toimiston asiakkaiksi. Koulutukseen 

ohjautuneet nuoret omasivat vain vähän koulutuspääomaa, ja he saattoivat tulla valmennukseen psykiatrian 
tai sosiaalityön kehotuksesta. He elivät haavoittuvassa asemassa, ja heidän toimijuuttaan saattoi rajoittaa 

myös taloudellinen niukkuus. 

Vesa Sarmia
Kehittämispäällikkö
Diakonissalaitos
vesa.sarmia@hdl.fi
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TERHI LAINE ja VESA SARMIA ovat 
havainneet, että haavoittuvassa asemassa 
elävän NEET-nuoren toimijuus vahvistuu askel 
kerrallaan valmennuksen aikana.
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Pohdimme tuloksia suhteessa NEET-
nuoren toimijuuteen. Toimijuudella tar-
koitetaan yksilön ja yhteiskunnan välistä 
suhdetta, jota määrittelee yksilön riippu-
vuus muista. Toimijuuden rakentamiseen 
yksilö tarvitsee kanssaihmisiä, yhteisöjä 
ja palvelujärjestelmää. Toimijuus pitää 
sisällään sekä mahdollisuuden toimia 
toisin että tulevaisuuden orientaation 
(Archer 2003). Yksilön käsitys itsestä 
muodostuu yhteiskunnallisten rakentei-
den muovaamana, jolloin avainasemassa 
ovat ympäröivät yhteisöt ja vuorovaiku-
tus läheisten ja ammattilaisten kanssa.

AINEISTO
Diakonissalaitoksen Vamos tarjoaa in-
tensiivistä yksilö- ja ryhmävalmennusta 
16–29-vuotiaille työn ja koulutuksen ulko-

puolella oleville nuorille yhdeksällä paik-
kakunnalla. Vamos on toiminut 12 vuotta 
ja tavoittanut noin 13 000 nuorta. Vuonna 
2019 intensiivisessä valmennuksessa oli 
yhteensä 2004 16–29-vuotiasta nuorta, 
joista 1018 kävi valmennuksen loppuun 
vuoden aikana ja siirtyi elämässä eteen-
päin. Loput nuorista jatkoivat yksilö- ja 
ryhmävalmennuksessa vuonna 2020.

Vamoksen asiakastietojärjestelmään 
tallennettujen tietojen pohjalta muodos-
tuu anonymisoitu käyttötilasto, joka kuvaa 
nuorten taustatietoja sekä työllistymis- ja 
koulutuspoluille siirtymistä.  Nuori on Va-
moksen palvelussa keskimäärin kahdeksan 
kuukautta. Palvelun alkaessa ja päättyessä 
nuori ja valmentaja täyttävät lisensoidun 
Tulostähtiarvion2, joka on hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn muutosta kuvaava mittari. 

Niiden osalta, joiden asiakassuhde 
Vamokseen päättyi, voidaan tarkastella 
siirtymiä työhön tai koulutukseen. Toi-
mintakykyä mittaavia tulostähtiarvioi-
ta tehdään nuoren aloitus- ja lopetus-
tilanteessa aina kun se on mahdollista. 
Vuonna 2019 näitä arvioita tehtiin 324 
nuorelle, joiden osalta palvelun päät-
töstatus oli määritelty ja tulostähtiarvi-
oita oli raportoitu vähintään kaksi. Tämä 
hyvinvoinnin muutosaineisto pohjautuu 
joka kolmannen nuoren kohdalta tallen-
nettuun palvelun päätösarvioon. Aineis-
ton voidaan katsoa edustavan palveluun 
osallistuneita, sillä vastaajien tausta-
tiedot mukailivat kaikkien palvelussa 
päättäneiden taustatietojen jakaumia 
esimerkiksi koulutus- ja työmarkkinas-
tatusten aloitustilanteiden osalta (ku-
vio 1). Tulostähtiaineistossa oli hieman 
suurempi osuus toisen asteen tutkinnon 
suorittaneita verrattuna kaikkiin palve-
lussa päättäneisiin, kun taas vailla pe-
ruskoulun päättötodistusta olevat olivat 
aliedustettuina tulostähtiaineistoissa.

TAUSTATIEDOT ANALYYSIN PERUSTANA 
Palvelussa vuonna 2019 päättäneistä nuo-
rista suurin osa (62 %) oli 18–24 -vuotiai-
ta. Nuorista 1,5 prosenttia oli asiakkaaksi 
tullessaan oppivelvollisuusikäisiä. Naisia 
(47 %) ja miehiä (49 %) oli lähes yhtä pal-
jon. Loput nuorista ilmoittivat olevansa 
muun sukupuolisia. Nuorista lähes 40 
prosenttia oli pelkän peruskoulun va-
rassa ja joka kolmas oli saanut toisen as-
teen tutkinnon. Oppivelvollisuusiän ylit-
täneistä nuorista 14 prosenttia oli vailla 
peruskoulun päättötodistusta.

Tutkittiin Vamos-
valmennukseen osallistuneiden 
nuorten hyvinvointimuutoksia 
ja siirtymisiä koulutukseen ja 

työelämään.

Nuori hakeutuu usein palveluun oma-
toimisesti tai jonkun läheisen pyynnös-
tä. Myös palvelujärjestelmästä ohjataan 
nuoria valmennukseen. Vuonna 2019 
eniten ohjauksia tuli psykiatriasta, TE-
toimistoista ja sosiaalityöstä. Seuran-
tatietoihin kirjataan nuoren äidinkieli. 

Kuvio 1. Tulostähteen vastanneiden ja kaikkien 2019 päättäneiden koulutustaustat ja 
työmarkkinastatukset

Kuvio 2. Ohjaustulokset palvelun päättyessä 2019
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Aikaisemmista vuosista poiketen vuon-
na 2019 palvelun päättäneistä nuorista 
entistä suurempi osuus oli heitä, joiden 
äidinkieli oli muu kuin suomi (28 %).  

Taustatietojen perusteella nuorten 
tilanteita voidaan tarkastella esimerkik-
si työmarkkina- ja toimeentulotietojen 
perusteella. Nuorten lähtötilanteissa oli 
eroja. Esimerkiksi vuonna 2019 palve-
lussa päätti 298 nuorta, jotka eivät olleet 
palvelun aloittaessaan työttömiä työn-
hakijoita ja olivat siten työvoiman ulko-
puolella. Ryhmästä joka viides tuli pal-
veluun tulottomana (ilman viimesijaista 
sosiaaliturvaa tai muuta tulonlähdettä) 
ja joka neljännen nuoren pääasiallisena 
toimeentulona oli toimeentulotuki. Nuo-
rista 42 prosenttia oli aloitustilanteessa 
kuntoutustuella, kuntoutusrahalla, sai-
rauspäivärahalla tai eläkkeellä. 

TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSPOLUILLE 
OHJAUTUMINEN
Palvelun päätti 1018 nuorta, joista 56 pro-
senttia ohjautui työllisyys- ja koulutus-
poluille: nuorista 13 prosenttia työllistyi 
palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille, 
joka kolmas jatkoi koulutukseen ja loput 
työllisyyspolun löytäneistä aktivoitui tu-
kitoimenpiteillä, joista yleisimpiä olivat 
työkokeilut ja kuntouttava työtoiminta 
(kuvio 2). Moni nuori kiinnittyi valmen-
nuksen jälkeen psykiatriseen hoitoon tai 
jatkoi sosiaalityön asiakkaana. Jatkotu-
kea nuorille tarjosivat myös ohjaamot ja 
muut järjestöt.

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin 
kahta ryhmää, Vamos-palvelun jälkeen 
koulutukseen siirtyneitä ja työllistynei-
tä. Taustatiedoista on valittu seuraavat 
muuttujat kuvaamaan aloitustilannetta: 
a) ohjaustaho, b) koulutus ja c) toimeen-
tulo. Taustatietojen avulla voidaan ku-
vata nuoren tuen tarvetta. Lisäksi taus-
tatiedot kertovat nuoren toimijuudesta; 
esimerkiksi jos ohjaustahona on TE-
toimisto, on nuori jo aktivoitunut työn 
haussa tai jos toimeentulo on viimesijai-

sen sosiaaliturvan varassa, taloudellinen 
tilanne voi kaventaa toimijuutta.

Työllistyneistä ja koulutukseen siir-
tyneistä nuorista kaikki olivat palvelun 
aikana saaneet intensiivistä yksilöval-
mennusta. Nuorista vajaa kolmannes 
oli saanut ryhmävalmennusta yksilö-
valmennuksen rinnalla.

Työllistyneistä neljännes ohjautui pal-
veluun TE-toimistosta, neljännes itse-
näisesti ja 14 prosenttia julkisista palve-
luista (psykiatria, sosiaalityö ja KELA). 
Loput tulivat Vamokseen kolmannen 
sektorin palveluista, ohjaamoista tai 
työpajoilta. Koulutukseen siirtyneet 
nuoret olivat ohjautuneet valmennuk-
seen laajasti eri palveluiden kautta.

TYÖLLISTYNEIDEN JA KOULUTUKSEEN 
OHJAUTUNEIDEN KOULUTUSTAUSTAT
Palkkatyöhön siirtyneillä nuorilla oli 
tyypillisesti tutkinto toiselta asteelta tai 
korkeakoulusta (kuvio 3). Koulutustaus-
tan merkitystä korostaa se, että nuorella 
saattoi olla opintoja tehtynä lähtömaassa, 
mutta ei suomalaisessa koulutusjärjestel-
mässä. Aivan kaikki avoimille työmarkki-
noille sijoittuneet eivät olleet jatkaneet 
opintoja peruskoulun jälkeen tullessaan 

Vamokseen, sillä viidenneksellä oli taus-
tallaan vain peruskoulun päättötodistus. 
Työllistyneistä kuusi prosenttia oli nuo-
ria, joilla peruskoulu oli kesken heidän 
tullessaan Vamokseen. Suuri osa heistä 
osallistui valmennuksen rinnalla toteu-
tettavaan aikuisten perusopetukseen, 
jossa he suorittivat peruskoulun loppuun 
ennen työllistymistä.

Tutkintoon johtavaan koulutukseen 
siirtyneistä joka kolmas oli tehnyt pe-
ruskoulun loppuun, joka neljäs oli saanut 
päätökseen toisen asteen opinnot ja seit-
semällä prosentilla oli opintoja tehtynä 
muualla kuin Suomessa. Oman ryhmän 
muodostavat koulutukseen siirtyneet, 
joilla peruskoulu oli valmennuksen al-
kaessa kesken. Heitä oli peräti neljännes 
koulutukseen siirtyneistä.

TYÖLLISTYNEIDEN JA KOULUTUK-
SEEN OHJAUTUNEIDEN TOIMEEN-
TULO- JA TYÖMARKKINATILANNE 
VALMENNUKSEN ALKAESSA
NEET-nuoret jakautuvat määritelmän 
mukaan työttömiksi työnhakijoiksi ja ka-
tegoriaan ei-aktiiviset nuoret, jotka ovat 
työvoiman ulkopuolella. Tarkasteltaessa 
valmennuksen jälkeen palkkatyöhön siir-

VAMOS-VALMENNUKSEN PÄÄTTÄNEISTÄ NUORISTA 13 PROSENTTIA SAI 
PALKKATYÖTÄ AVOIMILTA TYÖMARKKINOILTA JA KOLMASOSA JATKOI 

KOULUTUKSEEN.

Kuvio 3. Työllistyneiden ja koulutukseen ohjautuneiden koulutustaustat palvelun alkaessa 
2019 (N=447)
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opintojen aloittamista oli ollut moninai-
nen, ja se painottui tasaisesti eri tulonsiir-
toihin. Viimesijaisen etuuden varassa tai 
tulottomina oli yli kolmannes aloittaes-
saan palvelussa. Seitsemän prosenttia oli 
opintotuella, mutta opinnot eivät olleet 
edenneet tai ne olivat keskeytymässä.

MUUTOKSET HYVINVOINNISSA JA 
TOIMINTAKYVYSSÄ 
Nuoren hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
muutosta kuvaava Tulostähti-menetelmä 
tuo esille asioita, jotka kuvaavat yksilön 
suhdetta itseen ja omiin voimavaroihin, 
suhdetta lähiyhteisöön sekä yhteiskunnal-
lista osallisuutta työn ja koulutuksen kaut-
ta. Se kertoo myös nuoren toimijuudesta. 
Tulokset perustuvat nuoren ja valmentajan 
vastauksiin valmennuksen alkaessa ja sen 
päättyessä.3 Muutostieto oli käytettävissä 
324 nuoren (32 % päättäneistä) osalta.

”Valmennuksen aikana 
vahvistuu nuoren luottamus ja 
toivo tulevaan sekä usko työ- ja 
koulutuspoluille siirtymiseen.”

Valmennuksen aikana vahvistuu nuoren 
luottamus ja toivo tulevaan sekä usko työ- 
ja koulutuspoluille siirtymiseen. Lisäksi 
nuoren mielenterveys kohenee (kuvio 
5). Toimijuuden kannalta tulevaisuus-
perspektiivi on merkityksellinen. Sen 
vaihtoehtona on näköalattomuus ja vaih-
toehtojen niukkuus. Nuori saattaa tulla 
valmennukseen siten, että hän kokee it-
sensä vain puutteiden ja epäkohtien kaut-
ta. Valmennus on voimavarakeskeistä, ja 
nuoren oma valmentaja keskittyy positii-
visiin asioihin. Joskus voi olla perusteltua 
pysähtyä mielenterveyden vahvistamiseen 
ja ottaa vasta sen jälkeen esille työhön ja 
koulutukseen hakeutuminen. Pienin as-
kelin edistyminen rakentaa luottamusta, 
joka syntyy aluksi kahden ihmisen välille 
ja voi laajentua siitä palvelujärjestelmään 
ja laajemmin yhteiskuntaan.

Tulostähden hyvinvointia ja toimijuutta 
kuvaava aineisto osoittaa, että suurimmat 
muutokset tapahtuivat seuraavilla osa-
alueilla: 1) työ ja koulutus (+1,63), 2) mie-
lenterveys (+1,61) ja 3) luottamus ja toivo 
(+1,55). Vertailun vuoksi voidaan todeta, 

tyneiden ryhmää havaitaan, että siirtymä 
palkkatyöhön korostui niillä nuorilla, jot-
ka olivat olleet työttöminä työnhakijoi-
na eli toisin sanoen aktiivisten nuorten 
ryhmään kuuluvilla. Työllistyneistä val-
taosa oli ollut työmarkkinatuen piirissä 
aloittaessaan Vamoksessa, ja joka kolmas 
työllistyneistä nuorista oli aloitustilan-
teessa työvoiman ulkopuolella.

Esimerkiksi työmarkkinatuella Va-
mokseen tulleista nuorista 29 prosenttia 
työllistyi avoimille työmarkkinoille, joka 
viides jatkoi koulutukseen ja 26 prosenttia 
ohjautui työllistymistä tukeviin toimenpi-
teisiin. Toimeentulotuella tai tulottomana 
palveluun tulleista työllistyi avoimille työ-
markkinoille joka kymmenes, kolmannes 
jatkoi koulutukseen ja joka viides ohjautui 
työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin.

Siirtymät nuorten elämässä toteutuvat 
vaihe vaiheelta. Yleistäen voi todeta, että 
työllistyneiden ja koulutukseen siirty-
neiden ryhmät ovat profiililtaan erilaisia: 
työllistyneet kuuluivat NEET-nuorten ak-
tiiviseen ryhmään. He olivat ilmoittautu-
neet työttömiksi työnhakijoiksi ja heillä oli 
jo jonkin verran koulutusta. TE-toimisto 
saattoi ohjata nuoren Vamokseen saamaan 
lisätukea ja tämän jälkeen nuori työllistyi.

Nuoret, jotka siirtyivät valmennuksesta 
tutkintoon johtavaan koulutukseen, saat-
toivat palveluun tullessa elää tulottomina 
tai toimeentulotuen varassa (kuvio 4), ja 
heillä oli vain vähän koulutuspääomaa. 
Moni heistä oli ohjautunut valmennuk-
seen psykiatrian tai sosiaalityön kautta 
ja eli haavoittuvassa asemassa. Koulu-
tukseen siirtyneiden toimeentulo ennen 

Kuvio 4. Työllistyneiden ja koulutukseen ohjautuneiden tulostatus palvelun alkaessa 
2019 (N=447)

Kuvio 5. Tulostähti – muutos hyvinvoinnin osa-alueilla palvelun aikana (N=324)
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yli 30 sosiaalipalveluun. Tulostähden avulla 

1) parannetaan asiakkaiden kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja elämänhallintaa, 2) 

systematisoidaan asiakaskeskeinen 

luottamuksellinen ja tuloksellinen työote, 3) 

tuotetaan tietoa sekä yksittäisten asiakkaiden 

että palveluyksiköiden tai -alueiden kehityksestä 

ja 4) paikannetaan palveluaukkoja ja puutteita 

palveluketjussa.

3 Yksittäisissä tapauksissa nuoren ja valmentajan 

käsitykset arvion osalta voivat poiketa toisistaan, 

jolloin vertailussa on huomioitu valmentajan 

arvio. Jos työntekijä ja asiakas eivät pääse 

yhteisymmärrykseen arvion määrittämisestä, 

merkitään molemmat pisteet muistiin siten, 

että jälkeenpäin kyetään erittelemään, 

kumpi on työntekijän ja kumpi asiakkaan 

näkemys. Tapaukset ovat erittäin harvinaisia, 

mutta työntekijän arvio voidaan huomioida 

ensisijaisena esimerkiksi silloin, kun asiakas on 

valmennuksen alussa ”jumissa” -tilanteessa ja 

asiakkaan oma arvio on selkeästi epärealistinen.

että nuoret, jotka olivat ilmoittautuneet 
työttömiksi työnhakijoiksi ja olivat siten 
työmarkkinoiden käytettävissä ja kuului-
vat aktiivisten NEET-nuorten ryhmään, 
arvioivat lähtötasoksi mielenterveyden 
osa-alueen keskiarvolla 6,38, kun taas tu-
lottomina palveluun tulleiden lähtötason 
keskiarvo oli 5,53. Tulos viittaa siihen, että 
työmarkkinoiden käytössä olevien nuorten 
aktiivinen toimijuus on vahvempaa kuin 
niiden, jotka ovat työvoiman ulkopuolella. 

YHTEENVETO JA POHDINTA
Tässä artikkelissa kysyttiin, mihin työn 
ja koulutuksen ulkopuolelta tulevat 
nuoret ohjautuvat 16–29-vuotiaille tar-
koitetun Vamos-valmennuksen jälkeen 
ja millaisia hyvinvointimuutoksia val-
mennuksen aikana tapahtuu. Aineistona 
olivat Vamoksen käyttötilastot.

Yli puolet nuorista ohjautui valmen-
nuksen jälkeen työllisyys- ja koulutuspo-
luille. Tyypillisesti työllistyneet nuoret 
olivat jo lähtötilanteessa olleet aktiivisia 
ja heidän toimijuutensa sisälsi ainakin 
joitakin erilaisia toimintavaihtoehtoja. 
Koulutukseen ohjautuneet nuoret oma-
sivat alun perin vain vähän koulutus-
pääomaa. Heidän toimijuuttaan saattoi 
rajoittaa myös taloudellinen niukkuus.

Näyttää siltä, että nuori, joka on työ-
markkinoiden käytettävissä ja kuuluu 
NEET-nuorten aktiiviseen ryhmään, 
työllistyy valmennuksen jälkeen, kun 
taas nuori, joka on lähtötilanteessa NEET-
nuorten ei- aktiivisessa ryhmässä, siirtyy 
valmennuksen jälkeen koulutukseen. 
Nuoren toimijuus vahvistuu valmennuk-
sessa askel kerrallaan. Tulos vahvistaa ai-
empien tutkimusten tulosta: osa nuorista 
tarvitsee vahvaa psykososiaalista tukea 
eikä pelkkää työn tarjoamista (Surakka 
ym. 2019). Tulevaisuudessa tarvitaan tut-
kimusta, jossa aineisto kerätään valmen-
nettavilta ja verrokkiryhmältä. Näin voi-
daan osoittaa valmennuksen vaikuttavuus.

Marinin hallituksen tavoitteena on 
kasvattaa nuorten osallistumista työ-

markkinoille. Vuoden 2020 koronake-
vään jälkeen on erityisen tärkeää, että jo 
aiemmin työn ja koulutuksen ulkopuo-
lella olleet nuoret saavat matalan kyn-
nyksen kokonaisvaltaista tukea ja heille 
annetaan aikaa vahvistaa työelämätaito-
ja. Muutoin poikkeustilanteen leimaama 
sukupolvikokemus polarisoi tulevaisuu-
dessa ikäluokkia entistä enemmän. •

Viitteet

1 Ks. tarkemmin https://www.hdl.fi/vamos/ .

2 Tulostähti (Outcome Star) on asiakastyön 

tueksi kehitetty työkalu, jonka tavoitteena on 

sekä saada palvelujen käyttäjien elämässä aikaan 

kestäviä muutoksia että antaa tietoa näistä 

muutoksista. Britannialainen Triangle Consuting 

Social Enterprise Ltd on kehittänyt Tulostähden 

yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa 
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Olet pitänyt Aalto-yliopistossa suosittua luen-
tosarjaa otsikolla ”Filosofia ja systeemiajatte-
lu”. Mistä siinä oikein on kysymys?

”Filosofia ja systeemiajattelu”-luennoissa 
on kysymys siitä, että yritän luoda sellaisen tilan-
teen, jossa osallistuja voisi ajatella oman elämänsä 
laajempia kokonaisuuksia uudella ja elämää vah-
vistavalla tavalla. Ei siis ole kysymys niinkään sii-
tä, että hän oppisi jotakin esimerkiksi filosofiasta 
tai systeemiajattelusta. Tässä suhteessa otsikointi 
on – jos ajatellaan yliopistollista käytäntöä – mi-
nulla toisenlainen. Otsikon teema ei ole niinkään 
”about”, vaan se on niiden asioiden, mitä otsikko 
nimeää, harjoittamista omakohtaisesti osallistu-
jan toimesta.

Tämä tarkoittaa sitä, että se on tavoitteil-
taan aika lailla elämänfilosofinen. Ajatus on, että 
luennolla olisi vaikuttavuutta osallistujan oman 
ajattelun uudistumisen kautta nimenomaan hänen 
elämäänsä, ja että hänen oman ajattelunsa uudis-
tuminen ei jäisi ikään kuin sen ajattelun sisään. 
Samalla se tarkoittaa myös sitä, ettei kysymykses-
sä ole niinkään oppimisen tapahtuma suhteessa 
johonkin sisältöön, joka minulla olisi tiedossa 

ennen luentosarjan alkua ja sitten toivottavasti 
osallistujilla yhä enemmän luentosarjan edetes-
sä. Nimenomaan se on ikään kuin alustataloutta, 
jossa henkilö tulee rikastuneeksi sen kautta mitä 
hän sen alustan päälle rakentaa enemmänkin kuin 
mikä se alusta itsessään on.

Toisin sanoen se on ihmisläheistä ja konkreet-
tista, kun yleensähän filosofiaa pidetään aika 
abstraktina.

Kyllä, ja yleisesti ottaen akateeminen fi-
losofia tosiasiallisesti on abstraktia. Mutta se ei 
taas toisaalta tarkoita sitä, etteikö filosofiaa ni-
menomaan voisi harjoittaa jollakin toisenlaisella 
tavalla kuin sellaisella abstraktilla, käsitteelliseen 
ulottuvuuteen keskittyvällä tavalla.

Se on sitä mitä olen yrittänyt kehittää oike-
astaan nämä vuosikymmenet koko ajan, sellaista 
lähestymistapaa itse filosofian tekemiseen, joka 
toisi sen osallistujan omaksi tekemiseksi. Se peri-
aate, minkä usein tuon työelämäluentojeni aluksi 
esiin ja josta aika paljon lähden liikkeelle – ajatus, 
että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää 
– voisi toteutua sen kautta, että ihminen saisi sen 

”Parempi ajattelu synnyttää 
parempaa elämää” – 

Aalto-yliopiston professori Esa Saarisen haastattelu

Filosofi Esa Saarinen opettaa ihmisiä ajattelemaan uusilla tavoilla ja kokonaisvaltaisesti. Dramaattinen koronakriisi on jo vauh-
dittanut ajattelun uudistumista ja voi auttaa näkemään myös ilmastonmuutoksen paljon vakavampana uhkana. Demokraat-
tinen yhteiskunta ja kyky kokea yhteyttä toisiin ihmisiin ovat Suomen vahvuuksia, jotka helpottavat selviytymistä niin korona-
kriisistä kuin ilmastonmuutoksestakin. Uusien viestintäteknologioiden mahdollistama manipulaatiokoneisto pyrkii ohjaamaan 
ihmisiä negatiivisiin ja populistisiin ajatuksiin, mutta toisaalta koronakriisissä ihmiset havahtuvat näkemään tieteen, totuuden 
ja asiantuntemuksen merkityksen. Ajattelun uudistuessa myös elämäntavat voivat muuttua.

Haastattelu on tehty 30.4.2020.
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luennon kautta itse synnytettyä jotakin 
omaa elämäänsä koskevia parempia aja-
tuksia.

Mutta koska oma elämä tapahtuu 
joissakin kokonaisuuksissa, siis siinä 
mielessä systeemeissä, niin systeemi-
ajattelun tuominen siihen ihan otsik-
kotasolla ei ole kaukaa haettua. Näin 
sitten se otsikko ”Filosofia ja systeemi-
ajattelu” oli hyvin luonteva lähtökohta.

Sinun siirtymiseesi Helsingin yli-
opistosta Otaniemeen parikymmentä 
vuotta sitten ilmeisesti vaikutti sovel-
tavan matematiikan professori Raimo 
Hämäläinen aika paljon. Hän on sys-
teemianalyysin harrastaja. Mikä hä-
nen merkityksensä Sinun kuviossasi 
on ollut?

Minun kuviossani Raimon merkitys 
on ollut aivan keskeisen tärkeä. Tulin 
tuntemaan hänet jo 1980-luvulla. Hän 
oli jo silloin itse perustamansa Systee-
mianalyysin laboratorion esimies. Siitä 
sitten kehittyi yksi ihan kärkikoulutus-
ohjelmia Teknilliseen korkeakouluun.

Löytyykö filosofian historiasta mi-
tään vastaavaa ajattelua ja oletko 
ammentanut sieltä?

Kyllä minä ammennan omalla taval-
lani filosofian historiasta. Minulla on 
ääretön kunnioitus filosofian, ajattelun 
ja sivistyksen historiaa kohtaan, ja olen 
siinä mielessä aika lailla vanhan koulun 
miehiä. Olen kirjojen rakastaja. Mutta 
siitä huolimatta siinä tavoitteessa, mikä 
minulla filosofiassa on, on enemmänkin 
sokraattista pyrkimystä, jossa filosofi 
itse ei niinkään pyri opettamaan jotakin 
sisältöä jollekin omistautuneelle vaan 
avaa keskustelun siinä Ateenan kadulla 
sen henkilön kanssa, joka siihen sattuu 
tulemaan, elämää jotakin suunnasta lä-
hestyen ja koskien.

Eikös Sokrateen tapana ollut esittää 
kysymyksiä?

Niin, Sokrates operoi kysymyksillä. 
Minähän en näennäisesti operoi kysy-
myksillä, mutta tosiasiassa mielestäni 
kuitenkin operoin kysymyksillä, syvem-
min ajatellen, koska minähän en operoi 
väitelauseilla. Se on enemmänkin niin, 
että se kysymys lähtee väreilemään sen 
kautta, etten tarjoa selvää ratkaisua tai 
edes selvää näkökulmaa johonkin asiaan 
vaan pikemminkin ehdotuksia sille, voi-
siko jollakin tavalla jokin olla. Kuvailles-
sani vaikkapa jonkun esimerkin herää 
näkymä siihen, miten joku voi jossakin 
tilanteessa toimia arvostettavasti, ko-
hottavasti tai koskettavasti ja jollakin 
tavalla inhimillisesti rikastavasti.

Tässä tulee mieleen välittömästi sel-
lainen tieto, jonka olen joskus josta-
kin napannut selitykseksi, miksi juu-
talaisilla on niin huomattava asema 
tieteessä: juutalaiseen kasvatukseen 
kuuluu se, että lapsia opetetaan esit-
tämään oikeita kysymyksiä.

”Tärkeämpää kuin uusi tieto 
on ajattelun liike.”

No joo, jos noin on, niin minun on 
helppo uskoa. Jos ihminen oppii esittä-
mään kysymyksiä, niin se on kyllä val-
tavalla tavalla eteenpäin vievä voima. 
Periaatteen ”parempi ajattelu synnyt-
tää parempaa elämää” rinnalla usein 
pallottelen – oikeastaan tämä on vielä 
pitempiaikainen tietoinen kiteytys – 
sillä, että ”tärkeämpää kuin uusi tieto 
on ajattelun liike”. Joskus siellä mis-
sä halutaan uudistuvuutta, uusi tieto 
saattaa esittäytyä jo niin pitkälti rajau-
tuneena, että se on enemmänkin aika 
marginaalinen lisä eikä avaus johonkin 

kokonaan uuteen niin kuin se kysymys 
saattaa olla avaus kokonaan uuteen ja 
siinä mielessä siis siihen, mitä kutsun 
ajattelun liikkeeksi.

KORONAKRIISI ON MUUTTANUT 
AJATTELUA KOKONAISVALTAISEM-
MAKSI
Filosofiaa voidaan sanoa ”kaikki-
en tieteiden äidiksi” – vähän klisee 
mutta tavallaan tottakin. Se voi hy-
vin kommentoida muita tieteitä tai 
muiden tieteenalojen tekemisiä ja 
kysymyksiä. Olen valinnut tämän 
haastattelun aiheiksi aikamme kaksi 
suurta mullistusta ja polttavaa ongel-
makokonaisuutta, ilmastonmuutok-
sen ja koronakriisin. Minulla ei ole 
minkäänlaista ennakkokäsitystä, mitä 
Sinulla tai filosofialla ylipäänsä olisi 
sanottavaa niistä. Edellinen – vaikka 
onkin jo ”päällä” – ajoittuu pitkälle ai-
kavälille ja jälkimmäinen lyhyelle ai-
kavälille. Akuutimmassa koronakrii-
sissä ilmastonmuutos on jäänyt vähän 
taka-alalle, mutta eihän itse ongelma 
ole mihinkään kadonnut. Mikä siinä 
on olennaista tai fundamentaalista 
systeemiajattelun näkökulmasta?

Minä ehk ä tulisin  ilmastokysy-
mykseen koronakysymyksen kautta. 
Jo ennen koronaa minulla oli sellai-
nen yleistuntuma, että tarvitaan jotain 
dramaattista, jotta ihmiset laajalti ja 
edes valistuneina itseään pitävät ihmi-
set edes länsimaissa alkaisivat toden 
teolla ajatella ilmastonmuutosta niin 
kuin sitä täytyy ajatella kokonaisuutta 
koskevana kysymyksenä.

Minusta tämä kokonaisuuden nä-
kökulman hämärtyminen ja rikkoutu-
minen myös yliopistojen sisällä tuntui 
sellaiselta organisoitumisen tavalta, 
että on hyvin vaikea kuvitella, miten 
toden teolla havahtuminen voi tapah-
tua, jos ei tapahdu jotakin sellaista dra-

"FILOSOFIA JA SYSTEEMIAJATTELU"-LUENTOJEN TAVOITTEENA ON OLLUT 
SAADA KUULIJAT ITSE SYNNYTTÄMÄÄN OMAA ELÄMÄÄNSÄ KOSKEVIA 

PAREMPIA AJATUKSIA.
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maattista, joka jollakin tavalla kykenisi 
nostamaan ihmisissä korkeammalle sen 
oivalluksen, että me olemme yhdessä 
tässä liemessä. Ja tämä koronan aihe-
uttama iso oivallus on, että yhdessä 
saimme aikaan sen vaikutuksen, mikä 
nyt uhkaa meitä.

Mielestä ni korona  on näiltä 
osin siirtänyt viisaria aivan oleellises-
ti kokonaisuutta hahmottavampaan 
suuntaan kuin missä vielä oltiin kak-
si kuukautta sitten. Jos ajattelemme 
ilmastonmuutoksen edellyttämiä ih-
miskunnan uudelleenorganisoitumi-
sen imperatiiveja, niin mielestäni se 
on erinomainen uutinen.

Siis korona on ollut sellainen herät-
tävä tekijä, mitä taas ilmastonmuutos 
ei ole ollut, vaikka siihen on liitetty 
mm. meillä viimeksi kulunut lumeton 
talvi Etelä-Suomessa tai jotkut luon-
nonkatastrofit maailmalla. Ilmaston 
lämpeneminen tapahtuu niin hitaasti, 
että ihmiset eivät herää siihenkään.

Tuo on hyvä pointti. Jos kysytään, 
mikä on systeemiajattelussa funda-
mentaalista, niin sanoisin, että sitä on 
viiveen ja yhteisvaikutuksen käsitteet. 
Yhteisvaikutus tarkoittaa sitä, että se 
vaikutus, mikä syntyy – se uusi tila, 
minkä kanssa ollaan tekemisissä – ei 
palaudu johonkin yhteen erilliseen asi-
aan, joka aiheuttaisi jonkun seurauk-
sen, toisin kuin meidän intuitiivinen ja 
arkipäiväinen ajattelumme lähtökoh-
taisesti olettaa. Itse asiassa muutoshan 
keskeisesti tapahtuu niin, että useampi 
tekijä vaikuttaa toinen toisiinsa niin, 
että kana ja muna ovat molemmat sa-
manaikaisesti osa sitä muutoksen ta-
pahtumaa.

Yhteisvaikutuksen  hahmotta-
misen vaikeus on minusta ajattelun 
suunnalta arvioiden meidän kohtalon-
kysymyksemme. Miten nopeasti ihmis-

suku oppii ajattelemaan tavalla, joka 
hahmottaa nykyistä täsmällisemmin 
yhteisvaikutusta erikoisesti siinä ta-
pauksessa, että se syntyy viiveellä niin 
kuin lähtökohtaisesti kaikkialla, missä 
se on kiinnostavaa ja dramaattista ja 
potentiaalisesti traagista?

Jokin vaikuttaa johonkin, mutta 
samanaikaisesti jokin vaikuttaa siihen 
ensin mainittuun, mutta ehkäpä jos-
takin epäsuorasti syntyykin sellaista 
kiihdyttävyyttä, joka lähteekin viemään 
sitä prosessia valtavalla tavalla yhtäk-
kiä eteenpäin, ylöspäin tai vastaavasti 
alaspäin. Viiveen käsitteen keskeisyys 
yhteisvaikuttavuuden ohella on se, mi-
hin systeemiajattelu kohdistaa meidän 
huomiomme.

Viiveet ja yhteisvaikutukset 
ovat fundamentaalisia 

käsitteitä systeemiajattelussa.

Mutta pahaksi onneksi systeemi-
ajattelu taas puolestaan herkästi on 
sellaista ajattelua, joka tarkastelee ulkoa 
päin sitä kokonaisuutta mitä se mallin-
taa. Näin sitten ihmisen, joka on sisällä 
jossakin kokonaisuudessa, on vaikea 
käytännössä soveltaa omaan ympäris-
töönsä, koska hän ei pääse siitä omasta 
ympäristöstään ulos ja käytännössä vain 
kuvittelee, mikä se itse asiassa oikeas-
taan on. Siitä syystä se henkilö, joka hal-
litsee systeemiajattelua, saattaa käytän-
nössä toimia tosi systeemiälyttömästi.

Viivehän näkyi jopa koronassa 
siten, että aika hitaasti kuitenkin eri 
tahot alkoivat ajatella, että se mikä kos-
kee Kiinaa tai Italiaa, koskee myös mei-
tä. Se on aika henkeäsalpaavaa, kuinka 
hitaasti edes älyllisesti tuon asian suh-
teen hahmotus lähti tarkentumaan.

Mutta hyvä uutinen on se, että 
tosiasiassahan demokratiat ovat jär-

jestelmätasolla pystyneet reagoimaan 
hyvinkin nopeasti. Tätä ei uskottu de-
mokratioista, vaan päinvastoin yksi 
keskeinen teema, mitä useasti tois-
tettiin, oli juuri se, että demokratiat 
itse asiassa ovat ikään kuin laiskoja tai 
jollakin tavalla hampaattomia. Ne ovat 
kykenemättömiä tarttumaan todelli-
siin ongelmiin, koska ainahan on joku 
porukka, joka jostakin syystä vastustaa 
sillä hetkellä.

Nopea reagoiminen 
koronakriisiin on osoittanut, 

että demokraattiset 
yhteiskunnat pystyvät 

ohjaamaan itseään.

Kor on a k r i i si i n r e ag oi m i n e n 
mielestäni osoittaa sen, että demo-
kratiat pystyvät tosiasiassa muuhun 
kuin siihen, mikä vähän aikaa sitten 
väistämättä näyttivät ajautuvan, siis 
jonkinlaiselle tuuliajolle, jossa popu-
listisin pystyy sitten nappaamaan sen 
haltuunsa verbaalisilla kyvyillään tai 
jollakin muulla manipulatiivisella hyp-
noosilla. On osoittautunut, ettei asia ole 
pelkästään noin, vaan itse asiassa myös 
sellaiset demokratiat kuin vaikkapa Uu-
si-Seelanti ja Suomi ovat tuoneet esiin 
sen, että demokraattiset yhteiskunnat 
pystyvät ohjaamaan itseään. Tämä he-
rättää optimismia sen suhteen, että 
kenties me kykenisimme myös tämän 
haastetasossaan moninkertaisemman 
ongelman eli ilmastonmuutoksen suh-
teen korjaamaan sitä kurssia, millä me 
ihmiskuntana tällä hetkellä ollaan.

ILMASTONMUUTOS ON EKSISTENTI-
A ALINEN UHK A
Löytyykö filosofian historiasta mi-
tään keskustelua tällaisista vastaavan 
luokan mullistuksista kuin ilmaston-

ON TARVITTU JOTAKIN DRAMAATTISTA, MIKÄ HAVAHDUTTAISI
IHMISET TODEN TEOLLA AJATTELEMAAN ILMASTONMUUTOSTA.
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muutos tai koronakriisi? Pandemi-
oitahan on ollut aikaisemmin, mutta 
ilmastonmuutosta ei.

Useinh an sanota an,  että toinen 
maailmansota ravisteli myös ajattelua 
ja filosofiaa. Minulle ei kuitenkaan tule 
filosofian historiasta mieleen sellaista 
selvää viitepistettä, jossa jokin mullis-
tus, jonka yhteiskunta koki, olisi anta-
nut aihetta siihen, että syntyy joku mul-
listuksen jälkeiseen maailmaan nähden 
kattavampi ja toimivampi ajattelemisen 
tapa. Mutta se voi olla myös osasyynä 
siihen, että aikaisemmat kriisit ovat 
kuitenkin jollakin tavalla levittäytyneet 

yhteiskunnan tielle ikään kuin ylhäältä 
alas eivätkä kuten korona ihmisten ar-
kisen kanssakäymisen funktiona ja ker-
tarysäyksellä. Me puhumme kuitenkin 
viikoista ja kuukausista.

A jatella an nyt  vaikkapa, että 
rokotteeseen voisi kulua kaikkein op-
timistisimpien arvioiden mukaan mi-
nimissään vuosi. Mutta jos ajatellaan, 
kuinka kauan jatkosota kesti, niin sii-
hen nähdenhän vuosi on aika lyhyt aika. 
Sellainen aikaperspektiivi voi olla ly-
hyydessään taas hyvä asia, koska se tuo 
jonkun asteista uskoa siihen, että voi-
simme sitten pandemian jälkeen löytää 
ratkaisuja toisiin kysymyksiin, joissa se 

katastrofi uhkaa suuremmalla viiveellä 
kuin mitä tässä koronassa se uhkasi, ja 
ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka sitten 
vievät ihmiskuntana oikeaan suuntaan.

Näissähän on se ero, että kukaan ei 
varmaan pidä koronakriisiä tai ko-
ronavirusta ihmiskunnan eksistenti-
aalisena uhkana, mitä taas ilmaston-
muutos ilman muuta on.

Kyllä. Mutta siinä eksistentiaalisessa 
uhassa on juuri se hankaluus, että kun 
se jäsentyy vaikkapa lumettomana tal-
vena tai minä tahansa, on niin helppo 
kuitenkin ajatella, onko se lumeton tal-

KORONAVIRUS ON PALJON HELPOMPI HAHMOTTAA UHKANA
KUIN ILMASTONMUUTOS.
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vi nyt niin paha juttu loppujen lopuk-
si. Jos nyt äärisääolosuhteita on vähän 
enemmän, niin harmin paikka, mutta 
onko se nyt niin iso asia kuitenkaan? 
Juuri ilmastonmuutoksen hahmottami-
nen uhkana on osa sitä ongelmatiikkaa, 
minkä kanssa olemme tässä tekemisis-
sä. Siinä suhteessa korona on hahmo-
tuksellisesti ihan valtavasti helpompi.

Mutta tästä puolesta an seu-
raa, että on valtavan tärkeää, että äly-
mystö, tieteentekijät ja myös erilaiset 
muut mielipidevaikuttajat ja johtajat 
hahmottavat sitä kokonaisuutta niin 
kuin se todellisuudessa on. Sitä kautta 
he myös onnistuvat kommunikoimaan 
sen, mikä se kokonaisuus eteenpäin 
katsottaessa uhkana todellisuudessa on, 
niin realistisesti, että ihmiset pystyvät 
siihen nähden myös mukauttamaan jo-
kapäiväistä elämäänsä.

Millä tavalla ihmiset voivat saada us-
koa ja optimismia, että ilmastonmuu-
toksestakin selvitään? Olisiko se niin, 
että jos koronakriisistä selvitään, niin 
se usko vahvistuu myös ilmastonmuu-
toksen suhteen?

Jos ja kun koronakriisistä selvitään, 
niin oikeastaan uskon, että se tulee 
lisäämään ihmisten uskoa siihen, että 
muihinkin tällaisiin uudenlaisiin haas-
teisiin, jotka koskevat meitä luonnon 
olentoina – koronakriisissä on toisaalta 
kysymys siitäkin – voitaisiin kyetä vas-
taamaan kuten me tähän onnistuimme 
vastaamaan. Minusta tuo on toiveik-
kuutta herättävä näkymä.

Toinen koronan jälkeiseen maa-
ilmaan liittyvä kysymys on mielestäni 
se, missä mitassa sellaiset arjen orga-
nisoimisen tavat mitä nyt on syntynyt, 
jäävät päälle, ja missä mitassa ne arjen 
organisoimisen muodot, joita tässä nyt 
on pakolla syntynyt, ovat sellaisia, että 
ne ovat itse asiassa ympäristön kannal-

ta parempia ja joiltakin osin dramaatti-
sesti parempia kuin ne, mitkä näyttivät 
välttämättömiltä vielä pari kuukautta 
sitten.

Edelleen missä mitassa ihmiset 
sen oman elämänsä elämisen ulottu-
vuudessa löytävät tästä koronatodel-
lisuuden sisältä ympäristön kannalta 
kestävämpiä ja oman elämänsä ulottu-
vuudessa merkityksellisempiä toimeli-
aisuuden muotoja? Tässä on nyt aivan 
selvästi paljastunut, ja luulen, että aika 
monelle on ollut melkoinen yllätyskin, 
kuinka paljon yhteiskunnassa on itse 
asiassa sellaista toimeliaisuutta ja myös 
erilaista vaatimusta ja houkutusta, jot-
ka ovat aivan höpöhöpöä. Se on täyttä 
näennäistoimeliaisuutta ja -touhua-
mista mutta sellaista kuitenkin, joka 
tuhoaa maapalloa ja sitä kautta kuluttaa 
niitä voimavaroja, joita meillä kuiten-
kin on vain äärellinen määrä ainoastaan 
olemassa.

Tämä herättää sen kysymyksen, 
onko mahdollista, että ihmiset koronan 
jälkeisessä maailmassa tässä suhteessa ja 
kuinka laajalti haluavat elää toisin oman 
toimeliaisuutensa kanssa niiden muuta-
mien vuosien suhteen, mitä meillä kul-
lakin on itse asiassa elämässä elettävinä. 
Se, onko meidän keskityttävä niin paljon 
loppujen lopuksi vaikkapa itsemme viih-
dyttämiseen kuin nyt olemme keskitty-
neet, voi olla joku kysymys, joka herää 
ihmisille. Kaikki se touhuaminen, mitä 
touhusin ennen koronaa… kuinka paljon 
se tuotti minulle loppujen lopuksi mer-
kityksellisyyden tunnetta tai onnelli-
suuttakaan? Luulen, että aika monet ovat 
panneet vähän ihmetykselläkin merkille 
sen, kuinka on mahdollista, että minun 
päiväni täyttyivät jostakin vuosi toisensa 
jälkeen. Nyt kun se on pois, niin oikeas-
taan huomaa, ettei sitä kaipaakaan paljoa.

Kyllä minä luulen, että aika mo-
nelle ihmiselle kuitenkin on noussut 
aikaisempaa alleviivatummin ainakin 

esiin se keskeinen kysymys, miten minä 
haluan oikeastaan elämäni elää. Se on 
yksi niistä kysymyksistä, jotka ovat oi-
keita, ja yksi niitä parhaita kysymyksiä.

KORONAKRIISIN MYÖTÄ TIETEEN 
ARVOSTUS K ASVA A
Varmaankaan ei historiassa ole kos-
kaan nojauduttu pandemioiden yh-
teydessä niin paljon tieteelliseen 
tutkimukseen ja tiedepohjaiseen pää-
töksentekoon kuin nyt. Näetkö, että 
tieteen asema tässä ja jatkossa ehkä 
myös ilmastonmuutoksen suhteen on 
vahvistunut?

Tämä havainto on mielestäni aivan 
keskeinen toivoa vahvistava tekijä 
myös siitä näkökulmasta, että ihmiset 
hyvin laajalti kuuntelevat tiedettä ja 
asiantuntijoita, erotuksena demagogit 
ja somepöpötys. Olennainen asia on, 
että tuskin koskaan koko television 
historiassa on samalla frekvenssillä il-
tauutisissa päivä toisensa jälkeen ollut 
tiedetaustaisia ihmisiä puhumassa.

 ”Mikä tahansa tie 
ilmastonmuutoksesta ulos 
jollekin kestävälle pohjalle 

edellyttää tieteen ottamista 
valtavalla tavalla keskiöön.”

Tämä tosiasia tietysti on siinä mie-
lessä tärkeä, että mikä tahansa tie 
ilmastonmuutoksesta ulos jollekin 
kestävälle pohjalle edellyttää tieteen 
ottamista valtavalla tavalla keskiöön. 
Tämä taas puolestaan edellyttää sitä, 
että ihmiset myös omassa arkisessa elä-
mässään hyväksyvät tiedon ohjaavaksi 
tekijäksi ja sitä kautta ne tahot, jotka 
tietoa sekä tuottavat että eteenpäin 
viestivät. Tämä on kaiken kaikkiaan 
erittäin positiivista.

SELVIYTYÄKSEMME KORONAKRIISISTÄ VOIMME USKOA
VAHVEMMIN SELVIÄVÄMME MYÖS ILMASTONMUUTOKSESTA JA

MUUTTAA ELINTAPOJAMME.
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Mutta siinä on toinenkin positii-
vinen asia. Yksi populismin keskeinen 
sikiämisalusta on se, että kun ihmisillä 
ei ole käsitystä siitä, mikä tosiasiassa on 
se kokonaisuus, missä me elämme, niin 
voidaan väittää siitä kokonaisuudesta 
joiltakin osin mitä tahansa, ”missä EU, 
siellä ongelma”-tyyppisesti. Voidaan 
poimia ainoastaan joku väitetty direk-
tiivi ilman, että sitä on olemassakaan, 
mutta se kuulostaa sellaiselta, että sel-
lainenkin direktiivi voisi olla olemassa. 
Tämä voi puolestaan kiihottaa jonkun 
tähän asti rationaaliseksi oletetun yh-
teiskunnan, sanotaan vaikka Englannin, 
sisällä miljoonat ihmiset sellaiseen 
suuntaan, mihin he eivät rationaali-
sesti ajatellen eivät olisi välttämättä 
menneet.

Nyt alkaa selvitä se, että on sel-
laisia tahoja, joita tarvitsemme yhteis-
kunnassa. Tarvitsemme esimerkiksi 
sellaisen kuin Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos. Oikeasti tarvitaan sellaisia 
henkilöitä, jotka pystyvät ajattelemaan 
jo ennakolta, mitä tarvitaan pahan päi-
vän varalta joihinkin kallioluolissa ole-
viin varastoihin, ja oikeasti ne pitää os-
taa sinne valmiiksi. On paljon sellaista 
tekemistä, joka on nyt paljastunut siinä 
arvossaan. On hyvä asia, kun se on pal-
jastunut niin laajalti koko kansakunnan 
katseen alla.

Populismin mahdollisuudet kaven-
tuvat, kun tajutaan paremmin, että 
yhteiskunnassa tarvitaan tiedettä ja 
asiantuntijoita.

Huolimatta erilaisista valtavista 
uhkista – tietysti en tiedä, miten mo-
neen asiaan löydetään käytännön rat-
kaisut lyhyellä tähtäyksellä – yleisesti 
ottaen ajattelen, että meillä on hyvät 
mahdollisuudet suomalaisena yhteis-
kuntana tulla tästä itse asiassa vahvem-
pana ulos, koska uskon, että populismin 

mahdollisuudet kapenevat sen kautta, 
kun ihmisille selviää, mitä kaikkea 
esimerkiksi veromarkoin saadaan ai-
kaiseksi. Se, että ylläpidetään joitakin 
varmuusvarastoja, maksaa jotakin.

Paradoksaalisesti Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoshan nimenomaan 
oli erittäin kovien leikkaustoimien koh-
teena ihan vasta pari vuotta sitten. Nyt 
se pieni porukka, mikä siellä on jäljellä, 
todella urhoollisesti tekee sellaista työ-
tä, mitä koko kansakunta seuraa. Tämä 
muistuttaa siitä, että meidän täytyy yllä-
pitää yhteiskunnassa sellaistakin, mikä ei 
paljastu arvokkaaksi automaattisesti jo-
kaiselle maidonjuojalle. Mutta se on yhä 
useammalle selvää, että se on arvokasta.

Samalla myös uskon, että kaiken-
lainen hoivatyöhön liittyvä arvostus on 
kasvanut, kun on havahduttu siihen, 
että sitä oikeasti tarvitaan. Tajutaan 
se, että hetkinen, kun en nyt pääsekään 
mummini luokse, niin jonkun pitää siel-
lä sitten tehdä niitä asioita, mitä kenties 
minä olisin voinut tehdä, mutta nyt en 
voi, kun en edes saa tavata. Näkymät-
tömän työn arvostuksen nouseminen 
esiin on välttämätöntä, jotta meillä on 
realistinen kuva siitä kokonaisuudesta, 
minkä me toistemme kanssa muodos-
tamme, ja jotta me emme sitten innostu 
jostakin yksittäistä asiaa esiin nostavas-
ta rääväsuuporukasta.

KYKY KOKEA YHTEYTTÄ K ANSSAIH-
MISIIN ON SUOMEN VAHVUUSTEKIJÄ
Koronakriisiinhän on reagoitu toi-
milla, joista sanotaan ”maksoi mitä 
maksoi”. Voisin hyvin kuvitella, että 
sitten ymmärretään paremmin myös 
se, kuinka myös ilmastonmuutokseen 
pitää suhtautua samalla tavalla.

Kyllä, minun mielestäni se on juu-
ri noin. Jotkut ihmiset hankkivat tällä 
hetkellä elinkeinonsa vaikkapa turve-
soilta. Jos turvesoita ei ilmastosyistä ole 

aihetta jatkossa käyttää niin kuin niitä 
on tähän asti käytetty, niin silloin niille 
ihmisille pitää jollakin tavalla korvata 
se, minkä he menettävät, jotta he voivat 
sitten elää arvokkaasti tästä eteenkin 
päin. Meillä mielestäni Suomessa pie-
nenä yhteiskuntana on se mahdollisuus, 
että kykenemme jatkossakin kokemaan 
myötätuntoa toisiimme nähden.

Sitä kautta sellainen tie, jolla jon-
kun asteisesti mielestäni jo aika pit-
kälti oltiin, sellainen amerikkalaisen 
yhteiskunnan suunta – mitä se sitten 
tarkoittaakaan yksityiskohdissaan – on 
aivan selvästi täysin umpikujassa. Se 
heijastuu takaisin meille. Meidän yh-
teiskuntamme on itse asiassa paljon ke-
hittyneempi kuin Yhdysvallat, ja tämä 
oivallus motivoi meitä kehittämään sitä 
mitä meillä tällä hetkellä tässä jo on. 
Yksi inhimillisesti ajatellen keskeinen 
tekijä siinä on se, että meillä on myötä-
tuntoa toisiamme kohtaan katsomatta, 
missä se toinen on tai mitä hän tekee 
tai minkä näköinen hän on, toisin kuin 
Yhdysvalloissa, missä ei ole myötätun-
toa toisia kohtaan muuten kuin kenties 
siinä lähellä olevia oman seurakunnan 
ihmisiä kohtaan.

Siellähän on se asenne, että jokainen 
on oman onnensa seppä. Jonkin ver-
ran on kuitenkin myös hyvänteke-
väisyyttä. Voisin tässä mainita, että 
meidän taloyhtiömme pihalle ovat 
lapset liidulla kirjoittaneet isoin kir-
jaimin: ”Me selviämme tästä yhdes-
sä.” Tämä on enempi pohjoismaista 
ajattelua. Aika vähän on mielestäni 
käytetty vanhaa sanontaa, että ollaan 
kaikki samassa veneessä. Mitä Sinun 
näkökulmastasi tarkoittaa tällainen 
samassa veneessä oleminen?

Minusta fundamenta alinen te-
kijä liittyy siihen, mitä sanoin hetki 
sitten. Tulisin siihen seuraavanlaisen 

KORONAKRIISI ON LISÄNNYT KAIKENLAISEN
HOIVATYÖN ARVOSTUSTA.
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ajatuskulun kautta. Yksi kaverini täytti 
70 vuotta, ja me olimme siellä juhlis-
sa Pipsan kanssa. Hän on aika varakas 
henkilö, ja siellä oli hänen varakkai-
ta kavereitaan, noin sata pariskuntaa 
smokeissa ja iltapuvuissa. Siinä missä 
istuin oli yksi aika tunnettu suomalai-
nen miljonääri. Kysyin häneltä, mon-
tako sellaista henkilöä arvelet olevan 
tässä salissa, joiden mielestä hänen 
varallisuutensa tulisi moninkertais-
tua samanaikaisesti, kun heikoimmin 
toimeen tulevien ihmisten Suomessa 
ei tule saada mitään lisää. Hän sanoi, 
ettei täällä ole ketään sellaisia.

Suomalaisilla on monia yhdistäviä 
tekijöitä, jotka helpottavat myötä-
tunnon kokemista kanssaihmisiä 
kohtaan.

Siis ei suomalainen ajattele sillä 
tavalla, että minun varallisuuteni, joka 
voi olla esimerkiksi 10 miljoonaa eu-
roa, pitäisi olla 50 miljoonaa samalla 
kun kenenkään, joka elää peruspalkal-
la, ei tule saada mitään lisää. Meillä 
on kaikilla kuitenkin joku sellainen 
keskeinen yhteys toisiimme ihan sii-
hen viimeiseen henkilöön asti joillakin 
kriteereillä. Tästä syystä meidän ky-
kymme kokea myötätuntoisuutta sen 
kollektiivin, mitä me kuitenkin sitten 
muodostamme toistemme kanssa, ta-
solla on minusta sellainen fundament-
ti, jota esimerkiksi Yhdysvalloissa tai 
edes briteissä ei ole. 

Siinä voi olla monia eri syitä, miksi 
jossakin maassa sellaista ei ole, mutta 
se keskeinen pointti meidän osaltamme 
on mielestäni se, että meillä on perus-
koulu, kansanarmeija, rippikoulu…sii-
nä on kaikenlaisia tällaisia yhdistäviä 
tekijöitä. Myös se, että meillä saattoi 
olla kuitenkin historiassa esimerkiksi 
sellaisia johtajia, jotka ovat halunneet-
kin olla koko kansan johtajia ja siinä 

mielessä yhdistäviä. Toisaalta myös 
meidän kriisikokemuksistamme ehkä 
määrittelevin, sotakokemus, itse asiassa 
oli yhdistävä. Tästä kaikesta seuraa se, 
että tässä on mielestäni keskeistä kyky 
kokea yhteyttä toisiin. Tätä kykyä on 
sellaisella tavalla, joka on koronakrii-
sissä jo osoittanut voimansa.

Yhdysvalloissa keskeinen erottava te-
kijä on rasismi. Meillähän se ilmenee 
toisinaan maahanmuuttajien vastus-
tamisena. Mutta voimmeko kokea ole-
vamme samassa veneessä esimerkiksi 
afrikkalaisten kanssa?

Uskon, ettemme juuri koe olevam-
me samassa veneessä afrikkalaisten 
kanssa. Kokemus suomalaisena rajoit-
tuu oikeastaan meihin suomalaisiin tai 
lähiympäristöön, mutta se samassa ve-
neessä olevuus on keskeisesti kokemusta 
toisten suomalaisten kanssa. Mutta sa-
manaikaisesti on joku vastahaansakki, 
sillä ainahan joku 20 prosenttia löytyy. 
On YouTubessa ihan mikä tahansa video, 
niin aina siellä on joku 15–20 prosenttia, 
ehdottomasti yli 10 prosentin miinus-
peukutus, vaikka olisi ihan mitä tahansa, 
kuinka loistokasta hyvänsä. On erilaisia 
syitä, miksi ihmiset voivat siitä ylivoi-
maisesta valtavirrasta poiketa ja olla 
ylpeitä siitä, että he näin tekevät.

Yleisesti ottaen sanoisin, että 
me suomalaiset lukeudumme niihin 
ihmisiin, jotka täällä ovat. Huolimatta 
siitä, että me olemme olleet aika lailla 
homogeeninen porukka, niin meidän 
sisäinen rasismimme ei ole joutunut 
ottamaan niin vahvasti kantaa, että se 
olisi sen takia lähtenyt ruokkiutumaan 
ja kasvamaan, ja miten vaikka Ranskas-
sa on asian laita. Tämän takia meillä on 
voimia kokea, että kaikki suomalaiset 
ovat samassa veneessä. Se on minusta 
tärkeä kansallisvaltion vahvuustekijä, 
jos ihmiset siihen kykenevät.

Tässä koronakriisissähän on ollut 
myös selvästi nähtävissä, että on hel-
pompi ylittää luokka-, poliittisia ja 
ideologisia eroja. Oppositio on aika 
hampaaton, ja esimerkiksi työmark-
kinajärjestöt toimivat aika lailla sa-
mansuuntaisesti.

Kyllä. 

UUDET VIESTINTÄTEKNOLOGIAT 
OVAT LISÄNNEET MAHDOLLISUUKSIA 
MANIPULOINTIIN
Samalla kuitenkin näemme myös po-
pulistisia ja nationalistisia reaktioita 
sekä koronakriisiin että erityisesti il-
mastonmuutokseen. Voiko niitä sanoa 
suoraan järjenvastaisiksi tai kenties 
vain rajallisen järjellisiksi tms.?

Minusta avainkysymys oikeastaan 
koskee sitä, missä mitassa ihmiset in-
nostuvat vihasta, kun meidän omassa 
ajassamme manipulaation mahdol-
lisuus on aivan ennenäkemätön. Me 
olemme nähneet, että Yhdysvalloissa 
ihmiset innostuvat ihan valtavasti vi-
hasta. Myös briteissä itse asiassa ihmi-
set ovat olleet kaiken aikaa aika innos-
tuneita olemaan vihoissaan esimerkiksi 
Euroopan unionille.

”Ihminen on helpommin 
lietsottavissa vihaan kuin 

innostettavissa rakkauteen tai 
myötätuntoisuuteen.”

Nyt jos kysytään tästä näkökulmas-
ta suomalaisia koskien, olemmeko me 
innostuneet olemaan vihoissamme jo-
honkin päin, niin sanoisin, ettemme ole 
olleet kauhean innostuneita siitä. Tässä 
kohdassa suomalainen jotenkin…se ei 
ole leppoisuutta, vaan tietynlaista elä-
män nöyryyttä tulee mukaan mielestäni 

SUURIN OSA SUOMALAISTA KOKEE OLEVANSA
SAMASSA VENEESSÄ.
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rakentavana tekijänä eksistentiaalisesti. 
Ehkä se on myös tietynlaista tietoisuutta 
siitä, että elämä itse on isompi asia kuin 
mitä me olemme.

Jos Mannerheimin patsas on 
tuossa Mannerheimintien päässä, niin 
ei se nyt kauhean valtava patsas ole. Se 
on sentyyppinen asenne, että jos Kimi 
Räikkönen voitti jonkun kisan, niin hä-
nen kommenttinsa oli tyylillisesti, että ei 
tässä ole nyt syytä niin kauheasti kum-
minkaan revitellä puoleen eikä toiseen, 
koska elämä jatkuu kuitenkin enemmän 
tai vähemmän niissä puitteissa kuin tä-
hänkin asti. Tämä jossakin määrin suo-
jaa meitä siltä, mikä monessa muussa 
maassa viestintäteknologioiden kautta 
hallitsemattomana lietsoo sitä puolta ih-
misyydessä, jonka tiedetään myös tieteen 
kautta olevan vahvempi: negatiivinen en-
nemmin kuin positiivinen yksilötasolla.

Ihminen on helpommin lietsot-
tavissa vihaan kuin innostettavissa 
rakkauteen tai myötätuntoisuuteen. 
Siitä syystä lyhyellä tähtäyksellä on 
tapahtunut, että uusien viestintätek-
nologioiden vaikutuksesta sellaisissa 
maissa, joissa jo muutenkin on pohjaa 
sille, että negatiivinen voi ohjata ihmi-
siä, on ruokkinut poliittisesti sellaisia 
seurauksia, joista kaikkein groteskein 
on tietysti Donald Trumpin valinta ja 
hänen suosionsa yhä edelleen.

Mielestäni se ei ole mitään muuta 
kuin ihmisten innostusta, kun jotakin 
lynkataan. Se on sitä filosofiaa, että kun 
jotakin kiusataan, ja sitten menet mu-
kaan siihen, kun koet olevasi oikeassa 
porukassa katsomatta sitä, miltä siitä 
tuntuu, jota kiusataan. Mutta väittäisin, 
ettei sille ole kauhean paljon kuiten-
kaan meidän yhteisössämme edelleen-
kään hengitystilaa. Siinä suhteessa mie-
lestäni meissä on tiettyä maanläheistä 
tervettä järkeä, ja toivottavasti ei jat-
kossakaan kukaan lipeväkielinen popu-
listi lähde viemään yhteiskuntaamme 

johonkin väärään suuntaan kauemmas 
kuin mihin se on nyt mennyt.

Suomalaisten reaktiota tähän kriisiin 
voisi ehkä luonnehtia niin, että ei ole 
lähdetty suuremmin syyttelemään 
muita tai muita maita, vaan ennem-
minkin asenne on ollut urheiluter-
mein ilmaistuna se, että ”me teemme 
parhaamme, ja katsotaan mihin se 
riittää”.
 
Hahhah, just niin! Tuo on minus-
ta suomalaisuuden lause muutenkin: 
teemme parhaamme, ja katsotaan mihin 
se riittää. Tavallaan on se sitten olym-
piavoittaja tai se, joka putoaa karsin-
noissa, tuo on silti se asenne. Jollakin 
tasolla me nykyisin myös hyväksymme 
sen eri tavalla kuin aikaisemmin. Me 
olemme oikeastaan innostuneita siitä, 
että me olemme tällaisia. Me emme ole 
röyhistelijöitä.

On puhuttu paljon uudesta totuuden 
jälkeisestä ajasta, jossa poliittista 
kannatusta on mahdollista kerätä 
suoranaisilla valheilla ja tieteen ja 
asiantuntijuuden vähättelyllä. Voisiko 
totuuden arvostus kuitenkin lisääntyä 
koronakriisin ja ehkä myös ilmaston-
muutoksen etenemisen myötä?

Lähtisin liikkeelle siitä, että mi-
täänhän hyvää kehitystä ei voi seurata, 
jos totuutta ei arvosteta totuutena. To-
tuudellisuuden ja rationaalisuuden ins-
tituutiot ovat yhteiskunnan kehityksen 
ja uudistumisen kannalta kaikissa ske-
naarioissa välttämättömiä. Esimerkiksi 
oikeuslaitos on yksi rationaalisuuden 
instituutio. Myös vakaa ja vastuullinen 
lehdistö on yksi rationaalisuuden ins-
tituutio.

Nyt uusien viestintäteknologioiden 
kehityksen seurauksena on tapahtunut 
se, että lyhyellä tähtäyksellä, toisin 

kuin vielä 90-luvulla kuviteltiin, ne 
ovatkin tarjonneet diktaattoreille ja 
eräille muille autoritaarisille voimille 
valtavat mahdollisuudet ihmisten ma-
nipulaatioon. Mutta fundamentaalinen 
tekijä on se, että ihmisten halu tulla 
manipuloiduiksi on paljon suurempi 
kuin miksi se uskottiin 90-luvulla.

Sitä kautta myös toisin ilmaisten 
ihmisten halu kehittää itseään todelli-
suuden ymmärtämisen ulottuvuudessa 
ja siinä mielessä kansalaisina, jää alle, 
kun manipulaatiokoneisto sylkee hou-
kutusta kehittää omia yksilöllisyyksi-
ään kuluttajana. Kuluttajana olevuuden 
valtava voimistuminen avaa väylän ma-
nipulaatiolle, koska sen kuluttamisen 
yhteyteen voidaan kytkeä, niin kuin 
on nähty, sellaisia asioita, jotka vievät 
sitten aivan muita asioita johonkin tiet-
tyyn suuntaan vaikkapa jossakin presi-
dentinvaalien äänestyksessä.

 ”Ihmisten halu tulla 
manipuloiduiksi on paljon 

suurempi kuin miksi se 
uskottiin 90-luvulla.” 

Samanaikaisesti olemme kuvitelleet 
viestialustana jonkun kansainvälisen 
Facebookin olevan jollakin tavalla il-
man muuta parempi kuin olisi ihan 
vastaava suomalainen järjestelmä. Mi-
nulla itselläni on maksimissaan 5 000 
ns. kaveria Facebookissa, ja minä teen 
kaiken suomeksi, koska he ovat suo-
malaisia. En tarvitse miljardia ihmistä 
enkä puhu miljardille ihmiselle. OK, 
on minulla joitakin Suomessa asuvia 
ja ei suomea puhuvia ihmisiä, ja totta 
kai joku määrä minun kavereitani on 
Suomen ulkopuolella, mutta yleisesti 
ottaen sellainen foorumi, missä voisin 
puhua sille yhteisölle, minkä keskellä 
elän, olisi hyvä olla olemassa. Mutta 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA EI OLE OLLUT KOVIN
PALJON TILAA VIHANLIETSONNALLE.



72 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2020  T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2020 73

tähän mennessä se ei ole olemassa sii-
täkään huolimatta, että teknologinen 
pohja olisi olemassa ”suomalaiselle 
kasvogallerialle”. Se olisi puolestaan 
sellainen, mitä on tähän asti pidetty 
itsestään selvänä, eli täytyy tapahtua 
missä tahansa alustassa, siis missä ta-
hansa ympäristössä, missä ihmiset koh-
taavat toisiaan. Ei voi olla, että ihmisiä 
siellä saa manipuloida kuinka halutaan.

Ei voi olla jonkun markkinavoiman 
ratkaisema asia, kuinka paljon joku 
hyötyy jostakin tietoisuudesta, mitä 
joku henkilö tekee. Tässä globalisaati-
on huumassa ajattelu on sellaisella ta-
valla unohtunut, mutta se saattaa lähteä 
muuttumaan sellaisen myönteisemmän 
paikallisajattelun hyväksi, jossa ihmiset 
ja kokonaiset yhteiskunnat tiedostavat 
sen, että mehän elämme tätä elämää kui-
tenkin toistemme kanssa myös keskei-
sesti, emmekä tarvitse sellaisia alustoja, 
joiden kontrolli on jossakin aivan muu-
alla, kuten tällä hetkellä näiden viestin-
täteknologioiden osalta on asian laita.

Se tarkoittaa myös sellaista riskiä, 
johon joutui vaikkapa toimittaja Jessikka 
Aro, joka paljasti trollitehtaan Pietarissa. 
Hän on joutunut kansainvälisen hyök-
käyksen kohteeksi, eikä kukaan voi sille 
mitään, koska se alusta, miltä se hyök-
käys suoritetaan, on meidän ulkopuolel-
lamme. Kaikki on muka sallittua, mutta 
näinhän itse asiassa ei saisi olla. Ei ketään 
suomalaista saa voida alistaa Suomessa 

tuollaiseen hyökkäykseen. Meillä täytyy 
olla sellainen ympäristö, jossa voimme 
kohdata toisiamme ja viestitellä tois-
temme kanssa ilman väkivaltaa. Näissä 
nykyjärjestelmissä se on mahdotonta.

Sellaiset hyökkäykset pitäisi ilman 
muuta kriminalisoida. Tähän populis-
miin ja laajemminkin liittyy myös se 
ilmiö, että uudet teknologiat ovat luo-
neet entistä parempia mahdollisuuk-
sia perustaa aika suljettuja yhteisöjä. 
Eletään ikään kuin omassa kuplassa, 
jonne eivät ulotu mitkään toisenlaiset 
näkemykset. Tokihan meillä oli jo ai-
kaisemmin esimerkiksi puoluelehtiä, 
jotka toimivat vähän samalla tavalla, 
mutta nyt ei varmaan tätä voi verrata 
silloin kun nämä kuplat elävät jonkun 
Brexit-illuusion tai vastaavan irratio-
naalisen maailmankuvan varassa.

Juuri niin. Tällaisten kuplien, joita 
viestintäteknologiat mahdollistavat, 
destruktiivisuus syntyy siitä, että jos 
ihmiset eivät halua ymmärtää sitä laa-
jempaa kokonaisuutta, niin se tahto 
elää. Silloin he antavat itselleen oikeu-
den myös mennä sinne kuplaan, pysyä 
ja olla vain siellä kuplassa. Sen takia on 
niin valtavan tärkeää, että ihmiset myös 
tunnetasolla säilyttävät paitsi halunsa 
ymmärtää sitä kokonaisuutta, missä 
heidän elämänsä tapahtuu, niin sen 
lisäksi yhteyden jollakin tunnetasolla 

ja hyväksynnän, lojaliteetin ja solidaa-
risuuden tasolla toisiin ihmisiin, jotka 
siihen kokonaisuuteen kuuluvat - ihan 
kaikki, eikä vain se joku pieni porukka 
siellä jossakin kuplassa.

Ihmisten pitää päästä ulos uusien 
viestintäteknologioiden mahdollis-
tamista kuplista.

Jos ajattelen omaa ponnisteluani 
filosofian kentällä, niin jollakin taval-
la minulla on ollut sellainen pyrkimys, 
että olen yrittänyt tuoda ihmisiä takai-
sin sinne, missä alun alkaen filosofiassa 
ihmiset olivat, kohtaamassa oman elä-
mänsä filosofian siellä Ateenan torilla 
keskustelussa Sokrateen kanssa. Tämä 
on tietenkin sellainen pyrkimys, joka 
vie eri suuntaan kuin yli-innostus sii-
hen johonkin tapaan hahmottaa maail-
maa karttana, joka ikään kuin ottaakin 
oman elämänsä ja henkilö alkaakin 
tutkia sitä karttaa eikä sitä maastoa, 
mihin sen kartan piti alun pitäen olla 
orientaatioinstrumentti. 

Tämä on sinun lehtesi konteks-
tissa omalla tavallaan ehkä vitsikäs 
pointti, koska taloustieteilijöillä kuten 
kaikilla meillä on riskinä innostua mal-
leista enemmän kuin itse ilmiöstä, mitä 
se malli koskee. Siitä puhumattakaan, 
että havahtuisimme haluun tehdä siitä 
kokonaisuudesta parempi sen meidän 
mallimme pohjalta. •

FACEBOOKIN TILALLE TARVITTAISIIN "SUOMALAINEN KASVOGALLERIA", 
JONKA KONTROLLI EI OLISI JOSSAKIN MUUALLA.
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Julia Niemeläisen väitöskirja: 
Determinants of external imbalances 

between large economies

PT:n vanhempi tutkija Julia Niemeläinen väit-
teli 7.2.2020 Helsingin yliopiston valtiotieteelli-
sessä tiedekunnassa aiheesta “Determinants of 
external imbalances between large economies”. 
Vastaväittäjänä toimi professori Ippei Fujiwara 
Keion yliopistosta, ja kustoksena toimi professori 
Antti Ripatti. 

Julia Niemeläisen väitöskirja koostuu kolmesta it-
senäisestä artikkelista, joissa hän tutkii talouden 
ulkoisen tasapainon ja kansainvälisen reaalikoron 
määräytymistä. Niemeläinen tarkastelee väitös-
kirjassaan erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan 
välistä vaihtotasetta, joka on ollut pitkään alijää-
mäinen, sekä kansainvälistä reaalikorkoa, joka on 
laskenut niin ikään usean vuosikymmenen ajan. 
Valtavirtaa edustavan neoklassisen talousteorian 
mukaisesti pääomien tulisi suuntautua maihin, 
joissa tuottavuus ja talous kasvavat nopeasti. Kii-
nan ja Yhdysvaltojen kohdalla on kuitenkin ollut 
havaittavissa päinvastainen trendi: pääomavirrat 
ovat suuntautuneet nopeasti kasvavasta Kiinasta 
ulospäin, ja vaihtotase, joka kuvaa ulkomaisen nettovarallisuuden muutosta, on ollut positiivinen.

Niemeläinen analysoi väitöskirjassaan tekijöitä, joiden avulla vaihtotasekehitystä ja samanaikaista reaali-
koron laskua voidaan selittää. Vaihtotase muodostuu kotimaisen säästämisen ja investointien erotuksena, 
ja hän tutkii väitöskirjassaan erityisesti väestön ikääntymisen, eläkejärjestelmän sekä talouspolitiikan 
vaikutuksia kokonaissäästämiseen ja sitä kautta vaihtotaseeseen. Analyysi on toteutettu dynaamisilla 
stokastisilla yleisen tasapainon malleilla (nk. DSGE-malleilla), joiden tasapaino on johdettavissa yksit-
täisten talouden toimijoiden käyttäytymisestä. Malleihin sisällytetyn elinkaarirakenteen vuoksi niillä 
voidaan tutkia edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta yksittäisten kotitalouksien säästämiskäyttäytymi-
seen elinkaaren eri vaiheissa. Samalla voidaan tutkia näiden tekijöiden vaikutusta eri ikäisistä toimijoista 
koostuvien kansantalouksien kokonaissäästämisasteisiin. 

Väitöskirja julkaistiin sarjassa Publications of the Helsinki Center of Economic Research.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8759-2 .

Julia Niemeläinen
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PT Policy Brief 
Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi 

asetettujen rajoitusten talousvaikutuksista
Palkansaajien tutkimuslaitos on julkaissut Policy Briefin koronakriisin aiheuttamista hyvinvointi- ja talousvaikutuksista. 
Raporttiin on koottu tietoa aiempien talouskriisien vaikutuksista, uusia tietoja koronakriisin ajalta ja omia laskelmia 
koronakriisin arvioiduista vaikutuksista tuotannon ja työllisyyden elpymiseen. Tarkastelun keskiössä ovat rajoitustoimet 
koronaviruksen aiheuttaman taudin hillitsemiseksi, jotka samalla aiheuttavat suuria hyvinvointi- ja taloustappioita. Policy 
Briefin keskeinen sisältö on laskelma, jossa kuvataan yritysten tuottaman arvonlisäyksen alenemaa eri skenaarioissa 
rajoitustoimien kestosta riippuen.

Policy Briefissä esitetään, kuinka hyvinvointi- ja taloustappioissa ei 
ole pelkästään kyse rahasta, vaan esimerkiksi aiemmat syvät talous-
taantumat ovat niin ikään heikentäneet kansalaisten terveyttä. Lisäksi 
aiemman kirjallisuuden mukaan koulujen siirtyminen etäopetukseen 
johtaa opiskelijoiden heikentyneisiin oppimistuloksiin.  

Policy Briefissä kootaan eri lähteistä tilannekuva, jonka mukaan koro-
nakriisin aiheuttama taantuma mitattuna lomautettujen lukumäärällä 
on ollut poikkeuksellisen nopea esimerkiksi verrattuna vuoden 2009 
finanssikriisiin. Koska rajoitustoimet kohdistuvat suhteessa enemmän 
tiettyihin talouden aloihin, olisi oikeudenmukaista kohdentaa tukea 
eniten kärsiville. 

Uutta on nyt luotu malli, jonka avulla hahmotellaan eripituisten rajoi-
tustoimien talousvaikutuksia. Mallissa aineistopohjana on vuoden 2018 
tietoja ja ajankohtaisia tietoja lomautuksista. Näiden päälle on tehty 
laskelmia siitä, kuinka nopeasti yritykset 
ajautuvat konkurssiin rajoitustoimien joh-
dosta niiden liikevaihdon alentuessa voimak-
kaasti. Mallissa on joukko oletuksia, ja se on 
suuntaa antava laskelma. Varsin uskottavilla 
oletuksilla käy ilmi, että lyhyillä rajoitustoi-
milla talouden syvä sukeltaminen voi jäädä 
lyhytaikaiseksi, mutta pidemmillä rajoitus-
toimilla taantumasta näyttäisi tulevan pitkä-
kestoinen, koska silloin moni yritys joutuu 
lopettamaan toimintansa pysyvästi. 

Yrityksiä ja työttömiä olisi tärkeää tukea kon-
kurssien ehkäisemiseksi. Toisaalta pitkillä 
rajoitustoimilla tarvittavan tuen määrä nou-
sisi valtavaksi ja silti talous sukeltaisi syvälle. 
Näin ollen rajoitusten kestoa on väistämättä 
jatkossa tarkasteltava myös niiden aiheutta-
mien kustannusten valossa. 

Kuvio jalostusarvon muutoksista on mallin pohjalta tehty laskelma, josta 
selviää, että pitkillä kuuden tai kahdentoista kuukauden kestoisilla rajoi-
tustoimilla talous voi ajautua todella syvään ja pitkäkestoiseen taantumaan 
monien yritysten ajautuessa konkurssiin.

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

RAJOITUKSET VOIMASSA 1 KK RAJOITUKSET VOIMASSA 3 KK
RAJOITUKSET VOIMASSA 6 KK RAJOITUKSET VOIMASSA 12 KK



76 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2020

Talous & Yhteiskunta 
sai oman podcastin

Talous ja Yhteiskunta -podcastissa keskustellaan taloudesta ja ajan-
kohtaisista teemoista. Keskusteluvieraiksi kutsutaan talous- ja yh-
teiskuntavaikuttajia yhteiskunnan eri aloilta. T&Y-podcastia luotsaa 
PT:n johtaja Elina Pylkkänen.

T&Y-podcastin kaikki jaksot löytyvät PT:n verkkosivuilta: 
http://www.labour.fi/ty/tylehti/talous-yhteiskunta-podcast/. 

Podcastit löytyvät myös Soundcloudin ja Spotifyn kautta. 

Tähän mennessä julkaistut jaksot: 

Jakso 1

Jakson aiheena on koronaviru-
sepidemian talousvaikutukset, 
ja aiheesta keskustelemassa on 
Eläkeyhtiö Varman toimitus-
johtaja Risto Murto.

Jakso 2

Jakson aiheena on korona ja 
media, ja aiheesta keskustele-
massa Maaseudun tulevaisuus 
-lehden päätoimittaja Jouni 
Kemppainen.

Jakso 3

Jakson aiheena on kilpailija-
maita heikompi tuottavuus, 
ja aiheesta keskustelemassa 
Aalto-yliopiston emerituspro-
fessori Matti Pohjola.
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