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PÄÄKIRJOITUS
HEIKKI TAIMIO
Erikoistutkija

palkansaajien tutkimuslaitos 
heikki.taimio@labour.fi

että me emme voi yksin 
pelastaa maapalloa. Oli-
si epäuskottavaa vaatia 
ilmastotoimia muilta 
ja samanaikaisesti jät-
tää itse tekemättä niitä. 
Omaa lyhytnäköistä etu-
aan vaalivien vastustajien 
argumentit ovat läpinä-
kyviä, mutta monet kan-
nattaa ottaa vakavasti. Ei 
varmaan metsänomistajien mutta kylläkin työpaik-
kansa menettämistä pelkäävien kohdalla. Ilmasto-
toimiin pitää liittää oikeudenmukaisuutta.

Olen kuitenkin optimisti teknologian suhteen. 
Se tuo uusia hiilivapaita ratkaisuja energiantuo-
tantoon, lämmitykseen ja liikenteeseen ennemmin 
kuin ehkä luulemmekaan. Ne ratkaisut voivat aluksi 
olla teknisesti kalliita, mutta maailmalla kysytään jo, 
onko parempi taata tuleville polville elinkelpoinen 
Maa kuin hillitty velkataakka. Toisaalta käyttöön 
tulee lisää aurinko- ja muuta energiaa, joka ei maksa 
juuri mitään.

 Tässä lehtemme vaalinumerossa ilmastonmuu-
tos on vahvasti esillä. Seuraavalla vaalikaudella 
olisi tehtävä suuria ja kauaskantoisia poliittisia 
päätöksiä. Poliitikot puhuvatkin jo paljon ilmas-

totoimista. On selvää, että johtavilla poliitikoilla 
– tasavallan presidentillä ja pääministerillä - on 

suurin vastuu.
Tähän asti poliitikkojen ilmastotoimet ovat ol-

leet täysin riittämättömiä. Vahva pelkoni on, että 
monissa maissa ne uhkaavat jäädäkin sellaisiksi 

ennen kuin on liian myöhäistä. Siksi ennustan, 
että kansainvälinen yhteisö joutuu vielä pa-
kottamaan vastahakoiset maat tarvittaviin 
ilmastotoimiin.

Samanaikaisesti ilmastoaktivismi on voi-
mistumassa ja jopa koululaiset näyttävät esimerk-
kiä. Aika näyttää pian, pelastetaanko maapallo ak-
tivistit vai poliitikot edellä. Fossiilienergian lopun 
on oltava lähellä.

Nykymenolla maapallon keskilämpötila nousee 
vuoteen 2100 mennessä runsaat kolme astetta 
verrattuna esiteollisen aikaan. Kuivuus ja meren-
pinnan nousu tekisivät suuren osan maapallosta 
asuinkelvottomaksi, puhumattakaan monista muista 
hirvittävistä seurauksista. Ihmiskunta ei olisi enää 
sellainen kuin olemme sen tunteneet.

80 vuotta on lyhyt aika ihmiskunnan ja sivilisaa-
tion historiassa. Loppu on siis lähellä. 

Todennäköisesti lämpeneminen jatkuisi vielä ensi 
vuosisadallakin. Jo sitä ennen saattaa tapahtua yl-
lättäviä käänteitä pahempaan. Seurauksena voisi 
olla jopa täystuho.

Runsaan kolmen asteen lämpenemisestä on toteu-
tunut jo noin kolmannes. Maailman ilmastopaneeli 
arvioi viime syksynä, että vielä olisi mahdollista ra-
joittaa lämpeneminen siedettäväksi, puoleentoista 
asteeseen. Se vaatisi kuitenkin dramaattisia ja no-
peita ilmastotoimia.

Periaatteessa kyse on hyvin yksinkertaisesta 
asiasta: hiilidioksidin kertymisen ilmakehään on 
loputtava. Mutta sellainen tavoite aiheuttaa ahdis-
tusta, että loppu on lähellä paitsi fossiilisille polt-
toaineille myös suurelle osalle 
teollisuutta ja sen työpaikois-
ta, polttomoottoriautoille, 
lentämiselle, lihansyönnille 
ja monelle muulle nykyelä-
määmme itsestään selvästi 
kuuluvalle asialle.

Puolentoista asteen tavoittee-
seen uskotaan olevan tekniset ja ta-
loudelliset mahdollisuudet. Mutta 
kyllä vielä joudutaan tekemään 
niitä kuuluisia ”kipeitä päätöksiä” 
ja ”kauan kaivattuja rakenteelli-
sia uudistuksia” – nyt vain ihan 
toisissa asioissa kuin mihin noilla 
hokemilla on aiemmin viitattu. Ne aiemmat vaati-
mukset ovat toisarvoisia ilmastotoimiin verrattuina.

Mutta Suomessa on lyhytnäköistä harhaanjoh-
tamista ja omaneduntavoittelua vedota siihen, 

Loppu on lähellä
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haastattelu Kuvat
maarit kytöharju

heikki taimio
Erikoistutkija

palkansaajien tutkimuslaitos
heikki.taimio@labour.fi

On ilmoja pidellyt, tavataan sanoa. Nyt ei kuiten-
kaan ole kyse ihan mistä tahansa ilmoista, vaan on 
kiinnostavaa, miten ilmastonmuutos on näkynyt 
viime aikojen eli tämän talven säissä. Voidaan-
ko sen vaikutukset erottaa säiden luonnollisesta 
vaihtelusta? 
Me olemme Suomessa alueella, missä luontainen 
vaihtelevuus on kutakuinkin suurinta maailmassa. 
Kaikkea vaihtelevuutta ei pidä laittaa ilmastonmuu-
toksen piikkiin, mutta ilmastonmuutos näkyy mo-
nilla mittareilla myös Suomen säässä. Me olemme 
voimakkaamman lämpenemisen alueella arktisen 
alueen läheisyyden takia. Meillä ovat erityisesti tal-
vet muuttuneet leudommiksi ja sateisemmiksi. Mei-
dän maatalouden kasvukautemme on jo pidentynyt. 
Myös metsien kasvu on kiihtynyt ja puuraja on siir-
tynyt kohti pohjoista ja myös tuntureilla ylemmäs. 
Monilla mittareilla muutos näkyy, mutta kaikkea 
vaihtelevuutta ei pidä selittää ilmastonmuutoksella. 

Miten esimerkiksi voimakas Aapeli-myrsky viime 
vuodenvaihteen jälkeen kuuluu tähän kuvaan?

Myrskyt saavat voimaansa myös lämpimästä me-
rivedestä. Suurin osa lisälämmöstä planeetallemme 
on varastoitu meriin. Erityisesti trooppiset myrskyt 
ovat voimistuneet tästä syystä.

Kaikkea sään vaihtelevuutta ei pidä 
selittää ilmastonmuutoksella – esimerkiksi 

myrskyjä on esiintynyt muutenkin.

Millä tavalla Maailman ilmatieteen järjestössä 
(WMO) seurataan ilmastonmuutosta globaalilla 
tasolla? Katselin vähän teidän verkkosivujanne1, 
ja sieltähän löytyi kaikenlaista. 
Me olemme YK:n sään, ilmaston ja vesivarojen 
hallinnan erityisjärjestö. Pyöritämme maailman 
sää- ja ilmastohavaintojärjestelmää. Seuraamme 
luonnonkatastrofien esiintymistä, ja raportoimme 
myös ilmaston fysikaalisesta muutoksesta. Pyöri-
tämme ilmakehän kemian havaintojärjestelmää eli 
kasvihuonekaasujen mittausverkostoa ja raportoim-

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 
vaatii poliittisia päätöksiä 

– Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalaksen haastattelu

Haastattelu on tehty 4.1.2019

Ilmatieteen laitoksen entinen pääjohtaja Petteri Taalas on johtanut YK:n alaista ja Genevessä sijaitsevaa 
Maailman ilmatieteen järjestöä vuodesta 2016 lähtien. Järjestö on perustanut ja hallinnoinut Hallitustenvälistä 

ilmastopaneelia, joka tuottaa tiederaportteja ilmastotutkimuksen tuloksista hallitusten käyttöön. Ilman 
kiireellisiä lisätoimia ilmaston lämpenemisestä seuraa erittäin merkittäviä haittavaikutuksia. Tärkeintä olisi 
ajaa fossiilisten polttoaineiden käyttö alas, mutta fossiilisesta energiasta hyötyvät yritykset ja valtiot ovat 

ilmastotoimien suurimpia vastustajia. Tarvitaan uusia poliittisia päätöksiä. Ilmastotoimien riittävä teknologia on 
jo olemassa, ja niihin olisi ihmiskunnalla myös varaa.
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SÄÄENNUSTEET JA ILMASTOLASKELMAT PERUSTUVAT HAVAINTOIHIN JA 
FYSIIKAN LAKEIHIN, JOIDEN PERUSTEELLA TEHDÄÄN MALLISIMULOINTEJA 

SUPERTIETOKONEILLA.

me myös siitä, mitä mm. hiilidioksidi-, 
metaani- ja typpioksidipitoisuuksille 
tapahtuu. 

Miten WMO liittyy Maailman ilmasto-
paneeliin eli IPCC:hen2?
Me isännöimme sitä. WMO on sen pe-
rustaja, joten koko IPCC:n olemassaolo 
on meidän järjestömme aikaansaannok-
sia.

Onko siis IPCC:n keskuspaikka teillä?
IPCC:n sihteeristö toimii meillä. Se 
pyörittää IPCC:n käytännön toimintaa, ja 
he ovat minun henkilökuntaani. IPCC:n 
varsinaisen työn tekevät maailman johta-
vat tutkijat, jotka työskentelevät omissa 
tutkimusorganisaatioissaan, joissa he 
uhraavat työpanostaan IPCC:n raport-
tien eteen.

Ovatko tässä mukana kaikki maat?
Meillä on tänään 192 jäsentä, kun 
Andorrakin liittyi juuri. Nauru-nimi-
nen saarivaltiokin on liittymässä. Lähes 
kaikki maailman valtiot ovat WMO:n 
jäseniä.

SUOMI ON SÄÄALAN SUURVALTA

Sinulla on tämän YK:n alaisen järjestön 
pääsihteerinä korkea asema. Siirryit sii-
hen Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan 
paikalta. Onko Suomella muutenkin 
merkittävä rooli ilmastotutkimuksessa?
Suomi on meidän alamme suurvalta. 
Suomessa on johtavaa tieteellis-teknis-
tä osaamista. Ilmatieteen laitos on isoin 
toimija. Helsingin yliopisto ja myös 
Itä-Suomen yliopisto ovat merkittäviä 
toimijoita. Meillä on maailman suurin 
säälaitteiden valmistaja Vaisala Oy. Myös 
Suomen sääpalvelut ovat hyvin edistyk-
sellisiä.

Suomi on tukenut monien muiden 
maiden sääpalvelujen kehitystyötä. Esi-
merkiksi Ilmatieteen laitos on toiminut 

yli sadassa maassa ympäri maailmaa. 
Meillä on erittäin hyvä brändi, joten voi-
daan puhua sääalan suurvallasta.

Suomessa on johtavaa tieteellis-
teknistä sääalan osaamista ja 

maailman suurin säälaitteiden 
valmistaja.

Ymmärtääkseni kuitenkin isot tietoko-
neet ja laskentakapasiteetit ovat muu-
alla kuin Suomessa.
Meillä on Suomessakin supertieto-
koneita. Meidän alallamme tarvitaan 
mahdollisimman suuria supertietoko-
neita sekä sääennustustoimintaan että 
ilmastotutkimukseen. Aina kun saadaan 
isompi supertietokoneresurssi käyttöön, 
niin pystytään tekemään parempia sää-
ennusteita ja tarkemman resoluution 
ilmastolaskelmia. 

Suomi on jäsenenä Euroopan sää-
keskuksessa3, joka on alallaan maailman 
paras toimija. Pohjoismaat ja Baltian 
maat rakentavat parhaillaan yhteistä 
supertietokonekeskusta, jossa lyödään 
hynttyyt yhteen ja tullaan taas saamaan 
isompi resurssi käyttöön kuin mitä nämä 
yksittäiset maat ovat tähän mennessä 
pystyneet käyttämään.

Ihmiset eivät varmaan yleensä tiedä, 
että sääennusteet perustuvat suuriin 
matemaattisiin malleihin, jotka vaati-
vat valtavaa laskentatehoa.
Kyllä. Me tunnemme ilmakehän käyt-
täytymisen fysikaaliset lainalaisuudet, eli 
ihan fysiikan peruslakien pohjalta pys-
tymme simuloimaan ilmakehän käyt-
täytymistä. Ensinnäkin siihen tarvitaan 
havainnot maan pinnalta, satelliiteista, 
luotaimista, lentokoneista ja laivoista. Ne 
syötetään supertietokonejärjestelmään, 
ja sitten lasketaan fysiikan lakien perus-
teella se, mitä säässä tapahtuu tulevina 
päivinä ja tulevana vuodenaikana.

Ilmastolaskelmissa tehdään tilas-
tollista laskentaa, minkälaista 10 vuoden 
sääjakaumaa on esimerkiksi sadan vuo-
den päästä. Se perustuu samaan fysiik-
kaan, ja siinäkin otetaan huomioon me-
rien, biosfäärin ja ilmakehän kemiallinen 
käyttäytyminen, jäätiköt ja monia suurei-
ta. Se on aika monimutkainen järjestel-
mä. Laskentaa tehdään sekä sääennustei-
den että ilmastotutkimuksen tarpeisiin.

ILMASTON LÄMPENEMISESTÄ 
VALLITSEE VAHVA TIETEELLINEN 
YHTEISYMMÄRRYS

Ilmastonmuutoksesta sanotaan vallitse-
van tieteellinen konsensus, joka koskee 
ainakin ilmaston lämpenemistä ja ihmi-
sen osuutta siinä. Kuinka suuri se on?
Ilmastonmuutokseen liittyvällä tie-
teellä on pitkä historia takanaan. Esimer-
kiksi hiilidioksidin vaikutuksen ilmaston 
lämmittäjänä keksi jo 1800-luvulla ruot-
salainen Nobel-fyysikko Arrhenius. Ny-
kyaikaisen ilmastotutkimuksen juuret 
ovat 1960−70-luvuilla. Kun ilmastoriski 
oli tiedeyhteisön osoittama, WMO jär-
jesti Maailman Ilmastokonferenssin 1979, 
missä perustettiin IPCC tuottamaan tie-
deraportteja päätöksentekijöille. Ensim-
mäinen IPCC-raportti julkaistiin 1988, ja 
siitä alkaen raporttien perusviesti on ollut 
sama: Ilmasto muuttuu ihmisen toimien 
seurauksena, ja sen hillintä on keskeistä 
ihmiskunnan tulevan hyvinvoinnin kan-
nalta. Tiede on itseään korjaava järjestel-
mä, ja uudet tulokset huomioidaan aina 
uusia raportteja tuotettaessa. Työstä vas-
taavat maailman johtavat tutkijat. Puheet 
ilmastotieteen suurista epävarmuuksista 
tai ristiriitaisuuksista eivät perustu fak-
toihin vaan muihin motiiveihin.

Ilmastoskeptikot perustavat väitteen-
sä pitkien aikojen luonnolliseen vaih-
teluun. On jopa väitetty maapallon 
olevan menossa kohti jonkinlaista jää-
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”KAKSI KOLMASOSAA LÄMPENEMISESTÄ SEKÄ ILMAKEHÄSSÄ ETTÄ MERISSÄ 
LIITTYY HIILIDIOKSIDIPITOISUUDEN KASVUUN.”

kautta. Todellisuudessa se on ilmeises-
ti kuitenkin niin hidasta, ettei sillä ole 
kauheasti merkitystä. Ilmastonmuutos 
kumoaa sen. 
Pitkällä tähtäimellä meidän pitäisi 
olla hitaasti menossa kohti uutta jääkaut-
ta, mutta se efekti on hukkunut tämän 
dramaattisen lämpenemisvaikutuksen 
alle. Tämä muutos tulee kestämään joka 
tapauksessa tuhansia vuosia. Tulemme 
elämään lämpimämmässä ilmastossa 
vielä pitkiä aikoja. Samoin meriveden 
pinnan nousu tulee jatkumaan ainakin 
ensi vuosisadan loppuun. Tämä muutos 
on ollut varsin nopea ja dramaattinen. 
Näin nopeaa muutosta ei ole maailman-
historiassa aikaisemmin nähty.

Jääkausia esiintyy 100 000 vuoden syk-
leissä, jotka liittyvät maapallon pyöri-
misakselin kallistumiseen.  
Maan suhde aurinkoon, joka läm-
mittää, vaihtelee luontaisesti, ja sen ta-
kia meillä on tämä jääkausivaihtelu ollut 
tähänkin asti. Sekään ei ole mihinkään 
häviämässä. Ihmisen tuottama ilmaston-
muutos tulee olemaan poikkeama tästä.

Meillä oli jääkausi vielä 10 000 vuotta 
sitten ja se suli sitten. 
Kyllä. Tämä on ollut sitä luontaista 
vaihtelua. Maa-aurinko-geometria on 
yksi näistä luontaisista tekijöistä.

Luonnollinen kehitys johtaa 
kohti uutta jääkautta, 

mutta ihmisen aiheuttama 
lämpeneminen kumoaa sen.

Taloustieteilijänä en malta olla tässä yh-
teydessä ottamatta esille auringonpilk-
kuja. 1800-luvun jälkipuoliskon mer-
kittävä uusklassinen taloustieteilijä, 
englantilainen William Stanley Jevons 
esitti suhdannevaihteluiden auringon-
pilkkuteorian: auringon pin nalla havait-

tavien mustien pilkkujen määrä vaih-
telee noin 11 vuoden sykleissä, mikä oli 
myös 1800-luvulla havaittu suhdanne-
aaltojen pituus, ainakin suurin piirtein. 
Jevons päätteli, että auringonpilkuilla 
on vaikutuksensa maapallon säähän ja 
edelleen myös maataloustuotantoon. 
Tällä vaihtelulla oli hänen mukaansa 
suuri merkitys tuolloisissa hyvin maa-
talousvaltaisissa talouksissa. Sittemmin 
”auringonpilkuilla” on taloustieteessä 
viitattu yleisterminä mihin tahansa 
irrelevantteihin suhdannetekijöihin. 
Todellisuudessahan auringonpilkuilla 
on hyvin pieni vaikutus säähän.
Se sykli näkyy erityisesti keski-il-
makehän käyttäytymisessä, mutta sen 
vaikutus alemman ilmakehän säähän on 
hyvin pieni. Vaikutus alemman ilmake-
hän vaihteluun on noin yhden prosentin 
suuruusluokkaa. 

Sillä ei siis oikeastaan ole täällä maan 
pinnalla kauheasti merkitystä.
Siitä ei ole löydetty mitään fysikaalista 
mekanismia, joka tuottaisi meidän ilmas-
toomme merkittäviä vaihteluita. 

Mutta revontuliin auringonpilkuilla on 
vaikutusta.
Kyllä, mutta me emme ole muutta-
neet pelkästään alemman ilmakehän 
käyttäytymistä vaan myös keski-ilmake-
hän käyttäytymistä. Esimerkiksi revontu-
livyöhyke on siirtynyt ilmakehässä alas-
päin ilmastonmuutoksen seurauksena.

HIILIDIOKSIDI JA METAANI OVAT 
TÄRKEIMMÄT KASVIHUONEPÄÄSTÖT

Mistä kaiken kaikkiaan kasvihuone-
päästöt ovat peräisin? Mikä niiden ja-
kauma on?
Kaksi kolmasosaa lämpenemisestä 
sekä ilmakehässä että merissä liittyy 
hiilidioksidipitoisuuden kasvuun. Hii-
lidioksidi on ilman muuta kaikkein kes-

keisin asia. Sen ikävyys on siinä, että sen 
elinikä on tuhansia vuosia. On arvioitu, 
että jos käytetään maailman kaikki fos-
siiliset luonnonvarat, niin kestää 100 000 
vuotta, jotta palataan esiteollisen ajan 
hiilidioksidipitoisuuteen.

Toinen merkittävä kaasu on metaa-
ni, joka tuottaa vajaan 20 prosentin läm-
mitysvaikutuksen. Metaanin myönteinen 
puoli on se, että sen elinikä on vain 11 
vuotta. Se ongelma voidaan periaatteessa 
saada nopeasti pois päiväjärjestyksestä. 

Hiilidioksidipitoisuuden nousus-
ta 90 prosenttia liittyy öljyn, kaasun ja 
kivihiilen käyttöön. Kymmenen prosent-
tia liittyy metsien hävitykseen erityisesti 
Brasilian ja Indonesian tyyppisissä mais-
sa trooppisella vyöhykkeellä.

Siperian ja koko arktisen alueen iki-
roudan sulaminen voi kuitenkin tuot-
taa paljon metaania, jolla voi olla suuri 
merkitys. 
Kyllä. Se on yksi seurattavista riskite-
kijöistä, joita liittyy ilmastonmuutokseen. 
Olemme varastoineet ison määrän metaa-
nia ja myös hiilidioksidia näihin arktisiin 
jäätyneisiin suoalueisiin. Toistaiseksi täl-
laista äkillistä metaanipitoisuuden nou-
sua tähän liittyen ei ole havaittu. Metaa-
nia on sitoutunut myös merenpohjaan. 

Tiettyjä seurattavia huolenai-
heita ovat myös jäätiköiden sulaminen, 
merivirtojen tuleva käyttäytyminen tai 
Amazonasin sademetsäjärjestelmän 
mahdollinen kuivuminen. Tällaisia ris-
kejä meillä on, mutta toistaiseksi me-
taanipitoisuus on noussut erityisesti 
trooppisten vyöhykkeiden metsien hävi-
tyksen sekä nautakarjan ja riisinviljelyn 
seurauksena.

ILMASTOTOIMILLA ON OMAT 
VASTUSTAJANSA

Suomen ilmastotoimia on vähätelty 
ja vastustettu sillä perusteella, että 
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maamme vaikutus maapallon ilmastoon 
on vähäinen, tai vaikka asetettaisiinkin 
rajoituksia hiilidioksidipäästöille, niin 
kyseinen toiminta siirtyy maihin, joissa 
rajoitukset ovat lievempiä. Miten näi-
hin väitteisiin voidaan vastata?
Tämä on ihan relevantti kysymys. Tie-
tenkään Suomi ei ole se, joka ratkaisee 
ongelman yksin, mutta suomalaisten 
päästöt henkeä kohti ovat suhteellisen 
korkeita. Se liittyy meidän maantieteel-
liseen sijaintiimme, pitkiin etäisyyksiin, 
kylmyyteen ja myös meidän teollisuu-
temme rakenteeseen. Meillä on metsä- 
ja metalliteollisuutta suhteellisen paljon. 
Mutta Suomi on tehnyt myönteisiäkin 
asioita. Meidän metsäteollisuutemme 
bioenergian tuotanto on varsin korkealla 
tasolla, ja myös ydinvoimaloiden raken-
tamiset tulevat olemaan myönteinen asia 
tässä suhteessa. 

Suomi on edennyt ihan hyvin. Itse 
asiassa Pohjoismaat koko maailman mit-
takaavassa ovat hyvä esimerkki siitä, että 
olemme kyenneet eriyttämään talouskas-

vun ja päästöjen kasvun, eli meillä talous 
on kasvanut ja siitä huolimatta päästöt on 
saatu lasku-uralle. Se on hyvä esimerkki 
myös muulle maailmalle.

Suomen päästöt ovat 
suhteellisen suuria, mutta 
ne on saatu kääntymään 

laskuun.

Mitkä tahot maailmalla eniten vastus-
tavat ilmastotoimia ja miksi?
Tietysti meillä on sekä yrityksiä että 
valtioita, joille fossiilisesta energiasta 
saatavat tulot ovat keskeinen kysymys. Se 
ei ole näille maille mikään helppo asia. 
Meillä on esimerkiksi öljystä ja kaasusta 
tulonsa saavia arabivaltioita, eikä tämä 
ole helppo kysymys myöskään naapuri-
maallemme Venäjälle, jonka viennistä 
jopa puolet liittyy öljyyn ja kaasuun.

Sitten meillä on tietysti myös 
yrityksiä eri puolilla maailmaa, joiden 

bisnes perustuu fossiiliseen energiaan. 
Samantyyppistä tuskaa oli aikanaan esi-
merkiksi, kun siirryttiin hevosvaunuista 
autoihin. Hevosvaunujen tekijöille kävi 
vähän huonosti. Tässä on samantyyppi-
nen muutos parhaillaan käsillä. Myös-
kään kivikausi ei loppunut kivien lop-
pumisen vuoksi.

Öljy-yhtiöistä esimerkiksi Shell on 
kuitenkin ottanut jotenkin huomioon 
tämän ja muuttaa toimintaansa.
Useilla energiayhtiöillä on Plan B 
taskussaan. Poliittiset sopimukset pitää 
vaan sitten tehdä niin, että poliittinen 
järjestelmä tukee sen Plan B:n käyttöä. 
Kyllä useat toimijat ovat varautuneet 
tähän muutokseen, ja odotetaan vain, 
että se hetki tulee, milloin se muutos on 
tehtävä.

Helposti tulee joillekin ihmisryhmille 
hankaluuksia tai tappioita enemmän 
kuin toisille. Mitkä ihmisryhmät kärsi-
sivät tästä ilmastonmuutoksen torjun-

ILMASTOPAKOLAISUUDESTA SAATETTAISIIN NÄHDÄ TULEVAISUUDESSA VIELÄ 
PALJON SUUREMPIA VAIKUTUKSIA EUROOPPAAN.

3,148

2,049

563
405

254
99

347 12
43,4%

378

28,2% 7,8% 5,6% 5,2% 4,8% 3,5% 1,4% 0,2%

Tulva

Myrsky

Maan-
järistys Äärimmäinen

lämpötila Maanvyöry Kuivuus Maastopalo Tulivuoren
toiminta

Maansiirtymä
(kuiva)

Kuvio 1. Luonnonkatastrofien jakauma 1998−2017. 90,6 % liittyy säähän.

Lähde: WMO.
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nasta tai toisaalta ilmastonmuutokses-
ta kaikkein eniten? Ovatko ne samoja?
Kyllä voisi sanoa, että tässä on tiettyä 
epäoikeudenmukaisuutta koko maailman 
mittakaavassa. Suurin osa tähän mennes-
sä tuotetuista päästöistä on syntynyt suh-
teellisen vauraissa maissa, ja sitten taas 
vähemmän kehittyneet maat ovat ne, 
joissa tappiot ovat suuria sekä ihmisten ja 
yhteiskuntien kyky sopeutua tähän muu-
tokseen on heikko. Afrikka on sellainen 
manner, joka tässä kärsii huomattavasti, 
ja samoin saarivaltiot sekä Karibialla että 
Tyynellä valtamerellä. Myös Malediivit 
Intian valtamerellä on niitä, jotka kärsi-
vät tästä kaikesta eniten.

Tietysti päästöjen vähentämisestä 
voidaan sanoa, ettei siinä ole merkittäviä 
kärsijöitä. Jotkut yritykset, jotka ovat si-
toutuneet fossiiliseen tuotantoon, ja val-
tiot, joiden talous pyörii fossiilienergian 
ympärillä – se on heille vaikea kysymys. 
Ei mikään helppo kysymys. Mutta Suo-
men kaltaisissa maissa tämä asia voidaan 
ratkaista. Useimmissa maissa tämä asia 
voidaan ratkaista – ei ihan kivuttomasti 
missään, mutta useimmissa maissa tämä 
on tehtävissä.

ILMASTON LÄMPENEE NYKYISTÄ 
VAUHTIA LIIKAA

Mitkä ovat nyt kaikkein hälyttävimpiä 
merkkejä ilmastonmuutoksesta? 
Suurimmat taloustappiot liittyvät 
tulviin ja hirmumyrskyihin (kuviot 1 ja 
2), joita koetaan trooppisella vyöhykkeel-
lä sekä Karibialla että Aasian ja Tyynen 
valtameren alueilla. Tulvista on kärsitty 
isoja taloustappioita mm. Kiinassa. Suu-
rimpia inhimillisiä ongelmia on liittynyt 
– jos jätetään sivuun Karibian saarivaltiot 
– Afrikan kuivumiseen. Se on tuottanut 
myös kerrannaisvaikutuksia. Esimerkik-
si Syyrian, Libyan, Tunisian ja Egyptin 
vallanvaihdoksiin johtaneen arabikevään 
taustalla eräänä syynä oli voimakas kui-

vuus, joka vaikutti ruoan hintaan ja maa-
talousväestön toimeentuloon. 

Kuivuus on ollut pahentamassa pa-
kolaisongelmaa. Afrikan väestöstä hyvin 
suuri osa työskentelee maataloudessa ja 
saa tulonsa siitä. Se on myös elämän ja 
kuoleman kysymys.

Meriveden pinnan nousu tulee pit-
källä tähtäimellä olemaan iso kysymys. Se 
on sitä erityisesti Aasian isoille kaupun-
geille mm. Kiinassa ja Intiassa. Meillä on 
myös muita isoja kaupunkeja kuten New 
York, Lontoo, Los Angeles ja Rio de Ja-
neiro, joille tämä on ongelma pitemmällä 
tähtäimellä.

Jäätiköiden odotettua nopeammasta 
sulamisesta on viime aikoina tullut mel-
ko paljon uutisia. Onko siinä tapahtu-
massa jotain hälyttävää?
Esimerkiksi Grönlannin sulamis-
vauhti on kolminkertaistunut viimeisten 
10 vuoden aikana. Arktisen alueen muu-
tos näkyy myös siinä. Myös Etelämante-
reella on havaittu, että sellaiset alueet, 
jotka eivät ole aikaisemmin sulaneet, ovat 
ryhtyneet sulamaan. Lämmin merivesi 
taas stimuloi entisestään Grönlannin ja 
Etelämantereen jäätiköiden sulamista. 
Näihin liittyy tuhansien vuosien skaa-
lassa jopa useiden kymmenien metrien 
meriveden pinnan nousupotentiaali. 
Grön lannissa on noin seitsemän metrin 
me riveden pinnan nousupotentiaali, 
jos kaikki sulatetaan. Etelämantereella 
puhutaan lähes 60 metrin meriveden 
pinnan noususta, jos sen koko jäätikkö 
sulaa. Se on hyvin hidas prosessi. Puhu-
taan suuruusluokkaa metri per vuosisata 
noususta.

Maailman ilmastopaneelin uusin ilmas-
toraportti (IPCC 2018) ilmestyi viime 
lokakuussa. Se näyttää ainakin toistai-
seksi lisänneen vakavaa suhtautumis-
ta ilmaston lämpenemisen torjuntaan. 
Mikä siinä oli uutta tai erityisen huo-
mionarvoista?
Siinä oli oikeastaan kolme viestiä. 
Yksi on se, että me emme ole alkuunkaan 
sillä päästöjen vähennystiellä, mistä Pa-
riisissa sovittiin. Se luo huolenaiheita, 
joita myös meidän järjestömme on tuo-
nut esiin. Toinen viesti on se, että meillä 
on tekniset ja taloudelliset mahdollisuu-
det saavuttaa se puolitoista astetta, mutta 
meidän pitäisi kääntää päästöjen kasvu 
seuraavan viiden vuoden aikana dramaat-
tiselle lasku-uralle ja lopettaa fossiilis-
ten polttoaineiden käyttö vuoteen 2050 
mennessä. 

Uusimman ilmastoraportin viesti oli 
myös se, että jos päädytään suurempiin 
lukemiin kuten kahteen, kolmeen, nel-

SUURIMMAT HUOLENAIHEET OVAT NYKYÄÄN TULVAT, HIRMUMYRSKYT JA 
AFRIKAN KUIVUMINEN SEKÄ PITEMMÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ JÄÄTIKÖIDEN 

SULAMINEN.
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Kuvio 2. Noin 4,5 miljardia ihmistä kohtasi 
luonnonkatastrofin 1998−2017. 96 % näistä 
kohtaamisista liittyi säähän.

Lähde: WMO.
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jään tai viiteen asteeseen, niin haittavai-
kutukset ovat huomattavan dramaattisia 
verrattuna puoleentoista asteeseen.

”Meidän pitäisi kääntää 
päästöjen kasvu seuraavien 

viiden vuoden aikana 
dramaattiselle lasku-uralle.”

Pian IPCC:n raportin jälkeen Kato-
wicessa joulukuussa järjestetty kon-
ferenssi ilmastonmuutoksesta4 ei 
ilmeisesti kuitenkaan tuonut kovin 
merkittäviä edistysaskeleita ilmaston-
muutoksen torjuntaan, eikä niin ollut 
kai tarkoituskaan. 
Se oli kokous, missä käytiin läpi 
Pariisin sääntökirja ja luotiin se raami, 
millä päästöjä ryhdytään vähentämään. 
Nämä saatiin aikaiseksi. Mutta sääntö-
kirja ei vielä sinällään tuota mitään pääs-
tövähennyksiä. 

Huono uutinen on se, että viime ja 
tänä vuonna maailman päästöt ovat edel-
leen kasvussa. Emme toistaiseksi ole me-
nossa oikeaan suuntaan (kuvio 3).

ILMASTON LÄMPENEMISEN 
PYSÄYTTÄMINEN 1,5 ASTEESEEN ON 
MAHDOLLISTA

Mitä ovat mahdollisuudet päästä puo-
leentoista tai kahteen asteeseen? Pi-
täisikö siinä luottaa poliitikkoihin vai 
enemmän ns. markkinavoimiin tai hii-
lidioksidin talteenottoon jollakin tek-
niikalla?
Oikeastaan talteenottotekniikoista 
paras keino on lisämetsittäminen. Kes-
keinen kysymys on se, että meidän pitää 
pystyä vähentämään fossiilisten poltto-
aineiden käyttöä. Se on oikeastaan ainoa 
keino, millä ongelma voidaan ratkaista. 
Tarvitsemme poliittisia päätöksiä, joilla 
markkinavoimat ohjaavat toimintaansa 
oikeaan suuntaan. Kyllä myös kuluttajilla 
on oma vaikutuksensa, mutta pelkät ku-
luttajat ja markkinavoimat eivät ratkaise 
tätä ongelmaa. Tarvitaan myös poliittiset 
raamit asialle.

Onko realistista odottaa, että poliittiset 
päättäjät tosiaan tekevät niin?
Poliittiset päättäjät saivat aikaan 
Pariisin sopimuksen, mikä oli hyvä uu-

tinen. Katowicessakin pystyttiin solmi-
maan raamit, miten asiassa edetään. On 
taloudellisesti järkevää investoida uusiu-
tuviin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Se 
on myös uusi bisnesmahdollisuus. Mutta 
toistaiseksi maat ovat lähteneet ilmasto-
toimissaan liian laiskasti liikkeelle.

”Toistaiseksi maat 
ovat lähteneet 

ilmastotoimissaan liian 
laiskasti liikkeelle.”

Mikä on kustannusarvio prosentteina 
bruttokansantuotteesta, jos halutaan 
rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 
kahden tai puolentoista prosentin?
Siitä oli itse asiassa jo edellisessä 
IPCC:n (2014) raportissa neljä vuotta 
sitten arvio, että hinta kahden asteen 
lämpenemiselle on viisi prosenttia maa-
ilman bkt:stä vuoteen 2100 mennessä. 
Toisaalta ilmastonmuutoksen haittavai-
kutukset ovat jopa monikymmenkertaisia 
verrattuna torjunnan kustannukseen. Jos 
oltaisiin pelkällä finanssipohjalla liik-
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Jos sitten maailmalla lämpeneminen 
ja kuivuminen jatkuu, niin ilmastopa-
kolaisuus kasvaa. Mihinkäs he voivat 
muualle paeta kuin tännepäin, kuiten-
kin viileämpään ilmastoon?
Se on yksi keskeinen kysymys. Esi-
merkiksi Afrikan väestön arvioidaan 
kasvavan nykyisestä miljardista neljään 
miljardiin tämän vuosisadan loppuun 
mennessä. Samalla siellä olosuhteet 
muuttuvat huonommiksi. Muutoksella 
on myös kielteisiä vaikutuksia maailman-
talouteen. Pakolaisuudesta on nähty jo 
vaikutuksia Euroopan demokratioihin. 
Se näkyy populistipuolueiden kanna-
tuksen nousuna, ja se on ollut myös EU:n 
kannalta hieman haasteellinen kysymys. 
Nämä potentiaalit ovat tulevaisuudessa 
paljon suurempia. Tämä on monitahoi-
nen ongelma. •

 Viitteet
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keellä, niin olisimme jo pitkällä tämän 
muutoksen torjunnassa. 

Sanotaan, että teknologia on olemassa 
– tarvitaan vain poliittisia päätöksiä.
Niitä tarvitaan. Tietysti se tulee 
muuttamaan tiettyjen yritysten ja val-
tioiden toimintaa, mutta periaatteessa 
maailman mittakaavassa tämä asia on 
tehtävissä.

Ilmastotoimien
kustannukset eivät ole 

liian suuret, mutta 
ilmastonmuutoksen 

haittavaikutukset olisivat 
monikymmenkertaisia.

Jos lopuksi vedämme yhteen Suomen 
kohtalon eri vaihtoehdoissa – 1,5 tai 2 
tai 4 astetta. Lämpeneminenhän tääl-
lä on kaksinkertaista verrattuna koko 
maapallon keskiarvoon. Mitä seurauk-
sia siitä olisi?

Olemme Suomessa arktisen alueen 
lähivaikutuspiirissä, jossa muutos on 
ollut tähän asti kaikkein dramaattisinta 
ja tulee jatkossakin olemaan. Jos saa-
vutettaisiin kahden asteen tavoite, niin 
Suomessa se tarkoittaisi neljää astetta. 
Talvikaudella se tarkoittaisi 6−8 asteen 
lämpenemistä, eli meidän talvikautem-
me muuttuvat lämpimämmiksi ja myös 
sateisemmiksi. Olemme vyöhykkeellä, 
jossa sademäärät ovat tähän mennessä 
kasvaneet ja kasvavat jatkossakin. 

Tämä on ollut periaatteessa myön-
teinen asia meidän maataloustuotantom-
me ja myös metsien kasvun kannalta. 
Mutta tämä tarkoittaa myös muutoksia 
meidän biosfääriimme ja yhteiskuntam-
me moniin toimintoihin. Esimerkiksi jos 
ajelet teillä, niin siellä on aika kuoppaista. 
Lämpötilan sahaaminen nollan molem-
min puolin tarkoittaa mm. tienpidon kal-
liimpia kustannuksia. Tässä on monen-
laisia tekijöitä. Me hiihdon ystävät täällä 
etelässä emme ole kauhean onnellisia 
tästä muutoksesta. Se on ehkä katoavaa 
kansanperinnettä lähivuosikymmeninä.

Kuvio 3. Hiilidioksidipäästöt 1990−2018.

Lähde: Global Carbon Project ja WMO.
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Ilmastonmuutoksen vääjäämättömät seura-
ukset ja kriisin tiedostaminen viimeinkin 
ovat tehneet työmatkapyöräilijöille suuren 
palveluksen vapauttamalla heidät häpeästä. 
Nyt on hyväksyttävää tai jopa ihailtavaa, 

että töihin tullaan hengästyneenä ja otsa hiessä. 
Kokouksiin osallistutaan pyöräilykuteissa, minkä-
laiset ne sitten ikinä ovatkaan, ja läppäriä kaivetaan 
roiskeisesta heijastinrepusta. 

Vieläkin tosin törmää yksityisautoilua ihaile-
viin ja pyöräilyä halveksiviin asenteisiin. Kuvi-
telkaa itse, kun myöhästyn tärkeästä kokouksesta 
ja puolustelen sitä sillä, että rengas rikkoutui ja 
pyytelen anteeksi, että pyörän taluttamisen ta-
kia matkaan kului puoli tuntia enemmän 
aikaa. Hyväksyttävämpää on sanoa, 
että Itäväylä/Länsiväylä oli tukossa 
ja juutuin autoni kanssa jonoon 
puoleksi tunniksi. Annetaan 
heti anteeksi. 

Helsingissä on 
herätty muita poh-

Vihdoinkin salonkikelpoista
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siten, että kaikille työmatkaa taittaville 
myönnetään tuloverotuksessa maantie-
teellisiin koordinaatteihin perustuva 
kaavamainen vähennys. Tämä yllyttäisi 
ihmiset kimppakyyteihin, pyörän selkään 
ja etätöihin. 

Lisäksi maantieteelliseen paikka-
koordinaatistoon perustuva vähennys 
keventäisi hallinnollista rasitetta niin 
veronmaksajilta kuin Verohallinnol-
takin. Tällainen kilometripohjainen 
verovähennys vapauttaisi suoraan yli 
100 henkilötyövuotta Verohallinnossa 
ja lukuisia kymmeniä myös eri oikeus-
asteissa.  

Olen lukenut istuvan hallituksen ta-
lousarvioesityksen vuodelle 2019 ja 
oppositiopuolueiden vaihtoehtobudje-
tit. En valitettavasti havainnut selkeitä 
suunnitelmia liikkumisen ekologisesta 
pesuohjelmasta. Muuttuuko lainsää-
däntö ja liikenneinfra vasta sitten, kun 
ihmiset ovat ensin muuttaneet omia liik-
kumistapojaan turvallisuutensa kustan-
nuksella?  

Helsinki ja muut kunnat ovat kyllä 
satsanneet jalankulkuun ja pyöräilyyn. 
Tosin edelleenkin liian monet pyörätiet 
ovat huonosti suunniteltuja ja usein niitä 
rakentavat sellaiset ihmiset, jotka eivät 
itse ole koskaan pyöräilleet kaupungis-
sa. Jyrkät rotvallit katkaisevat aivan 
liian usein pyörätien, ja jalkakäytävät 
risteilevät miten sattuu. Esimerkiksi 
Elielinaukiolla bussien päätepysäkit oli 
sijoitettu pyöräilyväylän välittömään lä-
heisyyteen ja uneliaat ihmiset astuivat 
bussista ulos suoraan keskelle pyörätie-
tä. Onneksi tilanne on nyt korjattu. Myös 
talvikunnossapitoa on parannettu mer-
kittävästi. Mutta silti joudun kysymään, 
milloin pyöräilykypärä nauttii yhtä 
suurta arvostusta kuin mersun avaimet? 

Liituraita OK, mutta pyöräilykuteet 
vielä ookoompi. •

joismaisia pääkaupunkeja huomattavasti 
myöhemmin pyöräilykulttuuriin, pyöräi-
lyväylien kunnostamiseen ja ylipäätään 
niiden perustamiseen, puhumattakaan 
panostamisesta niiden päivittäiseen 
hoitoon – myös talvella! Jopa yksityis-
autoilun luvatussa maassa USA:ssa on 
investoitu aikapäiviä sitten ( jo paljon 
ennen Helsinkiä) speedwaystä lohkais-
tuihin pyöräilyväyliin useiden osavaltioi-
den suurimmissa kaupungeissa, vaikkei 
siellä pyöräilijöitä juuri näykään. 

Kööpenhamina ja Tukholma ovat 
meitä edellä ja etumatka ilmeisesti py-
syy. Ruotsin uusi hallitus on tarttunut 
tarmokkaasti ilmastohaasteeseen. Hal-
litusohjelmaan (nk. januariavtalet) on 
tukipuolueiden kanssa sorvattu monta 
suurempaa ja pienempää toimenpidettä, 
joilla taklataan päästöjä. 

Sopimukseen Ruotsin hallituksen ja 
tukipuolueiden välillä on kirjattu vih-
reä verouudistus, jonka puitteissa ym-
päristöveroja korotetaan 15 miljardilla 
kruunulla ja työn verotusta kevennetään 
vastaavalla summalla. Erillinen toimen-
pidekohtansa ohjelmassa on omistettu 
veroreformille, jolla helpotetaan työ-
matkapyöräilyä.  

Menopuolella Ruotsin hallituksen tas-
kuja pakottaa ”jakovara”, joka johtuu sii-
tä, että aikaisemmilla hallituskausilla on 
pystytty saavuttamaan julkisen talouden 
kahden prosentin ylijäämätavoite ja siten 
EU maiden pienimpiin kuuluva julkinen 
velka, 37 prosenttia suhteessa bkt:en. 
Hallitus ja sen tukipuolueet haluavatkin 

nyt satsata 700 miljardia kruunua puh-
taampiin liikenneratkaisuihin, eritoten 
raideinfrastruktuuriin ja luotijuniin. 

Suomeenkin on luotava ekologises-
ti kestävä liikkumissysteemi. Siinä on 
huomioitava kaikki liikennemuodot ja 
suunniteltava kokonaisuus siten, että 
siihen on ohjelmoituna sisäinen itseään 
korjaava mekanismi puhtaampaan suun-
taan (lue: keppi ja porkkana). 

On kuitenkin muistettava, että yksi-
tyisautoilu ja pyöräily eivät läheskään 
aina ole toisiaan korvaavia vaihtoehtoja. 
Ihmettelen tässäkin asiassa tendenssiä 
vastakkainasetteluun. Nykyinen infra-
struktuuri ei nimittäin salli vihanpitoa 
autoilijat vastaan pyöräilijät. Jos pyö-
räilijät siirtyisivät yksityisautoilijoiksi, 
kaikkien yksityisautoilijoiden matka-ajat 
pitenisivät huomattavasti, parkkipaikko-
ja ei olisi ja sillat natisisivat liitoksissaan. 
Sama pätee myös toisinpäin. Jos kaikki 
autoilijat siirtyisivät pyöräilijöiksi, pyö-
räilykään ei olisi enää joustavin tapa liik-
kua eikä enää yhtä hauskaa, ellei autoille 
varattuja katuja valjastettaisi samaan ai-
kaan pyöräbaanoiksi.  

”Suomeenkin on luotava 
ekologisesti kestävä 
liikkumissysteemi.”

Yksi helppo porkkanatoimenpide seu-
raavan hallituksen toteutettavaksi olisi 
työmatkakuluvähennyksen uudistami-
nen. Mika Ristimäki ja kumppanit (Suo-

men ympäristökeskuksen 
raportteja 15/2015) ovat 

tehneet siitä jo hienon 
selvityksen ja mallin, 
jolla voitaisiin korvata 
nykyinen raskas vero-
vähennysjärjestelmä 
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artikkeli Ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
haasteet koskettavat Suomessa 
koko yhteiskuntaa. Virallisis-
ta kasvihuonekaasupäästöistä 
eli Suomen alueella syntyvistä 

päästöistä valtaosa syntyy energian-
tuotannosta ja muusta teollisuudesta 
sekä maataloudesta. Mutta kun päästöjä 
tarkastellaan käyttöperusteisesti, koti-
talouksien kulutus muodostaa noin 70 
prosenttia päästöistä. Tällöin mukaan 
otetaan kotitalouksien kulutus ja julki-
sen sektorin toiminta sekä investoinnit 
kotimaahan, kuten rakentaminen (Sep-
pälä ym. 2009, 86). Suomalaisten suu-
rimmat ilmastovaikutukset muodostuvat 
täten asumisesta, liikkumisesta, ruuasta 
ja muusta tavaroiden ja palveluiden ku-
lutuksesta. 

Päästöihin vaikuttaa monella tavoin 
se, millaisia yhdyskuntamme ovat raken-
teeltaan eli miten asuminen, työpaikat, 
palvelut ja muut toiminnot sijoittuvat 
suhteessa toisiinsa. Yhdyskuntaraken-
teen ominaisuudet heijastuvat tila- ja 
liikkumistarpeisiin, energiankulutukseen 
sekä maankäyttöön. Yhdyskuntaraken-
teen ilmastovaikutukset ovat pääosin 
epäsuoria. Hyvä yhdyskuntarakenne luo 
edellytyksiä kestäville ratkaisuille, kun 
sitä vastoin heikosti toimiva rakenne ai-
heuttaa päästöjen lisäksi muitakin nega-

tiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten ruuhkia 
ja asumisen kalleutta. 

Yhdyskuntien fyysinen rakenne muut-
tuu uudisrakentamisen kautta melko hi-
taasti, mutta toiminnallisia muutoksia 
esimerkiksi arkimatkoissa voi tapahtua 
nopeammin. Yhdyskuntien kehitykseen 
vaikuttaa keskeisesti kaupungistumisen 
eteneminen. Väestönkasvu ja uudisra-
kentaminen ovat Suomessa keskittyneet 
viime vuosina hyvin suurelta osin alle 
kymmenelle kasvavalle kaupunkiseu-
dulle. Erityisesti näillä alueilla pystytään 
tekemään valintoja sen suhteen, mihin 
suuntaan yhdyskuntarakenne kehittyy.

”Päästöihin vaikuttaa monella 
tavoin se, miten asuminen, 
työpaikat, palvelut ja muut 

toiminnot sijoittuvat suhteessa 
toisiinsa.”

RAKENNUSKANNAN ENERGIAN-
KULUTUS JA PÄÄSTÖT LASKEVAT 
HYVIN HITAASTI
Rakennuskannan energiankulutus on 
2000-luvulla toistaiseksi kasvanut, mutta 
kulutuksen ennakoidaan laskevan nyky-
tilanteesta 13 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä, kun jo päätetyt politiikkatoi-

Yhdyskuntarakenne luo
edellytykset kestävälle liikkumiselle

ja päästövähennyksille•

Yhdyskuntarakenteella on huomattava merkitys pitkän aikavälin ilmastopolitiikassa. Yhdyskuntien tiivis ja 
toimiva rakenne luo edellytyksiä liikenteen päästöjen vähentämiselle, rakennuskannan energiatehokkuudelle 

ja maankäytön hiilinielujen säästämiselle. Viime vuosina yhdyskuntarakenne on tiivistynyt suurimmilla 
kaupunkiseuduilla, mutta arkiliikkuminen on edelleen hyvin autoriippuvaista. Rakennuskannan energiankulutus ja 
päästöt laskevat hitaasti. Päästöjen merkittävä vähentäminen edellyttää tehokkaita samaan suuntaan vaikuttavia 

ohjauskeinoja ja nopeita toimenpiteitä. Kaupunkiseuduilla keskeinen keino on asutuksen, työpaikkojen ja 
palveluiden ohjaaminen sijainteihin, jotka mahdollistavat jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön. 
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met toteutetaan (Mattinen ym. 2016). 
Vähennys on varsin pieni, mihin pääsyy-
nä on rakennusten kerrosalan ennakoitu 
38 prosentin kasvu. Energiankulutusta 
vähentävät vanhaa rakennuskantaa ener-
giatehokkaampi uudistuotanto, vanhojen 
rakennusten korjaukset, lämmitystapo-
jen muutokset ja rakennusten purkami-
nen. Pientalojen ja palvelurakennusten 
kokonaisenergiankulutus pienenee, kun 
taas vapaa-ajan asuinrakennusten ener-
giankäyttö lisääntyy. Kasvihuonekaasu-
päästöjen kehitys riippuu siitä, millä ta-
voin rakennusten vaatima lämpö ja sähkö 
tuotetaan. 

Asuinrakennusten lämmitettävä ne-
liömäärä lisääntyy, mikä johtuu vain 
osittain väestön lisääntymisestä (kuvio 
1). Tärkeämpiä tekijöitä ovat asumisväl-

jyyden kasvu, asuntokuntien koon pie-
neneminen ja monipaikkainen asuminen. 
Asuttujen rakennusten määrä vähenee 
maaseudulla ja kasvaa kaupunkiseuduilla 
muuttoliikkeen seurauksena. 

Kaupungistuminen lisää uudisraken-
tamista. Myös vaatimuksia rakennusten 
energiatehokkuudesta käytetään perus-
teluina uusien ekotehokkaiden asuinalu-
eiden ja kauppakeskusten rakentamisel-
le. Pitkällä aikavälillä uusien rakennusten 
pienempi energiankulutus voikin näkyä 
pienempinä energiankulutuksen päästö-
kertyminä rakennuksen käyttäjän näkö-
kulmasta, mutta koko rakennuskannan 
tasolla merkittävä energiankulutuksen ja 
sen päästöjen vähentyminen edellyttää, 
että samalla vanhoja suuripäästöisimpiä 
rakennuksia puretaan. 

Todellisen päästöhyödyn arviointi 
edellyttää myös rakennusmateriaalien ja 
-prosessien päästöjen mukaan laskemista 
(Kuittinen ja Le Roux 2017). Säynä-
joki (2014) arvioi väitöskirjassaan, että 
voi kestää useita vuosikymmeniä ennen 
kuin energiatehokkuuden hyödyt uudella 
asuinalueella kompensoivat rakennusvai-
heen aiheuttaman hiilipiikin. Hän suosit-
telikin nykyisen rakennuskannan ener-
giakorjaamista uudisrakentamisen sijaan.

Rakennuksiin liittyviä kasvihuone-
kaasupäästöjä kasvattavia ilmiöitä ovat 
rakennuskannan vajaakäyttö väestöään 
menettävillä alueilla sekä betoniraken-
tamisen kasvanut osuus asuinrakenta-
misessa lisääntyneen kerrostalorakenta-
misen myötä. Ratkaisuina vähähiiliseen 
asumiseen esitetään mm. olemassa ole-

RAKENNUSTEN KERROSALA
TAAJAMAPINTA-ALA
RAKENNUSKANNAN ENERGIAKULUTUS
ASUKASMÄÄRÄ

AUTOVYÖHYKE
KESKUSTAN JA ALAKESKUSTEN JALANKULKUVYÖHYKKEET
JOUKKOLIIKENNEVYÖHYKE
INTENSIIVINEN JOUKKOLIIKENNEVYÖHYKE
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Kuvio 1. Kaupunkiseutujen asukasmäärän, rakennuskannan kerrosalan ja energiankulutuksen sekä taajama-alueen 
kehitys (vasemmalla) ja uusien rakennusten kerrosalan sijoittuminen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille (oikealla) 
2000–2017. 

Rakennuskannan energiankulutus on mallinnettu valmistumisvuoden ja talotyypin mukaan ja energiankulutuksen kasvu kuvaa uudis-
rakentamisen vaikutuksia. Kaupunkiseudut on rajattu yhdyskuntarakenteen seurannan pohjalta (ks. Rehunen ym. 2018, vyöhykkeistä 
tarkemmin raportissa Ristimäki ym. 2017). 
Lähteet: RAKE (2019), Väestörekisterikeskus (2018) ja YKR (2019).

VÄHÄHIILINEN ASUMINEN EDELLYTTÄÄ MM. VANHOJEN RAKENNUSTEN 
ENERGIAKORJAAMISTA JA JOPA PURKAMISTA, TILOJEN TEHOKKAAMPAA 

KÄYTTÖÄ JA UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOA.
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”YHDEN ASUKKAAN KESKIMÄÄRIN VIEMÄ MAAPINTA-ALA ON SUOMESSA 
EUROOPAN KOLMANNEKSI KORKEIN.”

van rakennuskannan parempaa hyödyn-
tämistä, tilojen tehokkaampaa käyttöä 
ja yhteistiloja, jakamistalouden palve-
luja, energiatehokkuutta parantavia 
peruskorjauksia ja älykkäitä ratkaisuja 
(ko din lämmitykseen, ilmanvaihtoon, 
valaistukseen ja laitteiden käyttöön), 
puurakentamista sekä uusiutuvan sähkön 
ja lämmön rakennuskohtaista tuotantoa.

HAJAUTUNUT YHDYSKUNTARAKENNE 
LISÄÄ LIIKKUMISTARVETTA JA VIE 
HIILINIELUJA
Suomen kaupunkien rakenne on kansain-
välisesti verrattuna hajanainen. Hajautu-
misen myötä asutuksen, työpaikkojen ja 
palveluiden väliset etäisyydet kasvavat, 
mistä aiheutuu liikenteen päästöjä sekä 
haasteita teknisen huollon verkostojen, 
liikenneväylien, joukkoliikenteen ja pal-
velujen järjestämiseen.

Hajautunut kaupunkirakenne vie 
runsaasti maa-alaa ja vähentää luonnon 
hiilinieluja. Yhden asukkaan keskimää-
rin viemä maapinta-ala on Suomessa 
Euroopan kolmanneksi korkein Liet-
tuan ja Islannin jälkeen (European 
Environment Agency 2016). Yhdys-
kuntarakenteen hajautuminen alkoi 
Suomessa 1980-luvulla ja voimistui uu-
delleen 2000-luvulla, jolloin kaupunkien 
pääasiallinen laajentumistapa oli väljän 
pientaloasutuksen rakentuminen auton-
käyttöön tukeutuville alueille. 

Jopa 77 prosenttia kaupunkiseutujen 
laajentumisen viemästä pinta-alasta 
vuosina 2000–2012 oli ennen maanpeit-
teeltään metsää tai muuta virkistykseen 
soveltuvaa aluetta (Tiitu 2018). Kohti 
2010-lukua tultaessa pientalorakenta-
minen kuitenkin väheni merkittävästi ta-
louden taantuman myötä, ja täydennysra-
kentaminen on siitä lähtien voimistunut 
erityisesti Helsingin kaupunkiseudulla ja 
keskisuurissa kaupungeissa (Rehunen 
ym. 2018). 

Joukkoliikenne vaatii toimiakseen 
riittävän asukastiheyden. Lähiöiden ra-

kentaminen 1960- ja 1970-luvuilla loi 
perustan nykyisten kaupunkiseutujen 
joukkoliikenteeseen tukeutuville alueil-
le. Suurilla kaupunkiseuduilla lähiöitä 
on uudistettu täydennysrakentamalla, 
ja näin on tuettu alueiden palvelujen 
säilymistä ja alueiden houkuttelevuutta. 
Poikittaisiin joukkoliikenneyhteyksiin ja 
raideliikenteeseen on myös tehty inves-
tointeja, kuten Helsingin jokerilinjat. 

Monilla pienemmillä kaupunkiseu-
duilla lähiöt ovat kuitenkin menettäneet 
väestöään, minkä seurauksena joukko-
liikenteen toimintaedellytykset ovat 
heikentyneet. Tästä huolimatta monien 
kaupunkien kaavoissa on edelleen paljon 
asuinaluevarauksia auton käyttöön tu-
keutuvilla alueilla sen sijaan, että asutus-
ta ohjattaisiin joukkoliikennevyöhykkeil-
le (vrt. kuvio 1) (Ristimäki ym. 2017).

Suomalaisten asumistoiveissa kaupun-
kimaisen ympäristön suosio on kasvanut 
(Strandell 2016). Sijainti ja liiken-
neyhteydet ovat nousseet tärkeimmiksi 
asuinalueen viihtyvyystekijöiksi, mutta 
myös lähiluontoa arvostetaan edelleen. 
Asuinalueen luonnonympäristö, rauhal-
lisuus sekä ulkoilumahdollisuudet ovat 
sijainnin jälkeen tärkeimpiä viihtyvyys-
tekijöitä suomalaisille. 

Kiinnostus kaupunkipientaloasumi-
seen onkin kasvussa. Liikkumisen pääs-
töjen vähentämiseksi olisi tärkeää, että 
kaupungit vastaisivat pientalokysyntään 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
mahdollistavilla alueilla. Jos tällaisilla 
alueilla ei ole tarpeeksi kohtuuhintaista 
pientalotarjontaa, kysyntä voi kohdistua 
autoriippuvaisemmille sijainneille. 

Kaupunkien tulisi edistää 
myös pientaloasumista 

alueilla, joilla kävely, pyöräily 
ja joukkoliikenne ovat 

mahdollisia. 

Ilmasto- ja luontovaikutusten kannal-
ta ei ole yhdentekevää, kuinka kaupun-
keja täydennysrakennetaan. Ennestään 
rakennetulle alueelle rakentaminen 
tuottaa vähemmän haittaa kuin metsä- 
tai muun luontoalueen rakentaminen. 
Kaupunkimaisiltakin asuinalueilta tu-
lisi löytyä ihmisten arvostamaa luontoa, 
talotyypistä riippumatta. Sen lisäksi, 
että viheralueet lisäävät ihmisten viih-
tyvyyttä ja terveyttä, ne ylläpitävät 
luonnon monimuotoisuutta ja auttavat 
kaupunkeja sopeutumaan ilmaston-
muutokseen. Puut varjostavat helteillä, 
kasvipeitteiset pinnat imevät sadevesiä 
ehkäisten tulvia ja luonnonkasvien suo-
siminen viherrakentamisessa rikastut-
taa luontoa. Hyvällä suunnittelulla ja 
luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan 
turvata viheralueiden hyödyt myös tii-
vistyvissä kaupungeissa. 

ARKIMATKOJEN AUTORIIPPUVUUS ON 
EDELLEEN SUURTA
Suomalaiset tekevät Henkilöliikenne-
tutkimuksen (HLT) mukaan päivittäin 
keskimäärin hieman alle kolme arkimat-
kaa, joiden yhteispituus on noin 25 km 
(Liikennevirasto 2018). Arkimatkal-
la tarkoitetaan tässä alle 100 km pituista 
matkaa, joka on kuljettavissa päivittäin. 
Vuorokaudessa kuljettujen matkojen 
määrä ja pituus henkeä kohden ovat py-
syneet 2000-luvulla samalla tasolla. 

Noin 81 prosenttia arkimatkojen kilo-
metreistä kuljetaan henkilöautolla joko 
kuljettajana tai matkustajana. Arkiliik-
kumisen päästöt syntyvätkin lähinnä 
autoliikenteestä. Henkilöautoilun suuri 
osuus kertoo siitä, että asunnot, työpai-
kat ja palvelut eivät ole helposti saavu-
tettavissa eivätkä tavarat kuljetettavissa 
ilman autoa. Yhtenä syynä voi olla myös 
tottumus käyttää autoa lähes kaikilla 
matkoilla – silloinkin kun sille olisi hyviä 
vaihtoehtoja. 

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa liik-
kumisessa eniten juuri arkimatkojen 
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pituuteen ja kulkutapoihin. Tiivis ra-
kenne, lyhyt etäisyys keskustaan ja toi-
miva liikennejärjestelmä ovat yhteydes-
sä lyhyempiin arkimatkoihin, kestävien 
kulkutapojen käyttöön ja pienempiin 
ilmastopäästöihin (mm. Naess 2017, 
Ristimäki ym. 2013). HLT:n mukaan 
väljästi rakennetuilla ja kaukana keskus-
tasta sijaitsevilla alueilla arkiliikkumisen 
määrä henkilöautolla on moninkertainen 
verrattuna tiiviisti rakennettuihin aluei-
siin lähellä keskustaa (kuvio 2). 

Yhdyskuntarakenteen seurantatiedot 
osoittavat, että mahdollisuudet kulkea 
työmatkat kestävillä kulkumuodoilla 
ovat 2000-luvulla heikentyneet kaikilla 
Suomen kaupunkiseuduilla (Rehunen 
2018). Vaikka työmatkat tuottavat ar-
kimatkojen kaikista kilometreistä vain 
reilun viidenneksen, liikennejärjestelmä 
joudutaan mitoittamaan työmatkojen ai-
heuttamien ruuhkahuippujen mukaan. 

Autoriippuvuuden kasvu johtuu siitä, 
että aiempaa harvemmalla sekä asuin- 
että työpaikka sijaitsee hyvien joukko-
liikenneyhteyksien äärellä tai kävely- tai 
pyöräilyetäisyydellä (kuvio 3). HLT:n pe-
rusteella erityisesti työpaikkojen sijain-
nilla on suuri merkitys sille, miten paljon 
kestäviä kulkutapoja käytetään.

Vähittäiskaupan suur-
yksiköt lisäävät autoilua, 
eikä verkkokauppa vielä 

vähennä liikennettä 
paljoakaan.

Ostos- ja asiointimatkojen määrä ja pi-
tuus ovat kasvaneet 2000-luvulla ja ovat 
samaa suuruusluokkaa työmatkojen 
kanssa (Liikennevirasto 2018). Yhte-
nä syynä kehitykseen on vähittäiskaupan 

painottuminen suuriin yksiköihin, joihin 
asiakkailla on paljon pitempi matka kuin 
lähikauppaan. Monet uudet hypermarke-
tit ovat sijoittuneet keskustojen ulkopuo-
lelle, jolloin arkimatkat suuntautuvat eri 
puolille kaupunkia ja ainoaksi mahdolli-
seksi kulkutavaksi jää usein auto. 

Etätyö, verkkokauppa ja muut digitaa-
liset palvelut vähentävät tarvetta fyysi-
seen matkustamiseen ja tätä kautta myös 
arkiliikkumisen päästöjä. Verkkokauppa 
on yleistynyt varsinkin monien erikois-
tavaroiden ostokanavana, jolloin tuot-
teen kuljetuspalvelu ja nouto korvaavat 
kauppamatkoja. Toisaalta etätyö ja -pal-
velut voivat myös mahdollistaa asumisen 
entistä kauempana työpaikasta ja palve-
luista, jolloin matkojen pidentyminen 
syö pienemmän matkamäärän tuomia 
etuja. 

Kasvava osa arkiliikkumisesta liittyy 
HLT:n mukaan vapaa-ajan viettoon, ul-

Kuvio 2. Yhdyskuntarakenteen vaikutus arkiliikkumisen matkasuoritteeseen ja päästöihin Tampereen kaupunkiseudulla 
2016. 

Kaupunkiseudun ja vyöhykkeiden rajaus pohjautuu yhdyskuntarakenteen seurannan aluerajauksiin. Liikkuminen ja päästöt on laskettu asukkaiden 
vakituisen asuinpaikan sijainnin perusteella. 
Lähteet: Liikennevirasto (2018), VTT (2019) ja YKR (2019).
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koiluun, vierailuihin ja muiden henkilöi-
den kyyditsemiseen. Vapaa-ajan matkat 
ovat matkojen pituuden ja ajoittumisen 
suhteen työ- ja ostosmatkoja epäyhtenäi-
sempi matkatyyppi, jonka kestäviä liikku-
misvalintoja voidaan parhaiten edistää 
tarjoamalla mahdollisimman kattavaa 
pyöräily- ja joukkoliikenneverkostoa 
sekä hyviä lähiulkoilumahdollisuuksia. 
Liikunta-, ulkoilu- ja harrastuspaikko-
jen sijainnilla voidaan vaikuttaa siihen, 
miten niihin on mahdollista kulkea eri 
kulkuvälineillä. 

VAIKUTTAAKO YHDYSKUNTARAKENNE 
PITKIIN VAPAA-AJAN MATKOIHIN?
Suomalaisten pitkistä, yli 100 km mittai-
sista matkoista kotimaassa ja ulkomailla 
kertyy yhtä paljon kilometrejä kuin ar-
kimatkoista. Pitkiä vapaa-ajan meno-
paluumatkoja tehdään kotimaassa vuo-
dessa noin seitsemän ja ulkomaille noin 
puolitoista (Liikennevirasto 2018, 
Tilastokeskus 2019). Kotimaanmat-
koja tehdään yleisimmin henkilöautolla, 
ulkomaanmatkoja lentokoneella. 

Suomalaisten matkailu on kasvanut 
tasaisesti. Viime vuosina etenkin ulko-

maanmatkailu ja lentoliikenne ovat kas-
vaneet voimakkaasti (Niemistö ym. 
2019), mutta myös kotimaan pitkillä mat-
koilla kuljetut autokilometrit ovat lisään-
tyneet (Liikennevirasto 2018). Noin 
67 prosenttia kotimaan pitkistä matkoista 
ja 79 prosenttia ulkomaan pitkistä mat-
koista liittyy vapaa-aikaan. Arkimatkois-
ta poiketen pitkien vapaa-ajan matkojen 
suuntautuminen on vähemmän riippu-
vainen yhdyskuntarakenteesta. 

Useiden tutkimusten mukaan kau-
punkilaiset tekevät enemmän pitkiä 
vapaa-ajan matkoja kuin maaseudulla 
asuvat, ja erityisen paljon matkailevat 
suurten kaupunkien kaikkein tiiveim-
millä alueilla kuten keskustoissa asuvat 
(Czepkiewicz et al. 2018, Ottelin et 
al. 2014). Kaupunkilaiset tekevät esi-
merkiksi enemmän viikonloppumatkoja 
autolla vapaa-ajan asunnoille, ja tiiveim-
millä alueilla asuvat matkailevat erityisen 
paljon ulkomaille lentäen. Onkin esitetty, 
että tiiviin yhdyskuntarakenteen hyödyt 
arkiliikkumisen vähäpäästöisyydessä 
osittain menetettäisiin pitkien vapaa-
ajan matkojen aiheuttamien päästöjen 
vuoksi. 

Alueelliset erot pitkissä vapaa-ajan 
matkoissa johtuvat kuitenkin pääosin 
muista selittävistä tekijöistä kuin yh-
dyskuntarakenteesta. Kaupunkien ydin-
alueilla asuvien tulotaso on keskimäärin 
korkeampi kuin muilla, joten he pysty-
vät kuluttamaan enemmän matkailuun 
ja tuottavat siten päästöjäkin enemmän. 
Matkustelusta pitävät ihmiset hakeutu-
vat usein kaupunkeihin, joissa he pys-
tyvät helpoiten toteuttamaan liikkuvaa 
elämäntapaansa. Tiiviissä kaupunki-
ympäristössä syntyy säästöjä siitä, että 
autoa ei tarvitse hankkia tai talon ja pi-
han huoltoon ei tarvitse kuluttaa aikaa, 
joten asukkaat voivat siirtää rahan ja 
ajan käyttöä enemmän mm. matkailuun. 
Osalle kaupunkilaisista matkustaminen 
vapaa-ajan asunnoille tai muuhun rau-
hallisempaan ja luonnonläheisempään 
ympäristöön voi kompensoida kaupun-
kiympäristön puutteita ja urbaanin ym-
päristön stressitekijöitä (Strandell ja 
Hall 2015).

Kaupunkiympäristössä asuvien pit-
kät vapaa-ajan matkat eivät mitätöi tii-
viin yhdyskuntarakenteen hyötyjä, eikä 
matkailun päästöjä voi vähentää hajaut-

Kuvio 3. Työpaikkojen, asukkaiden ja työmatkojen sijoittuminen jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeille yhdyskunta-
rakenteen seurannan kaupunkiseuduilla vuosina 1990–2016. 

Työmatkoissa tarkastellaan sekä alku- että loppupäätä ja otetaan huomioon myös mahdollisuus kulkea jalan tai pyörällä. Vasemmalla on esitetty 
osuudet sekä perustason että intensiivisesti liikennöidyn joukkoliikennevyöhykkeen perusteella ja oikealla pelkän intensiivisen joukkoliiken-
nevyöhykkeen perusteella. Vyöhykkeiden määritelmät on esitetty raportissa Ristimäki ym. (2013).
Lähde: YKR (2019).
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tamalla yhdyskuntarakennetta. Oleellista 
on sen sijaan edistää kestäviä elämänta-
pavalintoja eri ohjauskeinoilla ja vauh-
dittaa teknologista kehitystä matkailun 
päästöjen vähentämiseksi. 

”Kaupunkiympäristössä 
asuvien pitkät vapaa-ajan 
matkat eivät mitätöi tiiviin 

yhdyskuntarakenteen hyötyjä.”

Tutkimustieto pitkien vapaa-ajan mat-
kojen syistä ja motivaatioista voi tarjota 
kaupunkisuunnitteluun tietoa siitä, mit-
kä ympäristön laatutekijät vaikuttavat 
mahdollisiin kaupunkiympäristön puut-
teita kompensoiviin vapaa-ajan matkoi-
hin. Matkustustarvetta voivat vähentää 
esimerkiksi lähiympäristön monipuoliset 
vapaa-ajanviettomahdollisuudet, riittä-
vät luontoalueet ja rauhoittumisen paikat 
sekä mahdollisuudet muokata ja vaikut-
taa omaan lähiympäristöön.  

TARVITAAN TEHOKKAITA SAMAAN 
SUUNTAAN VAIKUTTAVIA OHJAUS-
KEINOJA
Suomi on sitoutunut kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentä-
misessä, ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan monia eri ohjauskeinoja. Haas-
teena on, että monet toimenpiteet ovat 
sektorikohtaisia ja ilmastotavoitteet ovat 
osittain ristiriidassa esimerkiksi elinkei-
nopolitiikkaan liittyvien toimien kanssa. 
Yhdyskuntarakenteeseen liittyvien pääs-
töjen tehokas vähentäminen edellyttää 
maankäytön, asumisen, liikenteen, pal-
veluiden ja elinkeinojen (MALPE) suun-
nittelua yhtenä kokonaisuutena eikä toi-
sistaan erillisinä. 

Yhdyskuntarakenteen merkitys koros-
tuu varsinkin pitkän aikavälin päästötoi-
missa (Liimatainen ym. 2015). Kau-
punkiseuduilla keskeinen keino vähentää 
päästöjä on asutuksen, työpaikkojen ja 

palveluiden ohjaaminen sijainteihin, jot-
ka mahdollistavat jalankulun, pyöräilyn 
ja joukkoliikenteen käytön. Täydennys-
rakentamisen edistäminen ja kaupunki-
pientalojen tuotanto hyviin sijainteihin 
on tärkeää kaupunkisuunnittelussa. Yh-
dyskuntien tiivistämisen vastapainoksi 
on huolehdittava kaupunkiympäristön 
laadusta ja monipuolisuudesta sekä vi-
herrakenteesta. Maaseudulla oleellista 
on olemassa olevan infrastruktuurin te-
hokas ylläpito ja paikallisten resurssien, 
kuten uusiutuvan energian, hyödyntä-
minen.  

Yhdyskuntarakenteeseen 
liittyvien päästöjen tehokas 

vähentäminen edellyttää maan-
käytön, asumisen, liikenteen, 

palveluiden ja elinkeinojen 
suunnittelua yhtenä 

kokonaisuutena.

Yhdyskuntien kehittämisen ja päästö-
vähennysten ohjauskeinot on tarpeen 
sovittaa eri alueille niiden lähtökohtien 
mukaan. Liikenteen ohjauskeinoissa 
hyvä lähestymistapa on tunnistaa kau-
punkiseduilta erillisiä jalankulku-, jouk-
koliikenne- ja autokaupungin kudoksia ja 
kehittää kullekin niistä omia kestäviä rat-
kaisuja (Ristimäki 2017). Rakennuskan-
nan aiheuttamien päästöjen vähentämi-
sessä on tarpeen ottaa huomioon kunkin 
alueen rakennuskannan korjaustarpeet, 
kaukolämpöverkko, kiinteistökohtaiset 
energiaratkaisut, paikallinen energian-
tuotanto sekä uudisrakentamisen vaiku-
tukset. 

Energiaratkaisut ja liikkumistavat 
tu levat tulevaisuudessa muuttumaan 
nopeammin kuin yhdyskuntarakenne. 
Sähköautot vähentävät autoilun päästö-
jä ja ratkaisevat osan päästövähennys-
tarpeesta, mutta ne eivät poista auto-
riippuvuuden ongelmia. Auton tilatarve 

kaupunkitilassa ei muutu sähköauton 
myötä, joten autoilun vaatimat raken-
teet ovat yhä pois muusta maankäytöstä. 
Kaupungeissa tehokas joukkoliikenne on 
tulevaisuudessakin paras tapa liikuttaa 
suuria väestömääriä, ja viihtyisät kes-
kustat edellyttävät katutilan jakamista 
eri kulkumuodoille. 

Uudet palvelut auttavat tehostamaan 
rakennusten energiataloutta ja liiken-
nevälineiden käyttöä. Uudet innovaatiot 
eivät leviä, ellei niiden leviämiselle ole 
otollista maaperää. Esimerkiksi yhteis-
käyttöautot tai muut uudet liikenneinno-
vaatiot edellyttävät tiettyä väestöpohjaa, 
jotta palveluista tulee kannattavia. Yh-
dyskuntarakenne voi luoda edellytyksiä 
uusille innovaatioille.

Koska vapaa-ajan merkitys on suuri ja 
ihmisten elämä monipaikkaista, kestäviä 
ratkaisuja on tarpeen kehittää erikseen 
pitkille matkoille. Lähimatkailun ja rai-
deliikenteen suosiminen, matkaketjujen 
toimivuuden parantaminen, uudet liiken-
nepalvelut, uusiutuvaan energiaan poh-
jautuva käyttövoima ja liikenteen tek-
nologinen kehitys ovat keinoja vähentää 
pitkien matkojen päästöjä. 

Taloudellisilla ohjauskeinoilla ja sään-
telyllä voidaan ohjata sekä ihmisten liik-
kumiskäyttäytymistä että teknologista 
kehitystä päästöjen vähentämiseksi (Nis-
sinen ym. 2015, Niemistö ym. 2019). 
Vaikka elämäntavat määrittelevät vapaa-
ajan matkailua enemmän kuin yhdyskun-
tarakenne, on yhdyskuntasuunnittelul-
la tärkeä mahdollistaa ratkaisuja, joilla 
myös pitkien matkojen päästöjä voidaan 
vähentää. •

Viite

• Julkaisu on toteutettu Suomen Akatemian 

yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neu-

voston rahoituksella hankkeessa Beyond MALPE-

coordination: Integrative Envisioning (BeMInE) 

(hankenro 303556).

PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN OHJAUSKEINOT ON TARPEEN SOVITTAA ERI ALUEILLE 
NIIDEN LÄHTÖKOHTIEN MUKAAN.
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artikkeli

Käsitteet ”hiilinielu” ja ”hii-
livarasto” menevät kes-
kustelussa helposti sekai-
sin, mikä aiheuttaa usein 
väärinkäsityksiä metsien 

hyödyntämisen ilmastonäkökohtien pe-
rusteluissa. Tämän takia hiilinielun ja 
-varaston käsitteiden sisäistäminen on 
peruslähtökohta metsien käytön ilmas-
toväittämien ymmärtämisessä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
kannalta olennaista on metsiin ja maape-
rään varastoitunut hiilimäärä ja sen ke-
hittyminen. Metsät toimivat hiilinieluna, 
kun niiden puuston ja maaperän yhteen-
laskettu hiilivarasto kasvaa. Ilmakehästä 
poistuu tällöin enemmän hiilidioksidia 
kuin sitä vapautuu sinne, eli metsät vii-
lentävät ilmastoa tai ainakin hidastavat 
sen lämpenemistä. Päinvastaisessa ti-
lanteessa metsät toimivat hiilidioksidin 
päästölähteenä ja näin kiihdyttävät il-
mastonmuutosta.

Metsien hiilivarasto puolestaan muo-
dostuu metsämaan ( jossa puuston kasvu 
yli kuutiometrin vuodessa), kitu- ja jou-
tomaiden puustosta ja niiden maaperän 
sisältämästä hiilestä. Puuston hiilivaras-
to lisääntyy, kun sen vuotuinen kasvu on 

suurempi kuin sen vuotuinen poistuma. 
Puuston poistuma koostuu hakkuuker-
tymästä (= metsä- ja energiateollisuu-
den sekä kotitalouksien käyttämä puu) 
ja metsään hakkuissa jäävistä runkopuun 
osista (metsähukkapuu). Näiden lisäksi 
poistumaan lasketaan luontaisesti kuol-
leet puut (luonnonpoistuma). 

Metsien puuston ja 
maaperän yhteenlasketun 
hiilivaraston kasvaessa ne 
toimivat hiilinieluna ja sen 
supistuessa hiilidioksidin 

päästölähteenä.  

Maaperän hiilivarasto kasvaa, kun maan 
alla olevan biomassan (esimerkiksi juu-
rien) ja maa-aineksen sisältämän hiilen 
määrä kasvaa, eli karikkeen ja maaperän 
sisältämän hiilen määrä kasvaa enemmän 
kuin maaperän sisällä ja päällä olevan or-
gaanisen aineen hiili hajoaa. 

Maaperän hiilivaraston kehitykseen 
vaikuttavat sääolot ja hakkuiden muu-
tokset sekä maaperän käsittelytoimet, 
esimerkiksi muokkaus ja ojitus. YK:n 

ilmastosopimuksen ohjeiden mukaan 
tehtävässä maankäyttöä, maankäytön 
muutosta ja metsänhoitoa (LULUCF 
= Land Use, Land Use Change and 
Forestry ) käsittelevässä kasvihuonekaa-
suinventaariossa otetaan mukaan kaikki 
ihmistoiminnan seurauksena aiheute-
tut kasvihuonekaasupäästöt. Metsien 
turvemaiden ojitus ja maanmuokkaus 
aiheuttavat hiilidioksidipäästöjen lisäk-
si typpioksiduuli- ja metaanipäästöjä. 
Lisäksi kasvihuonekaasuinventaariossa 
ovat mukana kulotuksen ja typpilannoi-
tuksen kasvihuonekaasupäästöt. Näiden 
muiden tekijöiden merkitys metsien kas-
vihuonekaasupäästötaseessa on kuiten-
kin vähäinen. 

Puun kasvun ja maaperän hiilivaras-
ton muutokset dominoivat Suomessa 
metsien kasvihuonekaasupäästötaseen 
lopputulosta (taulukko 1). Usein kun 
puhutaan metsien hiilinielun suuruu-
desta, viitataan tähän taseen vuotuiseen 
tulokseen ilman puutuotteita (kuvio 1). 
Puutuotteiden hiilivarastomuutokset 
otetaan kuitenkin myös huomioon YK:n 
ilmastosopimuksen ja EU:n LULUCF-
ohjeiden mukaan tehtävissä kasvihuone-
kaasuinventaarioissa (taulukko 1), ja ne 

Metsien hakkuiden kasvattaminen 
ei ole ilmastoteko

Metsien hiilinielut ovat puhuttaneet viime vuosina Suomessa. Suomessa on lisätty kotimaisen puun 
hakkuita merkittävästi 2010-luvun alun jälkeen, mikä on pienentänyt ja tulee pienentämään metsiemme 

hiilinielua suuresti tulevina vuosikymmeninä siihen nähden, jos hakkuut olisivat säilyneet 2010-luvun alun 
tasossa. Tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että lisähakkuilla aiheutettu hiilinielumenetys kiihdyttää ilmaston 

lämpenemistä juuri silloin, kun ihmiskunnan pitäisi tehdä kaikkensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
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korostavat, että ilmaston-
muutoksen torjunnan 
kiireellisyys asettaa

uudenlaiset reunaehdot 
metsien hyödyntä-

miselle.
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Taulukko 1. Metsien vuotuiset hiilivarastojen muutokset ja muut kasvihuonekaa-
supäästöt keskimäärin 2015−2017 Suomessa.

METSIEN HIILIVARASTOJEN MUUTOKSET JA MUUT
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

(MILJ. T CO2 -EKV. VUOSI-1)

PUUSTO (kasvu) 
Kivennäismaat -11,6
Ojitetut turvemaat -13,4
MAAPERÄ, KARIKE JA KUOLLUT PUUAINES
Kivennäismaat -9,5
Ojitetut turvemaat 4,7
OJITETTUJEN TURVEMAIDEN CH4- JA N20-PÄÄSTÖT 2,8
KULOTUS JA TYPPILANNOITUS (CO2, CH4, N2O) 0,03

PUUTUOTTEET (CO2) -3,76
YHTEENSÄ ILMAN PUUTUOTTEITA -27,0
YHTEENSÄ PUUTUOTTEIDEN KANSSA -30,4

Negatiiviset luvut tarkoittavat nielua ja positiiviset luvut päästöä. Käytetyt lyhenteet: CO2-ekv. 
= hiilidioksidiekvivalentti eli tulos vastaa yhtä suurta lämmitysvaikutusta 100 vuoden aikajän-
teellä kuin mitä vastaava hiilidioksidipäästö aiheuttaisi, CH4 = metaani, N2O= typpioksiduuli.
Lähde: Tilastokeskus (2019). 

tulisi aina sisällyttää metsien hiilinielun 
suuruutta koskeviin arvoihin.

HIILINIELUN SUHDE HAKKUISIIN JA 
PUUSTON KASVUUN
Suomen lähitulevaisuuden hakkuumah-
dollisuuksiin viitataan usein näyttämällä 
kuvio siitä, kuinka viime aikoina puus-
ton kasvu, poistuma ja hakkuukertymät 
ovat kehittyneet (kuvio 2). Kun puuston 
kasvusta vähennetään hakkuukertymä ja 
luonnonpoistuma, saadaan kasvamaan 
jäävä puusto, mikä muodostaa pääosan 
hiilinielusta (vrt. taulukko 1). Kuviosta 2 
nähdään, että 1970-luvun puolestavälis-
tä lähtien metsämme on ollut kokonai-
suudessaan selvä hiilinielu. Sen sijaan 
1950-luvun puolestavälistä 1970-luvun 
alkuun metsämme olivat enimmäkseen 
päästölähde. 

Suomen metsien vuotuinen kasvu on 
valtakunnan metsien 12. inventoinnin 
(2014−2017) mukaan noin 107 miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa. Puuston määrä 
on noin 2,5 miljardia kuutiometriä. Vii-
meisten 50 vuoden aikana puuston tila-
vuus on lisääntynyt noin miljardi kuu-
tiometriä, ja puuston kasvu on nyt lähes 
kaksinkertainen 1960-lukuun verrattuna. 

Metsien kasvun lisääntymiseen ovat 
vaikuttaneet eniten soiden ojitus, pa-
rantunut metsänhoito ja vanhojen tai 
muuten vajaatuottoisten metsien uudis-
taminen hyväkasvuisiksi nuoriksi met-
siksi. Myös ilmastonmuutoksella on ollut 
puuston kasvua lisäävä vaikutus. Uusim-
pien tutkimusten mukaan (Henttonen 
ym. 2017) ympäristötekijöissä tapahtu-
neet muutokset (ml. ilmaston lämpe-
neminen) selittävät noin 37 prosenttia 
havaitusta puuston kasvun lisäyksestä. 
Metsänhoidon, puuston ikärakenteen ja 
muiden metsätalouden toimenpiteiden 
osuus kasvun lisäyksestä on siis noin 63 
prosenttia.

Myönteisestä kasvustaan huolimat-
ta Suomen metsien puusto on edelleen 
nuorta, pieniläpimittaista ja harvaa. Met-

”1970-LUVUN PUOLESTAVÄLISTÄ LÄHTIEN METSÄMME OVAT OLLEET 
KOKONAISUUDESSAAN SELVÄ HIILINIELU.”

Kuvio 1. Suomen metsien kasvihuonekaasutaseen kehitys 1990−2017 (milj. t CO2 
-ekv./vuosi) LULUCF-kasvihuonekaasuraportoinnissa.

Negatiivinen luku kuvaa sitä, että metsät toimivat nieluna eli metsien hiilinielu on selvästi suu-
rempi kuin metsien kasvihuonekaasupäästöt (vrt. taulukko 1).
Lähde: Tilastokeskus (2019).
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Kuvio 2. Puuston kasvun (vihreä käyrä) ja poistuman (sininen käyrä = hakkuut 
+ luonnonpoistuma) kehitys 1935−2017 sekä hakkuukertymä (punainen käyrä) 
(milj. m3) vuosina 1990−2017.

Kuutiona ilmoitettavat luvut kuvassa ovat muutettavissa hiilidioksiditonneiksi kertomalla ne 
karkeasti 0,82:lla.
Lähde: Tilastokeskus (2019b), Luonnonvarakeskus (2018a).

sissä on puuta noin 23 miljoonalla heh-
taarilla, ts. noin 108 m3/ha. Sata vuotta 
sitten sama luku oli noin 70 m3/ha. Run-
saspuustoisessa metsikössä tilavuus on 
vähintään 300 m3/ha, ja todella runsas-
puustoisessa 500−600 m3/ha, mikä on 
saavutettavissa Etelä- ja Keski-Suomen 
hyvillä kasvupaikoilla. Vaikka puuta on 
metsissämme enemmän kuin koskaan, 
niihin mahtuisi puuta ainakin kolmin-
kertaisesti nykytilanteeseen verrattuna 
(Heinonen ym. 2017, Pukkala 2017). 

Viimeisen viiden vuoden aikana 
Suomessa on kasvatettu nopeasti ko-
timaisen runkopuun hakkuita. Luon-
nonvarakeskuksen (2018b) tietojen 
perusteella vuonna 2017 hakkuumäärä 
oli noussut noin 60 milj. m3:n    tasosta 
(2000−2012) noin 72 milj. m3:n tasolle, 
ja vuonna 2018 hakkuut jatkoivat kas-
vua. Kansallinen metsästrategia (Maa- 
ja metsätalousministeriö 2019) 
viitoittaa siihen, että Suomessa haka-
taan runkopuuta ensi vuosikymmenen 
puolivälissä noin 80 milj. m3 vuodessa. 
Näin vaikka viimeaikaisen tutkimuksen 
mukaan (Heinonen ym. 2017) seuraavan 
100 vuoden puuntuotos (hakkuukertymä 
+ tilavuuden lisäys) maksimoituu, jos 
vuotuinen hakkuukertymä on koko sadan 
vuoden ajan noin 60 milj. m3. 

Hakkuiden lisääminen yli 75 milj. m3:n 
hidastaa metsien tilavuuskehitystä niin 
voimakkaasti, että puuntuotos pienenee, 
vaikka joka vuosi hakataankin 15 milj. m3 
enemmän. Hakkuiden lisääminen met-
sästrategian mukaisesti Suomen nuorissa 
nykymetsissä pienentää metsien kasvua 
ja vähentää teollisuuden puunsaantia 
pitkällä aikavälillä. Samalla myös vähen-
netään merkittävällä tavalla metsiemme 
hiilinielua seuraavina vuosikymmeninä. 
Tutkitun tiedon perusteella puuntuo-
tannollisesti ja hiilensidonnan kannalta 
optimaalinen hakkuumäärä olisi vielä 
useiden vuosikymmenten ajan pienempi 
kuin metsien tämänhetkinen kasvu (Hei-
nonen ym. 2017, Pukkala 2017).

Hakkuiden vaikutus hiilinielujen 
supistumiseen riippuu muun muassa 
ympäristöolosuhteista, puuston ikäja-
kaumista, hakkuiden kohdentumisesta 
sekä menneistä metsähoitotoimista. Ym-
päristöolosuhteilla tarkoitetaan sellaisia 
tekijöitä kuin kasvuolosuhteiden maape-
rän rakennetta, ravinteiden saatavuutta 
sekä sadanta- ja lämpötilaolosuhteita. 
Ilmastonmuutoksen eteneminen kiih-
dyttää metsien kasvua Suomessa, mikä 
periaatteessa mahdollistaa suurempien 
hakkuiden toteuttamisen samalla kun 
huolehditaan tietyn suuruisen metsä-
nielun säilyttämisestä.

Kuvion 3 palkissa ”Puutuotannollises-
ti suurin kestävä” esitetään Luonnonva-
rakeskuksen eli Luken MELA-mallilla 
laskettuna, paljonko runkopuun vuosit-
taisesta kasvusta voidaan hakata kestä-
västi huomioiden teknis-taloudellinen 
kannattavuus ja nykyiset suojelurajoit-
teet. Luken laskema kestävä hakkuu-
mahdollisuus ei kuitenkaan ota huo-

mioon EU:n suunnalta tulevia metsien 
vertailutasovaatimuksia (ks. seuraava 
luku). 

Kansallisen metsästrategian 
mukainen hakkuiden 

lisääminen pienentäisi 
metsiemme hiilinielua 

merkittävästi seuraavina 
vuosikymmeninä.

 

”Kansallisen metsästrategian (KMS) 
tavoite” -pylväässä (kuvio 3) esitetään 
hakkuumahdollisuudet tilanteessa, jossa 
talousmetsien kasvu ja puuntuotannol-
lisesti kestävät hakkuumahdollisuudet 
ovat lisääntyneet tavoitteiden mukaisesti. 
Tämä vaatii talousmetsien kasvun lisää-
mistä 110 milj. m3:oon, mikä edellyttää 
kasvua edistävien toimenpiteiden ja il-
mastonmuutoksen myönteistä vaikutusta 
metsien kasvuun sekä metsätuhojen säi-

SUOMEN METSIEN KASVUSTA 63 PROSENTTIA SELITTYY METSÄNHOIDON 
TOIMENPITEILLÄ JA 37 PROSENTTIA YMPÄRISTÖTEKIJÖILLÄ 

(ML. ILMASTONMUUTOKSELLA).
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lymistä alhaisella tasolla. Puuston lisäyk-
sen supistuminen vuoteen 2017 nähden 
merkitsee pienempää hiilinielua.

HIILINIELUT JA KANSAINVÄLISET 
ILMASTOSOPIMUKSET
Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuu-
toksen hillinnässä. Viime aikoina nielut 
ovat olleet 40−60 prosenttia Suomen fos-
siilisperäisistä päästöistä, mikä korostaa 
nielujen merkitystä erityisesti Suomen 
ilmastopolitiikassa. Pariisin ilmastoso-
pimuksen tavoitteiden toteutuminen 
edellyttääkin päästövähennysten lisäksi 
metsien hiilinielujen kasvattamista tai 
muita keinoja ilmakehän hiilidioksidin 
poistamiseksi. Suomen metsien hiilinie-
luja voi tarkastella ilmastonmuutoksen 
hillinnän yhteydessä joko luonnontie-
teellisistä (ks. seuraava luku) tai ilmas-
tosopimuksen lähtökohdista. 

Nykyisin Suomen metsien hiilinielun 
kokoa säätelee YK:n Kioton pöytäkirja, 
jonka 2. sitoumuskauden (2013−2020) 
mukaan Suomen tulee säilyttää 19,3 mil-
joonan CO2 -ekvivalenttitonnin vuotui-
nen hiilinielu vuoteen 2020 asti. Tämän 
velvoitteen täyttäminen on onnistunut 
ja onnistuu sopimuskauden loppuun 
asti hyvin. 

Kioton 2. sopimuskauden jälkeen 
EU:n ilmastopolitiikka (EU 2018) vai-
kuttaa konkreettisella tavalla Suomen 
metsien hiilinielun tasoon. Suomelta 
edellytettävä metsien vertailutaso vuo-
sina 2021−2025 ja 2026−2030 määritte-
lee metsien kasvihuonekaasupäästöjen 
nettotason, joka pitää olla reilusti nega-
tiivinen. Maa- ja metsätalousministeriö 
ja Luonnonvarakeskus (MMM ja Luke 
2018) ovat hahmotelleet sen vuotuiseksi 
suuruudeksi ilman puutuotteita vuonna 
2021−2025 noin -27,9 milj. t CO2-ekv. ja 
puutuotteiden kanssa noin -34,8 milj. 
t CO2-ekv. (miinusmerkki kuvaa, että 
metsät ja puutuotteet toimivat nieluna). 
Keväällä 2019 EU päättää ehdotuksen 
perusteella lopullisen Suomelta edelly-
tettävän metsien vertailutason. 

Ensi vuosikymmenellä 
Suomen metsien netto-
määräisten kasvihuone-

kaasupäästöjen tulee olla 
reilusti negatiivisia.

Jos Suomen metsien hiilinielu on suu-
rempi kuin EU:n Suomelle asettama 

vertailutaso, Suomi voi käyttää vuosina 
2021−2030 siitä enintään 25 Mt CO2 (max 
2,5 Mt CO2/v) metsämaan tilinpitoluo-
kan nieluna ja pienentää tällä nielulla 
muiden maankäyttösektorien päästöjä. 
Mikäli Suomen metsien nettonielu alit-
taa EU:n Suomelle asettaman metsien 
vertailutason, Suomi voi yrittää paika-
ta sitä saamallaan 44 milj. t CO2:n met-
säjoustolla vuosien 2021−2030 aikana. 
Suomi voi vielä käyttää erityiskohteluna 
saamansa EU:n 10 milj. t CO2 lisäjouston, 
jos EU:ssa maankäyttösektori kokonai-
suudessaan ei muodostu pelisääntöjensä 
puitteissa päästölähteeksi. Mikäli ko-
konaisuudessaan Suomen maankäyt-
tösektori näyttäytyy tämänkin jälkeen 
päästölähteenä EU:n laskelmissa, Suomi 
voi kompensoida syntyneen ”päästön” 
ns. taakanjakosektorin velvoitetason 
ylittävällä päästövähennyksellä. EU:n 
taakanjakosektorin päästötavoite on 
asetettu maakohtaiseksi, ja se käsittää 
muun muassa liikenteen, maatalouden 
(ei-CO2-päästöt), jätehuollon ja erillis-
lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt. 

Mikäli tämäkään ei onnistu, niin Suomi 
voi ostaa muilta jäsenvaltioilta LULUCF-
sektorin päästöoikeuksia. Jos maa pys-
tyy saavuttamaan LULUCF-sektorin 
lopputuloksen EU:n laskentasäännöillä 
nieluna, niin se voi halutessaan myydä 
muille jäsenmaille tästä ylijäämänie-
lusta päästöoikeuksia. Tällä hetkellä ei 
ole kuitenkaan selvää käsitystä tulevien 
LULUCF-markkinoiden suuruudesta ja 
niiden päästöoikeuksien hinnasta.

Suomen metsien nieluvajetta 
voidaan paikata EU:n Suomelle 

myöntämillä metsäjoustolla, 
mutta tällöin metsien 

nielut eivät helpota muiden 
maankäyttösektorien päästöjen 

vähentämisessä.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että 
Suomi tulee pääsemään EU:lle esittävään 
vertailutasoon vuosina 2021−2025, kun 
vuosittaiset hakkuut ovat keskimäärin 
83 milj. m3 vuosina 2016−2025 (MMM ja 
Luke 2018). Tämä edellyttää kuitenkin, 
että puusto saavuttaa kasvutason 112 milj. 

0

20

40

60

80

100

120

2017 2015-2024 2025-2034 2025
Toteutunut Puuntuotannollisesti suurin kestävä KMS:n tavoite

Mm3/vuosi

RUNKOPUUN HAKKUUKERTYMÄ (TUKKI-, KUITU- JA ENERGIAPUU) HUKKAPUU
LUONNONPOISTUMA PUUSTON LISÄYS

Kuvio 3. Metsien kasvun ja poistuman tasetarkastelu.

Palkit eivät ole suoraan vertailukelpoisia, koska puuston ”2017 Toteutunut” –palkissa sekä ”Puun-
tuotannollisesti suurin kestävä” –palkeissa kasvu on laskettu kaikille metsille, kun taas ”KMS:n 
tavoite” -palkissa kasvutavoite koskee vain puuntuotannon maata.
Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö (2018). 
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Kuva 4. Periaatteellinen kuva (Kilpeläinen ym. 2014) metsän puuston hiilivaraston 
kehityksestä 200 vuoden aikana, kun metsää ei hakata ollenkaan (ylempi viiva) 
tai kun metsässä tehdään kaksi päätehakkuutta 100 ja 200 vuoden kohdalla sekä 
harvennushakkuut näiden välillä. (alempi viiva).

m3 vuodessa vuosina 2016−2020 ja tason 
113 milj. m3 vuodessa vuosina 2021−2025. 
Näin suuret kasvun lisäykset edellyttävät 
metsän kasvua edistävien metsänhoito-
toimenpiteiden (lähinnä lannoituksen) 
onnistunutta käyttöönottoa, ilmaston-
muutoksen myönteistä vaikutusta met-
sien kasvuun ja metsätuhojen säilymistä 
alhaisella tasolla.

HIILINIELUN ROOLI METSIEN 
HYÖDYNTÄMISEN KOKONAISILMASTO-
VAIKUTUKSISSA
Metsäbiomassan hyödyntämisen ilmas-
tovaikutusten arvioinnin perustana on 
ollut pitkään ajatus, että sama hiilidiok-
sidimäärä, joka vapautuu metsäbiomas-
san käytöstä, sitoutuu aikanaan hakkuu-
paikan uuteen kasvavaan puustoon. Kun 
metsämaata ei tuhota ja puun käytöstä 
vapautunut hiilidioksidi sitoutuu uuteen 
biomassaan, puun käytön ilmastovaiku-
tus on katsottu nollaksi (kuvio 4). Tämä 
metsäraaka-aineen hiilineutraalisuuden 
peukalosääntö joutuu kuitenkin uuteen 
valoon, kun pyritään hahmottamaan sitä, 
kuinka metsien käytön hyödyntäminen 
vaikuttaa ilmakehässä oleviin kasvihuo-
nekaasumääriin eri ajanhetkinä. 

Kuviossa 4 ylemmän ja alemman viivan 
välinen alue kertoo puuston hiilivaraston 
menetyksen. Jos hiilitaseen arvioinnissa 
tarkastellaan vain puustoa ja vertailuti-
lanteeksi otetaan ajanhetki 0 ja pääte-
hakkuuta edeltävä puuston hiilivarasto 
sadan vuoden iässä (vajaa 300 m3/ha, 
niin metsäraaka-aineen hiilineutraali-
suus toteutuisi 100 vuoden aikana, vaikka 
kaikki hakattu puu poltettaisiin. Jos ver-
tailutilanteeksi asetetaan metsän kehitys 
ilman hakkuutoimia (ylempi viiva), niin 
metsäbiomassan hiilivelaksi tulee ”luon-
nontilaisen” puuston ja ”talousmetsän” 
puuston hiilivarastojen erotus. Käytän-
nössä laskelmiin tulee ottaa mukaan myös 
maaperän hiilivarastojen muutokset eri 
skenaarioissa, jolloin tulokset ovat erilai-
set kuin yllä esitetyssä esimerkissä. 

Tätä kokonaisvaltaista ilmastovaiku-
tusnäkökulman tarvetta puoltaa ilmas-
tonmuutoksen hillinnän kiireellisyys: il-
makehään pääsevän hiilidioksidin – oli se 
sitten peräisin biologisesta ja fossiilisesta 
alkuperästä – määrä pitää saada vähene-
mään nopeasti. Vastaavasti ajatus, että 

metsäbiomassan käytöstä aiheutetaan 
ilmakehään pitkäksi aikaa hiilidioksi-
dipäästöjä, ei sovi ilmastonmuutoksen 
hillinnän globaaliin kiireellisyystilan-
teeseen. 

”Ilmakehään pääsevän 
hiilidioksidin määrä pitää saada 

vähenemään nopeasti.”

Suomen metsien hiilivaraston muutos-
arvio vuositasolla perustuu yksittäisten 
metsiköiden hiilivarastojen muutok-
siin, joissa siis puuston kasvu, hakkuut, 
luonnonpoistuma ja maaperän hiilitaseet 
vaihtelevat. Lähtökohtana on tosiasia, 
että metsikön hiilivarasto asettuu alem-
malle tasolle, kun sitä hakataan (kuvio 
4). Päätehakkuun jälkeen metsikkö toimii 
hiililähteenä esim. Etelä-Suomessa lähes 
20 vuotta, minkä jälkeen se alkaa toimia 
hiilinieluna saavuttaen suurimman nie-
lun puiden ollessa 40−60 vuoden ikäisiä. 
Tämän jälkeen metsikön hiilinielu ehtyy 
puuston ikääntyessä. 

Vanhat metsät kuitenkin toimivat hii-
livarastoina, jonka sisältämä hiili on pois 
ilmakehästä. Tilanne on siis erilainen 
nuorissa talousmetsiköissä, joissa niiden 
potentiaalisesta hiilivarastosta pääosa 
on ilmakehässä ja osa puutuotteissa. 

Puutuotteiden hiilivarasto ei ole suuri 
hakkuiden kautta menetettyyn metsien 
hiilivarastoon nähden. Suomen runko-
puun hakkuista tukkipuuksi päätyy tänä 
päivänä vain 38 prosenttia (Luonnon-
varakeskus 2018b), jonka puusisällöstä 
noin puolet päätyy pitkäikäisiin puutuot-
teisiin. Tämän takia Suomessa vain noin 
20 prosenttia hakatusta puusta päätyy 
tuotteisiin, joissa tuotteiden hiilivarasto 
säilyy muutamaa vuotta kauemmin. 

Metsien hyödyntämisen ilmastovai-
kutuksiin vaikuttaa metsien ja puutuot-
teiden hiilivarastojen muutosten lisäksi 
myös ratkaisevasti se, kuinka puutuot-
teilla ja -energialla pystytään välttämään 
fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä. Puu-
tuotteiden valmistuksessa ja muun elin-
kaarensa aikana käytetään pääsääntöi-
sesti vähemmän fossiilisia polttoaineita 
kuin vastaavissa ei-puutuotteissa, jotka 
tarjoavat samanlaisen toiminnallisuuden 
kuin puutuotteet. 

Puutuotteilla ja -energialla 
voidaan vähentää fossiilisia 
kasvihuonekaasupäästöjä, 

mutta pitää ottaa 
huomioon myös metsien ja 

puutuotteiden hiilivarastojen 
muutokset.
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Eräs tapa katsoa Suomen metsien 
hyödyntämisen ilmastovaikutuksia on 
tarkastella kehitystä vuoden 1990 tilan-
teeseen nähden. Vuosi 1990 on kansain-
välisten ilmastotoimien vertailuvuosi. 
Suomen metsien nettonielu (hiilinielu + 
päästöt) oli vuonna 1990 -20 milj. t CO2-
ekv.. Suomen metsien vuotuinen netto-
nielu on ollut vuosina 1991−2017 keski-
määrin noin 5 milj. t CO2-ekv. suurempi 
kuin vuoden 1990 lähtötilanne. Samaan 
aikaan puutuotteiden nielu on ollut kes-
kimäärin hieman suurempi (-3,8 milj. t 
CO2) kuin mitä se oli vuonna 1990 (-3 
milj. t CO2) (Tilastokeskus 2019a). 
Koska lisääntyneiden hakkuiden kautta 
saadulla puutuotteilla ja -energialla on 
vältetty fossiilisia päästöjä, niin Suomen 
metsien hyödyntäminen on aiheuttanut 
merkittäviä ilmastohyötyjä vuoden 1990 
tasoon nähden.

Metsien lisähakkuut lisäävät 
hiilidioksidipäästöjä, vaikka 

puutuotteiden lisääntyminen 
niitä jonkin verran vähentääkin.

Metsien viime vuosien lisääntyneiden 
hakkuiden ilmastovaikutukset näyttäyty-
vät eri tavalla, kun muutetaan arvioinnin 
lähtökohtaa. Ilmastopaneelin tekemässä 
metsien hiilitaseita kuvailevien simuloin-
timallien vertailussa saatiin tulos, jossa 
eri mallien perusteella puuston hakkuut 
vähentävät keskimäärin noin 1,7 kertaa 
enemmän hiilinieluja vuosina 2015−2055 
kuin mitä hakkuiden mukana siirtyy 
puun mukana hiiltä jatkojalostukseen 
(Kalliokoski ym. 2019). MELA-mallin, 
jonka avulla tehdään Suomen viralliset 
metsien hiilinieluennusteet EU:lle, hii-
linielumenetys on jopa yli kaksinkertai-
nen. Käytännössä tämä merkitsee sitä, 
että lisähakkuilla saatavasta puusta val-
mistettavien tuotteiden hiilinielun sekä 
puutuotteiden ja -energian käytön kautta 

saavutettujen vältettyjen fossiilisten kas-
vihuonekaasupäästöjen yhteisvaikutus 
pitäisi olla samaa luokkaa, jotta hiilinie-
lun menetys kompensoituisi. 

Vaikka lisähakkuiden seurauksena saa-
daan jonkin verran lisättyä puutuottei-
den hiilivarastoa, se ei muuta isoa kuvaa, 
jos runkopuusta päätyy nykyiseen tapaan 
noin 60 prosenttia selluteollisuuteen ja 
jolloin puutuotteiden hiilinielu on alle 10 
prosenttia vuotuisen hakkuun hiilimää-
rästä (vrt. taulukko 1 ja kuvio 2). 

Viimeisin tutkimus puutuotteiden 
kyvystä välttää fossiilisia kasvihuone-
kaasupäästöjä kertoo, että eri puutuot-
teet aiheuttavat keskimäärin käytettyä 
puuhiilitonnia kohti fossiilisperäisiä 
hiiltä 1,2 kertaa vähemmän kuin vastaa-
vat ei-puutuotteet kuten teräs ja betoni 
keskimäärin aiheuttavat (Leskinen ym. 
2018). Tämä tulos puutuotteiden keski-
määräisille substituutiokertoimille, joka 
kertoo vältetyn fossiilisperäisen hiilen 
määrän suhteessa käytettyyn puuhiili-
tonnin (=1,2 tC/tC), on puolet vähemmän 
kuin aikaisemmin on käytetty. 

Kun otetaan huomioon todellinen 
puunkäytön hyöty puuenergioineen ta-
loudessa, päädytään pienempiin substi-
tuutiokertoimiin. Viimeaikaiset arviot 
puun hyödyntämisen keskimääräisille 
substituutiokertoimille Sveitsin ja Ka-
nadan alueilla ovat olleet noin 0,5 tC/ 
tC (Suter et al. 2017, Smyth et al. 
2017). Suomen metsien hyödyntämisen 
keskimääräiselle substituutiokertoimelle 
tehty arvio on linjassa edellisten arvioi-
den kanssa, ja se jää nykytilanteessa alle 1 
tC/ tC (Hurmekoski et al. 2019). Siir-
ryttäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa 
substituutiokertoimien odotetaan tule-
vaisuudessa pikemmin vähenevän kuin 
kasvavan (Seppälä et al. 2019).

Edellä esitetyn perusteella metsien 
lisähakkuut pienentävät nykymallien 
mukaan Suomessa hiilinielua siten, että 
1 tonni hakkuun kautta saatua hiiltä tuot-
teisiin ja energiaan pienentää 1,7 tonnia 

hiiltä metsässä (1,7 tC/tC). Tämä on ver-
tailukelpoinen edellä esitettyyn puun 
hyödyntämisen substituutiokertoimeen 
(alle 1 tC/tC). Tämän perusteella hak-
kuiden lisääminen 60 milj. kuutiosta 80 
milj. kuutioon aiheuttaa keskimäärin 
vähintään 12 milj. t CO2:n vuosipäästön 
vuosina 2015−2055, vaikka puutuotteiden 
hiilivarastomuutokset sekä puutuottei-
den- ja energian substituutiohyödyt ovat 
tarkastelussa mukana. 

Käytännössä päästöt jatkuvat vielä 
vuosikymmeniä eteenpäin. Vaikka lisä-
hakkuiden kautta saadaan tulevaisuu-
dessa metsien paremman kasvun johdosta 
metsänielua suuremmaksi, lisähakkuut li-
säävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta 
vähintään sadan vuoden ajaksi eteenpäin 
(Kallio ym. 2016, Seppälä ym. 2019). 
Jopa pitemmäksi aikaa, koska ”hiilivelan” 
hyvittäminen edellyttää, että tulevaisuu-
dessa metsän paremmalla kasvulla ja 
hyödyntämisellä poistetaan sama määrä 
hiilidioksidia kuin lisähakkuut tämän vuo-
sisadan aikana aiheuttavat ilmakehään.

Nielumenetyksen aiheuttamaa hiilivel-
kaa voidaan kaventaa, jos talousmetsien 
puuntuotantoa on mahdollista merkit-
tävästi lisätä metsähoidon keinoin ja jos 
puutuotteet suunataan sellaisiin kohtei-
siin, joissa ne korvaavat suuripäästöisiä 
tuotteita ja puutuotteiden hiilivarasto 
säilytetään mahdollisimman pitkään 
yhteiskunnan käytössä ennen poltta-
mista. Muutos on kuitenkin vaikeaa, 
sillä metsäteollisuuden tuotejakauman 
muuttaminen markkinoilla on hidasta 
ja kilpailevat ei-puutuotteet parantavat 
myös hiilijalanjälkeään mentäessä kohti 
vähähiilistä maailmaa. Lisäksi lähimpien 
vuosikymmenien aikana ei pystytä 
lisäämään merkittävästi runkopuun net-
tokasvua. Merkittävä lisäys on odotetta-
vissa vasta 2050-luvulla ja sen jälkeen, jos 
metsänhoitotoimet otetaan onnistuneet 
täysimääräisesti käyttöön (Suomen il-
mastopaneeli 2017) ja metsätuhot eivät 
yleisty merkittävästi tulevaisuudessa.

METSÄNHOIDON KEINOT VAIKUTTAVAT NIIN HITAASTI, ETTEIVÄT NE EHDI 
ESTÄÄ LISÄHAKKUIDEN KIELTEISTÄ VAIKUTUSTA HIILINIELUUN.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Suomen metsien hiilinielut ovat vähentä-
neet ilmakehän hiilidioksidia 1970-luvun 
alusta lähtien. Viime aikoina nielut ovat 
olleet 40−60 prosenttia Suomen fossii-
lisperäisistä päästöistä, mikä korostaa 
nielujen merkitystä Suomen ilmastopo-
litiikassa. Suomen metsien hiilinielu on 
mahdollista säilyttää suurena tämän vuo-
sisadan loppuun, koska metsämme ovat 
keskimäärin nuoria, pieniläpimittaista 
ja harvoja. Tutkitun tiedon perusteella 
hiilensidonnan kannalta optimaalinen 

Kirjallisuus

EU (2018), Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and 

removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and 

Decision No 529/2013/EU. 

Heinonen, T. & Pukkala, T. & Mehtätalo, L. & Asikainen, A. & Kangas J. & Peltola, H. (2017), Scenario Analyses on the Effects of Harvesting 

Intensity on Development of Forest Resources, Timber Supply, Carbon Balance and Biodiversity of Finnish Forestry, Forest Policy and Economics, 80, 

80−98.

Henttonen, H.M. & Nöjd, P. & Mäkinen, H. (2017). Environment-induced Growth Changes in the Finnish Forests During 1971−2010 – An Analysis 

Based on National Forest Inventory, Forest Ecology and Management, 386, 22−36.

Hurmekoski, E. & Myllyviita, T. & Seppälä, J. & Heinonen, T. & Kilpeläinen, A. & Pukkala, T. & Tuomas, M. & Hetemäki, L. & Asikainen, A. & 

Peltola, H. (2019), Impact of Structural Changes in Wood-using Industries on Net Carbon Emissions in Finland, Submitted to Journal of Industrial 

Ecology.

Kallio, A.M.I. & Salminen, O. & Sievänen, R. (2016), Forests in the Finnish Low Carbon Scenarios, Journal of Forest Economics, 23, 45–62.

Kalliokoski, T. & Heinonen, T. & Holder, J. & Mäkelä, A. & Minunno, F. & Lehtonen, A. & Packalen, T. & Peltoniemi, M. & Pukkala, T. & 

Salminen, O. & Scehlhaas, M.-J. & Vauhkonen, J & Kanninen, M. & Seppälä, J. & Ollikainen, M. (2019), Skenaarioanalyysi metsien kehitystä 

kuvaavien mallien ennusteiden yhtäläisyyksistä ja eroista, Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2019.

Kilpeläinen, A. & Strandman, H. & Kellomäki, S. & Seppälä, J. (2014), Assessing the Net Atmospheric Impacts of Wood Production and 

Utilization, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 19, 955−968.

Leskinen, P. & Gardellini, G. & Gonzalez-García, S. & Hurmekoski, E. & Sathre, R. & Seppälä, J. & Smyth, C. & Stern, T. & Verkerk, P.J. 

(2018), Substitution Effects of Wood-based Products in Climate Change Mitigation. From Science to Policy. European Forest Institute. 

Luonnonvarakeskus (2018a), Hakkuukertymä ja puuston poistuma. 

Luonnonvarakeskus (2018b), Runkopuun hakkuut uuteen ennätykseen – yli 72 miljoonaa kuutiometriä.

Maa- ja metsätalousministeriö (2019), Kansallinen metsästrategia 2025:n päivitys. Valtioneuvoston periaatepäätös.

Ministry of Agriculture and Forestry (MMM) and Natural Resources Institute Finland (Luke) (2018), National Forestry Accounting plan 

for Finland. Submission of National Forestry Accounting plan including forest reference level (2021−2025) for Finland (Draft 29 November 2018).

Pukkala (2017), Suomen metsissä on vähän puuta. Arvometsä. 

Tilastokeskus (2019a), Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous –sektorin nielu 20 miljoonaa hiilidioksiditonnia. 

Tilastokeskus (2019b), Vuosisadan lähteet. Puuston kasvu ja poistuma 1879−2017.

Seppälä, J. & Heinonen, T. & Pukkala, T. & Kilpeläinen, A. & Mattila, T. & Myllyvirta, T. & Asikainen, A. & Peltola, H. (2019), Effect of 

Increased Wood Harvesting and Utilization on Required Greenhouse Gas Displacement Factors of Wood-based Products and Fuels. Submitted to 

Environmental Management.

Smyth, C. & Rampley, G. & Lemprière, T.C. & Schwab, O. & Kurz, W.A. (2017), Estimating Product and Energy Substitution Benefits in National-scale 

Mitigation Analyses for Canada, Gcb Bioenergy, 9, 1071–1084. 

Suomen ilmastopaneeli (2017), Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista. Suomen ilmastopaneelin raportteja /2017. 

Suter, F. & Steubing, B. & Hellweg, S. (2017), Life Cycle Impacts and Benefits of Wood Along the Value Chain: The Case of Switzerland, Journal of 

Industrial Ecology, 21, 874–886. 

Tilastokeskus (2019a), Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous –sektorin nielu 20 miljoonaa hiilidioksiditonnia. 

Tilastokeskus (2019b), Vuosisadan lähteet. Puuston kasvu ja poistuma 1879−2017.

hakkuumäärä olisi kuitenkin vielä usei-
den vuosikymmenten ajan selvästi pie-
nempi kuin nykyinen metsästrategian 
mukainen yli 80 milj. m3:n vuotuinen 
hakkuukertymä. 

Luonnonvarakeskuksen mukaan EU:n 
tänä vuonna asettamat ilmastopoliittiset 
velvoitteet metsien hiilinielujen ylläpi-
dolle voidaan saavuttaa ilman metsien 
siirtymistä EU:n pelisäännöissä päästö-
lähteeksi, vaikka metsiemme vuotuiset 
hakkuut kasvavat lähivuosina 83 mil-
joonaan m3:iin vuodessa. Ilmaston kan-

nalta katsottuna kuitenkin hakkuiden 
nostaminen tämän vuosikymmenen alun 
hakkuutasosta (noin 60 milj. m3/vuosi) 
nykyiseen tavoitetasoon ei ole nykyisellä 
metsien hyödyntämistavoilla perustel-
tua. Tutkimustulokset osoittavat, että 
lisähakkuut aiheuttavat metsään ainakin 
tämän vuosisadan ajaksi hiilivajeen, jota 
puutuotteiden hiilivaraston kasvattami-
nen sekä puutuotteiden ja -energian fos-
siilisten päästöjen korvausvaikutukset 
eivät pysty kompensoimaan kuin osit-
tain. •
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lukuvihje

OIKEISTOLAINEN TALOUS-
POLIITTINEN MANIFESTI 

Kirjan otsikko lupaa suomalaisen talous-
ajattelun kritiikkiä. Lukija joutuu kuiten-
kin odottamaan sivulle 47 asti, kunnes 
paljastuu mitä ja keiden talousjattelua 
kritisoidaan. Kyse on talkooajattelusta 
ja topeliaanisesta talkooväestä. Talkoo-
väkeen kuuluu esimerkiksi yhteiskunta-
sopimusta puuhannut pääministeri Juha 
Sipilä. Sen sijaan VM:n virkamiesjohdon 
talousajattelussa ei ole moitteen sijaa. 
Omituista kyllä keskeiset talkooihmiset 
ovat vallassa ollessaan kiltisti noudatta-
neet VM:n virkamiesjohdon ohjeita. 

Esimerkkinä topeliaanisesta yhteistah-
dosta esitetään: ”Vuonna 2015 puutteel-
lisen kustannuskilpailukykymme vuok-
si keskusteluagendalle noussut ikävän 
tuntuinen työvoimakustannusten alen-
taminen voitaisiin välttää tuottavuutta 
nostamalla tai kehittämällä parempia 
tuotteita” (s. 50). Näin ollen talkoo-
väkeen pääsevät myös Haaparanta 
ym. (2017), koska heidän tutkimuksen-
sa mukaan Suomen vahvasti kasvanut 
palveluvienti kilpailee monopolistisilla 
markkinoilla, joilla erottaudutaan tuot-
teiden ominaisuuksilla kuten laadulla. 
Talkooväen ajattelua luvataan jatkossa 
kommentoida. Sitä saa odottaa kauan, ja 

silloinkin se on muuttunut tyyliin ”Suo-
messa ajatellaan …”.

Luku 3 käy perusteellisesti läpi mak-
rotalousteoriaa ja talouskriisin synnyttä-
mää viimeaikaista keskustelua sen tilasta. 
Erityisesti peruskeynesiläinen oppikir-
jamalli selitetään hyvin. Pelkään, että 
luku 3 on alan ulkopuolisille kaavoineen 
ja erityisslangeineen raskasta luettavaa. 
Sama pelko pätee lukuihin 4−6, mutta 
erityisesti lukuun 7, jossa esitellään pe-
rusteellisesti NAIRU-teoriaa. Voi käydä 
kuten Stephen Hawkingin kustantaja 
varoitti: jokainen kaava pudottaa pois 
puolet lukijakunnasta.

FINANSSIPOLITIIKAN KIRISTÄMINEN 
OLI VIRHE
Pitkäaikaisena keynesiläisen finanssi-
politiikan puolestapuhujana Juhana 
Vartiaisella on siitä edelleen hyvääkin 
sanottavaa. Kuitenkin ”lievästi kiristävä 
finanssipolitiikka oli perusteltu valinta 
vuosille 2012–2018” (s. 170). Näin siksi 
että rakenteellisia uudistuksia pitää teh-
dä jo taantuman aikana. 

Rakenteelliset ongelmat eivät tuntu-
neet kuitenkaan haitanneen talouden 
menestystä ennen kriisin puhkeamista. 
Talousnobelisti Robert Solow (1993) 
on osuvasti todennut: ”Sanaa rakenteel-
linen näytetään usein käytettävän vies-
tittämään, että henkilö puhuu jostakin 
syvällisestä tietämättä mistä oikeasti on 
kysymys”. 

On myös tutkimustietoa siitä, että 
huonosti hoidetusta lamasta syntyviä 
taloudellisia ja sosiaalisia menetyksiä ei 
saada koskaan takaisin. Monet hiljattain 
tehdyt tutkimukset vahvistavat kiris-
tyspolitiikan olleen valtava virhe. Alan 
Auerbach ja Juri Gorodnichenko 
(2017) osoittivat kehittyneiden maiden 
aineistolla, että finanssipoliittinen elvy-
tys taantumassa olevassa taloudessa voi 
parantaa julkisen talouden kestävyyttä 
jopa maissa, joissa julkisen velan bkt-
suhde on korkea.

Laurence Ball (2014) on tutkinut 
vuonna 2007 finanssikriisinä alkaneen 
taantuman vaikutuksia potentiaaliseen 
tuotannon kasvuun. Hän osoitti, että 
Sveitsi pois lukien kaikki OECD-maat 
ovat kärsineet. Suomikin löytyi kärsijöi-
den kärkipäästä, mutta kiinnostavampi 
havainto oli, että Ruotsin potentiaalisen 
talouskasvun menetykset olivat suurem-
mat kuin OECD-maissa keskimäärin. Ha-
vainto riittää kyseenalaistamaan Ruotsin 
väitetyn ns. työlinjan menestyksen työ-
markkinoiden ”vapauttamisessa” ja työn 
tarjonnan rakenteellisten ongelmien rat-
kaisussa. 

KIRJOITTAJA EI TIEDÄ SUOMEN TULO-
EROJEN KASVUSTA
Taloudellisella eriarvoisuudella ei ole 
kirjassa juuri mitään roolia. Tähän löy-
tyy kaksi syytä. Tulonjako-ongelmaa ei 
synny makromalleissa, joissa esiintyy 
vain yksi ainoa edustava kansalainen. 
Toiseksi Suomen tuloerojen kehitykses-
tä annetaan hämmästyttävän virheel-
listä tietoa. Ensin todetaan: ”Suomessa 
tuloerot ovat säilyneet 1990-luvun puo-
livälin jälkeen jokseenkin muuttumatto-
mina”. Myöhemmin vielä vahvemmin: ”…
eivätkä Suomen tuloerot ole 1990-luvun 
puolivälin jälkeen kasvaneet lainkaan”. 

Ajanjaksolla 1995–2000 Suomen käy-
tettävissä olevien tulojen erojen kasvu 
Gini-kertoimella mitattuna oli OECD-
maiden nopeinta. Kuten Riihelä ja Tuo-
mala artikkelissaan T&Y:n tässä numeros-
sa selittävät, suhteellinen Gini-kerroin 
aliarvioi tuloerojen kehitystä Suomessa 
tuona aikana, koska suurimmat muutok-
set tapahtuivat aivan ylimmissä tuloissa. 

Tuloerojen kasvun taustalla oleva ve-
ropolitiikka ei saa myöskään huomiota 
kirjassa. Verojärjestelmämme vääristää 
pääoman kohdentumista, sillä reaali-in-
vestointien sijasta listaamattomat yhtiöt 
sijoittavat arvopapereihin ja kiinteistöi-
hin eli kasvattavat nettovarallisuuttaan 
verojen minimoimiseksi. Tämä näkyy 
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keen olemassaolo kuitenkin hyväksytään, 
kunhan se toimii ”järkevästi”. ”Suoma-
lainen ammattiyhdistysliike on kuiten-
kin saanut liikaa valtaa ja se on ollut ha-
luton muuttamaan toimintatapojaan”. 
”Ammattiliitoille olisi … kollektiivisesti 
järkevää luopua osasta neuvotteluvoi-
mastaan ja jättää enemmän sovittavaa 
työpaikoille”. Talouspoliittinen ohjel-
ma tiivistetään: ”Kaikkea tätä voi pitää 
talousliberaalina agendana, ja mielestäni 
on ilmeistä, että Suomi tarvitsee maltil-
lista askelta tällaiseen ”oikeistolaiseen” 
suuntaan”. Vaatimus ei tunnu oikeisto-
poliitikon esittämänä kovin yllättävältä.

Kirja on varsin sujuvasti kirjoitet-
tu, kuten ahkeralta kirjoittajalta sopii 
odottaa. Teksti on usein sangen korkea-
lentoista. Vahvoja väitteitä esitetään 
lähes solkenaan, perusteluja sen sijaan 
vähemmän. 

Turhaan vaatimattomuuteen ei Juha-
nalla ole tapana sortua. Ei nytkään. Si-
vulla 52 hän asettaa itsensä Karl Marxin 
rinnalle: ”Varhainen poliittisen talous-
tieteen edustaja Karl Marx kritisoi aivan 
samalla tavalla kuin nyt minä sellaisia hy-
väntahtoisia maailmanparantajia – hänen 
tapauksessaan utooppisia sosialisteja 
– jot ka perustivat politiikkansa hyvään 
tahtoon eivätkä talouden tieteelliseen 
analyysiin.”
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myös Tilastokeskuksen Varallisuusai-
neistosta, jonka mukaan varakkaiden 
listaamattomien yhtiöiden omistajien 
varallisuutta on kasvattanut nimenomaan 
rahoitusvarallisuus. Uusin vuotta 2016 
koskeva Tilastokeskuksen varallisuusai-
neisto kertoo saman kehityksen jatkuvan.

Lisäksi EKP:n arvopaperiostot ovat 
edelleen vahvistaneet tätä kehitystä. Re-
aali-investoinnit vähenivät 2011 jälkeen. 
Näin ollen ”uusi” raha ei kulkeutunut 
tuotannollisen pääoman kasvattamiseen, 
vaan se on mennyt kasvattamaan kau-
punkimaan, rakennusten ja kiinteistöjen 
arvoja. Koska tuotannollinen pääoma ei 
kasva, työntekijöiden tuottavuuden on 
vaikea nousta. 

TYÖMARKKINAT OVAT ERILAISET
Rahoitusmarkkinat eivät saa kirjassa juu-
rikaan huomiota. Julkistalouden pulmia 
esitellään erityisesti luvussa 6 omituisen 
numeroesimerkin avulla. Julkistaloutta 
koskeva tutkimustieto sivuutetaan ko-
konaan. Tämä on hämmästyttävää, kos-
ka kirjan suuria huolenaiheita on julkisen 
talouden tila nyt ja etenkin tulevaisuudes-
sa. Luulisi julkistalouden tutkimuksella 
olevan suhteellista etua näissä asioissa.

Työmarkkinat ovat kuitenkin kaiken 
ylikäyvä asia. Sitä kuvaa jo luvun 7 ot-
sikko: Työmarkkinat ratkaisevat. Niiden 
kuvitellaan tai toivotaan olevan puhtaim-
man neoklassisen mallin mukaisia, missä 
hinta välittää informaatiota vain ja aino-
astaan niukkuuksista. 

Toimiakseen talous kuitenkin tarvit-
see informaatiota työntekijöiden, yri-
tysten, tuotteiden jne. ominaisuuksista. 
Työmarkkinat eivät ole verrattavissa 
tavanomaisiin, päivittäin ostettavien ja 
myytävien hyödykkeiden markkinoihin. 
Työmarkkinoilla sekä työntekijä että 
työnantaja kohtaavat huomattavasti 
hankalamman etsintätilanteen. Tavan-
omaisessa kysyntä-tarjonta-analyysissa 
ei oteta huomioon konventioita, norme-
ja ja muita sosiaalisia tekijöitä. Monissa 
tilanteissa työmarkkinoiden kysyntä ja 
tarjonta asettavat vain palkkojen ylä- ja 
alarajat. Osapuolten neuvotteluvoimat 
määräävät, mihin palkat asettuvat näiden 
rajojen sisällä.  

Työmarkkinoiden joustoja kaipaavat 
kuvittelevat siis elävänsä täydellisen 
kilpailun ja informaation maailmassa, 

jota valtio ja työmarkkinajärjestöt toimil-
laan vääristävät. Alan Manning (2006) 
osoittaa Britannian aineistolla, että pai-
kalliset monopsonit (yksinostajat) ovat 
paljon luultua yleisempiä. Manning mää-
rittelee monopsonin perusoppikirjoja 
laajemmin ottamalla huomioon erilai-
set kitkatekijät, jotka sitovat työntekijää 
paikkakunnalle. Paikallisesti työnteki-
jällä on hyvin vähän vaihtoehtoja, mikä 
on totta varsinkin pitkien etäisyyksien 
Suomessa. Vaatimukset lisätä paikallis-
ta sopimista tarkoittaisi monopsonien ja 
oligopsonien aseman vahvistamista. Eikö 
tämä ole juuri ”jäykkyyksien” lisäämistä?

Suomen julkisen sektorin työllisyys-
osuus on jäljessä muista Pohjoismaista. 
Ruotsissa julkisen sektorin työllisyys-
osuus laski jonkin verran edellisen por-
varihallituksen aikana, kun yksityisen 
sote-tuotanto kasvoi. Muissa Pohjois-
maissa terveydenhoitoon uhrataan sel-
västi Suomea enemmän rahaa suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Tästä syystä 
niissä on esimerkiksi julkisessa tervey-
denhoidossa myös enemmän työnteki-
jöitä kuin meillä. Ero Suomen muiden 
Pohjoismaiden työllisyysasteiden välillä 
selittyy pitkälti julkisen sektorin työlli-
syysosuuksilla.

Sivulla 224 Vartiainen väittää, että 
”Ruotsin ja Suomen työttömyysasteet 
ovat kulkeneet viimeisten 13 vuoden ai-
kana jokseenkin samaa tahtia”. OECD:n 
tilastojen perusteella ne eivät ole kulke-
neet. Ne kulkivat samaa tahtia vuodes-
ta 2005 vuoteen 2012. Tämän jälkeen 
Suomessa työttömyys jatkoi kasvuaan 
ja Ruotsissa taas työttömyys väheni. 
Vuodesta 2012 eteenpäin Suomessa fi-
nanssipolitiikka kiristettiin ja Ruotsissa 
kevennettiin. 

Samalla sivulla kirjoittaja väittää myös, 
että ”sen sijaan Suomen investoinnit ovat 
olleet vuoden 2009 jälkeen alamaissa, 
aivan kuten sopii odottaakin taloudessa, 
jonka työvoima pienenee”. Tosiasiassa 
investoinnit lähtivät jyrkkään laskuun 
vuoden 2011 jälkeen kireän finanssipo-
litiikan aikana.

TALOUSPOLIITTINEN MISSIO ON 
OIKEISTOLAINEN
Kirjan keskeinen viesti on, että kolmi-
kantaisen korporatismin perinteestä pi-
täisi päästä eroon. Ammattiyhdistysliik-
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artikkeli

Tuloeroja koskevat tilastot 
ja niistä lasketut tilasto-
suureet saavat aika-ajoin 
huomiota mediassa, tut-
kijoiden ja poliitikkojen 

puheenvuoroissa. Tuloerojen mittareita 
käytetään usein kahteen tarkoitukseen: 
ovatko tuloerot kasvaneet vai kaventu-
neet, tai ovatko tuloerot suuret vai pie-
net? Ylivoimaisesti suosituin käytetyistä 
tuloeromitoista on suhteellinen Gini-
kerroin.1 Se saa arvoja nollan ja sadan 
välillä; nolla tarkoittaa, ettei tuloeroja 
ole lainkaan, ja 100 taas tarkoittaa tulo-
jen keskittyneen yhdelle henkilölle. Vali-
tettavan usein Gini-kertoimeen tutustu-
minen jää tähän tietoon. Varsin yleinen 
käsitys tuntuu olevan, että muutokset 
tuloeroissa ovat yhtä kuin muutokset 
Gini-kertoimessa.  

Taustaksi tuloerojen mittaamiselle ja 
käytetyille mitoille on hyvä tarkastella, 
miten käytettävissä olevat tulot2 ovat 
kehittyneet eri kohdissa tulonjakaumaa. 
Kuviot 1 ja 2 esittävät reaalisten käytettä-
vissä olevien tulojen kehityksen neljässä 
tulonsaajaryhmässä. Kussakin ryhmässä 
seurataan sekä ryhmän keskiarvoa että 
mediaania. Suurituloisin 20 prosenttia 
jaetaan kahteen ryhmään: suurituloisin 

prosentti ja loput tulonsaajat, kun ylin 
prosentti on siitä vähennetty (so. pro-
senttipisteiden 99 ja 80 väli). Seuraavaa 
ryhmä koostuu 60 prosentista tuloja-
kauman keskeltä, jolloin pienituloisiksi 
jää 20 prosenttia. Useissa tutkimuksissa 
juuri tätä keskellä olevaa 60 prosenttia 
kutsutaan ”keskiluokaksi” (ks. esimer-
kiksi Atkinson ja Brandolini 2013). 

Kuviosta 1 havaitaan, että tulokehitys 
on ollut varsin maltillista ”keskiluokassa” 
ja alimmassa 20 prosentissa. Keskimää-
räinen kasvu ylimmän 20 prosentin kes-
kuudessa oli myös melko vaatimatonta 
verrattuna ylimpään yhteen prosenttiin, 
joka repäisi 1990-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla kaulaa muihin. 

Suurituloisimman 
prosentin ja etenkin 

promillen tulojen nousu on 
ollut voimakasta verrattuna 

muihin.

Jos mennään vielä ylemmäs ylimpään 
promilleen, kasvu on ollut aivan omissa 
lukemissaan3. Sen voi päätellä jo siitä, 
että kuviossa ylimmän yhden prosentin 

keskiarvo ja mediaani ovat loitonneet 
kauas toisistaan. Toisin kuin keskiarvoon, 
mediaaniin ei vaikuta kaikkein suuritu-
loisimpien tulojen kasvu.4 Itse asiassa 
mediaanin ja keskiarvon suhde on kelpo 
tuloeromitta. Alimmassa ryhmässä medi-
aani ja keskiarvo ovat lähes samat kuvion 
skaalassa. 

Kuvio 2 taas kuvaa suhteellista kasvua 
näissä samoissa ryhmissä. Ylimmän yh-
den prosentin tulot kasvoivat vuodesta 
1995 vuoteen 2007 158 prosenttia, ”kes-
kiluokan” 36 prosenttia ja alimman 20 
prosentin 15 prosenttia. Kuvion 2 skaa-
laan ei mahdu ylimmän promillen tulo-
jen kasvua. Se oli tuolla ajanjaksolla 252 
prosenttia!

TULOEROMITAT JA TULONJAKO-
ARVOSTUKSET
Voidaanko tuloeromittojen avulla sa-
noa riidattomasti, miten voimakkaasti 
tuloerot kasvavat tai supistuvat? Jotta 
voimme vastata tähän, tarvitaan tietoa 
tuloeromittojen ominaisuuksista. Varsin 
yleinen harhakäsitys on, että Gini-kertoi-
meen ei sisälly tulonjakoarvotuksia, joten 
sitä kutsutaan usein tilastolliseksi tulon-
jakomitaksi. Gini-kerroin ei kuitenkaan 
ole puhtaasti tilastollinen mitta, vaan sen 

Ovatko tuloerot Suomessa kasvaneet 
luultua enemmän?•

Usein väitetään, että tuloerot eivät ole Suomessa enää kasvaneet 2000-luvulla. Väite ei pidä paikkaansa, oli 
mittarina sitten vuosituloihin tai viiden vuoden keskituloihin perustuvat suhteelliset Gini-kertoimet. Viimeisten 

reilun kahdenkymmenen vuoden aikana Suomessa tuloerojen suurimmat muutokset ovat tapahtuneet ylimmissä 
tuloissa. Gini-kerroin, toisin kuin tuloerotutkijoiden suosittelema logaritminen keskiarvopoikkeama eli MLD-

mitta, reagoi näihin muutoksiin lievästi. Tuloerot mitattuna MLD-mitalla tai absoluuttisella Gini-kertoimella ovat 
kasvaneet Suomessa selvästi voimakkaammin kuin on luultu suhteellisen Gini-kertoimen perusteella. 
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Marja Riihelä ja 
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tavat, että kaikki tuloeromitat 
aliarvioivat tuloeroja, koska 
tulonjakoaineistosta puuttuu 
vakuutuskuorissa ja holding-

yhtiöissä veroilta suojassa 
olevaa tuloa.
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on niin hallitsevassa asemassa tuloeroja 
arvioitaessa. Ei ole ollenkaan selvää, mitä 
suhteellisen Gini-kertoimen muutos itse 
asiassa tarkoittaa. 

Gini-kertoimen pieneneminen ei vält-
tämättä tarkoita kaikkien mielestä eriar-
voisuuden vähentymistä. Tiukasti ottaen 
se tarkoittaa sitä vain niiden mielestä, 
jotka hyväksyvät Gini-kertoimen taus-
talla olevat tulonjakoarvostukset. Näin 
ollen on tarpeellista tarkastella mittoja, 
jotka perustuvat eksplisiittisesti tulon-
jakoarvostuksiin. Tällöin puhutaan nor-
matiivisista tulonjakomitoista. 

Atkinsonin tuloeromitta 
ottaa huomioon 

eksplisiittisesti tulonjakoa 
koskevat arvostukset.

Klassikkoartikkelissaan Atkinson 
(1970) totesi, että kysymys tuloerojen 
muutoksista vaati arvoarvostelmien 
täsmentämistä. Hän myös kehitti mitan, 
joka tunnetaan Atkinsonin tuloeromit-
tana. Atkinsonin mitta ottaa huomioon 
tulonjakotavoitteet niitä kuvaavan para-
metrin ε avulla. Tämä parametri kuvaa, 
miten paljon yhteiskunta panee painoa 
tuloerojen tasoitta miselle. Parametri ε 
saa arvoja nollasta äärettömään. Para-
metrin arvolla nolla yhteiskunta liittää 
saman hyvinvointipainon jokaiselle tu-
lonsaajalle, ja arvolla ääretön yhteiskunta 
on kiinnostunut vain pienituloisimmasta 
tulonsaajaryhmästä. 

Atkinsonin mitta ilmaisee sen osuuden 
nykyisistä kokonaistuloista, jotka tarvit-
taisiin nykyisen tulonjaon tuottaman hy-
vinvoinnin saavuttamiseksi tilanteessa, 
jossa tulot olisi jaettu tasan. Esimerkiksi 
jos Atkinsonin mitta saa arvon 0,15, niin 
nykyinen hyvinvointi voitaisiin saavuttaa 
jo 85 prosentilla nykyisistä kokonaistu-
loista6 (0,85 = 1- 0,15). Vaihtoehtoinen 
tulkinta on, että uudelleenjaon avulla 
saatu tasaisempi tulonjako merkitsisi sa-
maa kuin kokonaistulojen nostaminen 15 
prosentilla. Näin ollen Atkinsonin mitta 
voidaan tulkita sekä eriarvoisuusmitta-
na että indeksinä, joka ilmaisee tulojen 
uudelleenjaosta saatavan potentiaalisen 
hyvinvointivoiton. 

taustalla on implisiittisiä tulonjakoarvos-
tuksia. 

Gini-kerroin on erityisen herkkä tyy-
pillisen tulonjakauman keskivaiheilla ta-
pahtuville muutoksille. Se johtuu tulon-
jakoa koskevista arvostuksista: lisäeuro 
henkilölle, jonka tulot ovat suuremmat 
kuin 20 prosentilla pienituloisimmas-
ta väestöstä, saa nelinkertaisen painon 
verrattuna henkilöön, jonka tulot ovat 
pienemmät kuin 20 prosentilla suuri-
tuloisimmasta väestöstä. Mitä suurem-
piin tuloihin mennään sitä pienemmän 
painon tulonlisäykset Gini-kertoimessa 
saavat5. 

Gini-kerroin ei ole pelkkä 
tilastollinen tuloeromittari, 

vaan sen taustalla on lukkoon 
lyödyt tulonjakoa koskevat 

arvostukset.

Politiikkamuutosten tulonjakovaiku-
tusten selvittäminen on yleistynyt myös 
Suomessa, mutta vaikutukset esitetään 
jostain syystä lähes aina suhteellisen 
Gini-kertoimen muutoksina. On syytä ih-
metellä, miksi suhteellinen Gini-kerroin 
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PALKKOJEN PROSENTTIMÄÄRÄISET KOROTUKSET LISÄÄVÄT ABSOLUUTTISIA 
TULOEROJA.

OVATKO TULOEROT SUHTEELLISIA VAI 
ABSOLUUTTISIA? 
Suhteellisen näkemyksen mukaan tu-
loerot eivät muutu, vaikka kaikkien tu-
lonsaajien tulot esimerkiksi kaksinker-
taistuisivat. Kuvitellaan tilanne, jossa 
yhden tulot ovat 1000 euroa ja toisen 
tulot ovat 10 000 euroa. Jos kummankin 
tulot jostain syystä kaksinkertaistuisi-
vat, niin tulojen suhde pysyisi samana 
eli kymmenkertaisena. Sen sijaan ab-
soluuttinen ero heidän tulojensa välillä 
muuttuu 9 000 eurosta 18 000 euroon. 
Olemmeko edelleen sitä mieltä, että tu-
loerot ovat pysyneet muuttumattomina? 

Ranskalainen taloustieteilijä Serge 
Kolm (1976) havainnollisti asiaa esimer-
killä Ranskasta. Vuoden 1968 toukokuun 
suurten mielenosoitusten seurauksena 
syntyi sopimus, jolla kaikkien palkkoja 
korotettiin 13 prosenttia. Kuitenkin mo-
net mielenosoittajista kokivat tulleensa 
petetyiksi, koska yhtä suuri prosenttiko-
rotus johti heidän mielestään eriarvoi-
suuden kasvuun. Kolm kutsui suhteel-
lisia tuloeromittoja oikeistolaisiksi ja 
absoluuttisia mittoja vasemmistolaisiksi 
mitoiksi. 

Sama asetelma on tullut esille mones-
ti Suomessa, kun on kiistelty verojen tai 
palkkojen alentamisesta tai korottami-
sesta joko prosentti- tai euromääräisesti: 
oikeistolaiset ovat perinteisesti vanno-
neet prosenttimuutosten ja vasemmisto-
laiset euromääräisten muutosten nimeen. 
Vuoden 2018 palkkaneuvotteluissa Suo-
messa ajettiin kautta linjan ja suurem-
mitta soraäänittä läpi epäsolidaariset 3,2 
prosentin korotukset. 

MUITA TULOEROMITTOJA: LOGARIT-
MINEN KESKIARVOPOIKKEAMA JA 
TULO-OSUUDET
On toki muitakin tuloeromittoja kuin 
Gini-kerroin. Monet niistä toteuttavat 
samat ominaisuudet kuin suhteellinen 
Gini-kerroin. Esimerkiksi logaritminen 
keskiarvopoikkeama (MLD) toteuttaa 

samat ominaisuudet kuin suhteellinen 
Gini-kerroin, mutta sillä on muita omi-
naisuuksia, joiden takia monet tuloero-
tutkijat suosittelevat käytettäväksi sitä 
Gini-kertoimen sijasta7. Esimerkiksi 
MLD-mitta antaa saman painon tulon 
muutokselle kaikissa tulonjakauman 
kohdissa8. Atkinsonin mitan erikoistapa-
uksessa ε=1 tuloerot muuttuvat Suomen 
tulonjakoaineistolla lähes identtisesti 
MLD-mitan kanssa.9

Tulonjakauman yhteen lukuun purista-
vat mitat eivät tietenkään pysty ottamaan 
huomioon kaikkia tuloeroihin vaikutta-
via seikkoja. Näiden heikkouksien vuoksi 
suosituiksi ovat tulleet tulo-osuusmitat. 
Erityisesti näin on tapahtunut ylimpien 
tulo-osuuksien kehitystä arvioitaessa. 
Tulo-osuusmitat, jotka osoittavat suu-
rituloisimman (varakkaimman) kym-
menyksen tai prosentin osuuden koko-
naistuloista (kokonaisvarallisuudesta), 
antavat selvästi konkreettisemman kuvan 
tuloeroista kuin abstrakti Gini-kerroin. 

TULOEROJEN KEHITYS SUOMESSA ERI 
MITTAREIDEN MUKAAN
Kuviossa 3 verrataan suhteellista ja abso-
luuttista Gini-kerrointa10 ja logaritmista 
keskiarvopoikkeamaa (MLD). Siitä havai-
taan, että mitat eroavat tuloerojen kasvun 
suhteen melkoisesti toisistaan. Suhteelli-
nen Gini-kerroin kasvaa selvästi vähem-
män kuin muut mittarit verrattaessa tu-
loerojen kehitystä aikavälillä 1990–2016 
näillä kolmella mitalla. 

Mikä selittää näitä eroja? Mitat eroa-
vat toisistaan siinä, miten ne painottavat 
muutoksia eri kohdissa tulonjakaumaa 
ja miten ne reagoivat tulon muutoksiin 
keskiarvon yläpuolella11. Cowell ja 
Flachaire (2018) testasivat, miten tu-
lonjakomitat reagoivat yhden henkilön 
tulon kasvuun keskiarvotulon yläpuolel-
la. Tuntuisi luontevalta, että tuloeromi-
tat kertoisivat tuloerojen kasvavan. Näin 
onkin MLD-mitan tapauksessa, mutta 
suhteellinen Gini-kertoimen mukaan tu-

loerot kaventuvat. Näiden kahden seikan 
vuoksi MLD-mitta reagoi voimakkaam-
min ylimpien tulojen kasvuun ja laskuun 
kuin suhteellinen Gini-kerroin. 

MLD-mitta reagoi 
voimakkaammin ylimpien 

tulojen kasvuun ja laskuun kuin 
suhteellinen Gini-kerroin.

Kuvio 3 vahvistaa tämän Suomen aineis-
tolla. Erityisesti MLD-mitta on reagoinut 
suhteellista Gini-kerrointa selvästi voi-
makkaammin ylimpien tulojen kasvuun 
sekä 1990-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla että ajanjaksolla ennen vuotta 2007. 
Esimerkiksi kun Suomessa 1990-luvun 
lopulla suurituloisimpien tulonsaajien 
käytettävissä olevien tulojen tulo-osuu-
det moninkertaistuivat12, Gini-kertoimen 
muutos oli huomattavasti maltillisempi. 

Kuviosta 3 nähdään niin ikään, että tu-
loerojen kasvu on ollut myös absoluut-
tisella Gini-kertoimella mitattuna hyvin 
yhtäjaksoista 1990-luvun puolivälistä 
aina vuoteen 2007. Absoluuttisella Gini-
kertoimella mitattuna, kun myyntivoitot 
otetaan pois, kasvu on ollut yhtäjaksoista 
koko kuvion 3 kuvaaman periodin ajan. 

Kuten kuviosta 1 huomattiin, ylimmän 
tulonsaajaprosentin reaalisten käytettä-
vissä olevien tulojen mediaani ja keski-
arvo loittonivat toisistaan. Tämä vihjasi 
siitä, että ylin promille tulonsaajista on 
erkaantunut kauas muun ylimmän yhden 
prosentin yläpuolelle. Tulo-osuudet ovat 
vaihtoehtoinen tapa kuvata ylimpien tu-
lojen merkitystä tulonjakaumassa. 

Kuviossa 4, joka perustuu vuodesta 
1995 lähtien saatavissa olevaan tulonjaon 
kokonaisaineistoon, kuvataan ylimpien 
tulo-osuuksien kehitystä. Kaikkein suuri-
tuloisimman promillen bruttotulo-osuus 
oli vuonna 2000 lähes 40-kertainen 
heidän suhteelliseen väestöosuuteensa 
nähden. Vuonna 2007 se oli hiukan alle 
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Kuvio 4. Ylimmän promillen ja muun ylimmän prosentin tulo-osuudet.

Lähde: Tulonjakotilaston kokonaisaineisto, Tilastokeskus sekä Riihelä & Tuomala (2018).
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Kuvio 3. Tuloerojen kehitys 1990−2016 eri tuloeromitoilla mitattuna.

Lähde: Tulonjakotilaston kokonaisaineisto, Tilastokeskus.

huomattavasti pienemmät promillen 
käytettävissä olevien tulojen ja brutto-
tulojen tulo-osuuksissa välillä. Tämä 
viittaa siihen, että ylimmän promillen 
keskimääräiset veroasteet (maksetut 
verot suhteessa ansio- ja pääomatulojen 
kokonaissummaan) ovat pienemmät kuin 
välillä 99,0–99,9. Ylimmässä promilles-
sa vuosina 2003 ja 2004 keskimääräiset 
veroasteet olivat jopa pienemmät kuin 
keskimääräinen veroaste keskimääräisen 
tulon kohdalla. Kuitenkin monet poliiti-
kot toistelevat Suomen ennätyksellisen 
ankaraa progressiota. 

PUUTTUVAT TULOTIEDOT VAIKEUT-
TAVAT TULO- JA VARALLISUUSEROJEN 
TUTKIMISTA
On kuitenkin perusteita epäillä, että 
kuvion 3 mittojen antamat arvot ja ku-
vioiden 4 ylimmän yhden prosentin ja 
varsinkin ylimmän promillen tulo-osuu-
det ovat alakanttiin. Erityisesti näin on 
vuoden 2005 veroreformin jälkeen. Osa 
ylimmistä tuloista on poissa tulonjako-
tilastoista. Tulonjakoaineistossa ei ole 
tietoa holding-yhtiöiden sisään jäävästä 
tulosta ja sen kehityksestä, joten emme 
tiedä, miten yrityksen tulo on kohdistu-
nut sen omistajille. 

Rahoitussektori on tarjonnut, edus-
kunnan hyväksymän lain ansiosta, ve-
roilta suojautumista helpottamaan 
yrityksille ja varakkaille yksityishenki-
löille erilaisia sopimuksia, niin sanottu-
ja vakuutuskuoria13. Näiden sopimusten 
puitteissa kertyvät tulot (kuten osingot 
ja myyntivoitot) eivät näy tulonjakotilas-
toissa.14 Ne näkyvät vasta kun tuloja nos-
tetaan näistä sopimuksista, mutta näin 
toteutunut varallisuuden kasvu ei näy 
varallisuustilastoissa. Sen sijaan niiden 
arvonnousuihin ei kohdistu tuloveroa. 

Lisäksi varallisuusvero lakkautettiin 
vuonna 2005, ja veroparatiiseihin kätke-
tyt tulot ja varallisuudet eivät tietenkään 
näy tilastoissa. Varallisuusaineistosta tie-
dämme varallisuuserojen kasvaneen pit-
kään jatkuneen taantuman aikanakin (ks. 
Riihelä ym. 2017, Törmälehto 2018). 
Kasvun moottorina on ollut listaamatto-
mien osakeyhtiöiden nettovarallisuuden 
kasvu. Erityisesti rahoitusvarallisuus on 
kasvanut. Reaali-investoinnit taas olivat 
vahvasti laskutrendillä. 

30-kertainen ja viimeisinä vuosina noin 
20-kertainen. Vuonna 1985 vastaava luku 
oli 5-kertainen (Riihelä ym. 2010). Vuo-
den 2007 jälkeen ylimmät tulo-osuudet 
näyttäisivät pienentyneen. Tästä syys-

tä tuloeromittojen mukaan tuloerojen 
kasvu olisi pysähtynyt. Onko näin todel-
lisuudessa tapahtunut? Palataan tähän 
hetken päästä. 

Kuviosta 4 havaitaan myös, että tulon-
saajien ylimmän promillen käytettävissä 
olevien tulojen tulo-osuus on lähes sama 
kuin bruttotulojen tulo-osuus. Kun ver-
taa ylimmän promillen tilannetta ylim-
män prosentin siihen tulo-osuuteen, 
josta on poistettu suurituloisin promille 
(väli 99,0–99,9), havaitaan erojen olevan 

Suomessa tulonjakauman 
yläpäässä verotus on regres-

siivistä: keskimääräinen veroaste 
laskee tulojen kasvaessa.
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Vuoden 1993 veroreformi, jolloin an-
siotulo- ja pääomatuloverotus eriytet-
tiin, loi vahvan kannustimen osinkojen 
ja myyntivoittojen ottamiseen ulos yri-
tyksestä. Vuoden 2005 reformi ja sen 
jälkeiset muutokset ovat jossain määrin 
kulkeneet eri suuntaan, mutta veroilta 
voidaan edelleen suojautua esimerkiksi 
sijoitus- tai holding-yhtiöiden avulla. 

Varakkaiden henkilöiden 
käyttämien vakuutuskuorien 

sijoitustuotot eivät näy 
tulonjakotilastoissa.

Alstadsetter et al. (2016) arvioi-
vat Norjan aineistolla, miten ylimmät 
tulo-osuudet muuttuvat, kun yrityksen 
sisään jäävä, veroilta suojassa oleva tulo 
otetaan huomioon. Norjan tilastokeskus 
pystyi rekisteritietojen avulla yhdistä-
mään yrityksen tulon sen kaikille suo-
rille ja epäsuorille omistajille. Tulokset 
olivat häkellyttäviä: esimerkiksi ylim-
män tulonsaajapromillen tulo-osuuden 
havaittiin kaksinkertaistuneen Norjassa 
vuoden 2005 veroreformin jälkeen.15 
Veroreformissa tehtiin suuri muutos 
ottamalla käyttöön osakkeenomistajan 
osinkovero, millä saatiin tulonmuunto 
kuriin, mutta samalla syntyi houkutus 
jättää tuloja yritykseen verolta suojaan. 

Onko jotakin samanlaista tapahtunut 
Suomessa? Ei varmastikaan samassa 
määrin kuin Norjassa, sillä täällä voi 
Norjaan verrattuna ottaa listaamatto-
masta yrityksestä edelleen huomattavasti 
enemmän verovapaita osinkoja. Toisaal-
ta pörssiosinkojen verotus on Suomes-
sa kiristynyt, mistä johtuen varakkaille 
pörssiyhtiöiden omistajille tuli entistä 
suurempi kannustin suojautua veroilta 
holding-yhtiöiden avulla. Holding-yhtiön 
pörssiyhtiöstä saama osinko on verova-
paata tuloa, jos se omistaa tämän osake-
pääomasta vähintään 10 prosenttia.

PITEMMÄN AJANJAKSON TULOT JA 
TULOEROT
Tähän asti tuloerojen tarkastelut perus-
tuivat vuosittaiseen tulotietoon. Edellä 
esitetyt poikkileikkausjakaumat saat-
tavat antaa niistä erilaisen kuvan kuin 
pitemmän ajan tulo. Useinhan väitetään, 
että tuloerojen kasvusta ei kannata vä-
littää, koska tulot vaihtelevat vuosittain. 
”Tänään on minun vuoroni, huomenna 
taas sinun.” Pitemmän aikavälin (eli py-
syvämmän) tulon jakautuminen liittyy 
läheisesti liikkuvuuteen tulojakaumassa 
suurempiin tai pienempiin tuloihin päin. 
Miten tuloliikkuvuus vaikuttaa tuloeroi-
hin, kun tarkastellaan pitemmän aikavä-
lin tuloa? 

Tulonjaon kokonaisaineiston avulla 
voimme seurata samojen ihmisten tulo-
jen kehitystä pitemmällä ajalla. Henki-
löiden tulot vaihtelevat enemmän tai vä-
hemmän vuodesta toiseen. Näin ollen on 
selvää, että useamman vuoden keskitulot 
muuttuvat vähemmän kuin vuositulot ja 
että näin ne tasoittavat tuloeroja. Kuvio 5 
osoittaa kuitenkin, että myös viiden vuo-

den keskituloilla laskettuna tuloerot ovat 
kasvaneet. Kasvu on ollut tasaista peri-
odiin 2004–2008 asti. MLD-mitalla mi-
tattuna ne ovat kasvaneet selvästi Ginillä 
mitattuja enemmän. 

Useamman vuoden keskitulojen muut-
tumisella vuosituloja vähemmän on selvä 
yhteys siihen, kuinka henkilöiden tulot 
vaihtelevat vuodesta toiseen. Tätä muu-
tosta tai toisinpäin tarkasteltuna pysy-
vyyttä voidaan mitata monella tavalla. 
Seuraava indikaattori kuvaa pysyvyyttä 
siten, että henkilö, joka tarkasteluperi-
odina ja sitä edeltävän kolmen vuoden 
aikana on ollut samassa tuloluokassa 
vähintään kaksi kertaa, kuuluu ns. pysy-
vään joukkoon.

Liikkuvuus ja pysyvyys eri 
tuloluokkien välillä vaikuttavat 

pitemmän aikavälin tulojen eroihin.

Tuloluokkien määrittely vaikuttaa sii-
hen, kuinka pysyvästi henkilöt ovat 
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Kuvio 5. Eriarvoisuusmittojen kasvu, kun tulot 5 vuoden keskimääräiset käytet-
tävissä olevat tulot, indeksi 1995−1999=1.

Lähde: Tulonjakotilaston kokonaisaineisto 1995−2014, Tilastokeskus.

JOS OMISTAA PÖRSSIYHTIÖSTÄ VÄHINTÄÄN 10 PROSENTTIA HOLDING-
YHTIÖN KAUTTA, NIIN OSINGOT OVAT VEROVAPAATA TULOA.
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tietyssä tuloluokassa. Jos luokituksen 
tekee tulokymmenyksittäin, pysyvyyttä 
on eniten ylimmässä ja alimmassa tu-
lokymmenyksessä. Pysyvyys pienenee 
tasoltaan tulokymmenyksissä mediaa-
nituloa kohti mentäessä ja kasvaa tulo-
kymmenyksissä, jotka ovat mediaanitu-
lon yläpuolella. Koska väestö keskittyy 
voimakkaammin keskitulon ympärille, 
ovat tulorajat keskimmäisissä tulokym-
menyksissä lähempänä toisiaan kuin ja-
kauman ääripäissä, joka helpottaa siir-
tymistä tuloluokasta toiseen. Pysyvyys 
keskimmäisissä tulokymmenyksissä on 
siksi pienempää.

Kuviossa 6 tulokymmenyksiä on yh-
distelty, ja pysyvyyttä tarkastellaan sa-
moissa tuloryhmissä kuin kuvioissa 1 ja 
2 eli alimmassa 20 prosentissa, ns. kes-
kituloisilla (20–80 prosenttipisteissä), 
ylimmällä 20 prosentilla (pois lukien 
ylin prosentti), ylimmällä prosentilla ja 
ylimmässä promillessa. Keskituloisten 
(60 prosenttia väestöstä) kohdalla havai-
taan, että pysyvyys on suurta. Olennaista 
on kuitenkin se, että pysyvyys on kasva-
nut ajassa kaikissa tuloryhmissä. Tarkas-

teltaessa tulonsaajien ylintä prosenttia 
ja promillea havaitaan, että pysyvyys 
on kasvanut eniten näissä tuloluokissa. 
Ylimmässä promillessa pysyvyys vaihte-
lee enemmän kuin ylimmässä prosentissa 
(kuvio 6). 

LOPUKSI 
Suomalaisessa tuloerokeskustelussa tuo-
daan toistuvasti esille, että Suomen tu-
loerot ovat edelleen maailman pienimpiä 
ja että tuloerot eivät ole enää kasvaneet 
2000-luvulla. Jälkimmäisen väitteen 
voi helposti kumota: tuloerot kasvoivat 
1990-luvun puolivälistä vuoteen 2007 
asti, ja pienen notkahduksen jälkeen ne 
ovat jääneet talouden taantuman aikana 
korkealle tasolle. Se, kuinka voimakkaasti 
tuloerot ovat sitten muuttuneet, on riip-
puvainen siitä, miten tuloeroja mitataan. 
Tuloeroja mitataan ja vertaillaan eri ajan-
kohtien ja eri maiden välillä lähes aina 
suhteellisella Gini-kertoimella. Se aset-
taa pienen painon muutoksille ylimmis-
sä tuloissa. Koska Suomessa suurimmat 
muutokset viimeisen reilun kahdenkym-
menen vuoden aikana ovat tapahtuneet 

juuri ylimmissä tuloissa, Gini-kerroin, 
toisin kuin MLD-mitta, reagoi näihin 
muutoksiin lievästi.

Tulokehitystä arvioitiin vuositulojen 
lisäksi viiden vuoden keskiarvotuloihin 
perustuvilla mitoilla, jolloin voitiin ottaa 
paremmin huomioon voimakkaasti vaih-
televien tuloerien, kuten myyntivoitto-
jen, vaikutus tuloeroihin. Näinkin arvi-
oitu tuloerokehitys vahvistaa tuloerojen 
kasvaneen yhtäjaksoisesti 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen loppu-
puolelle asti. Pysyvyys sekä ylimmissä 
että alimmissa tuloryhmissä on sitkisty-
nyt viimeisten vuosikymmenten aikana. 
1990-luvulta lähtien tuloerokehityksessä 
on ilmennyt vahvistuvaa polarisoitumis-
ta molempiin suuntiin mediaanitulosta. 
Ylimpien tuloryhmien kasvattaessa 
osuuttaan kokonaistuloista alimmat ja 
keskituloiset ryhmät ovat menettäneet 
osuuttaan.16  

Tuloerojen kehitystä arvioitaessa on 
syytä muistaa, että verojärjestelmämme 
tarjoaa edelleen varakkaille omistajille 
verosuunnittelureitin. Se on mahdollis-
tanut 1990-luvun puolivälin jälkeisen 
roiman tuloerojen kasvun. Näin ollen mi-
tään esteitä ei ole ylimpien tulo-osuuksi-
en kasvulle jatkossakaan.17 Lisäksi vakuu-
tuskuorissa ja holdingyhtiössä veroilta 
suojassa olevien tulojen puuttumisen 
vuoksi tuloeromitoilla mitatut tuloerot 
ja ylimmät tulo-osuudet ovat artikke-
limme kuvioissa aliarvioita. Erityisesti 
tämä koskee tuloerokehitystä viimeisen 
kymmenen vuoden ajalta.

Aineistopuutteista huolimatta voimme 
sanoa, että tuloerot ovat Suomessa kas-
vaneet voimakkaammin kuin on luultu 
suhteellisen Gini-kertoimen perusteella. 
Väitteet Suomen pienistä tuloeroista mo-
niin muihin maihin verrattuna perustuvat 
myös Gini-kertoimiin. Gini-kertoimilla 
mitatut tuloerot ovat kasvaneet reippaas-
ti myös maissa, joita on totuttu pitämään 
pienten tuloerojen maina, kuten Pohjois-
maissa (Aaberge et al. 2018). •
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Kuvio 6. Henkilö kuuluu vähintään kolmena periodina neljästä samaan tuloluokkaan.

Lähde: Tulonjakotilaston kokonaisaineisto 1995−2014, Tilastokeskus.

PYSYVYYS ON KASVANUT ENITEN TULONSAAJIEN YLIMMÄSSÄ PROSENTISSA 
JA YLIMMÄSSÄ PROMILLESSA.
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Viitteet

• Kirjoittajat kuuluvat Suomen Akatemian Stra-

tegisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittamaan 

konsortioon ”Work, Inequality and Public Policy” 

(No. 293120).

1 Gini-kertoimessa kaikkien tuloparien vertailut 

suhteutetaan keskimääräiseen tuloon. Gini-kerroin 

on saanut nimensä italialaiselta tilastotieteilijältä 

Corrado Giniltä (1912). Hänen ansionsa oli 

lähinnä mitan popularisoinnissa.

2 Käytettävissä olevat tulot saadaan, kun kotitalou-

den palkka-, yrittäjä- ja pääomatuloihin lisätään 

saadut tulonsiirrot ja vähennetään maksetut välit-

tömät verot. Ekvivalenttitulo on tulokäsite, jolla 

pyritään saamaan erityyppisissä kotitalouksissa 

asuvat henkilöt vertailukelpoisiksi. Tämä saadaan 

jakamalla kotitalouden tulot kulutusyksikköluvul-

la. Artikkelissa kulutusyksikkönä käytetään kulu-

tusyksikkölukua, jossa kotitalouden ensimmäinen 

aikuinen saa painon 1, seuraavat yli 13-vuotiaat 

painon 0,5 ja lapset painon 0,3. Analyysissä tarkas-

tellaan siis henkilöitä, joiden saamiin ekvivalentti-

tuloihin vaikuttaa sen kotitalouden kokonaistulot, 

jossa henkilö asuu. Riihelä ym. (2010) osoitta-

vat, että ylimmät tulo-osuudet ovat suuremmat 

yksilötuloilla kuin ns. ekvivalenttituloilla, joissa 

on otettu huomioon kotitalouden mittakaavaedut. 

Tulos ei ole yllättävä, koska ylimpiä tuloja on 

ennen muuta vanhemmilla kotitalouksilla, joissa ei 

ole enää lapsia.

3 Suurituloisimpaan promilleen kuuluu Suomessa 

noin 5 000 henkeä. Ylimmän promillen tulot olivat 

keskimäärin 143 000 euroa vuonna 1995, 445 000 

euroa vuonna 2007 ja 318 000 euroa vuonna 2014.

4 Mediaani on tulojen suuruuden mukaan järjeste-

tyn tulonjakauman keskimmäinen havainto.

5 Jos tulojakauma esitetään diskreettinä jakau-

mana, Gini-kertoimen tulonjakopainot voidaan 

esittää kaavana [2-(2i-1)/n] (*), missä i viittaa tu-

lonsaajan järjestyslukuun tulonjakaumassa ja n on 

tulonsaajien lukumäärä. Köyhimmälle i=1, jolloin 

paino lähestyy kakkosta, kun n tulee suureksi. Rik-

kaimmalle henkilölle se on 1/n, joka taas lähestyy 

nollaa, kun n tulee suureksi. Mediaanitulonsaajalle 

(*) on 1, jos n on pariton luku.

6 Atkinsonin mitta parametriarvolla ε = 1 sai arvon 

0,153 Suomessa vuonna 2016.

7 Esimerkiksi näin tekevät London School of 

Economicsin professori Frank Cowell ja ranska-

laisekonomisti Emmanuel Flachaire (2018).

8 MLD = log (m/g) = log(m) – log(g), missä m on 

aritmeettinen ja g on geometrinen keskiarvo. Toi-

sin ilmaistuna se on logaritminen ero aritmeettisen 

ja geometrisen keskiarvon välillä. On selvää, että 

laskettaessa näitä kahta keskiarvoa jokainen tulo 

saa saman painon.

9 Atkinson mitassa (A), parametriarvolla ε = 1 

nykyisen tulonjaon tuottama hyvinvointi, kun tulot 

olisivat jaettu tasan, vastaa geometrista keskiarvoa 

eli A=1-g/m.

10 Absoluuttinen Gini-kerroin saadaan kertomalla 

suhteellinen Gini-kerroin keskimääräisellä tulolla.

11 He kutsuivat tätä ominaisuutta englanniksi 

käsitteellä ”monotonicity in distance”.

12 Entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara kir-

joitti blogissaan 27.12.2018: ”Viime vuosina peliyh-

tiö Supercellin ilmiömäinen menestys on lisännyt 

Suomessa tuloeroja. Ilman sitä Gini-kerroin olisi 

nyt pienempi”. On totta, että huipputulojen kasvu 

on lisännyt tuloeroja. Mutta muutaman pelialan 

suurituloisen vaikutus suhteelliseen Gini-kertoi-
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meen on kuitenkin lähes olematon (ks. alaviite 5). 

13 Tyypillisimpiä vakuutuskuoria ovat kapitalisaa-

tiosopimus (tai varainhoitosopimus), sijoitusva-

kuutus ja säästövakuutus. 

14 Ei ole olemassa edes tarkkoja arviota näissä 

sopimuksissa olevien tulojen ja varojen kokonais-

summasta. VM:n arvioiden mukaan varojen ko-

konaissumma on noin 40 miljardia (https://www.

finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180275). Riihelä 

ja Tuomala (2018) arvioivat, kuinka näiden varo-

jen tuottojen huomioon ottaminen vaikuttaisi eri 

tulotasoilla bruttotulojen tulo-osuuksiin. Arviossa 

oletettiin, että vakuutuskuoriin ovat sijoittaneet 

bruttotulojen ylimpään desiiliin kuuluvat. Tuo-

toksi pääomalle on arvioitu joko 3 tai 5 prosenttia. 

Lisäksi tuottojen jakauma perustuu osinkotulojen 

jakaumaan: Ylimmän desiilin alin 9 prosenttia saa 

37 prosenttia, ylin yksi prosentti saa 63 prosenttia. 

Ylin promille saa 35 prosenttia ja promillen ylin 

kymmenys 17 prosenttia tuotoista. Ylimmän yhden 

prosentin bruttotulo-osuus kasvoi lähes yhdellä 

prosenttiyksiköllä vuonna 2014. Ylimmän promil-

len ylimmän kymmenyksen tulo-osuus kasvoi 26 

prosenttia. Lisäksi tarvittaisiin tietoa holdingyhti-

össä olevista varoista ja niiden tuotoista. 

15 Samalla menetelmällä arvioitiin myös vuotta 

2005 edeltävät vuodet. Osuudet eivät juurikaan 

muuttuneet. Näin ollen veroreformeilla voi olla 

yllättäviä sivuvaikutuksia. 

16 Ks. Riihelä ja Tuomala (2019).

17 Tulonjaon kokonaisaineisto ( joulukuu 2018) 

viittaa myös tähän suuntaan. Voimakkaimmin 

oli vuonna 2017 kasvanut ylimmän 5 prosentin 

tulot. Valitettavasti tätä ylimpien tulojen kasvusta 

Tilastokeskus ei tiedotteessaan kerro. Aineisto ei 

ole myöskään tätä kirjoitettaessa Tilastokeskuksen 

ulkopuolisten tutkijoiden käytössä.
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Suomi ikääntyy ja vaurastuu, ja 
sen seurauksena sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kysyntä 
kasvaa. Sosiaali- ja terveyspal-
veluiden rahoitus on pitkälti 

julkisen sektorin varassa. Julkisesti ra-
hoitettua terveysvakuutusta puoltavat 
tehottomuutta aiheuttavat informaatio-
ongelmat. Koska asiakkaiden sairasta-
vuusriskiä on vaikea havaita, vakuutus-
ten hinnoittelu markkinoilla on vaikeaa: 
hinnat voivat nousta ja osa ihmisistä jäisi 
vakuutuksen ulkopuolelle, jos julkista 
kaikille yhteistä vakuutusta ei olisi. Li-
säksi usein ajatellaan, että maksukyvyn ei 
tulisi määrittää ainakaan tärkeimpien so-
siaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta.

Julkisen sektorin tulot eivät nykyi-
sellään kuitenkaan riitä kattamaan ikä-
sidonnaisten menojen kasvua pitkällä 
aikavälillä. Lisäksi on oletettu, etteivät 
suomalaiset halua maksaa merkittävästi 
nykyistä enempää veroja. Tätä taustaa 
vasten sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distusyritykset ovat jo jonkin aikaa läh-
teneet siitä, että samalla rahalla pitäisi 
saada enemmän – tai vähemmällä rahal-
la yhtä paljon. Näitä tehokkuushyötyjä 
etsitään valinnanvapauden, kilpailun ja 
yksityisen tuotannon kolmiosta. 

Valinnanvapaus antaa asiakkaalle mah-
dollisuuden valita itselleen sopivimman 
palvelun. Suomessa on jo tällä hetkellä 

voimassa valinnanvapaus sekä peruster-
veydenhuollossa että erikoissairaanhoi-
dossa julkisten tuottajien välillä, ja pe-
riaatteessa kannusteita voitaisiin pyrkiä 
parantamaan ja kilpailua lisäämään myös 
nykyjärjestelmässä. Valinnanvapauden 
lisääminen nyt suunnitellun sote-uudis-
tuksen yhteydessä tarkoittaa kuitenkin 
ensisijaisesti yksityisen tuotannon roo-
lin kasvattamista. Uudistus antaakin 
syyn pohtia, mikä on julkisen ja yksityi-
sen sektorin sopiva työnjako sosiaali- ja 
terveydenhuollossa.   

Sote-uudistuksessa pyritään 
hakemaan alan palvelutuotantoon 

tehokkuushyötyjä yksityiseltä 
sektorilta, valinnanvapaudesta ja 

kilpailusta. 

JULKISEN SEKTORIN MONENLAISET 
ROOLIT SOSIAALI- JA TERVEYDEN-
HUOLLOSSA
Julkinen sektori vastaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä, ja sillä 
on merkittävä rooli sekä palveluiden ra-
hoituksessa että tuotannossa. Julkinen 
rahoitus ei välttämättä tarkoita julkista 
tuotantoa. Nykyjärjestelmässä osa kun-
nista on ulkoistanut rahoittamiaan pal-
veluita osittain tai kokonaan yksityisil-

le tuottajille, ja lisäksi julkinen sektori 
rahoittaa yksityistä tuotantoa yksityisen 
hoidon Kela-korvausten kautta. Ulkois-
tusten ja palvelusetelien käytön myötä 
julkisen sektorin osuus sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tuotannosta on tasaises-
sa laskussa (kuvio 1). Yksityisen sektorin 
osuus terveydenhuollon rahoituksesta 
sen sijaan ei ole merkittävästi muuttunut. 
Trendi onkin ollut se, että julkisesti ra-
hoitettuja palveluita siirretään yksityisen 
tuotannon piiriin.1 

Hallituksen esittämä sote-uudistus jat-
kaa ja kiihdyttää tätä kehitystä. Valinnan-
vapausuudistuksen merkittävin muutos 
on, että perusterveydenhuolto avataan 
uudella tavalla markkinoille ja yksityisel-
le kilpailulle. Hyväksytyt yksityiset tuot-
tajat voisivat perustaa julkisesti rahoite-
tun terveysaseman – eli sote-keskuksen 
– minne vain. Sosiaali- ja terveysministe-
riö ennakoi, että uudistuksen yhteydessä 
yksityisen tuotannon osuus lähes nelin-
kertaistuisi perusterveydenhuollossa ja 
kaksinkertaistuisi koko julkisrahoitteisen 
soten kohdalla. 

Kuten julkisen sektorin roolia terve-
ydenhuollon rahoituksessa, myös sen 
roolia tuotannossa voidaan perustella 
informaatio-ongelmilla, jotka voivat 
johtaa tehottomuuteen markkinoil-
la. Terveyspalvelut ovat merkittävissä 
määrin nk. luottamushyödykkeitä (engl. 

Yksityisen ja julkisen sektorin työnjako 
sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Sote-uudistus kasvattaisi yksityisen sektorin roolia terveydenhuollon tuotannossa. Tämä muutos yksinään ei 
todennäköisesti vaikuttaisi merkittävällä tavalla palveluntuotannon tehokkuuteen. Valinnanvapauden ja kilpailun 

toimivuus terveydenhuollossa vaatii huolellista sääntelyä. Hallituksen uudistuksessa ratkaisevassa asemassa 
ovat sote-keskuksille maksettavat korvaukset, joiden suunnittelu on kesken. Valinnanvapautta voitaisiin edistää 

asteittaisemmin kehittämällä kilpailua julkisten toimijoiden välillä tai laajentamalla palvelusetelien käyttöä. Seuraavan 
hallituksen tulee kiinnittää huomiota myös terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän jatkokehittämiseen.
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credence goods), joiden laatua asiakkaan 
voi olla vaikea havaita edes jälkikäteen. 
Terveydenhuollossa laadun voidaan 
ajatella tarkoittavan sitä, että potilas saa 
kuhunkin vaivaan juuri oikean määrän 
oikeanlaista hoitoa, ei vähempää, muttei 
myöskään enempää. Hoidon tarkoituk-
senmukaisuuden puolestaan voi usein 
arvioida vain asiantuntija, siis hoitava 
lääkäri. Tästä voi aiheutua joko alihoitoa 
tai ylihoitoa, riippuen palveluntuottajan 
kannusteista.

Terveyspalvelujen tuottajilla 
voi olla kannusteita tarjota 

potilaille ylihoitoa, mikä lisää 
kustannuksia. 

 Kannusteita ylihoitoon voi syntyä erityi-
sesti silloin, kun potilaalla on kattava va-
kuutus. Kun potilas ei maksa hoitoa itse, 
hän saattaa ottaa vastaan kaikki tarjotut 
hoidot, erityisesti jos hän ei pysty arvi-
oimaan niiden tarpeellisuutta. Potilaan 
osalta kyseessä on moraalikadon ongel-
ma, jossa vakuutus muuttaa vakuute-
tun käyttäytymistä. Palveluntuottajalle 
puolestaan syntyy kannustin reagoida 
tarjoamalla turhia hoitoja, mikäli ne 
ovat hänelle taloudellisesti kannattavia 
(Dulleck ja Kerschbamer 2006). 

Osin samasta syytä erityisesti sote-uu-
distuksen suoraan valintaan perustuva 
valinnanvapausmalli saattaa olla omiaan 
kasvattamaan kustannuksia.

Jos markkinat eivät toimi tehokkaas-
ti, julkisella sektorilla on tyypillisesti 
jonkinlainen rooli tuotannossa – joko 
yksityisen tuotannon sääntely tai oma 
tuotanto. Se, kumpi näistä on parempi 
vaihtoehto, riippuu mm. informaatio-
ongelmien luonteesta ja sääntelyn kus-
tannuksista, sekä yksityisten ja julkisten 
toimijoiden kannusteista tuottaa laatua ja 
hillitä kustannuksia. Jos laatua on hyvin 
vaikea havaita, sitä voi olla myös vaikea 
säännellä, jolloin julkinen tuotanto voi 
olla yksityistä parempi ratkaisu (Hart 
et al. 1997). Toisaalta terveydenhuol-
toon kohdistuvat säästöpaineet voivat 
johtaa laadusta tinkimiseen niin julki-
sella kuin yksityiselläkin sektorilla.

ONKO YKSITYINEN TUOTANTO 
JULKISTA TEHOKKAAMPAA?
Yksityiset ja julkiset tuottajat eroavat 
pohjimmiltaan siinä, että yksityisellä 
tuottajalla on tyypillisesti vahvempi voit-
tomotiivi ja vähäisempi konkurssisuoja 
kuin julkisilla toimijoilla. Voittoa tavoit-
telemattomat yhteisöt (kuten säätiöt ja 
järjestöt) ja julkisesti omistetut osake-
yhtiöt ovat tapauskohtaisesti lähempänä 
jompaakumpaa näistä ääripäistä. Julkis-

ten ja yksityisten tuottajien vertailu ei ole 
yksinkertaista, koska ne yleensä hoitavat 
erilaisia potilaita ja niiden rahoitusjär-
jestelmät ovat usein erilaisia. Kansain-
välinen empiirinen tutkimus, jossa täl-
laiset erot pyritään vakioimaan, ei löydä 
mitään johdonmukaisia tehokkuuseroja 
julkisten ja yksityisten tuottajien välillä 
terveydenhuollossa (Siciliani 2019). 

Tulosten soveltamiseen Suomen re-
formiin liittyy haasteita: tutkimukset 
koskevat pääasiassa erikoissairaanhoi-
toa ja maita, joiden terveydenhuoltojär-
jestelmät eroavat merkittävästi Suomen 
järjestelmästä. Tutkimustieto ei kuiten-
kaan anna viitteitä siitä, että pelkästään 
yksityistä tuotantoa lisäämällä tervey-
denhuollossa päästäisiin merkittäviin 
tuottavuusparannuksiin, jotka voitaisiin 
ulosmitata kustannussäästöinä. 

Organisaatiomuodon (yksityinen vs. 
julkinen) vaikutus yksittäisen toimijan 
käyttäytymiseen ei kuitenkaan kerro 
koko totuutta yksityisen tuotannon li-
säämisen vaikutuksista: markkinoiden 
ja laajamittaisen yksityisen tuotannon 
käyttöön terveyspalveluiden kohdenta-
misessa sisältyy haasteita, jotka liittyvät 
julkisen sektorin rooliin terveydenhuol-
lon järjestämisessä. Sote-uudistuksen 
myötä myös julkiset tuottajat toimisivat 
entistä markkinaehtoisemmin. Tuotan-
non markkinaehtoistuminen voi hanka-
loittaa järjestämisvastuun toteuttamista. 

Ensinnäkin julkinen sektori säilyy 
aina terveydenhuollossa viimesijaisen 
hoidon takaajana. Perustuslain mukaan 
kansalaisille on taattava riittävät ja tasa-
arvoiset terveyspalvelut. Tämä saattaa 
lisätä yksityiseen tuotantoon liittyviä 
moraalikato-ongelmia. Erityisesti kapi-
taatioon pohjautuvassa rahoitusjärjestel-
mässä, jossa tuottajakorvaukset perustu-
vat asiakasmäärin tuotosmäärien sijasta, 
palveluntuottajilla on kannustin siirtää 
kustannuksia julkisen sektorin kannet-
tavaksi. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi 
siirtämällä potilaita eteenpäin erikoissai-
raanhoitoon. 

Merkittävä markkinaehtoisen tuotan-
non osuus voi lisätä kustannuksia myös 
sitä kautta, että julkisen sektorin on joka 
tapauksessa pidettävä yllä riittävää kapa-
siteettia hoidon takaamiseksi. Suomessa 
on todennäköisesti paljon alueita, joilla 
markkinoilla voi toimia kannattavasti 
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Kuvio 1. Julkisen sektorin osuus sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa ja 
palveluntuotannossa.

Julkisen sektorin osuus tuotannosta on laskettu kansantalouden tilinpidon tilastoista ja kuvaa 
julkisen sektorin (S13) osuutta perushintaisesta nettoarvonlisäyksestä (B1NPHT) terveys- ja 
sosiaalipalveluissa (Q). Julkisen sektorin osuus rahoituksesta perustuu THL:n tuottaman Ter-
veydenhuollon menot ja rahoitus -tilaston liitetaulukkoon 6.
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vain yksi sote-keskus. Jos tällainen kes-
kus ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin, 
julkisella sektorilla on oltava valmius 
järjestää korvaavaa hoitoa nopeasti. Jul-
kinen sektori ei toisin sanoen välttämättä 
voi pienentää kapasiteettiaan samaa tah-
tia kuin yksityinen tuotanto lisääntyy. 

Palvelutuotannon ulkoistaminen 
yksityiselle sektorille voi lisätä 

julkisen sektorin kokonaismenoja.

Toisekseen yksityisen tuotannon lisäämi-
nen terveydenhuollossa vaatii sääntelyä 
ja valvontaa. Tämä on välttämätöntä, jos 
halutaan esimerkiksi varmistaa, että yksi-
tyisten yritysten mahdolliset tuottavuus-
parannukset siirtyvät julkisen sektorin 
säästöiksi: ensi vaiheessa tuottavuuspa-
rannukset ainoastaan kasvattavat yri-
tysten voittoja. Sääntely ja valvonta on 
monimutkaista ja aiheuttaa omat kus-
tannuksensa. Pahimmillaan voimakkaat 
kannustinjärjestelmät aiheuttavat mer-
kittävän vääristymän taloudenpitäjien 
valinnoissa.2

MITEN KANNUSTAA PALVELUNTUOT-
TAJIA TOIMIMAAN TEHOKKAASTI: 
SOTE-KESKUSTEN KORVAUSMALLI
Sääntelyn haasteista ehkä paras esimerk-
ki on tulevien sote-keskusten tuottaja-
korvausten määrittäminen. Sote-mark-
kinat eivät ole kahden kauppa kuluttajan 
ja tuottajan välillä. Tuottajat saavat kor-
vauksensa julkiselta sektorilta, ja se, 
millä perusteella julkinen sektori näitä 
korvauksia maksaa, määrittää tuottajien 
kannustimet tarjota laadukasta hoitoa ja 
pitää kustannukset kurissa. 

Valinnanvapauslakiesityksen mukaan 
tuottajakorvaukset perustuisivat suurelta 
osin (vähintään kahdelta kolmasosaltaan) 
nk. kapitaatiomaksuihin, ts. palvelun-
tuottaja saisi jokaisesta asiakkaaksi lis-
tautuvasta henkilöstä kiinteän korvauk-
sen. Kiinteä korvaus ei kuitenkaan olisi 
samansuuruinen jokaisesta asiakkaista, 
vaan korvaus riippuisi kunkin asiak-
kaan odotetusta palveluiden käytöstä ja 
kustannuksista. Tässä tarvevakioinnissa 
korvaus esimerkiksi monisairaasta van-
huksesta olisi korkeampi kuin terveestä 
työikäisestä. 

Kapitaatiomallissa palvelun-
tuottajan saama korvaus saattaa 

kannustaa tarjoamaan yli- tai 
alihoitoa.

Kapitaatiomallin tarvevakioinnin suun-
nittelu vaatii tasapainottelua kahden 
näkökohdan välillä. Ensinnäkin kor-
vaussäännön pitäisi heijastaa kunkin 
asiak kaan hoidon kustannuksia riittä-
vän hyvin, jotta palveluntuottajalla ei ole 
kannusteita valikoida asiakkaakseen vain 
terveimpiä henkilöitä. Toisaalta korvaus 
ei saisi riippua sellaisista tekijöistä, joi-
hin palveluntuottaja voi vaikuttaa. Esi-
merkiksi jonkin tietyn diagnoosin sisäl-
lyttäminen korvaussääntöön kannustaa 
kyseisen sairauden ylidiagnosointiin. 

Nämä huolet eivät ole tuulesta tem-
mattuja, ja kansainvälisten kokemusten 
perusteella asiakkaiden valikoinnin on-
gelmat voivat olla pitkäaikaisia ja vaikeita 
ratkaista. Suomessa korvausmallien ke-
hitystyö on vasta alkanut, ja esimerkiksi 
se, miten sairastavuus pitäisi lopulta huo-
mioida mallissa, on vielä ratkaisematta 
(Häkkinen ym. 2019).

Yksi merkittävimmistä haasteista kor-
vausmallin suunnittelussa Suomessa on 
työterveyshuollon erityinen rooli. Noin 85 
prosenttia työssäkäyvistä suomalaisista 
on työterveyshuollon piirissä. Työterveys-
huollon asiakkaat ovat sote-keskuksille 
houkuttelevia, koska he eivät todennä-
köisesti juurikaan käytä niiden palvelui-
ta. Tämä alhaisempi palveluiden tarve 
olisi välttämätöntä ottaa korvausmallissa 
huomioon valikointikannusteiden takia, 
mutta myös siksi että muussa tapaukses-
sa terveydenhuollon kustannukset tulevat 
automaattisesti kertaantumaan, kun työ-
terveyshuollon asiakkaat listautuvat myös 
sote-keskusten asiakkaiksi.3 

Työterveyshuollon sopimuksista ei 
kui tenkaan toistaiseksi ole tietoja viran-
omaisten rekistereissä. Talouspoli-
tiikan arviointineuvosto (2018) 
ehdotti raportissaan, että kunkin työn-
antajan työntekijäkohtaisia keskimääräi-
siä työterveyshuollon menoja voitaisiin 
käyttää työterveyshuollon kattavuuden 
mittarina, ainakin kunnes tarkempaa 
tietoa työterveyshuollon sopimusten si-
sällöstä on saatu kerättyä.4 

SOTE-UUDISTUS JA SEN VAIHTOEHDOT
Sote-uudistuksen yhteydessä suomalaista 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää 
pyritään kehittämään lisäämällä valin-
nanvapautta, kilpailua ja yksityistä tuo-
tantoa. Nämä eivät kuitenkaan itsessään 
automaattisesti lisää tuottavuutta, vaan 
ne vaativat toimiakseen hyvin suunnitel-
tua sääntelyjärjestelmää. Erityisesti yk-
sityisen tuotannon nopea kasvattaminen 
valinnanvapausuudistuksessa ehdotetul-
la tavalla merkitsee myös lisähaasteita 
terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan 
takaamisessa.

 Vaikka tavoitteet valinnanvapauden 
ja kilpailun lisäämisestä otettaisiin an-
nettuna, nykyinen uudistus on melko 
riskipitoinen tapa edistää niitä. Uudis-
tus avaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
markkinoille merkittävällä tavalla hyvin 
lyhyessä ajassa. Markkinoiden avaami-
seen liittyy aina suuria sääntelyhaasteita. 
Näissä haasteissa epäonnistumisella on 
pitkäkantoisia seurauksia. Siinä missä po-
liitikot toivovat oppivansa ja kehittävänsä 
järjestelmää matkan varrella, yritykset te-
kevät merkittäviä investointeja heti alku-
vaiheessa. Markkinoilla pitkään toimineet 
yritykset saavat etulyöntiaseman, jota ei 
välttämättä kilpailla kiinni helposti.

Sote-uudistukseen sisältyviä 
riskejä voitaisiin vähentää 

etenemällä asteittain.

Yksi asteittaisempi lähestymistapa olisi 
kehittää nykyistä julkiseen tuotantoon 
pohjaavaa valinnanvapausjärjestelmää. 
Esimerkiksi Englannissa myös julkis-
ten sairaaloiden välisellä kilpailulla on 
havaittu olevan positiivisia vaikutuksia 
(Propper 2018). Muiden maiden järjes-
telmiä koskevat tutkimustulokset eivät 
välttämättä ole suoraan yleistettävissä 
Suomeen, eikä reformien kustannuksia 
ole usein arvioitu. 

Suomessa jo tehtyjen valinnanvapaus-
uudistusten vaikutukset olisikin hyvä 
arvioida mahdollisimman luotettavilla 
tilastollisilla menetelmillä. Entä voisiko 
valinnanvapauden toteutumista nykyjär-
jestelmässä edistää esimerkiksi parem-
malla informaatiolla? Sote-uudistuksen 
yhteydessä mainitusta parempien tieto-
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järjestelmien kehittämisestä olisi var-
masti hyötyä myös nykyjärjestelmässä, 
eikä sote-uudistus ole edellytys tämän-
kaltaiselle kehitykselle.

Toinen vähäisemmän riskin lähesty-
mistapa olisi laajentaa yksityistä tuo-
tantoa hyödyntävää valinnanvapautta 
nykyehdotusta varovaisemmin. Tämän 
tyyppistä vaihtoehtoa on ehdottanut 
Aalto-yliopiston työryhmä (Liski ym. 
2016). Valinnanvapauden laajentaminen 
voitaisiin toteuttaa asteittain ulkoistuk-
silla tai palvelusetelien käyttöä laajenta-
malla, vaikka nk. suoran valinnan palve-
lut (sote-keskukset) pysyisivät julkisina. 
Tällä tavalla julkinen sektori säilyisi 
portinvartijana ja hoitoketju ja palvelu-
verkko olisivat helpommin hallittavissa. 
Myös kustannukset voisivat pysyä pa-
remmin hallinnassa: erityisesti suoraan 
valintaan perustuva valinnanvapaus on 
omiaan kasvattamaan kustannuksia, ja 
osa ongelmista saatettaisiin välttää, jos 
portinvartijana toimiva asiantuntija päät-
tää valinnanvapauden piirissä olevista 
hoidoista.

Mikäli hallituksen sote-uudistus ehdi-
tään käsitellä ja hyväksyä eduskunnassa, 
seuraavan hallituksen tulee jatkaa järjes-
telmän kehittämistä. Erityisesti kolme 
kysymystä vaatii tarkkaa arviointia.

Sosiaali- ja terveyspalveluita 
uudistettaessa on ratkaistava 
myös palveluiden rahoituksen 

rakenne ja maakuntien 
mahdollinen verotusoikeus.

Ensinnäkin työterveyshuollon rooli ja 
yleisemmin terveydenhuollon rahoituk-
sen rakenne uudistuksen jälkeisessä ter-
veydenhuoltojärjestelmässä on ratkaista-
va. Työterveyshuolto tulee vastaan heti 
suoran valinnan palveluntuottajien kor-
vausmallien laadinnassa. Laajemmin on 
syytä kysyä, pitäisikö terveydenhuollon 
monikanavarahoitusta purkaa edelleen. 
Jostain syystä sote-uudistusta suunnitel-
taessa rahoituksen rakenne tuntuu jää-
neen sivuosaan. Uudistuksella voi olla 
vaikutusta myös julkisen ja yksityisen 
sektorin työnjakoon terveydenhuollon 
rahoituksessa. Kun julkisia terveyden-
huollon menoja halutaan merkittävästi 

pienentää, olisi tärkeä käydä samassa 
yhteydessä arvokeskustelua siitä, mitä 
palveluita julkisen sektorin halutaan 
tarjoavan. 

Toiseksi suoran valinnan palveluntuot-
tajien korvausmallien toimivuus on yksi 
uudistuksen merkittävimmistä haasteis-
ta. Korvausmallit määrittävät pitkälti sen, 
minne sote-keskukset kannattaa perus-
taa, millaisia palveluita kannattaa tarjota, 
ja pysyvätkö järjestelmän kustannukset 
hallinnassa. Mallien kehitystyö on vasta 
hyvin alkuvaiheessa. 

Kolmanneksi on pidettävä mielessä 
mahdollisuus myöntää maakunnille ve-
rotusoikeus. Verotusoikeuden puute voi 
heikentää kannustimia palveluntuotan-
non tehostamiseen ja johtaa pehmeän 
budjettirajoitteen ongelmaan (Korte-
lainen ja Lapointe 2019). Järkevä 
maakuntien rahoitusjärjestelmä to-
dennäköisesti koostuu useammasta kuin 
yhdestä rahoitusinstrumenteista: tulon-
siirrot valtiolta maakunnille antavat maa-
kunnille vakuutuksen yllättävien meno-
paineiden varalta, kun taas verotusoikeus 
lieventää tällaisen vakuutuksen negatii-
visia kannustinvaikutuksia ja parantaa 
kannusteita hillitä menojen kasvua. •

Viitteet

1 Tuotanto- ja rahoitusosuuksien arvioimises-

sa käytetyt tilastot eivät täysin kuvaa samoja 

toimintoja, joten trendien vertailua tulee pitää 

suuntaa-antavana.

2 Jos kannustinjärjestelmällä ei voida huomi-

oida valintojen kaikkia relevantteja seurauksia, 

kannustinten käyttöä voi olla kannattavaa rajoittaa 

(Holmström ja Milgrom 1991). Seuri ja Var-

tiainen (2018) ovat tehneet vastaavan huomion 

korkeakoulujen rahoitusjärjestelmän yhteydessä. 

3 Kapitaatiomaksu maksetaan, vaikkei asiakas to-

dellisuudessa käyttäisi palveluita. Valikointiongel-

maa pahentaa lisäksi se, että samat yritykset, jotka 

nykyään toimivat työterveyshuollossa, tulisivat 

todennäköisesti perustamaan sote-keskuksia. Näil-

lä yrityksillä on sääntelijään nähden merkittävä 

etulyöntiasema käytettävissä olevan informaation 

osalta, koska heillä on valmiiksi hyvin kattavat ter-

veystiedot omista työterveyshuollon asiakkaistaan. 

4 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportissa 

keskustellaan myös laajemmin nk. päällekkäisten 

vakuutusten aiheuttamista haasteista sote-uudis-

tuksen yhteydessä. Työterveyshuolto ja sote-kes-

kusten palvelut tarjoavat asiakkaille päällekkäiset 

terveysvakuutukset, mikä on omiaan kasvattamaan 

palveluiden kysyntää ja kustannuksia yllä mainitun 

mekaanisen vaikutuksen lisäksi.
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OVATKO HARHAISET 
ODOTUKSET KRIISIEN TAKANA? 

Gennaiolin ja Shleiferin kirja on kun-
nianhimoinen yritys selittää, miten muu-
tokset tulevaisuuden odotuksissa selit-
tävät finanssikriisejä. Se kerää yhteen 
kirjan kirjoittajien ja muiden tutkijoiden 
kanssa yhteistyössä tekemää empiiris-
tä ja teoreettista tutkimusta viimeisen 
vuosikymmenen ajalta. Gennaiolin ja 
Shleiferin kirja kuuluu jatkumoon, jos-
sa talouskriisejä tutkitaan uusin silmin 
finanssikriisin jälkeisenä aikana.

Kirjassa dokumentoidaan, kuinka vuo-
den 2008 finanssikriisiä edeltävänä aika-
na talouden toimijoilla oli jälkikäteisesti 
katsoen virheelliset odotukset tulevasta 
talouskehityksestä. Yhdysvalloissa asun-
tojen hintojen ajateltiin jatkavan lähes 
ikuiseksi koettua nousuaan ja asunto-
luototuksen riskejä vähäteltiin. Se, että 
asuntojen hinnat saattoivatkin laskea, 
tuli monille yllätyksenä, ja vähäriskisik-
si ajatellut sijoitukset osoittautuivatkin 
suuresti tappiollisiksi johtaen lopulta 
kriisiin.

Yllä oleva mukailee yleisesti hyväksyt-
tyä näkemystä siitä, kuinka kriisi syntyi 
eikä sinällään ole uutta tietoa. Gennaioli 
ja Shleifer kuitenkin menevät tässä teok-
sessa pidemmälle kuin taloustieteessä on 
perinteisesti menty pyrkiessään selittä-

mään sen, miten ihmisten odotukset itse 
asiassa määrittyvät ja kuinka se voisi se-
littää finanssikriisejä. Kirjan merkittä-
vin ja kiinnostavin kontribuutio onkin 
kirjoittajien formalisoima teoria siitä, 
kuinka ihmisten odotukset tulevasta 
muodostuvat heidän kohdatessaan uut-
ta tietoa talouskehityksestä. Kirjoittajat 
viittaavat mittavaan kirjallisuuteen psy-
kologiassa ja nostavat edustavuusharhan 
(Kahneman ja Tversky 1974) keskeiseksi 
palaseksi tässä teoriassa.

Edustavuusharha on sitä, että ihmiset 
tekevät harhaisia päätelmiä todennä-
köisyyksistä perustuen siihen, kuinka 
edustava jokin ominaisuus on tietystä 
populaatiosta. Kirjassa esitetään valai-
seva esimerkki edustavuusharhasta: ih-
miset yliarvioivat todennäköisyyttä sille, 
että henkilö on punahiuksinen, jos heille 
kerrotaan, että hän on irlantilainen. Ir-
lantilaiset ovat stereotyyppisesti puna-
hiuksisia, koska se on suhteessa paljon 
yleisempää irlantilaisten joukossa kuin 
koko maailmassa. Tästä syystä saades-
samme tietää, että henkilö on irlantilai-
nen, annamme liian suuren painoarvon 
tälle tiedolle arvioidessamme sitä, onko 
henkilöllä punaiset hiukset vai ei, vaikka 
vain noin 10 prosenttia irlantilaisista on 
punahiuksisia.

Edustavuusharha selittää, 
miksi ihmiset muodostavat 

ylioptimistisia tai -pessimistisiä 
odotuksia taloudesta.

Kuinka edustavuusharha voi sitten 
selittää vuoden 2008 finanssikriisiä? 
Gennaioli ja Shleifer teoretisoivat, että 
keskeinen osatekijä kriisin taustalla oli, 
että markkinoilla koettiin sarja signaale-
ja (kuten asuntohintojen jatkuva nousu), 
jotka saivat talouden toimijat uskomaan 
hyvän kehityksen jatkumiseen ja näke-
mään perinteisesti riskillisiksi koetut 
sijoitukset vähemmän riskillisinä. Talo-

udesta kertovat hyvät uutiset saivat ih-
miset harhaisesti uskomaan, että myös 
tulevaisuuden kehitys on erityisen hyvää. 
Sen sijaan, kun kävi ilmi, että riskilliset 
sijoitukset eivät olleetkaan niin tuottoisia 
(esimerkiksi riskillisiä asuntoluottoja ei 
maksettukaan takaisin), niin talouden 
toimijat korjasivat odotuksiaan alaspäin 
ja riskinotto väheni. Odotukset siis kar-
kasivat todellisuudesta ja ihmisillä oli 
liiallista optimismia.

Täysin rationaaliset toimijat eivät tee 
tällaisia virheitä, vaan heidän optimis-
minsa tai pessimisminsä perustuu vir-
heettömään todennäköisyyslaskentaan 
tulevasta kehityksestä. Sen sijaan edus-
tavuusharhan alainen päättely voi johtaa 
siihen, että uuden informaation tulkitaan 
kertovan liian vahvasti tulevasta kehityk-
sestä. Hyvät signaalit saavat ihmiset us-
komaan liian hyvään ja huonot signaalit 
liian huonoon tulevaisuuteen. Gennaio-
li ja Shleifer kuvaavat, kuinka tällaista 
käyttäytymistä on nähtävissä rahoitus-
markkinoilla eli kuinka ne poikkeavat 
rationaalisten odotusten mallista. 

Kirja argumentoi sen puolesta, että 
talousteoriassa tulisi laajemmin siirtyä 
rationaalisten odotusten olettamuksesta 
eteenpäin kohti realistisempaa psykolo-
giaa hyödyntävää mallinnusta ihmisten 
odotuksista. Gennaiolin ja Shleiferin työ 
on yksi askel tähän suuntaan rahoitus-
kriisien ja makrotaloustieteen saralla, 
mutta se keskittyy tällä erää pitkälti yh-
den käyttäytymisharhan formalisointiin. 
On olemassa lukuisa määrä muitakin 
käyttäytymisharhoja, jotka voivat lo-
pulta selittää poikkeamia rationaalisista 
odotuksista. Kun opimme enemmän siitä, 
kuinka ihmisaivot lopulta toimivat, voim-
me selittää myös talouden ilmiöitä paljon 
uskottavammin.
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Eläkeläisten toimeentulon 
kysymykset ovat usein 
näyttävästi esillä yhteis-
kunnallisessa keskuste-
lussa. Eduskuntavaalien 

teemana aihe on erityisen otollinen joh-
tuen eläkeläisten suuresta lukumäärästä 
ja ikäihmisten äänestysaktiivisuudesta. 
Äänestysinto on huipussaan eläkeikää 
lähestyttäessä ja säilyy vahvana vielä tä-
mänkin jälkeen (lahtinen ym. 2017). 

Nykyään jo noin puolentoista miljoo-
nan eläkkeensaajan joukko on aiempaa 
monimuotoisempi niin ikärakenteel-
taan kuin eläketasoiltaankin. Joukkoon 
kuuluu entistä enemmän hyvin iäkkäitä 
eläkeläisiä ja myös nuoria työkyvyttö-
myyseläkkeen saajia. Isoimman ryhmän 
muodostavat kuitenkin suurten ikäluok-
kien edustajat, jotka ovat ansainneet 
etuutensa työeläkejärjestelmän kyp-
sässä vaiheessa. Keskiarvojen antaman 
kuvan rinnalle tarvitaan toimeentulo-
ongelmien tarkempaa paikallistamista, 
jotta korjaustoimet voidaan kohdentaa 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä 
tavalla.

Eläkeläisten köyhyys on yhteiskun-
nallinen vitsaus, johon on vastattu luo-

malla riittävään toimeentuloon tähtäävät 
etuusjärjestelmät vanhuuden ja työky-
vyttömyyden varalle. Riittämättömän 
toimeentulon ongelman vakavuus ko-
rostuu elämänvaiheissa, missä muiden 
tulojen hankinta ei ole mahdollista iän tai 
työkyvyn puutteen vuoksi ja esimerkiksi 
sairausmenot voivat olla suuret. 

Näkemyserot eläkeläis-
köyhyyden laajuudesta ja 
luonteesta vaikeuttavat 

poliittista päätöksentekoa.

Eläkeläisköyhyyden kutistaminen mar-
ginaaliseksi ilmiöksi on laajasti hyväk-
sytty tavoite. Arviot eläkeläisköyhyyden 
yleisyydestä ja ongelmien syvyydestä 
kuitenkin vaihtelevat huomattavasti, 
mikä vaikeuttaa poliittista päätöksente-
koa. Köyhyys on sen kokevalle selvä ja 
konkreettinen asia, joka voi lamaannuttaa 
ja tehdä elämästä näköalattoman. Yhteis-
kunnallisena ilmiönä se on kuitenkin mo-
niulotteinen, mikä osaltaan selittää myös 
näkemyseroja ongelmien laajuudesta ja 
luonteesta. 

ELÄKETULOJEN KEHITYKSEN 
ISO KUVA
Keskimääräinen vanhuuseläke on nous-
sut tasaisesti ja reaalisesti. Se on tällä 
hetkellä noin 36 prosenttia suurempi 
kuin vuosituhannen vaihteessa (kuvio 
1). Vanhuuseläkkeiden kehitys on pysy-
nyt suunnilleen palkkojen tahdissa, sillä 
keskieläkkeen suhde keskiansioon on 
säilynyt noin 50−55 prosentissa. 

Kokonaisuutena eläkeläisten tulokehi-
tys on ollut eläkkeiden kehitystä jonkin 
verran rivakampaa. Tilastokeskuksen 
(2018a) tulonjakotilaston mukaan eläke-
läiskotitalouksien käytettävissä olevat re-
aalitulot kulutusyksikköä kohden eli ns. 
ekvivalenttitulot1 ovat kohonneet tällä 
jaksolla noin 40 prosenttia. Tässä tulo-
mittarissa tulevat huomioiduksi muutkin 
tulolähteet, verotus ja se, että eläkeläis-
ten kotitaloudet ovat yleensä pieniä ja sa-
mat tulot riittävät kulutukseen paremmin 
kuin suuremmissa perheissä. 

Eläkeläiskotitalouksien tulot ovat kes-
kimäärin lähes 80 prosenttia palkansaa-
jakotitalouksien tuloista, kun tuloissa on 
mukana myös ns. asuntotulo2. Tämäkin 
suhde on säilynyt koko lailla paikoillaan 
viime vuosikymmeninä. Suhteessa työttö-

Riittääkö eläke?
Eläkeläisiä on jo yli puolitoista miljoonaa. Vaaleissa ja päätöksenteossa eläkeasiat saavatkin ansaitusti 

paljon huomiota. Niitä koskevilla ratkaisuilla on myös entistä suuremmat sosiaaliset ja taloudelliset 
vaikutukset. Eläkeläisten kasvanut joukko on aiempaa monimuotoisempi eikä sitä voi pitää yhtenäisenä 

väestöryhmänä. Erot näkyvät mm. vanhuuseläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden erilaisessa kehityksessä. 
Veronkevennyksillä on kohennettu merkittävästi eläkeläisten toimeentuloa tällä vuosituhannella. Jatkossa 

pääpainon tulisi olla kohdennetuissa ratkaisuissa, ja päätöksissä tulisi huomioida myös väestöryhmien 
erilaiset kulutustarpeet kuten asumismenot. 
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TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEITÄ ON HEIKENNETTY JA NIIDEN SAAJISSA ON 
ENTISTÄ ENEMMÄN NUORIA, JOTKA SAAVAT VAIN VÄHIMMÄISELÄKETTÄ.

miin tulot ovat kuitenkin keskimäärin yli 
50 prosenttia korkeammat, ja eläkeläisten 
asema on tässä vertailussa selvästi kohen-
tunut parin vuosikymmenen aikana.  

Eläkeläiskotitalouksien 
tulot ovat keskimäärin 

lähes 80 prosenttia 
palkansaajakotitalouksien 

tuloista.

Yksittäisen eläkkeensaajan kohdalla 
eläkkeen muutos on tyypillisesti ollut 
vaisumpaa kuin keskieläkkeen nousu 
kaikkien eläkkeensaajien joukossa. Suu-
rin osa keskieläkkeiden noususta on ollut 
seurausta siitä, että eläkkeensaajien jouk-
ko on muuttunut tänä aikana, kun mu-
kaan on tullut uusia entistä paremman 
eläketurvan saajia. Tulokehitystä on 
toisaalta vahvistettu veronkevennyksillä, 
joita tarkastelemme tuonnempana. 

Työkyvyttömyyseläkkeet ovat kehitty-
neet selvästi heikommin kuin vanhuus-

eläkkeet. Syyt löytyvät politiikkauu-
distuksista ja etuudensaajien joukossa 
tapahtuneista muutoksista. Yhteenlas-
ketuilta vaikutuksiltaan 1990-luvun 
puolivälin jälkeen toteutetut työeläke-
uudistukset ovat johtaneet heikomman 
tasoisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, 
joskin heikennysten ainakin osittaiseksi 
kompensoimiseksi vähimmäiseläkkei-
siin on tehty tasokorotuksia kuten ta-
kuueläkkeen käyttöönotto vuonna 2011 
(Rantala ym. 2017). Huomattavimmat 
eläketurvan heikentymistä merkinneet 
muutokset toteutettiin jo 1990-luvulla, 
ja ne koskivat ns. tulevan ajan eläkekart-
tuman määräytymistä.3

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien jou-
kossa merkittävä muutos on koskenut 
etuudensaajien ikärakennetta. Joukossa 
on entistä enemmän pienituloisia nuo-
ria vähimmäiseläkettä saavia ja entistä 
vähemmän parempituloisia lähellä van-
huuseläkeikää olevia työeläkettä saavia. 
Samalla keskimääräiset työkyvyttö-
myyseläkkeet ovat aiempaa pienempiä 
ja pienituloisuus on aiempaa suurempi 

ongelma tässä ryhmässä. Nuorella iällä 
työkyvyttömyyseläkkeelle päätyminen 
merkitsee useimmiten myös sitä, että 
pienituloisena eläkeläisenä ollaan entis-
tä pidempään. Tällä hetkellä täyttä työ-
kyvyttömyyseläkettä saavista noin joka 
kolmas on takuueläkkeellä. 

VERONKEVENNYKSILLÄ ON TUETTU 
OSTOVOIMAA
Veronkevennyksillä on ollut iso merki-
tys eläkeläisten toimeentulolle. Niiden 
johdosta eläkeläisten toimeentulo on 
parantunut enemmän kuin pelkästään 
eläkkeiden bruttomääräisestä kehityk-
sestä voisi päätellä. Eläkeläisten reaali-
sen ostovoiman paraneminen on eri tu-
lotasoilla vaihdellut 17 prosentista 19,4 
prosenttiin vuosina 2000−2018 (Veron-
maksajat 2018). Tämän ajan eläkkeellä 
olleen keskituloisen eläkkeensaajan os-
tovoiman 19,2 prosentin kasvusta selvästi 
yli puolet eli 12,4 prosenttiyksikköä se-
littyy veronkevennyksillä ja loput sillä, 
että työeläkkeiden indeksikorotukset 
ovat ylittäneet hintojen nousun. Mata-
lammilla tulotasoilla veronkevennykset 
ovat vastanneet yli 40 prosentista osto-
voiman kasvusta. Tarkastelun korkeim-
malla tulotasolla (4855 euron kuukau-
sieläke) veronkevennysten osuus on noin 
60 prosenttia huolimatta vuonna 2013 
käyttöönotetusta eläketulon lisäverosta 
(ns. raippavero). 

Viimeisen parinkymmenen vuoden ai-
kana eläkeläisten verotus on keventynyt 
keskimäärin enemmän kuin palkansaa-
jien (kuvio 2). Erityisen huomattava ke-
vennys toteutettiin finanssikriisin edellä 
vuonna 2008. Tuolloin tavoitteeksi otet-
tiin se, että eläkeläisten verotus tuli saada 
yhteneväiseksi palkansaajien verotuksen 
kanssa. Ajattelutapa on sittemminkin 
laajasti omaksuttu, vaikka vanhuuselä-
keläisten pienemmät kulutustarpeet ja 
suurempi varallisuus luovat useimmiten 
paremman maksukyvyn vanhuuseläke-
läiskotitaloudelle palkansaajakotitalou-
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Kuvio 1. Keskimääräisen vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen reaalikehitys 
(euroa/kk vuoden 2017 rahassa) ja ko. eläkkeet suhteessa keskiansioihin 2000−2017.

Eläketasojen asteikko vasemmalla, suhteiden asteikko oikealla.
Lähde: Eläketurvakeskus.
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teen verrattuna. Työn verotuksen ke-
ventäminen luo painetta myös jatkossa 
eläkeläisten veronkevennyksiin, mikäli 
näitä eroja ei huomioida. 

Kuitenkin kuluneella vaalikaudella 
eläkeläisten ostovoima on laskenut. Mi-

käli ostovoiman kehitystä tarkastellaan 
kuudella tulotasolla, ostovoima on su-
pistunut suhteellisesti eniten pienimpiä 
eläkkeitä saavilla (kuvio 3). Pienten elä-
ketulojen saajilla kehitystä selittää kan-
saneläkeindeksin jäädyttäminen osana 

hallituksen leikkauslistaa. Lisäksi työ-
eläkeindeksi on noussut hintoja hitaam-
min, kun inflaatio on tarkastelujaksolla 
voimistunut vuodesta toiseen ja kun-
kin vuoden työeläkeindeksi määräytyy 
edellisen vuoden inflaation perusteella. 
Kuvio 3 havainnollistaa, että veronke-
vennykset ovat loiventaneet ostovoiman 
supistumista pienillä ja suurilla tuloilla, 
mutta ne eivät ole juuri vaikuttaneet kes-
kimääräistä eläkettä saaneiden tuloihin.

Edellä olevassa tarkastelussa on huo-
mioitu eläkkeiden indeksitarkistukset, 
verotus ja inflaatio esimerkkitulotasoilla. 
On hyvä pitää mielessä, että käytännössä 
toimeentulon kehitykseen vaikuttavat 
monet muutkin tekijät kuten muut 
sosiaaliset tulonsiirrot, omaisuustulot 
ja myös erilaiset kulutustarpeet. Seuraa-
vaksi tarkastelemme eläkeläisköyhyyttä 
ja eläkkeiden riittävyyttä käytettävissä 
olevien tulojen avulla.

ELÄKELÄISKÖYHYYS PIENI-
TULOISUUSRAJAN AVULLA
MITATTUNA
Vakiintuneimmaksi köyhyyden tarkas-
telutavaksi on muodostunut pelkästään 
tuloihin perustuvan köyhyysriskin tai 
vaihtoehtoisesti ilmaistuna pienitu-
loisuusasteen mittaaminen. Kaikkien 
kotitalouksien tulojen pohjalta määri-
tellään sopimuksenvarainen pienitu-
loisuusraja. Erilaisista kulutustarpeista 
huolimatta tuloraja on sama eri sosioe-
konomisissa ryhmissä, kuitenkin siten, 
että perheen koko ja rakenne vaikuttavat 
siihen. Yleisimmin käytetään Eurostatin 
määritelmää, jonka mukaan köyhyysriski 
on niillä kotitalouksilla, joiden käytettä-
vissä olevat rahatulot kulutusyksikköä 
kohden (ns. ekvivalenttitulot) ovat mata-
lammat kuin 60 prosenttia kotitalouksien 
mediaanituloista. 

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen 
mukaan pienituloisuuden raja oli vuonna 
2017 yhden hengen taloudessa 1230 eu-
roa/kk ja esimerkiksi kahden aikuisen ja 
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Kuvio 2. Keskimääräistä eläketuloa ja keskimääräistä ansiotuloa saavan tulovero-
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*Keskimääräinen eläketulo 1664 euroa/kk, keskimääräinen palkkatulo 3456 euroa/kk vuonna 2018.
Lähde: Veronmaksajat (2018).
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Kuvio 3. Eläkkeen ostovoiman kehitys eri tulotasoilla kuluvalla vaalikaudella 
(2015−2018).

KULUNEELLA VAALIKAUDELLA PIENIMPIEN ELÄKKEIDEN OSTOVOIMA ON 
HEIKENTYNYT ENITEN, KOSKA HALLITUS JÄÄDYTTI KANSANELÄKEINDEKSIN.
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Oletuksena on vuokra-asunto keskisuuressa kaupungissa, asunnon koko 32 neliötä yksiössä ja 
51 neliötä kaksiossa.

Kuvio 5. Yksinasuvan käytettävissä olevat tulot suhteessa viitebudjettiin vuonna 
2018, %.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus.

Kuvio 4. Pienituloisuusasteet eläkeläiskotitalouksissa ja koko väestössä, %.
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lapsen taloudessa 2583 euroa/kk. Rajan 
alle jäi 194 000 henkilöä eli 14,1 prosent-
tia eläkeläiskotitalouksissa asuvista, mikä 
oli hieman suurempi osuus kuin koko 
väestön vastaava osuus 12,1 prosenttia 
(kuvio 4). 

”Monen eläkeläisen tulot 
ylittävät juuri 1000 euroa 

kuussa, mutta ne jäävät alle 60 
prosentin köyhyysrajan.”

Muun muassa OECD:n käyttämä mata-
lampi raja, 50 prosenttia mediaanitulois-
ta, kääntää eläkeläiskotitalouksien köy-
hyysriskin (4,2 prosenttia) koko väestön 
vastaavaa (5,3 prosenttia) matalammaksi. 
Iso pudotus köyhyysriskissä siirryttäessä 
50 prosentin rajasta 60 prosentin rajaan 
kertoo siitä, että monen eläkeläisen tulot 
ylittävät juuri 1000 euroa kuussa, mutta 
ne jäävät alle 60 prosentin köyhyysrajan. 
Niin ikään Suomen sijoitus kansainväli-
sissä eläkeläisköyhyyden vertailuissa 
paranee huomattavasti siirryttäessä kor-

keammasta matalampaan rajaan (Kuiva-
lainen ja Palola 2013). 

ELÄKETULOJEN RIITTÄVYYS JA 
ELÄKELÄISKÖYHYYS VIITEBUDJET-
TIEN AVULLA ARVIOITUNA
Viime vuosien aikana köyhyysriski-/
pienituloisuusraja on saanut rinnalleen 
ns. viitebudjetteja hyödyntävän lähes-
tymistavan. Viitebudjetteja laskettaessa 
lähdetään liikkeelle menoista eli hyödyk-
keistä ja palveluista, jotka vähintäänkin 
tarvitaan sosiaalisesti hyväksyttävään 
elintasoon erityyppisissä kotitalouksis-
sa. Ne tunnistavat sen, että rahaa kuluu 
osin eri asioihin ja eri tavoin nuorempana 
kuin vanhempana. Viitebudjetit ottavat 
huomioon myös alueellisia eroja liikku-
misen ja asumisen menoissa. 

Viitebudjettien muodostamiseen osal-
listuvat asiantuntijoiden lisäksi myös ta-
vallisista kuluttajista koostuvat raadit, 
joilla viitebudjetit pyritään ankkuroi-
maan kansalaisten näkemyksiin ajassa 
muuttuvista perustarpeista. Köyhyys-
tutkimuksissa niitä voidaan käyttää 
eri tavoin perinteisempien tulomitta-
reiden sijasta tai rinnalla. Esimerkiksi 
perusturvan riittävyydelle saadaan 
yksi mittari, kun verrataan perustur-
van mukaista tulotasoa viitebudjettiin 
erityyppisissä kotitalouksissa.4 Esi-
merkkejä viitebudjetteja hyödyntävistä 
aiemmista analyyseista ovat Mäkinen 
(2017), Mukkila ym. (2017) ja Mukkila 
ym. (2019). 

Suomessa Kuluttajatutkimuskeskus 
on tehnyt pioneerityötä viitebudjettien 
kehittämiseksi, ja käytettävissä ovat nyt 
tuoreet arviot vuodelle 2018 (Lehtinen 
ja Aalto 2018). Olemme käyttäneet nii-
tä seuraavissa laskelmissa, joissa olemme 
tarkastelleet esimerkkien avulla tulojen 
riittävyyttä viitebudjettien mukaiseen 
elintasoon. Esimerkit kuvaavat yksin 
asuvia henkilöitä ja mukaan on valit-
tu niin eläketurvan, perusturvan kuin 
palkkatulojenkin varassa eläviä.5 Luvut 
viittaavat vuoden 2018 tilanteeseen, ja 
käytettävissä olevat tulot on laskettu 
SISU-mikrosimulointimallin avulla. 
Laskelmissa työeläkkeellä oleva saa kes-
kimääräistä työeläkettä 1 671 euroa/kk, 
keskipalkkaisen ansiot ovat 3450 euroa 
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ja pienipalkkaisen puolet tästä eli 1 725 
euroa. Viitebudjetteja on täsmennetty 
asumismenojen osalta. 

Kuvion 5 mukaisessa tarkastelussa 
henkilön on oletettu asuvan vuokralla 
keskisuuressa kaupungissa ja asumisme-
not on laskettu alueen kaikkien vuokra-
asuntojen neliömääräisen keskivuokran 
perusteella. Esimerkkihenkilömme asu-
vat yksiöissä, mutta eläkeläisten osalta 
on laskettu myös kaksion mukaiset 
vuokrakulut vastaamaan Kuluttajatut-
kimuskeskuksen oletusta eläkeikäisten 
asumisesta. Kuluttajatutkimuskeskus 
on laskenut viitebudjetit erikseen alle ja 
yli 65-vuotiaille, ja eläkeläisten tulot on 
tässä suhteutettu yli 65-vuotiaiden vii-
tebudjetteihin. 

Viitebudjeteilla arvioidaan 
sujuvan arjen ja sosiaalisten 

normien mukaiset 
vähimmäiskulutusmenot, 

joihin erilaisten 
kotitalouksien tuloja voidaan 

verrata.

Työeläkkeellä olevan tulojen riittävyys 
rinnastuu pienituloisen palkansaajan ti-
lanteeseen. Takuueläkkeellä olevan tulot 
ylittävät hienokseltaan välttämättömät 
menot. Toisaalta pelivaraa esimerkiksi 
sairauksien mukanaan tuomiin yllättä-
viin lisämenoihin ei ole, sillä viitebud-
jetit pitävät sisällään oletukset vain iän 
mukaisista tavanomaisista reseptilää-
kekustannuksista ja terveydenhuollon 
maksuista. Lisäksi mikäli käytettäisiin 
vertailukohtana alle 65-vuotiaiden suu-
rempaa viitebudjettia, niin takuueläke-
läisen tulot olisivat ainoastaan juuri ja 
juuri välttämättömien menojen suurui-
set. Suhteessa työmarkkinatuella ja sai-
rauspäivärahalla olevaan takuueläkeläi-
sen taloudellinen tilanne on kuitenkin 
selvästi parempi. 

Asumisen kustannukset ovat suurin 
menoerä kotitalouksien kulutuksessa, 
ja ne vaihtelevat huomattavasti eri asu-
mismuotojen, alueiden ja samalla eri 
kotitalouksien välillä. Niillä on täten 
iso merkitys tulojen riittävyydelle. Köy-
hyysriski-/pienituloisuusraja ei kuiten-
kaan huomioi tätä. Viitebudjettien avulla 
asumiskustannusten merkitystä voidaan 
havainnollistaa (taulukko 1). Laskelmissa 
omistusasujien on oletettu jo maksaneen 
asuntovelkansa, ja heidän maksamansa 
hoitovastike on määritetty kerrosta-
loasuntojen koko maan keskimääräi-
sen vastikkeen per asuinneliö mukaan. 
Vuokrat ovat kunkin aluetyypin kaikkien 
vuokra-asuntojen keskivuokria.6 

Velattomassa omistusasunnossa asu-
van eläkeläisen tulot riittävät huomat-
tavasti pidemmälle kuin samantasoista 
eläkettä saavan vuokralla asujan. Myös 
vuokralla asuvien kesken erot ovat suu-
ria, ja heistä huonoiten rahat riittävät 
pääkaupunkiseudulla, missä takuueläk-
keellä elävien kotitalouksien tulot jäävät 
alle viitebudjettien. Pariskuntien tulot 
riittävät yleisesti ottaen paremmin, mut-
ta pääkaupunkiseudulla takuueläkkeellä 
olevan pariskunnankin tulot jäävät riit-

tämättömiksi. Toisen puolison saadessa 
työeläkettä ja toisen takuueläkettä tulot 
kuitenkin ylittävät viitebudjetin. 

Viitebudjetteja voidaan käyttää myös 
arvioitaessa toimeentulo-ongelmien ylei-
syyttä. Tämä vaihtoehtoinen köyhyysmit-
tari kertoo, kuinka suuri osa väestöstä 
elää kotitalouksissa, joissa tulot eivät 
riitä kohtuulliseksi katsottuun vähim-
mäiskulutukseen. Sen laskeminen edel-
lyttää kuitenkin esimerkkihenkilöihin ja 
-perheisiin perustuvien viitebudjettien 
yleistämistä väestötasolle, mikä karkeis-
taa mittausta (ks. tästä tarkemmin mä-
kinen 2017). Ongelmistaan huolimatta 
tämä tapa kuvata toimeentulo-ongelmia 
puoltaa paikkaansa täydentävänä mittari-
na, koska sen avulla kotitalouksien toisis-
taan poikkeavat kulutustarpeet saadaan 
edes jollain tavoin mukaan köyhyyttä 
koskevaan kuvaan.

Valtaosa vanhuuseläkeläisistä 
asuu velattomassa omistus-

asunnossa, mikä alentaa 
asumismenoja ja köyhyysriskiä 

huomattavasti.

Taulukko 1. Asumismuodon merkitys eläketulojen riittävyyden kannalta: käytettävissä 
olevien tulojen suhde viitebudjettiin, %.

OMISTUS-
ASUNTO

VUOKRA,
PIENI KUNTA

VUOKRA,
KESKISUURI 
KAUPUNKI

VUOKRA, 
PÄÄKAUPUNKI-

SEUTU
YKSIN ASUVA, TAKUUELÄKE 117 108 106 96
YKSIN ASUVA, TYÖELÄKE 182 136 132 118
PARISKUNTA, TAKUUELÄKE 125 112 109 97
PARISKUNTA, TYÖELÄKE 212 167 158 137
PARISKUNTA, TAKUU- JA 
TYÖELÄKE

166 131 126 112

Yksin asuvat asuvat 51 neliön kaksiossa ja pariskunnat 73 neliön kolmioissa.

ASUMISKUSTANNUSTEN SUURIA EROJA EI HUOMIOIDA 
PIENITULOISUUSRAJOILLA, MUTTA NIIDEN VAIKUTUKSIA VOIDAAN 

TARKASTELLA VIITEBUDJETTIEN AVULLA.
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Asuinolotilastojen mukaan vanhuus-
eläkeikäisistä yli 80 prosenttia asuu 
omistusasunnossa, ja yleensä asuntovelat 
on jo maksettu, mikä helpottaa taloudel-
lista tilannetta.7 Mitä vähemmän rahaa 
kuluu asumiskuluihin, sitä enemmän tu-
loja jää käytettäväksi muuhun kulutuk-
seen. Vähimmäiskulutukseen tarvittavia 
tuloja mittaava köyhyysraja asettuu täl-
löin käytännössä alemmaksi velattomas-
sa omistusasunnossa asuville kuin muille 
verrannollisille perheille. Erilaiset kulu-
tustarpeet huomioiva lähestymistapa an-
taa samalla olennaisesti erilaisen kuvan 
eläkeläisköyhyydestä kuin perinteinen 
pelkästään tuloihin perustuva mittari. 
Vanhuuseläkeiässä olevien köyhyysaste 
putoaa perinteisen mittarin ilmaisemasta 
yli 10 prosentin arviosta vain puolentois-
ta prosentin tuntumaan (Mukkila ym. 
2019, Mäkinen 2017).8 

Köyhyysriski-/pienituloisuusrajaa käy-
tettäessä eläkeläisköyhyys vaikuttaa siis 
huomattavasti yleisemmältä ilmiöltä kuin 
otettaessa huomioon myös väestöryhmi-
en erilaiset kulutustarpeet. Viitebudje-
tit eivät kuitenkaan huomioi kroonisista 
sairauksista ja heikosta toimintakyvystä 
mahdollisesti aiheutuvia korkeita lääke- 
ja hoitokuluja. Tällöin niihin perustuvat 
mittarit aliarvioivat köyhyysriskiä tämän 
eläkeläisjoukon keskuudessa. 

Pienituloisuuteen perustuvaa köyhyys-
mittaria voikin pitää eräänlaisena ylära-
jana ja viitebudjettiköyhyysmittaria ala-
rajana eläkeläisköyhyydelle (Mäkinen  
2017). Terveydenhuollon asiakasmaksui-
hin tällä vuosikymmenellä tehdyt muu-
tokset ovat lisäksi heikentäneet erityisesti 
ikääntyneiden ja pienituloisten kotitalo-
uksien asemaa (Tervola ym. 2018). 

SENIORILIIKE JA TAITETTU 
INDEKSI 
Suomen Senioriliikkeen eläkeläisten 
asemaa koskeneet kansalaisaloitteet ovat 
olleet näkyvästi esillä julkisessa keskus-
telussa. Aloitteissa on tähdätty maksussa 

olevien työeläkkeiden nopeampaan nou-
suun eläkeaikana. Niiden perustelujen 
mukaan lähes kaikki eläkkeensaajat ovat 
pienituloisia, ja yli kolmasosa elää EU:n 
määrittämän köyhyysrajan alapuolella. 
Edellä olleiden tarkasteluiden perusteel-
la senioriliikkeen näkemykset eläkeläis-
köyhyyden yleisyydestä ovat kuitenkin 
yliampuvia. 

Alun perin Senioriliikkeen tavoitteis-
sa oli nykyisen työeläkeindeksin korvaa-
minen kokonaan ansiotasoindeksillä. 
Uudessa syksyllä 2018 jätetyssä aloit-
teessa tavoitteena on korvata nykyinen 
työeläkeindeksi ns. puoliväli-indeksillä 
koeluontoisesti kymmenen vuoden ajan. 
Puoliväli-indeksissä ansiotason nousun 
ja hintojen nousun paino olisi yhtä suu-
ri, ja sen käyttö merkitsisi yleensä tun-
tuvampaa vuosikorotusta kuin nykykäy-
täntö, jossa ansiotason nousun paino on 
vain 20 prosenttia ja hintojen nousun 80 
prosenttia (ns. taitettu indeksi). 

Eläkeläisjärjestöjen virallinen yhteis-
järjestö EETU ei eduskuntavaaleja var-
ten laaditussa kannanotossaan ota esille 
työeläkeindeksin parantamista, mutta 
eduskunnalle annetussa aiempaa kan-
salaisaloitetta koskevassa lausunnossa 
senkin mielestä ansiotasoindeksin paino-
arvoa tulisi kasvattaa. Lisäksi kansan- ja 
takuueläkkeitä tulisi korottaa vastaavalla 
indeksillä kuin työeläkkeitä. 

Eläkeläisten kannalta paremmat in-
deksit merkitsisivät suuren etuudensaa-
jajoukon vuoksi eläkemenojen lisäyksiä. 
Eläkejärjestelmälle aiheutuvien merkit-
tävien kustannusten johdosta muutokset 
eivät näytä todennäköisiltä. Toisaalta 
”heikon” indeksin vaikutusta on jo ai-
emmin tällä vuosituhannella paikattu 
parantamalla eläkeläisten ostovoimaa 
veronkevennyksillä. Julkisen talouden 
kannalta tällainen kompensaatio heiken-
tää verotulojen kertymistä ja lisää painei-
ta menoleikkauksille. Myös sukupolvien 
välinen oikeudenmukaisuus tulisi ottaa 
huomioon. Tätä näkökulmaa ei voi jättää 

huomioimatta, kun tiedossa ovat tarpeet 
investoida enemmän perhetukiuudistuk-
seen, varhaiskasvatukseen ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyyn. 

KOHDENNETTUJA TOIMIA TOIMEEN-
TULO-ONGELMIEN TALTUTTAMISEKSI
Eläkkeensaajien isossa joukossa on mer-
kittävä määrä huonosti toimeentulevia. 
Ahosen ym. (2018) tutkimuksen mukaan 
noin kymmenen prosenttia eläkeläisistä 
arvioi itsellään olevan vakavia vaikeuksia 
välttämättömyysmenojen kattamiseksi, 
ja tyypillisin ongelma koskee tervey-
denhoidon ja lääkkeiden kustannuksia. 
Ongelmien ytimessä on pienten tulojen 
ja huonon terveyden yhdistelmä. Yksin 
asuvilla eläkeläisillä heikon toimeentu-
lon kokemuksia on enemmän kuin paris-
kunnilla. Työkyvyttömyyseläkeläisten 
toimeentulokokemukset olivat kaikkein 
heikoimpia. 

Toisaalta kahdelle kolmasosalle elä-
keläisistä jää rahaa välttämättömyys-
menojen jälkeen ja 40 prosenttia ker-
too säästävänsä. Tämän väestöryhmän 
keskimäärin kohtuullisesta elintasosta 
kertoo myös se, että eläkeikäisten säästä-
misaste on muuta väestöä korkeampi ja 
65−74-vuotiaat ovat varakkain ikäryhmä 
(Mäki-Fränti 2018, Tilastokeskus 
2018b). Useimmille ikäihmisille eläke-
turva ja pienet asumiskustannukset ve-
lattomassa omassa asunnossa jättävät siis 
nykyisellään riittävästi pelivaraa muuhun 
kulutukseen.

Edellä kuvattu suuri taloudellinen 
heterogeenisuus merkitsee sitä, että 
eläkeläisköyhyyden poistamisessa ja 
toimeentulo-ongelmien lieventämises-
sä korostuvat oikein kohdennetut toimet 
pikemmin kuin kaikkia eläkkeensaa-
jia koskevat toimet. Esitetyt laskelmat 
osoittavat vähimmäiseläkkeiden tason 
niin niukaksi, että eläke ei välttämättä 
turvaa riittävää toimeentuloa. Ongelmat 
korostuvat vuokralla-asuvien kohdalla ja 
erityisesti pääkaupunkiseudulla.

SENIORILIIKE ON LIIOITELLUT ELÄKELÄISKÖYHYYTTÄ, JA SEN EHDOTTAMAT 
PAREMMAT ELÄKEINDEKSIT OLISIVAT HUOMATTAVAN KALLIITA.
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Asumiskustannusten lisäksi merkit-
täviä toimeentulo-ongelmien lähteitä 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksut ja lääkkeiden ja matkojen 
omavastuut (Vaalavuo 2018). Näiden 
palveluiden saatavuus ja edullisuus 
ovat myös avainasemassa pienitulois-
ten eläkeläisten käyttäessä suurituloisia 
enemmän julkisia palveluja. Olennaisen 
osan eläkeläisköyhyyttä torjuvaa pakettia 
tulisikin liittyä pienituloisten asumisen 
ja sote-palveluiden kustannusten alen-
tamiseen. •

Viitteet

1 Ekvivalenttituloja laskettaessa kotitalouden 

jäsenten tulot lasketaan yhteen ja jäsentä kohden 

laskettu tulo saadaan jakamalla summa kulu-

tusyksikköluvulla, joka ottaa huomioon yhdessä 

asumisen taloudelliset hyödyt. 

2 Asuntulo on omassa asunnossa asumisesta 

saatu laskennallinen nettovuokra ja kuvaa 

asumismuodon etua suhteessa markkinavuokraa 

maksaviin talouksiin.

3 Tulevalla ajalla tarkoitetaan työkyvyttömyyden 

vuoksi työurasta puuttuvaa osaa, ja sen perus-

teella määräytyy osa työkyvyttömyyseläkkeestä. 

Tulevan ajan eläkeosaa heikennettiin työnteon 

kannustimien parantamiseksi. Sittemmin hei-

kennyksiä on kuitenkin osin lievennetty. 

4 Viitebudjetteja voidaan muokata esimerkiksi 

asumiskustannusten (asunnon koko ja vuokrata-

so) oletuksia muuttamalla (ks. esim.  Mukkila 

ym. 2017). Niukemman tason budjetteja on 

tällöin kutsuttu myös minimibudjeteiksi. 

5 Yksinasuvien tarkastelu yksinkertaistaa asetel-

maa, mutta se on perusteltavissa myös sillä, että 

heidän kohdallaan köyhyys on yleensä vakavam-

pi riski kuin pariskuntien kohdalla.

6 Laskelmissa pienen kunnan asumistukiryhmä 

on neljä, keskisuuren kaupungin kolme ja pää-

kaupunkiseudun kaksi. Kunnallisveroprosentti 

on kaikissa ryhmissä Suomen kuntien keskiarvo. 

7 Tämä merkitsee myös sitä, että toisinaan esite-

tyssä eläkeläisten omassa kuluttajahintaindek-

sissä vuokra-asumisen paino olisi pieni. Viime 
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vuosien nopea vuokrien nousu olisi nostanut 

indeksiä vähemmän kuin nykyinen käytäntö.  

8 Pienituloisuuteen perustuvissa köyhyysmit-

tareissa asumismuodon merkitys tuli aiemmin 

paremmin esiin, koska rahatulojen ohella tuloi-

hin laskettiin mukaan laskennallinen asuntotulo. 

Eläkeläisille tämä erä on merkittävämpi tuloläh-

de kuin muille väestöryhmille johtuen velatto-

man omistusasumisen yleisyydestä. Rantalan 

ja Riihelän (2017) mukaan sen huomioiminen 

pienentää eläkeläisten köyhyysriskiä viidellä 

prosenttiyksiköllä. 

VALTAOSALLE ELÄKE RIITTÄÄ KOHTUULLISESTI, MUTTA PIENITULOISILLE 
AIHEUTUU VAIKEUKSIA ASUMIS- JA LÄÄKEKULUISTA SEKÄ SOTE-PALVELUJEN 

ASIAKASMAKSUISTA.
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OECD julkaisi viime vuoden joulu-
kuussa uuden työllisyysstrategian-
sa nimeltään “Good jobs for all in a 
changing world of work: the OECD 
jobs strategy”. Strategia on kolmas 

lajissaan. Edellisen kerran strategia julkaistiin 
vuonna 2006. 

Aiemmilla OECD:n työllisyysstrategioilla on ol-
lut suuri vaikutusvalta työllisyyspolitiikasta käytyyn 
keskusteluun. Siksi onkin todella mielenkiintoista 
tarkastella uuden työllisyysstrategian keskeisiä suo-
situksia. Ehkä yllättäväksikin uudessa strategiassa 
voi luonnehtia sen antamaa suurta painoarvoa työ-
paikkojen laadulle ja osallisuudelle. OECD:n uuden 
työllisyysstrategian pääviesti on, että hyödyke- ja 
työmarkkinoiden joustavuus eivät yksistään riitä ta-
kamaan hyvää työmarkkinakehitystä. Maat, joissa 
on edistetty samanaikaisesti työpaikkojen määrää ja 
laatua sekä suurempaa osallisuutta, ovat tutkimus-
ten mukaan pärjänneet paremmin kuin maat, joissa 
painopiste on pääasiallisesti ollut työmarkkinoiden 
joustavuuden edistämisessä tai ylläpitämisessä. 

Tässä mielessä OECD:n uusi työllisyysstrategia 
poikkeaa edeltäjistään. Suurin muutos on tapahtu-
nut verrattuna vuoden 1994 OECD:n työllisyysstra-
tegiaan, joka nimenomaan korosti työmarkkinoiden 
joustavuutta lääkkeenä korkeaan työttömyyteen. 
OECD:n vuoden 2006 työllisyysstrategiassa esitet-
tiin, että hyvään työmarkkinakehitykseen voidaan 
päästä erilaisilla 'malleilla', jotka voivat poiketa suu-
restikin toisistaan. Työpaikkojen laatu ei kuitenkaan 
ollut mitenkään keskiössä myöskään 2000-luvun 
strategiassa. 

OECD:n mukaan uudelle, kokonaisvaltaiselle 
työllisyysstrategialle on suuri tarve tilanteessa, jossa 
nopea tekninen kehitys, globalisaatio ja väestöra-

kenteen muutos muokkaavat työmarkkinoita. Uusi 
työllisyysstrategia on rakennettu kolmen laajan ta-
voitteen ympärille, joista ensimmäinen tavoite on 
edistää toimintaympäristöä, jossa korkealaatuiset 
työpaikat voivat kukoistaa. Toisena tavoitteena 
on estää työmarkkinoilta syrjäytymistä ja suojella 
yksilöitä työmarkkinariskeiltä. Kolmas tavoite on 
valmistautua nopeasti muuttuviin työmarkkinoihin. 

OECD:n uusi työllisyysstrategia 
korostaa sopimusjärjestelmän ja 

työmarkkinaosapuolten merkitystä 
työpaikkojen laadun edistämisessä.

Kunkin tavoitteen alla on lueteltu useita yksittäisiä 
toimenpidesuosituksia, joiden avulla tavoitteisiin 
voidaan päästä. Työpaikkojen laadun edistämiseen 
liittyen strategiassa on tutulta kuulostavia suosi-
tuksia, joita OECD:lta on kuultu ennenkin. Mutta 
huomiota kiinnittävät myös toimenpidesuositukset, 
jotka korostavat sopimusjärjestelmän ja työmarkki-
naosapuolten merkitystä työpaikkojen laadun edis-
tämisessä - toki yhdistettynä riittävän joustavuuden 
tarjoamiseen yrityksille. 

Strategiassa todetaan, että korkealaatuisten työ-
paikkojen edistämisessä muuttuvassa työelämässä 
tarvitaan työehtosopimusten laajaa kattavuutta 
ja että työmarkkinaosapuolilla on suuri merkitys 
kattavuuden edistämisessä, työntekijöiden suojele-
misessa ja tehokkaan sopimusjärjestelmän luomi-
sessa. Nämä ovat tavoitteita, jotka kansainvälisen 
työjärjestö ILOn mukaan ovat keskeisiä keinoja eri-
arvoisuuden vähentämisessä ja työvoiman suojelun 
laajentamisessa. 

Työpaikkojen laatu ja osallisuus 
keskiöön työllisyysstrategiassa
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Se, että työpaikkojen laatu noste-
taan nyt uudella tavalla keskiöön myös 
OECD:n työllisyysstrategiassa, on oi-
kein hyvä asia aiemman tutkimustiedon 
perusteella. Työpaikkojen laatu koos-
tuu useista erilaisista työpaikan laadun 
piirteistä, jotka edistävät työntekijöiden 
hyvinvointia. Tutkimusten mukaan työ-
paikkojen laatu edistää työntekijöiden 
kokemaa työtyytyväisyyttä, joka on paitsi 
itsessään tavoiteltava asia, mutta se edis-
tää myös työntekijöiden työn tuottavuut-
ta ja voi pidentää työuria. 

OECD:n työllisyysstrategiassa työpaik-
kojen laatua kuvataan kolmella laadun 
ulottuvuudella: palkkauksen laadulla, 
työmarkkinoiden epävarmuudella ja työ-
ympäristön laadulla. Osallisuuden mitta-
reina puolestaan ovat matalapalkkaisuus-
aste, sukupuolten välinen palkkakuilu ja 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
ryhmien (kuten nuoret, maahanmuutta-
jat ja osatyökykyiset) työllisyyskuilu.

Miltä työllisyysstrategian uudet 
pääpainotukset näyttäytyvät Suomen 
näkökulmasta? Uudessa strategiassa 
työmarkkinoiden toimintaa arvioidaan 
työpaikkojen määrän ohella myös työ-
paikkojen laadun ja osallisuuden mu-
kaan. Työpaikkojen laadun ja työmark-
kinoiden osallisuuden mittareilla Suomi 
pärjää varsin hyvin kansainvälisessä 
vertailussa OECD:n esittämän vertailun 
mukaan. 

Strategia korostaa hyödyke- ja työ-
markkinoiden joustavuutta tarpeelli-
sena, mutta ei yksin riittävänä hyvälle 
työmarkkinamenestykselle. Aiemman 
työmarkkinoiden joustavuusvertailun 
perusteella suomalaiset työmarkkinat 
eivät myöskään vastoin yleistä uskomusta 
näyttäydy mitenkään erikoisen jäykkinä 
eurooppalaisessa vertailussa, vaan suo-
malaisten työmarkkinoiden joustavuus 
on hyvä monella osa-alueella. 

OECD:n työllisyysstrategiassa myös 
aiheellisesti korostetaan, että hyvin toi-
mivat työmarkkinat, jotka edistävät sekä 
taloudellista että sosiaalista edistystä, 
vaativat työmarkkinapolitiikan ja muu 
politiikan yhdistämistä. •
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Tässä artikkelissa tarkaste-
lemme maahanmuuttajien 
työllisyyttä henkilötason 
aineiston avulla ja nos-
tamme esiin kehittämis-

kohteita. Artikkeli tarjoaa kokonaiskuvan 
maahanmuuttajien työllisyydestä, mutta 
se pyrkii myös avaamaan eroja keskiar-
volukujen taustalla. Artikkelin aineisto 
ja analyysit perustuvat Maahanmuutta-
jat työmarkkinoilla -tutkimukseen (Busk 
ym. 2016), jossa on kuvattu aineistoa ja 
tarkasteltu teemaa laajemmin.

Maahanmuuttajat työllistyvät Suomes-
sa huonommin kuin valtaväestö, ja EU-
maiden ulkopuolelta muuttaneiden työl-
lisyys on OECD-maiden matalinta (Busk 
ym. 2016, OECD 2018). Ulkomailla synty-
neiden ja koko väestön työllisyydessä on 
merkittävä ero (kuvio 1). Koko väestössä 
työllisten osuus on ollut 2000-luvulla 70 
prosentin tuntumassa, kun ulkomailla 
syntyneistä työllisiä on ollut alle 60 pro-
senttia. Suhdannevaihtelut näkyvät sekä 
ulkomailla syntyneiden että koko väestön 
työllisyydessä. 1990-luvulla ja vuonna 
2009 ulkomailla syntyneiden työllisyys 
heikkeni koko väestöä enemmän. Jos kie-

litaidossa tai osaamisessa on puutteita, 
työpaikan löytäminen on vaikeampaa 
lamassa tai taantumassa kuin parempi-
na aikoina. 

Suomeen tullaan monista eri syistä. 
Turvapaikanhakijoiden kysymykset ovat 

esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, 
mutta valtaosa maahanmuuttajista tulee 
Suomeen muista syistä. Maahanmuutto-
viraston tilastojen mukaan vuonna 2018 
tehtiin ensimmäisestä oleskeluluvasta 
22 168 myönteistä päätöstä, joista 9 009 
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Muuttoajankohta, lähtömaa ja 
sukupuoli näkyvät maahanmuuttajan 

työllistymisessä
Suomessa maahanmuuttajien työllisyys on selvästi valtaväestöä heikompaa. He työllistyvät paremmin 

Suomessa asumisen myötä, mutta eri ajankohtina muuttaneiden ja eri taustoista tulevien maahanmuuttajien 
työllisyydessä on merkittäviä eroja. Lisäksi naiset siirtyvät miehiä hitaammin työmarkkinoille. 

Maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen on tärkeää kotoutumisen, julkisen talouden ja koko 
kansantalouden kannalta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää maahanmuuttajanaisten heikkoon työllisyyteen. 

Kotouttamisen prosesseja tulisi nopeuttaa ja niiden vaikuttavuutta parantaa. 
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Kuvio 1. Koko väestön ja ulkomailla syntyneiden työllisyysaste vuosina 1988−2016, 
18−64-vuotiaat.

Lähde: Tilastokeskus, Kototietokanta.
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”EU-MAIDEN ULKOPUOLELTA MUUTTANEIDEN TYÖLLISYYS ON OECD-MAIDEN 
MATALINTA SUOMESSA.”

perhesyistä, 7 687 työn perusteella ja 
5 202 opiskelun perusteella. EU-kansa-
laisten rekisteröintejä oli 8 749 ja myön-
teisiä turvapaikkapäätöksiä 2 740. Työn 
perusteella myönnettyjen oleskelulupien 
määrä on kasvanut viime vuosina. Sisä-
ministeriön (2018) arvion mukaan 
kasvu johtuu taloustilanteen paranemi-
sesta.

Maahanmuuttajien työllisyys on mo-
nesta näkökulmasta merkittävä yhteis-
kunnallisen kysymys. Työnteko turvaa 
heidän itsensä toimeentulon ja helpot-
taa kotoutumista. Kansantalouden näkö-
kulmasta maahanmuutto tuo työvoimaa 
erilaisiin ammatteihin. Työntekijäam-
mattien lisäksi maahanmuuttajia tarvi-
taan myös asiantuntijatehtäviin, joihin 
he tuovat mukanaan uutta osaamista ja 
omat verkostonsa. 

Työllisyys vaikuttaa myös merkittäväs-
ti maahanmuuton taloudellisiin seurauk-
siin. VATT-työryhmän (2014) mukaan 
vaikutukset julkiseen talouteen vaihte-
levat maahanmuuttajan työllisyyden ja 
maahanmuuttoiän mukaan. Työlliset ja 
nuorina työikäisinä maahan muuttaneet 
vaikuttavat positiivisimmin julkiseen 
talouteen.

MIEHET USEAMMIN TYÖLLISINÄ 
– NAISET TYÖVOIMAN ULKO-
PUOLELLA
Tarkastelemme maahanmuuttajien työ-
markkinatiloja ja työurien kehitystä Suo-
messa asumisen aikana Tilastokeskuksen 
rekistereistä poimitun yksilötason aineis-
ton avulla. Aineisto sisältää seurantatie-
toa vuosina 1995−1996, 2000−2001 ja 
2005−2006 Suomeen muuttaneista ul-
komaan kansalaisista. Kutsumme näitä 
kolmea maahanmuuttovuosiparia ”muut-
tokohorteiksi”. Henkilöiden seurantatie-
dot ulottuvat maahanmuuttovuodesta 
vuoteen 2013 tai Suomesta poismuuttoon 
saakka. Koska tarkastelumme keskittyy 
työikäisiin maahanmuuttajiin, on ai-
neistoon sisällytetty henkilöt, jotka ovat 

olleet vähintään 18 vuotta maahanmuut-
tovuonna ja enintään 59 vuotta vuonna 
2013. Kaikkiaan aineisto käsittää lähes 
40 000 henkilöä. 

Seuraavassa tarkastellaan maahan-
muuttajien työllisyyttä pääasiallisen 
toiminnan avulla.1 Olemme laskeneet 
keskimääräiset ajat eri työmarkkinati-
loissa (työllinen, työtön, opiskelija tai 
työvoiman ulkopuolella) ensimmäisten 
neljän Suomessa asutun vuoden aika-
na. Neljän ensimmäisen vuoden aikana 
maahanmuuttajat ovat olleet keskimää-
rin työllisinä 1,6 vuotta ja työttömänä 0,7 
vuotta (kuvio 2). Sen sijaan opiskelijoina 
he ovat olleet keskimäärin 0,6 vuotta ja 
työvoiman ulkopuolella 1,2 vuotta.

”Maahanmuuttajamiehet 
ovat olleet selvästi 

enemmän työllisinä kuin 
maahanmuuttajanaiset.”

Kun työmarkkinatiloja katsotaan suku-
puolittain, havaitaan, että maahanmuut-
tajamiehet ovat olleet selvästi enemmän 
työllisinä kuin maahanmuuttajanaiset. 
Työllistä aikaa miehille on kertynyt kes-
kimäärin 2 vuotta, kun naisilla vastaava 
luku on vain 1,1 vuotta. Naiset ovat olleet 
miehiä selvästi useammin myös työvoi-
man ulkopuolella, kun taas työttömänä 
tai opiskelijana vietetyissä ajoissa ei eroa 
juuri ole.

MUUTTAMISEN AJANKOHDALLA 
ON MERKITYSTÄ
Maahanmuuttajien työurissa on myös 
eroa muuttokohorttien välillä (kuvio 
2). Ensimmäisellä muuttokohortilla eli 
vuosina 1995−1996 Suomeen muutta-
neille työllistä aikaa on kertynyt selvästi 
vähemmän (1,0 vuotta) kuin myöhem-
pinä ajankohtina maahan muuttaneille 
(2000−2001: 1,5 vuotta ja 2005−2006: 
1,9 vuotta) ensimmäisen neljän vuoden 

aikana Suomessa. Tämän lisäksi ensim-
mäinen muuttokohortti on ollut merkit-
tävästi pidemmän aikaa työttömänä kuin 
myöhemmät muuttajat. 

Edellä olevat havainnot antavat viittei-
tä siitä, että muuttamisen ajankohdalla 
on merkitystä. Se, millaiseen yhteiskun-
nalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen 
muutetaan, vaikuttaa työllistymiseen ja 
työvuosien kertymiseen. Maahanmuutta-
jat reagoivat valtaväestöä herkemmin ta-
louden suhdanteisiin (Åslund ja Rooth 
2007, Dustmann et al. 2010). 

Suhdanteiden lisäksi vallitsevat asen-
teet ja erityisesti työvoimapolitiikan 
muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet 
muuttokohorttien välisiin eroihin. Ai-
emmin muuttaneilla kotouttamistoimet 
ovat olleet puutteelliset. Maahanmuuton 
lisääntyessä kotoutumistoimia ja työvoi-
mapoliittisia toimenpiteitä on kehitetty, 
ja niillä onkin saatu aikaan myönteisiä 
vaikutuksia maahanmuuttajien työlli-
syyteen (Sarvimäki ja Hämäläinen 
2016).

EROT HEIJASTELEVAT MAAHAN-
MUUTON SYITÄ
Maahanmuuttajien työllistymisessä on 
merkittäviä eroja eri maaryhmien välillä 
(kuvio 3). Tarkastelu ulottuu kahdeksan-
teen maassaolovuoteen saakka, koska täl-
löin kaikki kolme muuttokohorttia ovat 
mukana laskelmissa.2 Maaryhmien mu-
kaiset tarkastelut työllisyydestä heijaste-
levat maahanmuuton syitä. On kuitenkin 
syytä muistaa, että ryhmien sisäiset erot 
voivat olla suuria esimerkiksi miesten ja 
naisten välillä.

Virosta sekä Länsi- ja Etelä-
Euroopasta muuttaneet ovat 

työllistyneet parhaiten.

Parhaiten työllistyvät Virosta sekä Län-
si- ja Etelä-Euroopasta muuttaneet. 
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Kaikki

Miehet

Naiset

1995-1996

2000-2001

2005-2006

0 1 2 3 4
Vuotta keskimäärin

TYÖLLINEN TYÖTÖN
OPISKELIJA TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA

Kuvio 2. Keskimääräinen aika eri työmarkkina-asemissa ensimmäisten neljän maas-
saolovuoden aikana, sukupuolen ja muuttokohortin mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, kirjoittajien laskelmat.
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Kuvio 3. Työllisten osuus lähtömaaryhmien ja maassaoloajan mukaan.

Heillä maahanmuuton syy on usein 
työ perusteinen, mikä näkyy korkeana 
työllisyytenä heti maahantulovuonna. 
Työllisten osuus nousee lähes 70 pro-
senttiin ensimmäisten kahdeksan maas-
saolovuoden aikana. Sen sijaan maaryh-
mistä heikoiten työllistyvät Lähi-idästä ja 
Somaliasta muuttaneet, joista suuri osa 
on pakolaisia (ks. esim. Sutela ja Larja 
2015). Työllisten osuus on lähtötasoltaan 
matala tässä ryhmässä (15 prosenttia), 
ja vaikka työllisyys maassaoloajan kas-
vaessa hieman paranee, jää se selvästi 
muita maaryhmiä heikommaksi eli noin 
30 prosenttiin. Loput lähtömaaryhmät 
sijoittuvat välimaastoon, ja työllisten 
osuus niissä on 50−60 prosenttia. 

NAISTEN TYÖURAT JÄÄVÄT 
LYHYEMMIKSI
Entistä tarkemman kuvan työllisyydestä 
ja työllistymisestä antaa maahanmuutta-
jien työpäivien ja kertyneiden työvuosien 
tarkasteleminen3. Aloitetaan tarkastelu 
työpäivistä (taulukko 1). 

Miehet työllistyvät naisia nopeammin 
heti maahanmuuton jälkeen. Ensimmäi-
senä maassaolovuonna miehille on kerty-
nyt työpäiviä keskimäärin hieman yli 100 
päivää ja toisena maassaolovuonna noin 
170 päivää. Tämän jälkeen kasvu hidas-
tuu. Kahdeksantena maassaolovuonna 
työpäiviä on keskimäärin 220. Naisilla 
sen sijaan työmarkkinoille pääseminen 
on selvästi hitaampaa. Ensimmäisenä 
maassaolovuonna naisille työpäiviä on 
kertynyt keskimäärin vain hieman yli 50. 
Myöhempinä maassaolovuosina naisten 
työllisyys kuitenkin paranee, ja he otta-
vat jopa hieman miehiä kiinni vuotuisis-
sa työpäivien määrässä. Kahdeksantena 
maassaolovuotena naisille työpäiviä on-
kin kertynyt jo hieman alle 190.

Tarkastellaan seuraavaksi maahan-
muuttajien työvuosia Suomessa asu-
misen aikana. Kuviossa 4 on esitetty 
ensimmäisten neljän maassaolovuoden 
aikana kertyneiden työvuosien jakauma 
miesten ja naisten keskuudessa. Naisista 
lähes puolet ei ole ollut lainkaan töissä, 
kun miehillä vastaava osuus on noin vii-
dennes. Ensimmäisten neljän maassaolo-
vuoden jälkeen miehistä lähes kolmannes 
on ollut lähes koko ajan töissä, kun taas 

Lähde: Tilastokeskus, kirjoittajien laskelmat.

Taulukko 1. Työpäiviä vuodessa keskimäärin, miehet ja naiset.

1. VUOSI 2. VUOSI 3. VUOSI 4. VUOSI 8. VUOSI

MIEHET 105 172 186 196 220
NAISET 54 96 112 127 185

Lähde: Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, kirjoittajien laskelmat.
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MAAHANMUUTTAJANAISISTA HUOMATTAVA OSA ON KESKITTYNYT 
PERHEESEEN TYÖELÄMÄN JÄÄDESSÄ JOPA KOKONAAN SIVUUN.

naisista yli kolme vuotta työssä olleita on 
vain 14 prosenttia.

Maahanmuuttajanaisten työurat ovat 
selvästi miesten työuria lyhyempiä 
Suomessa asumisen alkuvuosina. Osal-
taan sukupuolten välistä eroa työurissa 
selittävät perhetekijät ja naisten hidas 
työllistyminen. Ulkomaalaistaustaiset 
naiset perheellistyvät keskimäärin suo-
malaistaustaisia nuorempina, ja usein 
he hoitavat lapsiaan kotona pidempään 
kuin kantaväestö (Larja ja Sutela 
2015, Tervola 2015, Hardoy ja Schø-
ne 2010). Tämä pätee erityisesti pako-
laismaista muuttaneisiin. Mahdollisuu-
det työmarkkinoille osallistumiseen 
heikkenevät entisestään, jos kielitaito ei 
kehity ja koulutus sekä työkokemus jää-
vät puutteellisiksi. Miehillä työperäisen 
maahanmuuton osuus on suurempi kuin 
naisilla, kun taas naisilla ylivoimaisesti 
tärkein maahanmuuton peruste on per-
hetekijät (Sutela ja Larja 2015). 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
TYÖLLISYYDESTÄ EI OLE VIELÄ 
TIETOA
Vuosi 2015 oli poikkeuksellinen Suomen 
maahanmuuttohistoriassa. Tuona vuon-
na turvapaikkaa haki 32 477 henkilöä. 
Vuosien 2015, 2016 ja 2017 aikana turva-
paikan sai hieman alle 14 000 henkilöä. 
Vuodesta 2015 ei ole kuitenkaan kulunut 
vielä riittävän pitkää aikaa, jotta uusien 
tulijoiden siirtymistä työmarkkinoille 
voitaisiin arvioida. Ensin vuorossa on 
pitkäkestoinen turvapaikkapäätöksen 
käsittely, ja kotouttamistoimet alkavat 
vasta mahdollisen myönteisen päätöksen 
jälkeen. Kotouttamista on uudistettu ja 
tuotu lähemmäksi työelämää, mutta kie-
likoulutus ja muut kotouttamistoimenpi-
teet vievät aikaa. Lisäksi rekisteritiedot 
työllisyydestä ovat tutkijoiden käytössä 
vasta muutaman vuoden viiveellä.

Irak, Afganistan ja Somalia olivat 
vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhaki-

joiden yleisemmät lähtömaat. Aiempien 
vuosien kehityksen perusteella voidaan 
sanoa, että näistä maista tulleiden työl-
lisyys on ollut heikkoa (kuvio 3). Myös 
Sarvimäki (2017) on tutkinut huma-
nitaarisen maahanmuuton lähtömaista 
vuosina 1990–2013 Suomeen muuttanei-
ta. Tutkimuksessa havaittiin, että työlli-
syysaste ja tulot olivat valtaväestöä pie-
nemmät ja sosiaaliturvaetuuksien käyttö 
suurempaa. Suomessa asutun ajan myötä 
tilanne koheni, mutta erot olivat edelleen 
merkittävät. Aiempi kehitys osoittaa, että 
turvapaikan saaneiden kotouttamiseen 
on syytä kiinnittää huomiota, jotta uudet 
tulijat saadaan mukaan työmarkkinoille.

KOTOUTTAMISTOIMENPITEITÄ 
KEHITETTÄVÄ EDELLEEN
Tutkimuksessamme (Busk ym. 2016) 
kiinnitimme huomiota erityisesti maa-
hanmuuttajanaisten tilanteeseen työ-
markkinoilla. Maahanmuuttajanais-
ten heikko työllisyys ja osallistuminen 
työmarkkinoille on noussut esille laa-
jemminkin. OECD (2018) julkaisi laajan 
arvion kotouttamisen toimivuudesta 
Suomessa, ja siinä maahanmuuttajanais-
ten heikko tilanne nostettiin esiin. 

Lasten kotihoidon tuen nähdään 
OECD:n raportissa hidastavan maahan-
muuttajanaisten kotoutumista. Kotihoi-
don tukea pidetään ongelmallisena, kos-
ka heikosti työmarkkinoille kiinnittyvien 
naisten siirtyminen työmarkkinoille on 
vaikeaa pitkän kotonaolon jälkeen. Las-
ten hoitaminen ja kotouttamispalve-
luihin osallistuminen tulisi yhdistää 
toisiinsa nykyistä joustavammin. Työ-
markkinoille siirtyminen vie liian kauan, 
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Kuvio 4. Miehille ja naisille kertyneet työvuodet ensimmäisten neljän maassaolo-
vuoden aikana, osuus (%) maahanmuuttajista. 

Lähteet: Tilastokeskus, Eläketurvakeskus, kirjoittajien laskelmat.

Turvapaikanhakijoiden 
työllistyminen on ollut 

aiemmin heikkoa ja siihen 
kannattaa kiinnittää 

huomiota.
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jos kotouttamispalveluiden piiriin siirry-
tään vasta pitkien perhevapaiden jälkeen. 

Naisten kotouttamisen kehittäminen 
liittyy työllisyyden lisäksi maahanmuut-
tajalasten kotoutumiseen ja tulevaisuu-
den näkymiin. Maahanmuuttajien las-
ten koulumenestyksen tiedetään olevan 
heikompaa kuin valtaväestön lasten (ks. 
esim. Teräs ja Kilpi-Jakonen 2013). 
Äitien kotoutuminen ja kielen oppiminen 
lisäisi heidän mahdollisuuksiaan tukea 
lasten koulutusta. Lapset hyötyisivät 
myös varhaiskasvatukseen osallistumi-
sesta.

Monilla maahanmuuttajilla on työ-
paikka valmiina, kun he saapuvat Suo-
meen. Muiden muuttajien osalta kotout-
tamistoimenpiteet ovat avainasemassa 
työllisyyden parantamisessa. Eduskun-
nan tarkastusvaliokunta (2019) 
kantaa huolta kotouttamistoimenpitei-
den toteutuksesta. Valiokunta vaatii, että 
kotouttamisen prosesseja on nopeutet-
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tava ja kotouttamistoimenpiteiden vai-
kuttavuutta on parannettava. Esimerkiksi 
suomen kielen taito jää monilla heikoksi 
kielikoulutuksen jälkeen, joten valiokun-
ta peräänkuuluttaa kielikoulutuksen 
uudistamista. Kielikoulutuksen heikot 
tulokset nostetaan esille myös OECD:n 
raportissa. 

Lasten kotihoidon tuen 
arvioidaan hidastavan 

maahanmuuttajanaisten 
kotoutumista ja työllistymistä.

Tark astusvaliokunta (2019) ja 
OECD (2018) näkevät ongelmallisena 
maahanmuuttajien kotouttamistoimien 
jakamisen kuntien ja TE-palvelujen kes-
ken. Työmarkkinoille suuntautuneiden 
kotouttamisesta vastaa TE-toimisto ja 
muiden maahanmuuttajien kotouttami-

sesta vastaa kunta. Maahanmuuttajan 
näkökulmasta alussa tapahtuva erottelu 
ei ole tarkoituksenmukaista, koska se 
saattaa pidentää matkaa työmarkkinoil-
le. Lisäksi kaivataan kokonaisvastuuta 
kotouttamisesta yhdelle toimijalle. •

Viitteet

1 Henkilön pääasiallinen toiminta vuoden lopussa 

(Tilastokeskus). 

2 Eri vuosina Suomeen muuttaneiden henkilöiden 

potentiaaliset maassaoloajat vaihtelevat. Vuonna 

1995 muuttaneille maassaoloaikaa on voinut kertyä 

vuoteen 2013 mennessä enimmillään 19 vuotta. Sen 

sijaan vuonna 2006 muuttaneille potentiaalinen 

maassaoloaika on enintään 8 vuotta.

3 Työpäivät = henkilön eläkettä kartuttanut työ- ja 

palveluaika sekä yrittäjävakuutettu aika vuodessa 

päivinä (Eläketurvakeskus); Työvuodet = kumula-

tiiviset työpäivät/360 (omat laskelmat).
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Euron 20-vuotinen histo-
ria on monitulkintainen. 
Rahaliiton tekninen val-
mistelu ja yhteisen rahan 
käyttöönotto onnistuivat 

hyvin. Kansalaiset ovat tottuneet yh-
teisvaluuttaan ja arvostavat sen käte-
vyyttä. Euroopan keskuspankin asema 
maailman keskuspankkien ja Euroopan 
talouspolitiikan yhtenä kärkenä on va-
kiintunut. 

Myös euroalueen taloudellinen me-
nestys on ollut – vastakkaisten käsitys-
ten yleisyydestä huolimatta – kohtalaista. 
Keskimääräinen kasvu on tosin ollut hei-
kompaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa 
ja euroalueen ulkopuolisissa vanhoissa 
EU-maissa kuten Isossa-Britanniassa ja 
Ruotsissa. Työllisyysaste on silti kohon-
nut ja on selvästi Yhdysvaltoja korkeam-
pi. Myös työttömyys on alkanut alentua 
tämän vuosikymmenen alun nopean ko-
hoamisen jälkeen. Inflaatio on pysynyt 
hallinnassa.

Euroalueen kehityskuvasta erottuu 
eri vaiheita. Vuosituhannen alkuvuo-
det olivat nopean talouskasvun aikaa. 
Myötätuuli katkesi vuonna 2008 alka-
neeseen kansainvälisen finanssikriisiin. 
Lyhyen toipumisvaiheen jälkeen puhkesi 

eurokriisi. Toipuminen siitä alkoi EKP:n 
rahapolitiikan suunnan muututtua vuo-
den 2012 lopulla. Viime vuoden lopulla 
alkanut kansainvälinen suhdannekäänne 
heikentää tällä haavaa myös euroalueen 
talousnäkymiä.

Euroalueen sisäinen kehitys on eriy-
tynyt. Ennen finanssikriisiä taloudelli-
nen kasvu oli vauhdikkainta rahaliiton 
reunamaissa. Alueen ydinmaissa, kuten 
Saksassa, tahti oli samaan aikaan vaisum-
paa. Finanssikriisin jälkeen osat vaihtui-
vat. Reuna-alueen maat ajautuivat syvään 
kriisiin, josta ne ovat toipuneet eri tah-
tiin. Saksan ja sen pienempien naapuri-
maiden talous kääntyi sen sijaan vahvaan 
kasvuun. Italian talous on ollut koko eu-
ron historian ajan heikko. Ranskassakin 
on ollut tasaisen vaisua.

EMU on selvinnyt 
kohtuullisesti, mutta sen kaksi 
ensimmäistä vuosikymmentä 

ovat olleet hyvin erilaisia.

Euro-Suomi nautti suotuisesta talous-
kehityksestä vuoteen 2007 saakka. Sen 
jälkeen alkoi monivuotinen stagnaatio. 

Viime vuosien elpymisestä huolimatta 
kokonaistuotanto on vasta ohittamassa 
pysähdyskautta edeltäneen huipun. Olen 
käsitellyt euroalueen jäsenyyden roolia 
tässä kehityskuvassa T&Y-lehdessä ai-
emmin (Pekkarinen 2018). Suomen 
stagnaatio oli hidaskasvuisessa kansain-
välisessä ympäristössä koettu avoimen 
sektorin rakennekriisi. 

Rahaliiton jäsenyyden vaikutus Suo-
men stagnaation pitkittymiseen ei ole 
yksiselitteinen. Koimme ennen euroon 
liittymistä paljon puhutun epäsymmet-
risen häiriön. Oman talouden tilaan 
nähden vahva euro hidasti heikentyneen 
kustannuskilpailukyvyn korjaantumista. 
Alhainen korkokanta ja rahoitusmarkki-
noiden vakaus ovat toisaalta tukeneet ko-
timarkkinoita. Vaikka kokonaistuotanto 
mateli vuosikausia, työttömyys ei räjäh-
tänyt samalla tavalla kuin 1990-luvun 
kriisissä.

EUROKRIISI PALJASTI RAHALIITON 
UUDISTUSTARPEEN
Tämä kirjoitukseni käsittelee koko eu-
roaluetta. Eurokriisi paljasti laajemmin 
rahaliiton puutteet. Se oli pohjimmiltaan 
velka- ja pankkikriisi. Kriisiä edelsi yk-
sityisen sektorin voimakas velkaantumi-

EMU kestää mutta kaipaa 
korjauksia

Euro on selvinnyt vuosikymmenen vaihteen kriisistään. Vastaisten kriisien välttämiseksi tästä on otettava opiksi. 
Rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta tärkeät uudistukset on toteutettava ripeästi. Näitä ovat pankkiunionia 

täydentävä talletussuoja, isäntävaltion lainojen osuuden rajoittaminen pankkien saatavista, valtioita koskeva 
velkajärjestelymenettely ja riskitön euromääräinen rahoitusvaade. Uudistuksissa eteneminen edellyttää, että jäsenmaat 

sopivat riskien vähentämisestä ja niiden yhdessä jakamisesta. Euroalueen rahoitusmarkkinoiden vakauduttua olisi 
helpompaa selventää myös jäsenmaiden finanssipolitiikan pelisääntöjä.
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Jukka Pekkarinen 
korostaa euroalueen 
vastaisen vakauden 

edellyttävän, että jäsen-
maat pääsevät sopuun 

rahaliiton uudista-
misesta.
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EMU TARVITSISI VIELÄ YHTEISEN TALLETUSSUOJAN SEKÄ PANKKIEN JA 
NIIDEN KOTIVALTIOIDEN VÄLISTEN KYTKÖSTEN PURKAMISEN.

nen. Euroalueen reunamaihin1 ohjautui 
Saksasta ja muista vaihtotaseylijäämän 
maista rahoitusta, jonka korko oli eu-
rojäsenyyden myötä jyrkästi alentunut. 
Tämä ruokki reunamaissa kiinteistöjen 
ja muiden sijoitusten arvonnousua ja 
käynnisti voimakkaan noususuhdanteen, 
jossa niiden tuonti paisui ja vaihtotaseen 
alijäämä kasvoi. 

Nousukauden myötä kasvavat vero-
tulot pitivät reuna-alueen maiden jul-
kiset taloudet – myöhemmin tilastojaan 
vääristelleeksi paljastuneen Kreikan 
tapauksessa tosin vain keinotekoisesti 
– ylijäämäisinä. Maat näyttäytyivät va-
kaus- ja kasvusopimuksen sisältämin, 
julkisten talouden tasapainoa korostavin 
kriteerein vakailta. Myös kuluttajahin-
tainflaatio pysyi vahvan euron ansiosta 
alhaisena. Ulkomainen velkaantuminen 
ei herättänyt matalien korkojen oloissa 
huolta. Yleinen ajatus sitä paitsi oli, ettei 
jäsenmaiden välisillä vaihtotasejäämillä 
ole rahaliitossa merkitystä. 

Eurokriisi oli pohjimmiltaan 
velka- ja pankkikriisi, jota edelsi 

yksityisen sektorin voimakas 
velkaantuminen.

Luottosykli kääntyi vuosikymmenen 
vaihteessa reunamaiden velkakriisik-
si. Globaali finanssikriisi oli katkaissut 
kansainvälisen nousukauden. Niin kuin 
finanssikriiseissä yleensäkin, luottokup-
lan kehittymisvaiheessa kansainvälisyy-
dellään ylpeilleet pankit alkoivat kriisin 
puhjettua hakea turvaa kotipesästään. 
Pääoma alkoi paeta reunamaista. Korot 
kohosivat kasvavien riskipreemioiden 
myötä jyrkästi. 

Talouden lamautuminen johti julkisen 
talouden alijäämiin. Niitä rahoitettiin 
lähinnä kotimaisten pankkien merkit-
semin joukkovelkakirjoin. Kohoavat 
korot alensivat niiden markkina-arvoa. 
Tämä aiheutti pankeille pääomatappioi-

ta. Myös niiden luottotappiot kasvoivat 
suhdanteiden heiketessä. Pankit kriisiy-
tyivät. Isäntävaltiot joutuivat tukemaan 
pankkejaan. Julkiset alijäämät kasvoivat 
entisestään. Syntyi noidankehä (”diabo-
lic loop”), jossa valtioiden velkakriisi ja 
pankkikriisi ruokkivat toisiaan. Kriisi 
alkoi rauhoittua vasta pääjohtaja Mario 
Draghin julistettua kesällä 2012 EKP:n 
olevan mandaattinsa puitteissa valmis 
ja kykenevä kaikkiin toimiin, joita euron 
turvaaminen edellyttää. 

Pankkikriisin mahdollisuus jäi rahaliit-
toa suunniteltaessa huomiotta. Vakaus- 
ja kasvusopimus oli keskittynyt julkiseen 
talouteen. Senkin osalta oli euroalueen 
jäsenkelpoisuutta koskevissa poliittisis-
sa päätöksissä julkiseen talouteen ka-
sautunut velka jäänyt vuotuisiin alijää-
miin nähden taka-alalle.2 Tämä on sikäli 
ymmärrettävää, että tällaisesta kriisistä 
oli Euroopassa tuoreita kokemuksia 
lähinnä vain Pohjoismailla. Valuuttau-
nionin piirissä puhkeavan pankkikriisin 
erityispiirteitä oli lisäksi tutkittu verra-
ten vähän.3

Kriisi paljasti rahaliiton haavoittuvuu-
den. Järjestelmän kehittämistarve osoit-
tautui kiistattomaksi. Alkoi rahaliiton 
rakenteiden uudistaminen. Tavoitteeksi 
on asetettu pankkiunioni, joka voisi rat-
kaista eurokriisin esiin tuomia ongelmia, 
jotka liittyvät pankkien, rahoitusmark-
kinoiden ja valtion lainanoton välisiin 
kytköksiin. Osaratkaisuja on jo tehty. 
Pankkien vakavaraisuusvaatimuksia 
on kiristetty. Yhteinen pankkivalvonta, 
vaikeuksiin joutuneen pankin selvitys-
menettely, tässä sovellettavat pelisään-
nöt yksityisten velkojien osallistumisen 
osalta, samoin kuin julkinen kriisinrat-
kaisurahasto, ovat jo olemassa. 

Uudistustyö on yhä kesken. Pank-
kiunioni ei ole vielä valmis. Keskustelua 
käydään lisäksi jäsenvaltiota koskevasta 
velkajärjestelymenettelystä, yksittäisen 
valtion lainojen osuuden rajoittamista 
pankin saatavista sekä likvidin, riskit-
tömän rahoitusvaateen kehittämistä ra-

hoitusmarkkinoilla tapahtuvan riskien 
hinnoittelun pohjaksi. Näillä ehdotuk-
silla tähdätään eurokriisin kärjistäjäksi 
osoittautuneen pankin ja sen isäntävalti-
on välisen rahoitussidoksen väljentämi-
seen. Loppuosan kirjoitustani käsittelen 
lähinnä ekonomistien aihepiiristä käy-
män keskustelun pohjalta näitä EMU:n 
uudistamiseen liittyviä kysymyksiä.4

RISKIEN JAKO VAI NIIDEN 
VÄHENTÄMINEN?
Euroalueen jäsenvaltioiden välinen ja-
kolinja sen uudistamista koskevissa neu-
votteluissa kulkee eteläisen ja pohjoisen 
Euroopan välillä. Eteläinen siipi korostaa 
jäsenmaiden keskinäistä solidaarisuutta. 
Sen puhemiehenä toimii Ranska, jonka 
ääni on voimistunut presidentti Emma-
nuel Macronin kaudella. 

Macron on hakenut yhteisymmärrystä 
Saksan kanssa. Pankkiunionin ohella hän 
on korostanut euroalueen oman finans-
sipoliittisen kapasiteetin vahvistamista. 
Hän on esittänyt EU:lle omaa finanssimi-
nisteriä ja nykyistä suurempaa yhteistä 
budjettia. Saksan kanta näihin ehdotuk-
siin on ollut varovainen. Se on pitänyt en-
sisijaisena pankkiunionin kehittämistä. 
Viime keväänä alkoivat Hansa-ryhmäksi 
ristityt pohjoiset jäsenmaat laatia yhtei-
siä kannanottoja.5 Tämä pohjoinen ryh-
mittymä on edustanut Saksaa tiukempaa 
kantaa. 

Eteläeurooppalaiset 
tavoittelevat jäsenmaiden 

keskinäistä riskienjakoa, pohjois-
eurooppalaiset puolestaan 

riskien vähentämistä.

Jäsenmaiden näkemyserojen taustalla 
on kysymys, miten rahaliiton vakauden 
vahvistamiseen tähtäävissä toimissa 
painotetaan toisaalta epävakausriskien 
vähentämistä (risk reduction), toisaalta 
jäsenmaiden yhteistä riskinkatoa (risk 
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sharing).6 Pohjoiset jäsenmaat ovat 
korostaneet jäsenmaiden omia toimia 
maakohtaisten riskien vähentämisek-
si. Eteläiset jäsenmaat taas painottavat 
laajempaa riskinkannon jakamista. Ne 
ovat pitäneet esillä yhteisesti rahoitetun 
työttömyysturvan kaltaisia yhteisötason 
suhdannepuskureita. 

Näkemyserojen taustalla on rahalii-
ton sisäinen taloudellinen eriytyminen. 
Julkisen talouden ja pankkijärjestelmän 
tila on eteläisissä jäsenmaissa heikompi 
kuin pohjoisissa. Näihin maihin liittyvät 
riskit ovat keskimääräistä suurempia ja 
niiden riskinkantokyky samalla heikko. 
Pohjoiset jäsenmaat edellyttävät tämän 
ns. legacy-ongelman lieventämistä edel-
lytyksenä yhteisen riskinkannon laa-
jentamiselle esimerkiksi pankkiunionia 
kehitettäessä.

Riskienjaon ja riskien vähentämisen 
korostajilla on myös erilainen tarkas-
teluhorisontti. Yhteisen riskinkannon 
esittäjät korostavat riskialttiimpien jä-
senmaiden tilannetta nopeasti helpotta-
via ratkaisuja. Riskien vähentämistä ja 
legacy-ongelman lieventämistä puolta-
vat painottavat vaiheittaisia, pidemmällä 
aikavälillä toteutettavia uudistuksia. He 
pelkäävät, että nopea eteneminen riskien 
jaossa voisi lisätä myös riskinottoa. Tämä 
voi lisätä epävakautta ja aiheuttaa siten 
entistä suurempaa tuen tarvetta reuna-
maissa. 

Kuten esimerkiksi em. 7+7-ekonomisti-
ryhmä on esittänyt, euroalueen uudista-
misessa tarvitaan kompromisseja, joissa 
edistetään sekä riskien vähentämistä että 
niiden jakamista. Käsittelen tästä näkö-
kulmasta seuraavaksi yhteistä talletus-
suojaa, pankin ja sen kotivaltion välisen 
kytköksen katkaisemista, safe asset-on-
gelmaa sekä lopuksi vielä finanssipolitii-
kan sääntöjen uudistamista.

PANKKIUNIONI JA RAHOITUS-
MARKKINOIDEN INTEGRAATIO 
Riskien jaon ja niiden vähentämisen vä-
liset painotuserot tulevat esiin suhtautu-
misessa pankkiunioniin. Yhteisen talle-
tussuojan tarve on tunnustettu. Se estäisi 
talletuspakoa vaikeuksiin joutuneesta 
pankista, vähentäisi pankkikriisin riskiä 
ja edistäisi euroalueen rahoitusmarkki-
noiden integraatiota. 

Ongelmana on monien PIIGS-maiden 
pankkien heikko tila, suuri järjestämät-
tömien luottojen osuus ja heikko vaka-
varaisuus. Tämän legacy-ongelman takia 
pohjoiset jäsenmaat eivät ole valmiita 
yhteisen talletussuojan myötä toteutu-
vaan suurempaan riskinjakoon ennen 
heikkojen pankkien kuntoutumista. Ne 
pelkäävät omien pankkiensa joutuvan 
subventoimaan heikompia pankkeja. 
Huoli on perusteltu.

Pohjoiset EMU-maat pelkäävät 
omien pankkiensa joutuvan 

subventoimaan Etelä-Euroopan 
heikompia pankkeja.

Heikkojen pankkien järjestämättömien 
luottojen vähentäminen ja oman pää-
oman lisääminen on toisaalta hidasta. 
Yhteisen talletussuojan viipyminen puo-
lestaan lisää uuden pankkikriisin uhkaa. 
Riskien vähentämisen ja niiden jakami-
sen välille olisi löydettävä kompromis-
si ennemmin kuin jäädä odottamaan 
euroalueen pankkien yltämistä samalle 
vakavaraisuustasolle. Esimerkiksi tal-
letussuojarahaston vakuutusmaksujen 
porrastaminen pankkien vakavaraisuu-
den mukaan voisi avata nopeamman tien 
yhteiseen talletussuojaan. 

Yhteistä talletussuojaa koskeva komp-
romissi voisi edistää myös muita euro-
alueen rahoitusmarkkinoiden vakautta 
lisääviä uudistuksia. Esimerkiksi pankin 
ja sen isäntävaltion samanaikaisen krii-
siytymiskierteen tekijät ovat purkamatta. 
Erääksi ratkaisuksi on esitetty yksittäisen 
valtion, käytännössä lähinnä pankin ko-
tivaltion, lainojen osuuden rajoittamista 
pankin saatavista. Tämä voitaisiin toteut-
taa eri tavoin. Osuudelle voitaisiin aset-
taa yläraja ja pankille asteittain kohoava 
maksu tämän ylittämisestä (Benassy-
Coere et al. 2018). Sijoittamista val-
tionobligaatioihin hillitsisi myös pank-
kien vakavaraisuussäätelyn muutos sillä 
tavoin, että valtionlainoja ei pidettäisi 
enää täysin riskittöminä, vaan niiden 
osuuden kasvattaminen lisäisi pankin 
oman pääoman vaatimusta. 

Uudistusehdotuksiin kuuluu myös 
jäsenvaltioita koskeva, selväpiirteinen 

velkajärjestelymenettely. Tämä sitoisi 
myös yksityiset velkojat kriisipankin 
velkajärjestelyyn. Kriisimaa voisi myös 
saada tukea jäsenmaiden yhteisestä va-
kausrahastosta, jolloin se joutuisi nou-
dattamaan tällaisen tuen ehtona olevaa 
vakautusohjelmaa. 

RISKITÖN RAHOITUSVAADE ON 
KEHITTEILLÄ
Euroalueen erityispiirre on likvidin, ris-
kittömän rahoitusvaateen puuttuminen. 
Tällaisena turvallisena, erityyppisten ra-
hoitusvaateiden riskihinnoittelun perus-
tana ovat yleensä toimineet valtion velka-
sitoumukset. Niihin ei liity luottoriskiä, 
kun maan oma keskuspankki voi tur-
vata valtion rahoituksen jatkuvuuden.7 
Euroalueen jäsenmaalta puuttuu oma 
keskuspankki, eikä rahaliiton yhteinen 
keskuspankki voi toimia yksittäisen jä-
senmaan rahoituksen takuumiehenä. Jä-
senvaltioiden velkakirjoihin liittyy siten 
maakohtainen luottoriski. Riskittömän 
vertailukohdan tarjoavan sijoitusvaih-
toehdon puuttuminen sumentaa valti-
onobligaatioiden koronmuodostusta ja 
aiheuttaa niissä ylilyöntejä. Se heikentää 
rahapolitiikan vaikutusten välittymistä ja 
estää euroalueen rahoitusmarkkinoiden 
integraatiota. 

Tähän ns. ”safe asset”-ongelmaan 
on esitetty erilaisia ratkaisuja. Yhtenä 
vaihtoehtona ovat olleet jäsenvaltioiden 
yhdessä takaamat valtionlainat, ns. eu-
robondit. Tällainen yhteisvastuu on tor-
juttu. Sen on katsottu aiheuttavan lisää 
riskejä, kun yksittäinen jäsenmaa voisi 
eurobondein jatkaa velkaantumistaan ja 
siirtää luottotappioriskin muiden kan-
nettavaksi. 

Yhteisesti taatut 
eurobondit on torjuttu, 

koska ne saattaisivat lisätä 
luottoriskejä.

Ongelman lieventämiseksi on ehdotettu, 
että yhteistakaus koskisi vain tiettyä osaa 
jäsenvaltion velasta, esimerkiksi alempaa 
kuin vakaus- ja kasvusopimuksen viitear-
vo 60 prosenttia maan bkt:sta. Tämäkään 
vaihtoehto ei ole ottanut tulta. Uudempi 
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ehdotus ovat synteettiset, riskittömim-
pien jäsenvaltioiden velkakirjoista pa-
ketoidut joukkovelkakirjat. Myös tätä 
ehdotusta on kritisoitu. On väitetty, että 
merkittävä jäsenvaltion velkakierteen 
kärjistyessä luottoriski tarttuu myös näi-
hin vaateisiin (Rodrik 2017, DeGrauwe 
ja Ji 2018). 

Tuorein ehdotus on nostanut esiin kes-
kuspankin roolin (Sandbu 2018, 2019). 
EKP voisi myydä pankeille talletustodis-
tuksia nykyistä monipuolisemmin. Täl-
laiset keskuspankin vastattavat olisivat 
tavanomaisten kassavarantotalletusten 
tavoin riskittömiä. Niitä voisi olla tar-
jolla maturiteetiltaan eripituisina aika-
talletuksina, joiden määrää ja korkoa kes-
kuspankki voisi säädellä rahapoliittisten 
tavoitteidensa edellyttämällä tavalla. 

Tällaiset keskuspankin tarjoamat, ris-
kittömät talletustodistukset voisivat toi-
mia rahoitusmarkkinoilla erityyppisten 
rahoitusvaateiden hinnanmuodostuksen 
viitearvona. Yksittäisen jäsenvaltion 
velkaantumista sen sijaan rajoittaisi yhä 
kasvava riski. Vaihtoehto toisi siis ra-
hoitusmarkkinoille turvallisen sijoitus-
kohteen mutta ei mahdollistaisi yhden 
jäsenvaltion rajatonta velkaantumista.

Tällaiseen uuteen, alustavaan ehdo-
tukseen liittyy avoimia kysymyksiä. Se 
merkitsi muutoksia keskuspankin taseen 
rakenteessa ja rahapolitiikan välineissä. 
Keskuspankin vastattavien kasvaessa 
myös sen saatavat lisääntyisivät reservi-
talletuksina, valtionlainoina, pankkien 
tai yritysten joukkovelkakirjoina – riip-
puen siitä, miten keskuspankki aikatal-
letustensa liikkeeseen laskun toteuttaa. 
Kysymyksessä on lähinnä alustava ajatus-
harjoitus, ei vielä konkreettinen ehdotus. 
Se on yhtä kaikki esimerkki siitä, miten 
EKP:lle tarjotaan kasvavaa roolia euro-
alueen ankkurina. 

FINANSSIPOLITIIKAN ROOLI
Rahaliiton jäsenmaiden finanssipolitiik-
kaa säätelee vakaus- ja kasvusopimus. 
Sen tarkoituksena turvata jäsenvaltioi-

den velkakestävyys rajoittamalla niiden 
julkisen talouden alijämää 3 prosenttiin 
bkt:sta ja julkinen velka vastaavasti 60 
prosenttiin. Yleinen tulkinta rahaliiton 
kahden ensi vuosikymmenen kokemuk-
sista on, että vakaus- ja kasvusopimuksen 
finanssipoliittinen säännöstö ei ole käy-
tännössä toiminut tarkoitetulla tavalla. 
Se epäonnistui esimerkiksi eurokriisin 
ennalta ehkäisyssä. Säännöstöä on kor-
jattu moneen otteeseen. Samalla se on 
monimutkaistunut ja tullut yhä tulkin-
nanvaraisemmaksi. Sääntöjen tosiasial-
lista ohjausvaikutusta epäillään. 

Euroalueen pankkisektorin ja rahoi-
tusmarkkinoiden sääntelyn uudistami-
nen olisi onnistuessaan omiaan helpot-
tamaan finanssipoliittisen säännöstön 
yksinkertaistamista. Alueen rahoitus-
markkinoiden integraatio ja vakautu-
minen voisi lisätä julkisen taloutensa 
pitkän ajan kestävyydestä huolta pitä-
vän jäsenmaan finanssipoliittista peli-
varaa. Maakohtaisen häiriön kokeneen 
maan finanssipolitiikan keventäminen 
ei välttämättä kohottaisi valtionlainojen 
korkoa hälyttävästi – ei vallankaan, jos 
maan finanssipolitiikka on ollut kurin-
alaista ja jos se pitkäaikaisiksi osoittau-
tuvien ongelmien tapauksessa ryhtyy 
rakenteellisiin korjaustoimiin. Myös 
finanssipolitiikan vaikutukset tehostui-
sivat, kun korkojen nousun aiheuttama 
yksityisen kysynnän syrjäytyminen jäisi 
pienemmäksi.

Euroalueen rahoitus-
markkinoiden integraatio ja 

vakautuminen voisi lisätä jäsen-
maiden finanssipoliittista 

pelivaraa.

Tällainen kansallisen finanssipolitiikan 
kurinalaisuuden sekä sen finanssipoliit-
tisen pelivaran ja tehokkuuden kasvu 
tarjoaisi vuorostaan mahdollisuuden 
yhteisötason finanssipoliittisen säännös-

tön keventämiseen. Jäsenmaat voisivat 
käyttää vapaammin omaa finanssipo-
litiikkaansa maakohtaisten häiriöiden 
puskurointiin. Yhteisötason seuranta, 
ohjeistus ja mahdollinen sanktiointi voi-
sivat puolestaan keskittyä jäsenmaiden 
velan hallittavuuteen sekä julkisten tu-
lojen ja menojen pitkän ajan tasapainoon.

Mutta rahoitusmarkkinoille ovat 
omi naisia myös lyhytnäköinen jouk-
kokäyttäytyminen ja ylilyövät reakti-
ot. Yksittäistä jäsenmaata voi kohdata 
markkinareaktioiden kärjistämä kriisi, 
jonka laukaisemiseksi yhteisötason tuki 
on perusteltua. Yhteinen finanssipoliit-
tinen kapasiteetti ja valmius yhteisiin tu-
kitoimiin on siten tarpeen. Perusteltua 
niin ikään on Suomen ja muiden pohjoi-
sen ryhmän maiden esittämä Euroopan 
vakausmekanismin (EVM) aseman ja 
itsenäisyyden vahvistaminen jäsenmai-
den velkakestävyyden arvioinnissa sekä 
korjaus- ja tukitoimien käynnistämises-
sä. Tämä merkitsisi EVM:n kehittämistä 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
suuntaan.

Tyytymättömyys finanssipolitiikan 
vähäiseen rooliin euroalueen vakaut-
tamisessa on nostanut esiin vaatimuksia 
yhteisen finanssipolitiikan vahvistami-
sesta: suurempaa yhteistä budjettia ja 
sen käyttöä maakohtaisten häiriöiden 
puskurointiin, samoin yhteisötason auto-
maattisia vakauttajia, kuten yhteistä työt-
tömyysvakuutusta ja muita tulonsiirtoja 
sekä yhteisiä veroja. Tällaiselle euroop-
palaisen solidaarisuuden lisäämiselle ei 
ole näköpiirissä poliittisia edellytyksiä. 

Voi myös kysyä, tukisiko tällainen yh-
teisen päätäntävallan lisäys tarkoitetulla 
tavalla rahaliiton vakautta. Jaettu vas-
tuu maakohtaisista ongelmista voi joh-
taa siihen, että jäsenmaan omat toimet 
häiriöalttiutensa vähentämiseksi jäävät 
vähäisemmiksi. Poliittisen yksimielisyy-
den saavuttaminen yhteisten, perustel-
tujenkin, tukitoimien käynnistämiseksi 
voisi lisäksi olla vaikeaa ja aikaa vievää. 
Jäsenmaan tasolla vaikeudet ja tarvitta-
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vat korjaustoimet tunnetaan paremmin. 
Kun myös tuen tarpeessa olevat ja tuen 
maksajat ovat kulttuurisesti ja sosiaali-
sesti lähempänä toisiaan, myös poliitti-
sen yksimielisyyden saavuttaminen on 
helpompaa – ainakin jos maan sosiaali-
nen eheys on säilynyt. 

EMUn jäsenmaiden 
yhteiselle finanssipolitiikalle 
ei ole näköpiirissä poliittisia 

edellytyksiä.

LOPUKSI
Vuosikymmenen vaihteen eurokriisiin 
johtanut velkaantumiskierre jäi talous-
politiikassa vaille riittävää huomiota. 
Tästä seurannut eurokriisi kohteli eri 
jäsenmaita eri tavalla ja jätti syvän jaon 
niiden välille. Kriisistä selviäminen edel-
lytti poikkeuksellisia ratkaisuja, joissa 
avainasemassa oli Euroopan keskuspank-
ki. Kriisin kokemukset käynnistivät myös 
yhä jatkuvan rahaliiton uudistustyön.

On puhuttu euroalueen hajoamisesta. 
Sitä ei ole näköpiirissä, ei liioin yksittäis-
ten jäsenmaiden irtaantumista rahaliitos-
ta. Rahaliiton koossa pysymiseen riittää 
pitkään se, että järjestelmän hajoaminen 
merkitsisi kaaosta niin entisissä jäsen-
maissa, muualla Euroopassa kuin koko 
maailmantaloudessakin.

Rahaliiton toimivuudesta on myös 
hyviä kokemuksia. Sen hyväksyttävyyt-
tä päätöksentekijöiden ja kansalaisten 
piirissä tukevat yhteisen rahan koetut 
käytännön hyödyt. Myös rahaliiton ai-
kainen talouskehitys on ollut monissa jä-
senmaissa kohtuullista, vuosikymmenen 
vaihteen kriisivuosia lukuun ottamatta. 
Toimeenpannut uudistukset ovat lisän-
neet luottamusta järjestelmää kohtaan.

Mutta EMUn toimivuutta on yhä pa-
rannettava. Monet tähän tähtäävät hank-
keet, kuten pankkiunioni ja euroalueen 
rahoitusmarkkinoiden toimivuutta kehit-
tävät hankkeet, ovat kesken. Jäsenmaat 
ovat niiden jatkoaskelista monessa suh-
teessa eri mieltä. Nyt agendalla olevat 
uudistukset eivät liioin välttämättä riitä. 

Uudistusten etenemisen ehto on, että 
jäsenmaat löytävät toimivia kompromis-
seja riskien vähentämisen ja olemassa 

olevien riskien jakamisen välillä. Otol-
lisimpia ovat sellaiset osauudistukset, 
jotka palvelevat samanaikaisesti sekä ris-
kien vähentämisen että niiden jakamisen 
tavoitteita. Esimerkiksi pankkiunioni ja 
yhteinen talletussuoja samoin kuin mo-
net euroalueen rahoitusmarkkinoiden 
integroitumista edistävät uudistukset 
tarjoavat tällaisia mahdollisuuksia.

”Otollisimpia ovat sellaiset 
osauudistukset, jotka 

palvelevat samanaikaisesti 
sekä riskien vähentämisen että 
niiden jakamisen tavoitteita.”

Euroalueen rahoitusmarkkinoiden sy-
venevä integraatio mahdollistaa myös 
poliittisesti kuluttavaksi koetun jäsen-
maiden finanssipolitiikan valvonnan ke-
ventämisen. Kansallisen finanssipolitii-
kan kurinalaisuus voi vahvistua. Samalla 
finanssipolitiikan suhdannepoliittinen 
tehokkuus kasvaa. Jäsenmaiden finans-
sipolitiikan koordinaatio samoin kuin va-
rautuminen yhteisiin tukitoimiinkin voi 
tällöin kohdistua aihepiiriin, joka vastaa 
rahaliiton kaikkien jäsenmaiden intres-
sejä: kansalaisten hyvinvointia pysyvästi 
turvaavasta julkisen talouden kestävyy-
destä huolehtimiseen. •

Viitteet

1 Näistä puhutaan usein PIIGS-maina (Portugal, 

Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja). Italian ongelmat 

tosin kärjistyivät vasta myöhemmin.

2 Myös johtamani EMU-asiantuntijaryhmän 

raportissa korostettiin velkaantuneisuuden 

merkitystä julkisen talouden arviointikriteerinä 

(Valtioneuvoston kanslia 1997, 13).

3 Poikkeuksena ks. esim. McKinnon (1996). Myös 

euroalueen rahoitusmarkkinoiden erityispiirteet 

olivat esillä EMU-asiantuntijaryhmässä. Sen 

raportissa kiinnitettiin huomiota esimerkik-

si pääomamarkkinoiden sisäisen integraation 

merkitykseen. Pankkisektorin roolia oli tarkoitus 

käsitellä lähemmin. Tämä työ jäi kuitenkin kesken. 

Aihepiiriä käsiteltiin vähän laajemmin Sitran 

toimesta pari vuotta myöhemmin julkaistussa 

kirjassa (Vartiainen ym. 1999, 45–48, 228−229). 

Pankkikriisiä ei siinäkään käsitelty. 

4 Näkyvin ekonomistien eurokeskustelun foorumi 

on Saksa- tai Ranska-taustaisten ekonomistien 

muodostama, 7 + 7:ksi kutsuttu ryhmä (ks. esim. 

Bénassy-Quéré et al. 2018 ja Pisany Ferry 

2018). Ryhmä on korostanut pankkiunionin 

merkitystä ja yhteistä talletussuojaa sen osana, 

samoin kuin jäsenvaltion velkaselvitysmenettelyä 

ja yksittäisen valtion lainojen osuuden rajoittamis-

ta pankkien taseissa. Se on esittänyt myös likvidin, 

riskittömän sijoituskohteen aikaansaamista euro-

alueen rahoitusmarkkinoille.

5 Ryhmässä ovat toimineet euromaista Hollanti, 

Tanska, Suomi, Baltian maat ja Slovakia sekä raha-

liiton ulkopuolisena maana Ruotsi.

6 Suomalaisessa keskustelussa tätä jakolinjaa 

sivuaa yhteisvastuusta käyty keskustelu. 

7 Eri asia on, että ylenpalttinen setelirahoitus voi 

kiihdyttää inflaatiota ja kohottaa korkoja.

Kirjallisuus

Bénassy-Quéré, A. & Brunnermeier, M. & 

Enderlein, H. & Farhi, E. & Fratzscher, 

M. & Fuest, C. & Gourinchas, P.-O. & 

Martin, P. & Pisani-Ferry, J. & Rey, H. 

& Schnabel, I. & Veron, N. & Weder di 

Mauro, B. & Zettelmeyer, J. (2018), 

Reconciling Risk Sharing with Market 

Discipline: A Constructive Approach to 

Euro Area Reform, CEPR Policy Insight 91.

Pisany-Ferry, J. (2018), Euro Area Reform: 

An Anatomy of the Debate, CEPR Policy 

Insight 95. 

Rodrik, D. (2017), Does Europe Really 

Need Fiscal and Political Union? Project 

Syndicate 11.12.2017. 

Sandbu, M. (2019a), The Euro Already Has 

a Safe Asset, Financial Times 11.1.2019.

Sandbu, M. (2019b), Secure Funding Is in 

Government’s Own Hands, Financial Times 

18.1.2019

Valtioneuvoston kanslia (1997), Raha-

liitto ja Suomi – talouden haasteet. EMU-

asiantuntijatyöryhmän raportti, Valtioneu-

voston kanslian julkaisusarja 1997:24.

Vartiainen, J. & Haaparanta, P. & Hulk-

ko, K. & Melgin, J. & Rantanen, E. (toim.) 

(1999), Rahaliitto ja Eurooppa, Jyväskylä: 

PS-kustannus.

De Grauwe, P. & Ji, Y. (2018), Financial 

Engineering Will Not Stabilise an Unstable 

Euro Area, VoxEU.org, 19 April. 



66 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2019

lukuvihje
jouko kajanoja

Dosentti
jouko.kajanoja@emmapalvelut.fi

Anu suoranta & sikke leinikki (toim.):
Rapautuvan palkkatyön yhteiskunta.

Vastapaino 2018. 180 s.

PREKAARIUS MUOKKAA 
TYÖELÄMÄÄ 

Yli 700 000 suomalaista on muussa 
kuin vakinaisessa kokoaikaisessa palk-
katyösuhteessa. Kirjan toimittajat kut-
suvat heitä työelämän ulkorinkiläisik-
si. Heihin kuuluu osa- ja määräaikaisia 
sekä itsensätyöllistäviä, kuten toimini-
mellä toimivia, ammatinharjoittajia, yk-
sinyrittäjiä, freelancereita, apurahoilla 
eläviä ja alustojen välityksellä toimivia. 
Itsensätyöllistäviä oli vuonna 2015 lähes 
160 000. Arviolta 30 000 on viime vuo-
sina toiminut sekä palkansaajana että 
itsensätyöllistäjänä.

Eeva Jokinen, yhteiskuntapolitiikan 
professori, pohtii prekaariutta kirjan 
ensimmäisessä ja teoreettisimmassa ar-
tikkelissa. Prekaarius on epävarmuuden 
tila. Se on työmarkkinoihin kuuluva ra-
kenne, yleistynyt käyttöliittymä. Jokinen 
vetoaa tutkijaan, jonka mukaan meidän 
pitää päästää irti päähänpiintymästä, että 
prekaarius on poikkeama. On aika ym-
märtää, että prekaarius saattaa olla ydin 
asioiden ymmärtämiselle, yhteiskunta-
analyysi muuttuu.

Jokinen vetoaa prekaariuden kasvua 
selittävän biokapitalismin käsitteeseen. 
Biokapitalismissa tuotanto käyttää ihmi-

sen lajityypillisiä ominaisuuksia, kuten 
kykyä empatiaan ja tunteisiin, kykyä op-
pia ja innostua oppimastaan. Sitä löytyy 
erityisesti luovasta luokasta, kulttuurin, 
tutkimuksen, tuotekehittelyn ja mark-
kinoinnin kentiltä. Näin ymmärretty 
prekaari käyttöliittymä ei rajoitu alis-
tettuihin marginaaleihin. Se on monessa 
mielessä nykykapitalismin raaka-ainetta, 
tuotannontekijä.

Ville-Veikko Pulkka päätyy artikke-
lissaan työajan lyhentämisen kautta it-
sensätyöllistämiseen. Pulkan ja Heikki 
Hiilamon toteuttamaan kyselytutki-
mukseen vastanneista yli 80 prosenttia 
arveli itsensä työllistävien lukumäärän 
lisääntyvän merkittävästi. Vielä use-
ampi haluaa lisätä yrittäjäkasvatusta, ja 
valtaosa haluaa mahdollisuuden käyttää 
työttömyysturvaa starttirahana. Kansa on 
Pulkan mukaan varautunut yrittäjäkan-
salaisuuden esiinmarssiin. Pulkka muis-
tuttaa tähän kehityssuuntaan liittyvästä 
eriarvoisuusongelmasta. Suomessa pie-
nituloisuusriski koskettaa 3,5 prosenttia 
palkansaajista. Itsensätyöllistäjien koh-
dalla lukema on 29 prosenttia.

Paavo Järvensivu ja Tero Toivanen pe-
rustavat artikkelinsa BIOS-tutkimusyk-
sikön skenaarioihin siitä, millaisia töitä 
tehdään lähivuosikymmenien Suomessa, 
jos toteutetaan vaaditut ilmastotoimet ja 
sopeutetaan talous ympäristön materi-
aalisiin reunaehtoihin. Tulokset ovat 
varsin erilaisia verrattuna tähänastisiin 
arvioihin Suomen tulevasta työvoiman-
tarpeesta toimialoittain. Eroja aiheutta-
vat investointitarpeet vihreään tekno-
logiaan, infrastruktuuriin ja energiaan, 
työvoimavaltaisen korjausrakentamisen 
lisääminen, tekstiili- ja vaateteollisuuden 
uusi voimistuminen, painopisteen siirtä-
minen puurakentamiseen ja muihin puu-
pohjaisiin ratkaisuihin, metsien jatkuva 
kasvatus, ruoan omavaraistuotanto ja 
siirtyminen hiiltä sitovaan maanviljelyyn.

Ekologisiin reunaehtoihin sopeutuva 
tuotanto ei sinänsä ymmärrykseni mu-

kaan rapauta palkkatyötä. Se saattaa jopa 
vahvistaa jatkuvan kokoaikaisen palk-
katyön asemaa. Toisaalta Järvensivu ja 
Toivanen arvioivat, että tarvittava ener-
gian- ja materiaalinkulutuksen vähentä-
minen kaventaa kulutusmahdollisuuksia 
ja sen seurauksena on todennäköistä, että 
ammatillisen ja palkallisen työn rinnalla 
osallistutaan yhä useammin hoivaan ja 
muuhun omaehtoiseen työhön.

Ekologisiin reunaehtoihin 
sopeutuva tuotanto ei sinänsä 

rapauta palkkatyötä.

Tapio Huttula, korkeakoulun rehtori, 
pohtii kirjoituksessaan uuden työelä-
män ja oppimisen suhdetta. Työelämä 
verkostoituu ja yksilöllisten sosiaalisten 
prosessien merkitys kasvaa. Asiantunti-
jat ovat Huttulan mukaan ennustaneet, 
että vanhat ammatit kuten maalari, hit-
sari ja koneistaja kokevat renessanssin. 
Ne palaavat muuttuneina. Enää ei riitä 
tieto siitä, miten hyvä maalipinta syntyy. 
Täytyy osata kertoa se koneelle. Ammat-
tilaiset tarvitsevat paljon lisäkoulutusta. 
Huttula kysyy, onko oppimisen ja työn 
erottaminen enää järkevää. Tarvitaan 
yleissivistystä ja oppimisen oppimista.

Huttula perää yksilön omaa vastuuta. 
Yhteiskunnan kannattaa tukea yksilön 
omaehtoista itsensä kehittämistä. Rat-
kaisu voisi Huttulan mukaan olla vero-
vähennysoikeus itsensä kehittämisen 
kustannuksista, uudenlainen osaamis-
raha tai elinikäisen oppimisen tili, jolle 
yhteiskunta tekee talletuksia mahdollis-
tamaan yksilön itsensä kouluttamista.

Marjo Ylhäinen, työoikeuden yliopis-
tonlehtori, käsittelee artikkelissaan kol-
lektiivista neuvotteluoikeutta maailmas-
sa, jossa työ irtoaa määrätystä paikasta ja 
rakentuu prekaarista. Hänen mukaansa 
solidaarisuuden tilalle työehtosopimuk-
siin ovat tulleet juridiikka ja perusoikeu-
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det. Uusliberaali hallinta pyrkii pitämään 
turvattomuuden siedettävänä maailmas-
sa, jossa hallinnan kohteena on erilaisuus 
eikä normaali ja siitä poikkeaminen. Kun 
samalla työpaikalla tehdään työtä lu-
kuisten eri työnantajien palveluksessa, 
yhteisten etujen vaatimiselta putoaa poh-
ja. Tiedottaminen ja neuvotteluoikeudet 
tulevat solidaaristen sopimusten tilalle. 
Turvattomuuden hallinta siirtyy subjek-
tin itsensä huolehdittavaksi. Toisin kuin 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden tulok-
sena syntyneillä työsuhteen ehdoilla, ei 
yhdenvertaisuudella ole itsessään mitään 
materiaalista vähimmäistasoa. Yhden-
vertaisuus toteutuu myös, kun kaikkia 
kohdellaan yhtä huonosti.

”Kun samalla työpaikalla tehdään 
työtä lukuisten eri työnantajien 
palveluksessa, yhteisten etujen 

vaatimiselta putoaa pohja.”

Pertti Honkanen, Kelan johtava tutki-
ja, kuvaa artikkelissaan prekaarin työn 
yleistymistä ja sitä tekevien sosiaalitur-
vassa toteutettuja viimeaikaisia muutok-
sia. Paljastuu, miten vaikeaa sosiaalitur-
van on sopeutua muuttuvaan työelämään. 
Esimerkiksi sovitellun työttömyyspäi-
värahan saajia oli vuoden 2017 keväällä 
kuukausittain yli 50 000. Säännökset 
ovat mutkikkaita ja niinpä vuonna 2016 
työttömyyskassoissa hylättiin 98 000 so-
vitellun päivärahan hakemusta. Useim-
miten osa-aikaisuusehto ei täyttynyt eli 
työaika oli yli 80 prosenttia normaali-
työajasta. Toinen esimerkki on yrittäjien 
toimeentuloturva. Heidän työeläkkeensä 
kertyvät heikosti ja heidän sairausvakuu-
tuksen päivärahansa ovat reippaasti ali-
vakuutettuja. Työttömyyspäivärahaa saa-
neita yrittäjiä oli vain 2 365 vuonna 2016. 
Honkanen esittää useita parannusehdo-
tuksia ja päätyy pohtimaan perustuloa 
ratkaisuksi sosiaaliturvan mutkistuvaan 
tilkkutäkkiin.

Outi Alanko-Kahiluoto, kansanedus-
taja, kuvaa artikkelissaan itsensätyöl-
listävien toimeentuloturvan käsittelyä 
eduskuntakeskustelussa. Ei ole selkeää 
menettelyä, luetaanko itsensätyöllistä-
jän tekemä työ päätoimisena yrittäjänä 
vai palkansaajana tehdyksi, vaan asian 

ratkaisee virkailija tapauskohtaisesti. 
Eduskuntakeskustelut eivät ole tuotta-
neet tulosta. Vain apurahalla työskentele-
vien eläke-, sairaus- ja tapaturmaturva on 
selkeytynyt. Alanko-Kahiluoto ehdottaa 
ratkaisuksi perustulon lisäksi yhdistel-
mävakuutusta, joka sallisi yhtäaikaisen 
tai vuorottaisen työskentelemisen palk-
katyössä ja yrittäjänä ja kerryttäisi turvaa 
molemmista.

Anu-Hanna Anttila, teollisuusliiton tut-
kimuspäällikkö, käsittelee artikkelissaan 
vuokratyötä teollisuudessa. Vuonna 2016 
teollisuuden pääluottamusmiehille teh-
dyn kyselyn mukaan yli puolet teollisuu-
den työpaikoista käytti vuokratyövoimaa, 
kun osuus vuonna 2009 oli vajaat kolme-
kymmentä prosenttia. Työnantajat kertoi-
vat luottamusmiehille vuokratyön käy-
tön syiksi erityisosaamisen, halvemman 
työvoiman, eroon pääsyn helppouden, 
kiireen, kuormituksen, ruuhkahuipun 
tasaamisen ja tilapäisen työn tarpeen sekä 
tuurauksen loman, sairasloman tai per-
hevapaiden aikana. Pääluottamusmiesten 
kokemukset vuokratyöstä ovat haastatte-
lujen mukaan pääosin mutta ei pelkästään 
kielteisiä. Haastatteluissa arvioidaan ket-
juttamisen, alipalkatun työn ja työnteki-
jöiden muun huonon kohtelun koskevan 
eniten ulkomaisia vuokratyöntekijöitä 
välittäviä yrityksiä.

Työaikadirektiivin parantaminen 
saattaa heikentää työntekijöiden 

asemaa, koska se lisää 
itsensätyöllistäjien käyttöä, jota 

se ei koske.

Juri Aaltonen, toimihenkilöliitto ERTOn 
puheenjohtaja, kuvaa artikkelinsa aluk-
si, miksi EU:n sääntelyn piiriin kuuluva 
työaikadirektiivi ei enää kiinnosta EU-
tasolla. Direktiiviä noudatetaan vain 
palkkatyösuhteessa, ja se heikentää sen 
kilpailusuhdetta itsensätyöllistämiseen, 
jota työaikadirektiivi ei koske. Jos palk-
katyösuhdetta koskevia työaikadirek-
tiivejä kiristetään, se lisää yksinyrittä-
jien käytön taloudellista edullisuutta ja 
nopeuttaa työsuhteiden muuttumista 
yrittäjyydeksi. Kokonaisvaikutuksena 
saattaa olla työntekijöiden aseman heik-
keneminen.

Aaltonen kysyy, pystymmekö uudis-
tamaan työmarkkinoita ja yhteiskuntaa 
niin, että itsensä työllistäminen ja työ-
suhteisena toimiminen ovat yhdenver-
taisia, reiluja ja turvallisia vaihtoehtoja 
sekä työn tekijälle että työn tilaajalle. 
Se edellyttää, että toimeentulonturva 
ja sen ylläpitämisen kustannukset ovat 
suunnilleen samaa tasoa työsuhteisella ja 
itsensätyöllistäjällä. Tämä koskee työttö-
myysturvaa, sairausajan toimeentuloa ja 
erityisesti eläketurvaa. Päästäkseen palk-
katyösuhteisen eläketurvan tasolle yrit-
täjänä toimivan itsensätyöllistävän olisi 
maksettava kollektiivisesti yhtä korkeita 
eläkemaksuja kuin työsuhteisten, joilla 
ne nyt ovat noin 25 prosenttia ansioista. 
Muutos nykytilaan olisi hyvin suuri.

Maria Löfgren, julkisalan koulutettu-
jen neuvottelujärjestö JUKOn toimin-
nan johtaja, pohtii Aaltosen tavoin 
artikkelissaan, johtaako palkkatyön 
työsuhdeturvan parantaminen irtisa-
nomisiin ja palkkatyösuhteen ulkopuoli-
sen työn lisääntymiseen. Mitä enemmän 
työtä tehdään palkkatyösuhteen ulko-
puolella, sitä enemmän etuusjärjestelmä 
joutuu koetukselle. Löfgren perää Alan-
ko-Kahiluodon tavoin yhdistelmävakuu-
tusta, joka mahdollistaa työttömyystur-
van työsuhteen vaihdellessa palkkatyön 
ja yrittäjänä tehdyn työn välillä. Löfgren 
perää myös kollektiivista neuvotteluoi-
keutta ja hinnoittelumahdollisuutta (nyt 
yhdessä sovittu hinnoittelu katsotaan 
kartelliksi) itsensätyöllistäjille, jotka 
ovat usein alisteisessa asemassa suh-
teessa työn teettäjään ja vailla kilpailu-
mahdollisuuksia.

Suvi-Anne Siimes ja Aija Laurila, Telan 
johtaja ja suunnittelija, näkevät artikke-
lissaan eläkejärjestelmän suurimmaksi 
ongelmaksi itsensätyöllistävien kasvavan 
joukon alivakuuttamisen ja siitä seuraa-
van eläkeläisköyhyyden lisääntymisen. 
Kaikkien työstä saatujen ansiotulojen 
tulisi heidän mukaansa kerryttää eläkettä 
mahdollisimman yhtäläisin ehdoin. Siksi 
yrittäjäeläke ja sen perustana oleva yrit-
täjätulon valinnanvapaus edellyttävät 
ajanmukaistamista.

Vaikka kirjassa on useimpien artikke-
likirjojen tapaan epätasaisuutta, se avaa 
monipuolisesti ja kiinnostavasti uuden 
työelämän ongelmia ja niiden ratkaise-
misen mahdollisuuksia.
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artikkeli

Palkansaajien tutkimuslaitok-
sessa on tehty kaksi kertaa 
aiemmin palkkavertailu-
tutkimus, jossa on vertailtu 
suomalaista palkkatasoa eri 

EU-maissa työskentelevien palkansaaji-
en palkkoihin täydennettynä muutamal-
la EU:n ulkopuolisella maalla (Moisala 
ja Uusitalo 2004, Kangasniemi ym. 
2014). Tässä artikkelissa esitetään vali-
koituja keskeisiä tuloksia kolmatta kertaa 
tehdystä vastaavantyyppisestä palkkaver-
tailututkimuksesta1, jossa vertailua on 
päivitetty keskeisiltä osiltaan tuoreim-
paan saatavilla olevaan aineistovuoteen 
asti. Tietosisältöä on myös hieman muu-
tettu. Palkkavertailun päätavoitteena on 
kuvailevan tilastotiedon esittäminen 
palkoista ja palkkarakenteesta sekä nii-
den kehityksestä eri maissa. Yleisten 
palkkavertailujen lisäksi tutkimuksessa 
vertaillaan palkkoja ja palkkaeroja muun 
muassa sukupuolen, koulutuksen, am-
mattiryhmän ja toimialan mukaan.

MIKSI OLEMME KIINNOSTUNEITA 
VERTAILEMAAN PALKKOJA ERI MAIDEN 
VÄLILLÄ? 
Palkat ovat olennainen osa taloudellista 
ja sosiaalista kehitystä eri maissa. Pal-
koilla on useita funktioita taloudessa. 
Useimmille ihmisille ne ovat tärkein 
tulonlähde ja ne vaikuttavat elintasoon. 
Palkat ovat myös merkittävä osa työn hin-
taa, ja sitä kautta ne vaikuttavat sekä työ-
voiman kysyntään että tarjontaan. Palkat 
edustavat inhimillisen pääoman tuottoa 
ja vaikuttavat valikoitumiseen koulutuk-
seen ja ammatteihin. Koko kansantalou-
den näkökulmasta niillä on keskeinen 
vaikutus yksityiseen kulutukseen ja sitä 
kautta kokonaiskysyntään. (Eurofound 
2015).  

Palkat vaikuttavat elintasoon, 
työvoiman kysyntään ja 

tarjontaan, koulutusvalintoihin 
ja yksityiseen kulutukseen.

Palkkatason vertaileminen eri maiden 
välillä kertoo maiden taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen tilasta ja maassa 
asuvien elintasosta. Palkkatasoa voikin 
luonnehtia keskeiseksi eri maiden elin-
oloja kuvaavaksi perustiedoksi (Kangas-
niemi ym. 2014). 

SUOMALAINEN PALKKATASO 
ON EUROOPPALAISTA YLEMPÄÄ 
KESKITASOA
Tutkimuksen tilastoaineistona olemme 
käyttäneet EU:n tilastoviranomaisen 
Eurostatin tuottamaa yhteiseurooppa-
laisen tulo- ja elinolotutkimuksen EU-
SILC- poikkileikkausaineistoja vuosilta 
2007−2016. EU-SILC- aineisto on edus-
tava otos palkansaajista kaikenkokoisissa 
yrityksissä ja kattaa niin yksityisen kuin 
julkisenkin sektorin. Aineisto sopii mai-
den välisiin palkkavertailuihin varsin 
hyvin, koska sitä kerätään vuosittain ja 
yhteisten aineistonkeruuta koskevien 
sääntöjen avulla on pyritty varmista-

Suomalainen palkkataso
eurooppalaisessa vertailussa

Suomen palkkataso oli vuonna 2015 ylempää eurooppalaista keskitasoa. Suomen suhteellinen 
asema ei ollut juurikaan muuttunut 2010-luvun alun tilanteesta. Suomea korkeamman palkkatason 

maiden joukko näyttää myös pysyneen hyvin samanlaisena. Maiden hintatason huomioiminen 
heikentää hieman maamme asemaa palkkavertailussa. Meillä palkkaerot ovat vertailumaiden 

pienimpiä ja pysytelleet melko samalla tasolla koko tarkasteluajanjakson 2007−2015 ajan. EU-maissa 
havaitaan erisuuntaista kehitystä palkkaeroissa. Monissa Euroopan maissa sopimusjärjestelmät ovat 
muuttuneet hajautetumpaan suuntaan ja samanaikaisesti työehtosopimusten kattavuus on laskenut, 

mikä on myös kasvattanut palkkahajontaa.



 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2019 69

Kuva
maarit kytöharju Merja Kauhasen ja 

Olli-Matti Laineen mukaan 
palkkatason vertaileminen 

eri maiden välillä kertoo 
niiden elintasosta sekä 

taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen tilasta. 



70 T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2019  T&Y talous ja yhteiskunta 1 | 2019 71

maan, että se on mahdollisimman ver-
tailukelpoinen. 

On syytä myös huomioida tiettyjä eri-
tyistekijöitä EU-SILC -aineistoja hyö-
dyntävissä vertailuissa. Muun muassa 
kaikkien maiden palkkatiedot on ilmoi-
tettu euroina, mukaan lukien euroalueen 
ulkopuoliset maat, joiden osalta myös 
valuuttakurssien kehitys voi vaikuttaa 
kuvaan palkkojen kehityksestä ja maan 
asemasta palkkavertailussa.

”Suomea korkeampi keski-
määräinen kuukausipalkka 
oli seitsemässä Euroopan 

maassa.”

Koska vuoden 2016 EU-SILC- aineiston 
palkkatiedot koskevat pääsääntöisesti 
edellistä kalenterivuotta, vertailujen 
viimeisin vuosi on 2015. Ison-Britannian 
palkkatiedot koskevat samaa kalenteri-
vuotta, joten sen vuoden 2015 palkkatie-
dot otettiin vuoden 2015 EU-SILC- ai-
neistosta. 

Kuviossa 1 on esitetty aineistosta las-
ketut kokoaikaisten palkansaajien keski-
määräiset bruttokuukausipalkat kaikissa 
EU-maissa sekä Norjassa, Islannissa ja 
Sveitsissä vuonna 2015. Suomen koko-
aikaisen palkansaajan keskimääräinen 
palkkataso oli 3 386 euroa kuukaudes-
sa, mikä oli selvästi EU-maiden (2 116 
euroa) keskiarvon yläpuolella. Suomea 
korkeampi keskimääräinen kuukausi-
palkka oli seitsemässä Euroopan maas-
sa, ml. Tanskassa ja Norjassa. Suomen 
ja Ruotsin (3 386 euroa) keskimääräiset 
kuukausipalkat olivat vuonna 2015 pyö-
ristettyinä samat. 

Verrattuna Palkansaajien tutkimus-
laitoksen edelliseen palkkavertailuun 
vuodelta 2011 (Kangasniemi ym. 2014) 
maiden järjestys keskimääräisen brutto-
kuukausipalkan mukaan tarkasteltuna on 
pysynyt hyvin samanlaisena. Suomen si-
joitus vertailussa vuonna 2015 oli aivan 
sama kuin vuonna 2011 samalla maajou-
kolla. Myös Suomen edellä olevat maat 
olivat pysyneet samoina. 

Moisalan ja Uusitalon (2004) ver-
tailussa Suomen kokoaikaisten palkan-
saajien palkkataso oli eurooppalaista 
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Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset bruttokuukausipalkat vuonna 
2015, €

Selite: Sveitsin, Irlannin, Islannin, Italian, Luxemburgin ja Maltan osalta luvut koskevat vuotta 2014.
Lähde: EU-SILC –aineistot  2015 ja 2016.
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Kuvio 2. Kokoaikaisten palkansaajien ostovoimakorjatut bruttokuukausipalkat 
vuonna 2015. 

Selite: Sveitsin, Irlannin, Islannin, Italian, Luxemburgin ja Maltan osalta luvut koskevat vuotta 2014.
Lähde: EU-SILC –aineistot 2015 ja 2016.

keskitasoa. Sekä omassa tutkimukses-
samme että Kangasniemen ym. (2014) 
tutkimuksessa havaittu Suomen aseman 
muuttuminen verrattuna Moisalan ja 
Uusitalon (2004) tutkimukseen ei ole 
yllättävää, kun otetaan huomioon, että 
vuosien 2004 ja 2011 välillä EU laajeni 
yhteensä 12 uudella jäsenmaalla, joista 
suurin osa oli entisiä sosialistisia maita.

Kuviosta 1 käy hyvin ilmi, että Eu-
roopan maiden väliset palkkaerot oli-

vat vuonna 2015 edelleen huomattavia, 
vaikka EU:n yhdentymisen myötä niiden 
on ajateltu kaventuvan (Eurofound 
2015b, Drahokoupil ja Piasna 2017). 
Pienintä palkkaa ansaittiin Romaniassa, 
jossa kokoaikaisen palkansaajan keski-
määräinen bruttokuukausipalkka oli 393 
euroa. Alhaisimpien kuukausipalkkojen 
maat olivat kaikki entisiä sosialistisia 
maita, jotka liittyivät EU:n jäsenmaiksi 
2000-luvulla. Korkeimman keskimääräi-
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kokoaikaisten palkansaajien nimellis-
palkkojen keskimääräinen muutos oli 2,3 
prosenttia ja reaalipalkkojen keskimää-
räinen muutos 0,9 prosenttia vuodessa. 

Nimellispalkkojen keskimääräises-
sä vuotuisessa muutoksessa Suomi oli 
vertailumaista neljännellä sijalla, mutta 
keskimääräisessä reaalisten bruttokuu-
kausipalkkojen muutoksessa kuuden-
nella sijalla. Huomionarvoista on se, että 
vuosina 2007−2015 reaalipalkkojen kes-
kimääräinen nousu oli kaikissa muissa 
Pohjoismaissa hieman voimakkaampaa 
kuin Suomessa.

SUOMI ON PIENTEN PALKKAEROJEN 
MAA
Palkkatasovertailujen ohella myös mai-
den sisäisten palkkarakenteiden ja niis-
sä tapahtuneiden muutosten vertailu on 
erittäin tärkeää. Palkkaerot ja sitä kautta 
taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus 
ovat kasvaneet monessa OECD-maassa 
viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä 
on myös lisännyt voimakkaasti tutkimuk-
sellista kiinnostusta sekä palkkaerojen 
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Kuvio 3. Kokoaikaisten palkansaajien nimellisten ja reaalisten bruttokuukausipalk-
kojen keskimääräinen vuotuinen muutos vuosina 2007-2015.

Selite: Irlannin ja Italian osalta tarkasteluperiodi 2007-2014.
Lähde: EU-SILC –aineistot 2007-2016.

”VUOSINA 2007−2015 REAALIPALKKOJEN KESKIMÄÄRÄINEN VUOTUINEN 
NOUSU OLI KAIKISSA MUISSA POHJOISMAISSA HIEMAN VOIMAKKAAMPAA 

KUIN SUOMESSA.”

sen kuukausipalkan Sveitsissä kokoaikai-
set palkansaajat tienasivat vuonna 2015 
keskimäärin 16,1 kertaa enemmän kuin 
Romaniassa.  

Kun palkkojen ostovoima 
otetaan huomioon, Ruotsi 

putoaa Suomen alapuolelle 
ja Itävalta ja Saksa menevät 

edelle. 

Kun otetaan huomioon maiden hintataso, 
Suomen sijoitus palkkavertailussa heik-
kenee hieman. Ostovoimakorjatuissa pal-
koissa Suomea korkeammat keskimääräi-
set palkat olivat vuonna 2015 yhdeksässä 
maassa (kuvio 2). Suomen edelle nouse-
vat Itävalta sekä Saksa. Ruotsin sijoitus 
puolestaan putoaa Suomen alapuolelle. 
Myös ostovoimakorjatuissa kuukau-
siansioissa Suomea korkeamman palk-
katason maat olivat vuonna 2015 samat 
kuin vuonna 2011 lukuun ottamatta Isoa-
Britanniaa, joka vuonna 2011 oli Suomen 
edellä. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
Ison-Britannian lukuihin voi vaikuttaa 
valuuttakurssikehitys. 

Kaikkiaan hintatason huomioon otta-
minen pienentää maiden välisiä palkka-
eroja. Verrattuna ostovoimakorjaamatto-
miin palkkoihin ostovoimakorjaus nosti 
eniten kuvion 1 pienipalkkaisimpiin kuu-
luvien maiden palkkoja.

 Kuviossa 3 on esitetty kokoaikaisten 
palkansaajien nimellisten ja reaalisten 
kuukausipalkkojen keskimääräiset vuosi-
muutokset ajanjaksolla 2007−2015. Tässä 
maiden lukumäärää on rajattu hieman, 
ja mukaan on valittu erityyppisiä maita. 
Tarkasteluun on valittu Pohjoismaat (pl. 
Islanti), suuret EU-maat (Alankomaat, 
Iso-Britannia, Ranska ja Saksa), keski-
tettyä sopimusjärjestelmää soveltava 
Itävalta, Viro, Romania sekä tarkastelu-
ajanjaksolla erityisiä velkakriisejä koke-
neet Kreikka, Espanja, Italia, Portugali 
ja Irlanti. 

Kuvion 3 maat on asetettu järjestyk-
seen nimellispalkkojen keskimääräisen 
vuosimuutoksen suuruuden perusteella. 
Palkkojen muutoksia on tarkasteltu mai-
den omissa valuutoissa, jotta valuutta-
kurssien vaihtelu ei vaikuttaisi tuloksiin. 

Kuviosta käy ilmi, että suurimmat ko-
koaikaisten palkansaajien keskimääräiset 
vuotuiset nimellisten kuukausipalkkojen 
muutokset olivat matalan palkkatason 
Romaniassa (6,2 prosenttia) ja Virossa 
(5,9 prosenttia), joissa myös reaalipalk-
kojen muutokset olivat Norjan ohella 
suurimpia. Sitä vastoin Kreikassa sekä 
nimelliset että reaalipalkat supistuivat 
ko. ajanjaksolla: reaaliset kuukausipal-
kat supistuivat keskimäärin 4,1 prosent-
tia ja nimellispalkat 2,7 prosenttia. Krei-
kan ohella reaalipalkat supistuivat myös 
Isossa-Britanniassa (-2,1 prosenttia) ja 
Italiassa (-0,6 prosenttia).

Suomessa nimellisten kuukausipalkko-
jen keskimääräinen vuosimuutos oli 3,3 
prosenttia ja reaalipalkkojen 1,2 prosent-
tia ko. ajanjaksolla. Vastaavat luvut Ruot-
sille olivat 3,2 ja 1,8 prosenttia.  Saksassa 
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FINANSSIKRIISIN JÄLKEEN PALKKAEROT OVAT OLLEET HIEMAN PIENEMPIÄ 
KUIN JUURI ENNEN FINANSSIKRIISIÄ SUOMESSA JA MONISSA MUISSAKIN 

MAISSA.

kehitykseen että sen syihin (European 
Parliament 2015). OECD:n (2011) mu-
kaan palkat muodostavat 75 prosenttia 
kotitalouden tuloista työikäisten aikuis-
ten keskuudessa. Työllisyyden ohella 
palkkarakenne vaikuttaa kokonaistulo-
jen jakautumiseen kansalaisten kesken.  

Palkkaeroja kuvataan palkkavertailu-
tutkimuksessamme useilla eri mittareilla. 
Kuvio 4 kuvaa palkkaeroja yhdellä käyte-
tyistä mittareista, palkkojen Gini-kertoi-
mella kussakin maassa vuosina 2007, 2011 
ja 2015. Gini-kerroin vertaa palkkajakau-
man kaikkia havaintoja keskenään las-
kemalla, miten kaukana havainnot ovat 
keskimäärin toisistaan. Tässä kuviossa 
maat on asetettu järjestykseen vuoden 
2015 palkkojen Gini-kertoimen suuruu-
den mukaan pienimmästä suurimpaan. 
Mitä suurempi Gini-kertoimen arvo on, 
sitä suuremmat palkkaerot maassa val-
litsevat. 

Suurimmat palkkaerot vuonna 2015 
olivat Bulgariassa, Portugalissa, Virossa, 
Kyproksella, Isossa-Britanniassa, Liettu-

assa, Espanjassa ja Latviassa. Pienimpien 
palkkaerojen maita tällä mittarilla mi-
tattuna olivat Slovakia, Belgia, Tanska, 
Romania ja Suomi. Myös Ruotsi ja Norja 
erottautuvat vertailussa pienten palkka-
erojen maina. 

Kuvion 4 mukaan Suomi on ollut 
pienten palkkaerojen maa kaikkina ku-
vion tarkasteluvuosina. Siitä käy ilmi, 
että Suomessa, kuten monissa muissa-
kin maissa, kokoaikaisten palkansaajien 
palkkaerot laskivat hieman finanssikrii-
sin yhteydessä ja ovat sen jälkeen jääneet 
hieman aiempaa matalammalle tasolle. 
Myös kokonaispalkkaeroa kuvaavan 
palkkojen P90/P10-suhdeluvun2 kehi-
tyksen tarkasteluajanjaksolla 2007−2015 
antaa samanlaisen kuvan palkkaeroista ja 
niiden kehityksestä.

Kuviosta 4 voidaan havaita myös, että 
palkkahajonta on kehittynyt erisuuntai-
sesti eri EU-maissa tarkasteluvuosien 
välillä. Tässä yhteydessä on hyvä myös 
muistaa, että aiemman tutkimuksen mu-
kaan palkkaerot kasvoivat useissa Euroo-

pan maissa 2000-luvulla aina finanssikrii-
sin alkamiseen asti (Eurofound 2015b), 
josta oma tarkastelumme vasta alkaa. 

MINIMIPALKOILLA, JÄRJESTÄYTYMIS-
ASTEELLA JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 
KATTAVUUDELLA ON VAIKUTUSTA 
PALKKAEROIHIN
Palkkaerojen kasvua kokoaikaisten 
palkansaajien keskuudessa on selitet-
ty useilla eri tekijöillä. Yksi keskeinen 
selitys liittyy muutoksiin sopimusjär-
jestelmissä ja työehtosopimusten kat-
tavuudessa. Monissa Euroopan maissa 
sopimusjärjestelmät ovat muuttuneet 
hajautetumpaan suuntaan, ja samanai-
kaisesti myös työehtosopimusten katta-
vuus on laskenut (Eurofound 2015a). 
Nämä muutokset ovat lisänneet palkka-
hajontaa monissa maissa (European 
Parliament 2015). Suurimpien palk-
kaerojen maissa kuten Baltian maissa ja 
Isossa-Britanniassa palkoista sovitaan 
pääsääntöisesti yritystasolla ja työehto-
sopimusten kattavuus on alhainen.

EU-maita koskevan empiirisen tutki-
muksen mukaan minimipalkoilla, järjes-
täytymisasteella ja työehtosopimusten 
kattavuudella on tilastollisesti mer-
kitsevä palkkaeroja supistava vaikutus 
erityisesti palkkajakauman alapäässä 
(European Parliament 2015). Suomi 
ja muut Pohjoismaat ovat esimerkkejä 
maista, joissa palkkaerot ovat suhteelli-
sen pieniä kansainvälisessä vertailussa ja 
joissa työehtosopimusten kattavuus on 
laaja, järjestäytymisaste korkea ja pal-
kanmuodostus on koordinoitua.

Pohjoismaissa palkkaerot ovat 
pieniä, järjestäytymisaste on 

korkea, työehtosopimukset ovat 
kattavia ja palkanmuodostus on 

koordinoitua.

Keskeisimpiä palkkahajonnan kasvua se-
littäviä tekijöitä ovat myös teknologisen 

Kuvio 4. Kokoaikaisten palkansaajien palkkojen Gini-kerroin vuosina 2007, 2011 
ja 2015. 

Selite: Irlannin, Islannin, Italian, Sveitsin, Luxemburgin ja Maltan osalta viimeisin tarkasteluvuosi 
on 2014.
Lähde: EU-SILC -aineistot vuosilta 2007, 2008, 2011, 2012, 2015 ja 2016.
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kehityksen osaamista suosiva luonne ja 
sen aiheuttama muutos työvoiman ky-
synnän rakenteessa, ts. työllisyyden las-
ku rutiiniluontoisissa keskipalkkaisissa 
töissä (Goos et al. 2014). Teknologisen 
kehityksen vaikutusta palkkahajontaan 
on vahvistanut myös globalisaatio ja ul-
koistaminen ulkomaille. Kierzenkows-
ki ja Koske (2012) sisältää kirjallisuus-
katsauksen eri tekijöistä.

Voidaan myös esittää, että palkkaha-
jonnassa yli ajan tapahtuneet muutokset 
juontuvat kahdesta eri vaikutuksesta. 
Kompositiovaikutus kuvaa sitä vaikutus-
ta, joka aiheutuu yli ajan tapahtuneista 
muutoksista palkansaajien rakenteessa 
(esimerkiksi koulutustason muutokset). 
Toinen vaikutus palkkahajontaan aiheu-
tuu siitä, miten erilaisia ominaisuuksia 
palkitaan. Palkansaajien koostumuk-
sessa tapahtuneet muutokset pystyvät 
selittämään vain osan havaituista muu-
toksista, ja vaikutuksen suuruudessa on 
eroja myös maiden välillä. (European 
Parliament 2015). 

Palkkavertailumme koski ajanjaksoa, 
johon ajoittui myös voimakas talous-
kriisi ja jonka aikana työttömyys kasvoi 
voimakkaasti useissa EU-maissa. Samaan 
aikaan kun työttömyyden kasvu vähensi 
palkkatuloja saavien määrää, sillä saattoi 
olla myös palkkahajontaa pienentävä vai-
kutus sitä kautta, että kriisin seurauksena 
työpaikkansa menettäneitä oli suhteelli-
sesti eniten matalapalkkaisten keskuu-
dessa (Eurofound 2014).

Palkkaerojen kehitykseen 
ovat vaikuttaneet myös 

osaamista suosiva ja rutiini-
luontoista työtä korvaava 
teknologinen kehitys sekä 

globalisaatio. 

Aiemman tutkimuksen mukaan palk-
kahajonnan ja matalapalkkatyön osuu-
den välillä on positiivinen korrelaatio: 
suurempien palkkaerojen maissa myös 
suurempi osa palkansaajista on matala-
palkkatyössä (McKnight et al. 2016). 
Myös oma tarkastelumme vahvistaa 
tämän: niissä maissa, joissa havaittiin 
suurin palkkojen hajonta, myös matala-

palkkatyötä3 tekevien osuudet olivat suu-
rimmat. Suomessa matalapalkkatyötä te-
kevien osuus (11,6 prosenttia) oli vuonna 
2015 neljänneksi alhaisin vertailumaista 
ja oli laskenut 2010-luvun alun tasosta.

LOPUKSI
Palkkavertailututkimuksemme mukaan 
Suomen palkkataso oli vuonna 2015 
ylempää eurooppalaista keskitasoa. Suo-
men suhteellinen asema ei ole juurikaan 
muuttunut 2010-luvun alun tilanteesta. 
Suomea korkeamman palkkatason mai-
den joukko näyttää myös pysyneen hyvin 
samanlaisena. Suomi on pysynyt pienten 
palkkaerojen ja vähäisen matalapalkka-
työn maana koko tarkasteluajanjakson 
2007−2015 ajan.

Aiemman tutkimuksen mukaan keskei-
siä tekijöitä, jotka vaikuttavat palkkaha-
jonnan kehitykseen ja maiden välisiin 
eroihin kehityksessä, ovat muun muassa 
tekninen kehitys ja globalisaatio, mutta 
myös sopimusjärjestelmän kehitys. Siksi 

ei ole yhdentekevää, mihin suuntaan so-
pimusjärjestelmä kehittyy. •

Viitteet

1 Artikkeli pohjautuu tutkimushankkeeseen 

”Suomalainen palkkataso EU-vertailussa”. Hanke 

on saanut rahoitusta Palkansaajasäätiöltä, jolle 

esitämme lämpimät kiitoksemme. Varsinainen 

tutkimusraportti ilmestyy keväällä 2019. Olli-Matti 

Laine osallistui hankkeeseen toimiessaan PT:ssä 

määräaikaisena nuorempana tutkijana.

2 P90/P10-suhdeluku kuvaa ylimmän (P90) ja 

alimman palkkakymmenyksen (P10) palkka-

suhteen kehitystä kokoaikaisille palkansaajille. 

Palkkakymmenykset saadaan asettamalla kaikki 

palkansaajat järjestykseen heidän palkkatasonsa 

mukaan ja jakamalla heidät 10 prosentin suuruisiin 

osiin.

3 Tutkimuksessamme matalapalkkatyötä tekeviksi 

määriteltiin ne palkansaajat, joiden palkka on 

korkeintaan kaksi kolmasosaa kokoaikaisten pal-

kansaajien mediaanipalkasta.
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Kuva
maarit kytöharju

Valtion velkaantumisen hil-
litseminen on jo pitkään 
ollut Suomen talouspo-
litiikan tärkeimpiä ta-
voitteita. Vuonna 2015 

valtaan nousseen pääministeri Juha Si-
pilän ”hallituksen talousohjelman mu-
kaan velkaantuminen suhteessa brutto-
kansantuotteeseen taittuu vaalikauden 
loppuun mennessä ja velaksi eläminen 
lopetetaan vuonna 2021”. Ohjelmassaan 
hallitus sitoutui koko 10 miljardin euron 
kestävyysvajeen kattamiseen tarvittavien 
säästöjen ja rakenteellisten uudistusten 
tekemiseen hallituskauden aikana. Halli-
tus on toteuttanut lähes neljän miljardin 
euron menoleikkaukset ja valmistellut 
mm. sote-uudistusta, jolla tavoitellaan 
kolmen miljardin euron säästöjä. 

Valtiovarainministeriön virkamiesten 
keväällä 2015 esittämän kestävyysvaje-
laskelman lisäksi hallituksen tavoitteisiin 
on vaikuttanut EU:n vakaus- ja kasvuso-
pimukseen sisältyvä liiallisen alijäämän 
menettely (EDP)1, jossa julkisen sektorin 
eli julkisyhteisöjen velkaraja on 60 pro-
senttia ja rahoitusalijäämän raja kolme 

prosenttia suhteessa bruttokansantuot-
teeseen. 

Suomen julkisyhteisöjen EDP-sääntö-
jen mukainen bruttovelka oli syyskuun 
2018 lopussa 135,7 mrd. euroa (58,8 pro-
senttia suhteessa bkt:en), josta valtion 
velka oli 115,0 mrd. euroa (49,8 prosent-
tia), paikallishallinnon 19,8 mrd. euroa 
(8,6 prosenttia) ja sosiaaliturvarahasto-
jen 2,3 mrd. euroa (1,0 prosenttia).2 Ra-
hoitusalijäämä oli 0,7 prosenttia vuonna 
2017. Velka ja alijäämä pitää aina suhteut-
taa talouden kokoon, jota bkt mittaa ja 
on laaja pohja verotukselle, jonka avulla 
julkisyhteisöt voivat hoitaa velkaansa. 

Paikallishallinnon eli kuntasektorin 
bruttovelka on ollut aina suhteellisen 
pieni (kuvio 1) ja sosiaaliturvarahastoilla 
se on ollut mitätön. Valtion velka paisui 
voimakkaasti 1990-luvun alun lamassa ja 
on muodostanut valtaosan EDP-velasta. 
Juuri sen kasvua on pyritty hillitsemään 
säästöpäätöksillä. Tämä artikkeli keskit-
tyy siihen. 

Blanchard (2019a, 2019b) on nosta-
nut voimakkaasti kansainväliseen kes-
kusteluun kysymyksen julkisen velan 

Kestävyysvaje johtaa talouspolitiikan 
harhapoluille

Näkymät valtionlainojen matalien korkojen jatkumisesta pitkälle tulevaisuuteen ovat nostaneet 
keskusteluun kysymyksen julkisen talouden velkakestävyyden parantumisesta. Valtiovarainministeriön 

kestävyysvajelaskelmat perustuvat kestämättömiin oletuksiin, jollaisilla voidaan saada mikä tahansa 
vajelukema. Niitä ei voida käyttää talouspolitiikan suunnittelussa. EU:n 60 prosentin velkaraja on 

perusteeton ja alittaa roimasti tutkimuksissa tehdyt velkaraja-arviot. Siitä kannattaisi luopua ja samalla ottaa 
käyttöön muita finanssipolitiikan sääntöjä, jotka sallivat paremmin elvytyspolitiikan ja julkisten investointi- 

ym. menojen  käytön talouskasvun edistämiseen.
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JULKISEN VELAN KOROT PYSYVÄT TODENNÄKÖISESTI PITKÄÄN MATALINA, 
JOTEN KESTÄVYYSVAJELASKELMIA TULEE ARVIOIDA UUDELLEEN.
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Kuvio 1. Julkisyhteisöjen EDP-bruttovelka 1990−2017, yhteensä ja sektoreittain, 
prosenttia suhteessa bkt:en. 

Lähde: Tilastokeskus.

matalien korkojen merkityksestä.3 Hän 
argumentoi, että koska todennäköises-
ti korot pysyvät jatkossa matalina, niin 
valtion velan hoitomenot eivät aiheuta 
veronkorotustarpeita ja sen hyvinvoin-
tikustannukset ovat todennäköisesti var-
sin alhaiset tai lisävelka voi tuottaa jopa 
hyötyä. Suomessa ei ole käyty toistaiseksi 
mitään keskustelua siitä, millainen fi-
nanssipolitiikka olisi Suomelle hyväksi 
nykytilanteessa. Tämänkin vuoksi olisi 
hyvä, että kestävyysvajelaskelmista vas-
taavat tahot kommentoisivat tilannetta: 
tässä artikkelissa näytämme, että keskus-
telun tarve on todellinen ja talouspoliit-
tisesti erittäin merkityksellinen.

MIKSI SUOMESSA OLLAAN NIIN 
HUOLESTUNEITA JULKISESTA 
VELASTA?
Jotkut poliitikot tapaavat väittää, että 
valtionvelka lankeaa meidän lastemme 
ja lastenlastemme maksettavaksi. Toi-
nen yleinen väite on ns. kotitalousana-

logia tai -harha: koska meidän kaikkien 
on kyettävä maksamaan velkamme pois, 
niin myös valtion on tehtävä samoin. 
Näin pyritään perustelemaan velkaku-
ria sekä torjumaan veronkorotuksia ja 
tehottomana pidetyn julkisen sektorin 
paisumista.

Nämä väitteet perustuvat joko väärin-
käsitykseen tai tarkoitukselliseen har-
haanjohtamiseen. Tosiasiassa mikään su-
kupolvi ei ole maksanut pois 1990-luvun 
lamassa paisunutta valtionvelkaa eivät-
kä meidän lastemme ja lastenlastemme 
myöskään tarvitse tehdä niin. Valtiohan 
on periaatteessa ikuinen, joten se voi 
ottaa erääntyvien lainojen tilalle uusia. 
Tulevaisuudessa nettomääräisesti mak-
settaviksi koituvat vain velkojen korot, 
joihin valtio hankkii rahoituksen vero-
tuksella. Luonnollisesti suuri velka ja/tai 
korkeat korot voivat synnyttää tarvetta 
velkasopeutukseen.

Sotienjälkeisenä aikana aina 1990-lu-
vun Suureen Lamaan saakka Suomen 

julkinen velkataakka verrattuna keski-
määrin muihin maihin oli hyvin pieni.4 
Suomalaisen talouspolitiikan pitkään 
linjaan (Pekkarinen ja Vartiainen 
1993) on kuulunut ns. kameralistinen 
kassaperiaate: valtion juoksevien tulojen 
ja menojen on oltava tasapainossa. Toi-
sin kuin monet muut maat, Suomi mak-
soi 1. maailmansodan aikana ja jälkeen 
ottamansa velat kokonaan pois vakuut-
taakseen kansainväliset rahoitusmark-
kinat luottokelpoisuudestaan. Velkaa 
kavahdettiin myös siksi, että Suomi oli 
pääomaköyhä maa, jossa rahoitusta py-
rittiin ohjaamaan teollisuudelle. 1990-lu-
vun alun Suuren Laman jälkeen maamme 
talouspolitiikkaa on hallinnut pyrkimys 
hillitä tai vähentää velkaantumista.

Yleensä ei tarvitse maksaa 
valtionvelkaa pois vaan 

ainoastaan sen korkokulut.
 

1990-luvulla solmitut EU:n Maastrichtin 
sopimus sekä vakaus- ja kasvusopimus 
tähtäsivät valtioiden velkaantumisen 
hillintään varsinkin eteläisimmissä jä-
senmaissa, joiden tiedettiin historiansa 
perusteella oleva erityisen taipuvaisia 
velkaantumaan. Velkaantumisen valvon-
ta oli kuitenkin heikkoa, kunnes finanssi-
kriisin jälkeen erityisesti Kreikan tapaus 
(tilastojen vääristely ja heikko veronkan-
to) herätti ottamaan tiukemman linjan. 
Julkinen velka sai suuren merkityksen 
ja samalla unohtui se, että euromaiden 
velkaongelmien varsinainen aiheuttaja 
oli yksityisen sektorin velkaantuminen ja 
vaihtotaseen epätasapainot eli velkaan-
tuminen ulkomaille.5

VELKAANTUMISEN RAJAT OVAT 
EPÄMÄÄRÄISIÄ
Vuonna 1992 solmittu Maastrichtin so-
pimus määräsi EMUn tuleville jäsenille 
lähentymiskriteerit. Julkisen talouden 
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BKT:N KASVUVAUHTIA ALHAISEMMAT JULKISEN VELAN KOROT 
MAHDOLLISTAVAT VELKAANTUMISEN ILMAN VELKATAAKAN KASVUA.

kriteerit muodostuivat osaksi vuonna 
1997 solmittua vakaus- ja kasvusopi-
musta ja näiden sopimusten myöhempiä 
muunnoksia. 60 prosentin ylärajaa julki-
sen velan suhteelle bkt:en ja 3 prosentin 
rajaa julkisen talouden rahoitusalijää-
mälle suhteessa bkt:en on usein sanottu 
täysin hatusta vedetyiksi. Sitä ne eivät 
ihan ole, sillä 60 prosenttia oli likimain 
EU-maiden keskiarvo 1990-luvun alussa 
(Chowdhury 2010).

Toisaalta jo Domar (1944) oli osoit-
tanut, että valtionvelka lähestyy lopulta 
lukua, jonka osoittajassa on alijäämän 
suhde bkt:en ja nimittäjässä on nimel-
lisen bkt:n kasvuvauhti. Jos reaalinen 
kasvuvauhti olisi 3 prosenttia ja inflaa-
tiovauhti 2 prosenttia, niin nimellinen 
bkt kasvaisi 5 prosenttia. Nämä luvut 
olivat varsin luontevia oletuksia 1990-lu-
vun alussa. Niinpä jos alijäämän suhde 
bkt:en asetetaan 3 prosentiksi, niin velka-
suhteen raja-arvo on 3/5 eli 60 prosenttia 
– Maastrichtin sopimuksen velkaraja!

EU:n velka- ja vajekriteerien uskotta-
vuus on kuitenkin ajan myötä rapautunut 
pahasti. Ensinnäkään useiden maiden, 
ml. Saksan, joka oli niitä ensimmäisenä 
ajamassa, ei olisi niiden perusteella pi-
tänyt edes kelvata EMUn jäseniksi (De 
Grauwe 2009). Toiseksi monet EU-
maat ovat vuosien varrella rikkoneet 60 
ja 3 prosentin rajoja, mutta tähän men-
nessä niille ei ole kertaakaan määrätty 
sopimuksiin sisältyviä korottomia talle-
tuksia tai sakkoja. Sitä vastoin liiallisen 
alijäämän menettelyyn on tullut lisää 
kaikenlaisia varauksia ja poikkeuksia, 
joita harva enää hallitsee. Kolmanneksi 
viime vuosina populismin ja äärioikeis-
ton nousu on hillinnyt EU:n komission ja 
poliitikkojen halua rangaista jäsenmaita 
sääntöjen rikkomisesta. Oikeasti kyse on 
siis ollut politiikasta eikä finanssipolitii-
kan ohjailusta.

Yhtä kaikki EU:n 60 prosentin velka-
rajaa ei ole koskaan pyrittykään perus-
telemaan taloustieteellisellä arviolla 

siitä, miten suuri velkasuhde olisi joil-
lakin kriteereillä mahdollinen tai opti-
maalinen. Yritykset perustella jotakin 
tiettyä rajaa velkataakan talouskasvua 
hidastavalla vaikutuksella (esim. Rein-
hart ja Rogoff 2010), velkataakan 
karkaamisella käsistä (esim. Ostry et 
al. 2010), luottokelpoisuuden menettä-
misellä (esim. Fournier ja Fall 2017) 
tai arvioidulla maksimaalisella julkisen 
talouden ylijäämällä ilman korkomenoja 
(esim. Collard et al. 2016) ovat yleen-
sä johtaneet EMUn velkarajan moninker-
taisesti ylittäviin arvioihin. 

EU:n 60 prosentin 
velkarajalle ei ole olemassa 
kunnollisia taloustieteellisiä 

perusteluja.

Velkaraja-arviot ovat olleet erilaisia eri 
maille. Kriisimaita lukuun ottamatta ne 
ovat yleensä asettuneet kehittyneille 
maille 200 prosentin molemmin puolin, 
myös Suomelle. Tosin suurten kriisien 
varalta tähän on monesti esitetty jota-
kin turvaväliä, mutta silloinkin velkaraja 
on asettunut reilusti yli 60 prosenttiin. 
Jotkut tutkimukset (mm. Pescatori et 
al. 2014, Lofs ja Malinen 2014) eivät 
ole lainkaan onnistuneet määrittämään 
velkarajaa.

VELKATAAKKAAN VAIKUTTAVAT 
TALOUSKASVU, KORKO JA PERUS-
JÄÄMÄ
Julkisyhteisöjen tai valtion velan kas-
vuun vaikuttaa niiden rahoituksellinen 
perus(ali)jäämä eli julkisten menojen ja 
tulojen erotus, josta velan korkomenot 
on poistettu. Toisaalta vaikka perusjää-
mä olisi tasapainossa eli nolla, niin kor-
komenot voivat paisuttaa velkaa. Siinä 
tapauksessa jos r = julkisen velan korko 
(prosentteja jaettuna 100:lla) ja B = vel-
ka, niin korkomenot rB lisäävät velkaa, 

mutta jos samalla laaja veropohja eli bkt 
= Y kasvaa gY:n verran, missä g on kasvu-
vauhti (prosentteja jaettuna 100:lla), niin 
velkasuhde B/Y pysyy vakaana, jos rB/gY 
pysyy vakaana eli jos r = g.

Jos perusjäämä = 0, niin velkataakka 
kasvaa, jos r > g, ja se pienenee, jos r < g. 
Toisaalta r > g tarkoittaa sitä, että perus-
jäämän on oltava ylijäämäinen, jotta sillä 
voidaan estää velkasuhteen kohoaminen. 
Vastaavasti r < g sallii perusalijäämän. Li-
säksi velka voi kasvaa poikkeuksellisten 
tai satunnaisten tekijöiden kuten suurten 
infrainvestointien tai hävittäjähankinto-
jen seurauksena, ja toisaalta sitä voidaan 
supistaa esimerkiksi myymällä valtion 
omaisuutta. 

Nämä kaikki kolme komponenttia on 
tapana suhteuttaa bkt:en:

velkasuhteen muutos = perusalijäämä 
suhteessa bkt:en + (koron ja bkt:n kasvu-
vauhdin erotus) x velkasuhde + poikkeuk-
selliset ja satunnaiset tekijät suhteessa 
bkt:en

Viime vuosina kehittyneissä maissa 
valtion velan korko on ollut pääsääntöi-
sesti alhaisempi kuin bkt:n kasvuvauhti, 
ja tilanteen on ennakoitu jatkuvan jonkin 
aikaa (esim. Barrett 2018, Blanchard 
2019a, 2019b). Korot ovat laskeneet 
1980-luvun lopulta alkaen − itse asiassa 
1980-luku oli historiallisesti poikkeuk-
sellinen ajanjakso. Tämä suhde r:n ja g:n 
välillä edistää velkataakan kevenemistä. 
Toisaalta julkisen velan lisäämisestä ei 
aiheudu fiskaalista kustannusta veron-
korotusten muodossa, koska lisääntyneet 
korkomenot voidaan maksaa alijäämillä 
eli velkaantumalla lisää. Toisin sanoen 
velkaisuusastetta voidaan ylläpitää peru-
salijäämällä, joten valtion menot voivat 
olla suuremmat kuin tulot ja kuitenkin 
velkasuhde pysyy vakaana. Mitä korke-
ampi velkasuhde on, sitä suurempi peru-
salijäämä voi olla.

Suomi on perinteisesti maksanut mel-
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JULKISEN VELAN KESKIKORKO NIMELLINEN BKT-KASVU
KESKIARVO ENNEN JA JÄLKEEN
VUODEN 2000
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Kuvio 2. Valtionvelan nimellinen keskikorko ja nimellisen bkt:n kasvu.

Huom. Julkisen velan keskikorko ennen ja jälkeen vuoden 2000 oli 9,67 ja 2,93 prosenttia. Nimel-
lisen bkt:n kasvu ennen ja jälkeen vuoden 2000 oli 6,62 ja 3,46 prosenttia. 
Lähteet: Valtiokonttori, Tilastokeskus.

kumavara on. VM:n virkamiesten laske-
maa kestävyysvajetta on käytetty paljon 
hallitusohjelmien ja talouspolitiikan 
suunnittelussa. Valtiovarainminis-
teriön (2019) jo perinteisen virkamies-
puheenvuoron lisäksi kestävyysvajearvio 
sisältyy tällä kertaa myös ministeriöiden 
kansliapäälliköiden virkamiespuheen-
vuoroon (Valtioneuvosto 2019).

Tarkastelemme tässä vuoden 2018 ja 
myös hieman aiemman, vuonna 2002 jul-
kaistun kestävyysvajelaskelman oletuk-
sia (Valtionvarainministeriö 2002, 
2018a, 2018b). Vuonna 2002 laaditussa, 
vuoteen 2050 asti ulottuvassa ennustees-
sa puhuttiin kestävyyslaskelmista, sillä 
silloisen ennusteen mukaan julkinen ta-
lous pysyy ylijäämäisenä vuoteen 2035 
saakka. Mitään tarkkaa kestävyysylijää-
mälukua ei laskelmissa annettu. Brutto-
velkataso lähtötilanteessa oli 52,5 pro-
senttia suhteessa bkt:en. Vuoteen 2070 
asti ulottuvissa vuoden 2018 laskelmissa 
kestävyysvaje on 3,8 prosenttia. Brutto-
velkataso lähtötilanteessa on 61,3 pro-
senttia suhteessa bkt:en. Vanhemman 
kestävyysvajelaskelman osumatarkkuut-
ta voidaan tarkastella jo lähes 20 vuoden 
ajalta.7 

Valtionvelan toteutunut nimellinen 
keskikorko8 oli viime vuonna noin yhden 
prosentin tasolla (kuvio 3). Vuonna 2002 
ennustettiin, että korko on aluksi neljä 
prosenttia, mistä se ennen pitkää nousee 
kuuteen prosenttiin. Korolle siis ennus-
tettiin nouseva trendi, tuntemattomasta 
syystä. Vuodelle 2018 ennustettu kuusi 
prosenttia meni jo viisi prosenttiyksik-
köä väärin. Ennustevirhe on valtava millä 
tahansa kriteerillä. 

Vuoden 2018 laskelmassa on nykyisen 
noin yhden prosentin korkotason ennus-
tettu nousevan neljään prosenttiin vuo-
teen 2031 mennessä. Tämä voisi toteutua 
esimerkiksi, jos uusien valtionlainojen 
korko nousisi ensi heinäkuuhun men-
nessä 4,5 prosenttiin, jossa se pysyisi 
vuoteen 2031 asti (Kanninen 2019). Tätä 
kirjoitettaessa (18.2.) 10 vuoden valtion-
lainojen markkinakorko on 0,368 pro-
senttia – ero on jälleen valtavan suuri.9 

Ensi heinäkuun korkotasojahan emme 
voi tuntea, mutta voimme pilkistää tule-
vaisuuteen katsomalla markkinoiden tar-

ko korkeaa korkoa julkisesta velastaan. 
Kuviossa 2 on näytetty valtionvelan 
keskikorko ja nimellinen bkt-kasvu sekä 
niiden keskiarvot ennen vuotta 2000 ja 
vuodesta 2000 lähtien. Vuosina 1982–
1999 valtionvelan korkotaso ylitti bkt:n 
kasvuvauhdin. Vuodesta 2000 alkaen 
tilanne on ollut käänteinen. Vuodesta 
2013 lähtien velan korko on ollut jo alle 
virallisen inflaatiotavoitteen (2 prosent-
tia).6 Koron ollessa alle inflaation velan 
pääoma suhteutettuna bkt:en pienenee 
ilman että reaalista bkt:n kasvua on 
lainkaan.

VM:N KESTÄVYYSVAJELASKELMAT 
EIVÄT KESTÄ KRIITTISTÄ TARKASTELUA
Kestävyysvajeella tarkoitetaan sitä jul-
kisen talouden nykyisen perusylijäämän 
yli menevää osaa, joka vakauttaa velan 
jollekin sovitulle tasolle. Kestävyysvaje 
voidaan ilmaista joko euromääräisenä 
tai prosentteina suhteessa bkt:en. Siis jos 
velkaa vakautetaan jollekin tasolle, niin 
tarvittava perusylijäämä on tarpeeksi 
korkea, jotta se kattaa velan korkomenot. 
(Tässä ei ole otettu huomioon mahdol-

lisia satunnaiseriä.) Julkisen talouden 
menot (ilman korkomenojakin) ovat 
usein suuremmat kuin sen tulot, jolloin 
perusylijäämä on miinusmerkkinen eli se 
on perusalijäämä. 

Kestävyysvaje kertoo, kuinka 
paljon julkisia menoja pitää 

leikata ja/tai veroja korottaa, 
jotta velan suhde bkt:en 

vakaantuisi jollekin halutulle 
tasolle.

Joulukuussa 2018 valtiovarainminis-
teriön virkamiehet arvioivat Suomen 
julkisen talouden kestävyysvajeeksi 3,8 
prosenttia eli 9,1 miljardia euroa (Val-
tiovarainministeriö 2018b). Kestä-
vyysvajeen kehitystä arvioidaan oletta-
malla, että nykyinen politiikka jatkuu. 
Tällöin voidaan esimerkiksi arvioida, 
millaisella politiikalla ja kuinka nopeasti 
kestävyysvajetta voidaan supistaa. Kestä-
vyysvajetta käytetään myös mittaamaan, 
minkälainen maan finanssipolitiikan liik-
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Kuvio 3. Kestävyysvajelaskelmien (2002 ja 2018) korko-oletukset.

Lähde: Valtionvarainministeriö, Investing.com ja Valtiokonttori.
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Kuvio 4.Kestävyysvajelaskelman velka ja 60 prosentin lähtövelan kehitys kahdella 
eri korkotasolla.

Huom. Kestävyysvajeen keskikorko on 3,8 %, 30 v. markkinatuotto on 1,1 % ja nimellinen ta-
louskasvu on omiin laskelmiin asetettu kestävyysvajelaskelman keskikasvu vuoteen 2070, 3,1 %. 
Lähde: Valtionvarainministeriön ja kirjoittajien omat laskelmat. 

joamia tuottoja Suomen valtion 30-vuo-
tisille velkakirjoille. Tämä tuotto on noin 
1,1 prosenttia.10 

Jos valtionhallinnossa on vahva nä-
kemys tehokkaiden markkinoiden hy-
poteesin systemaattisesta epäonnistu-
misesta – siis että markkinat ennustavat 
korkokehityksen väärin − tässä kohtaa, 
niin vähintäänkin kannattaa pidentää 
lainojen maturiteettia, so. maksaa van-
hoja lainoja pois ja ottaa tuota 30 vuoden 
lainaa markkinoilta matalalla korolla nyt 
ja siten tehdä neljän prosentin korko-ole-
tus vääräksi. Järkevämpää olisi muuttaa 
tuo pitkän aikavälin korko-oletus 1,1 
prosenttiin. Mikään muu luku ei ole 
perusteltu. 

VM:n kestävyys-
vajelaskelman korko-oletus 

on varmasti väärä.

Kuviossa 4 on esitetty, kuinka lähtö-
vuoden 60 prosentin julkisen velan 
bkt-suhde kehittyy kahdella eri korko-
oletuksella. Lisäksi harmaalla on esitetty 
kestävyysvajelaskelman mukaan Suomen 
julkinen velka vuoteen 2070 asti. Harmaa 
viiva siis ottaa huomioon kaikki ali- ja 
ylijäämät, jotka syntyvät vuoteen 2070, 
kun sininen ja oranssi viiva esittävät vain 
lähtötilanteen vaikutuksen. Sininen vii-
va näyttää, mitä tapahtuu, kun oletus on 
Suomen 30 vuoden valtionvelkakirjojen 
markkinatuotto (1,1 prosenttia). Oranssi 
viiva kertoo saman laskelman, kun korok-
si otetaan kestävyysvajeen nimelliskeski-
korko (3,8 prosenttia) vuoteen 2070 asti. 
Molemmissa oletetaan kestävyysvajelas-
kelman keskimääräinen nimellisen bkt:n 
kasvu (3,1 prosenttia).  

Nähdään, että oranssi viiva on kasvava, 
sillä korko on suurempi kuin bkt:n kas-
vuvauhti. Velkaa kertyy korkoa korolle 
periaatteella, ja vuonna 2070 päädytään 
85 prosentin tasolle ottamatta lainkaan 
lisävelkaa. Kestävyysvaje on tällaisessa 
tapauksessa noin 0,4 prosenttia, eli pe-
rusjäämän tulisi olla noin 0,4 prosenttia 
ylijäämäinen vuosittain, jotta velkasuhde 
ei kasvaisi lähtötilanteen 60 prosentista. 

Sinisellä, markkinoiden ennustaman 

VALTIONVELAN KESKIKORKO
KESTÄVYYSVAJELASKELMAN KORKO-OLETUS (2018)
VALTION 30 V. VELKAKIRJAN TUOTTO
KESTÄVYYSVAJELASKELMAN KORKO-OLETUS (2002)
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koron mukaisella viivalla päädytään 22 
prosentin velkasuhteeseen, sillä nimel-
lisen bkt:n kasvu syö velkasuhdetta joka 
vuosi. Kestävyysylijäämä on tällöin noin 
1,2 prosenttia eli julkinen talous voi olla 
1,2 prosenttia alijäämäinen ilman, että 
velkasuhde kasvaa. Suhteessa tehokkai-
den markkinoiden hypoteesiin harhainen 
korko-oletus lähtötilanteen julkiselle ve-
lalle selittää siis noin puolet kestävyysva-
jelaskelman ennustamasta velkasuhteen 
noin 120 prosenttiyksikön kasvusta. 

Olettamalla markkinoiden 
ennustama 1,1 prosentin korko 

saadaan 1,2 prosentin suuruinen 
kestävyysylijäämä.

Diskonttokorko kuvaa kestävyysvajelas-
kelmissa seuraavan vuoden arvostusta 
suhteessa kuhunkin vuoteen. Lukuarvo 
on normaalisti jotain nollan ja kuuden 
prosentin välillä. Diskonttotekijä on 
diskonttokoron avulla laskettu paino-
tus, joka kullekin vuodelle lasketaan.11 
Diskonttotekijä alenee mitä kauemmas 
nykyhetkestä mennään. Kestävyysvaje-
laskelmassa 2018 se on reaalisen bkt:n 
kasvun ja reaalikoron erotus ja siten 
vaihtelee vuosittain. Alkuvuosina se saa 
valtionhallinnon ja paikallishallinnon 
osalta negatiivisia arvoja, mikä on hyvin 
poikkeuksellista (kuvio 5).

Diskonttokorko on myös hyvin matala 
keskimäärin (0,7 prosenttia). Kestävyys-
vajelaskelmassa on paikallishallinon 
ja valtionhallinon osalta käytetty arit-
meettiselta keskiarvoltaan 0,7 prosen-
tin diskonttokorkoa vuoteen 2070 asti 
laskettuna. Matala diskonttokorko pai-
kallishallinon ja valtionhallinon osalta 
tarkoittaa, että vuoden 2070 ennusteet 
saavat noin painon 0,7, kun ensimmäis-
ten vuosien arviot saavat noin painon 1,0. 
Tämä voi olla perusteltua, mutta sitä ei 
ole perusteltu. Lisäksi laskelmassa dis-

kontataan työeläkelaitosten tulosta kor-
keammalla, keskimäärin 2,2 prosentin 
korolla. Sitäkään ei ole perusteltu.

Usean diskonttokoron käyttäminen on 
kovin poikkeuksellista ja nostaa omalta 
osaltaan arvioitua kestävyysvajetta, kos-
ka tulevat julkiset menot saavat ison pai-
non. Yhdessä laskelmassa tulisi käyttää 
vain yhtä diskonttokorkoa, ja se tulisi 
esitellä tarkasti julkaistuissa laskelmissa. 

Eri diskonttokoroilla voitaisiin teh-
dä vaihtoehtoisia kestävyyslaskelmia. 
Diskonttokoron valinta ei ole harmiton 
tekninen oletus, vaan sopivan oletuk-
sen avulla voidaan tuottaa lähes mikä 
tahansa haluttu lopputulos, varsinkin 
kun negatiivisetkin diskonttokorot ovat 
käytössä. 

Diskonttokoroksi kannattaisi asettaa 
jotain muuta kuin reaalikoron ja -kasvun 
erotus. Luultavasti järkevin olisi julkisten 
investointien tuotto-odotus. Se kertoo 
sen tuoton, jonka julkisesta sijoituksesta 
saisi. Korkoihin liittyvät herkkyysanalyy-

sit kannattaisi tehdä niin, että muutetaan 
aina yhtä korkoa kerrallaan ja raportoi-
daan sen vaikutus kestävyyteen.

Kestävyysvajelaskelmien menetelmä 
tulisi kuvata kokonaisuudessaan mene-
telmäkuvauksessa tulisi liittää julkistuk-
siin aina mukaan Excel-tiedosto. Valtion-
varainministeriön käyttämät mallit ja 
laskelmat kannattaisi alistaa ekonomis-
tien vertaisarvioinnille. Jos jossakin tut-
kimuksessa olisi tehty kestävyysvajelas-
kelmiin sisältyviä virheellisiä oletuksia, 
se ei pääsisi vertaisarvioinnista läpi en-
nen kuin virheet olisi korjattu. Nykyinen 
kestävyysvajeluku ei ole käyttökelpoinen 
virheistä johtuen. 

Lisäksi kestävyysvajetta tulisi käyt-
tää oikein, vaikka sitä sen sijaan luon-
nehdittaisiinkin vähemmän vaativalla 
tavalla esimerkiksi ”painelaskelmaksi” 
ja mainittaisiin siihen liittyvästä ”huo-
mattavasta epävarmuudesta”. Sitä ei tu-
lisi käyttää yksittäisen politiikkatoimen-
piteen suunnitteluun. Ei myöskään auta 

OLETTAMALLA SOPIVA DISKONTTOKORKO VOIDAAN SAADA MIKÄ TAHANSA 
HALUTTU KESTÄVYYSVAJE.

Kuvio 5. Diskonttotekijät kestävyysvajeessa.

Huom. Julkisen velan keskikorko ennen ja jälkeen vuoden 2000 oli 9,67 ja 2,93 prosenttia. Nimel-
lisen bkt:n kasvu ennen ja jälkeen vuoden 2000 oli 6,62 ja 3,46 prosenttia. 
Lähde: Valtionvarainministeriö (2018b).
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vedota siihen, että laskelmien perusole-
tuksia on hyväksytty yhteisesti EU:ssa – 
myös miltei kokonaan hatusta vedetyt 60 
ja 3 prosenttia on hyväksytty yhteisesti 
EU:ssa. Kestävyysvajetta ei tulisi käyttää 
yksittäisen politiikkatoimenpiteen suun-
nitteluun.

Kestävyysvajeesta ei 
voida päätellä tarvetta 

menoleikkauksille.

Missään nimessä kestävyysvajeen avulla 
ei voi päätellä, että tuottavia investointe-
ja esimerkiksi fyysiseen infrastruktuuriin 
tai inhimilliseen pääomaan ei kannattaisi 
tehdä. Siitä ei voi myöskään päätellä tar-
vetta menoleikkauksille. Kestävyysvaje-
laskelmien pitkät horisontit, jotka saatta-
vat ulottua vuoteen 2070 tai 2200 tai jopa 
ikuisuuteen, pakottavat vetämään monia 
keskeisiä oletuksia hatusta, koska meillä 
ei ole mitään vankkoja perusteita tehdä 
oletuksia niin pitkän aikavälin väestö- ja 
talouskehityksestä.12 Väestöennusteet tai 
-projektiot ovat jatkuvasti menneet pa-
hasti pieleen. Ekonomisteilla on suuria 
vaikeuksia ennustaa talouskehitystä edes 
muutamia kuukausia eteenpäin, vuosi-
kymmenistä puhumattakaan.

KESTÄVYYSVAJE RAJOITTAA ELVYTYS- 
JA KASVUPOLITIIKKAA
Kestävyysvajelaskelmat sivuuttavat 
monia kysymyksiä, joita talousteorian 
mukaan tulisi niiden yhteydessä ottaa 
huomioon. Ne kootaan palasista, joita 
käsitellään toisistaan riippumattomina. 
Vajetta esitetään supistettavaksi julkisia 
menoja vähentämällä ja veroja alenta-
malla tai, niin kuin nyt, pitämällä verot 
ennallaan. Laskelmat tehdään siis oletta-
en, että julkiset menot eivät vaikuta kas-
vuun, vastoin tutkimustuloksia. Samalla 
esitetään niiden supistamista. 

Rahaliitossa jäsenmaiden finanssipoli-

tiikalle on annettava tilaa, mikä korostaa 
finanssipolitiikan joustavaa käyttöä. Kes-
tävyysvajelaskelmien pohjalle rakennettu 
talouspolitiikka ei tällaisia joustoja salli. 
Itse asiassa kestävyysvajeita on käytetty 
perustelemaan elvytyspolitiikan mahdot-
tomuutta.

Velkakestävyyden varhaisen tutkijan 
– ja myös talouskasvun tutkimuksen 
pioneerin − Evsey Domarin (1944) 
johtopäätös oli, että kysymys USA:n 2. 
maailmansodan aikana ottaman ison 
valtionvelan hoitamisesta pelkistyy ky-
symykseksi, miten saadaan aikaan talous-
kasvua. Tämän näkemyksensä hän toisti 
puoli vuosisataa myöhemmin (Domar 
1993), kun presidentti Reaganilta oli 
jäänyt suuri velkataakka.

Erityisen ongelmallista on käsitellä 
julkisia menoja (kuten velkaakin) hai-
tallisina, ikään kuin niiden kehityksel-
lä ei olisi lainkaan vaikutusta talous-
kasvuun. Kasvu arvioidaan oletettujen 
väestötekijöiden, työllisyysasteen ja 
tuottavuuden kehityksen perusteella. 
Viime vuosien tutkimustulokset tukevat 
kuitenkin näkemystä, että myös lyhyen 
ajan kysynnän muutoksilla on merkitys-
tä pitkän ajan talouskehitykselle (mm. 
Anzoategui et al. 2017) sekä myös 
tuottavuudelle ja työllisyydelle. Ky-
synnän vaihtelut selittävät eniten myös 
euroalueen tuotannon vaihtelua (esim. 
Andrle et al. 2017). Jos lyhyen ajan 
kokonaiskysynnän muutokset, mukaan 
lukien julkisten menojen muutokset, 
vaikuttavat bkt:n kasvuun, niin kestä-
vyysvajeen ja velkasuhteen yhteys on 
epäselvä: kestävyysvajetta ei voida mää-
rittää yksikäsitteisesti, koska muutokset 
julkisissa menoissa ja siten perusjäämäs-
sä vaikuttavat talouskasvuun, mikä taas 
vaikuttaa – lähinnä verokertymien kas-
vun kautta − velkasuhteen vakauttavaan 
perusjäämään. 

Julkisilla investoinneilla on paitsi 
välitön vaikutus kysyntään, myös suo-
ra vaikutus tarjontaan, sillä ne lisäävät 

yksityisten investointien tuottavuutta 
(Agenor 2012, Abiad et al. 2015, BNP 
2017). Samalla ne kasvattavat yksityisiä 
investointeja ja myös yksityistä kulu-
tusta. Jos julkiset investoinnit maksavat 
itsensä takaisin ja nopeuttavat talous-
kasvua, niin pitkän ajan rakenteellinen 
perusalijäämä pienenee, vaikka inves-
toinnit aluksi lisäävätkin velanottoa. 
Yakita (2008) on selvittänyt, miten 
kokonaistuottavuutta kasvattavat julki-
set investoinnit vaikuttavat julkisen ve-
lan kestävyyteen teoriassa: ne nostavat 
ylläpidettävissä olevaa velkasuhdetta. 
Julkisilla investoinneilla on merkitystä 
myös velkakriiseissä. Asonuma ja Joo 
(2019) havaitsivat, että kriisimaiden jul-
kiset investoinnit saavat velkojat lieven-
tämään velan ehtoja lisäämällä velkojien 
luottamusta.

Kestävyysvajetta ei voida 
määrittää yksikäsitteisesti, 

koska muutokset perus-
jäämässä vaikuttavat talous-
kasvuun, mikä taas vaikuttaa 
velkasuhteen vakauttavaan 

perusjäämään. 

Kasvu- ja vakaussopimuksen rajoitteet 
finanssipolitiikalle ovat saattaneet olla 
syynä siihen, että euroalueella ja Suo-
messa julkiset investoinnit ovat kasva-
neet hyvin hitaasti tai jopa laskeneet 
(Tanninen ja Tuomala 2015), kuten 
jo Buiter (2001) ennusti. Asiaa voidaan 
korjata sulkemalla julkiset investoinnit 
kestävyysvajelaskelmista. Ajatus tun-
netaan ns. Kultaisena Sääntönä. Sitä 
noudatettiin lyhyen aikaa Englannissa 
ja Saksassa (Truger 2015). Keskustelu 
julkisten investointien käsittelystä tuli-
si avata sekä Suomessa että EU:ssa. Kul-
taiselle Säännölle on ehdotettu erilaisia 
muotoja, joten keskustelulle on pohjaa. 

”KESTÄVYYSVAJEESTA EI MYÖSKÄÄN VOI PÄÄTELLÄ, ETTÄ TULEVAISUUDEN 
ELINTASOMME OLISI VAARASSA.”
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KESTÄVYYSVAJETTA VOIDAAN 
PIENENTÄÄ VEROTUKSELLA
Veronkevennykset eivät yleensä rahoita 
itseään, joten toteutetuilla veronkeven-
nyksillä on heikennetty Suomen julkisen 
talouden kestävyyttä. Toisaalta kestä-
vyysvajelaskelmien yhteydessä on ollut 
tapana torjua veronkorotukset, jotka 
voisivat pienentää vajetta. Ansiotulove-
rotuksen vaikutukset työn tarjontaan ja 
veropohjaan ovat pieniä, joskin pitkän 
aikavälin vaikutuksista ei ole luotetta-
vaa tutkimustietoa (Matikka ym. 2016). 
Menoleikkauksia ei ole syytä asettaa ve-
ronkorotusten edelle, sillä Wiesen et 
al. (2018) tutkimuksen mukaan niiden 
vaikutukset ovat yhtäläisiä. Kysymys on 
siis valinnasta, jonka tekeminen kuuluu 
poliitikkojen tehtäviin.

Muidenkin verojen korotukset olisi-
vat mahdollisia ilman, että niillä olisi 
haittavaikutuksia esimerkiksi innovaa-
tioihin tai maamme houkuttelevuuteen 
sijoituskohteena. Esimerkiksi Bell et 
al. (2019) ovat tutkineet, luovatko in-
novaattoreita rahalliset kannustimet ku-
ten alhaiset verot vai aivan muut tekijät. 
Jälkimmäiset osoittautuivat tärkeiksi, 
kannustimet eivät. Monien tutkimusten 
(esim.  Blonigen ja Piger 2014, Dellis 
et al. 2017) mukaan kehittyneiden mai-
den välisisä suoria sijoituksia määrittävät 
markkinoiden koko, maiden välinen etäi-
syys, poliittinen vakaus, kulttuurierot, 
kauppasopimukset, hintakilpailukyky ja 
lähtömaan bkt henkeä kohden. Verotus 
on yksi tekijä muiden joukossa, mutta sen 
merkitys on yleensä pieni. 

Vaikka pitkän ajan kestävyysvajeesta ei 
olekaan selvyyttä, veronkorotukset ovat 
keskipitkällä aikavälillä käyttökelpoisia, 
jos velkaantuminen alkaa huolestutta-
maan. Kestävyysvajeesta ei myöskään voi 
päätellä, että tulevaisuuden elintasomme 
olisi vaarassa. Tulevat verokorotukset 
tehtäisiin nykyistä korkeammasta elin-
tasosta. Esimerkiksi 1,5 prosentin vuo-
sittaisella tuottavuuskasvulla tuottavuus 

eli kulutusvoima tuplaantuu 47 vuodes-
sa. Tuolla tuottavuuskasvuoletuksella 
10 prosenttia alempi kulutus 47 vuoden 
päästä tarjoaa edelleen 80 prosenttia kor-
keamman kulutuksen kuin mitä meillä on 
tänä päivänä. Ikääntymisen aiheuttamiin 
lisämenoihin olisi hyvin varaa. 

Veroasteen nostoa ei kannattaisi sul-
kea pois kansalaismielipiteenkään pe-
rusteella. Kyselytutkimusten mukaan 
(esim. Forma et al. 2007) kansalaisten 
selvä enemmistö on valmis maksamaan 
enemmän veroja, jos he tietävät niiden 
menevän tärkeään tarkoitukseen ku-
ten terveydenhuoltoon. Verohallinnon 
viimeisimmässä kyselytutkimuksessa13  
lähes kaikki vastaajat kokivat verojen 
maksamisen tärkeäksi keinoksi ylläpitää 
hyvinvointivaltiota

JULKISEN VELAN TULEVAISUUS
Suomen julkisen talouden bruttovelka 
on pieni. Ikääntymisen aiheuttamat me-
nopaineet varjostavat tulevaisuudessa, 
mutta mikään ei tällä hetkellä viittaa sii-
hen, että velan koron ja bkt:n kasvun vä-
linen suhde olisi muuttumassa pysyvästi 
epäedulliseksi. Luottoluokituslaitokset 
arvioivat säännöllisesti maamme talous-
näkymiä, mutta edes muutaman pykälän 
pudotuksella luokituksissa ei olisi mer-
kittävää vaikutusta velanhoitomenoihin 
(Savela ym. 2017).

Jos julkisen velan kehitys kuitenkin 
alkaisi oikeasti huolestuttamaan, niin 
ratkaisuehdotuksista ei ole puutetta. Ve-
rotus ja julkiset investoinnit mainittiin jo 
edellä. Velkojen lisäksi julkisyhteisöillä 
on myös saatavia.14 Suurin julkinen ra-
hoitusvarallisuusmassa syyskuun 2018 
lopussa oli työeläkelaitoksilla, 207,5 
mrd. euroa. Myös valtiolla ja kunnilla oli 
paljon saatavia, 70,0 ja 29,5 mrd. euroa. 
Suomen julkisella sektorilla onkin itse 
asiassa positiivista nettorahoitusvaralli-
suutta 140,4 mrd. euroa, Norjan jälkeen 
toiseksi eniten kehittyneistä maista. Toi-
saalta valtion reaalivarallisuus oli vuoden 

2017 lopussa 53,4 miljardia euroa, joten 
valtion koko omaisuus huomioon ottaen 
sen nettovelka on lähes olematon. 

Julkisen omaisuuden käyttämistä ve-
lanhoitoon rajoittaa kuitenkin se, että 
suuri osa siitä on varsin epälikvidissä 
muodossa, so. sitä ei ole aivan helppo 
käyttää velkojen kuittaamiseen. Toisaal-
ta omaisuudesta saadaan osinko-, korko- 
vuokra- ym. tuottoa, joten sen myyminen 
ei olisi välttämättä kannattavaakaan. Yk-
sityisten eläkelaitosten hallinnoimien 
työeläkerahastojen varallisuuden otta-
misen valtion velanhoitotarpeisiin estää 
perustuslain omaisuudensuoja.

EU:ssa ja EMUssa kestävyysvajelas-
kelmilla on periaatteessa suuri merkitys 
jäsenmaiden finanssipolitiikan valvon-
nassa. Tosiasia kuitenkin on, että niiden 
käyttö on jäänyt vähäiseksi. Komissio 
on kehittänyt suuren joukon muita jul-
kisen talouden mittareita (European 
Commission 2019). Samaan aikaan 
suuret talousinstituutiot Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF) ja OECD ovat käy-
tännössä lopettaneet sen käytön ja ovat 
kehittäneet muita finanssipolitiikan 
osoittimia, jotka mittaavat pikemminkin 
lyhyen ja keskipitkän aikavälin sopeutu-
mistarpeita ja antavat paremman kuvan 
finanssipolitiikan liikkumatilasta. IMF 
(2019) ei esimerkiksi viimeisessä Suomi-
arviossaan edes mainitse Suomen kestä-
vyysvajetta ja on myös kehitellyt monia 
vaihtoehtoja tapoja arvioida julkisen 
talouden tilaa keskipitkällä aikavälillä. 

Suomi voisi myös ajaa EMUssa uusia, 
parempia finanssipolitiikan sääntöjä. 
Tiukat säännöt johtivat holtittomaan 
finanssipolitiikan kiristämiseen. Siksi 
painostuksesta sääntöjä ei enää edes 
käytännössä sovelleta eikä niistä lipsu-
misesta rangaista. Esimerkiksi 60 pro-
sentin velkarajasta luopuminen olisi si-
kälikin paikallaan, että Suomi on ajanut 
pikemminkin nojautumista markkina-
kuriin liiallisen velkaantumisen hillit-
semiseksi. 

IMF JA OECD EIVÄT ENÄÄ NOJAUDU KESTÄVYYSVAJELASKELMIIN, 
JA EU:SSAKIN ON KEHITELTY VAIHTOEHTOISIA MITTAREITA 

FINANSSIPOLITIIKALLE.
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Yksi ehdotus on velan takaisinmaksu-
jen/hoitomenojen indeksoiminen maan 
bkt:en (Shiller et al. 2018). Silloin 
velan hoitomenot laskevat talouskasvun 
heiketessä ja elvytyspolitiikka helpottui-
si. Vastaavasti nousukaudella velanhoi-
tokustannukset nousisivat, jolloin lisä-
lainaaminen myös kallistuisi ja paineet 
kiristää finanssipolitiikkaa kasvaisivat. 
Indeksointi mahdollistaisi yksittäisten 
maiden aseman parantamisen ilman ra-
haliiton sisäisiä tulonsiirtoja.

Euroalueen talouskehitys on nyt heik-
kenemässä selvästi, ja se tuntuu ennen 
pitkää meilläkin. Elvytystarve lisääntyy 
samalla kun uusia menokohteita olisi 
mm. väyläinvestoinneissa, ilmavoimissa 
ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mitä 
tapahtuu pitemmän päälle: kiristetäänkö 
verotusta vai leikataanko menoja. Sulaa-
ko velka talouskasvulla ja inflaatiolla?

Historiassa suuria julkisia velka-
taakkoja on usein pienennetty anteek-
siannolla, maksamatta jättämisellä tai 
jonkinlaisella uudelleenjärjestelyllä 
(Eichengreen et al. 2019, Meyer et 
al. 2019). Nykytilanteessa erikoista on 
se, että keskuspankkien hallussa on pal-
jon valtionvelkaa. Vuoden 2018 lopussa 
Suomen Pankin hallussa oli 28,4 mrd. 
euroa Suomen valtionvelkakirjoja. Tämä 
luetaan ulkomaisten sijoittajien hallussa 
olevaan osuuteen, joka Valtiokonttorin 
mukaan on noin 90 prosenttia valtion 
lainakannasta.15 Toisaalta EU-maissa 
on eläkkeitä rahastoitu huonosti, mistä 
voi kehittyä paineita korottaa veroja tai 
järjestellä velkoja. Keskuspankkien hal-
lussa olevien valtionlainojen mitätöinti 
olisi silloin yksi mahdollisuus muiden 
joukossa. •

Viitteet

1 EDP = Excessive Deficit Procedure. EU:n 

komissio voi ehdottaa sanktioita velka- ja alijää-

märajojen ylityksistä. 

2 Nämä eri sektoreiden luvut eivät summau-

du mainituksi julkisyhteisöjen yhteisluvuksi, 

koska niissä ei ole sulautettu sektoreiden välisiä 

velkasuhteita. Sulautettuja lukuja on saatavilla 

vain vuositasolla, viimeisimmät vuodelta 2017. 

Sulautusten vaikutus on kuitenkin melko pieni, 

erityisesti koska työeläkelaitosten salkuissa on 

vain vähän valtion ja kuntien velkakirjoja. Yksi-

tyiset työeläkerahastot muodostavat suurimman 

osan sosiaaliturvarahastoista.

3 Ranskalainen Olivier Blanchard on eturivin 

makrotaloustieteilijä, MIT:n emeritusprofessori 

ja entinen Kansainvälisen valuuttarahaston pää-

ekonomisti. Samasta aiheesta kirjoitti aiemmin 

Mehrotra (2017).

4 Savela ym. (2017) sisältää laajemman katsa-

uksen tässä esitettäviin asioihin.

5 Ks. tästä tarkemmin Jukka Pekkarisen artikke-

lia tässä lehdessä.

6 Bkt:n kannalta relevantti inflaatiovauhti ei ole 

EKP:n tavoittelema kuluttajahintojen nousu 

vaan bkt:n oma hintaindeksi eli sen deflaattori, 

joka on noussut EMU-kaudella (1999−2017) 

keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa.

7 Kiitämme valtionvarainministeriötä kestä-

vyysvajelaskelmien Excel-tiedostojen luovutta-

misesta käyttöömme.

8 Kuntien lainakannan keskikorko on viime 

vuosikymmeninä seuraillut melko läheisesti 

valtionlainojen keskikorkoa, ks. https://

www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/

talous/kuntatalouden-tilastot/kuntasektorin-

velkaantuminen .

9 Suomen valtion 10-vuotinen korko on heilunut 

jo pitkään noin 0,3 prosenttiyksikköä Saksan 

vastaavan koron yläpuolella. Meyer et al. 

(2019) osoittavat kahden vuosisadan mittaisella 

aineistolla, että ulkomaanvaluutassa noteerattu-

jen valtionlainojen korot ovat olleet keskimää-

rin neljä prosenttiyksikköä korkeammat kuin 

USA:n ja Ison-Britannian omissa valuutois-

saan ottamien lainojen korot. Myös Suomen 

valtionlainoista suurin osa noteerattiin aiemmin 

ulkomaanvaluutassa, mutta nyt ne kaikki on 

noteerattu euroissa. Tämäkin on otettava 

huomioon laadittaessa tulevia korkoskenaarioi-

ta.  Toisin kuin USA:ssa ja Isossa-Britanniassa 

meillä ei kuitenkaan ole itsenäistä rahapolitiik-

kaa. Saatamme silti hyötyä EMUsta ja toimia 

myös toimia sijoittajien turvasatamana, joka 

on voinut selittää valtionlainojen epätavalli-

sen matalaa korkoa myös aiemmin USA:ssa ja 

Isossa-Britanniassa.

10 Valtionlainojen korko-oletusta ei voida sitoa 

pitkän ajan talouskasvun vauhtiin eikä mihin-

kään luonnolliseen korkoon. Yksityisen sektorin 

lainoihin verrattuna valtionlainat ovat turval-

lisia – riskittömiä tai pieniriskisiä − sijoituksia, 

joiden korot jäävät alle muiden markkinakorko-

jen. Ks. Blanchard (2019b).

11 Jos diskonttokorkoa merkitään d:llä, niin 

diskonttotekijä on 1/(1+d), jolla lasketaan 

seuraavan vuoden suureen (esim. julkisten me-

nojen) nykyarvo. Seuraavien vuosien nykyarvoa 

laskettaessa diskonttotekijä tulee korottaa yhä 

korkeampaan potenssiin. Diskontattaessa ne siis 

saavat yhä alhaisemman painon koko nykyarvo-

laskelmassa.

12 Väestön ikääntymisen aiheuttama pitkäai-

kaishoitokulujen kasvu vaikuttaa merkittävästi 

VM:n kestävyysvajearvioon, sillä niiden suhde 

bkt:en kohoaa 2,7 prosenttiyksikköä vuoteen 

2070 mennessä. VM:n laskelmissa hoivapalve-

luiden tuottavuuden ei oleteta nousevan tänä 

aikana lainkaan. Myös nämä oletukset tulisi 

perustella tutkimustiedon avulla. Emme tässä 

artikkelissa tarkastele ikääntymisen vaikutuksia 

kestävyysvajeeseen.

13 Ks. https://www.vero.fi/tietoa-

verohallinnosta/tietoa_verotuksest/

tutkimukse/verohallinnon_asiakastutkimukse/

verohallinnon_asiakastutkimus_2014/ 

14 Savela ym. (2017, 269−270) tarkastelevat 

julkisyhteisöjen velkoja ja saatavia tarkemmin 

Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon perus-

teella, jossa julkisyhteisöjen määritelmä on 

laajempi kuin EDP-velassa.

15 Valtiokonttorin tilastot valtionvelasta 

perustuvat EDP-velkaa kapeampaan määritel-

mään. Sen mukaan Suomen valtiolla oli vuoden 

2018 lopussa velkaa 105 miljardia euroa eli 45 

prosenttia suhteessa bkt:en. Ks. http://www.

valtiokonttori.fi/fi-FI/Valtionvelka_ja_talous .

SUOMI VOISI AJAA EMUSSA LUOPUMISTA 60 PROSENTIN VELKARAJASTA 
JA VAIHTOEHTOISIA FINANSSIPOLITIIKAN SÄÄNTÖJÄ.
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