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E
uroopan rahaliittoa alettiin valmistella yli 20 vuotta sitten. Kiertelin 1990-lu-

vulla lähinnä Itä-Suomessa luennoimassa aiheesta. Usein kysyttiin, voiko EMU 

onnistua. Tapanani oli vastata, ettei mikään merkittävä itsenäisten valtioiden 

rahaliitto ole pysynyt kasassa, ja että saattaisi kestää neljännesvuosisadan ennen 

kuin jäsenmaiden eriytyvä kehitys johtaisi hajoamiseen. 

Monilla mittareilla euromaat todellakin eriytyivät vähitellen. Ongelmat kärjistyi-

vät, kun paljastui Kreikan vilunkipeli ja tuli myös finanssikriisi. Euroalue voisi hajo-

ta useita vuosia ”etuajassa”. Varmaa se ei tietenkään vielä ole.

Kreikan uudet vaalit ovat tärkeät. Niin kreikkalaisten kuin maan mahdollisten 

auttajienkin mielipiteet voivat muuttua. Sitä ennen voi kuitenkin kärjistyä pank-

kikriisi. 

Rahaliittoa on tosiasiassa koko ajan varjeltu kytevältä pankkikriisiltä, vaikka on 

puhuttu kriisimaiden avustamisesta. Varsinkin Saksan ja Ranskan pankeille oli ker-

tynyt paljon uhanalaisia saatavia kriisimaista. Monet asiantuntijat suosittelivat jo 

kriisin alussa, että näitä velkoja on järjesteltävä uudelleen. Samalla pankkeja on 

pääomitettava, jotta velkajärjestelyistä koituvat tappiot eivät vaarantaisi niiden 

vakavaraisuutta. Poliitikot eivät kuitenkaan valinneet tätä ratkaisua. EKP:kään ei 

taipunut asiantuntijoiden ”supersinko”-suositukseen eli rajattomaan velkatukeen.

Niinpä on sitten ostettu vain aikaa EKP:n ja kriisirahastojen tuella, jotta pankit ja 

muut sijoittajat ehtisivät vetäytyä riskeistään. Itse perusongelmaa eli jäsenmaiden 

eriytymistä ei kuitenkaan tällä tavalla ratkaista. Pankkikriisi vain muuttaa muoto-

aan talletuspaoksi ja pankkipaniikiksi. 

Seuraava kriittinen kysymys onkin, pystytäänkö pankkipaniikki patoamaan. Krii-

sin hoitaminen on tehnyt EKP:sta, Saksasta ja muista euromaista Kreikan velka-

vankeja: tappiot Kreikan erosta ja sen heijastusvaikutuksista muihin kriisimaihin 

olisivat mittavia. Varsinaista kohtalon ivaa olisikin paluu lähtöruutuun eli pankki-

en pääomitukseen tai EKP:n rajattomaan velkatukeen. Sillä tavalla ostettaisiin taas 

vähän lisäaikaa. 

Heikki Taimio

Kovaa peliä
euroalueella
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S
uomalainen työelämä on jatkuvan 

muutoksen kourissa. Globalisaati-

on eteneminen, tekninen kehitys 

ja kilpailun kiristyminen ovat muut-

taneet yritysten toimintaympäristöä. 

Muutos on heijastunut myös yritysten 

organisaatioihin ja johtamiskäytäntöi-

hin (Tuomi ym. 2004). 

Samanaikaisesti myös työn vaati-

mukset ovat kasvaneet ja muuttu-

neet monella alalla. Työuupumukses-

ta on tullut työtahdin kiristymisen ja 

lisääntyneen epävarmuuden myö-

tä yleinen terveys- ja hyvinvointiriski. 

Työuupumus voi aiheuttaa pitkittyvää 

työkyvyttömyyttä. Kuvaavaa on, että 

mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa 

selvästi yleisin työkyvyttömyyseläk-

keen syy (38 %) (Eläketurvakeskus). 

Muuttuvassa ympäristössä esimies-

työn merkitys työntekijöiden hyvin-

voinnille korostuu entisestään. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan, min-

kälaisia vaikutuksia esimiehen johta-

misella on työntekijöiden kokemaan 

työtyytyväisyyteen ja eläköitymisai-

keisiin ennen varsinaista eläkeikää . Pi-

demmän tarkastelujakson käyttö te-

kee mahdolliseksi selvittää myös, onko 

esimiestyön merkityksessä työtyyty-

Merja Kauhanen

Tutkimuskoordinaattori

Palkansaajien tutkimuslaitos

merja.kauhanen@labour.fi

Johtamisen vaikutus 
työtyytyväisyyteen 
ja eläkeaikeisiin

Työhyvinvoinnin ja työelämän vetovoimaisuuden 

lisääminen ovat tärkeitä politiikkatavoitteita. 

Tämä artikkeli tarkastelee, kuinka suuri merkitys 

esimiehen johtamisella on työtyytyväisyyteen ja 

eläköitymisaikeisiin.  
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väisyyteen ja eläköitymisaikeisiin tapah-

tunut muutoksia yli ajan. 

Työtyytyväisyydellä ja työssä viihtymi-

sellä on suuri merkitys, kun tavoitteena 

on pidentää ihmisten työuria ja edistää 

työssä jaksamista. Useiden työn psy-

kologisten teorioiden mukaan esimie-

hen tuella ja johtamisen käytännöillä 

on merkitystä työntekijöiden kokemal-

le työhyvinvoinnille ja työtyytyväisyy-

delle.1 

1 Mm. työn vaatimusten ja työn voimavarojen 
-malli (Demerouti ym. 2001; Schaufeli ja Bakker 
2004; Hakanen 2004), Warrin (1990) vitamiinimalli 
sekä työn piirreteoria (Hackman ja Oldham 1980). 

Johtamisen vaikutuksista työnteki-

jöiden hyvinvointiin ja terveyteen löy-

tyy jonkun verran aiempaa suomalais-

ta empiiristä tutkimusta2, mutta näissä 

tutkimuksissa on varsin usein keskityt-

ty vain yhteen toimialaan, ja usein mit-

tarina on käytetty sairauspoissaoloja ei-

kä niinkään koettua työtyytyväisyyttä. 

Niin ikään on tutkittu esimiestyön vai-

kutusta työn koettuun mielekkyyteen ja 

työkykyyn. Antilan (2006) tutkimuksen 

mukaan esimiestyöllä on selvä yhteys 

2 Ks. esim. Vahtera ym. (2000), Elovainio ym. (2002), 
Hätinen ym. (2004), Hakanen (2004) ja Väänänen 
ym. (2004).

työntekijöiden kokemaan työn mielek-

kyyteen: kun esimiestyö on kunnossa, 

enemmistö työntekijöistä kokee työn-

sä mielekkyyden kehittyvän myöntei-

seen suuntaan. Terveys 2000 -tutkimuk-

sen tulosten mukaan (Gould ym. 2006) 

mahdollisuus saada esimiestukea ja ar-

vostusta on yhteydessä myös koettuun 

työkykyyn. 

Merja Kauhasen mukaan työolotutkimusten 
aineistoilla saadut tulokset korostavat lähiesi-

miehen johtamisen merkitystä työntekijöiden 
työtyytyväisyydelle
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Kuvio 1. Esimiehen johtamisen (yhdistetyn muuttujan) keskiarvot vastaajien sukupuo-
len, koulutustason ja työpaikan sektorin suhteen mukaan katsottuna erikseen vuosille 
1990, 1997, 2003 ja 2008. 
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1990 1997 2003 2008

Pysyvä + kokoaikainen
Määräaikainen
Osa-aikainen

Kaikki

Miehet
Naiset

Esimiehen johtamisen keskiarvo vastaajien
sukupuolen mukaan

Esimiehen johtamisen keskiarvo vastaajien
koulutustason mukaan

Esimiehen johtamisen keskiarvo vastaajien
työpaikan sektorin mukaan

Esimiehen johtamisen keskiarvo vastaajien
työsuhteen tyypin mukaan

Esimiehen johtamisen ja 
työtyytyväisyyden muuttujat

Tässä artikkelissa esitetyt tulokset pe-

rustuvat analyyseihin, joissa on käytet-

ty Tilastokeskuksen tuottamia laajoja ja 

kaikkia palkansaajia edustavia työolo-

tutkimuksen aineistoja vuosilta 1990, 

1997, 2003 ja 2008. Niissä on haastateltu 

3 800–6 500 palkansaajaa kunakin ker-

tana. Työolotutkimukset sisältävät pal-

jon tietoa työn ja työympäristön omi-

naisuuksista3. Työolotutkimuksissa on 

kysytty työntekijöiden kokemuksia ja 

arvioita esimiestyöstä hyvin samanlaisi-

na toistetuilla kysymyksillä, minkä joh-

dosta aineistot antavat poikkeuksellisen 

hyvän mahdollisuuden tutkia sitä, onko 

esimiestyön merkitys työntekijöiden ko-

kemalle työtyytyväisyydelle ja työssäpy-

symisaikeille muuttunut yli ajan. 

Käyttämissämme työolotutkimusten 

aineistoissa vastaajia on pyydetty arvi-

oimaan lähimmän esimiehen johtamista 

koskevia väittämiä (1 = täysin eri mieltä, 

..., 5 = täysin samaa mieltä) monien esi-

miestyön piirteiden osalta. Näistä valit-

tiin seitsemän esimiestyön ulottuvuutta 

(tukee, antaa kiitosta, on innostava, kes-

kustelee, kertoo avoimesti, luottaa, antaa 

riittävästi palautetta), joiden perusteella 

muodostettiin yhdistetty muuttuja ku-

vaamaan esimiestyötä. 

3 Lehto ja Sutela (2008) kuvaavat aineistoa tarkem-
min.

Kuvio 1 esittää keskiarvot vastaajien 

antamista arvioista lähiesimiehen joh-

tamista kuvaavalle yhdistetylle muut-

tujalle ajanjaksolla 1990–2008 vastaaji-

en sukupuolen, koulutuksen, työpaikan 

sektorin ja työsuhteen tyypin mukaan. 

Tarkasteluajanjaksona työntekijöiden 

arviot lähiesimiehen johtamisesta ovat 

parantuneet (yhdistetyn muuttujan kes-

kiarvo 3,47 vuonna 1990 ja 3,67 vuon-

na 2008). Nousua voi selittää osin se, että 

työelämän olosuhteita on pyritty paran-

tamaan valtakunnallisin, työmarkkina-

kohtaisin tai toimialakohtaisin ohjelmin 

ja kampanjoin viimeisten 20 vuoden ai-

kana (Forma ym. 2010). Näihin ohjelmiin 

on kuulunut myös esimiesten koulutus-

ta. 

Merkillepantavaa on, että miehet ovat 

naisia enemmän arvioineet lähiesimies-

työn paremmaksi koko tarkastelupe-

riodin aikana. Keskiarvojen perusteel-

la koulutustaso ei juurikaan näyttäisi 

erottelevan arvioita esimiehen johtami-

sesta vuodesta 1997 lähtien. Vastaajien 

työpaikan sektorin mukaan katsottuna 

eroja näyttäisi olevan enemmän. Valtio-

sektorilla työskentelevien arviot esimie-

hen johtamisesta ovat vaihdelleet tar-

kasteluvuodesta toiseen kaikkein eniten. 

Työsuhteen tyypin mukaan voimakkain-

ta vaihtelua on määräaikaisissa työsuh-

teissa työskentelevien palkansaajien ar-

vioissa.

Empiirisissä analyyseissa esimiehen 

johtamista kuvaava yhdistetty muuttu-

ja on jaettu kolmeen kategoriaan, joissa 

keskiarvopisteet (ka) 4 ≤ ka ≤ 5 kuvaavat 

esimiehen hyvää johtamista (esimies_

johtaminen3), pisteet 1 ≤ ka ≤ 3 kuvaavat 

Monissa työn psyko-
logisissa teorioissa 
esimiehen tuki ja 
johtaminen vaikuttavat 
työhyvinvointiin.

Tarkasteluajanjaksona 
työntekijöiden arviot 

lähiesimiehen johtamisesta 
ovat parantuneet.
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* Saa arvoja1–4, tässä imoitettu keskiarvo.

Kuvio 2. Työtyytyväisyys vastaajien sukupuolen, koulutustason, työpaikan sektorin ja 
työsuhteen tyypin mukaan (Työolotutkimukset 1997, 2003, 2008).
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huonoa johtamista (esimies_johtami-

nen1) ja pisteet välillä 3 < ka < 4 (esi-

mies_johtaminen2) kuvaavat johtamista 

siltä väliltä (vrt. kuviot 3 ja 4). 

Työntekijöiden kokemaa työtyytyväi-

syyttä mitataan järjestysasteikollisel-

la muuttujalla (asteikko 1–4), jossa 1 = 

erittäin tyytymätön ja 4 = erittäin tyy-

tyväinen. Kuvio 2 esittää työtyytyväi-

syysmuuttujan saamat keskiarvot ajan-

jaksolla 1997–2008 erikseen vastaajien 

sukupuolen, koulutustason, työpaikan 

sektorin ja työsuhteen tyypin mukaan. 

Vuoden 1990 työolotutkimuksessa ei ol-

lut kysymystä työntekijöiden kokemasta 

työtyytyväisyydestä, joten työtyytyväi-

syyttä koskevat analyysit tehdään käyt-

täen vuosien 1997, 2003 ja 2008 aineis-

toja.  

Kuvioista 1 ja 2 havaittiin, että työn-

tekijöiden arviot esimiehen johtamises-

ta ovat parantuneet, mutta työntekijöi-

den kokemassa työtyytyväisyydessä ei 

ole ollut samanlaista nousevaa trendiä 

tarkasteluajanjaksolla. Tästä ei kuiten-

kaan voida vetää sellaista johtopäätöstä, 

että esimiehen johtaminen ei vaikuttai-

si työntekijöiden kokemaan työtyytyväi-

syyteen, koska siihen vaikuttavat monet 

muutkin tekijät. Näin ollen meidän täy-

tyy ottaa huomioon myös muiden te-

kijöiden vaikutus tilastollisten mallien 

avulla.

Esimiehen johtamistavan vaikutus 
työntekijöiden työtyytyväisyyteen

Työntekijöiden kokema hyvinvointi on 

määritelty tutkimuskirjallisuudessa laa-

jasti työntekijöiden työn kokemuksen 

ja työssä toimimisen kokonaislaaduk-

si (Warr 1987). Tässä artikkelissa lähiesi-

miestyön vaikutusta työntekijöiden hy-

vinvointiin katsotaan käyttäen tulemana 

työhyvinvoinnin subjektiivista mittaria 

– koettua työtyytyväisyyttä. Työtyytyväi-

syyttä on käytetty laajalti työhyvinvoin-

tikirjallisuudessa mittaamaan koettua 

työhyvinvointia. 

Työntekijöiden kokemalla työtyyty-

väisyydellä on merkitystä paitsi siksi, et-

tä se on itsessään hyvä asia, myös siksi, 

että sillä on kansainvälisten tutkimus-

ten mukaan havaittu olevan vaikutusta 

työmotivaatioon ja työntekijöiden saira-

uspoissaoloihin (esim. Keller 1983; Tha-

renou 1993), työpaikan vaihtoon (esim. 

Akerlof et al. 1988; Blank ja Diderich-

sen 1995; Clark et al. 1998; Kristensen 

et al. 2004), työpaikan vaihtoaikeisiin 

(Böckerman ja Ilmakunnas 2009) ja elä-

köitymispäätöksiin. Sillä on havaittu ole-

van myös selkeä yhteys yritysten tuotta-

vuuteen (mm. Böckerman ja Ilmakunnas 

2010). 

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa 

työntekijöiden kokemaa työtyytyväi-

syyttä on käytetty vastineena työnteki-

jöiden kokemalle hyödylle, joka riippuu 

yksilön ominaisuuksista sekä työpai-

kan ja työn piirteistä (Clark ja Oswald 

1996). Tässä artikkelissa esitetyt tulok-

set lähiesimiehen johtamisen vaikutuk-

sesta työtyytyväisyyteen perustuvat ti-

lastollisiin malleihin4. Lähiesimiehen 

johtamisen ohella malleissa huomioi-

tiin laaja joukko vastaajien ominaisuuk-

sia edustavia muuttujia kuten sukupuo-

li, ikä, koulutustaso, sosioekonominen 

asema, siviilisääty, alle 18-vuotiaiden 

lasten lukumäärä. Lisäksi huomioitiin 

työpaikan piirteistä toimipaikan ko-

ko, toimiala ja sektori sekä työhön liit-

tyviä piirteitä kuten työsuhteen tyyppi. 

Aineiston rikas tietosisältö antaa mah-

dollisuuden ottaa huomioon myös kou-

lutus-, kehittymis- ja etenemismahdol-

lisuuksia työssä sekä työn itsenäisyyttä 

ja vaikutusmahdollisuuksia työssä, joita 

on pidetty keskeisimpinä työn laadun 

piirteinä ja työhyvinvointiin vaikuttavi-

na tekijöinä (Gallie 2003; Kalleberg et al. 

2009)5.

4 Ordered probit-malli sekä tavallinen probit-malli, 
jossa selitettävänä muuttujana oli työtyytyväisyys 
(4-luokkainen, 2-luokkainen).
5 Malliin liittyvää mahdollista endogeenisuuson-
gelmaa kontrolloidaan lisäämällä selittäviin muut-
tujiin samantapaisesti kuin Origo ja Pagani (2008) 
vastaajien asenteita työhön ja elämään kuvaavia 
muuttujia, joiden voidaan olevan riippuvaisia vas-
taajien persoonallisuudesta ja olevan siten ajassa 
muuttumattomia.
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 Tulosten mukaan esimiehen hyvä joh-

taminen lisää tilastollisesti merkitsevästi 

työtyytyväisyyttä  ja on siten voimavara, 

joka tukee hyvinvointia. Tulokset ovat sa-

mansuuntaisia kuin on saatu aiemmista 

tutkimuksista muista maista liittyen esi-

miestyön vaikutuksiin työtyytyväisyy-

teen (esim. Boselie ja Van der Wiele 2001; 

Souza-Posa 2001; Sell ja Cleal 2011). 

Kuvio 3 esittää tilastollisten mallien 

perusteella lasketut ennustetut toden-

näköisyydet sille, kuinka esimiehen joh-

taminen vaikuttaa työntekijöiden koke-

maan työtyytyväisyyteen (tyytyväinen/

erittäin tyytyväinen), kun muut muut-

tujat ovat keskiarvoissaan. Vuonna 2008 

esimiehen johtamisen hyväksi arvioi-

neiden todennäköisyys olla tyytyväinen 

työhön (melko tai erittäin tyytyväinen) 

oli noin 15 prosenttiyksikköä suurem-

pi kuin niiden vastaajien, jotka arvioivat 

esimiehen johtamisen huonoksi. Ero on 

siis varsin suuri ja suurempi kuin vuon-

na 1997, jolloin ero oli noin 10 prosent-

tiyksikköä. Tämä kaikkia sektoreita kos-

keva tulos näyttäisi viittaavan siihen, että 

johtamisen merkitys työtyytyväisyydelle 

olisi kasvanut yli ajan. 

Samassa kuviossa on myös esitetty 

vastaavat todennäköisyydet vastaajan 

olla erittäin tyytyväinen työhönsä esi-

miehen johtamisen mukaan, kun muut 

muuttujat ovat keskiarvoissaan. Toden-

näköisyys olla erittäin tyytyväinen työ-

hön, kun esimiehen johtaminen on hy-

vää, vaihteli 34,5 prosentista v. 2008) 

yli 40 prosenttiin (v. 2003) tarkastelu-

ajanjaksolla. Todennäköisyys olla erit-

täin tyytyväinen työhön, kun esimiehen 

johtaminen oli hyvää, oli 22–24 prosent-

tiyksikköä suurempi verrattuna toden-

näköisyyteen, kun esimiehen johtami-

nen oli huonoa. Johtamistavan mukaan 

katsottuna ero todennäköisyydessä olla 

erittäin tyytyväinen työhön kasvoi vuo-

desta 1997 vuoteen 2003, mutta sen jäl-

keen ero hieman supistui.  

Löytyykö eroja työmarkkina-
sektoreiden välillä?

Työmarkkinasektorien vertailu esimies-

työn vaikutuksissa työhyvinvointiin on 

ollut melko harvinaista. Sekä yksityinen 

että julkinen sektori ovat kokeneet vii-

me vuosikymmeninä samantyyppisiä 

organisatorisia muutoksia. Koivumäen 

(2005) mukaan uusi julkisjohtaminen 

(”New Public Management”) teki läpi-

murtonsa Suomessa 1990-luvulla. Uusi-

en johtamisoppien myötä julkishallin-

non rakenteet ja toimintatavat kokivat 

muutoksia. Merkittävimmät uudistukset 

liittyivät päätöksenteon hajauttamiseen 

ja tulosohjaukseen. Erityisesti uudistuk-

silla tavoiteltiin tehokkuuden, jousta-

vuuden ja paremman asiakasorientaa-

tion arvoja (Hyyryläinen 1999). Monet 

uudistukset olivat myös samansuuntai-

sia yksityisellä ja julkisella sektorilla ku-

ten työryhmien kokojen pieneneminen 

ja johtotehtävissä työskentelevien osuu-

den kasvaminen. Samalla johtaminen 

tuli kevyemmäksi. Myös työn tulosten 

ja laadun valvonta kasvoivat. (Koivumä-

ki 2005).

Lehdon ja Sutelan (2008) mukaan 

suurempi osa esimiesasemassa olevis-

ta on ilman omia suoranaisia alaisia, ja 

niiden esimiesten osuus, joilla on joh-

dettavanaan vähintään 10 alaista, on 

laskenut yli ajan (35 prosentista vuon-

na 1984 19 prosenttiin vuonna 2008). 

Alasoinin (2011) mukaan muutokset 

voivat kertoa myös siitä, että esimies-

ten rooli on tiimimäisesti toimivissa or-

ganisaatioissa enemmän työntekijöitä 

tukevaa ja valmentavaa kuin suoraan 

ohjaavaa. Alaisten määrän pienenemi-

nen voi olla osoitus siitä, että toimin-

taympäristön muuttuessa esimiestyös-

tä on tullut vaativampaa ja yksi henkilö 

ei enää pysty toimimaan menestyksel-

lisesti esimiehenä yhtä suurelle joukol-

le työntekijöitä kuin aikaisemmin (Ala-

soini 2011).

Esimiehen johtaminen 
on voimavara, joka tukee 
työntekijän hyvinvointia.

Kuvio 3. Ennustetut todennäköisyydet olla tyytyväinen/erittäin tyytyväinen työhön esi-
miehen johtamisen mukaan, kun muut muuttujat on keskiarvoissaan.
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Ennustettu todennäköisyys olla tyytyväinen työhön
esimiehen johtamisen mukaan

Ennustettu todennäköisyys olla erittäin tyytyväinen 
työhön esimiehen johtamisen mukaan

Johtamisella on suuri 
merkitys työtyytyväi-

syydelle sekä yksityisellä 
että julkisella sektorilla.
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Seuraavassa esitetään tuloksia esi-

miestyön vaikutuksista koettuun työ-

tyytyväisyyteen kullakin työmarkkina-

sektorilla erikseen. Sektorikohtaisissa 

tarkasteluissa on nähtävissä, että joh-

tamisen merkitys työntekijöiden koke-

malle työtyytyväisyydelle on varsin suuri 

kaikilla sektoreilla. Suurimmat erot ovat 

yksityisellä sektorilla ja pienimmät kun-

tasektorilla (kuvio 4). Yksityisellä sektoril-

la todennäköisyys olla erittäin tyytyväi-

nen työhön, kun esimiehen johtaminen 

on hyvää, on noin 24–26 prosenttiyksik-

köä suurempi verrattuna todennäköi-

syyteen, kun esimiehen johtaminen on 

huonoa. Vastaava ero kuntasektorilla on 

noin 19–21 prosenttiyksikköä ja valtio-

sektorilla 22–25 prosenttiyksikköä, kun 

muut tekijät ovat keskiarvoissaan. 

Esimiehen johtamisen vaikutus 
eläköitymisaikeisiin

Työurien pidentäminen on yksi kes-

keisempiä ja kiireellisimpiä työelämän 

haasteita Euroopan unionin maista no-

peimmin ikääntyvässä Suomessa. Pitki-

en työurien myötä saavutettava korkea 

työllisyysaste ja työvoiman riittävyys 

ovat tärkeitä edellytyksiä kansantalou-

den kasvulle, jota ilman emme pysty tur-

vaamaan hyvinvointipalveluja emmekä 

eläkejärjestelmämme kestävyyttä. Työ-

hyvinvointi ja työssä jaksaminen vaikut-

tavat olennaisesti siihen, kuinka pitkään 

ihmiset aikovat jatkaa työelämässä. (Ka-

risalmi ym. 2008). 

Varhaista eläköitymistä selvittäneet 

tutkimukset ovat johdonmukaises-

ti osoittaneet, että henkilökohtaiset ja 

psykososiaaliset työn piirteet ovat yh-

teydessä työntekijöiden eläköitymisai-

keisiin ja päätöksiin (von Bonsdorff ym. 

2009). Ikäjohtamisen seurantatutkimuk-

set ovat osoittaneet, että hyvä esimies-

työ on merkittäviin tekijä, joka selittää 

parantunutta työkykyä ammatista riip-

pumatta (Ilmarinen 2006). Tutkimusten 

mukaan esimiehen toiminnalla on tär-

keä merkitys ikääntyneiden työmoti-

vaation kannalta (Ilmarinen 1999). For-

man ym. (2004) mukaan esimiestyöllä ja 

työn henkisellä ja fyysisellä raskaudella 

on merkitystä palkansaajien työssä jat-

kamisen suunnittelun kannalta. Lisäksi 

on havaittu, että yhteistyön ja johtami-

sen ongelmat, ikäsyrjintä ja arvostuksen 

puute työpaikalla ovat yhteydessä elä-

kesuunnitelmiin. Samoin vähäiset vai-

kutusmahdollisuudet työssä ja huono 

työilmapiiri lisäävät eläkeajatuksia (For-

ma ym. 2004). 

Käyttämissämme työolotutkimusten 

aineistoissa eläkeaikeista on kysytty seu-

raavalla kysymyksellä: Oletteko ajatellut 

lähteä eläkkeelle jo ennen vanhuuselä-

keikää (1 = ette ole ajatellut, 2 = olette 

ajatellut joskus, 3 = olette ajatellut usein, 

4 = on jo jättänyt eläkehakemuksen)? 

Kysymyksen vastaukset ”on ajatellut 

usein” ja ”on jo jättänyt eläkehakemuk-

Kuvio 4. Ennustetut todennäköisyydet olla tyytyväinen/erittäin tyytyväinen työhön joh-
tamistavan mukaan sektoreittain katsottuna, kun muut muuttujat ovat keskiarvoissaan.  
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Kunta: Ennustettu todennäköisyys olla tyytyväinen
työhön esimiehen johtamisen mukaan
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Yksityinen sektori: Ennustettu todennäköisyys olla 
tyytyväinen työhön esimiehen johtamisen mukaan

Yksityinen sektori: Ennustettu todennäköisyys olla erittäin 
tyytyväinen työhön esimiehen johtamisen mukaan

Tulokset osoittavat,  kuinka 
tärkeää on  panostaa esi-

miehen johtamiseen myös 
työurien pidentämisen  

näkökulmasta.
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sen” yhdistettiin indikaattorimuuttujak-

si eläkeaie, joka saa arvon 1, jos henkilö 

on joko ajatellut usein eläkkeellelähtöä 

tai on jo jättänyt hakemuksen, ja arvon 

nolla muutoin. Tarkastelussa keskityt-

tiin 45-vuotiaisiin tai sitä vanhempiin 

palkansaajiin, joiden eläkkeellelähtöai-

keet näyttäisivät vähentyneen tarkas-

teluajanjaksolla (v. 1990 34,4 %, v. 2008 

25,5 %) (ks. kuvio 5) .  

Esimiehen johtamisen vaikutusta elä-

köitymisaikeisiin ennen varsinaista elä-

keikää tässä ikäryhmässä selvitettiin ti-

lastollisella mallilla, jossa huomioitiin 

esimiehen johtamisen ohella samoja te-

kijöitä kuin työtyytyväisyyttä selitettäes-

sä. Sen lisäksi malliin lisättiin vastaajien 

työkykyä sekä työn henkistä ja fyysistä 

raskautta kuvaavat muuttujat. Tulosten 

mukaan esimiehen johtaminen vaikut-

taa tilastollisesti merkitsevästi eläköity-

mispäätöksiin. 

Kuvio 6 esittää tilastollisen mallin pe-

rusteella lasketut ennustetut todennä-

köisyydet sille, kuinka esimiehen johta-

minen vaikuttaa eläköitymispäätöksiin, 

kun muut muuttujat ovat keskiarvois-

saan. Tässä raportoidaan tulokset, jossa 

esimiehen johtamista kuvaavaa yhdis-

tettyä muuttujaa on muokattu siten, et-

tä  ”hyvä johtaminen” ja ”siltä väliltä” on 

yhdistetty yhdeksi luokaksi, koska niiden 

saamat kertoimet eivät poikenneet ti-

lastollisesti merkitsevästi toisistaan. Jos 

esimiehen johtaminen on huonoa, kas-

vaa eläkeaikeiden todennäköisyys 5,5–

6 prosenttiyksiköllä verrattuna siihen, et-

tä esimiehen johtaminen ei ole huonoa.

Lopuksi

Työhyvinvoinnin edistämisestä on tullut 

tärkeä tekijä niin monissa organisaatiois-

sa kuin kansallisessa politiikassakin sen 

monien positiivisten vaikutusten (mm. 

työn tuottavuuteen, yritysten taloudel-

liseen menestymiseen, talouskasvuun) 

vuoksi ja niiden kustannusten (mm. sai-

rauspoissaolot) vuoksi, joita työhyvin-

voinnin puute aiheuttaa. 

Työolotutkimusten aineistoilla saadut 

tulokset korostavat lähiesimiehen joh-

tamisen merkitystä työntekijöiden hy-

vinvoinnille. Esimiehen johtaminen on 

voimavara, jolla on varsin merkittävä 

vaikutus työntekijöiden kokemaan työ-

tyytyväisyyteen työmarkkinasektorista 

ja työntekijöiden koulutustasosta riip-

pumatta, kun vakioidaan laajaa jouk-

koa muita työtyytyväisyyteen vaikutta-

via tekijöitä. Muuttuvassa työelämässä ja 

muuttuvissa organisaatioissa esimiehen 

johtamisen merkitys työtyytyväisyydel-

le on pysynyt varsin suurena ja jopa hie-

man kasvanut yli ajan. 

Blomin ja Hautaniemen (2010) mu-

kaan keskeiset päätökset työuran jat-

kamisesta ja lopettamisesta tehdään 

työpaikoilla, ja tässä työnantajan asen-

teella ja kannustavalla suhtautumisel-

la on suuri merkitys. Tässä artikkelissa 

esitettyjen tulosten mukaan esimiehen 

johtamisella on tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus yli 45-vuotiaiden eläköitymisai-

Kuvio 5. Eläkeaikeita ennen varsinaista eläkeikää, osuus (45+ -vuotiaat).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1997 2003 2008

%

Kuvio 6. Eläkeaikeiden ennustettu todennäköisyys esimiehen johtamisen mukaan.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1990 1997 2003 2008

Esimies_johtaminen1

Esimies_johtaminen23



11TALOUS &  YHTEISKUNTA 2 l2012

keisiin. Tulokset osoittavat, kuinka tärke-

ää on panostaa esimiehen johtamiseen 

myös työurien pidentämisen näkökul-

masta. 

KIRJALLISUUS

Akerlof, G. & Rose, A. & Yellen, J.L. & Ball, L. 
& Hall, R. (1988), Job Switching and Job 
Satisfaction in the U.S. Labor Market, 
Brookings Papers on Economic Activity, 
1998:2, 495–594.
Alasoini, T. (2011), Hyvinvointia työstä. 
Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä 
tavalla. TYKES raportteja 76.
Antila, J. (2006), Työn mielekkyydestä ja 
mielettömyydestä. Työvoimapoliittinen 
tutkimus 305. Helsinki: Työministeriö.
Bakker, A. & Demerouti, E. (2007), The Job 
Demands-Resources Model: State of the 
Art, Journal of Managerial Psychology, 22,  
309–328.
Blank, N. & Diderichsen, F. (1995), Short-
term and Long-term Sick-leave in Sweden: 
Relationships with Social Circumstances, 
Work Environment Factors and Gender, 
Scandinavian Journal of Society of 
Medicine, 23, 265–272.
Blom, R. & Hautaniemi, A. (2010), Työelämä 
muuttuu – joustaako hyvinvointi, Helsinki: 
Gaudeamus.
Boselie, P. & Van der Wiele, T. (2001), 
Employee Perceptions of HRM and TQM 
and the Effects on Satisfaction and 
Intention to Leave, Erasmus Research 
Institute of Management, ERIM Report 
Series Research in Management.
Böckerman, P. & Ilmakunnas, P. (2009), 
Job Disamenities, Job Satisfaction, Quit 
Intentions, and Actual Separations: Putting 
the Pieces Together, Industrial Relations, 
48, 73–96.
Böckerman, P. & Ilmakunnas, P. (2010), The 
Job Satisfaction-productivity Nexus: A 
Study Using Matched Survey and Register 
Data, HECER Discussion Paper no.297. 
Clark, A. & Oswald, A. (1996), Satisfaction 
and Comparison Income, Journal of Public 
Economics, 61, 359–381.
Clark, A. & Georgellis, Y. & Sanfey, P. (1998), 
Job Satisfaction, Wages and Quits: Evidence 
from German Panel Data, Research in 
Labour Economics, 17, 95–122.
Demerouti, E. & Bakker, A.B. & Nachreiner, F. 
& Schaufeli, W.B. (2001), The Job Demands 
Resources Model of Burnout, Journal of 
Applied Psychology, 86, 499–512.
Elovainio, M. & Kivimäki, M. & Vahtera, J. & 
Virtanen, M. (2002), Päätöksenteon oikeu-
denmukaisuus ja työntekijöiden terveys, 
Työ ja ihminen, 1/2002, 20–28.
Forma, P. & Tuominen, E. & Väänänen-
Tomppo, I. (2004), Työssä jatkamisen haas-

teet yksityisellä ja julkisella sektorilla, teok-
sessa Tuominen, E. (toim.): Eläkeuudistus ja 
ikääntyvien työssä jatkamisaikeet, Eläke-
turvakeskuksen raportteja 37, 23–82.
Forma, P. & Kaartinen, R. & Pekka, T. & Saa-
rinen, A. (2010), Työelämän pitkät linjat 
kunta-, valtio- ja yksityissektorilla vuosina 
1984–2008, teoksessa Tuominen, E. & Taka-
la, M. & Forma, P. (toim.): Työolot ja työssä 
jatkaminen, Eläketurvakeskuksen tutki-
muksia, 2010:2, 31–90.
Gallie, D. (2003), The Quality of Working 
Life: Is Scandinavia Different? European 
Sociological Review, 19, 61–79.
Gould, R. & Ilmarinen, J. & Järvisalo, J. & Kos-
kinen, S. (2006), Työkyvyn ulottuvuudet, 
Terveys 2000-tutkimuksen tuloksia. Hel-
sinki.
Hackman, J. & Oldham, G. (1980), Work 
Redesign, Reading, MA: Addison-Wesley.
Hakanen, J. (2004), Työuupumuksesta työn 
imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimes-
sä ja reuna-alueilla. Sosiaalipsykologian 
alan väitöskirja. Työ ja ihminen, Työterveys-
laitos, Tutkimusraportti 27.
Hyyryläinen, E. (1999). Reformit, hallinto-
politiikka ja yhdenmukaistuminen: Ver-
taileva tutkimus neljän Euroopan valtion 
1980- ja 1990-lukujen hallintopoliittisen 
päätöksenteon yhdenmukaistumisen 
edellytyksistä, Vaasan yliopisto, Acta Wa-
saensia 73.
Hätinen, M. & Kinnunen, U. & Pekkonen, 
M. & Aro, A. (2004), Burnout Patterns in 
Rehabilitation: Short-term Changes in 
Job Conditions, Personal Resources, and 
Health, Journal of Occupational Health and 
Psychology, 9, 220–237. 
Ilmarinen, J. (1999), Ikääntyvä työntekijä 
Suomessa ja Euroopan Unionissa – tilanne-
katsaus sekä työkyvyn, työllistyvyyden ja 
työllisyyden parantaminen, Helsinki: Työ-
terveyslaitos. 
Ilmarinen J. (2006), Towards a Longer 
Worklife — Ageing and the Quality of 
Worklife in the European Union, Helsinki: 
Finnish Institute of Occupational Health.
Kalleberg, A. & Nesheim, T. & Olsen, K. (2009), 
Is Participation Good or Bad for Workers? 
Effects of Autonomy, Consultation and 
Teamwork on Stress among Workers in 
Norway, Acta Sociologica, 52:2, 99–116.
Karisalmi, S. & Tuominen, E. & Kaliva, K. 
(2008), Eläkeaikomukset ja eläkkeellesiir-
tyminen. Seurantatutkimus Joustava elä-
keikä -tutkimuksen aineistosta, Eläketurva-
keskuksen tutkimuksia 2008:2.
Keller, R. (1983), Predicting Absenteeism 
from Prior Absenteeism, Attitudinal Factors 
and Nonattitudinal Factors, Journal of 
Applied Psychology, 68, 536–540.
Koivumäki, J. (2005), Uusi julkisjohtaminen 
ja työelämän muutokset: Lähenivätkö yk-
sityisen ja julkisen sektorin palkansaajien 
työelämäkokemukset? Hallinnon tutkimus, 
24:3, 14–31.

Lehto, A.-M. & Sutela, H. (2008), Työolojen 
kolme vuosikymmentä, Tilastokeskus, Työ-
olotutkimusten tuloksia 1977–2008. 
Origo, F. & Pagani, L. (2008), Workplace 
Flexibility and Job Satisfaction: Some 
Evidence from Europe, International 
Journal of Manpower, 29, 539–566.
Sell, L. & Cleal, B. (2011), Job Satisfaction, 
Work Environment, and Rewards: 
Motivational Theory Revisited, Labour, 25, 
1–23.
Shaufeli, W. & Bakker, A. (2004), Job Demands, 
Job Resources, and Their Relationship with 
Burnout and Engagement: a Multi-sample 
Study, Journal of Organizational Behavior, 
25, 293–315.
Souza-Posa, A. & Souza-Posa, A. (2001), Well-
being at Work: a Cross-national Analysis 
of the Levels and Determinants of Job 
Satisfaction, Journal of Socio-Economics, 
29, 517–538.
Tharenou P. (1993), A Test of Reciprocal 
Causality for Absenteeism, Journal of 
Organizational Behaviour, 14, 169–190.
Tuomi, K. & Vanhala, S. Nykyri, E. & Janhonen, 
M. (2004), Organizational Practices, 
Work Demands and the Well-being of 
Employees: a Follow-up Study in the Metal 
Industry and Retail Trade, Occupational 
Medicine, 54, 115–121.
Vahtera, J. & Kivimäki, M. & Pentti, J. & 
Theorell, T. (2000), Effect of Change in 
the Psychososiological Environment on 
Sickness Absence, Journal of Epidemiology 
and Community Health, 54, 484–493.
von Bonsdorff, M. & Janhonen, M. & Van-
hala, S. & Husman, P. & Ylöstalo, P. & Seitsa-
mo, J. & Nykyri, E. (2009), Henkilöstön työ-
kyky ja yritysten menestyminen vuosina 
1997–2007: tutkimus metalliteollisuudessa 
ja vähittäiskaupan alalla, Työterveyslaitos, 
Työympäristötutkimuksen raportti -sarja, 
1458–9311; 36.
von Bonsdorff, M. & Huuhtanen, P. & Tuomi, 
K. & Seitsamo, J. (2010), Predictors of 
Employees’ Early Retirement Intentions: an 
11-year Longitudinal Study, Occupational 
Medicine, 60:2, 94–100.
Väänänen, A.& Kalimo. R. & Toppinen-
Tanner, S. (2004), Role Clarity, Fairness, 
and Organizational Climate Changes 
as Predictors of Sickness Absence, 
Scandinavian Journal of Public Health, 32, 
426–434.
Warr, P. (1987), Work, Unemployment and 
Mental Health, Oxford: Clarendon Press.
Warr, P. (1990), The Measurement of Well-
being and Other Aspects of Mental Health, 
Journal of Occupational Psychology, 63, 
193–210.



12 TALOUS &  YHTEISKUNTA 2 l2012

P
alkkoja on tutkittu paljon. Keskus-

telu hyvinvoinnista työelämässä 

ja sen vaikutuksista mm. työuran 

jatkumiseen on kuitenkin lisännyt 

tarvetta tiedolle, miten työelämän eri 

piirteet vaikuttavat työntekijöiden 

varsinaiseen hyvinvointiin, joka on 

palkkoja monitahoisempi ilmiö. Oi-

keudenmukaisella palkkauksella on 

toki yhteys myös koettuun hyvinvoin-

tiin. Palkkauksen koettuun oikeuden-

mukaisuuteen ei kuitenkaan vaikuta 

ainoastaan työntekijän oma palkka, 

vaan myös palkkarakenne työpaikalla 

Mari Kangasniemi

Vanhempi tutkija

Palkansaajien tutkimuslaitos

mari.kangasniemi@labour.fi

Palkkaerojen kasvu työpaikoilla voi parantaa 

tai huonontaa työhyvinvointia, riippuen muista 

olosuhteista.

Palkkaerot ja työn-
tekijän hyvinvointi 
– ratkaiseeko tasa-arvo 
vai kannustavuus?

yleisemmin. Tässä artikkelissa tarkas-

tellaan erästä työpaikan palkkaraken-

teen piirrettä, palkkaeroja eli palkka-

hajontaa, ja sen yhteyttä työntekijän 

hyvinvointiin.

Erityisen ajankohtaiseksi aiheen te-

kee yleinen keskustelu palkkaerois-

ta. Yritysten ja toimipaikkojen sisäiset 

palkkaerot ovat kasvaneet Suomessa, 

osittain kannustavien palkkaustapo-

jen kuten tulospalkkauksen yleisty-

misen vuoksi (Asplund ja Böckerman 

2008, 2010; Kauhanen ja Kangasniemi 

2010). Työpaikkakohtaisten palkka-



13TALOUS &  YHTEISKUNTA 2 l2012

riippuvat palkkausjärjestelmät johtavat 

usein paitsi korkeampaan tuottavuuteen 

myös suurempaan palkkahajontaan 

(Lemieux et al. 2009; Lazear 2000). 

Työntekijöiden ”onnellisuuden” yhte-

ys tuottavuuteen on sinänsä todettu po-

sitiiviseksi, joskin suhteellisen heikoksi 

(ks. esim. Judge et al. 2001; Fisher 2003; 

Böckerman ja Ilmakunnas 2010). Korkea 

palkan on useimmissa tutkimuksissa to-

dettu nostavan tyytyväisyyttä työhön. 

On kuitenkin syytä pohtia, miksi palkka-

eroilla sinänsä voisi olla vaikutusta työn-

tekijän hyvinvointiin.

Tässä artikkelissa ja sen pohjana ole-

vassa tutkimuksessa1 tarkastellaan, mi-

ten palkkaerot toimipaikkojen sisällä 

liittyvät työntekijöiden kokemaan työ-

tyytyväisyyteen sekä muihin työpaikalla 

koetun hyvinvoinnin mittareihin. Lisäksi 

selvitetään, vaihteleeko työtyytyväisyy-

den ja palkkahajonnan välinen suhde 

1 Tutkimus ilmestyy lähiaikoina Palkansaajien tut-
kimuslaitoksen Työpapereita-sarjassa, jota julkais-
taan laitoksen kotisivuilla www.labour.fi .

Mari Kangasniemi tähdentää,  että
 palkkaerojen vaikutus  työn-

tekijöiden hyvinvointiin ei 
ole yksiselitteistä.

erien sisällyttäminen työehtosopimuk-

siin on entisestään lisännyt palkkaerojen 

kasvumahdollisuuksia yritysten sisällä, 

joten tämä kehitys voi jatkua tulevaisuu-

dessakin. Palkkaerot myös ovat yksi ele-

mentti kokonaistuloeroissa, joiden mer-

kitys on ollut jatkuvan yhteiskunnallisen 

keskustelun aiheena.

Palkkaerojen vaikutusta tuottavuu-

teen on jonkin verran tutkittu, samaten 

kuin työtyytyväisyyden yhteyttä tuotta-

vuuteen. Korkeampi tuottavuus ja palkka 

liitetään usein kannustavaan palkkauk-

seen (Lazear 2000), ja erilaiset tuloksesta 
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merkittävästi esimerkiksi siitä riippuen, 

millaisia palkkausjärjestelmiä työpaikal-

la on käytössä.

Hyvinvointi riippuu omista ja 
muiden tuloista

Tyypillisesti taloustieteessä oletetaan 

yksilön hyvinvoinnin riippuvan ennen 

kaikkea hänen omista kulutusmahdol-

lisuuksistaan, joiden oleellinen mittari 

on henkilön oma tulotaso. Vaikka työ-

paikan sisäiset palkkaerot riippuvat pää-

osin muiden ihmisten palkoista, ne voi-

vat vaikuttaa myös pelkästään omasta 

hyvinvoinnistaan kiinnostuneen yksilön 

hyvinvointiin. 

Ensinnäkin ns. onnellisuustutkimuk-

sessa on usein tuotu esiin se, että tulo-

jen tai palkan vaikutus tyytyväisyyteen 

ei välttämättä riipu ainoastaan niiden 

absoluuttisesta määrästä, vaan niitä 

verrataan myös muiden vastaaviin tu-

loihin tai palkkoihin. Aina ei ole selvää, 

kehen vertailu kohdistuu, mutta esi-

merkiksi eurooppalaisen kyselytutki-

muksen mukaan työtoverit ovat tavan-

omainen vertauskohta (Clark ja Senik 

2010). Erityisesti palkan osalta muut sa-

man toimipaikan työntekijät voivat ol-

la looginen vertauskohta, koska heidän 

työolosuhteistaan ja muista tuottavuu-

teen vaikuttavista tekijöistä on parem-

pi tietämys kuin muiden toimipaikkojen 

työntekijöistä.

Palkkojen hajonta vaikuttaa siihen, 

kuinka suuria ovat palkkaerot eri tasolla 

hierarkiassa olevien ihmisten välillä. Toi-

saalta muiden työntekijöiden korkeam-

mat ansiot voivat olla signaali omista 

tulevaisuuden ansiomahdollisuuksista 

(Clark et al. 2009). Näillä voi olla merki-

tystä myös omasta ansiotasostaan kiin-

nostuneelle työntekijälle, joskin vai-

kutus voi riippua henkilön asemasta 

palkkajakaumassa ja odotuksista. Esi-

merkiksi Card et al. (2011) totesivat tut-

kimuksessaan, että lisääntynyt tietämys 

omasta sijainnista palkkajakaumassa 

vaikutti negatiivisesti nimenomaan me-

diaanin alapuolella olevien työtyytyväi-

syyteen.

Muiden tulojen vaikutus voi myös liit-

tyä siihen, että toiminta töissä perus-

tuu osittain vastavuoroisuuteen. Kaikkia 

työsuhteen ehtoja ei ole mahdollista kir-

jata eksplisiittisiin sopimuksiin, ja työn-

tekijän ja työnantajan suhde perustuu 

osittain ”sanattomaan sopimukseen”. 

Työsuhteissa on jo pitkään tunnustettu 

vastavuoroisuuden merkitys: työnanta-

jan ja työntekijän välinen suhde perus-

tuu suuressa määrin laajempaan vasta-

vuoroisuuteen eikä ainoastaan työstä 

saatuun rahalliseen korvaukseen (Aker-

lof 1982; Fehr ja Gächter 2000). Jos palk-

kaus koetaan oikeudenmukaiseksi esi-

merkiksi työryhmän sisällä, työntekijät 

toimivat yhteistyökykyisesti maksi-

moidakseen ryhmän tuotoksen ja hyö-

dyttääkseen työnantajaa. Vastaavas-

ti epäoikeudenmukainen palkkaus voi 

vähentää ponnisteluja (Akerlof ja Yel-

len 1990). Samaten työntekijöiden kes-

kinäisessä toiminnassa vastavuoroisuus 

on keskeisessä roolissa: sillä voidaan 

vahvistaa ryhmän sisäisiä normeja. Nor-

meilla voidaan esimerkiksi ryhmäkoh-

taiseen suoritukseen perustuvassa palk-

kausjärjestelmässä pyrkiä estämään 

vapaamatkustaminen, so. hyötyminen 

järjestelmästä muita vähäisemmillä 

ponnistuksilla.

 Ihmisten toiminta ei aina myöskään 

perustu vain omien tulojen maksimoin-

tiin. On useita “epäitsekkäitä” motiiveja, 

joiden kautta muiden palkoilla voi ol-

la vaikutusta työntekijän hyvinvointiin. 

Huoli muiden hyvinvoinnista ja ylei-

nen oikeudenmukaisuuden taju voivat 

sinällään vaikuttaa työntekijän koke-

maan hyvinvointiin. Toisaalta psykolo-

gian motivaatiokirjallisuudessa (Ryan ja 

Deci 2000) todetaan, että ihmisen toi-

minta voi perustua sisäiseen motivaa-

tioon eikä ainoastaan ulkoisiin kannus-

teisiin. Työtyytyväisyys on varsin selkeä 

työstä kumpuavan onnellisuuden mit-

tari. Liiallisten taloudellisten kannus-

teiden luominen saattaa toisaalta hai-

tata sisäistä motivaatiota (Frey ja Jegen 

2000).

On kuitenkin muistettava, että yllämai-

nitut motiivit ja niiden vahvuus vaihtelee 

henkilöstä toiseen ja saattaa riippua mo-

nista reunaehdoista. On luultavasti ih-

misiä, joille työn sisältö ja merkityksel-

lisyys ovat hyvin tärkeitä, ja vastaavasti 

sellaisia, joille tärkeimpiä ovat taloudel-

liset kannustimet. Eri tyyppien määrä ja 

motiivien voimakkuus vaikuttavat siihen, 

onko yhteys niin merkittävä, että se tulisi 

ottaa huomioon esimerkiksi käytännön 

politiikkaa suunnitellessa.

Aiempi tutkimuskirjallisuus on suh-

teellisen vähän analysoinut suoranai-

sesti palkkaerojen ja työtyytyväisyy-

den yhteyttä. Langton ja Pfeffer (1993) 

ovat todenneet, että yhdysvaltalais-

ten yliopistojen laitoksia koskevassa ai-

neistossa palkkahajonta vähentää työ-

tyytyväisyyttä ja myös työntekijöiden 

yhteistyöhalukkuutta. McCauslandin 

et al. (2005) tulokset osoittavat, että tu-

lospalkkaus lisää työtyytyväisyyttä kor-

keasti palkattujen työntekijöiden osalta.  

Kannustavat palkkaus-
järjestelmät kohottavat 
usein tuottavuutta ja 
suurentavat palkkaeroja.

”Muiden työntekijöiden 
korkeammat ansiot voivat 

olla signaali omista 
tulevaisuuden ansio-

mahdollisuuksista.”
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Heywood ja Green (2008) toteavat tulos-

palkkauksen lisäävän työtyytyväisyyttä 

mutta eivät löydä merkkejä sisäisen mo-

tivaation rapautumisesta sen seuraukse-

na.

Ihmisillä on myös taipumus ajan oloon 

hakeutua työpaikkoihin, jotka vastaavat 

heidän mieltymyksiään. Suurempaan 

riskinottoon valmiit työntekijät sietävät 

suurempaa epävarmuutta vastineek-

si mahdollisesti korkeammista ansiois-

ta. Corneliessen et al. (2011) toteavat, 

että tuloksesta riippuva palkkausjärjes-

telmä lisää korkeamman riskinsietoky-

vyn omaavien työtyytyväisyyttä, joskin 

tämä osin välittyy korkeampien ansioi-

den kautta. Riskinsietokyvyn mittaami-

nen tarkasti on vaikeaa, mutta tutkimus 

on todennut, että esimerkiksi sukupuol-

ten välillä on merkittäviä eroja riskin-

otossa samoin kuin muiden hyvinvoin-

nin huomioonottavissa preferensseissä 

ja kilpailullisuudessa (Croson ja Gneezy 

2009), joskin on kyseenalaista, ovatko 

nämä synnynnäisiä vai oppimisen tulos 

(mm. Booth 2009).

Aineisto ja tilastollinen malli

Saatavissa oleva aineisto ei täysin mah-

dollista suoran syy-yhteyden tutkimis-

ta palkkahajonnan ja työhyvinvoinnin 

välillä. Seuraavassa analyysissä pyritään 

tilastollistesti merkittävien yhteyksien 

löytämiseen. Ne todennäköisesti hei-

jastavat sekä syy-yhteyksiä että muista 

syistä johtuvia muuttujien välisiä suh-

teita. Tutkimuksen aineistona käytetään 

linkitettyä aineistoa, jossa on yhdistetty 

ns. FLEED-aineistosta poimittua kolman-

neksen otosta ja työolotutkimuksen ai-

neistot vuosilta 2003 ja 2008. 

Työolotutkimus on Tilastokeskuksen 

noin viiden vuoden välein suoritetta-

va kyselytutkimus, jossa selvitetään yk-

sityiskohtaisesti suomalaisten koke-

muksia työelämästä (Lehto ja Sutela 

2009). FLEED-aineisto on laaja rekisteri-

pohjainen yhdistetty yritys- ja työteki-

jäaineisto. Tässä tutkimuksessa on käy-

tetty aineistosta poimittua otosta, jossa 

on yhden kolmanneksen otos työikäi-

sestä väestöstä. Aineistossa on vuosit-

tain tietoja henkilöiden ominaisuuksista 

ja esimerkiksi työtuloista ja työskente-

lykuukausista. Näiden avulla voidaan 

laskea töissä olevien kuukausipalkka. 

Töissä olevat henkilöt voidaan lisäksi 

toimipaikkatunnuksen avulla yhdistää 

työpaikkaansa. Toimipaikkatunnuksia 

käytetään myös laskemaan toimipaikka-

kohtaisia mittareita palkkahajonnalle ja 

keskipalkalle.

Työtyytyväisyyttä mitataan tyypilli-

sesti yleisellä kysymyksellä: ”Kuinka tyy-

tyväinen olet työhösi?”. Myös työolo-

tutkimuksessa esitetään tämä kysymys, 

johon on vastattu neliportaisella astei-

kolla2. Kysymyksen yleisen luonteen 

vuoksi tutkimuksessa on kuitenkin tar-

kasteltu myös muita mittareita työnte-

kijöiden hyvinvoinnille. Näitä ovat tyy-

tyväisyys palkkaan, halukkuus vaihtaa 

työpaikkaa, näkemys työpaikalla tapah-

tuvasta syrjinnästä ja kokemus siitä, et-

tä saa työtovereiltaan  tukea tarvittaes-

sa. 

Tyytyväisyydellä palkkaukseen pyri-

tään selkiyttämään muuttujien vaiku-

tusta kokemukseen oman palkkauksen 

oikeudenmukaisuudesta. Tämä muut-

tuja saa viisi arvoa siten, että alimman 

arvon antavat vastaajat kokevat palk-

kansa olevan selvästi alhaisempi kuin 

2 Vuoden 2008 tutkimuksessa oli myös vaihtoehto 
”vaikea sanoa”, mutta nämä havainnot poistettiin 
analyysistä, jotta koko aineistoa voitaisiin käsitellä 
yhdessä.

sen pitäisi olla verrattuna muissa am-

mateissa maksettuihin palkkoihin ja 

korkeimman arvon antaneet pitävät 

palkkaansa selvästi korkeampana kuin 

sen pitäisi olla. 

Työpaikan vaihtoaikeet mittaavat epä-

suorasti tyytyväisyyttä työpaikkaan. Tä-

tä koskevassa kysymyksessä on kysytty, 

vaihtaisiko vastaaja mahdollisuutta tar-

jottaessa samalla palkalla työpaikkaa eri 

ammattialalle, samalle ammattialalle vai 

jäisikö hän nykyiseen työpaikkaansa.

Kokemusta reiluudesta arvioidaan in-

deksillä. Työolotutkimuksessa on useita 

kysymyksiä siitä, millä perustein harjoi-

tettavaa syrjintää esiintyy vastaajan mie-

lestä työpaikalla. Myönteiset vastaukset 

on summattu ja suhteutettu kysymys-

ten määrään, ja tämä prosenttiosuus on 

vähennetty sadasta prosentista. Sadan 

prosentin indeksi siis tarkoittaa, että työ-

paikalla ei syrjitä, ja nolla kertoo, että vas-

taaja on havainnut kaikkia kysyttyjä syr-

jinnän muotoja.

Viides tutkittava muuttuja on vastaus 

kysymykseen siitä, saako vastaaja tu-

kea ja rohkaisua työtovereiltaan, kun työ 

tuntuu hankalalta. Neliportainen vastaus 

(aina, useimmiten, joskus, ei koskaan) voi 

kertoa yleisestä työilmapiiristä, mutta on 

myös tulkittavissa jonkinlaiseksi mitta-

riksi siitä, missä määrin työpaikalla py-

ritään maksimoimaan yhteistä tuotta-

vuutta. Yhdistettynä tietoihin henkilön 

palkkauksesta ja sijainnista jakaumassa 

se voi myös olla indikaattori työntekijöi-

den välisestä vastavuoroisuudesta eli sii-

tä, miten ryhmä esimerkiksi ”rankaisee” 

Tutkimuksessa käytettiin 
Tilastokeskuksen työolo-

tutkimuksen aineistoa 
ja FLEED-aineistosta 

poimittua otosta.

Joidenkin ihmisten työ-
tyytyväisyys voi perustua 
epäitsekkäisiin motiiveihin, 
jotka eivät riipu omasta 
palkasta.
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tai ”palkitsee” henkilöä hänen palkkauk-

sensa perusteella.

Toinen tärkeä elementti tutkimukses-

sa on selittävän tekijän eli palkkojen ha-

jonnan laskeminen. Tässä hyödynnetään 

FLEED-aineistosta poimittua otosta. Pal-

kasta on ensin laskettu palkkaresidu-

aali, josta on poistettu tavanomaisten 

palkkaan vaikuttavien tekijöiden kuten 

koulutuksen ja iän vaikutus. Residuaa-

leista on laskettu toimipaikkakohtainen 

hajonta. Residuaalista lasketaan kulle-

kin toimipaikalle niiden 90. ja 10. per-

sentiilin erotus. Suuruusjärjestykseen 

asetetuista residuaaleista 90. persentiili 

on se, jonka alapuolelle jää 90 prosent-

tia toimipaikan muista havainnoista ja 

10. persentiili vastaavasti se, jonka ala-

puolella on 10 prosenttia havainnoista. 

Jotta palkkahajontamittareissa ei olisi 

liikaa epätarkkuutta, laskelmissa on käy-

tetty vain sellaisia henkilöitä, joiden toi-

mipaikasta on FLEED-aineiston otokses-

sa yli 10 havaintoa. Kaikkiaan analyysiin 

on pystytty siten käyttämään noin 1 600 

havaintoa.

On selvää, että työtyytyväisyyteen ja 

muihin hyvinvoinnin mittareihin vai-

kuttavat lukuisat tekijät. Analyysissä on 

siis pyrittävä vakioimaan muiden teki-

jöiden vaikutus, koska mikäli ne korre-

loivat palkkahajonnan kanssa, niiden 

vaikutus työtyytyväisyyteen saatetaan 

erheellisesti liittää hajontaan. Näinä va-

kioitavina muuttujina eli ns. selittävinä 

muuttujina käytetään henkilön palk-

kaa, ikää ja sen neliötä, koulutustasoa, 

sukupuolta ja henkilön palkkaresiduaa-

lin persentiiliä toimipaikan sisällä. Lisäk-

si on kontrolloitu toimipaikan ja hen-

kilön ominaisuuksia lisäämällä suuri 

joukko muita selittäviä muuttujia. Vaik-

ka henkilöiden ja toimipaikkojen omi-

naisuuksia on vakioitu mahdollisimman 

tarkasti, ei voida täysin poissulkea sitä 

mahdollisuutta, että mahdollisesti löy-

tyvä tilastollinen yhteys johtuu ainakin 

osittain joistakin havaitsemattomista 

tekijöistä.

Luokitteluvastauksia analysoidessa 

on sovellettu menetelmää, jossa laske-

taan todennäköisyyksiä erilaisille vas-

tauksille, hyödyntäen kuitenkin sitä, et-

tä vastauksilla on looginen järjestys. 

Muuttujien vaikutus estimoidaan to-

dennäköisyysmallilla. Kunkin vastauk-

sen todennäköisyys riippuu kaikista 

muuttujista. Palkkahajonnan vaikutus-

ta voidaan arvioida laskemalla eri vasta-

usten keskimääräinen todennäköisyys 

otoksessa ja palkkahajonnan muutok-

sen keskimääräinen vaikutus näihin. 

Voidaan myös kiinnittää muuttujia – esi-

merkiksi palkkausjärjestelmä – ja laskea 

palkkahajonnan keskimääräinen vaiku-

tus näillä oletetuilla arvoilla. On huomi-

oitava, että esimerkiksi palkkahajonnan 

ja palkkausjärjestelmän mallissa arvi-

oitu yhteisvaikutus perustuu vain nii-

hin toimipaikkoihin, joissa kutakin palk-

kausjärjestelmää käytetään.

Palkkaeroilla ei yksiselitteistä 
yhteyttä työntekijöiden hyvin-
vointiin

Todennäköisyyksien analyysit osoittavat, 

että palkkahajonnalla yleisesti ei ole ti-

lastollista yhteyttä keskimääräiseen to-

dennäköisyyteen olla tyytyväinen tai 

tyytymätön työhönsä tai palkkaukseen-

sa. Palkkatyytyväisyyden osalta tosin vai-

kutus vaihtelee palkkajakauman eri osis-

sa: mediaanin yläpuolella olevat kokevat 

palkkansa useammin oikeudenmukai-

siksi tai korkeiksi ja harvemmin alhaisek-

si, jos palkkahajonta on suuri. Halukkuus 

vaihtaa työpaikkaa tai pysyä nykyisessä 

työpaikassa ei ole keskimäärin yhteydes-

sä korkeampaan tai matalampaan palk-

kahajontaan.

Tilastollisesti merkittävämpiä tulok-

sia saadaan, kun kiinnitetään palkkaus-

järjestelmä erityyppisiksi tulospalk-

kausjärjestelmiksi. Kun otoshenkilöiden 

oletetaan olevan ryhmäkohtaisen tulos-

palkkauksen piirissä, korkeampi palkka-

hajonta on keskimäärin yhteydessä al-

haisempaan todennäköisyyteen olla 

erittäin tyytyväinen työhönsä. Kun vas-

taavasti oletetaan henkilöiden olevan 

henkilökohtaisen tulospalkkauksen pii-

rissä, keskimääräinen todennäköisyys 

halukkuudelle vaihtaa työpaikkaa sa-

malla palkalla eri alalle vähenee, jos työ-

paikalla on korkeampi palkkahajonta. 

Tämä voisi johtua siitä, että henkilökoh-

taista tulospalkkausta soveltavissa tehtä-

vissä palkkahajonta koetaan luontevaksi 

osaksi oikeudenmukaista palkitsemista 

tehtävän luonteen takia. Vaihtoehtoinen 

selitys on, että henkilökohtaista tulos-

palkkausta soveltaviin tehtäviin on vali-

koitunut henkilöitä, jotka kokevat ne eri-

tyisen palkitseviksi.

Työpaikan ”reiluus” mitattuna ha-

vainnoilla työpaikalla harjoitetusta syr-

jinnästä ei näytä olevan merkittävästi 

riippuvainen toimipaikan palkkahajon-

nasta. Kokemuksella siitä, että työnteki-

jä saa tarvittaessa tukea ja kannustusta 

työtovereiltaan, on tilastollisesti merkit-

Työtyytyväisyyden mittarit: 
tyytyväisyys työhön ja 
palkkaan, halukkuus 
vaihtaa työpaikkaa, 
näkemys syrjinnästä ja 
kokemus siitä, saako tukea 
työtovereiltaan.

Palkkahajonnan 
vaikutusten erottamiseksi 

on tutkimuksessa otettu 
huomioon suuri määrä 

muita mahdollisia työhyvin-
vointia selittäviä tekijöitä.
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tävä yhteys palkkahajontaan silloin, kun 

otos jaetaan sen mukaan, ovatko palkat 

yleisessä tiedossa ja tarkastellaan yh-

teyttä tulospalkkausjärjestelmän mu-

kaan. 

Kun palkkausjärjestelmä kiinnitetään 

henkilökohtaiseksi tulospalkkaukseksi, 

korkeampi hajonta lisää keskimääräis-

tä todennäköisyyttä saada aina tukea 

ja kannustusta, kun palkat ovat yleises-

sä tiedossa. Kun palkat eivät ole yleises-

sä tiedossa, tulos on päinvastainen. Tulos 

voi liittyä tulospalkkausta hyödyntävien 

työpaikkojen erilaisiin ominaisuuksiin. 

Toisaalta on myös helppo nähdä, että 

henkilökohtaista suoritusta korostavis-

sa ja palkitsevissa työpaikoissa palkkaus-

järjestelmän selkeys ja läpinäkyvyys on 

tärkeää työntekijöiden yhteistyöhaluk-

kuuden kannalta. Vastaus siihen, ovatko 

palkat yleisessä tiedossa, on ehkä tämän 

läpinäkyvyyden jonkinlainen karkea 

mittari. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 

palkkojen toimipaikkakohtaisella palk-

kahajonnalla ei ole yksiselitteisen selke-

ää positiivista tai negatiivista vaikutusta 

tässä käytetyillä mittareilla tarkasteltuun 

työntekijän hyvinvointiin. Sen sijaan yh-

distettynä tiettyihin palkkausjärjestel-

miin näyttäisi siltä, että korkeampi palk-

kahajonta voi vaikuttaa työntekijöiden 

kokemaan hyvinvointiin. Ei voida täysin 

sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tä-

mä tilastollinen yhteys johtuu jostain 

muusta kuin syy-seuraussuhteesta. Tulos 

on kuitenkin sopusoinnussa sen kans-

sa, että esimerkiksi ryhmätyötä edellyt-

tävissä työtehtävissä liiallinen palkkojen 

hajonta voi johtaa heikompaan työhy-

vinvointiin, mutta hajonta ei kuitenkaan 

välttämättä haittaa työhyvinvointia kai-

kissa olosuhteissa. 
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U
lkoistaminen on yleistynyt voi-

makkaasti Suomessa ja muissa 

kehittyneissä maissa. Lähes 

kaksi kolmasosaa Suomessa toimi-

vista yli 10 henkilön yrityksistä on 

ulkoistanut toimintojaan toisille 

yrityksille 2000-luvulla (Ali-Yrkkö 

2007). Ulkoistamisen avulla yritykset 

pyrkivät tehostamaan omia toimin-

tojaan ja vähentämään kustannuk-

sia. Tavoitteena on ennen kaikkea 

kilpailukyvyn parantaminen. Yleis-

tyvät ulkoistamistoimet ovat ym-

märrettävästi herättäneet vilkkaan 

julkisen keskustelun siitä, mistä ne 

johtuvat ja mitä niistä seuraa.

Näyttää ilmeiseltä, että ulkoista-

misella ei saada aikaan myönteisiä 

Petri Böckerman
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Ulkoistamisen vaikutus 
työntekijöihin: 
kirous ja siunaus?
Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten toimintojen ulkoistaminen 

heijastuu yritysten tehtävärakenteisiin ja tätä kautta edelleen 

työntekijöiden kokemiin työoloihin ja työhyvinvointiin.

tuottavuus- ja kannattavuusvaiku-

tuksia ilman täydentäviä toiminto-

rakenteiden muutoksia. Käytännös-

sä tämä tarkoittaa usein sitä, että 

joidenkin tehtävien määrää vähen-

netään yrityksessä. Ulkoistaminen 

näyttäisi tässä suhteessa rinnastu-

van investointeihin tieto- ja viestin-

täteknologiaan (ks. Bresnahan ym. 

2002); suotuisat vaikutukset tuotta-

vuuteen ja kannattavuuteen synty-

vät silloin, kun samalla toteutetaan 

organisaatiorakenteen muutoksia. 

Käytännössä tämä usein tarkoittaa 

myös henkilöstön irtisanomisia. 

Tämä artikkeli tarkastelee yritys-

ten toimintojen ulkoistamisen ja 

tehtävärakenteiden muutosten vai-

kutuksia työntekijöiden kokemiin 

työoloihin. Työntekijöiden hyvin-

vointi ja erityisesti työtyytyväisyys 

ovat tärkeitä sen tähden, että työ-

tyytyväisyyden heikkeneminen li-

Artikkeli on osa Työsuojelurahaston ja Suo-
men Akatemian (134057) rahoittamaa han-
ketta. Tutkimuksen tulokset raportoidaan 
yksityiskohtaisesti työpaperissa Böckerman 
ja Maliranta (2012).
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Petri Böckerman (ylh.) ja Mika Maliranta 
tähdentävät sitä, että ulkoistamisella ei ole 
pelkästään negatiivisia vaikutuksia työnteki-
jöiden kokemaan hyvinvointiin.

sää aiempien tutkimusten valossa 

sekä työntekijöiden poissaoloja että 

irtisanoutumista työpaikasta (esim. 

Böckerman ja Ilmakunnas 2009). Työ-

oloja mitataan useilla eri mittareilla. 

Tulokset perustuvat poikkeuksellisen 

monipuoliseen havaintoaineistoon, 

joka on rakennettu erilaisia aineisto-

ja yhdistämällä. 

Työtyytyväisyyden heikkeneminen 

voi myös murentaa tuottavuutta. Tä-

mä aiheuttaa yrityksille kustannuk-

sia, jotka voivat vähentää ulkoistami-

sesta yritykselle koituvia välittömiä 

taloudellisia hyötyjä. Ulkoistamisen 

mahdollisten negatiivisten vaikutus-

ten huomioiminen on tämän vuoksi 

tärkeää pohdittaessa ulkoistamisen 

järkevyyttä kokonaistaloudellisessa 

tai hyvinvointimielessä. Tarkastelus-

sa kiinnitetään myös huomiota siihen, 

miten vaikutukset vaihtelevat työn-

tekijäryhmien välillä. Näin artikkeli 

antaa tietoa siitä, keiden hyvinvoin-

tia ulkoistaminen erityisesti uhkaa ja 

auttaa toisaalta keskittämään huomi-

on ja mahdolliset politiikkatoimenpi-

teet sinne, missä ongelmat ovat kaik-

kein polttavimmat.

Millaisia työtehtäviä ulkoistetaan?

Suurimman ulkoistamisuhan alla 

näyttäisivät olevan erityisesti rutii-

ninomaiset toimihenkilö- ja työnteki-

jätehtävät (Acemoglu ja Autor 2010). 

Kaikkein vaikein tilanne on oletetta-

vasti niillä, joiden tehtävät ovat siir-

tyneet ulkoistamisen johdosta ul-

komaille (offshoring), koska tällöin 

kyseisen työvoiman kysyntä koti-

maassa vähenee. Aivan kuten tieto- ja 

viestintäteknologian kehitys ei näytä 

vaikuttavan neutraalisti eri työnteki-

järyhmien tuottavuuteen ja sitä kaut-

ta niiden kysyntään, näyttää siltä, että 

myös ulkoistamistoimien vaikutukset 

kohdentuvat epätasaisesti eri työnte-

kijä- ja tehtäväryhmiin. Yrityksen ul-

koistamisen vaikutus työntekijän työ-

oloihin (esimerkiksi työn säilymiseen) 

siis oletettavasti vaihtelee voimak-

kaasti tehtävän luonteen mukaan. 

Tämä ei kuitenkaan välttämättä liity 

ainakaan suoraviivaisesti tehtävän 

vaativuuteen vaan pikemminkin sen 

siirrettävyyteen.

Myös työntekijöiden valmiudet 

vaihtaa tehtäviä esimerkiksi koulu-

tuksen ja työkokemuksen ansiosta 

vaikuttavat heidän kokemaansa epä-

varmuuteen. Kasvava määrä kansain-

välistä tutkimusta osoittaa, että eri-

tyisesti vaativuudeltaan keskitason 

tehtävien määrä on vähentynyt teolli-

suusmaissa. Tärkein tekijä näyttää ole-

van tieto- ja viestintäteknologian kehi-

tys, mikä on tehostanut monien melko 

rutiininomaisten toimihenkilötehtävi-

en suorittamista, mutta myös ulkois-

tamisella näyttäisi olevan merkitys-

tä (Acemoglu ja Autor 2010). Tämän 

vuoksi on kiinnostavaa tarkastella, 

mitkä tekijät helpottavat työntekijän 

siirtymistä vaativuudeltaan keskitason 

tehtävistä haasteellisempiin tehtäviin, 

ja ennen kaikkea sitä, miten tämä hei-

jastuu heidän kokemaansa epävar-

muuteen ja työoloihin.

Kaikkein pahiten ulkoistamisen pi-

täisi siis vaikuttaa niihin työntekijöi-

hin, joiden tehtävät siirtyvät ulkoista-

misen kautta ulkomaille ja joiden on 

lisäksi kaikkein vaikeinta siirtyä kas-

vaviin tehtäväryhmiin. Viimeaikai-

sen työmarkkinakirjallisuuden perus-

teella parhaassa asemassa pitäisi sitä 

vastoin olla epärutiininomaisia asian-

tuntijatehtäviä ja toisaalta muita epä-

rutiininomaisia suorittavia tehtäviä 

tekevät (esimerkiksi huolto- ja asia-

kaspalvelutehtävät). Heidän työllisyy-

tensä on vähiten uhattu. 

Sikäli kun ulkoistamistoimet lisäävät 

yrityksen kannattavuutta ja sitä kautta 

niiden elinkelpoisuutta kilpailullisilla 

markkinoilla, niillä voi olla työpaikko-

ja turvaava vaikutus heikosti siirrettä-

vissä tehtävissä. Lisäksi ulkoistamistoi-

met saattavat vahvistaa jäljelle jäävien 

tehtävien strategista asemaa yrityk-
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ta. Tulokset osoittavat, että toimintojen 

ulkoistamisella on selkeitä negatiivisia 

vaikutuksia yritykseen jäljelle jääneisiin 

työntekijöihin. Kyseisessä tutkimuksessa 

ei ole kuitenkaan tarkasteltu sitä, koske-

vatko negatiiviset vaikutukset yhtälailla 

niitä, jotka tekevät rutiininomaisia (tyy-

pillisesti siirrettävissä olevia) tehtäviä 

kuin niitäkin, jotka tekevät vähemmän 

rutiininomaisia toimihenkilö- tai työnte-

kijätehtäviä. Ulkoistamisen vaikutuksissa 

pitäisi olla merkittäviä eroja näiden kah-

den ryhmän välillä aiemman taloustie-

teellisen tutkimuksen perusteella. 

Toisaalta ulkoistaminen heikentää 

mm. työntekijöiden kokemuksia reiluu-

desta. Näin ollen ulkoistaminen voi vai-

kuttaa myös sellaisten työntekijöiden 

kokemiin työoloihin, jotka eivät ole itse 

joutuneet suoraan kohtaamaan ulkois-

tamistoimien seurauksia (eivätkä luul-

tavasti jatkossakaan joudu) esimerkiksi 

tehtäviensä luonteen vuoksi. 

Yhdistetyt aineistot tutkimuksessa

Tutkimuksessamme työntekijöiden hy-

vinvointia mitataan työtyyväisyyden ja 

itse raportoitujen työolojen avulla. Käy-

tämme näitä mittareita selitettävinä 

muuttujina malleissa, joissa keskeisin 

kiinnostuksemme kohteena oleva selit-

täjä on yrityksessä toteutettu ulkoista-

minen. Ulkoistamisen rinnalla tarkaste-

lemme tehtävärakenteiden muutosten 

vaikutuksia, koska ne liittyvät läheisesti 

yrityksissä tapahtuvaan rakennemuu-

tokseen, jonka yhtenä ilmentymänä on 

toimintojen ulkoistaminen. Käyttämäm-

me tilastolliset mallit huomioivat työnte-

kijöiden hyvinvointiin vaikuttavat taus-

tatekijät kuten iän ja sukupuolen. Koska 

muut työntekijän työoloihin ja tyyty-

väisyyteen vaikuttavat tekijät on otettu 

huomioon, mallimme paljastavat, mikä 

on itse ulkoistamisen vaikutus (ns. itse-

näinen vaikutus). 

Ulkoistamisesta, työoloista ja tehtävä-

rakenteiden muutoksista saadaan tie-

toja yhdistämällä keskenään kolme eri 

aineistolähdettä. Tutkimuksessa pää-

semme näin hyödyntämään tietosisällöl-

tään poikkeuksellisen rikasta yhdistettyä 

aineistoa. Yritysten ulkoistamista kuvaa-

va tieto perustuu Tilastokeskuksen toi-

mintojen ulkoistaminen ja siirtäminen 

ulkomaille -kyselyyn, joka on tehty vuon-

na 2009. Kyselyssä ulkomaille ulkoistami-

sella tarkoitetaan yrityksessä tähän as-

ti tehtyjen tai kotimaassa ulkoistettujen 

ydinliiketoimintojen tai tukitoimintojen 

siirtämistä kokonaan tai osittain toiselle 

– joko samaan konserniin kuuluvalle tai 

ulkopuoliselle – yritykselle, joka toimii 

ulkomailla. Kysymykset koskevat ulkois-

tamistoimia vuosien 2001 ja 2006 välil-

lä. Kyselyssä on yksityiskohtaista tietoa 

niistä toiminnoista, mm. markkinoinnis-

ta sekä tutkimus- ja kehittämistoimin-

nasta, jotka yritys on siirtänyt tehtäväk-

si alihankintana ulkomailla. Kyselyssä on 

myös tietoa ulkoistamisen kohdemaas-

ta karkealla maajaolla. Tämän vuoksi on 

mahdollista tarkastella erikseen Euroo-

pan ulkopuolisiin maihin tapahtuvan ul-

koistamisen vaikutuksia työntekijöiden 

kokemaan hyvinvointiin.

Tutkimuksen toisena aineistona hyö-

dynnetään Tilastokeskuksen työolotut-

kimusta vuodelta 2008. Tilastokeskuksen 

yksityiskohtainen kysely ulkoistamisen 

yleisyydestä sekä sen piirteistä voidaan 

yhdistää työolotutkimukseen käyttäen 

yritystunnuksia (tai toimipaikkatunnuk-

sia). Työolotutkimukset on tehty käynti-

haastatteluina ja niissä on mukana suu-

rin piirtein 4 000 työntekijää (Lehto ja 

Sutela 2009). Työolotutkimuksessa on 

fyysisiä ja psyykkisiä työoloja, työnteki-

jöiden kokemaa epävarmuutta sekä työ-

tyytyväisyyttä kuvaavien muuttujien li-

säksi runsaasti työntekijöitä kuvaavia 

taustamuuttujia, jotka mahdollistavat 

heidän hyvinvointiinsa vaikuttavien yk-

silö- ja yrityskohtaisten tekijöiden vaki-

oimisen. Yhdistetyllä aineistolla saadaan 

tämän vuoksi kattava ja yksityiskohtai-

nen kuva ulkoistamisen vaikutuksista 

työntekijöiden hyvinvointiin Suomessa. 

Kolmas aineistolähde on rekisteripoh-

jainen työnantaja- ja työntekijäaineis-

sessä ja lisätä esimerkiksi näiden tehtävi-

en sisällöllistä kiinnostavuutta.  

Mitä aiemmat tutkimukset 
paljastavat?

Sekä julkisessa keskustelussa että talous-

tieteellisessä tutkimuksessa (esim. Crino 

2009) on kiinnitetty erityisesti huomiota 

siihen, mitä vaikutuksia ulkoistamisella 

on kokonaistyöllisyyteen. Huomattavas-

ti vähäisemmälle huomiolle on sitä vas-

toin jäänyt se, mitä vaikutuksia yrityksen 

tiettyjen osatoimintojen siirtämisellä os-

tettavaksi ulkopuoliselta yritykseltä ali-

hankintana on ulkoistavaan yritykseen 

jääviin työntekijöihin. Ulkoistamisella voi 

olla vaikutuksia yritykseen jäljelle jää-

viin työntekijöihin mm. sen tähden, että 

työntekijät voivat kokea ulkoistamisen 

epäreiluna, mikä heijastuu puolestaan 

negatiivisesti heidän työtyytyväisyy-

teensä. Näiden asioiden selvittämiseksi 

taloustieteellisessä tutkimuksessa on ai-

emmin käytetty sekä toimialoittaisia että 

yrityskohtaisia aineistoja. 

Tutkimuksissa on tavallisesti tarkastel-

tu yleisesti työntekijöiden vähentämisen 

vaikutuksia, mutta niissä ei ole erityises-

ti keskitytty ulkoistamisen vaikutuksiin. 

Maertz Jr. ym. (2009) erittelevät ulkois-

tamisen vaikutuksia työntekijöiden ko-

kemaan hyvinvointiin Yhdysvalloissa. 

Tutkimuksessa käytetään edustavaa ai-

neistoa, jossa on työntekijöiden itsen-

sä raportoimaa tietoa ulkoistamises-

Kehittyneissä maissa 
vaativuudeltaan keski-
tason toimihenkilö- ja 
työntekijätehtävät ovat 
vähentyneet eniten.
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to (FLEED), jossa on vuositasolla tietoja 

noin 87 000 toimipaikasta ja noin miljoo-

nasta henkilöstä. Tästä aineistosta saa-

daan puolestaan yksityiskohtaisia tietoja 

työntekijöiden tehtävistä ja niiden muu-

toksista. Lisäksi tästä aineistosta voidaan 

laskea erilaisia yritys- tai toimipaikkata-

son tunnuslukuja, jotka kuvaavat tehtä-

värakenteiden muutosta ulkoistamistoi-

mintojen yhteydessä ja ilman niitä.

Keskeiset tulokset 

Tarkastelun aluksi eritellään ulkoista-

misen suoraa yhteyttä tehtävärakentei-

den muutokseen yrityksissä. Tulokset 

osoittavat, että ulkoistaminen ulkomail-

le lisää tuntuvasti työtehtävien häviä-

mistä yrityksissä sekä työntekijöiden 

irtisano(utu)mista yrityksistä. Ulkoista-

minen ulkomaille lisää erityisesti työn-

tekijöiden irtisano(utu)mista yrityksen 

ulkopuolelle. Tämän lisäksi havaitaan, 

että ulkoistaminen ulkomaille vähentää 

työtehtävien syntymistä yrityksissä. Ul-

koistaminen ulkomaille kasvattaa myös 

merkittävästi tietotyötä tekevien henki-

löiden osuutta yrityksissä. 

Ulkomaille ulkoistamisen tarkempi ja-

kaminen ulkoistamiskohteen maantie-

teellisen sijainnin perusteella paljastaa 

kiinnostavia eroja tehtävärakenteiden 

muutoksissa. Ulkoistaminen kehitysmai-

hin lisää erityisen merkittävästi työteh-

tävien häviämistä tarkasteltavassa yri-

tyksessä, mutta se kasvattaa vastaavasti 

tietotyötä tekevien henkilöiden suhteel-

lista osuutta tuntuvasti. Ulkoistaminen 

toisiin teollisuusmaihin kasvattaa puo-

lestaan työntekijöiden vaihtuvuutta yri-

tyksen sisällä, mikä luultavasti heijas-

telee ulkoistamiseen liittyviä yrityksen 

organisaatiorakenteen muutoksia. 

Tämän jälkeen on tarpeen tarkastella 

ulkoistamisen epäsuoria vaikutuksia nii-

den työntekijöiden työhyvinvointiin, jot-

ka onnistuvat säilyttämään työpaikkansa 

ulkoistavassa yrityksessä. Yleisesti otta-

en ulkoistamisen epäsuorat vaikutukset 

ovat varsin vähäisiä. Kotimaassa tapah-

tuva ulkoistaminen näyttäisi kuitenkin li-

säävän jonkin verran työtyytyväisyyttä, 

koska ulkoistaminen kotimaahan vähen-

tää työpaikalla koettuja erilaisia työhön 

liittyviä haittoja. Aineistomme perusteel-

la ulkoistaminen ei kuitenkaan lisää ko-

ettua epävarmuutta.

Sen sijaan ulkomaille ulkoistamisen ja-

kaminen ulkoistamiskohteen maantie-

teellisen sijainnin perusteella paljastaa 

erittäin kiinnostavia tuloksia. Ulkoistami-

nen kehitysmaihin näyttää heikentävän 

jonkin verran työtyytyväisyyttä. Tämän 

lisäksi havaitaan, että ulkoistaminen toi-

siin teollisuusmaihin parantaa koettua 

hyvinvointia ainakin joillakin mittareilla 

arvioituna. Tämä koskee erityisesti työn-

tekijöiden näkemystä mahdollisuuksista 

edetä työuralla. Havainto on yhteensopi-

va sen kanssa, että Suomi on pieni avoin 

talous, jossa on tarjolla suhteellisen vä-

hän mahdollisuuksia asiantuntijoille ver-

rattuna suureen kansantalouteen. Glo-

balisaation ja ulkoistamisen myötä tälle 

ryhmälle avautuu uusia, aiempaa parem-

pia mahdollisuuksia edetä urallaan en-

tistä laajemman, yhtenäisen organisaa-

tion puitteissa. 

Aiemmin havaittiin, että ulkoistami-

nen toisiin teollisuusmaihin kasvattaa 

työntekijöiden vaihtuvuutta yritysten si-

sällä sen eri hierarkiatasojen välillä. Työ-

uralla etenemistä koskeva tulos on täy-

sin yhteensopiva tämän havainnon 

kanssa. Tämän lisäksi havaitaan, että tä-

mä vaikutus on erityisen merkittävä tie-

totyötä tekeville henkilöille.   

Lopuksi tarkastellaan tehtäväraken-

teen muutoksen epäsuoria vaikutuksia 

niihin työntekijöihin, jotka ovat onnis-

tuneet säilyttämään työtehtävänsä ul-

koistamista harjoittavassa yrityksessä. 

Tulokset osoittavat, että tällaiset epä-

suorat vaikutukset ovat merkitykseltään 

vähäisiä ja suuruudeltaan heikkoja. Ei-

rutiinitehtäviä ja vuorovaikutustaitoja 

vaativien työtehtävien osuuden kasvu 

yrityksessä kasvattaa kuitenkin merkit-

tävästi niiden henkilöiden osuutta yri-

tyksessä, jotka kokevat, että heillä on vai-

kutusmahdollisuuksia työtehtäviinsä.

Edellä kerrottujen perustarkastelujen 

lisäksi on tehty vielä joitakin täydentä-

viä tilastoanalyysejä. Ulkoistamiskyselys-

sä on erotettu toisistaan erilaisia ulkois-

tamisen motiiveja. Tarkastelu paljastaa, 

että ulkoistaminen muihin teollisuus-

maihin parantaa työntekijöiden näky-

miä heidän mahdollisuuksistaan edetä 

urallaan ainoastaan silloin, kun ulkois-

tamisen motiivina on ollut uusien mark-

kinoiden avaaminen ulkomailla. Kuten 

odotettua, tilanne ei ole tässä suhteessa 

myönteinen sellaisessa tilanteessa, jos-

sa ulkoistamisen tavoitteena ovat olleet 

työvoimakustannusten säästöt. Tämän 

lisäksi aiemmin ulkoistettujen toimin-

tojen siirtäminen takaisin Suomeen pa-

rantaa yleisesti ottaen koettuja työoloja 

Suomessa. Tämä tulos on järkevä, koska 

tällaiset toiminnot ovat tavallisesti kor-

kean arvonlisäyksen toimintaa, jossa val-

litsevat tyypillisesti hyvät työolot, mikä 

vahvistaa työntekijöiden kokemaa hy-

vinvointia työpaikalla.

Johtopäätökset

Tässä artikkelissa tarkasteltiin toiminto-

jen ulkoistamisen ja tehtävärakenteiden 

muutosten vaikutuksia työntekijöiden 

itsensä kokemiin työoloihin. Työolo-

ja mitattiin useilla eri mittareilla. Tulok-

set perustuvat poikkeuksellisen rikkaa-

seen yhdistettyyn aineistoon. Tarkastelu 

osoittaa, että ulkoistaminen ulkomaille 

lisää työtehtävien häviämistä yrityksissä. 

Ulkoistaminen toisiin 
kehittyneisiin maihin 

parantaa näkymiä edetä 
urallaan kotimaahan 

jääneiden työntekijöiden 
keskuudessa.
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I
tä-Suomen yliopiston sosiologian 

professori Juho Saari pohtii, miten 

kansalaisten onnellisuus tai tyy-

tyväisyys elämään voitaisiin ottaa 

aiempaa selkeämmin huomioon 

yhteiskuntapolitiikan tavoitteen-

asettelussa. Raportti on tärkeä pu-

heenvuoro teemaan, joka ansaitsee 

nykyistä enemmän pohdintaa.

Saari sortuu – monen muun yh-

teiskuntatieteilijän tavoin – melko 

suppean taloustieteellisen osaami-

sen pohjalta esittämään voimakas-

ta kritiikkiä taloustieteellistä ajat-

telua ja tutkimusta kohtaan. Tämä 

on sääli, sillä juuri taloustieteellisen 

ajattelutavan ja tutkimustulosten 

parempi ymmärtäminen olisi anta-

nut raportin onnellisuuspoliittisiin 

pohdintoihin selkeää tukea. Talo-

ustieteilijät esittivät ensimmäisen 

kerran jo 1700-luvun lopulla, että 

talouspolitiikan keskeinen tavoite 

tulisi olla yhteiskunnan onnellisuu-

den maksimointi. Tämä pohjavire 

näkyy muun muassa siinä, miten 

yksilöiden käyttäytymistä talous-

teoriassa yleisesti ottaen mallite-

taan.

Raportin johdanto-osa poh-

tii onnellisuuspolitiikkaa eri tie-

teenalojen näkökulmasta. Talous-

tieteen osalta Juho Saari esittää 

Kahnemaniin (2011) viitaten1 joh-

topäätöksen, että taloustieteen 

perusoletukset ovat ristiriidassa 

ihmisten käyttäytymistä koskevi-

en empiiristen havaintojen kanssa. 

Tätä johtopäätöstä on taloustie-

teellistä tutkimusta vähän laajem-

min tuntevan vaikea hyväksyä. 

Useiden vuosikymmenien aikana 

saadut lukemattomat empiiriset 

tulokset yksilöiden taloudellises-

ta käyttäytymisestä antavat vah-

vaa tukea taloustieteessä tehdyille 

perinteisille oletuksille. Esimerkiksi 

1 Ks. Jukka Pirttilän kirjoittama Kahnemanin 
kirjan arvio tässä lehdessä.

jos taloudellisilla kannustimilla ei 

olisi mitään vaikutusta yksilöiden 

käyttäytymiseen, tämä tulisi em-

piirisissä tutkimuksissa esille siten, 

ettei näitä vaikutuksia havaita lain-

kaan. Valtava määrä taloustieteel-

listä tutkimusta kuitenkin osoittaa, 

että kannustinvaikutukset ovat to-

dellisia eivätkä tutkijoiden pelkkiä 

oletuksia. 

Taloustieteen sisällä on käy-

ty kriittistä keskustelua perinteis-

ten lähestymistapojen ja oletus-

ten rajoituksista ja tuotettu myös 

avauksia uudenlaisille käyttäyty-

misoletuksille. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että nämä uudet ole-

tukset veisivät pohjan perinteisiltä 

lähestymistavoilta. Taloustiede ke-

hittyy ajassa ja sallii eri tilanteisiin 

sopivan talousyksiköiden käyttäy-

tymisen laaja-alaisen mallittamisen. 

Tehtyjä hypoteeseja testataan jat-

kuvasti uusien aineistojen ja aiem-

paa parempien empiiristen analyy-

sivälineistöjen avulla. 

Saari tiivistää taloustieteellistä 

ajattelua seuraavasti: koska hyötyä 

ei voi suoraan mitata, raha on hyö-

dyn paras saatavissa oleva likiarvo. 

Näin ei taloustieteen piirissä ylei-

sesti ottaen ajatella. Koska ihmis-

ten arvostuksia ja pyrkimystä on-

nelliseen elämään (hyötyä) ei voida 

suoraan mitata, arvostuksia havain-

noidaan tehtyjen valintojen kaut-

ta. Taloustieteilijät ymmärtävät, et-

tä eri asiat voivat tehdä eri ihmiset 

onnelliseksi. Jotkut haluavat käyt-

tää käytettävissä olevien tulojensa 

lisäyksen vapaa-aikaan, toiset taas 

haluavat lisätä kulutustaan. Talous-

tieteessä vapaa-aika on hyvinvoin-

nin oleellinen osatekijä. Yksilöiden 

käyttäytymisen mallittamisen läh-

tökohtana on pyrkimys onnelli-

seen elämään eikä rahan ahneus. 

Ehkä onnellisuuspolitiikkaa kehi-

tettäessä tästä lähtökohdasta oli-

si hyötyä.

Tämän ulkomaille ulkoistamisen suo-

ran vaikutuksen lisäksi eriteltiin myös 

ulkoistamisen epäsuoria vaikutuksia 

niihin työntekijöihin, jotka onnistuvat 

säilyttämään työpaikkansa sellaisessa 

yrityksessä, joka on ulkoistanut toimin-

tojaan. Ulkoistamisen epäsuorat vai-

kutukset ovat tulosten valossa suoria 

vaikutuksia huomattavasti heikompia. 

Tämän lisäksi epäsuorat vaikutukset 

työntekijöiden kokemaan hyvinvoin-

tiin eivät ole yksioikoisen negatiivisia. 

Ulkoistaminen toisiin teollisuusmaihin 

esimerkiksi parantaa selvästi suoma-

laisten työntekijöiden mahdollisuuksia 

edetä urallaan. 
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Hämmentäviä johtopäätöksiä 

Onnellisuuspolitiikkansa tueksi Juho 

Saari esittää eri maita koskevista ha-

vainnoista laskemiaan korrelaatioita 

subjektiivisen onnellisuuden ja mui-

den mittareiden (kuten talouskasvun) 

välillä. Korrelaatiot kuvaavat kahden 

ilmiön välistä keskinäistä riippuvuut-

ta. Ne eivät kuvaa muuttujien syy-

seuraussuhteita. Saaren laskelmistaan 

saama tulos, että tuloerojen ja on-

nellisuuden välillä ei ole korrelaatio-

ta, saa hänet väittämään, että tulojen 

tasa-arvo ei lisää koettua hyvinvoin-

tia. Näin suoraviivaista tulosta ei voi-

da vetää kansainvälisessä aikakauskir-

jassa julkaistusta Alesinan, DiTellan ja 

MacCullochin (2004) tutkimuksesta. 

Päinvastoin kuin Saaren laskelmat se 

ei perustu kahden muuttujan välisiin 

korrelaatioihin, vaan tehdyissä analyy-

seissä on otettu huomioon ihmisten 

henkilökohtaisissa tuloissa ja tausta-

ominaisuuksissa olevien erojen vaiku-

tus tutkittavaan ilmiöön. Sen mukaan 

maissa, joissa on tuloerot ovat suuria, 

ihmisten raportoima subjektiivisen 

onnellisuuden taso on selvästi alempi 

kuin maissa, joissa tuloerot ovat vähäi-

sempiä. Asioiden syy-seuraussuhteita 

ei tämäkään tutkimus pysty paljasta-

maan.

Saari päättelee, ettei ole itsestään sel-

vää, että kaikki tulontasaus parantaisi 

koettua hyvinvointia: maksajan lisätuska 

voi olla yhtä suuri kuin etuuden saajan 

lisähyöty. Tämä päättely on ristiriidassa 

niin laajan empiirisen tutkimuksen kuin 

myös eriarvoisuustutkimuksen yleises-

ti hyväksytyn lähtökohdan kanssa, joka 

perustuu kulutuksen vähenevään raja-

hyötyyn: Jos pienituloinen saa 100 eu-

roa lisää käyttörahaa kulutukseen, hä-

nen saamansa lisähyöty on suurempi 

kuin suurituloisen (jonka kulutustaso on 

lähtökohtaisesti pienituloista suurempi) 

saama lisähyöty vastaavasta summas-

ta. Kääntäen tämä tarkoittaa siis sitä, et-

tä suurituloisen 100 euron menetyksestä 

aiheutuva hyvinvointitappio on pienem-

pi kuin pienituloisen saama lisähyöty 

vastaavasta summasta. 

Saaren mukaan lähtökohtaisesti kaik-

kein heikoimmassa asemassa olevien 

ryhmien hyvinvointia tukemalla saa-

daan suurempi hyvinvoinnin lisäys kuin 

tukemalla jo varsin hyvässä asemassa 

olevia ryhmiä. Hän myös toisaalta päät-

telee, että yhteiskuntapoliittisesti voi ol-

la vaikuttavampaa tukea hyväosaisia 

ryhmiä, koska heidän kykynsä muuttaa 

annetut resurssit tyytyväisyydeksi elä-

mään saattavat olla keskimääräistä pa-

remmat. Se, miksi näin käy, jää lukijalle 

epäselväksi.

Reija Lilja

Tutkimusjohtaja

Palkansaajien tutkimuslaitos

reija.lilja@labour.fi

Juho Saari: 

Onnellisuuspolitiikka
Kohti sosiaalisesti kestävää Suomea

Kalevi Sorsa Säätiön julkaisuja 1/2012, 132 s.

Kirjoittaja ottaa rohkeasti kantaa. Asia 

on hänelle selvästi tärkeä. Välillä ta-

junnanvirta vie loogisemmasta tekstin 

etenemisestä voiton, mikä ilmenee eri 

tekstinpätkien tuottamina, osittain risti-

riitaisina viesteinä. Raportti herättää aja-

tuksia ja puolustaa tässä suhteessa paik-

kaansa. Sen vaikuttavuutta olisi lisännyt 

analyyttisempi ote ja tarkemmat poh-

dinnat esitetyistä väitteistä. Onnellisuus-

politiikka olisi ansainnut hieman huolel-

lisempaa paneutumista kirjoittajaltaan.

Raportin keskeinen viesti on, että hy-

vinvointivaltion ”ydinbisnes” on muutta-

massa muotoaan: resurssien uudelleen 

jakamisesta ja tuottamisesta siirrytään 

koetun hyvinvoinnin uudelleen jakoon 

ja tuottamiseen. Saari peräänkuulut-

taa lisää onnellisuuspolitiikkaa tukevaa 

tutkimustietoa. Tämä on tarpeen, sil-

lä tämän raportin pohjalta lukijalle jää 

onnellisuuspolitiikan tavoitteista ja vai-

kutuksista hämmentynyt olo. 
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E
räiden eurovaltioiden akuutit ra-

hoitusongelmat ja ratkaisuyrityk-

set niiden valtioiden tuella, joilla 

ei toistaiseksi ole rahoitusongelmia, 

ovat tehneet julkisen talouden kestä-

vyysvajeesta kiehtovan käsitteen jul-

kiseen keskusteluun. Kestävyysvajeis-

ta kirjoitettiin esimerkiksi Euroopan 

komission ja Suomen valtiovarain-

ministeriön analyyseissa vuosikausia 

aiheen herättämättä juurikaan yleistä 

mielenkiintoa.  Kiinnostus äärettö-

män aikahorisontin kysymyksiin he-

räsi, kun Kreikan valtiolla oli viikoissa 

tai päivissä laskettava aika vakaviin 

maksuhäiriöihin. Seuraavassa mekin 
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Reijo Vanne

Johtaja
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Kestävyysvaje 
eläkejärjestelmässä 
ja muussa julkisessa 
taloudessa

Risto Vaittisen (vas.) ja Reijo Vanteen 
mielestä työeläkejärjestelmä on 
saanut merkitystään suuremman 
roolin julkisen talouden kestävyy-
destä käydyssä keskustelussa.

Julkisessa taloudessa on huomattava kestävyysvaje, joka 

perustuu ikääntyneiden hoito- ja hoivamenojen kasvuun. 

Eläkejärjestelmä sen sijaan supistaa kestävyysvajetta jonkin 

verran.

osoitamme laskelmien muodossa 

kestävyyskysymyksiin kohdistuvan 

kiinnostuksemme, joka tosin on jatku-

nut jo pitkään.

Julkisessa taloudessa on kestävyys-

vaje, jos menot ovat nykypolitiikal-

la suuremmat kuin tulot yli ajan, kun 

julkisen velan korko ja julkisten rahoi-

tusvarojen tuotto otetaan huomioon. 

Kestävyysvajeen tasapainottumistapa 

riippuu siitä, miten politiikka, talou-

dellinen käyttäytyminen ja julkisen 

velan korko määräytyvät. Olemme las-

keneet, paljonko veroastetta olisi nos-

tettava, jos tasapainotus tehtäisiin ve-

roasteella.
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Sukupolvitilinpito ja kestävyysvaje

Sukupolvitilinpidoksi sanotaan laskel-

maa, jossa kestävyysvaje esitetään se-

kä nykyisille että tuleville sukupolville 

eli tiettynä kalenterivuonna syntyneille 

ikäluokille (Vaittinen ja Vanne 2012). Ny-

kysukupolvien vaikutus kestävyysvajee-

seen muodostuu niiden jäljellä olevalla 

elinkaarella. Tulevien sukupolvien vaiku-

tus kestävyysvajeeseen muodostuu nii-

den koko elinkaarella. 

Tulevaisuuden odotetut julkiset tulot 

ja menot muunnetaan kestävyyslaskel-

massa nykyarvoiksi, koska ne eivät ole 

sellaisinaan samanarvoisia nykyisten tu-

lojen ja menojen kanssa. Verotulot voi-

daan (periaatteessa) sijoittaa korkoa 

tuottavasti, joten odotetut tulevat vero-

tulot pitää diskontata tällä korolla. Vas-

taavasti julkiset menot voidaan (periaat-

teessa) rahoittaa velalla, josta maksetaan 

korkoa, joten odotetut tulevat menot pi-

tää diskontata tällä korolla. Tulot ja me-

not eivät tässä sisällä jo olemassa olevista 

varoista saatavaa tuottoa tai jo olemassa 

olevalle velalle maksettavaa korkoa.

Lähtökohtainen kestävyysvaje laske-

taan olettamalla, että nykypolitiikkaa 

harjoitetaan pysyvästi. Nykypolitiikka 

voidaan tulkita kahdella tavalla. Lähtö-

vuoden politiikka voidaan vakioida, tai 

voidaan ottaa huomioon tehdyt päätök-

set, jotka vaikuttavat vasta tulevaisuu-

dessa.

Vaikka työeläkkeiden rahoitusperus-

teet julkisella ja yksityisellä sektorilla 

poikkeavat toisistaan, työsuhteen perus-

teella määräytyvät etuudet ovat saman-

laiset. Tämän vuoksi olemme erottaneet 

työeläkkeet muusta julkisesta taloudes-

ta, jotta voimme arvioida finanssipolitii-

kan vastuita. Tätä erottelua ei ole tehty 

aiemmissa vastaavissa laskelmissa. 

Eläkepoliittisiin päätöksiin liittyvät siir-

tymäkaudet ovat tyypillisesti pitkiä. Esi-

merkiksi palkkatulosta eläkettä kartut-

tavaan sääntöön nyt tehtävä muutos 

vaikuttaa täysimääräisesti vasta, kun kaik-

ki ne, joiden työurasta pienikin osa ajoit-

tui vanhan säännön aikaan, ovat kuolleet. 

Siirtymävaihe on tässä tapauksessa noin 

80 vuotta. Nämä vaikutukset huomioi-

vassa tarkastelussa olemme hyödyntä-

neet Eläketurvakeskuksen aktuaarisen 

laskentamallin (Risku ym. 2011) tuloksia. 

Aktuaarimallin eläkelaskelmat ovat 

ehdollisia ennusteita: jos laskelman ole-

tukset toteutuvat, niin silloin 

eläkemenot ovat väitetyllä ta-

solla. Erityisesti oletetaan elä-

kelainsäädännölle tietty sisältö. 

Tyypillinen oletus on, ettei la-

keja muuteta. Laskelmissa ote-

taan annettuna muun muassa 

väestön, työllisyyden, hintojen 

ja palkkojen kehitys sekä eläke-

alkavuuksien ja sijoitustuotto-

jen taso. Mallin tuloksia ovat elä-

kejärjestelmää kuvaavat suureet 

kuten eläkkeensaajien lukumää-

rät ja eläkemeno. Vaihtoehtoi-

sessa tarkastelussa, jota kutsum-

me ”mekaaniseksi”, nykyisten 

eläke-etuuksien oletetaan määräytyvän 

saman säännön mukaan kuin minkä ole-

tamme muille ikäsidonnaisille menoille.

Julkisten rahoitusvarojen tuotto ja 
vastuiden diskonttaus

Julkinen nettorahoitusvarallisuus on 

melkein kaikissa maissa negatiivinen 

(OECD 2011), eli niillä on nettovelkaa. 

Suomessa ja muutamassa muussa maas-

sa julkinen nettorahoitusvarallisuus on 

positiivinen. Taulukkoon 1 on listattu ne 

maat, joissa julkisella sektorilla on netto-

saatavia velan sijaan. Suomessa asiantila 

johtuu ennen muuta siitä, että yksityis-

ten ja julkisten alojen työeläkelaitokset 

sisältyvät julkiseen talouteen kansain-

välisen kansantalouden tilinpitostan-

dardin mukaan. Suomen julkisessa ta-

loudessa nettorahoitusvarallisuus on 

portfolio, jossa julkisen velan lisäksi on 

osakkeita sekä muita rahoitusvälineitä. 

Vuosien 2010 ja 2011 lopussa julki-

nen nettorahoitusvarallisuus, markkina-

arvoltaan 60–65 prosenttia suhteessa 

bruttokansantuotteeseen (bkt), koostui 

käytännössä osakkeista. Jos nettoportfo-

lion oletetaan tulevaisuudessakin koos-

tuvan osakkeista, reaalinen diskontto-

korko voisi olla 5 prosenttia vuodessa 

yli ajan budjetissa (ks. esim. Kahra 2009). 

Työeläkelaitosten portfolio on ostoilla ja 

myynneillä mahdollista pitää nykyisen 

kaltaisena, eli niin sanotusti rebalansoi-

da, vaikka varojen määrä muuttuukin. 

Painottamalla pääsijoitusluokkien tuot-

to-odotuksia portfolio-osuuksilla pää-

dytään 3,5 prosentin vuotuiseen reaa-

lituottoon eli diskonttokorkoon (Risku 

ym. 2011). Olemme käyttäneet tätä vaih-

toehtoisena diskonttokorkona.

Kuviossa 1 on esitetty julkiselta sekto-

rilta saadut kokonaisetuudet ja makse-

tut verot ikäryhmittäin henkeä kohden. 

Maksetut eläkkeet on kuvattu erikseen, 

jotta niiden merkitys eri ikäryhmien tu-

lonsiirroille voidaan suhteuttaa koko-

naisuuteen. Kuviossa on ikäryhmittäisiin 

etuuksiin laskettu tulonsiirtojen lisäk-

Muista kestävyyslaskelmista 
poiketen tässä on työ-
eläkkeet erotettu muusta 
julkisesta taloudesta.

Lähde: OECD Economic Outlook 90 tietokanta.

Bruttovelka 
(% bkt:sta)

Nettovelka 
(% bkt:sta)

Norja 49,7 -165,9

Suomi 57,6 -64,5

Luxemburg 24,5 -49,9

Korea 34,6 -37,4

Viro 12,5 -36,5

Ruotsi 49,1 -26,1

Tanska 55,6 -1,3

OECD maat yhteensä 97,9 58,1

Euro-alue 92,9 58,5

Taulukko 1. Julkinen brutto- ja nettovelka maissa, 
joilla nettomääräisiä rahoitussaamisia 2010.
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si hintatuetut tai ilmaiset julkispalvelut, 

joista ikäsidonnainen komponentti on 

määritelty koulutuksen, terveydenhuol-

lon ja hoivapalveluiden osalta.  

Profiileja laskettaessa verot on jaet-

tu tuloveroihin, yhteisöveroihin, välilli-

siin veroihin, muihin sotumaksuihin sekä 

pääomaveroihin, joka sisältää muun mu-

assa kiinteistö- ja perintöverot (Vaittinen 

ja Vanne 2012). Sosiaaliturvamaksut on 

jaettu työeläkemaksuihin ja muihin pal-

kasta perittäviin sosiaaliturvamaksui-

hin. Näiden profiilit on välillistä verotus-

ta lukuun ottamatta saatu vuoden 2009 

tulonjakotilastosta. Myös tulonsiirtojen 

ikäjakauma on laskettu kuuden alaryh-

män perusteella tulonjakotilastosta. 

Ikäryhmien verot ja etuudet tulevai-

suudessa on laskettu työeläkkeitä lu-

kuun ottamatta olettamalla niiden arvon 

muutoksen seuraavan työn tuottavuut-

ta, jonka pitkän ajan kasvuksi on oletet-

tu 1,6 prosenttia vuodessa. Koska reaali-

palkat seuraavat pitkällä aikavälillä työn 

tuottavuutta, verojen ja tulonsiirtojen 

oletetaan tässä olevan käytännössä an-

siokehitykseen indeksoituja. Julkisten 

palveluiden kustannusten oletetaan ke-

hittyvän yleisen palkkakehityksen mu-

kaisesti.

Julkiset vastuut ja saatavat ikäryhmit-

täin saadaan kertomalla kunkin vuoden 

henkeä kohden lasketut ikäryhmittäi-

set luvut väestön määrällä. Kuviossa 1 

on esitetty väestön ikärakenne vuonna 

2011 sekä ennustettu väestö vuosina 

2030 ja 2100. 

Vuosisadan lopussa arviolta miljoona 
eläkeikäistä nykyistä enemmän 

Laskelmien väestöennuste perustuu Elä-

keturvakeskuksen laskelmaan (Risku ym. 

2011), jonka pohjana on Tilastokeskuk-

sen vuonna 2009 tekemä ennuste. Suo-

men väkiluku kasvaa vuoden 2011 5,4 

miljoonasta 6,6 miljoonaan vuonna 2100 

tässä laskelmassa. Yli 65-vuotiaan väes-

tön määrä lisääntyy vuosisadan loppuun 

mennessä yli miljoonalla hengellä. Vas-

taava kasvu 20–64-vuoden ikäiselle väes-

tölle on vajaat 50 000 ja tätä nuoremmal-

lekin väestölle alle 100 000 henkeä. 

Yli 65-vuotiaan väestön määrän en-

nakoidaan kasvavan reilut 50 prosent-

tia vuoteen 2030 mennessä ja kak-

sinkertaistuvan vuosisadan loppuun 

mennessä. Määrä nousee suhteessa työ-

ikäiseen väestöön nykyisestä vajaasta 30 

prosentista 50 prosenttiin vuonna 2030 

ja yli 60 prosenttiin vuonna 2100. Se vä-

estönosa, jonka hoiva- ja terveydenhuol-

tokustannukset ovat korkeat, kasvaa vie-

lä voimakkaammin. Viime vuonna yli 

85-vuotiaita oli 120 000 henkeä. Vuoteen 

2030 mennessä tämän väestön mää-

rän arvioidaan kaksinkertaistuvan, mut-

ta vuosisadan lopulla heitä olisi jo viisin-

kertainen määrä nykyiseen verrattuna 

eli 600 000 henkeä.

Ennusteen näkemys väestön ikäraken-

teen kehityksestä perustuu oleellisel-

ta osin arvioon elinajanodotteen kehi-

tyksestä. Sen kasvun oletetaan jatkavan 

vuosina 1989–2008 havaittua trendiä 

vuoteen 2060. Tämän jälkeen kasvun 

oletetaan puolittuvan. Esimerkiksi Eu-

rostatin ennusteessa kuolevuuden ole-

tetaan alentuvan trendinomaisesti vuo-

teen 2019 ja sen jälkeen hidastuvan 

(European Commission, 2009). 

Kuinka perusteltu on näkemys elin-

ajan odotteen huomattavasta kasvus-

ta? Oeppen ja Vaupel (2002) ovat muo-

dostaneet aikasarjan vastasyntyneiden 

naisten elinajanodotteelle vuosille 1840-

2000 valitsemalla kunkin vuoden odot-

teen maasta, jossa se on ollut korkein. 

Näin tarkasteltuna elinajan odote on 

kasvanut 160 vuoden ajan keskimäärin 

kolme kuukautta vuodessa. Tällä jaksol-

la elinajan odote on noussut 45 vuodes-

ta 85 vuoteen.  

Väestöennusteita arvioidessaan Oep-

pen ja Vaupel päätyvät siihen, että eli-

najan odotteen kehityksen pysähty-

miseen perustuneet ennusteet ovat 

systemaattisesti aliarvioineet elinajan 

odotteen kehitystä. Toisaalta jos elin-

ajan odote olisi lähellä maksimia, havain-

noissa korkeimman odotteen maista pi-

täisi olla ajan suhteen hidastuva kehitys. 

Kuvio 1. Julkisen talouden maksut, etuudet vuonna 2011 sekä väestökehitys.
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Vaikka ETK:n ennuste on varovainen, on 

se suhteessa Oeppenin ja Vaupelin nä-

kemykseen samanhenkisempi kuin esi-

merkiksi Eurostatin arvio. 

Perusjäämässä huomioitava kaikki 
nettopääomatulot

Julkisen talouden perusjäämä on jul-

kisyhteisöjen rahoitusylijäämä (netto-

luotonanto) ilman pääomatuloja ja kor-

komenoja. Menojen ollessa verotuloja 

suurempia erotus rahoitetaan joko pää-

omatuloilla tai purkamalla varallisuutta. 

Jos varallisuus on negatiivinen, velkaan-

nutaan.

Jotta varallisuusaseman muutoksen 

voisi nähdä täysimääräisenä, perusjää-

mää laskettaessa nettoluotonannosta tu-

lee vähentää kaikki pääomatulot netto-

määräisenä. Tavanomaisessa tapauksessa 

tämä tarkoittaa julkisen 

velan korkomenoja, jotka 

on nähtävä negatiivisina 

pääomatuloina. Suomes-

sa kuitenkin kaikilla julkis-

yhteisöillä on velan ohella 

finanssivarallisuutta. Vaik-

ka kunnat ja valtio ovat ra-

hoittaneet menojaan jouk-

kovelkakirjalainoilla, niillä 

on varallisuutta siinä mää-

rin, että velasta huolimat-

ta nettopääomatulot olivat 

positiivisia vuonna 2011, ku-

ten taulukosta 2 nähdään.

Noudatamme samaa 

konventiota kuin IMF 

(2011) ja laskemme perus-

jäämän eri tavalla kuin esi-

merkiksi VM (2011) ja Suo-

men Pankki (2011), jotka 

huomioivat vain korkome-

not. Jos julkisella sektoril-

la ei ole bruttovarallisuutta, 

niin brutto- ja nettovelka 

ovat yhtä suuria ja menetel-

mät tuottavat saman lop-

putuloksen. 

Summattaessa vuosittai-

sia sukupolvitilejä perusjäämiksi olem-

me olettaneet, että julkiset verokertymät 

ovat tällä hetkellä suhdannetilantees-

ta johtuen alhaisia. Olemme hyödyntä-

neet Girouardin ja Andrén (2005) arviota 

verotuksen suhdanneherkkyydestä se-

kä IMF:n (2011) arviota tuotannon poik-

keamasta sen potentiaaliselta tasolta 

tehdessämme suhdannekorjauksen jul-

kisyhteisöjen rahoitusasemaan. Lisäksi 

olemme ottaneet huomioon hallituksen 

kevään 2012 kehysriihipäätöksen vai-

kutuksen verotulojen ja menojen kerty-

mään. 

Väestörakenteen muutos ja julkiset 
nettovastuut 

Taulukossa 3 on raportoitu arviomme 

implisiittisestä nettovelasta työeläkesek-

torissa ja muussa julkisessa taloudessa. 

Siinä on esitetty laskelmat kestävyys-

vajeesta nykyväestöllä ja väestöennus-

teen mukaisesti. Vakioväestöllä julkises-

sa taloudessa kokonaisuudessaan ei ole 

kestävyysvajetta, mutta tämä johtuu 

työeläkkeiden rahoituksen ylijäämäi-

syydestä. Väestöennusteen mukaisessa 

tarkastelussa osoittautuu, että tulevat 

työeläkevastuut kyetään rahoittamaan 

nykyisin sovitulla maksutasouralla. 

Aktuaarisessa laskelmassa työeläk-

keiden rahoituksessa ei ole kestävyys-

vajetta vaan marginaalinen kestävyy-

sylijäämä, joka diskonttaustekijästä 

riippuen on 0,5 tai 1,7 prosenttia suh-

teessa bkt:een. Muissa julkisissa vastuis-

sa sen sijaan on huomattava vaje, joka 

on suuruusluokaltaan diskonttausteki-

jästä riippuen 5,9 tai 7,7 prosenttia suh-

teessa bkt:een. Kestävyysvajeet kokonai-

suudessaan ovat vastaavasti 4,2 tai 7,2 

prosenttia suhteessa bkt:een. Väestöra-

Lähde: Kansantalouden tilinpito (2012).

Netto-
luoton-

anto

Netto-
pääoma-

tulot

Perus-
jäämä

Valtio, kunnat ja muut 
sotulaitokset -3,6 0,4 -3,9

Työeläkelaitokset 2,8 2,2 0,5

Julkisyhteisöt yhteensä -0,8 2,6 -3,4

Suhdannekorjattu

Valtio, kunnat ja muut 
sotulaitokset -1,1 0,4 -1,4

Työeläkelaitokset 2,9 2,2 0,7

Julkisyhteisöt yhteensä 1,8 2,5 -0,7

Taulukko 2. Julkisyhteisöjen toteutunut ja suhdannekor-
jattu rahoitusasema 2011 (% bkt:sta).

1 Etuuksien määräytymissääntö kuten muissa julkisissa etuuksissa. 
2 Etuudet laskettu Eläketurvakeskuksen (ETK) aktuaarisella mallilla.

Implisiittinen 
velka 

(vakioväestö)

Implisiittinen 
velka (mekaa-

ninen)1

Implisiittinen 
velka 
(ETK)2

Kestävyysvaje 
(vakioväestö)

Kestävyysvaje 
(mekaani-

nen)1

Kestävyysvaje 
(ETK)2

Diskonttokorko 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0 3,5 5,0

Valtio, kunnat ja
muut sotulaitokset 60 46 447 190 447 190 1,2 1,5 7,7 5,9 7,7 5,9

Työeläkelaitokset -136 -113 69 -18 -32 -59 -3,8 -5,2 1,2 -0,6 -0,5 -1,7

Julkisyhteisöt 
yhteensä -76 -68 516 172 415 130 -2,7 -3,7 8,9 5,3 7,2 4,2

Taulukko 3. Julkisyhteisöjen tulevat vastuut ja kestävyysvaje (% bkt:sta).

Diskonttaustekijästä 
riippuen Suomen  julkisen

 talouden kestävyysvaje on 
4,2 tai 7,2 prosenttia

suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen.
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kenteen muutos selittää suurelta osalta, 

joskaan ei lähimainkaan kokonaan, va-

jeen suuruuden. 

Muun julkisen talouden kestävyysva-

jeessa on oleelliselta osin kyse ikäsidon-

naisten terveydenhuolto- ja hoivameno-

jen kasvusta. Tätä havainnollistaa kuvio 

2, joka esittää laskelmissamme käytetty-

jen terveys- ja hoivamenojen ikäryhmit-

täisen jakauman suhteutettuna bkt:een. 

Tämän vuosikymmenen alussa menot 

yhteensä olivat noin 10 prosenttia suh-

teessa bkt:seen. Vuoteen 2030 mennes-

sä niiden osuus kasvaa tässä arviossa 2,7 

prosenttiyksikköä, vuoteen 2060 men-

nessä 5,5 prosenttiyksikköä ja vuosisa-

dan loppuun mennessä 8 prosenttiyksik-

köä. Palveluiden kustannusten oletetaan 

kasvavan tässä työn tuottavuuden kas-

vua vastaavasti. Menojen bkt-osuuden 

kasvu on pääosin seurausta väestön 

ikääntymisestä. Arvio on selkeästi kor-

keampi kuin mitä Euroopan komissio 

on käyttänyt ikääntymismenojen kasvua 

arvioidessaan (Laine 2010). Arviomme 

julkisen sektorin suhdannekorjattujen 

vajeiden tasosta on myös omiaan selit-

tämään eroa esimerkiksi Lehdon (2011) 

huomattavasti pienempiin lukuihin. 

Omaa mekaanista laskelmaamme, jos-

sa lähdetään siitä, että hoiva- ja hoito-

menot seuraavat yleistä palkkatason ke-

Kuvio 2. Hoito- ja hoivamenot ikäryhmittäin.
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hitystä, on varmaankin syytä kvalifioida. 

Hagist ja Kotlikoff (2009) ovat tarkastel-

leet 10 OECD-maan terveydenhuolto-

menojen kasvua vuosina 1972–2000. 

Menot kasvoivat keskimäärin kaksi ker-

taa niin nopeasti kuin bkt. Kasvusta nel-

jäsosa selittyi väestön ikärakenteen 

muutoksella ja loput yksikkökustannus-

ten kasvulla. Jotta ikäsidonnaisten me-

nojen kasvu vastaisi esimerkiksi EU:n 

ennakoimaa menojen kasvua käyttä-

mällämme väestöennusteella, yksikkö-

kustannusten tulisi kasvaa neljäsosan hi-

taammin kuin palkkataso keskimäärin. 

Yhteenveto

Olemme tuottaneet uuden arvion suo-

malaisten kestävyyslaskelmien monilu-

kuiseen joukkoon. Niitä on tehty yleisen 

tasapainon simulointimalleilla (Kinnu-

nen ja Railavo 2011; Lassila ja Valkonen 

2011) ja EU:n kestävyysindikaattoreil-

la (Lehto 2011; VM 2011). Oma arviom-

me veronkorotustarpeesta tulevien 

vastuiden kattamiseksi vastaa EU:n S2-

indikaattoria. Arviomme koko julkisen 

talouden kestävyysvajeesta on samassa 

suuruusluokassa kuin Kinnusen ja Raila-

von (2011) mutta oleellisesti isompi kuin 

kaikilla muilla. Vajeen suuruutta voidaan 

selittää perusjäämän määrittelyllä ja eri-

laisella arviolla suhdannevaiheen vaiku-

tuksesta siihen. Toinen vaikuttava tekijä 

on suhtautuminen hoito- ja hoivame-

nojen kustannusten kasvuun. Menojen 

lisäksi laskelmissamme myös kaikille ve-

roille on määritelty ikäprofiili. Käytetyllä 

väestöennusteella ja sen aikahorisontilla 

on oleellinen vaikutus sekä tuloihin että 

menoihin.

 Laskelmistamme käy ilmi, että kestä-

vyysvajeen synnyttää erityisesti hoito- 

ja hoivamenojen kehitys. Eläkejärjestel-

mässä on sen sijaan kestävyysylijäämä, 

joka on puolen ja kahden prosentin vä-

lissä riippuen diskonttokorosta. Tämä voi 

tuntua yllättävältä suhteessa sille lastat-

tuun rooliin työurista ja julkisen talouden 

rahoitusasemasta käydyssä keskustelus-

sa. Lisäksi on pitkään tiedetty ja viimek-

si dokumentoitu (Risku ym. 2011), että 

yksityisen sektorin palkansaajien työelä-

kemaksussa on tulevien menojen kat-

tamiseksi nousupaineita vielä työmark-

kinajärjestöjen sopimien, vuoteen 2016 

asti ulottuvien korotusten jälkeenkin. 

Ikärakenteen muutoksen automaat-

tisesti huomioiva elinaikakerroin ja tu-

levien vastuiden rahastointi vaikuttavat 

oleellisesti eläkejärjestelmän suhteelli-

seen merkitykseen koko julkisen sekto-

rin kestävyysvajeelle. Lisäksi työeläkeva-

kuutettujen keskuudessa jo tapahtunut 

ja osin vielä käynnissä oleva rakenne-

muutos  selittää sen, miksi koko työelä-

 Eläkejärjestelmässä on 
kestävyysylijäämä, joka 

on puolen ja kahden 
prosentin välissä riippuen 

diskonttokorosta.
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T
yöelämä tunkeutuu yhä sy-

vemmälle ihmisten arkeen 

uuden tekniikan ja yhä kil-

pailullisemmaksi muuttuneen 

maailman myötä. Tavoitettavis-

sa ja valmiudessa oleminen on 

odotusarvo. Töiden tekeminen 

”omalla ajalla” on sääntö, ei poik-

keus. Tällaisia näkemyksiä kriti-

soidaksemme kirjoitimme Ilkka 

Halavan kanssa EVA-raportin ot-

sikolla Kuluttajakansalaiset tule-

vat – Miksi työn johtaminen muut-

tuu (2010). Raportista on tullut 

yksi eniten ladattuja EVA:n julkai-

suja. Palautteen runsaus sellaisil-

ta lukijoilta, jotka löytävät itsensä 

tekstistä, on ollut suuri yllätys. 

Väitimme, että tulevaisuuden 

työelämän malli ei löydy niin-

kään kiihkeästi materiaalista hy-

vinvointia hamuavan aasialaisen 

tuottajakansalaisen elämänta-

vasta, vaan pikemminkin poh-

joismaisen, omassa elämässään 

merkityksellisyyttä tavoittelevan 

kuluttajakansalaisen elämänta-

vasta. Tukea tälle oletukselle an-

tavat arvo- ja asennetutkimukset, 

joiden mukaan arjen merkityk-

sellisyyden ja valinnaisuuden 

roolit ovat kasvamassa. 

Omaehtoiseen luovuuteen 

pyrkivä elämänasenne tunkeu-

tuu yhä selkeämmin myös työ-

elämään. Kuluttajakansalainen 

haluaa ratkaista työn ja arjen ris-

tiriitaisten paineiden ongelman 

oman arkensa eikä niinkään or-

ganisaatioiden ehdoin. Valin-

nanvapauden ihanne näkyy niin 

kodeissa, vapaa-ajassa kuin työs-

säkin. Kysymys ei ole niinkään 

2000-luvun nuorten Y-sukupol-

ven kapinasta vaan historian hi-

taasti kypsyttämästä kehitykses-

tä. 

kejärjestelmän nykytasoinen rahoitus riittää kattamaan kokonaisvas-

tuut. Valtiolla toimintojen liikelaitostaminen on johtanut merkittävässä 

määrin näiden yksiköiden työntekijöiden siirtymiseen yksityisen sekto-

rin työeläkevakuuttamisen piiriin. Eri sektoreiden eläke-etuuksien yhte-

näistäminen on myös alentanut tulevaa menoa julkisella sektorilla. Julki-

sella sektorilla eläkemenot suhteessa bkt:seen alenevat tulevaisuudessa 

huomattavasti. Tämä selittää sen, miksi nykyiset etuudet kokonaisuudes-

saan kyetään kattamaan nykytasoisella rahankäytöllä. 

Käyttämämme väestöennuste ulottuu aina vuoteen 2100 saakka, ja 

siinä erityisesti 85 vuoden iän ylittäneen väestön suhteellinen merkitys 

korostuu muiden käyttämiin ennusteisiin verrattuna. Eläke-etuuksien ja 

julkisen kulutuksen ikäriippuvuudet poikkeavat toisistaan, joten eläke-

järjestelmä ja muu julkinen talous reagoivat eri tavoin väestörakenteen 

muutokseen. Kuviossa 1 esitetyt ikäsidonnaiset etuudet ja verot sekä vä-

estön ikärakenteen muutos auttanevat hahmottamaan lopputulemam-

me taustatekijöitä. Lopuksi on ehkä syytä selvyyden vuoksi todeta, et-

tä vaikka eläkejärjestelmä laskemiemme valossa onkin rahoituksellisesti 

kestävällä pohjalla, ei käyttämämme menetelmä anna myöten arvioi-

da eläkejärjestelmästä johtuvien mahdollisten käyttäytymisvaikutusten 

merkitystä muun julkisen talouden kestävyysvajeelle. 
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Mikä ihmeen 
kuluttajakansalainen? 

Nykyaikaisessa kuluttajakansalaises-

sa on kolme piirrettä, jotka ovat tulleet 

todeksi viime vuosisadan vaurastumi-

sen, valistuksen ja taloudellisen ajatte-

lun kehittymisen myötä. Ensinnäkin vas-

ta moderni aika toi mukanaan ajatuksen, 

jonka mukaan valintojen pitää perustua 

ensisijaisesti yksilön omiin intresseihin 

eikä niinkään kollektiivisiin velvoittei-

siin. Toiseksi ja samaan aikaan valinnat 

muuntuivat enemmän tiedon johdon-

mukaiseen käyttöön kuin tapoihin ja tot-

tumuksiin perustuviksi. 

1900-luvun alkupuoliskon Suomes-

sa kuluttajakansalaisuuden tietoja, tai-

toja ja asenteita opiskelivat niin lapset 

kuin aikuisetkin. Useimmille kuluttajan 

suvereniteetti tai halujen mukaisen las-

kelmoinnin mahdollisuus, laatu- ja hinta-

tietoisuus, oli kaukainen ajatus. Valtaosa 

ihmisistä koki kuuluvansa maaseutuyh-

teisön luonnonjärjestykseen, jossa puh-

taasti itsekeskeisille haluille oli vähän 

purkautumisväyliä. Vastaavasti myös 

työelämässä työntekijän ajateltiin so-

peutuvan omaan asemaansa ja tilantee-

seensa. 

Näin ei enää ole. Kasvaessaan aikuisek-

si jokaisesta suomalaisesta tulee lähes 

automaattisesti täysivaltainen ja osaava 

kuluttajakansalainen. Kolmas kuluttaja-

kansalaisen syntyyn liittyvä piirre onkin 

se, että samaan aikaan kun valinnan va-

paus markkinoilla on kasvanut, valinnan 

vapautemme osallistua kulutusyhteis-

kuntaan on vähentynyt. Nyky-Suomessa 

kuluttajakansalaiseksi synnytään ja kulu-

tusyhteiskuntaan kuulutaan lähes väis-

tämättä. 

Kuluttajakansalaisuudessa ei ole ky-

se pelkästään siitä, että kuluttajuudesta 

on tulossa yhteiskunnan keskeinen me-

kanismi ja malli tavaroiden, palveluiden 

ja yleisemminkin hyvinvoinnin jakami-

selle kansalaisille. Kuluttajakansalaisuu-

dessa kyse on myös siitä, että kuluttaja-

asenne tunkeutuu alati uusille elämän 

osa-alueille. Yksilön mahdollisuus päät-

tää arkisen tekemisensä rytmeistä nou-

see myös kentille, joissa yksilön valin-

nanvapautta ei aikaisemmin arvostettu. 

Haastetuiksi tulee kaikkinainen järjestel-

mäkeskeisyys, joka yhä ilmenee esimer-

kiksi asunto-, hyvinvointi- ja työmarkki-

napolitiikassa. Paradoksaalisesti voi olla, 

että yksilöllisyyden arvostaminen työ-

elämässä vaatii laadullisia järjestelmäta-

son uudistuksia. 

Mikä tärkeintä, omaa elämäänsä et-

siville nörteille, elämän taiteilijoil-

le, leikkiville aikuisille, vapaaehtoisille 

talkootyöläisille tai vanhushipeille pi-

tää tarjota mahdollisuus tehdä erilai-

sia valintoja. Toiset haluavat turvalli-

sia työpaikkoja, toiset mahdollisuutta 

paeta talvea Thaimaan lämpöön. Yksi 

haluaa asua vapaa-ajan yhdyskunnas-

sa, toinen maalla ja kolmas pienessä 

kaupunkiyksiössä oopperan vieressä. 

Nomadille riittää vaatimaton vuokrayk-

siö, kun suurperhe haluaa oman asun-

non ja puutarhan. 
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keturvakeskuksen kanssa. Raportissa kootaan yh-
teen tutkimustietoa työkyvyttömyyseläkkeistä sekä 
omavastuu- ja maksuluokkamalleista.
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Työnantajan 
kustannusvastuu 
työkyvyttömyys-
eläkkeistä
Työkyvyttömyys lyhentää työuria. Mikä vaikutus 

työkyvyttömyysriskiin on ollut työnantajien 

vastuulla työntekijöidensä työkyvyttömyys-

eläkkeiden rahoituksesta? 

T
yöurien pidentäminen on ollut jo pit-

kään esillä Suomen yhteiskunnallises-

sa keskustelussa. On puhuttu urien 

pidentämisestä niin alku- ja loppupääs-

tä kuin keskeltäkin. Työkyvyttömyys on 

merkittävin syy työuran aikaiselle päät-

tymiselle. Vuoteen 2004 asti oli jopa ylei-

sempää jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle 

kuin siirtyä suoraan vanhuuseläkkeelle. 

Sittemmin tilanne on parantunut, kuten 

kuviosta 1 havaitaan. Entistä useampi 

siirtyy nykyisin suoraan vanhuuseläkkeel-

le ja aiempaa pienempi osuus poistuu 
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työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Tosin kuvio antaa 

hieman turhan ruusuisen kuvan kehityksestä, sillä 

vanhuuseläkkeelle jäävien osuuden kasvu johtuu 

osittain vanhuuseläkkeen alaikärajan laskemisesta 

ja työttömyyseläkkeen lakkauttamisesta. Joka ta-

pauksessa työkyvyttömyyseläke on edelleen yleisin 

varhaiseläke ja siten avainasemassa, kun työuria yri-

tetään pidentää loppupäästä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrään voivat vai-

kuttaa jossain määrin työntekijät itse, mutta myös 

työnantajat. Suomessa suuret työnantajat ovatkin 

poikkeuksellisella tavalla olleet velvollisia kustanta-

maan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeistä 

tietyn osan. Tämän omavastuuperiaatteen on ajatel-

tu olevan paitsi oikeudenmukainen, toimivan myös 

kannustimena työnantajille pyrkiä vähentämään 

työkyvyttömyyseläkkeitä erilaisilla ennaltaehkäise-

villä toimilla. Omavastuuperiaate on viime vuosina 

kokenut suuria uudistuksia. Selkeä eläkkeiden mää-

rään linkittyvä kustannusperusteinen kannustin on 

saattanut heikentyä, kun vuonna 2006 voimaan tul-

lut maksuluokkamalli korvasi pitkään voimassa ol-

leen omavastuumallin.

Omavastuuperiaate työeläkelain alusta asti

Jo Suomen ensimmäiseen eläkelakiin, Työntekijäin 

eläkelakiin (TEL) vuodelta 1962, otettiin mukaan 

työntekijän vanhuuden turvan lisäksi myös turva 

työkyvyttömyyden varalle. Ja jo tällöin uutta lakia 

valmisteltaessa tiedostettiin hyvin työkyvyttömyy-

den ja erityisesti eläkkeen hienoudet ja hankaluu-

det. Kuten voi hyvin kuvitella, täysin työkykyisen ja 

täysin työkyvyttömän ihmisen väliin mahtuu mon-

ta erilaista ja hankalasti määriteltävissä olevaa ta-

pausta, joten eläkkeiden myönnön täytyy perustua 

Tomi Kyyrä (vas.), Juha Tuomala ja Tuuli Ylinen tähdentävät, että 
työnantajan eläkemaksujen sitominen omien työntekijöiden 
eläketapauksiin on hyvä periaate. Maksujen määräytymisen yksi-
tyiskohtia on kuitenkin syytä hioa ajan kanssa. 

Työnantajille tuli TEL-lakiin
velvollisuus maksaa osa 

työntekijöidensä työkyvyttömyys-
eläkkeiden kustannuksista.
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tapauskohtaiseen harkintaan, ja pai-

neita sekä myöntämiseen että hylkää-

miseen on monenlaisia. Tämä ongelma 

huomioitiin eläkelaitosten sääntelyn 

lisäksi myös asettamalla työnantajille 

omavastuukustannus, jolla pyrittiin vai-

kuttamaan työkyvyttömyyseläkkeiden 

määrään. Suurimmat työnantajat olivat 

velvollisia maksamaan työntekijöilleen 

myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkei-

den kustannukset eläkelaitokselleen1. 

Keskisuurilla työnantajilla vastuu oli osit-

tainen, ja pienimpiin sitä ei sovellettu ol-

lenkaan (Pentikäinen 1997, 58). 

Syynä omavastuulle olivat siis pait-

si oikeudenmukaisuus – työnantajan, 

jonka palveluksesta jäädään tavallista 

useammin työkyvyttömäksi, eläkekus-

tannukset ovat suuremmat – myös kan-

nustinvaikutukset: työnantajalle syntyy 

kannustin punnita kustannuksia työky-

vyttömyyseläkkeen ja työkykyä ylläpitä-

vien järjestelyjen välillä. 

Erikoista on, ettei muualla maailmas-

sa ollut TEL:n syntyaikoina omavastuu-

mallia tai vastaavaa järjestelmää. Oma-

vastuuta työkyvyttömyyseläkkeissä 

voitaneen siksi pitää suomalaisena kek-

1 Joissakin yhteyksissä omavastuuta vastaavaa 
käytäntöä kutsutaan myös kokemusperäiseksi 
hinnoitteluksi (experience rating).

sintönä. Pieniä järjestelmän hienosäätö-

jä lukuun ottamatta omavastuukäytäntö 

säilyi hyvin samanlaisena 1960-luvulta 

aina vuoteen 2006 asti, jolloin siirryttiin 

maksuluokkiin. Muualla Euroopassa 

omavastuuta käytetään vain Alanko-

maissa, eikä muualtakaan löydy lähei-

sesti vastaavia malleja. Tosin viime aikoi-

na kiinnostus omavastuuperiaatteeseen 

on lisääntynyt maailmalla. Esimerkiksi 

Autor ja Duggan (2010) sekä Burkhauser 

ja Daly (2011) ovat ehdottaneet omavas-

tuiden sisällyttämistä Yhdysvaltain työ-

kyvyttömyyseläkejärjestelmään. Taustal-

la on työkyvyttömyyden aiheuttamien 

kustannusten hallitsematon nousu Yh-

dysvalloissa ja rohkaisevat havainnot 

Alankomaista.

Pitkäikäisestä omavastuumallista 
maksuluokkiin

Euroopassa on kehitetty kansainvälises-

ti yhdenmukaisia tilinpäätösstandarde-

ja 1990-luvulta lähtien, ja uudet IFRS-

standardit2 tuli ottaa Euroopan unionin 

alueella käyttöön viimeistään vuoden 

2 IFRS = International Financial Reporting 
Standards, Kansainväliset tilinpäätösstandardit.

2005 tilinpäätöksessä. IFRS-standardit 

olisivat käsitelleet omavastuujärjestel-

mää siten, että yritykset olisivat joutu-

neet tekemään tulevista eläkemenoista 

huomattavan suuruiset varaukset kirjan-

pitoonsa, mikä vaikuttaisi negatiivisesti 

yritysten kannattavuuteen. Tästä syystä 

– pakon edessä – omavastuujärjestel-

mää päätettiin muokata, vaikka sen toi-

mivuuteen ja selkeyteen oltiin oltu tyy-

tyväisiä. 

Omavastuun periaate haluttiin jolla-

kin tapaa säilyttää, mutta haasteena oli 

saada se soveltumaan uusiin tilinpää-

tösstandardeihin. Ratkaisuksi keksittiin 

yrityskohtaiset maksuluokat: yrityksen 

työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeet 

määrittäisivät yrityksen maksuluokan ja 

sitä kautta tulevan maksutason. Näin ra-

kennetut eläkemaksut voidaan IFRS:ssä 

tulkita lopullisena kuluna, eikä velkakir-

jausta tarvita (Mustonen 2009; Pörssisää-

tiö 2005). 

Järjestelmä on jälleen suomalainen 

erikoisuus; hollantilainen malli lienee 

ainoa verrattavissa oleva. Järjestelmän 

käytännön toteutus poikkeaa hyvin pal-

jon aikaisemmasta. Maksuluokkamalli on 

teknisesti hyvin monimutkainen, täynnä 

yksityiskohtia ja erittäin raskas eläkeyh-

tiöille, jotka joutuvat ylläpitämään pitkiä 

historiatietoja asiakasyrityksistään mak-

suluokkien määrittelyä varten. 

Omavastuumallissa työnantajayrityk-

sen koko vaikutti sen työkyvyttömyys-

eläkemaksujen rakenteeseen. Pienim-

mät yritykset maksoivat vain ennalta 

Kuvio 1. Vuosina 1996–2010 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan.

Lähde: Eläketurvakeskus.
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määrätyn maksun (nk. tariffimaksun), jo-

ka oli tietty osuus työntekijöiden pal-

koista. Suuryrityksiksi luettavat yritykset 

taas eivät maksaneet kiinteää tariffimak-

sua täysimääräisesti, mutta ne olivat vel-

vollisia maksamaan osan työkyvyttö-

myyseläkkeelle jäävien työntekijöidensä 

eläkkeiden todellisista kustannuksista. 

Tariffimaksun osuus väheni ja toteutu-

neiden eläkkeiden kustannusosuuden 

merkitys kasvoi lineaarisesti yrityksen 

koon suhteessa (kuvio 2). Suurimmat 

yritykset maksoivat siis toteutuneiden 

eläkkeiden kustannukset täysimääräi-

sinä mutta eivät lainkaan tariffimaksua. 

Tämä työntekijöiden toteutuneiden 

eläkkeiden kustannus vastasi tulevan 

eläkkeen pääoma-arvoa3 eläkkeelle jää-

misestä vanhuuseläkeikään asti. 

Omavastuumallista maksuluokkamal-

liin siirryttäessä merkittävin muutos oli 

toteutuneen eläkkeen kustannuksen ja 

työnantajan kustannuksen välillä olleen 

suoraviivaisen yhteyden katoaminen. 

Uudessa mallissa kullekin yritykselle las-

3 Eläkkeen pääoma-arvo on summa, joka kes-
kimäärin vastaa työntekijän eläkettä 63 vuoden 
(aikaisemmin 65 vuoden) vanhuuseläkeikään asti. 
Summa riippuu luonnollisesti työkyvyttömyys-
eläkkeelle jäävän työntekijän iästä. Lisäksi siinä 
otetaan huomioon keskimääräinen kuolleisuus ja 
työllisyyteen palaamisen todennäköisyys.

ketaan oma riskisuhde, jolla verrataan 

kyseisen yrityksen toteutunutta työky-

vyttömyyseläkemenoa kaikkien työelä-

kejärjestelmän piirissä olevien yritysten 

keskiarvoon, kun ikä- ja palkkarakenteen 

vaikutus otetaan huomioon. Siinä missä 

omavastuumallissa kustannus eläkkees-

tä näkyi heti eläkkeen myöntövuonna 

työnantajan kustannuksissa, maksuluok-

kamallissa tietyn vuoden riskisuhde vai-

kuttaa vasta tuleviin maksuihin. 

Myös maksuluokkamallissa yritykset 

maksavat kiinteää tariffimaksua. Mutta 

sen rinnalle tuli maksuluokkamaksu, jo-

ka on yrityksen työkyvyttömyyshistorian 

perusteella määräytyvä osuus työnte-

kijöiden palkoista. Käytännössä maksu-

luokkamaksu saadaan kertomalla kiin-

teä tariffimaksu riskisyyttä kuvaavalla 

kertoimella. Keskimääräisen riskin yrityk-

sillä tämä kerroin on 1, eli käytännössä 

ne maksavat pelkkää tariffimaksua. Ris-

kin laskiessa tai kasvaessa kerroin piene-

nee tai kasvaa: riskiluokkia on 11, ja nii-

tä vastaavat maksukertoimet liikkuvat 

0,1:stä jopa 5,5:een. 

Vastaavasti kuten omavastuumallis-

sa, pelkän tariffimaksun ja maksuluokka-

maksun suhde muuttui lineaarisesti yri-

tyskoon kasvaessa (kuvio 2). Pienimmät 

yritykset hyötyvät siis varsin vähän alhai-

sesta työkyvyttömyysriskistä, ja vastaa-

vasti ne kärsivät vain vähän, jos niiden 

riskitaso on keskimääräistä korkeampi. 

Suurimmat yritykset taas kokevat mak-

suluokkavaikutuksen täysimääräisenä, 

mutta huomionarvoista on, ettei itse 

maksu ole enää suoraan verrannollinen 

yrityksen todelliseen eläkemenoon. 

Ylinen (2010) on arvioinut järjestel-

män muutoksesta mahdollisesti koitu-

via kustannusvaikutuksia simuloimalla 

työkyvyttömyyseläkekustannuksia yri-

tyksille omavastuu- ja maksuluokkamal-

lin säännöillä. Simulointi vahvistaa epäi-

lyksen, että mallin myötä selkeä linkki 

maksujen ja toteutuneiden eläkkeiden 

välillä heikkenee. Seuraavalla sivulla an-

nettu esimerkki (ks. laatikko) valaisee, 

miten yhden eläkkeen kustannusvaiku-

tus muuttuu mallien välillä. Simulointi-

tuloksista nähdään, kuinka suurimmilla 

yrityksillä yhden työkyvyttömyyseläk-

keen ennaltaehkäiseminen ei välttämät-

tä vaikuta yrityksen laskennalliseen riski-

suhteeseen tarpeeksi, jotta maksuluokka 

muuttuisi ja kustannussäästöä ilmenisi. 

Omavastuulla vaikutus 
työkyvyttömyyseläkkeisiin 

Maksuluokkamallista on sen tuoreuden 

takia vielä hyvin vähän tutkimustuloksia. 

Mutta myös aikaisemman omavastuu-

mallin kannustinvaikutuksia on tutkit-

tu yllättävän vähän työnantajien näkö-

kulmasta; tutkimukset keskittyvät usein 

Kuvio 2. Työnantajan koon vaikutus työkyvyttömyysmaksun osiin.
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työeläkejärjestelmän työntekijälle luo-

miin kannustimiin poistua työelämästä 

työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Korkeamäen ja Kyyrän (2012) tutki-

mus osoittaa, että työntekijän työkyvyt-

tömyyseläkkeen odotettu kustannus 

omavastuumallissa laskee todennäköi-

syyttä siirtyä työstä sairaslomalle ja sai-

raslomalta työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Omavastuu vaikuttaisi siis kannustavan 

panostamaan enemmän kuntoutustoi-

mintaan tai muihin työjärjestelyihin työ-

kyvyttömyyseläkkeiden ehkäisemiseksi. 

Toisaalta suurissa yrityksissä vahva va-

rallisuusasema vaikuttaa kasvattavan 

työkyvyttömyysriskiä. Tällaiset yrityk-

set pystyvät ehkä paremmin kestämään 

omavastuiden aiheuttamat kustannuk-

set, jolloin kannustinvaikutus voi heiketä. 

Aikaisemman omavastuujärjestel-

män kannustinvaikutuksista on siis jon-

kin verran myönteisiä tutkimustuloksia4. 

4 Työttömyyseläkkeiden omavastuun vaikutusta 
on myös tutkittu (Hakola ja Uusitalo 2005), mutta 
työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden oma-
vastuiden vertailu on haasteellista, sillä taustalla 
olevat päätökset ovat varsin erilaisia. Kun irtisa-
nomisesta päättää työnantaja, työkyvyttömyys-
eläkkeen myöntää lääkäri. Lisäksi työkyvyttömyys-
eläkepäätös riippuu työntekijän terveydentilasta, 
johon työnantaja voi vaikuttaa vain välillisesti. 

Suomalaista maksuluokkamallia vastaa-

vasta hollantilaisesta järjestelmästä on 

todettu, että vaikka järjestelmän kustan-

nusten asettamat kannustinvaikutuk-

set ovat merkittäviä, vaatisi eläkkeiden 

ennaltaehkäisyn lisääminen, että yrityk-

set tuntisivat järjestelmän toiminnan 

paremmin (Koning 2009). Koska suo-

malainenkin malli on teknisesti varsin 

monimutkainen, lienee hyvin mahdollis-

ta, etteivät työnantajat ole täysin tietoi-

sia työkyvyttömyyseläkemaksuun vai-

kuttavista tekijöistä. 

Uuden Työntekijän eläkelain (TyEL) 

voimaantulo vuonna 2007 antaa mah-

dollisuuden tutkia suomalaisen mak-

suluokkamallin kannustavuutta. Uudis-

tuksen myötä Lyhytaikaisia työsuhteita 

koskevan eläkelain (LEL) piirissä olleet 

henkilöt ja heidän työnantajansa tuli-

vat ensi kertaa omavastuuperiaatteen 

piiriin.5 LEL kattoi rakennus-, metsä-, 

maatalous- ja satama-alat, joilla lyhy-

et työsuhteet ovat tyypillisiä. Näillä 

aloilla ei koskaan sovellettu omavas-

tuumallia, vaan työnantajat maksoi-

vat pelkästään kiinteää tariffimaksua. 

TyEL:n myötä myös nämä alat siirtyi-

vät maksuluokkamalliin, joskin vaiheit-

tain mutkikkaiden siirtymäsäännösten 

puitteissa. 

Mikäli maksuluokkamallin kannus-

timet toimivat, suurtyönantajien riski-

suhteiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden 

5 TyEL yhdisti TEL:n, LEL:n ja TaEL:n (Taiteilijoiden 
ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin 
eläkelaki). 

Omavastuujärjestelmä 
alentaa toden-

näköisyyttä siirtyä 
työkyvyttömyyseläkkeelle.

Omavastuu- ja maksuluokkamallit (ks. Ylinen 2010)

Omavastuu- ja maksuluokkamallin eroja voidaan havainnol-

listaa yksinkertaisella esimerkillä. Oletetaan, että 57-vuotias 

työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle suuryrityksestä, jon-

ka työkyvyttömyyseläkemaksut koostuvat täysimääräisesti 

omavastuu- tai maksuluokkaosasta. Jos henkilön vuosieläke 

on 15 000 € vuodessa, eläkkeen pääoma-arvo, eli työkyvyttö-

myyseläke-etuuksien arvioitu summa vanhuuseläkkeeseen 

asti, on noin 70 000 €. 

Omavastuumallissa työnantajayrityksen kustannus tästä 

eläkkeestä olisi tuo 70 000 € eläkkeen alkamisvuonna. Mak-

suluokkamallissa sen sijaan tämä eläkkeen arvo vaikuttaisi 

eläkkeen alkamisvuoden laskennalliseen riskisuhteeseen, jo-

ka taas vaikuttaa tulevaisuuden maksuluokkiin. 

Tämä yksittäinen eläke ei välttämättä vielä riitä nostamaan 

yritystä korkeampaan maksuluokkaan, jolloin sille ei koituisi 

lainkaan lisäkustannusta. Jos yritys taas nousisi korkeampaan 

maksuluokkaan (tämä riippuu siitä, kuinka lähellä alkuperäi-

nen riskisyys oli kahden maksuluokan välistä rajaa), voisi kus-

tannusvaikutus olla yhteensä jopa yli 500 000 €. Tämä kustan-

nus jakautuisi kahdelle vuodelle, ja se toteutuisi 2–3 vuoden 

päästä eläkkeen alkamisesta. Näin suuri kasvu kustannuksissa 

johtuu tässä esimerkkiyrityksen suuresta koosta – maksuluok-

kamaksu on osuus yrityksen palkkasummasta. Pienemmällä 

suuryrityksellä, jonka palkkasumma on pienempi, maksuluo-

kan nousun euromääräinen kustannusvaikutus on vähäisem-

pi. Kustannukseen vaikuttavat myös eläkkeen suuruus ja työn-

tekijän ikä. 
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määrän olisi pitänyt kääntyä laskuun 

entisillä LEL-aloilla. Kyyrän ja Tuomalan 

(2012) tutkimuksessa etsittiin näyttöä 

tällaisista kannustinvaikutuksista. He ei-

vät havainneet oleellisia muutoksia yri-

tysten riskisuhteissa. Mutta yksilötason 

tarkasteluissa löydettiin viitteitä siitä, 

että työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymi-

nen on saattanut vähentyä tapauksissa, 

joissa eläke olisi todennäköisesti nosta-

nut työnantajan kustannuksia merkittä-

västi maksuluokkamaksun kautta. Tutki-

muksen mukaan maksuluokkamalli on 

voinut jossain määrin vähentää työky-

vyttömyyseläkkeitä, mutta kiistatonta 

näyttöä tästä ei saatu. On mahdollista, 

että selkeämpi kannustinvaikutus näh-

dään vasta pidemmällä aikavälillä, kun 

yritykset oppivat monimutkaisen mallin 

toiminnan ja siirtymäkauden kuluessa 

kokevat vähitellen työkyvyttömyysris-

kitasonsa todellisen kustannusvaikutuk-

sen. 

Työnantajavastuiden vaikutus voi 

myös vaihdella aloittain, joten tutki-

mustuloksia ei välttämättä voi yleistää 

muille aloille. Työsuhteiden lyhyyden 

vuoksi entisten LEL-alojen työnantajil-

la saattaa olla sekä heikommat kannus-

timet että huonommat mahdollisuudet 

huolehtia työntekijöidensä hyvinvoin-

nista ja terveydestä. Lyhyet työsuhteet 

voivat myös antaa työnantajalle parem-

mat mahdollisuudet vältellä kustannus-

vastuutaan. Nämä seikat saattavat syö-

dä maksuluokkamallin tehoa entisillä 

LEL-aloilla. 

Lopuksi

Pitkäikäinen työkyvyttömyyseläkkei-

den omavastuumalli on kokenut mel-

koisen myllerryksen kansainvälisten ti-

linpäätösstandardien vuoksi. Nykyisen 

järjestelmän monivaiheisen maksuluok-

kien määrittämisen vuoksi sen kannus-

tavuutta on vaikea määrittää. Vaikka 

tuoreet tutkimustulokset eivät anna sel-

keää näyttöä maksuluokkien kannustin-

vaikutuksesta entisillä LEL-aloilla, näiden 

tulosten perusteella on liian varhaista 

vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 

On myös syytä muistaa, että työkyvyt-

tömyys on monitahoinen ongelma, eikä 

työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen 

voida vaikuttaa pelkästään työnantaji-

en kustannuksien kautta. Työeläkejärjes-

telmän kestävyyden – ja työntekijöiden 

hyvinvoinnin – takia on tärkeää löytää 

muitakin kanavia, joilla vähentää työky-

vyttömyyseläkkeiden määrää. 
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A
ivoissasi asuu kaksi järjestelmää. 

Järjestelmä 1 toimii silloin, kun 

reagoit ilmeelläsi inhottavaan tai 

hauskaan tapahtumaan, käännät pääsi 

yllättävän äänen suuntaan, lasket yhteen 

1 + 1 tai ajat autoa tyhjällä maantiellä. 

Tämä järjestelmä toimii nopeasti, auto-

maattisesti, helposti ja ilman kontrollia. 

Kun taas etsit tuttavaasi isosta joukosta 

ihmisiä, ajat autolla vaikeassa risteykses-

sä, lasket päässä 17 kertaa 24 tai arvioit 

monimutkaisen väitteen todenperäi-

syyttä, olet aktivoinut aivoissasi järjes-

telmän 2. Tämä järjestelmä on työläs, 

huomiota tarvitseva prosessi, joka muo-

dostaa tietoisen minämme. 

Psykologiaan pohjautuvan taloustie-

teen uranuurtajan ja vuoden 2002 ta-

loustieteen Nobelilla palkitun Daniel 

Kahnemanin kirja esittelee erityisesti si-

tä, miten järjestelmä 1 toimii arkipäiväi-

sissä tilanteissa ja taloudellisissa pää-

töksissä ja miten se mahdollisesti johtaa 

tilanteisiin, jotka estävät järjestelmää 

2 toimimasta tai saavat sen toimimaan 

toisin kuin omien pitkän aikavälin, oikei-

den tavoitteidemme mukaista olisi. Jär-

jestelmä 1 on evoluution saatossa kehit-

tynyt nopeaksi toimintamekanismiksi, ja 

suurissa osassa tilanteissa se toimii ku-

ten pitääkin, mutta joskus se vie har-

haan. 

Koska mentaaliset resurssimme ovat 

kullakin hetkellä rajatut, saattavat miel-

tä kuormittavat tilanteet tai järjestel-

mältä 1 tulevat väärät viestit sekoittaa 

järjestelmän 2 päätöksentekomekanis-

mia. Hauska esimerkki on sellainen, mis-

sä koehenkilöiden piti laskea yhteen 

lukuja ja samalla heidän tuli valita ter-

veellinen välipala (hedelmä) tai hou-

kutteleva herkku (suklaakakku). Koe-

henkilöt, jotka joutuivat laskemaan 

vaikeampia laskutoimituksia, valitsi-

vat paljon useammin kakun kuin he-

delmän, sillä itsekontrolli terveelliseen 

syömiseen vaatii mentaalisia resursse-

ja, joita heillä ei ollut yhtä paljon kuin 

helppoja laskuja laskevilla. 

Järjestelmä 1 sekoittaa helposti kes-

kenään välittömät vaikutelmat ja jon-

kun päätöksentekotilanteen todelliset 

piirteet. Kirjan esimerkissä investointi-

pankkiiri kertoo ostaneensa Fordin osak-

keita, koska hän oli vaikuttunut tehtaan 

autojen ominaisuuksista mutta ei ollut 

ollenkaan verrannut Fordin osakkeiden 

nykyhetken hintaa tähän tulevaisuuden-

uskoon, kuten hänen olisi rationaaliseen 

valintaan pohjaavan perustalousteorian 

mukaan pitänyt toimia. 

Järjestelmän 1 on myös huomattavan 

vaikea tehdä tilastollisesti oikeita pää-

telmiä. Olettakaamme esimerkiksi kuu-

levamme, että ”Linda on 31-vuotias fik-

su sinkku, ja hänellä on loppututkinto 

filosofiasta. Opiskelijana hän oli hyvin 

kiinnostunut yhteiskunnallisesta oikeu-

denmukaisuudesta ja osallistui myös 

ydinvoiman vastaisiin mielenosoituk-

siin.” Meiltä kysytään, kumpi Linda to-

dennäköisemmin on, pankkivirkailija vai 

pankkivirkailija joka on samalla myös 

aktiivinen naisasianainen. Useat vastaa-

vat, että Linda on todennäköisemmin 

jälkimmäinen, vaikka ensimmäisen vaih-

toehdon täytyy loogisesti toteutua use-

ammin: kaikki feministipankkivirkailijat 

ovat myös pankkivirkailijoita. Uskomme 

vain liian helposti stereotypian kuvauk-

seen, ja osaamme ottaa huonosti huo-

mioon tilastollisen päättelyn perusteet. 

Samalla lailla epäonnistumme usein to-

dennäköisyyksien arvioinnissa – seikka, 

joka on tullut kuuluisaksi Kahnemanin 

yhdessä hyvän kollegansa Amos Tvers-

kyn kanssa kehittämässä prospektiteo-

riassa.1 

1 Prospektiteorian mukaan saatamme jättää har-
vinaiset tapahtumat kokonaan huomiotta tai jos 
otamme ne huomioon, annamme niille liian suu-
ren painon. 

Kohti parempia päätöksiä

Aivan olennaista käyttäytymisessämme 

on taipumus liialliseen luottamukseen 

omiin kykyihimme. Kahneman kertoo 

investointipankista, jonka analyytikko-

jen kykyä arvioida sijoituskohteiden 

tuottoa hän arvioi. Osoittautui, että si-

joittajat, jotka olivat jonakin vuonna 

pärjänneet keskimääräistä paremmin, 

pärjäsivät muina aikoina keskimääräistä 

huonommin siten, että kukaan työnteki-

jä ei pitkän ajan kuluessa osannut arvi-

oida tuottoja muita paremmin. Kuiten-

kin firmassa maksettiin suuria palkkioita 

vuosittain parhaiten oikeaan osuneille 

analyytikoille. Analyytikot itse uskoivat 

vahvasti, että heidän onnistumisensa oli 

seurausta nimenomaan kyvykkyydestä 

eikä onnesta. 

Illuusio oman toiminnan vaikutta-

vuudesta voi säilyä vastakkaisesta evi-

denssistä huolimatta, jos on koko ajan 

kanssakäymisissä vain samaan ajatus-

maailmaan uskovien kanssa. Kenelle 

muulle tulee näistä esimerkeistä mie-

leen johtajien palkkiot ja ekonomistien 

käsitys siitä, että makromalleissamme ei 

ollut mitään väärää, niitä vain ei sovellet-

tu oikein kun talouskriisiä ei osattu en-

nustaa? 

Jos asiantuntijoilla on taipumusta lii-

alliseen luottamukseen omiin kykyihin-

sä, milloin asiantuntijamielipiteeseen 

kannattaa uskoa? Toisaalta huippuluo-

kan shakinpelaaja näkee intuitionsa 

perusteella yhdellä vilauksella, millai-

nen on kussakin pelitilanteessa kannat-

tava siirto, ja on tarinoita palomiehistä, 

jotka pienistä merkeistä ymmärtävät, 

milloin palavaan taloon ei voi mennä 

sisään romahtamisvaaran vuoksi. Olen-

naista on se, että shakki- ja palomesta-

rit ovat vuosia harjoitelleet samanlaisia 

tilanteita ja että toimintaympäristö on 

pysynyt riittävän vakaana. Asiantunti-

jamielipiteeseen voikin Kahnemanin 
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mukaan luottaa tyypillisesti silloin, kun 

ympäristö on riittävän vakaa, jolloin 

oppiminen on ollut mahdollista. Har-

millista kyllä, talousennustamisen koh-

dalla vakaan toimintaympäristön vaati-

mus ei toteudu.

 Kahneman pohtii myös hyvinvoin-

nin määritelmää hämmentävien koe-

tulosten kautta. Kivulias paksusuolen 

tähystys tehtiin osalle potilaista siten, 

että normaalin tähystyksen päätteek-

si toimenpidettä jatkettiin, mutta siten, 

että kipu pysyi miedompana. Kokeen 

jälkeen tällaisen käsittelyn saaneet po-

tilaat pitävät toimenpidettä miellyt-

tävämpänä kuin tavallista tähystystä, 

vaikka kivuliasta aikaa oli kokonaisuu-

dessaan enemmän kuin tavallisesti. 

Tällainen arviointi on tyypillistä meil-

le. Painotamme muistissamme olevaa 

tilanteen loppua ja miellämme tapah-

tuneen tarinana, jonka lopulla on suh-

teettoman suuri paino. 

Mitä mittaria hyvinvoinnin mittaami-

sessa pitäisi käyttää: kokemaamme vä-

litöntä onnellisuutta vai sitä mitä myö-

hemmin muistamme? Todennäköisesti 

molempia tarvitaan, mutta tyypillinen 

onnellisuuskysely saattaa painottaa jäl-

kimmäistä. Jotta välitön hyöty tulisi mi-

tattua, tulee käyttää esimerkiksi päi-

väkirjaa, johon merkitään tunneittain 

kokemamme ilo tai suru. 

Kirjan keskeinen viesti on, että em-

me millään pysty eikä meidän kanna-

takaan koko ajan miettiä, toimimmeko 

liikaa impulssiemme varassa vai teem-

mekö päätökset oikein järjestelmän 

2 näkökulmasta, vaan meidän tulee op-

pia tunnistamaan tilanteita, joissa saa-

tamme helposti päätellä väärin, ja taval-

laan puhaltamaan peli poikki hetkeksi. 

Kirjan premissi on myös, että meidän 

on helpompi tunnistaa toisten virheel-

liset päätökset kuin omamme, mistä 

syystä vertaismielipiteet, organisaatioi-

den järjestelmälliset toimintatavat, se-

kä sellainen sääntely, joka auttaa meitä 

valitsemaan oikein, ovat tärkeitä osasia 

hyvän elämän ja yhteiskunnan rakenta-

misessa. 

Jos meille tehdään helpoksi valita ter-

veelliset elämäntavat ja kauaskantoises-

ta näkökulmasta oikeat päätökset, tu-

lemme tehneeksi niin useammin kuin 

muuten tekisimme. Siispä työpaikka-

Jukka Pirttilä
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Tutkimuskoordinaattori

Palkansaajien tutkimuslaitos
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ruokalassa salaatti kannattaa sijoittaa 

ennen makkaraa, jolloin ihmiset tulevat 

huomaamattaan valitsemaan enemmän 

salaattia kuin jos ruoka-aineet olisivat 

päinvastaisessa järjestyksessä. Samasta 

syystä viinaa ei kannata tuoda lähikaup-

paan eikä eläkesäästämistä jättää koko-

naan yksilön oman, palkkapäivän itse-

kontrollin varaan.

 Kyseessä on vetävästi kirjoitettu viisas 

kirja, joka ei pelkästään pyri parempaan 

taloustieteeseen vaan aidosti parempi-

en todellisten päätösten mahdollistami-

seen. Loistoteos. 
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Hyvinvointivaltion 
läpimurto 
50 vuotta sitten
Suomalaisen hyvinvointivaltion perustukset valettiin 

1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa voimakkaan 

kansalaisliikehdinnän ja vasemmistoenemmistöisen 

eduskunnan myötävaikutuksella.

A
arre Simonen (sd), keväällä 1957 

tehtävänsä jättänyt valtiovarainmi-

nisteri arvioi: ”Kesken kansainvälis-

tä noususuhdannetta maahan rakennet-

tiin yleisen talouspolitiikan virheillä  80 

000 hengen työttömyys, jonka sinänsä 

välttämätön hoitaminen vei kassan tyh-

jäksi” (SS 8.7.1957). Kritiikin dramaatti-

suutta kuvannee se, että Aarre Simonen 

oli itse valtionvarainministerinä ollut 

vastuussa kyseisestä politiikasta. 

Uusi valtionvarainministeri Martti 

Miettunen (ml) esitteli elokuussa 1957 

eduskunnalle uutta säästöohjelmaa ja 

selvitti niitä valtiontalouden säästötoi-

menpiteitä, joita maaliskuun 1956 yleis-

lakon jälkeen oli tehty Aarre Simosen 

johdolla: ”Esimerkkinä jo suoritettujen 

talouspoliittisten toimenpiteiden suu-

ruusluokasta voi mainita, että jos näillä 

ohjelmilla yhteensä toteutetut tulonlisä-

ykset olisi peritty yksistään tuloverona 

yksityisiltä henkilöiltä, olisi tulovero pi-

tänyt korottaa kaksinkertaiseksi, ennen 

kuin olisi päästy samaan tuottoon” (Vp 

1957 II, ptk. 7.8.1957, 1489–1501). 

Miksi valtion oli tuolloin pakko sääs-

tää? Silloisen budjettirakenteen takia 

jouduttiin vähentämään valtiontalo-

uden menoja tulojen laskiessa, koska 

kaikki valtion antolainaus ja investoin-

nit tuli toteuttaa valtion vuotuisten ve-

rotulojen avulla. Verotulot tulivat epä-

tasaisesti vuoden sisällä, ja osa niistä 

kulkeutui suoraan itsenäisesti hallittui-

hin rahastoihin (Heikkinen ja Tiihonen Artikkeli perustuu väitöskirjaan Uljas (2012).
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2010, 414). Kun Suomen Pankki ei vuon-

na 1953 muutetun ohjesäännön mukai-

sesti tullut enää tilapäisestikään avuksi, 

hallitus joutui vähentämään menojaan, 

vaikka rahaa olisi ollut rahastoissa tai tu-

lossa lähiaikoina. Suomen Pankin vuon-

na 1955 valittu pääjohtaja Rainer von 

Fieandt oli vakaumuksellinen suppean 

valtiontalouden kannattaja (Heikkinen 

ja Tiihonen 2009, 351–352).

Tavoitteena paluu yövartijavaltioon

Sotien välisenä aikana Suomessa valtion 

pääasiallisiksi tehtäviksi nähtiin puolus-

tuksen ja järjestyksen ylläpito sekä hal-

linnon pyörittäminen – eräänlainen yö-

vartijavaltio. Sota-aikana valtiontalous 

laajeni ja tuloverotuksen progressio li-

sääntyi, mutta tästä tilanteesta pyrittiin 

määrätietoisesti eroon koko 1950-luvun. 

”Valtion menojen supistamispyrkimys 

oli suurin yhteinen nimittäjä Suomea 

1940-luvun lopulta 1960-luvun puolivä-

liin hallinneen parinkymmenen vuoden 

budjettipolitiikassa”, toteavat Heikkinen 

ja Tiihonen (2009). Valtiontalouden su-

pistamista edistettiin propagandavyö-

ryllä, seminaareilla ja julkilausumilla. 

Yleislakon päättymissopimukseen si-

sältyneet valtion verotulojen heikennyk-

set pakottivat hallituksen poistamaan 

tuotteiden hintoja alentavia subventioi-

ta. Keväällä 1956 korotettiin ruoan, ben-

siinin ja monen muun tuotteen hintoja. 

Ostoryntäys alkoi välittömästi. 

Päivi Uljas korostaa, että yhteiskunnallisten prosessien 
ymmärtämiseksi on katse suunnattava kansalaisten 
tarpeisiin, unelmiin ja liikehdinnän suuntaan. Ihmisillä 
itsellään on vankka tarve pysyä hengissä ja rakentaa itselleen 
hyvä elämä. 

Vuodesta 1956 lähtien 
valtion budjettitalous 

kiristyi, kun lainaa ei saanut 
ottaa eikä apua saatu enää 

Suomen Pankistakaan.
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Pääjohtaja von Fieandt ilmoitti myös 

toukokuussa, että Suomen Pankki on ke-

hottanut pankkeja rajoittamaan raken-

nustoiminnan ja autokauppojen rahoi-

tusta (HS 18.5.1956). Hänen mukaansa 

”valtio on sodan jälkeen tottunut lisää-

mään menojaan, minkä vuosi vuodel-

ta nousseet tulot ovat tehneet mahdol-

liseksi. Nyt tulojen jatkuvaa nousua ei ole 

enää odotettavissa. Kassavarat on käy-

tetty loppuun.” Pääjohtaja totesi lopuk-

si: ”Tähänastisen politiikkansa ansios-

ta Suomen Pankki voi nyt rajoittaa sekä 

julkisen että yksityisen sektorin mahdol-

lisuuksia harjoittaa inflatorista politiik-

kaa. Suomen Pankki voisi kyllä lisäämällä 

luotonantoaan ja korottamalla valuut-

takursseja tehdä mahdolliseksi tähän-

astisen suruttoman elämän, mutta sen 

velvollisuus on ohjata Suomen kansa 

terveelle talouspoliittiselle linjalle” (HS 

14.9.1956). 

Lokakuun 1956 lopun lehdet kertoivat 

uusista hinnankorotuksista: ”Voin, kah-

vin, makkaran ja sokerin kuluttajahinnat 

kohoavat 28–58 %.” Suomen Pankin ki-

ristettyä rahamarkkinoita työttömyys li-

sääntyi, ja keväällä 1957 miltei jokaises-

sa Suomen Sosialidemokraatti -lehdessä 

kerrottiin uusista työllisyysmäärärahois-

ta. Lisääntyneet työttömyystyöt verotti-

vat valtion kassaa.

Valtion kassatasapainon varjelu sai 

täysin absurdeja piirteitä: valtio jopa 

lakkautti kaikki maksunsa  viikoksi eli 

julisti itsensä hetkellisesti maksukyvyt-

tömäksi maaliskuussa 1957, mikä oli 

Pekkarisen ja Vartiaisen (1995, 148) mu-

kaan nykyaikaisten valtiontalouksien 

historiassa ainutlaatuista, semminkin 

kun valtiontalous oli juoksevilla tuloilla 

ja menoilla mitattuna samana vuonna 

ylijäämäinen. Hallitus esitti eduskunnal-

le vakauttamisohjelman, johon muun 

muassa sisältyi suunnitelma lapsilisien 

heikentämisestä (Vp 1957, 21.3.1956, 

226–241). 

Suomalaisten ”arabikevät”

Viime vuonna näimme, kuinka sokerin 

hinnankorotukset käynnistivät kansa-

laisliikehdinnän Tunisian syrjäseuduilla 

ja laittoivat liikkeelle ilmiön, jota nyt kut-

sutaan arabikevääksi. Oma hyvinvointi-

valtiokehityksemme alkoi hiukan vastaa-

vanlaisesta tilanteesta – sokerin, kahvin, 

vehnäjauhojen ja bensiinin toistuvista 

korotuksista vuosina 1956 ja 1957 sekä 

suunnitelmista siirtää lapsilisien maksa-

tusta. 

Keväällä 1957 käynnistyi erikoinen 

kansalaisliikehdintä. Äidit alkoivat pro-

testoimaan, lähetystöjä kävi eduskun-

nassa, ja lapsilisien siirtoa paheksuvia 

kirjelmiä tuli satoja eri puolilta Suomea. 

SKDL aloitti jarrutuskeskustelun, jol-

la se onnistui estämään lapsilisien siir-

ron. Tämä keskustelu radioitiin ja se 

herätti huomiota. Keväällä 1958 am-

mattiosastojen järjestämiin mielenosoi-

tuksiin tuli paljon väkeä, ja kesällä 1958 

eduskuntaan syntyi itsenäisyyden ajan 

ensimmäinen vasemmistoenemmistö. 

SKDL:stä tuli Suomen suurin puolue, ai-

kalaisarvioiden mukaan protestina har-

joitetulle talouspolitiikalle. 

Sokerin ja kahvin hinnankorotuksis-

ta syntynyt kansalaisliikehdintä kuvaa 

suomalaisen agraarisen yhteiskunnan 

rakennetta; tuskin näiden tuotteiden 

hintojen korotukset saisivat enää suo-

malaisia kadulle. Kavonius (2011) on 

tutkinut perheiden säästämisastet-

ta ja kotitalouksien kulutusrakennetta 

1950-luvulla Suomessa ja toteaa, ettei 

kotitalouksille juuri jäänyt ylimääräistä 

rahaa, vaan monissa perheissä ylimää-

räinen markka olisi ohjautunut kulutuk-

seen – vaatteisiin tai monipuolisempaan 

ruokaan. 

Vajaa 850 pääkaupunkiseudun elin-

tarvike- ja rakennusalan eläkeläistä 

muisteli kyselytutkimuksessani lapsuu-

tensa kodin taloutta. Heistä  noin 63 pro-

sentilla oli ollut lapsuutensa kodissa leh-

mä, 67 prosentilla muita ruokataloutta 

helpottavia elämiä. Vastauksissa toistui 

sama litania siitä, mitä perheet ostivat 

kaupasta: kahvia, sokeria, vehnäjauhoja 

ja petrolia (Uljas 2012, 66–83). Pienvilje-

lijäperheissä lapsilisät, äidin maitotili se-

kä pellonraivauspalkkiot olivat vuoden 

tärkeimmät rahalähteet, jos metsätöistä 

oli pulaa. Nämä kaikki tulot ehtyivät tai 

siirtyivät supistustoimenpiteiden takia. 

Hintojen korotukset puolestaan iskivät 

niihin tuotteisiin, joihin perheiden rahat 

kuluivat. 

Budjettileikkauksilla ja kansalaislii-

kehdinnällä saattaa olla hyvinkin me-

kaaninen suhde. Ponticellin ja Vothin 

(2011) analyysin mukaan aina Saksan 

Weimarin tasavallasta (1919–33) halli-

tuksen vastaisiin mielenosoituksiin Krei-

kassa 2011 valtioiden budjettileikkauk-

set ja mielenosoitukset ovat kulkeneet 

käsi kädessä. 

Jos välittömänä selityksenä kansa-

laisten protestiliikkeille näyttäisivät ol-

leen hintojen korotukset ja lapsilisien 

siirto, tapahtumien taustalla oli suuri ra-

kenteellinen mullistus: pienviljelykseen, 

aputalouteen ja hevosvetoiseen metsä-

talouteen perustunut elämänmuoto oli 

tuhoutumassa. Vuosien 1950–1960 vä-

Yleislakon jälkeinen 
talouspolitiikan 
kiristäminen johti hintojen 
ja työttömyyden nousuun.

Budjettileikkaukset ja 
kansalaisliikehdintä 

vaikuttivat vasemmisto-
enemmistön syntyyn  

eduskuntavaaleissa 1958.
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lisenä aikana maa- ja metsätaloudesta 

sekä maatilataloudesta vähentyi runsas 

500 000 ihmistä, joista avustavia per-

heenjäseniä oli yli 300 000. Alle viiden 

hehtaarin tiloilta avustavien perheen-

jäsenten määrä väheni yli 40 ja alle kah-

den hehtaarin tiloilta yli 60 prosenttia 

(Yleinen Väestölaskenta 1960 IV…13–

15).

Talouspolitiikan uudelleenarviointia

Kireän rahan kautta ja valtiontalouden 

supistusohjelmaa alettiin kyseenalais-

taa kriittiseen sävyyn  lehdissä vuoden 

1958 sokkivaalien jälkeen. Helsingin Sa-

nomat (25.8.1958) totesi: ”Toisaalta on il-

meistä, että jatkuva elintason nousu on 

maassamme erittäin tärkeää. Onhan nyt 

jo voitu todeta, että kun elintaso nousu 

hidastuu tai pysähtyy, syntyy poliittisesti 

epämiellyttävä ilmapiiri”.

Budjettivajauksen eli kassakriisien ole-

massaolo kyseenalaistettiin. Helsingin 

Sanomat (23.9.1958) esitteli Veronmak-

sajien Keskusliiton selvitystä suomalai-

sen budjettirakenteen ongelmista. Jär-

jestö totesi, että ”valtion liikelaitoksiin ja 

yleensä valtion tuloa tuottavaan omai-

suuteen tapahtuneet sijoitukset on meil-

lä rahoitettu verovaroin, eikä niin kuin 

Ruotsissa ja useissa muissa maissa pää-

asiassa lainoilla, joiden korot ja kuoletuk-

set voidaan aikanaan maksaa sijoitusten 

tuotosta”. 

Suomen Sosialidemokraatti (29.1.1959) 

arvioi, että budjettivajauksemme on 

vähän kiistanalainen juttu, kun kansan-

taloutemme laskenta ei ole aivan ny-

kyaikaista. Jos se olisi Yhdistyneiden 

Kansakuntien suositusten mukainen, 

käyttöbudjetti ollut vuodesta 1949 mil-

tei poikkeuksetta vahvasti ylijäämäi-

nen. 

Helsingin Sanomien (24.2.1959) pää-

kirjoituksessa pohdittiin, että valtion 

luotonotto Suomen Pankista olisi ollut 

oikeaan osunut toimenpide ja ihme-

teltiin, että ”on outoa, että vallitsevas-

sa talouspoliittisessa ajattelussa olem-

me näin kauan pysyneet umpiossa. Se 

on sellaista pitäytymistä vanhoissa us-

komuksissa, jotka vaikka ovatkin vääriä, 

pidetään kunniassa, koska ne ovat van-

hoja.” 

Vasemmistoenemmistön kausi 
1958–1962

Eduskunnan vasemmistoenemmistön 

kausi oli kärjekkään poliittisen kamp-

pailun vaihe, jota sävytti eri alojen 

ammattiosastojen yhteistyöryhmien 

järjestämä ulkoparlamentaarinen lii-

kehdintä. Kauden aloitti kuitenkin K.A. 

Fagerholmin johtama enemmistöhalli-

tus, joka pyrki jatkamaan aiempaa val-

tiontalouden supistamislinjaa. Tämä 

yöpakkahallituksena tunnettu koalitio 

kaatui maalaisliittolaisten vetäydyttyä 

pois. Sosialidemokraattien joutuivat op-

positioon ja taistelivat oman opposition-

sa, skogilaisten ja SKDL:n kanssa samois-

ta kannattajista. 

Seuraavien kolmen vuoden aikana 

lehtiä lukiessa tuntui kuin sosialidemo-

kraattisella puolueella olisi ollut kah-

det kasvot. Yhtenäisesti kolmen va-

semmistopuolueen kansanedustajat 

ajoivat vasemmiston perinteistä talous-

poliittista linjaa enemmistöasemassaan 

eduskunnassa, ja SDP puhui vasemmis-

toenemmistön nimissä kehuen sen ai-

kaansaannoksia. Samanaikaisesti SDP:n 

puolueenjohto ja lehdistö vaativat 

eduskunnan hajottamista ja uusia vaa-

leja.

Maalaisliittolaiset vähemmistöhalli-

tukset yrittivät puolestaan hallita va-

semmistoenemmistöistä eduskuntaa, 

joka kumosi monet maalaisliiton ehdo-

tukset ja otti lainsäädäntövallan omiin 

käsiinsä poikkeuksellisella tavalla. Tämä 

lyhyt kausi vuosina 1959–1961 käänsi 

valtion budjettipolitiikan suunnan, käyn-

nisti sosiaalipoliittisen uudistustyön sää-

tämällä uudet työttömyysturvajärjestel-

mät, lisäämällä vuosilomia, säätämällä 

työeläkejärjestelmän, metsätyömiesten 

minimipalkkalait, kirjailijoiden tekijänoi-

keuslait ja kirjastolait sekä mm. korotta-

malla useita kertoja lapsilisiä ja kansan-

eläkkeitä. 

Uusi työttömyysturvajärjestelmä, vuo-

silomalaki ja työeläkejärjestelmä lähti-

vät liikkeelle yksityisten kansanedusta-

jien aloitteista, jotka tulivat eduskunnan 

käsittelyyn valiokuntien ehdotuksina. 

Erityisesti vuoden 1959 aikana kaikki 

työväenpuolueet, erilaiset pienviljelijöi-

den, työttömien ja eri alojen ammatti-

osastojen sekä ammattiliittojen lähe-

tystöt olivat painostaneet eduskuntaa 

työttömyysvakuutuslain puolesta. Työt-

tömyysvakuutuksen periaatekomite-

an mukaan työttömyysvakuutus oli tar-

koitus rakentaa palkkatyöllä päätulonsa 

hankkiville kansaneläkelaitoksen yhte-

yteen (Työttömyysvakuutuksen periaa-

tekomitean mietintö 1958).. Vaikka tämä 

maalaisliittolaisen vähemmistöhallituk-

sen esittelemä työttömyysvakuutusla-

ki hyväksyttiin eduskunnassa, osa maa-

laisliiton oikeistosiiven kansanedustajia 

äänesti kokoomuksen mukana lain le-

Lehdistö alkoi 
kyseenalaistaa kireän 
talouspolitiikan ja valtion 
kassakriisit.

Vasemmistoenemmistöinen 
eduskunta otti vallan omiin 
käsiinsä maalaisliittolaisilta 

vähemmistöhallituksilta.
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päämään yli vaalien (Vp, pkt 1.12.1959, 

1593–1618. Vp 1959, ptk. 15.12.1959, 

1781–1782). 

Työasianvaliokunta otti tämän jälkeen 

uuden työttömyysvakuutusjärjestelmän 

pohjaksi sosialidemokraattisten kan-

sanedustajien aloitteet siitä, että raken-

netaan kaksi järjestelmää, joista toinen 

muodostuu olemassa olevien ammatti-

liittojen työttömyyskassojen pohjalle si-

ten, että työnantajat alkavat osallistua 

kassojen kuluihin. Lähinnä maaseutu-

väestölle ja kassoihin kuulumattomille 

työntekijöille ehdotettiin toista työttö-

myysturvajärjestelmää, jonka kulut val-

tio ja kunnat rahoittaisivat. Asiasta ää-

nestettäessä eduskunnassa valiokunnan 

ehdotus voitti äänin 126–56 (Valtiopäi-

vät 1960, 770–771).

 Turkulaiset, helsinkiläiset ja monien 

muiden kaupunkien radikaalit ammatti-

osastot vastustivat uutta esitystä ja vaa-

tivat samantasoista työttömyysturvaa 

kaikille, ja tätä näkemystä vauhditettiin 

lähetystöillä ja mielenosoituksilla. Kyse-

lytutkimukseni vastaajista oli alle 8 pro-

senttia syntyperäisiä helsinkiläisiä ja vain 

vajaalla 12 prosentilla oli kaupunkilais-

tausta. Ammattiyhdistysaktiiveista lähes 

70 prosenttia katsoi, että heidän olisi tul-

lut auttaa nuoruudessaan vanhempiaan 

ja sisaruksiaan tarvittaessa myös talou-

dellisesti. Heillä oli omakohtainen mo-

tiivi saada helpotusta myös maaseudun 

mökkiläisväestölle.

SAK:n johto oli kiristänyt yleislakon 

viimeisillä minuuteilla 1956 päämi-

nisteri Fagerholmilta lupauksen työ-

suhde-eläkekomitean perustamises-

ta (Mansner 1990, 460). Eläkekomitea 

oli asetettu vuonna 1956, ja työnan-

tajat boikotoivat aluksi sen toimintaa. 

Vuonna 1961 eduskunnan työasian-

valiokunta alkoi käsitellä työeläkeasi-

aa komiteamietinnön ja yksittäisten 

kansanedustajien aloitteiden pohjalta, 

koska hallitus ei ollut lähtenyt edistä-

mään mietinnön ehdotuksia lakiesityk-

sellä. Lakialoitteiden käsittelyn aika-

na keväällä 1961 eduskunnassa vieraili 

jälleen lähetystöjä ja järjestettiin mie-

lenosoituksia. ”Paradoksaalisesti edus-

kunnan vasemmistoenemmistö saattoi 

vaikuttaa siihen, että oikeiston kannatti 

taipua, koska vaihtoehto olisi saattanut 

olla vielä huonompi”, toteaa Smolander 

(2000, 144–146) kuvatessaan työeläke-

järjestelmän syntyä. 

Budjettipuolella oltiin myös räväkästi 

liikkeellä. Keväällä 1959 eduskunta hyl-

käsi maalaisliittolaisen vähemmistöhal-

lituksen asettaman ”teurastuskomitean” 

supistussuunnitelmat ja nosti etenkin 

suuryritysten veroja. Vuoden 1960 bud-

jettikeskustelu ja lehtiartikkelit kuvaavat, 

että eduskunnan vasemmistoenemmis-

tö alkoi toimia yhteistyössä. Jussi Sauk-

konen (kok) totesi eduskunnassa, että 

hallitus on joutunut perumaan kymmen-

kunta antamaansa lakiesitystä, ja merkit-

tävät esitykset olivat täysin muuttuneet 

valiokunnissa (Vp 1960 ptk 13.12.1960). 

Valtiovarainministeri Sarjala (ml) ehdot-

ti valtiosääntötuomioistuimen perus-

tamista, joka puolueettomana elimenä 

toimisi ratkaisijana asioissa, joissa sel-

västi havaitaan muodollisen vallan käyt-

töä perustuslain hengen vastaisesti (Vp 

1960, ptk. 13.12.1960). Joulukuussa 1961 

istuva valtiovarainministeri Sarjala moitti 

jälleen, kuinka budjetin loppusumma oli 

kasvanut liikaa ja myös sitä, että sosiaali-

set tulonsiirrot olivat kasvaneet kolmen 

ensimmäisen neljänneksen aikana yli 

22 prosenttia (Vp 1961 ptk 13.12.1961, 

2040–2047).

Suomalaisessa historiankirjoituksessa 

tämän kauden tarkastelussa päähuomio 

on kiinnittynyt ulkopoliittisiin ongel-

miin. Monet tutkijat ovat arvioineet, et-

tei vasemmistoenemmistö riitaisuuten-

sa tähden saanut paljoakaan aikaiseksi 

(Suomi 1992, 132; Vares 2008, 345; Hok-

kanen 2002, 454 ja 539; Kalela 1989, 169). 

Mielestäni päinvastoin jakson kiinnosta-

vin piirre oli eduskunnan voimakas val-

lanotto yhteiskunnallisen tilanteen ris-

tiriitaisuuden takia. Poliittisen eliitin 

konsensuksen hajoaminen mahdollisti 

uudenlaisen ajattelun läpimurron. Maa-

laisliiton hallitusvastuusta huolimatta 

toteutettiin palkkatyöläisiä suosiva työt-

tömyysturva ja työeläke ja irtauduttiin 

puolueiden  oikeistosuuntauksien aja-

masta kireän rahan politiikasta, jota vielä 

yöpakkashallituskin ajoi. 

Yleislakosta ja valtiontalouden supis-

tamisprojektista alkanut poliittinen käy-

mistila oli uuden poliittisen eliitin ra-

kentumisen kiihkeän taistelun aikaa: 

sosiaalidemokraattinen puolue oli ha-

jonnut vuonna 1957, maalaisliitosta ero-

si Vennamon johtama ryhmä vuonna 

1959, kokoomuksessa ja kansanpuolu-

eissa oli voimakasta käymistilaa. Poliittis-

ta taistelua sävyttivät korruptio-oikeu-

denkäynnit ja voimakas mediaryöpytys 

(Uljas 2012, 247–256). 

Helsingin Sanomat (16.1.1962) valit-

ti vuoden 1962 eduskuntavaalien al-

la, kuinka ”merkille voitiin panna, et-

tä vasemmistoalueilla ja kaupunkien ns. 

työläisalueilla vaalivilkkaus kohosi kor-

keimmaksi – joten ’nukkuvien puolue’ 

edelleen viihtyy ei-sosialistisissa piireis-

sä”. (HS 18.1.1962). 

Voitto hyvinvointivaltion rakentajille

Suomalaisen yhteiskunnan tukisäätiö 

paneutui voimakkaasti vuoden 1962 

eduskuntavaaleihin, koska SKDL:n vaa-

livoitto vuoden 1958 vaaleissa oli ollut 

säätiön vaikuttajille shokki. SYT käynnisti 

vuoden 1961 lopussa vaaliaktiivisuuden 

nostattamiskampanjan. Lehdistö ja te-

levisio hyödynsivät kampanjan aineis-

toa, kouluihin ja muihin oppilaitoksiin 

Tänä aikana mm. säädettiin 
uusi työttömyysturvalaki 

ja työeläkejärjestelmä 
sekä parannettiin kansan-

eläkkeitä, lapsilisiä ja 
vuosilomia. 
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toimitettiin materiaalipaketti ja kuntien 

välille järjestettiin kilpailu korkeimmasta 

äänestysvilkkaudesta (Vesikansa 2004, 

209–210; Jalovaara 2007, 256). Äänestys-

vilkkaus kohosi 1962 korkeammaksi kuin 

se oli koskaan aikaisemmin ollut, eikä si-

tä vielä tätä kirjoittaessakaan ole ylitet-

ty. Eduskuntaan tuli oikeistoenemmistö, 

ja maalaisliitto voitti. SDP:n hajaannus 

ja sitoutuminen Honka-liittoon verotti-

vat SDP:n ääniä, mutta myös SKDL:n pro-

senttiosuudet laskivat vaikka äänimää-

rät nousivat. 

Kokoomuksen edustajat olivat vaa-

tineet vielä vuonna 1957 eduskunnas-

sa elintason alentamista, mutta vuonna 

1962 Juha Rihtniemi totesi, ettei mikään 

porvarillinen hallitus voinut tasapainot-

taa valtiontaloutta sosiaaliturvaa vähen-

tämällä. Se vain johtaisi siihen, että seu-

raavien vaalien jälkeen eduskunnassa ei 

enää olisi porvarienemmistöä (Smolan-

der 2000, 176, myös Bergholm 2007). Va-

semmistonenemmistön kausi oli sysän-

nyt aloitteen vasemmalle. 

Sekä maalaisliitossa että sosialidemo-

kraattisessa puolueessa tapahtui uudel-

leenarvioita, ja oikeistopuolueissa alkoi 

ilmetä hajaannusta. Vaikka eduskun-

nan vasemmistoenemmistö oli mene-

tetty, maalaisliiton sisäisessä taistelussa 

oli käynyt päinvastoin. Kokoomuksessa 

äänestettiin hallitukseen menosta, ko-

koomuslainen sosiaaliministeri siirtyi 

vastoin puolueensa kantaa yleisen saira-

usvakuutuksen kannattajaksi ja kokoo-

muksen ministerit suostuivat lisäämään 

valtion lainanottoa. 

SDP:n muutos alkoi näyttävästi Rafael 

Paasion ”pari piirua vasemmalle” -pu-

heesta  vuonna 1963 pian sen jälkeen, 

kun hänet oli valittu puolueen puheen-

johtajaksi. (Paasio 1980, 173–178). Vuo-

teen 1964 mennessä keskeisissä puo-

lueissa oli voittanut tai voittamassa 

hyvinvointivaltion rakentamista kannat-

tava linja. 

Rakennemurroksen ongelmat ja so-

siaalisten etujen heikentäminen käyn-

nistivät konfliktien ja kompromissien 

sävyttämän prosessin, josta kehkeytyi 

suomalainen hyvinvointivaltio. Suomen 

teollistuminen ja valtava muutto tapah-

tui saman maan ja lainsäädännön piiris-

sä ja valtaosaa maalle jääneistä ja sieltä 

muuttaneista yhdisti sama tausta, jopa 

sukusuhteet. Maaltamuuttajien kannat-

ti satsata voimiaan valtiollisen sosiaali-

sen lainsäädännön synnyttämiseen, kos-

ka se oli turva heidän omalle elämälleen, 

mutta myös maaseudulle jääneille omai-

sille. Tutkimukseni tulosten pohjalta kan-

salaisten asenteet, toiveet ja liikehdintä 

ovat yhteiskunnallisten systeemien ke-

hittämisen tärkeä elementti. 
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K
ansainvälinen kiinnostus poh-

joismaista mallia kohtaan alkoi 

viritä jo maailmansotien välise-

nä aikana. Vuonna 1936 Yhdysval-

loissa julkaistiin Marquis Childsin 

Sweden: the Middle Way ja Frederic 

Howen Denmark: The Cooperative 

Way. Toisen maailmansodan jäl-

keen kiinnostus laajeni valtavasti. 

Amerikkalainen historioitsija Peter 

Baldwin (1990, 59) toteaakin sar-

kastisesti, että pienet ja syrjäiset 

Skandinavian maat, jotka aiemmin 

olivat kiinnostaneet vain raittius-

liikkeeseen tai siankasvatukseen 

perehtyneitä, olivat kansainvälisen 

huomion kohteena. 

Mutta mikä tämä ihmemalli on? 

Käytännössä on vaikea erottaa sel-

värajainen pohjoismainen malli, 

jolla on yksiselitteiset ja vain Poh-

joismaille ominaiset erityispiir-

teet. Kyseessä on ennemminkin 

maiden välisiä yhtäläisyyksiä si-

sältävä, jatkuvasti muuntuva pro-

sessi ja toimintatapa, joka on johta-

nut samantyyppisiin mutta ei aina 

välttämättä samanlaisiin yhteis-

kuntapoliittisiin ratkaisuihin. Kan-

sainvälisesti katsoen lopputulok-

set ovat olleet hyviä (Kangas 2008; 

Taimio 2010; OECD 2011a ja 2011b; 

Kvist ym. 2012). Toimiva markkina-

talous yhdistyy Pohjoismaissa vah-

Olli Kangas

H. C. Andersen professori

Syd-Dansk yliopisto Odense 

olli.kangas@gmail.com

Pohjoismainen malli 
– työväenliikkeen pyhä 
symboli? 

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on suurelta 
osin työväenliikkeen saavutus, jonka 
varjeleminen edellyttää nyt järjestelmän 
uudistamista. 
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vaan valtioon ja kollektiiviseen vas-

tuuseen kansalaisten sosiaalisesta 

turvallisuudesta. Tästä ideaalimal-

lista kehittyi oma tuotemerkkinsä, 

joka on muovannut pohjoismaista 

identiteettiä. 

Ennen muuta Ruotsin sosiaali de-

mokraattien identiteetti on raken-

tunut idealisoidun mallin varaan 

– jopa siinä määrin, että 2011 he 

jättivät Ruotsin Patentti- ja rekis-

teröintilaitokselle mallia (“den nor-

diska modellen”) koskevan merkki-

suojahakemuksen. Hakemuksessa 

esitettiin, että pohjoismaista mallia 

on pidettävä sosiaalidemokraattien 

aikaansaannoksena. Vuoden harkit-

semisen jälkeen laitos myönsi käsit-

teelle merkkisuojan. Päätöksen mu-

kaan puhuttaessa pohjoismaisesta 

mallista puhutaan nimenomaan 

sosiaalidemokraattisesta mallista. 

Vaikka päätös on kummallinen, sil-

lä on toki perustelunsa. Kansainväli-

sessä tutkimuksessahan käytetään 

pohjoismaista ja sosiaalidemo-

kraattista mallia toistensa synonyy-

meinä. 

Työväenliikkeellä on ollut tär-

keä rooli pohjoismaisen mallin ke-

hittelyssä. Missään maassa malli ei 

kuitenkaan ole ollut yksinomaan 

Olli Kangas näkee, että pohjoismainen 
malli vuonna 2030 on erilainen kuin se 

on vuonna 2012.

Kansainvälisessä 
tutkimuksessa 

pohjoismainen malli 
on yhtä kuin sosiaali-
demokraattinen malli.
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työväenliikkeen tuote. Esimerkiksi poh-

joismaisen mallin suomalaisen versi-

on rakentamiseen on osallistunut hyvin 

monenlainen kirjo toimijoita, ja ratkaisut 

ovat olleet käytännön kompromisseja ja 

erilaisten intressien yhteensovittamista. 

Intressien yhteensovittaminen, reagoi-

minen ympäröivän maailman muutok-

siin ja jatkuva muuntuminen ovat aina 

olleet pohjoismaisen mallin tunnuspiir-

teitä.

Työväenliikkeitten yhteistyö alkoi 

jo 1800-luvun lopulla ja formalisoitiin 

1932 alkunsa saaneessa työväenliik-

keen pohjoismaisessa yhteistyökomi-

teassa (SAMAK). Vuoden 1959 Malmön 

SAMAK-kongressin julkilausumissa 

väikkyi yhteinen yhteiskuntapoliitti-

nen malli, joka Oslon kongressissa kuu-

si vuotta myöhemmin sai selkeämmän 

hahmon: Pohjoismaat ovat esimerkki 

muille maille, mitä tulee demok ratiaan, 

sosiaaliseen turvallisuuteen ja yksi-

lön vapauteen (Lundberg 2005, 69–73). 

1970- ja osin 1980-luvun SAMAK-tapaa-

misissa pohjoismainen malli näyttäytyi 

jo valmiina rakennelmana, jota täytyy 

puolustaa. 

Valmiiseen rakennelmaan sisältyy 

aina ongelma: tulevaisuus lepää his-

toriassa, siinä mitä on rakennettu, ei 

siinä, millaista uutta voidaan luva-

ta (Lundberg 2005, 73). Olemassaolon 

oikeutus etsitään historiasta, ei tule-

vaisuudesta. Pohjoismaisen sosiaali-

demokratian ongelmat liittyvät tähän. 

Merkkisuojaushanke on yritys pelastaa 

loistava menneisyys. Mutta menneisyy-

den pelastaminen ei riitä kannatuskäy-

rien kääntämiseksi. Tarvitaan uskottava 

tulkinta nykyisyydestä ja orientaatio tu-

levaisuuteen. 

Orientaation saamiseksi SAMAK tilasi 

Norjan ay-liikkeen tutkimuslaitokselta 

FAFO-lta laajahkon selvityksen pohjois-

maisen mallin keskeisistä tunnuspiir-

teistä ja suurimmista haasteista vuo-

teen 2030 saakka. Kyseinen NordMod 

2030-projekti aloitti toimintansa ke-

väällä 2012 ja loppuu vuonna 2014. Pro-

jektin ohjausryhmään kunkin Pohjois-

maan sosiaalidemokraattinen puolue 

ja ammattiyhdistysliike ovat nimenneet 

omat jäsensä. Tutkijaryhmä puolestaan 

edustaa riippumatonta tutkimusta. Al-

lekirjoittanut on toinen suomalaista 

tutkijoista tässä tutkijaryhmässä. Toi-

nen on Antti Saloniemi Tampereen yli-

opistosta. 

Kuvaan tässä artikkelissa kahta Nord-

Mod 2030-hankkeen teemaa, jota osal-

taan panivat koko projektin liikkeelle: 

ay-liikkeen jäsenkatoa ja sosialidemo-

kratian kannatuksen hupenemista. Nor-

Mod 2030-taustapapereissa näitä kahta 

asiaa pidetään merkittävimpinä poh-

joismaisen mallin sisäisinä haasteina. 

Yhteenvetojaksossa väitän, että ”poh-

joismainen malli” on työväenliikkeel-

le (ennen muuta ruotsalaiselle) ”pyhä 

symboli”, johon historiallinen taistelu 

paremmasta huomisesta on kristallis-

oitunut. 

Ay-liikkeen jäsenkato

Erääksi pohjoismaisen mallin keskeisim-

mistä tunnuspiirteistä luetaan valtion 

ja työmarkkinaosapuolten kolmikan-

NorMod-hanke: ay-liikkeen
jäsenkato ja demarien

kannatuksen lasku ovat
merkittävimmät poliittiset

haasteet pohjoismaiselle
mallille.

Kuvio 1. Palkansaajien järjestäytymisaste (%) neljässä Pohjoismaassa 1970–2010.

Lähde: Visser (2006); OECD (2012).
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tayhteistyö (Anderson ym. 2007; Peter-

sen 2011a). Yhteistyön edellytys on ollut 

vahvat työmarkkinajärjestöt, jotka pys-

tyvät tekemään pitäviä ja luotettavia so-

pimuksia ja ottamaan huomioon ”kan-

sallisen edun” eivätkä pelkästään toimi 

oman lyhyen tähtäimen ryhmäedun 

pohjalta.

Historiallisesti katsottuna työmarkki-

najärjestöjen yhteistyö ja sopimustoi-

minta on Suomessa ollut kivuliaampaa 

kuin Skandinavian maissa. Vasta toisen 

maailmansodan aikana työnantajat ja 

työntekijät istuivat samaan neuvottelu-

pöytään. Kunnollinen sopimustoiminta 

pääsi käyntiin ay-liikkeen eheytymisen 

jälkeen vuonna 1969. Eheytyminen johti 

nopeaan järjestäytymisasteen kasvuun 

(kuvio 1). Kassajäsenyyteen perustuva 

työttömyysvakuutus (ns. Gentin malli) 

on Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa toi-

minut kiihokkeena liittyä ay-liikkeeseen. 

Ei siis ihme, että juuri näissä kolmessa 

maassa järjestäytymisaste on maailman 

korkein. Lähimmäksi Pohjoismaita tu-

lee Belgia 52 prosentillaan. Useimmissa 

maissa ollaan 20 prosentin tuntumassa 

(OECD 2012).

1990-luvulta alkanut trendiomainen 

jäsenmäärän lasku liittyy työelämän ra-

kenteelliseen muutokseen. Siirtyminen 

tehdasteollisuudesta palvelualoille, jois-

sa pätkä- ja osa-aika työt ovat yleisempiä 

kuin teollisuudessa, vaikeuttavat organi-

soitumista. Julkisen sektorin työntekijöi-

den keskuudessa ammattiliittoon kuu-

luminen on huomattavasti yleisempää 

kuin yksityisellä sektorilla työskentele-

vien keskuudessa (Visser 2006, 46). Niin 

ikään koulutettujen järjestäytymisaste 

on kouluttamattomia korkeampi (Døl-

vik 2008, 34). Tämä voi vähitellen johtaa 

siihen, että ay-liike edustaa vahvoja suh-

teellisen turvallisissa työsuhteissa ole-

via työmarkkinoitten ”sisäpiiriläisiä”. Mar-

ginaalisimmissa työmarkkina-asemissa 

olevien ”ulkopiiriläisten” intressit uhkaa-

vat tällöin jäädä vähemmälle huomiolle. 

Tästähän mm. Osmo Soininvaara (2010) 

moitti ay-liikkeen edustajia summeera-

tessaan kokemuksiaan SATA-komitean 

työskentelystä.

Kaikille maille yhteisten seikkojen li-

säksi Pohjoismaissa ay-liikkeen osuutta 

syövät järjestelmät, jotka eivät edellytä 

ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä työt-

tömyyskorvauksen saamisehtona. Taus-

talla on poliittista peliä. Tanskan ja Ruot-

sin porvarihallitukset ovat tietoisesti 

nostaneet kynnystä liittyä ay-liikkeeseen. 

Vuonna 2001 Tanskan keskusta-oikeis-

tokoalitio muutti työttömyyskassalain-

säädäntöä siten, että kassat joutuvat 

nyt kilpailemaan jäsenistä jäsenmaksun 

suuruudella ja erilaisilla lisäeduilla. Lain 

vaikutus oli välitön. Järjestäytymisaste 

laski vuodessa viidellä prosenttiyksiköl-

lä (78 prosentista 73 prosenttiin vuon-

na 2002). Ruotsissa Reinfeldtin hallitus 

poisti ay-liikkeen jäsenmaksun verovä-

hennyksen ja nosti työttömyyskassojen 

jäsenmaksuja vuonna 2006. Koko maan 

tasolla järjestäytymisaste laski vuodes-

sa viitisen prosenttiyksikköä. Eräät liitot 

menettivät vuodessa jopa viidenneksen 

jäsenistään (Dølvik 2008, 33). Kehitys na-

kertaa ay-liikkeen yhteiskunnallista pai-

noarvoa. 

Oman päänvaivansa pohjoismaisen 

ay-liikkeen toiminnalle aiheuttaa EU:n 

laajeneminen ja lähetetyt työntekijät, 

muista maista tulevat yrittäjät ja pitkälle 

ketjutetut alihankinnat. Usein ay-liike on 

hampaaton, ja viime kädessä kiistat rat-

kotaan Euroopan tuomioistuimessa. Ke-

hitys pakottaa Pohjoismaat toimimaan 

aktiivisemmin EU-tasolla ja yrittämään 

yhteiseurooppalaista rintamaa. Mutta 

kovin vaikeata on saada vaikkapa Tans-

kan ja Romanian proletariaatit saman 

banderollin alle. 

Sosiaalidemokratian kriisi

Sosiaalidemokraattiset puolueet ovat 

vaikeuksissa kaikissa Pohjoismaissa, 

vaikka ne Ruotsia lukuun ottamatta 

ovatkin hallitusvastuussa. Sosiaalidemo-

kraattien ääniosuus valtiopäivävaaleis-

sa on trendinomaisesi laskenut toisen 

maailmansodan jälkeen (kuvio 2). Suo-

messa tosin vasta 1995 jälkeen. Tuntu-

vinta lasku on ollut Ruotsissa. 1960-lu-

vulla saakka sosiaalidemokraatit yksin 

saivat lähes 50 prosenttia äänistä, mutta 

vuoden 2010 vaaleissa Mona Sahlinin oli 

tyytyminen vain 30 prosenttiin. Norjassa 

demareitten ääniosuus on 2000-luvul-

la ollut kasvussa, mikä antaa sosiaalide-

mokraattisille puolueille toivoa: kanna-

tuksen hiipuminen ei ole luonnonlaki. 

Myös Ruotsissa, jossa mielipidemittauk-

set vuonna 2011 lupailivat demareille 

alimmillaan alle 30 prosentin kannatus-

ta, sosiaalidemokraattien suosio on Ste-

fan Löfvenin puheenjohtajuuden myötä 

kääntynyt voimakkaaseen nousuun.

Läntisiin naapurimaihin verrattuna so-

siaalidemokraattien kannatus on Suo-

Ay-liikkeen jäsenkatoa 
selittävät työelämän 
murros ja porvari-
hallitusten toimet, joilla on 
vähennetty ay-jäsenyyden 
houkuttelevuutta.

Sosiaalidemokraattien 
alamäkeä selittävät 

keskiluokkaistuminen 
ja epäonnistuminen 

mielikuvapolitiikassa.
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messa ollut vaatimatonta. On kuiten-

kin muistettava, että Suomessa – toisin 

kuin Skandinaviassa – kommunisteilla 

ja vasemmistososialisteilla on ollut vah-

va asema. Jos mukaan laskettaisiin koko 

vasemmiston kannatus, Suomi ei merkit-

tävästi poikkeaisi muista Pohjoismaista 

sen kummemmin vasemmiston kanna-

tuksen tason kuin kehitystrendienkään 

puolesta. 

Mistä tekijöistä laskeva trendi johtuu? 

Pohjoismaissa ja kenties eniten juuri Suo-

messa puolueet ovat olleet luokkapuolu-

eita (Alestalo ym. 1985). Työväestön hu-

penemisen myötä työväenpuolueitten 

perinteinen kannattajakunta on supis-

tunut. Kuviossa 2 näkyvä sosiaalidemo-

kraattien ääniosuuden trendinomainen 

lasku selittyy osin juuri palkansaajakun-

nan rakennemuutoksella. 

Perinteisten kannattajien väestöosuu-

den kutistuminen pakottaa puolueet 

etsimään äänestäjiä aiemman äänes-

täjäkunnan ulkopuolelta. Luokkaäänes-

täminen onkin vähentynyt 1970-luvul-

ta lähtien (Grönlund ja Westinen 2012, 

158). Puolueet yrittävät saada ääniä kas-

vavasta toimihenkilöjoukosta. Strategi-

alla on omat seurauksensa. Puolueiden 

profiilit voivat hämärtyä, ja keskiluok-

kaistuminen voidaan perinteisissä työ-

väestöryhmissä kokea petoksena, mi-

kä voi passivoida poliittisesti tai johtaa 

puoluevaihdokseen (esim. Rueda 2007).

On mielenkiintoista, että siinä mis-

sä työväenpuolueet halajavat keski-

luokkien ääniä, mutta oikeistopuolueet 

markkinoivat itseään työväenpuoluei-

na. Suomen kokoomus sanoo olevan-

sa työväenpuolue1, Ruotsin kokoomus 

julistaa olevansa maan ainoa työväen-

puolue, ja keskustalainen Venstre taas 

väittää olevansa Tanskan suurin työvä-

enpuolue. 

Pyrkimys vedota mahdollisimman 

moneen kannattajaryhmään merkitsee 

mielikuvapolitiikan vahvistumista. Tär-

keäksi muodostuu se, kuka kertoo uskot-

tavimman tarinan ja kuka määrittelee 

poliittisen agendan, sen mistä puhutaan 

ja millä termeillä puhutaan, mitä mieli- 

ja kielikuvia käytetään. Koska me raken-

namme tulkintaamme todellisuudes-

1 Vuoden 2011 eduskuntavaleissa työntekijöitten 
äänistä 10 prosenttia meni kokoomukselle, 15 kes-
kustalle, 11 vasemmistoliitolle ja 26 SDP:lle. Suo-
men suurin työväenpuolue on perussuomalaiset 
– 27 prosenttia (Grönlund ja Westinen 2012, 160).

ta kielellä ja kielen käsitteillä, se joka saa 

määritellä nämä käsitteet, käyttää valtaa 

(Fairglough 1989 ja 2000). 

Tästä sosialidemokratian kriisissä on 

kyse. Hyvinvointivaltion rakennuskau-

den poliittinen agenda oli sosiaalide-

mokraattinen. Nyt retorinen aloite on 

siirtynyt muille. Esimerkiksi Ruotsissa 

demarit eivät koko Reinfeldtin hallitus-

kauden aikana ole pystyneet tuomaan 

keskusteluun omaa, vahvaa agendaa 

jolla profiloitua. He ovat joutuneet puo-

lustuskannalle. Tähän liittyy myös poh-

joismaista mallia koskeva merkkisuoja-

hanke. Demareitten pelkona on, että he 

menettävät kuvitteellisen omistusoike-

uden pohjoismaiseen malliin, jonka itse-

oikeutettuina kehittäjinä he itseään pi-

tävät. 

Pyhät symbolit

Kulttuuriantropologit puhuvat pyhistä 

symboleista (Geertz 1973, 126–131). Py-

hä symboli tiivistää sen, mikä ryhmälle 

on identiteetin ja maailmankuvan kan-

nalta tärkeää. Kristitylle risti ja islami-

laiselle puolikuu symboloivat keskeisiä 

arvoja ja olemassaolon perustaa. Poh-

joismaisella mallilla on skandinaaviselle 

työväenliikkeelle tällainen pyhän sym-

bolin merkitys. Malliin tiivistyy alkuker-

tomus hyvän voitosta pahasta ja valon 

voitosta pimeydestä. 

Ruotsin lisäeläkejärjestelmä (almän-

na tilläggspension, ATP) tarjoaa konk-

reettisimman esimerkin työväenliik-

Kuvio 2. Sosiaalidemokraattisten puolueitten ääniosuudet neljässä Pohjoismaassa 
1950–2010.
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Pohjoismainen malli 
sisältää työväenliikkeen 
pyhiä symboleita, joista 
eräitä on jo revitty alas.
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keen pyhistä symboleista mutta myös 

siitä, miten liike voi kadottaa identiteet-

tinsä, jos symboli joudutaan repimään 

alas (Lundberg 2003). Tanskassa kenties 

varhaiseläkejärjestelmä efterløn (Peter-

sen 2011b) ja Suomessa työeläkejärjes-

telmä (Tyel) olisivat tällaisia pyhiä sym-

boleita. 

Työväenliikkeen kannalta ongelmak-

si muodostuu se, että pyhiä symbolei-

ta joudutaan raastamaan alas. ATP hei-

tettiin roskakoriin. Efterløn -järjestelmää 

leikattiin 1998, minkä seurauksena de-

mareitten kannatus mielipidemittaus-

ten mukaan laski välittömästi lähes 10 

prosenttiyksikköä (Petersen 2011b, 13), 

Helle Thorning-Schmidt joutunee leik-

kaamaan efterløn-etuuksia edelleen. 

Suomessa Tyel:n eläkeikiä joudutaan 

nostamaan. Kaikilla näillä tekijöillä on 

oma vaikutuksensa työväenliikkeen kan-

natukseen. Työväenliikkeen tulevaisuu-

den kannalta keskeistä on, miten uu-

distaa suuren symboliarvon sisältävä 

järjestelmä niin, että samalla ei menete-

tä omaa identiteettiä eikä tehdä turhik-

si niitä historiallisia ponnistuksia, joiden 

tuloksena järjestelmä on rakennettu. 
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J
äit nyt maaliskuun alussa eläkkeelle Brys-

selistä. Kuinka pitkään ja missä tehtävissä 

työskentelit siellä?

”Olin siellä töissä 20 vuotta ja 7 kuukaut-

ta, kolmessa eri tehtävässä. Ensin työskente-

lin Suomen EU-edustustossa valtiovarainmi-

nisteriön finanssineuvoksena elokuun alusta 

1991 Suomen EU-jäsenyyden alkamiseen 

saakka eli jäsenyysneuvottelujen ajan. Sitten 

kun Suomesta tuli jäsen tammikuussa 1995, 

Heikki Taimio

Erikoistutkija

Palkansaajien tutkimuslaitos

heikki.taimio@labour.fi

Haastattelu on tehty 28.3.2012

Euroalueen kriisi kestää pitkään, ja ikäsidonnaisten 

menojen kasvu horjuttaa julkisen talouden kestävyyttä 

kaikkialla. Kiinassa väestön ikääntyminen on vieläkin 

suurempi ongelma. On välttämätöntä korottaa eläkeikää ja 

jatkaa eläkkeiden rahastointia. 

Eläkeikää nostettava 
ja eläkerahastojen 
tavoiteltava turvattua 
kohtuullista tuottoa 
– VTT Heikki Oksasen haastattelu 
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siirryin Suomen ensimmäisen EU-komis-

saarin Erkki Liikasen kabinetin jäseneksi. 

Marraskuussa siirryin 1998 komission ta-

louspolitiikan pääosastolle, neuvonanta-

jaksi tutkimusosastolle.”

Pääsit siis aivan alusta lähtien seuraa-

maan Suomen taivalta EU:hun ja EU:ssa. 

Mitä jäi päällimmäisenä mieleen?

”Olihan siinä monia kiintoisia vaihei-

ta. Elokuun 1991 kolmannella viikolla 

Moskovassa NKP:n kova linja sähläsi ja 

Neuvostoliitto alkoi lopullisesti hajota. 

Euroopan taloudellisen integraatio oli 

monistakin syistä syvenemässä ja itäisen 

Euroopan sosialismin romahtaminen 

johti vaiheittain EU:n mittavaan laajen-

tumiseen. Joulukuussa 1991 oli merkit-

tävä Maastrichtin huippukokous, jossa 

päätettiin uudesta peruskirjasta ja siihen 

sisältyvästä talous- ja rahaliitosta. Lisäk-

si asialistalla oli oven avaaminen EFTA-

maiden, myös Suomen jäsenyydelle. Olin 

virkamiehenä seuraamassa kokousta 

lehdistön joukossa. Oli tavattoman mie-

lenkiintoista tuoreelle virkamiehelle seu-

rata sitä loppuvääntöä, jolla Maastrichtin 

sopimus tehtiin. Sen jälkeen osallistuin 

myös julkiseen keskusteluun Suomessa 

kirjoittelemalla lehtiinkin siitä, mitä ta-

lous- ja rahaliitto Suomelle merkitsi. 

Komission jäsenen kabinetissa näki ja 

koki, kuinka EU:n instituutiot toimivat ja 

kuinka päätökset syntyvät. Se oli hyvin 

opettavainen työjakso.

Komission talouspolitiikan pääosas-

tolla saatoin palata talouspoliittista pää-

töksentekoa palvelevaan tutkimustyö-

hön. Erikoisalakseni muodostui väestön 

ikääntymisen liittyvät julkiset menot, 

etenkin eläkkeet ja niiden aiheutta-

ma julkisen talouden kestävyysvaje EU-

maissa. Viimeisenä laajempana projekti-

nani oli Kiinan eläkejärjestelmä ja eräät 

Heikki Oksanen oli Työväen Taloudellisen 
Tutkimuslaitoksen varaesimies vuosina 
1978–86 ja toimi esimiehenä 1982–85. 
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muutkin Kiinan talouteen liittyvät suuret 

kysymykset. ”

Pystyitkö silloin alkuaikoina, kun olit mu-

kana talous- ja rahaliiton luomisessa, nä-

kemään niitä vaikeuksia, joita on myö-

hemmin tullut? 

”Ei nykyistä finanssi- ja talouskriisiä 

voitu kovinkaan tarkkaan ennakoida. 

Nyt jälkikäteen ymmärrämme kuitenkin 

melko hyvin siihen johtaneet syyt, mu-

kaan lukien talouspoliittiset virhearvi-

ot. Näyttää olevan niin, että muutaman 

sukupolven välein markkinatalouksis-

sa syntyy kuplia, ylilyöntejä, joissa rahoi-

tusmarkkinat ja -instituutiot alkavat elää 

omaa elämäänsä ja syntyy finanssikupla, 

jossa kulutetaan liikaa, investoidaan vää-

riin kohteisiin ja huomio kohdistuu fi-

nanssimarkkinoihin eikä todelliseen työ-

hön ja tuotantoon. Kun tällainen meno 

jatkuu jonkin aikaa ja voimakkaana, kup-

la vääjäämättä puhkeaa. Tähän nyt taas 

tultiin.

Samoja piirteitä oli Suomen ja mui-

denkin Pohjoismaiden talouskriiseis-

sä 1990-luvun alussa, mutta nyt kriisi 

on maailmanlaajuinen. Se lähti USA:sta, 

mutta kyllä myös suuri osa Eurooppaa 

oli finanssikuplaa lietsomassa. ”

Vakaus- ja kasvusopimus on 
välttämätön ja sallii järkevät joustot

Saksa ja Ranska rikkoivat vakaus- ja kas-

vusopimusta jo vuosia ennen finanssikrii-

siä, mutta niille ei langetettu sanktioita. 

Mikä merkitys tällä oli budjettikurille eu-

roalueella?

”Hyvä kysymys. Tämän päivän keskus-

telun kannalta on tärkeää palata vaka-

us- ja kasvusopimuksen vuoden 2003 

kriisiin ja selventää, mitä tapahtui. Siihen 

viitataan lehdistössä jatkuvasti sanomal-

la, että suurin jäsenmaa Saksa silloin rik-

koi tätä sopimusta ja sen soveltaminen 

tämän takia vesittyi. Juuri tätä haastatte-

lua tehtäessä myös Italian uuden päämi-

nisterin Mario Montin raportoidaan näin 

sanoneen. Tarkoituksena on tietysti Sak-

san painostaminen. Mutta tämä kuva 

vuoden 2003 tapahtumista on pahasti 

puutteellinen, ja tämä on johtanut vir-

heellisiin tulkintoihin.”

Väitetään, että Saksa, joka itse ajoi tämän 

sopimuksen läpi, oli itse sitä ensimmäisten 

joukossa rikkomassa. Sinun nähdäksesi se 

ei siis mennyt ihan näin.

”Täydellisempi kuva on esitetty mm. 

ammattijulkaisuissa ilmestyneissä omis-

sa artikkeleissani ja muutaman kolle-

gan kirjoissa. Olennaista oli, että vuoden 

2003 alussa Saksalla oli liiallinen alijää-

mä, sille annettiin vakaus- ja kasvuso-

pimuksen mukaisesti suosituksia ja se 

noudatti niitä. Kävi vain niin, että yleises-

ti ajauduttiin ennakoitua huonompaan 

talouskehitykseen, ja tämän takia Saksan 

julkisen talouden alijäämä ei supistunut-

kaan kuten oli ennakoitu näitä suosituk-

sia annettaessa. 

Syntyi lainopillinen kiista siitä, kuin-

ka tällaisessa tilanteessa tulee menetel-

lä. Osa oli sitä mieltä, että voimassa ollut 

sopimus olisi sallinut palaamisen aikai-

sempiin suosituksiin, koska tilanne oli 

muuttunut syistä, jotka eivät johtuneet 

Saksan talouspolitiikasta vaan ulkoisis-

ta ennakoimattomista tekijöistä. Tarkis-

tamalla aikaisemmat suositukset uuden 

tilanteen valossa olisi annettu Saksalle li-

sää aikaa alijäämänsä supistamiseen. Tä-

mä oli liittokansleri Gerhard Schröderin 

tulkinta ja samalla hänen näkemyksensä 

järkevästä talouspolitiikasta.

Sen sijaan komissio ja osa jäsenmaista 

tulkitsivat sopimusta niin, että oli pakko 

edetä budjettikurin seuraavaan vaihee-

seen. EU:n neuvostossa ei löytynyt mää-

räenemmistöä kummallekaan kannalle, 

joten syntyi pattitilanne ja sopimuksen 

soveltamisen kriisi. Huomattakoon, et-

tä Ranska välitti saamistaan suosituksis-

ta vähemmän kuin Saksa, mutta se pääsi 

pälkähästä Saksan rinnalla, kun sen tilan-

netta käsiteltiin samanaikaisesti. 

Komissio vei neuvoston EU:n tuo-

mioistuimeen, joka antoi kesällä 2004 

tulkinnan siitä, mikä tässä meni väärin ja 

mikä oikein. Muun ohessa tuomioistuin 

katsoi, että jo silloin voimassa olleen so-

pimuksen mukaan olisi ollut juridisesti 

mahdollista palata Saksaa koskeneisiin 

aikaisempiin suosituksiin, tarkistaa nii-

tä ja antaa siten lisäaikaa Saksan alijää-

män supistamiselle. Näin ollen Saksan 

liittokanslerin laintulkinta oli ollut oikea, 

ja kanta, että olisi ollut pakko ottaa seu-

raava askel kohti rangaistuksia, osoittau-

tui virheelliseksi. 

Tämä on tärkeää tietää sen takia, että 

edelleen yksinkertaisesti väitetään, et-

tä Saksa aloitti sopimuksen rikkomisen. 

Näin ei siis ollut, vaan vuonna 2003 so-

pimuksen kriisin laukaisi virheelliseksi 

osoittautunut lain tulkinta. Tuomioistuin 

vahvisti, ettei vakaus- ja kasvusopimus 

ollut pakkopaita, vaan sitä olisi muuttu-

neessa tilanteessa voitu soveltaa järke-

västi talouspolitiikan tarpeiden mukaan. 

Kun sopimuksen soveltaminen oli 

ajautunut kriisiin, sitä uudistettiin 2005. 

Siihen kirjoitettiin näkyviin, että aikai-

semmin annettuja suosituksia voidaan 

muuttaa ja antaa lisäaikaa, jos ulkoiset 

tekijät osoittautuvat ennakoitua vai-

keammiksi. Sopimusta uudistettiin jäl-

leen 2011, mutta vähäisemmässä mää-

rin.”

Markkinataloudet näyttävät 
joutuvan finanssikriisiin 
aina muutaman suku-
polven välein.

Saksa ei rikkonut vakaus- 
ja kasvusopimusta 

vuonna 2003.
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On kuitenkin tulkittu, että erityisesti Saksa 

ja Ranska pääsivät ikään kuin koira verä-

jästä sen takia, että muut maat eivät mää-

ränneet niille rangaistuksia, koska ne pel-

käsivät tulla itsekin rangaistuiksi. Ei siis 

haluttu ennakkotapausta. Tämäkään tul-

kinta ei ilmeisesti ole aivan oikea.

”Osapuolia on paljon ja niiden mah-

dollisia taktisia näkemyksiä vielä enem-

män, ja tulkinnoista voidaan kiistellä 

loputtomasti. Väittäisin, että yllä selosta-

mani on olennaisin vuoden 2003 kriisiä 

koskenut, vähälle huomiolle jäänyt seik-

ka. 

Ei pääasioista ole erimielisyyttä. Ta-

lous- ja rahaliitossa tarvitaan yhtei-

set säännöt julkisen talouden kestä-

vyydelle ja vakaudelle. Tästä säädettiin 

Maastrichtin sopimuksella 1991, ja vaka-

us- ja kasvusopimus täsmentää menet-

telytapoja. Alijäämäraja 3 prosenttia ja 

velkasuhde 60 prosenttia tiedettiin alun 

perin yksinkertaisiksi viitearvoiksi, joi-

den tarkoitus oli laukaista kunkin maan 

tilanteen tarkempi katselmus ja mah-

dollisuus antaa suosituksia. Ja edelleen 

säädettiin, että jos suosituksia ei nouda-

teta, voidaan edetä rangaistuksiin. Näin 

pitääkin olla, koska muuten rahaliitto ei 

menesty. 

Mutta jos ryhdytään tuijottamaan joi-

takin prosenttiyksikköjen osia ja tul-

kitaan jäykästi viitteellisiksi asetettuja 

tavoitteita, saatetaan tehdä virheitä. Yl-

lätyksiä voi tulla, joten täytyy olla mah-

dollisuus tarkistaa linjaa, jos ja kun ti-

lanne muuttuu. Tämä on mahdollista 

EU-sääntöjen mukaan. Näin menetel-

tiin myös vuosina 2008–2010, kun fi-

nanssikriisi iski ja tarvittiin normaalia 

enemmän aikaa alijäämien sopeuttami-

seen. Tämäkin on syytä todeta yleises-

sä keskustelussa. Alijäämien asteittai-

nen sopeuttaminen ei ole välttämättä 

lipsumista säännöistä, vaan se voi ol-

la tarpeellista ja järkevää. Mutta tietys-

ti tällaista argumenttia voidaan käyttää 

myös väärin perustelemaan liian löysää 

budjettipolitiikkaa. Kukin tilanne vaatii 

tarkan katsomisen ja pitkäjännitteisen 

talousohjelman. ”

Euroalueen kriisissä on kyse sekä 
julkisesta että yksityisestä sektorista

Miten siinä oikein niin pääsi käymään, et-

tä budjettikuri lipesi juuri Kreikassa ja niin 

pahasti?

”Kreikka oli yleisen finanssikriisin en-

simmäinen uhri. Se oli heikoin lenkki, mi-

kä johtui paljolti siitä, että Kreikan jul-

kinen talous oli perustaltaan heikossa 

kunnossa. Valitettavasti Kreikka oli huo-

nosti mukana julkisen talouden pitkän 

tähtäimen paineita koskeneissa selvi-

tyksissä, joita on jäsenmaiden ja komis-

sion kesken tehty runsaan 10 vuoden 

aikana. On tehty kolme ennustekierros-

ta vuosina 2001, 2006 ja 2009, joissa on 

ennustettu jäsenmaiden ikäsidonnais-

ten menojen kasvu ja sen pohjalta pyrit-

ty asettamaan järkeviä tavoitteita julki-

sen sektorin pitkän aikavälin vakaudelle. 

Ei luultavasti ollut sattuma, että vielä toi-

sellakaan kierroksella 2006 Kreikka ei sii-

hen osallistunut. Kreikassa ei ollut lain-

kaan siinä tahdissa kuin kaikissa muissa 

jäsenmaissa vakavaa halukkuutta sel-

vittää näitä tärkeitä asioita. Tämä ker-

too siitä, että julkisen talouden hallinto 

ja hoito oli Kreikassa yleisesti ottaen hei-

kommassa kunnossa kuin yleensä EU-

maissa.”

Mitä mieltä olet väitteestä, että EU:n val-

vonta petti Kreikan kohdalla pahasti?

”Kyllä nyt jälkikäteen on laaja yksimie-

lisyys siitä, että Kreikan tilastoja olisi pitä-

nyt katsoa tarkemmin silloin, kun Kreikka 

otettiin jäseneksi rahaliittoon.”

Onko mielestäsi oikein sanoa, että muis-

sa nykyisissä kriisimaissa ei ole ensisijai-

sesti ollut kysymys samanlaisesta julkisen 

sektorin tilanteesta, vaan niiden ongelmat 

ovat johtuneet ennemminkin finanssikrii-

sistä ja/tai yksityisen sektorin velkaantu-

misesta, joka on sitten kaatunut valtion 

syliin?

”Kyllä. Osassa maista finanssikuplan 

myötä nimenomaan yksityinen sekto-

ri velkaantui ja asuntomarkkinat ylikuu-

menivat, ja kun kriisi iski, niin ensimmäi-

seksi julkinen sektori joutui tukemaan 

pankkeja. Siihen on mennyt valtioiden 

rahaa, erityisesti Irlannissa. Ja kun finans-

sikriisi johti sitten yleiseen talouskriisiin 

niin, että tuotanto supistui ja näin ollen 

julkisen sektorin menot kasvoivat ja ve-

rotulot heikkenivät, niin tästä tietysti 

seurasi valtioiden velkakriisi. 

Näin kriisi on edennyt, ja nyt pitää näh-

dä, että julkisen talouden pitääkin joustaa 

silloin kun taloudessa tapahtuu heilahte-

luja. Mutta sitten seuraa kysymys, missä 

tahdissa valtiontalouden sopeutus kes-

tävälle pohjalle pitää viedä läpi. Kun tämä 

kriisi iski, itselläni oli tapana sanoa, että 

vuosikymmen menee ennen kuin pala-

taan edes jotenkuten normaaliin. Kos-

kaan ei voi ennustaa yksityiskohtaises-

ti, miten tämä prosessi etenee, ja siihen 

kuuluu yllätyksiä ja heilahteluja. Tähän on 

syytä varautua seuraavat 10 vuotta.”

Jos verrataan edelliseen tällaiseen isoon 

kriisiin, 1930-luvun lamaan, niin joissa-

kin maissa siitä selvittiin vähän nopeam-

min kuten esimerkiksi Suomessa, mutta oli 

myös maita, joissa se päättyi vasta toiseen 

maailmansotaan. 

Finanssikriisin takia on
annettu normaalia 
enemmän aikaa budjetti-
alijäämien sopeuttamiseen.

Euroalueen kriisi voi 
kestää 10 vuotta.



56 TALOUS &  YHTEISKUNTA 2 l2012

”Niin, kyllähän se oli paha kriisi ja kesti 

pitkään. Nyt on politiikalla tuettu kasvua, 

ja toistaiseksi on päästy paljon vähem-

mällä kuin 30-luvulla. Voi olla, että 30-lu-

vun lama kesti pitkään osittain sen takia, 

että se pääsi niin pahaksi ja tuotantovoi-

mia tuhoutui. Nyt tuotannon putoami-

nen pysäytettiin politiikan keinoin, mut-

ta huonot ajat jatkuvat pitkään, koska 

valtioiden velat kasvoivat ja ne on pakko 

saada vähitellen kuriin.”

Sekä 1930-luvulla että Suomen 1990-lu-

vun lamassa aika keskeistä oli luopu-

minen kiinteistä valuuttakursseista ja 

devalvaatiot. Ne eivät ole mahdollisia eu-

roalueella muuten kuin että euro heikke-

nisi suhteessa muihin valuuttoihin, mutta 

tämähän on ollut aika pientä. Miten arvi-

oisit tätä talouspolitiikan välineen puutet-

ta ja sen merkitystä tässä tilanteessa?

”Euro ei todellakaan ole nyt heikko. 

Se on nyt hiukan vahvempi suhteessa 

dollariin kuin viimeisten 18 vuoden ai-

kana keskimäärin, etenkin jos otetaan 

huomioon hinta- ja kustannuskehitys. 

Tämä johtuu paljolti siitä, että myös 

USA:lla on merkittävä valtiontalouden 

ongelma. Kun ongelmia on ollut mo-

lemmilla, niin valuuttojen välinen kurs-

si ei ole merkittävästi muuttunut. Tämä 

on todennäköisesti hyväksi maailman-

taloudelle, koska suurempi valuutta-

kurssien epävarmuus vielä pahentaisi 

ongelmia.”

Väestön ikääntyminen on ongelma 
kaikkialla

Oletko seurannut Suomessa käytyä kes-

kustelua julkisen talouden kestävyysva-

jeesta? Mitä mieltä olet siitä?

”EU-maissa yleensäkin ikäsidonnai-

set menot ovat kasvaneet ja kasvavat 

edelleen. Tähän on pakko reagoida. El-

lei politiikkaa muuteta, niin tilanne vain 

pahenee. Monissa maissa on tehty mm. 

eläkeuudistuksia ja saatu menojen kas-

vua hillittyä, mutta eräissä maissa on vie-

lä paljon tehtävää.

Kestävyysvajeita koskevat laskel-

mat ovat valitettavasti samalla sekä lii-

an monimutkaisia että liian yksinkertai-

sia. Tämän takia niitä koskeva julkinen 

keskustelu on usein sekavaa tai jopa 

mahdotonta. Tämä johtuu siitä, että ikä-

sidonnaisten menojen rahoitus on niin 

erilaista eri maissa, että on vaikea ra-

kentaa sellaista laskentakehikkoa, joka 

soveltuisi yhtä hyvin kaikille maille. Esi-

merkki tästä on lakisääteisen eläkejär-

jestelmän rahastoiva osa, joka on sään-

töjen yksityiskohdista riippuen joko 

julkisen sektorin tileissä tai sen ulko-

puolella. 

Yleispätevää kestävyysvajeen mitta-

ustapaa ei EU:ssa ole löydetty, osittain 

siitä syystä että sen hyväksyminen vaa-

tii maiden yksimielisyyttä, koska lasken-

tasäännöt liittyvät julkisen talouden ali-

jäämän ja velan määrittelyyn. Tämän 

takia joudutaan käyttämään liian yksin-

kertaistavia laskelmia, joita voidaan ar-

vostella monella perusteella ja eri perus-

teilla eri maissa. Vuonna 2010 piti sopia 

julkisen talouden keskipitkän ajan ta-

voitteiden asettamisesta kullekin jäsen-

maalle, mutta julkaisukelpoista tulosta 

ei syntynyt. 

Kun Suomessa pakollinen työeläkejär-

jestelmä kuuluu myös rahastoinnin osal-

ta julkisen talouden kokonaislukuihin, 

EU:n tasolla asetetut julkisen talouden 

tasapainotavoitteet on ollut helpompi 

saavuttaa kuin useimmissa muissa mais-

sa. Suomessa eläkejärjestelmä on suh-

teellisen terveellä pohjalla oikeastikin 

osittain juuri sen takia, että siinä on osit-

taista rahastointia. 

Mutta kyllä Suomessakin pitää eläke-

uudistuksia jatkaa, jotta kestävyysvaje 

hoidetaan. Rahastointia pitää jatkaa ja 

kaikkia eläkeikärajoja pitää nostaa. Työ-

uria pitää pidentää niin, että tosiasialli-

nen eläkkeellejäämisikä nousee, mutta 

myös lakisääteisiä eläkeikärajoja pitää 

epäilemättä nostaa. Tästä sopiminen on 

työmarkkinaosapuolten ja valtion asia. 

En halua sanoa aikataulusta, mutta aina-

kin valmistelun pitäisi olla jo käynnissä.”

Eläkeiän nostaminen ei kuitenkaan vält-

tämättä vaikuta juuri mitään terveys- ja 

muihin sosiaalimenoihin, joita aiheutuu 

ikääntyvästä väestöstä. 

”Tuo on totta, ja terveysmenojen hal-

linta onkin monella tavalla vielä vaike-

ampaa kuin eläkejärjestelmän hallinta. 

Vaatii hyvää asiantuntemusta rakentaa 

terveyspalvelujen rahoitus, jolla saa-

daan hyvät palvelut kohtuuhintaan ja 

vältetään rahastus julkisen vallan kus-

tannuksella. Yksityistäkin sektoria tähän 

tarvitaan, mutta julkisen vallan pitää si-

tä säädellä, koska terveyspalvelujen laa-

tua ja kustannuksia on vaikea mitata ja 

kilpailuttaa tehokkaasti. ”

Olisiko saatavilla jokin EU-maita koskeva 

tuore laskelma tai kuvio? 

”Seuraava laaja ennustekierros ikä-

sidonnaisista menoista on työn alla ja 

tulee julkisuuteen myöhemmin tänä 

vuonna. Se koskee sekä eläke- että ter-

veysmenoja. Uusissa laskelmissa hei-

jastuvat myös ne uudistukset, jotka on 

tehty vuoden 2008 jälkeen. Olen itse 

käyttänyt oheista kuviota osoittaman, 

miten väestön ikärakenne muuttuu 

maailmanlaajuisesti. Vanhemman vä-

estön osuus nousee merkittävästi kaik-

kialla 2–4 vuosikymmenen kuluessa. 

Väestökehitys voidaan ennakoida mel-

ko tarkasti yli sukupolven eikä muutos-

ta päästä karkuun. Tähän pitää reagoida 

viivyttelemättä.”

On myös hyvin suuria eroja siinä, miten 

eri maissa tähän on varauduttu. Ääriesi-

merkki on varmaan Norja, joka on saa-

nut öljyrahojaan kasattua finanssisijoi-

tuksiksi niin, että siellä julkisen sektorin 

Kestävyysvajelaskelmat 
yksinkertaistavat 

liikaa.
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nettosaatavat ovat huikeat. Suomessakin 

ollaan eläkevarojen ansiosta plussan puo-

lella, mutta on maita, joissa ei ole varau-

duttu juuri ollenkaan. 

”Tämä pitää paikkansa. Useimmis-

sa EU-maissa eläkejärjestelmä raken-

nettiin jakojärjestelmäksi1, ja näin ol-

len eläkerahastoinnin määrä on lähes 

olematon. Tämä vaatii kuitenkin sen 

yleiskommentin, että kun 1950-luvulta 

lähtien eläkejärjestelmiä Länsi-Euroo-

passa rakennettiin, ja vaikka useimmis-

sa maissa ei alettu rahastoida itse elä-

kejärjestelmässä, niin julkinen sektori 

oli rahoituksellisesti vahva ja se inves-

toi merkittävästi. Tällä tavalla silloinen 

aktiiviväestö säästi ja investoi kollektii-

visesti. Näin ollen he säästivät ja inves-

toivat sekä omiin eläkkeisiinsä että tule-

vien sukupolvien eläkkeisiin. 

1 Jakojärjestelmässä eläkemenoihin tarvittavat va-
rat kerätään vakuutuksenottajilta ja vakuutetuilta 
sitä mukaa kun eläkkeitä maksetaan. Eläketurva 
kustannetaan siis kunakin vuonna perittyjen mak-
sujen avulla. Täysin rahastoivassa järjestelmässä 
kunakin vuonna ansaittua tulevan eläkkeen osaa 
vastaava maksu peritään, rahastoidaan ja sijoite-
taan tuottamaan korkoa. Rahastoitavien varojen 
pääoman ja tuoton on korko-, kuolevuus ym. te-
kijät huomioon ottaen riitettävä eläke-etuuksien 
maksamiseen tulevaisuudessa. Järjestelmä voi 
myös olla osittain rahastoiva, kuten Suomessa. – 
Toim.huom.

Mutta tämä muuttui 1970-luvulla niin, 

että julkiset sektorit menivät rahoituk-

seltaan heikoiksi. Samanaikaisesti synty-

vyys aleni, mikä yhdessä eliniän nousun 

kanssa aiheuttaa nyt pysyvän ikäänty-

misongelman. Tähän tarvitaan eläke-

rahastoinnin kasvattamista, jotta tule-

viin eläkkeisiin varauduttaisiin. On myös 

helposti osoitettavissa, että mitään koh-

tuullista rahoitusratkaisua ei ole ilman, 

että eläkeikä nousee merkittävästi. Siis 

EU-maissa yleensä sekä rahastointia et-

tä eläkeikää on nostettava, jotta voidaan 

maksaa kohtuullisia eläkkeitä eikä jätetä 

kohtuutonta taakkaa tuleville sukupol-

ville. 

Suomen järjestelmässä on hyviä piir-

teitä, kuten että se on alusta lähtien ol-

lut osittain rahastoiva. Oikeaan suuntaan 

vie myös äskettäin säännöksiin lisät-

ty elinaikakerroin, joka ottaa huomioon 

eliniän pitenemisen. Mutta Suomenkaan 

järjestelmä ei ole nykyisellään kestävä 

ja oikeudenmukainen, vaan uudistuksia 

tarvitaan.”

Eläkerahastojen sijoitukset uusiksi

Entä eläkejärjestelmän sijoitustoiminta, 

josta on jälleen herännyt julkista keskus-

telua?

”Suomen eläkejärjestelmä on lakisää-

teinen, ja pitää ymmärtää sen olevan 

osa julkista taloutta. Ei ole välttämätön-

tä, että järjestelmään rahastoituja varo-

ja investoidaan riskipitoisiin kohteisiin 

ja että eläkelaitosten johto istuu laajalti 

muiden yhtiöiden hallintoelimissä. Kun 

valtio on vetäytymässä avoimessa kil-

pailussa olevista pörssiyhtiöistä, samaa 

linjausta voisi soveltaa myös lakisäätei-

sen eläkevakuutuksen sijoituksiin. On 

täysin mahdollista, että työeläkevarat 

sijoitetaan vain niin, että niille saadaan 

kohtuullinen, suhteellisen varma tuotto. 

Tämä voisi merkitä mm. sitä, että työelä-

kevaroja sijoitetaan nykyistä enemmän 

mm. asuntorahoitukseen ja muihin pit-

käaikaisiin investointeihin, ja nämä lainat 

voisivat olla indeksisidonnaisia2.”

Nehän ovat olleet myös suoraan asunto-

rakentajia vuokra-asuntojen puolella.

”Kyllä, ja ne investoivat infrastruktuu-

riin, nimenomaan pitkäaikaisiin sijoituk-

siin, energiasektorille jne. On luontevaa, 

että työeläkevaroja sijoitetaan indek-

silainoihin, joilla rahoitetaan perusin-

vestointeja. Eläkevaroja voitaisiin suun-

nata pitkäaikaisiin indeksisidonnaisiin 

asuntoluottoihin nykyisten ja tarpeen 

mukaan perustettavien asuntorahoi-

tuslaitosten kautta. Tämä voisi korvata 

merkittävän osan pankkien asuntoluo-

totuksesta ja etäännyttää asuntomark-

kinoita rahamarkkinoiden häiriöistä. Kun 

asuntoluototuksen rakennetta muute-

2 Jos luoton (nimellis-)korko sidottaisiin esimerkik-
si kuluttajahintaindeksin muutokseen, niin sen ja 
inflaatiovauhdin erotus eli reaalikorko (eli reaali-
tuotto) pysyisi suhteellisen vakaana. – Toim.huom.

EU-maissa on nostettava 
sekä eläkeikää että 

eläkkeiden rahastointia.

Kuvio 1. Vanhushuoltosuhde eri maissa 1990–2070 (65+ vuotiaat/15–64 -vuotiaat), %.

Lähde: YK (UN 2010 projections).
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taan, pitää olla tarkkana, että ylimeno-

vaihe sujuu häiriöittä. 

Perusajatuksena tässä on, että eläke-

varat on kerätty pitkäaikaisia sitoumuk-

sia varten ja pitkäaikaisesti niitä pitää 

myös sijoittaa. Eläkeoikeudet on sidottu 

yleiseen hinta- ja palkkatasoon, ja näin 

ollen on linjakasta, että myös sijoitusten 

tuotto seuraa suurin piirtein samoja in-

deksejä. ”

Eikö tämä kohtuullinen tuotto jäisi keski-

määrin pienemmäksi kuin nykyisissä elä-

kelaskelmissa on oletettu? Se aiheuttai-

si sitten painetta joko eläkemaksuille tai 

eläkkeiden tasolle.

”Todennäköisesti tuotto jää pienem-

mäksi kuin mitä laskelmissa on oletet-

tu, mutta nykyinen finanssikriisi on opet-

tanut, että käytetyt reaalituottoarviot 

ovat ilmeisesti olleet ylioptimistisia. Nyt 

on syytä olettaa, että reaalituotot ovat 

yleensäkin jäämässä pienemmiksi kuin 

parina viime vuosikymmenenä ennen 

finanssikriisiä. Tuotot olivat suhteellisen 

korkeita osittain sen takia, että elettiin 

paisuvassa kuplassa. 

Ylioptimististen tuotto-oletusten käyt-

tö eläkelaskelmissa on vahingollista, kos-

ka tarvittavia sopeutustoimia helposti 

niiden perusteella lykätään. Eläkevaro-

jen sijoittaminen turvaavasti ja vain koh-

tuullista reaalituottoa tavoitellen on siis 

järjestelmälle hyväksi. Valtion olisi syy-

tä olla mukana helpottamassa pitkäai-

kaisten indeksilainojen markkinoiden 

toimintaa laskemalla liikkeelle indeksi-

sidonnaisia lainoja, joihin myös osa elä-

kevaroista voitaisiin sijoittaa.”

Kiina ikääntyy nopeammin kuin 
muut

Jos katsotaan EU:n ulkopuolisia maita, 

niin kuvion 1 mukaan ikääntyminen on 

aikamoinen ongelma muuallakin. Sinä 

olet keskittynyt viime aikoina Kiinan tar-

kasteluun. Siellä on varmaan uhka, että 

yhden lapsen politiikka kostautuu väestön 

ikääntymisenä.

”Kyllä. Ensinnäkin Kiinan talous on täl-

lä hetkellä toiseksi suurin USA:n jälkeen 

ja viime vuodesta lähtien suurempi kuin 

koko euroalue, kun mitataan ostovoima-

korjatulla bruttokansantuotteella.3 Jo 

kokonsa takia ja koska sen ulkomaan-

kaupalla on niin suuri osuus sen tuo-

tannosta, se on erittäin merkittävä teki-

jä maailmantaloudessa. Ja aivan totta: 

siellä ikääntymiskehitys on tulevina vuo-

sikymmeninä nopeampaa kuin missään 

muualla. 

Kiinan valtiovalta on hyvin tietoinen 

siitä, että heidän on tässä asiassa tehtä-

vä paljonkin. Siellä pyrittiin rakentamaan 

uutta eläkejärjestelmää 1990-luvulta 

lähtien, mutta tulos ei ollut sitä mitä piti. 

Kiinan poliittinen johto katsoo nyt, että 

eläkejärjestelmää pitää uudistaa ja laa-

jentaa sekä sosiaalisista että poliittisista 

syistä. ”

Kiinan erittäin nopea talouskasvu var-

maan helpottaa asiassa paljon. 

”Kyllä. Voidaan myös sanoa, että vii-

meisten 30 vuoden aikana aktiivisuku-

polvi on säästänyt ja investoinut voimak-

kaasti, joten kyllä he ovat ansainneet 

nykyistä paremman eläkejärjestelmän ja 

korkeammat eläkkeet, ja Kiinan valtiolla 

on tähän varaa.”

Kehitysmaissa on perinteisesti hoidettu 

ikääntyneet ihmiset paljolti seuraavan 

sukupolven mukana jollakin tavalla – ai-

3 Ostovoimakorjatut bruttokansantuotteet laske-
taan yhdessä ja samassa valuutassa, ja niissä on 
eliminoitu maiden väliset hintatasoerot. Kansain-
välisen valuuttarahaston tilastojen mukaan tällä 
tavalla laskettuna sekä euroalueen että Kiinan 
osuudet maailmantaloudesta olivat runsaat 14 
prosenttia vuonna 2011. – Toim.huom.

van kuten aikanaan Suomessakin. Toi-

saalta Kiinassa on yksityinen säästämis-

aste ollut aivan huikea, joten siellä niitä 

varoja on ilman valtiollista eläkejärjestel-

määkin.

”Niin on ollut pakko, kun valtio ei ole 

tarjonnut kovin hyvää eläkejärjestelmää. 

Mutta syntyvyyden alentaminen ja siir-

tolaisuus kaupunkeihin merkitsevät, että 

etenkin maaseudulle uhkaa muodostua 

taloudellisesti turvatonta vanhusväes-

töä, vaikka siirtotyöläisinä kaupungeissa 

oleva jälkikasvu osittain pitäisikin huolta 

vanhemmistaan.”

Monissa kehitysmaissahan on lapsia tehty 

myös vanhuuden turvaksi ja siltäkin varal-

ta, että osa heistä ei selviä aikuisikään asti. 

Kiinassa määrättiin rajoite, joka tulee vas-

taan vanhuusiässä. 

”Kyllä. Tämän perusteella voidaan siis 

sanoa, että valtiolla on Kiinassa suu-

rempikin velvoite järjestää julkinen elä-

kejärjestelmä kuin erinäisissä muissa 

maissa.”

Työeläkevaroja kannattaisi 
sijoittaa indeksilainoihin, 
joilla rahoitetaan asunto- 
ja perusinvestointeja.
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Menettääkö Kiina tämän takia nykyisen 

vetovoimansa maailmantaloudessa?

”Ei menetä vielä pitkään aikaan. Talous 

on kasvanut 10 prosentin vuosivauh-

tia viimeiset 30 vuotta. Nyt vauhti tulee 

aleneman, koska työvoimakustannukset 

ovat nousussa, kun eläkkeistä ja muus-

takin sosiaaliturvasta on huolehdittava. 

Mutta vajaakäyttöistä työvoimaa ja ti-

laa koulutustason nostamiselle on vie-

lä niin paljon, että potentiaalinen kasvu 

on varsin korkea vielä toiset 30 vuotta. 

Sitä paitsi kiinalaiset yritykset käyttävät 

jo nyt myös naapurimaiden työvoimaa, 

joka on halvempaa kuin Kiinan itäranni-

kolla. Kiinalle riittää siis kasvupotentiaa-

lia myös sen naapurimaissa. 

Euroopalle ja USA:lle Kiinan nousu 

merkitsee, että se tuottaa meille edulli-

sia tuotteita vastedeskin, ja tästähän me 

hyödymme. Mutta samalla tämä merkit-

see, että Euroopassa materiaalisen tuo-

tannon kilpailukyky heikkenee ja sen 

kasvu luultavimmin tyrehtyy kokonaan. 

Muuten, tämän takia pääoman, siis myös 

työeläkevarojen tuotto tulee olemaan 

selvästi alempi kuin viime vuosikymme-

ninä.”

Mitä tästä seuraa meille, tai yleensä eu-

rooppalaisille? 

”Kannattaa kuunnella herkällä korval-

la niitä, joiden mukaan entisenlaista ta-

loudellista kasvua ei Länsi-Euroopas-

sa nähdä enää ollenkaan. Lähimpien 10 

vuoden aikana tämä johtuu osittain sii-

tä, että viimeisten 15–20 vuoden aika-

na kasvu oli finanssikuplan ruokkimaa, 

ja tästä joudutaan nyt maksamaan poik-

keuksellisen hitaan kasvun muodossa. 

Ja pitemmällä tähtäimellä kasvu jää ole-

mattomaksi, koska se on siirtynyt pysy-

västi Kiinaan ja muihin kehittyviin talo-

uksiin. 

Tästä seuraa, ettei yleistä taloudellis-

ta kasvua saada aikaan Länsi-Euroopas-

sa, vaikka työmarkkinoille tuotaisiin mi-

tä hyvänsä joustoja. Työmarkkinoiden 

epäkohtiin pitää tietysti puuttua, mut-

ta voi olla vaarallista perustella niitä sil-

 ”Entisenlaista taloudellista 
kasvua ei Länsi-Euroopassa 

nähdä enää ollenkaan.”

lä, että niiden avulla muka saataisiin ta-

lous hyvään kasvuun. Tällainen illuusio 

voi lopullisesti murtaa talouspolitiikan 

uskottavuuden ja johtaa poliittisiin krii-

seihin. 

Sekä Euroopalle että koko maailmal-

le vakavimmat haasteet ovat väestön 

ikääntymisen lisäksi energiassa ja ilmas-

tonmuutoksessa. Taloudellinen hyvin-

vointi ja sen vakaus eivät voi perustua 

yleiseen tuotannon ja kulutuksen kas-

vuun, vaan voimavaroja pitää käyttää 

energiaa säästäviin ja ilmastonmuutos-

ta hillitseviin investointeihin. Niiden tar-

vitsemaa teknologista osaamista on jo 

runsaasti ja lisää opitaan, mutta mas-

siiviset vaikutukset tulevat vain massii-

visten investointien avulla ja niille on 

tehtävä tilaa hillitsemällä materiaalista 

kulutusta. 

Vastuu ja valta ovat näissä asiois-

sa hajautuneet EU-maissa niin, että jä-

senmailla on suurin vastuu. EU:ssa hoi-

dettava talouspolitiikan koordinointi 

tasapainoillen budjettikurin ja järkeväs-

ti mitoitetun ja ajoitetun joustavuuden 

välissä, ja mm. kauppapolitiikka kuluu 

EU-instituutioille. Kaikkia tärkeitä asioi-

ta käsitellään EU:n tasolla, vähintäänkin 

keskustelua käymällä.

USA:lla on samat ongelmat, ja aja-

noloon myös Kiinalla ja kaikilla muillakin 

mailla. Energian ja ilmaston ongelmat 

ovat tietysti globaaleja, ja myös ratkaisut 

on sovittava ja koordinoitava globaalisti. 

EU voi vähitellen kehittyä merkittäväksi 

osapuoleksi, ja tätä kautta Suomikin voi 

saada kokoansa suuremman vaikutus-

vallan.” 
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Palkansaajien tutkimuslaitos / Ennusteryhmä

Seija Ilmakunnas

Mari Kangasniemi

Markku Lehmus

Eero Lehto

Heikki Taimio

Ennuste on julkaistu 3.4.2012

Kasvun hitain vaihe 
on ohi
Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bruttokansantuote 
kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. 
Nojaudumme näin edelleen viime elokuussa esittämäämme arvioon siitä, että 
kesällä 2011 kärjistynyt Euroopan velkakriisi ei johda vuoden 2009 kaltaiseen 
taantumaan kehittyneissä maissa ja ettei Suomen kokonaistuotanto supistu 
tänä vuonna. Osin Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien voimakkaiden 
raha- ja rahoitusmarkkinainterventioiden ansiosta velkariisi alkoi laantua 
tämän vuoden alussa. Tätä käännettä selittää myös suhdannetilanteen 
omaehtoinen koheneminen erityisesti USA:ssa.

K
ehitys Euroopassa on varsin kaksijakoista. Finanssipolitiikkaansa 

voimakkaasti kiristäneet kriisimaat ovat taantumassa vielä aina-

kin tänä vuonna. Talouskehitys on selvästi parempaa Keski- ja 

Pohjois-Euroopan maissa. Suomen viennin suhteellisen vähäinen 

riippuvuus Etelä-Euroopan kriisimaista tekee mahdolliseksi sen, että 

kokonaistuotantomme kasvaa vuosina 2012 ja 2013 muuta Euroop-

paa nopeammin. 

Suhteellisen epävakaa tilanne Euroopan rahoitusmarkkinoilla ja fi-

nanssipolitiikan yliampuva kiristys velkakriisimaissa seurausvaiku-

tuksineen muodostaa riskin Suomenkin lähivuosien talouskasvulle. 

Metsäteollisuuden ja elektroniikkateollisuuden vaikeudet ovat myös 

heikentäneet vientiämme ja siten laajemminkin kansantalouttamme. 

Kuitenkin pelko siitä, että Suomen teollisuus olisi rakenteellisesti niin 

Talousennuste 2012–2013
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heikko, että vaihtotase olisi muodostumassa pysyvästi alijää-

mäiseksi, vaikuttaa ennenaikaiselta. Näköpiirissä oleva palve-

lutaseen trendinomainen parantuminen rajoittaa vaihtotaseen 

heikentymistä niin, että se on jo vuonna 2013 tasapainossa.

Suhteellisen voimakas kotimainen kysyntä ja julkisen talou-

den hidas kasvu lähes poistivat Suomen koko julkisen sekto-

rin alijäämän jo viime vuonna. Valtionkin talouden alijäämä jäi 

ennakoitua huomattavasti pienemmäksi. Odotettavissa oleva 

kohtuullinen talouskasvu vuosiksi 2013–2015 sekä hallituksen 

vakauttamistoimet aikaansaavat julkiseen talouteen tuntuvan 

ylijäämän, minkä vuoksi Suomen kestävyysvajeenkin voidaan 

sanoa olevan selvästi pienempi kuin mitä esimerkiksi valtiova-

rainministeriö on toistaiseksi arvioinut.

Euroalueen velkakriisi on helpottamassa

Euroopan velkakriisi on jatkoa vuoden 2009 taantumalle. Kun 

julkinen sektori pehmensi yksityisen sektorin romahdusta, yk-

sityisen sektorin velat alkoivat muuttua julkisiksi veloiksi. Niissä 

maissa, joissa vaihtotase oli alijäämäinen ennen vuosien 2008–

2009 kriisiä ja joissa myös julkinen talous oli lähtökohtaisesti 

heikko, julkinen rahoitusalijäämä kasvoi myös eniten. Tämän 

seurauksena pääomamarkkinoiden luottamus valtioiden ky-

kyyn selviytyä veloistaan heikkeni jyrkästi. Tätä vaikutusta vain 

lisäsi se, että joissakin maissa yksityisen sektorin romahdus se-

littyi asuntoluottokuplasta. Valtion velkakriisiin joutuneita mai-

ta ovat Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka ja Portugali. Tunnetusti 

Kreikan kriisi on syvin ja sen ratkaiseminen on vaatinut eniten 

tukea muilta euromailta, EU:lta ja IMF:ltä.

Kaikissa kriisimaissa finanssipolitiikkaa on kiristetty tuntuvas-

ti, mikä supistaessaan kotimaista kysyntää on heikentänyt myös 

työmarkkinoita. Tiukan finanssipolitiikan seurauksena kauppa- ja 

vaihtotaseet ovat vahvistuneet merkittävästi lähes kaikissa kriisi-

maissa, ja esimerkiksi Kreikassa valtiontalouden alijäämä supis-

tui tämän vuoden tammi-helmikuussa huomattavasti vuoden-

takaisesta. Myös Italian, Espanjan ja Irlannin julkinen talous on 

vahvistumassa. Sen sijaan Portugalissa julkinen talous on ainakin 

vielä toistaiseksi heikkenemässä. Kriisimaiden julkisen talouden 

tasapainottuminen sekä EKP:n toimet – erityisesti sen viime jou-

lukuussa tekemä päätös alkaa myöntää pankeille 3 vuoden rahoi-

tusta – on palauttanut pääomamarkkinoiden luottamusta erityi-

sesti Italian ja Espanjan valtioiden kykyyn selviytyä veloistaan.

Euroalueen hallitusten päätökset nostaa Euroopan väliaikai-

sen vakausrahaston (ERVV) luotonantokapasiteetti 440 miljar-

diin euroon ja tukea sen avulla kriisimaita ovat myös osaltaan 

lievittäneet Euroopan velkakriisiä. Saksan hallituksen johdolla 

päätetyillä toimilla lisätä budjettikuria euroalueella on voinut 

olla samansuuntainen vaikutus. Tosin tässä yhteydessä sovit-

tu säätelymekanismi, johon sisältyy julkisen sektorin rakenteel-

lisenkin alijäämän kontrolli, voi osoittautua hankalaksi toteuttaa 

ja jopa sellaiseksi, että se vaikeuttaa liiaksi järkevän suhdanne-

vaihteluita tasoittavan finanssipolitiikan harjoittamista. 

Siirtymistä pysyvään vakausmekanismiin (EVM) aikaistettiin 

ensi kesään. Pysyvän rahaston lainanantokapasiteetti on alun 

perin 500 miljardia euroa. Näillä näkymin siihen sisällytetään 

väliaikaisen mekanismin (ERVV) kautta kriisimaille myönne-

tyt luotot niin, että sen laskennallinen luotonantokapasiteetti 

nousee noin 700 miljardiin euroon. Pysyvään mekanismiin ei 

tulla lisäämään ERVV:n käyttämätöntä luotonantovaraa, joten 

pysyvän rahaston todelliset resurssit jäävät kuitenkin pienem-

miksi kuin mitä EU:n komissio ja IMF olisivat halunneet.

Euroopan kasvu hidasta vielä tänä vuonna

Jo finanssipolitiikan kiristämisen vaikutuksesta Euroalueen 

kriisimaiden kokonaistuotanto supistuu tänä vuonna ja kasvaa 

ensi vuonna muuta Eurooppaa selvästi hitaammin. On huo-

mattava, että esimerkiksi Ranskassa ja Hollannissa finanssipoli-

tiikkaa on myös kiristetty tuntuvasti. Julkisen talouden säästöt 

ja verojen korotukset eivät voi olla hidastamatta talouskasvua 

laajemminkin Euroopassa. Välittömät kauppavirtavaikutukset 

esimerkiksi kriisimaista muihin maihin määräytyvät kuitenkin 

pitkälti eri maiden sijainnin perusteella. Niinpä kotimaisen ky-

synnän merkittävällä supistumisella kriisimaissa on huomat-

tavasti suurempi negatiivinen vaikutus Ranskan ja Englannin 

vientiin kuin esimerkiksi Suomen ja Ruotsin vientiin.

Euroopan kasvu tasapainoilee tänä vuonna erisuuntaisten 

voimien puristuksessa: muun maailman kasvu, velkakriisin hel-

littäminen sekä eräiden maiden kuten Saksan suhteellisen hy-

vä työllisyystilanne tukee yksityisen kysynnän voimistumista. 

Taulukko 1. Kansainvälinen talous.

Kokonaistuotannon määrän kasvu (%) 2011 2012e 2013e

Yhdysvallat 1,7 2,3 3,0

Eur-17 1,5 0,4 1,4

Saksa 3,0 1,2 2,0

Ranska 1,7 0,8 1,5

Italia 0,2 -0,8 0,5

EU27 1,5 0,6 1,6

Ruotsi 3,9 1,4 2,8

Iso-Britannia 0,8 0,8 1,5

Japani -0,9 2,0 2,5

Venäjä 4,3 4,5 5,0

Kiina 9,2 8,3 8,7

Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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Finanssipolitiikan kiristys kriisimaissa ja myös esimerkiksi Rans-

kassa ja Hollannissa uhkaa latistaa orastavan nousun. Näiden 

voimien ristipaineessa kriisimaiden kokonaistuotanto supistuu 

tänä vuonna, kun taas muut maat yltävät vaatimattomaan kas-

vuun. Euroopan velkakriisin kärjistyminen sellaisiin mittasuh-

teisiin, jotka veisivät myös luottokelpoisuudeltaan vahvat maat 

taantumaan, tuntuu epätodennäköiseltä. Tällainen kriisi ulot-

tuisi jo koko maailmaan.

Euroalueen kokonaistuotanto supistui viime vuoden viimeisel-

lä neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta 

se kasvoi 0,7 prosenttia vuoden takaisesta. Luottamusindikaat-

toreiden mukaan euroalueen taloustilanne ei ole enää juurikaan 

heikkenemässä, mutta toisaalta mitään nopeaa elpymistä ei nii-

den perusteella ole tulossa. Ensimmäiset tiedot talouskehitykses-

tä tämän vuoden alkukuukausina viittaavat siihen, että euroalu-

een kokonaistuotanto olisi supistumassa vielä lisää. PT ennustaa, 

että euroalueen bkt kasvaa tänä vuonna 0,4 prosenttia ja ensi 

vuonna 1,4 prosenttia. Tämän arvion mukaan euroalueen koko-

naistuotanto alkaa taas kasvaa jo tämän vuoden toisesta neljän-

neksestä lähtien. Arviota perustelemme Euroopan ulkopuolel-

la tapahtuneella myönteisellä talouskehityksellä sekä Euroopan 

velkakriisin selvällä hellittämisellä, mikä näkyy muun muassa Ita-

lian ja Espanjan pitkien valtionlainojen korkojen tuntuvana las-

kuna. Koko EU-alueen kokonaistuotanto kasvaa tänä ja ensi 

vuonna 0,2 prosenttiyksikköä nopeammin kuin euroalueella.

Julkinen talous jarruttaa euroalueen kasvua etenkin tänä 

vuonna. Muu kotimainen kysyntä – yksityinen kulutus ja inves-

toinnit – kasvaa tänä vuonna keskimäärin noin 0,5–1 prosentin 

vauhtia. Ensi vuonna sen kasvu kuitenkin vauhdittuu noin yh-

den prosenttiyksikön tämänvuotisesta. Ulkomaankauppa tu-

kee euroalueen talouskasvua kumpanakin vuonna.

Jakaantuneen Euroopan Etelä on kriisissä

Euroopan talouskehitys on tänä ja vielä ensi vuonna verraten 

kaksijakoista. Kriisimaissa finanssipolitiikan tuntuva kiristymi-

nen hidastaa kasvua. Vientimarkkinoiden kautta tämä latistaa 

myös muun Euroopan kasvua, mutta tästä huolimatta erot kas-

vuvauhdissa muodostuvat merkittäviksi. Espanjassa, Italias-

sa, Kreikassa ja Portugalissa kokonaistuotanto supistuu tänä 

vuonna. Ensi vuonna enää Kreikan bkt on laskussa. 

Saksassa finanssipolitiikan tiukalta kiristykseltä vältytään. 

Työllisyyden pysyminen hyvänä sekä palkkojen jopa muuta 

Eurooppaa nopeampi nousu tukevat yksityisen kulutuksen el-

pymistä. Osittain sijoittajavetoisen rakentamisen vilkastumi-

nen lisää investointeja. Ennustamme Saksan kokonaistuotan-

non kasvavan tänä vuonna 1,2 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 

prosenttia. Tässä ennusteessa kasvu on nopeampaa kuin mitä 

useat saksalaiset tutkimuslaitokset ovat toistaiseksi arvioineet. 

Näkemyseron aikaansaa käsityksemme, jonka mukaan ulko-

maankauppa tukee Saksan kasvua myös lähivuosina. Etelä-Eu-

roopan vientimarkkinoiden supistumisen vastapainoksi Sak-

san teollisuus pystyy kuitenkin lisäämään vientiä tämän alueen 

ulkopuolelle, jossa kasvu kuitenkin jatkuu kohtalaisena.

Ruotsin kasvu hitaampaa kuin Suomessa

Ruotsin kokonaistuotannon kasvuvauhti laski jyrkästi viime vuo-

den lopulla, kun sen vienti tyrehtyi eurokriisin vaikutuksesta. Täs-

tä huolimatta maan bkt kasvoi viime vuonna lähes 4 prosenttia. 

Taloustilanteen heikentyminen viime kuukausina on jo heijas-

tunut Ruotsin työmarkkinoille niin, että työttömyysaste oli tam-

mi-helmikuussa jo Suomen tason yläpuolella. Ennustamme, että 

Ruotsinkin talous kääntyy uudelleen nousuun jo tämän vuoden 

toisella neljänneksellä. Sen bkt kasvaa tänä vuonna 1,4 prosent-

tia ja ensi vuonna jo 2,8 prosenttia. 

Baltian maiden talouskasvu on tänä vuonna 2–3 prosenttia 

ja ensi vuonna tätä jo selvästi vauhdikkaampaa. Myös Tanskas-

sa ja Puolassa kasvu on suhteellisen nopeaa. Euroalueen kriisi-

maiden lisäksi kasvu jää tänä vuonna verraten hitaaksi Hollan-

nissa, Tshekissä ja Unkarissa.

Yhdysvalloissa käänne parempaan jo viime 
vuoden lopulla

Yhdysvaltain talouskasvu hidastui viime vuonna 3 prosentista 

1,7 prosenttiin. Bkt:n kasvua pitivät yllä yksityinen kulutus, yri-

tysten investoinnit sekä vienti. Asuntoinvestoinnit olivat vielä 

jäässä. Asuntokuplan puhjettua muutama vuosi sitten asunto-

Kuvio 1. Euroalueen teollisuustuotanto ja euron dollarikurssi 
2000:01–2012:02.

Lähde: EKP, Eurostat.
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jen hinnat ovat laskeneet jo vuoden 2004 tasolle, ja myyntiin 

on yhä tulossa runsaasti pakkolunastettuja asuntoja. Tämä hi-

dastaa asuinrakentamisen vilkastumista. 

Viime vuodenvaihteen molemmin puolin alkoi Yhdysvaltain 

taloudessa näkyä kasvun lievän nopeutumisen merkkejä. Ko-

titalouksien velat ja niiden korot ovat alentuneet niin, että ve-

lanhoitokulut suhteessa tuloihin ovat jo pudonneet normaali-

tasolle. Kotitalousluotot ovatkin taas alkaneet kasvaa samalla 

kun luottamusindikaattorit ovat parantuneet. Asuntoraken-

tamisessa on jo kolmanneksen kasvua vuodentakaiseen ver-

rattuna, ja koska taso on yhä alhainen, on kasvuvaraa paljon. 

Myös teollisuudessa näkymät ovat parantuneet ja investoinnit 

hyvässä vauhdissa, mutta viennin kasvu on hidastunut selväs-

ti. Työllisten määrän kasvu on nopeutunut, joskin vielä toistai-

seksi vain väestön suhteellisen nopean kasvun tahtiin. Niinpä 

havaitusta työttömyysasteen alenemisesta valtaosa selittyy 

osallistumisasteen alenemisella. Ennustamme Yhdysvaltain ta-

louskasvun kiihtyvän maltillisesti tänä vuonna 2,3 prosenttiin 

ja ensi vuonna 3 prosenttiin.

Yhdysvaltain talouskasvua tukee merkittävästi se, että kes-

kuspankki Fed on ilmoittanut pitävänsä ohjauskorkonsa nollan 

tuntumassa vuoden 2014 lopulle asti. Huomattava elvytysvai-

kutus on ollut lisäksi työnantajamaksujen alennuksen ja työt-

tömyyskorvausten maksuajan pidennyksen jatkamisella kulu-

van vuoden loppuun. Ennusteessa niiden oletetaan pysyvän 

voimassa myös 2013. Valtion budjetissa 2013 on myös jatkoa 

suurimmalle osalle aiemmista veronkevennyksistä. Presidentin 

ja kongressin vaalit marraskuussa saattavat muuttaa seuraavan 

vuoden talousnäkymiä tuntuvasti.

Kiinassa muutetaan kasvustrategiaa

Kiinasta tuli viime vuonna ostovoimakorjatuin bkt-luvuin mi-

tattuna euroaluetta suurempi talous. Maan talouskasvu hidas-

tui viime vuonna koko ajan ja jäi 9,2 prosenttiin. Kasvustrategi-

aa on päätetty muuttaa niin, että tavoite on hieman aiempaa 

alempi, 7,5 prosenttia, ja samalla painopistettä siirretään inves-

toinneista kulutukseen, jonka bkt-osuus on viime aikoina vai-

punut poikkeuksellisen matalalle tasolle, vain noin kolmannek-

seen. Tämä edellyttää palkkojen ja sosiaaliturvan huomattavaa 

nousua, mikä nakertaa maan vientiteollisuuden kilpailukykyä. 

Tuotantorakennetta ei voida uudistaa kovin nopealla aikatau-

lulla. Kasvustrategian muutos saattaa siis tietää ainakin tilapäi-

siä vaikeuksia. 

Riskiä, että Kiinan kasvu hidastuu rajusti, ei voida sulkea pois, 

mutta sitä voidaan pitää verraten vähäisenä. Osittain itsehallin-

nolliset maakunnat ylläpitävät osaltaan nopeata kasvua. Niis-

tä useilla kasvutavoitteet liikkuvat yhä 12–14 prosentin tasolla. 

Jos toisaalta talouskasvu uhkaisi hyytyä liikaa, on maan johdol-

la käytettävissään hyvin vahvoja elvytyskeinoja. Julkisia meno-

ja on helppo lisätä. Keskuspankki kontrolloi valuuttakurssia, ja 

sillä on runsaasti liikkumavaraa niin ohjauskoron kuin pankki-

en reservivaatimusten ja muunkin ohjailun suhteen. Kiinan ta-

louskasvun ennustetaan jäävän tänä vuonna 8,3 prosenttiin, 

mistä se vuonna 2013 nopeutuu 8,7 prosenttiin.

Japanissa valoa näkyvissä

Vuosi sitten tapahtuneet maanjäristys, tsunami ja ydinkatastrofi 

painoivat Japanin taantumaan; kokonaistuotanto aleni 0,7 pro-

senttia. Maan ydinvoimalat odottavat turvatarkastuksia, minkä 

takia kolmannes maan sähköntarpeesta joudutaan korvaamaan 

tuontienergialla ja säästöillä. Jälleenrakennusta hidastavat valta-

va jätemäärä ja työvoimapula. Selviä merkkejä paremmasta on 

kuitenkin jo näkyvissä: kuluttajien ja yritysten luottamus on ol-

lut nousussa jo yli puoli vuotta ja työllisyyskin paranee. Viennin 

lasku on pysähtymässä. Japanin bkt:n ennustetaan yltävän tänä 

vuonna 2 prosentin ja ensi vuonna 2,5 prosentin kasvuun.

Kehittyvien maiden kasvu nopeutuu hieman

Tänä vuonna kehittyneiden maiden ostovoimakorjatun bkt:n 

osuus maailmantaloudesta putoaa jo alle puoleen. Kasvu on 

niitä paljon vauhdikkaampaa useissa kehittyvissä maissa, joista 

– Kiinan ohella – suurimmat ovat Japanin kokoiseksi jo yltänyt 

Intia sekä samankokoiset Brasilia ja Venäjä.

Kuten niin monissa muissakin maissa Intiassa kasvu hiipui 

selvästi viime vuoden loppua kohti ja jäi koko vuonna 7,3 pro-

Kuvio 2. USA:n talouden indikaattoreita 1990:10–2012:04.

Lähde: ISM, University of Michigan.
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senttiin. Taustalla oli viennin heikkous ja inflaation torjunta ko-

ronnostoilla. Kasvun arvioidaan edelleen hidastuneen alku-

vuodesta, minkä jälkeen se piristyy uudelleen viennin elpyessä 

ja rahamarkkinoiden keventyessä. Sen ennustetaan kiihtyvän 

tämän vuoden 7 prosentista ensi vuoden 8 prosenttiin. 

Venäjän kasvu nopeutui lähes 5 prosentin vauhtiin viime vuo-

den jälkipuoliskolla öljyn kallistumisen, kuluttajaluottamuksen 

ja poikkeuksellisen hyvän maataloussadon ansiosta. Alkuvuo-

desta kasvu näyttää hidastuneen hiukan, ja jatkossa maa tar-

vitseekin uusia nousun eväitä. Inflaation vaimennuttua 10 pro-

sentin tasolta alle neljään prosenttiin on keskuspankilla varaa 

alentaa korkoja. Vasta valittu presidentti Putin antoi melko mit-

tavia vaalilupauksia, joita toteutetaan vähitellen lähiaikoina. Val-

tion velka on hyvin pieni, ja odotettavissa onkin veronkeven-

nyksiä, julkisen sektorin palkkojen ja eläkkeiden korotuksia sekä 

investointihankkeita. Kotimaisen kysynnän kasvu lisää voimak-

kaasti tuontia, mutta vaihtotaseessa ja valuuttavarannossa on 

tähän varaa. Maan talouskasvu vauhdittuu jatkossa hieman, tä-

nä vuonna 4,5 prosenttiin ja ensi vuonna 5 prosenttiin.

Brasiliassa nähtiin viime vuonna kasvun selvä hiipuminen, ja 

se jäi koko vuonna 3,8 prosenttiin. Inflaation hidastuttua tavoi-

tevyöhykkeelleen, alle 6 prosenttiin, ohjauskorkoa on laskettu, 

mikä yhdessä valuuttamarkkinainterventioiden kanssa jarrut-

taa maan valuutan vahvistumista. Kasvu näyttääkin piristyvän 

hieman kuluvan vuoden aikana ja yltää 3,5 prosenttiin. Maail-

mantalouden mukana sen ennustetaan kiihtyvän 4,5 prosent-

tiin vuonna 2013. 

Kaiken kaikkiaan nousevien ja kehittyvien talouksien kasvu 

jatkuu vahvana. Lähi-itä, Afrikka ja suurin osa Latinalaista Ame-

rikkaakin ovat vielä suhteellisen pieniä tekijöitä, mutta Meksi-

ko, Etelä-Korea, Indonesia ja Turkki yltävät jo samaan suuruus-

luokkaan kuin esimerkiksi Australia ja Kanada – ja ne kasvavat 

tuntuvasti nopeammin.

Raaka-aineiden hinnoissa nousua

Viimeksi kuluneen vuoden aikana monien keskeisten raaka-

aineiden hinnat ovat laskeneet selvästi. Nyt kun maailmanta-

louden kasvunäkymät ovat jonkin verran kirkastuneet, hinnat 

ovat jo kääntyneet varovaiseen nousuun, joka jatkuu pitem-

män päällekin. öljyn (Brent-laadun) hinta on jo alkuvuonna 

noussut runsaat 10 prosenttia viime vuoden keskimääräiseltä 

111 dollarin tasolta. Euroissa nousu on ollut hieman suurempi, 

mutta kaiken kaikkiaan hintasokki on ollut selvästi pienempi 

kuin viime vuonna. Nousua ovat aiheuttaneet erityisesti Iraniin 

kohdistuvat sanktiot ja varautuminen niihin varastojen lisäämi-

sellä. Merkittäviä riskitekijöitä ovat Iranin tilanteen kärjistymi-

nen ja muut öljyn tarjontaa leikkaavat häiriöt eri maissa. Odo-

tamme, että öljyn hinta jää tänä vuonna keskimäärin hieman 

yli 120 dollarin tasolle. Ensi vuonna se voi alentua hieman, mi-

käli nykyisten poikkeustekijöiden vaikutus hiipuu.

Korot pysyvät matalina

Euroalueen kuluttajahintojen nousu hidastuu tänä vuonna 0,4 

prosenttiyksikköä 2,3 prosenttiin ja ensi vuonna 2,0 prosenttiin. 

Inflaation hidastumista selittää ennen kaikkea odotettu öljyn 

hintakehitys. Näin ollen Euroopan keskuspankille ei näyttäisi 

syntyvän tarvetta muuttaa ohjauskorkoaan, joskin on otetta-

va huomioon, että sen hieman ale kahden prosentin inflaatio-

tavoite koskee 18–24 kuukauden aikaväliä, joka pian viittaa jo 

vuosiin 2014–2015. EKP:n rahapolitiikka on joka tapauksessa 

keveää ennustejakson aikana, joskin poikkeustoimista ollaan 

kuitenkin irtautumassa jo ensi vuonna. Tämä heijastuu korkoi-

hin niin, että ne nousevat ”normaalimmalle” tasolle. Pitempiä 

korkoja nostaa myös näköpiirissä oleva ohjauskoron mahdol-

linen nosto vuodesta 2014 alkaen. Sitä mukaa kun talouskas-

vu vahvistuu, myös pelko inflaation riistäytymisestä vahvistuu. 

Tämä pelko on nostanut päätään jo Saksassa. Jos euroalueen 

talous kehittyy ennustettua paremmin, EKP:n koron nostot voi-

vatkin alkaa jo ensi vuoden lopulla.

Euron arvo dollareissa heikkeni syyskuun ja tammikuun väli-

senä aikana yli 10 prosenttia, mutta sen jälkeen kurssi on nous-

sut muutaman prosentin ja pysynyt hieman yli 1,30:n tasolla jo 

jonkin aikaa. Ennusteessa ei oleteta kurssin muuttuvan nyky-

tasolta, sillä euroalueen kriisin odotetaan pysyvän hallinnassa. 

Muiden valuuttakurssien osalta on erityisen merkillepantavaa, 

että Kiina näyttää pysäyttäneen valuuttansa vahvistumiske-

hityksen nyt, kun sen ulkomaankaupan ylijäämä on sulanut. 

Ruotsin kruunu on pysynyt melko vahvana suhteessa euroon, 

ja aivan viime kuukausina Venäjän rupla on vahvistunut tun-

tuvasti.

Palvelutaseen ylijäämä tasapainottaa kauppataseen 
alijäämää

Viime vuonna Suomen tavaroiden ja palvelusten vienti supistui 

0,8 prosenttia. Vastaavasti tuonti pysyi lähes ennallaan. Tavara-

tuonti kasvoi tavaravientiä 4 prosenttiyksikköä nopeammin. 

Tämä sekä tuontihintojen vientihintoja noin 3,5 prosenttiyk-

sikköä nopeampi nousu teki kauppataseeseen noin miljardin 

euron alijäämän. Tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan pal-

veluiden tase olisi ollut vain 25 miljoonaa euroa ylijäämäinen, 

mutta Suomen Pankin tätä tuoreemman tilaston mukaan tuo 

ylijäämä olisikin ollut 926 miljoonaa euroa. Suomen Pankin 
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mukaan tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämä olisi ollut 

viime vuonna vain 189 miljoonaa euroa.

Koko viennin ja tuonnin kasvulukua pienensi joka tapauk-

sessa palveluiden ulkomaankaupan tuntuva pudotus. Tosin 

Suomen Pankin lukujen valossa Tilastokeskuksen arvio, jonka 

mukaan palveluiden vienti supistui viime vuonna 8,6 prosent-

tia, korjaantunee ylöspäin noin -4 prosenttiin. Vaihtotase oli 

Suomen Pankin mukaan viime vuonna vajaat 1,3 miljardia eu-

roa alijäämäinen. Sitä heikensi kauppataseen ohella tulonsiir-

tojen merkittävä alijäämäisyys.

Kansainvälisen talouden kasvun tasaantuminen ja lievä 

vauhdittuminen tänä vuonna vahvistaa vientiämme. Tavara-

tuonti kasvaa kuitenkin edelleen tavaravientiä nopeammin, 

ja tämän lisäksi vaihtosuhteemme heikkenee edelleen. Niin-

pä kauppataseen alijäämä kasvaa tänä vuonna runsaalla mil-

jardilla eurolla 2,3 miljardiin euroon. Tämän vastapainoksi pal-

velutaseen ylijäämä kasvaa lähes 1,5 miljardiin euroon, kun ne 

poikkeukselliset tekijät, jotka supistivat palveluiden vientiä vii-

me vuonna, väistyvät. Palvelutaseen vahvistuminen ja kauppa-

taseen heikkeneminen heijastaa vientielinkeinojenkin palve-

luvaltaistumista. Tämän mukaan teollisten yritysten viennistä 

yhä suurempi osa voidaan luokitella uuden tiedon vienniksi, 

minkä lisäksi teollisuuteen kuulumattomien vientiin suuntau-

tuneiden palveluyritysten osuus kokonaistuotannosta on sel-

vässä nousussa.

Ensi vuonna talouden selvä elpyminen vientimarkkinoillam-

me voimistaa ulkomaankauppaamme lähes kaikilta osin. Sekä 

tavaroiden että palveluiden vienti kasvaa tuontia nopeammin, 

ja tavaravienninkin hinta nousee jo lähes yhtä paljon kuin ta-

varatuonnin hinta. Niinpä kauppataseen alijäämä supistuu va-

jaaseen 2 miljardiin euroon ja palvelutase ylittää jo 2 miljardia 

euroa. Ensi vuonna vaihtotase onkin jo niukasti, noin 200 mil-

joonaa euroa ylijäämäinen.

Tehdasteollisuus elpyy ensi vuonna

Suomen tehdasteollisuus kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia ja 

ensi vuonna noin 4 prosenttia. Teollisuuden kasvua hidastaa 

ennen kaikkea paperiteollisuuden alaspäin suuntautuva tren-

di, vaikka alan tuotanto elpyy jo tämän vuoden aikana alku-

vuoden matalista lukemista. Sen sijaan elintarviketeollisuus, 

jota vauhdittaa vienti Venäjälle, ja metallin jalostus, joka saa 

vauhtia kansainvälisen talouden elpymisestä, tukevat teolli-

suuden kasvua. Eurokriisin aikaansaama varovaisuus ja rahoi-

tuksen pullonkaulat ovat vähentäneet teollisia investointeja 

etenkin Euroopassa, mikä on hidastamassa kone- ja laitete-

ollisuuden ja teknisten palveluiden nopeahkoa kasvua. Elekt-

roniikkateollisuudessa tuotannon kasvu päässee parempaan 

vauhtiin vasta myöhemmin tänä vuonna, kun Nokia tuo uusia 

puhelimia markkinoille. Kemian teollisuus ja sähkölaitteiden 

valmistus kasvavat muuta teollisuutta jonkin verran nopeam-

min.

Sähkön ja lämmön tuotanto vauhdittuu tänä vuonna, kun 

raskas teollisuus elpyy ja sääoloihin liittyvien poikkeustekijöi-

den vaikutus pienenee. Rakentamisen vauhti hidastuu, mut-

ta se kasvaa kuitenkin tänä vuonna vajaat 2 prosenttia ja en-

si vuonna jo 4 prosenttia. Palvelutoimialoista kiinteistö- ja 

liike-elämän palvelut kasvavat suhteellisen vauhdikkaasti, tänä 

vuonna vajaat 3 prosenttia ja ensi vuonna jo 5 prosenttia. Kau-

pan ja kuljetusten kasvu hidastuu selvästi, ja julkiset palvelut 

eivät kasva ensi vuonna enää lainkaan.

Asuinrakentaminen hiljenee – muu rakentaminen 
kasvaa edelleen

Investointien kokonaismäärä kasvoi viime vuonna noin 4,6 

prosenttia. Neljännesvuosittainen kasvu kuitenkin hidastui 

vuoden loppua kohden. Hiipuvat suhdanneodotukset tulevat 

vaikuttamaan myös kuluvan vuoden investointeihin, mutta 

vuonna 2013 niissä koetaan hieman piristyvää kasvua.

Asuntorakentaminen jatkoi vuoden 2011 alussa nousua, 

mutta kasvuvauhti hiipui ja vuoden viimeisellä neljänneksel-

lä asuinrakentamisen volyymi laski jo hieman edellisen vuo-

den viimeiseen neljännekseen verrattuna. Asuinrakentami-

sen taso säilyy tänä vuonna liki ennallaan: volyymiä ylläpitää 

korjausrakentaminen, vaikka uudisrakentaminen todennä-

köisesti supistuu. Muu talonrakentaminen kasvoi vielä viime 

2011 2011 2012e 2013e

Mrd. € Määrän muutos (%)

Bruttokansantuote 191,6 2,9 1,9 2,6

Tuonti 75,9 0,1 3,0 5,4

Kokonaistarjonta 267,5 2,0 2,2 3,4

Vienti 74,9 -0,8 4,3 7,1

Kulutus 151,0 2,6 1,7 1,0

– yksityinen 105,3 3,3 2,2 1,3

– julkinen 45,7 0,8 0,5 0,4

Investoinnit 36,7 4,6 1,8 3,6

– yksityiset 31,9 5,0 2,5 4,5

– julkiset 4,8 2,4 -2,4 -2,6

Varastojen muutos  
(ml. tilastollinen ero)1 4,9 0,3 -0,3 0,4

Kokonaiskysyntä 267,5 2,0 2,2 3,4

Taulukko 2. Kysynnän ja tarjonnan tase.

1 Määrän muutos on prosenttiyksikköä bkt:hen.
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja se jatkaa lievää kasvua 

kuluvana vuonna. Sekä asunto- että muu rakentaminen kas-

vavat ripeämmin ensi vuonna, asuinrakentaminen noin 3 pro-

sentin ja muu rakentaminen noin 4,5 prosentin vuosivauhtia. 

Maa- ja vesirakennuksessa koettiin viime vuonna supistumis-

ta. Täksi ja ensi vuodeksi ennustamme kuitenkin noin 2,5 pro-

sentin kasvua.

Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 12 pro-

senttia. Vuoden sisällä kasvu vahvistui loppuvuotta kohden. 

Epävarmat talousnäkymät kuitenkin heikentävät näiden inves-

tointien kasvua voimakkaasti tänä vuonna: ennustamme niihin 

3 prosentin reaalikasvua. Ensi vuonna paranevat näkymät nos-

tavat reaalisen kasvun neljään prosenttiin.

Kaiken kaikkiaan yksityisten investointien määrän ennuste-

taan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 

prosenttia. Julkiset investoinnit supistuvat tänä vuonna 2,4 

prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia lähinnä kuntien kire-

än taloustilanteen vuoksi.

Työllisyyden kasvu takkuaa kuluvana vuonna mutta 
kiihtyy ensi vuonna

Työllisyys kasvoi viime vuoden aikana keskimäärin 1,1 pro-

senttia. Kuluvan vuoden tammikuussa työllisyys pysyi jota-

kuinkin ennallaan ja kasvoi helmikuussa 1,3 prosenttia. Hi-

dastuvasta talouskasvusta johtuen työllisyyden kasvu on 

loppuvuonna ja ensi vuonna viime vuotta hitaampaa. Ennus-

tamme, että kuluvan vuoden aikana työllisyys kasvaa kes-

kimäärin 0,5 prosentin vauhtia. Vuonna 2013 kasvu piristyy 

hieman ja on keskimäärin 1 prosenttia. Työpaikkojen määräl-

lä mitattuna kasvu on tänä vuonna 12 000 työpaikkaa ja ensi 

vuonna 24 000 työpaikkaa.

Taantuman aikana tyypillisesti väestön työvoimaosuus las-

kee, koska vaille työtä jääneitä poistuu työvoimasta aktiivisen 

työnhaun loppuessa. Työtilanteen parantuessa työvoimaosuus 

yleensä jälleen kasvaa. Myös Suomen väestön ikärakenteen 

vanheneminen myötävaikuttaa työvoimaosuuden pienene-

miseen, koska työvoimaosuus on kasvavissa vanhemmissa ikä-

luokissa alempi. Viime vuonna työvoimaosuus pysyi muuttu-

mattomana. Työllisyystilanteen hitaan paranemisen ja väestön 

ikääntymisen ansiosta suuria muutoksia työvoimaosuuteen 

ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessakaan. Siten työvoima-

osuus kasvaa tänä ja ensi vuonna 0,1 prosenttiyksikköä.

Työllisyyden ja työvoiman määrän muutosten yhteisvaiku-

tuksesta työttömien määrä pysyy tänä vuonna ennallaan ja 

laskee ensi vuonna 15 000 henkilöllä. Työttömyysaste on tänä 

vuonna keskimäärin 7,8 prosenttia eli sama kuin viime vuonna 

ja laskee ensi vuonna 7,2 prosenttiin.

Nuorisotyöttömyys eli 15–24 -vuotiaiden työttömyys on ol-

lut erityisen huolen aiheena vuoden 2009 talouskriisin jälkeen. 

Nuorten työttömyys kasvoi työvoimatutkimuksen mukaan voi-

makkaasti vuonna 2009 ja vielä vuoden 2010 alkukuukausina, 

mutta se on sittemmin tasaantunut ja kääntynyt lievään las-

kuun. Viime vuonna työllisten nuorten määrä kasvoi 3,6 pro-

senttia ja nuorten työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksikköä 

edelliseen vuoteen verrattuna. Nuorisotyöttömyys on kuiten-

kin edelleen selvästi korkeampi kuin ennen vuoden 2009 taan-

tumaa. Nuorten työttömyysaste nousi tammikuussa hieman 

vuodentakaiseen verrattuna ja laski helmikuussa.

Työvoimatutkimuksen nuorisotyöttömyyslukujen tulkinta 

on sikäli ongelmallista, että osa työllisistä ja työttömistä nuo-

rista on samanaikaisesti opiskelijoita. Hidas työllisyyden kas-

vu kuitenkin vaikuttanee kuluvan ja ensi vuoden aikana myös 

nuorten työllistymismahdollisuuksiin, ja nuorille suunnatut 

toimenpiteet kuten yhteiskuntatakuun toteuttaminen ovat oi-

keansuuntaisia.

Työn määrän sopeutuminen taloudessa tapahtuu paitsi työl-

lisyyden myös työtuntien kautta. Tyypillisesti työtunnit sopeu-

tuvat talouden käänteissä aluksi työllisyyttä enemmän, koska 

tunteja on helpompaa sopeuttaa kuin työllisten määrää. Niin-

pä tuotannon kääntyessä taas kasvuun työtunnit myös alka-

vat nousta ennen työllisyyslukuja. Noususuhdanteen jatkuessa 

kehitys kääntyy niin, että työllisyys kasvaa hieman enemmän 

kuin työtunnit. Vuonna 2011 työtunnit kasvoivat vain hieman 

vähemmän kuin työllisyys eli 0,9 prosenttia. Työtuntien kasvua 

vähentävät tänä vuonna lomautukset ja ylitöiden vähenemi-

nen. Tänä vuonna työtunnit kasvavat 0,2 prosenttia eli hieman 

hitaammin kuin työllisyys. Ensi vuonna ne lisääntyvät yhden 

prosentin ja näin samaa tahtia työllisyyden kanssa.

Kuvio 3. Teollisuuden luottamus ja teollisuustuotanto Suomessa 
1993:10–2012:04.

Lähde:  Eurostat.
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Talouden kasvu ja taantuminen tapahtuvat osittain myös 

tuottavuuden kasvun kautta. Tuottavuus kasvoi viime vuon-

na 2 prosenttia. Tänä vuonna tuottavuus kohenee 1,7 prosent-

tia bkt:n kasvaessa 1,9 prosenttia ja työtuntien 0,2 prosenttia. 

Vuonna 2013 tuottavuus kasvaa vastaavasti 1,6 prosenttia.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste perustuu 

EMMA-mallin tuottamiin ennusteuriin. Mallin antama bkt-en-

nuste on yhdenmukainen PT:n ennusteen kanssa.

Veronkorotukset vauhdittavat inflaatiota

Kuluttajahinnat kohosivat viime vuonna hieman hidastuvaan 

tahtiin, ja koko vuoden nousuksi jäi 3,4 prosenttia. Alkoholin, 

tupakan, ajoneuvojen, arpajaisten, makeisten, lehtien, partu-

ri- ja kampaamopalveluiden sekä polttoaineiden verojen ko-

rotukset sekä asumisen ja ruuan kallistuminen ylläpitävät 

inflaa tiota edelleen alkuvuodesta, mutta koko vuoden 2012 

inflaatio on jäämässä noin puoli prosenttiyksikköä viimevuo-

tista hitaammaksi. Ruuan, asumisen, liikenteen ja eräiden mui-

den tuoteryhmien hintojen nousu on hidastunut selvästi ve-

ronkorotuksista huolimatta. Ensi vuonna arvonlisäveron yhden 

prosenttiyksikön korotus nostaa kuluttajahintoja yhteensä 

runsaalla puolella prosenttiyksiköllä, mikä kääntää inflaatio-

vauhdin uudelleen nousuun, 3,2 prosentin tasolle.

Reaaliansioiden kasvu uhkaa hyytyä ensi vuonna

Viime vuonna palkansaajien reaaliansiot laskivat 0,6 prosent-

tia, kun hintojen nousuvauhti ylitti ansiokehityksen. Vuosi oli 

poikkeuksellinen, sillä reaaliansioiden edellisestä laskusta eh-

ti kulua liki 20 vuotta. Sopimuskorotusten perusteella ansiot 

nousivat keskimäärin 2 prosenttia ja ansiot kaiken kaikkiaan 

keskimäärin 2,7 prosenttia.

Syksyllä 2011 solmittu työmarkkinoiden kaksivuotinen raa-

misopimus on keskeisin tekijä kuluvan ja ensi vuoden ansio-

kehityksen kannalta. Keskusjärjestöjen välisten neuvottelujen 

pohjalta syntynyt ratkaisu omaksuttiin kattavasti liittotason 

sovellutusten pohjaksi, ja palkansaajista yli 90 prosenttia on 

raamisopimuksen piirissä. Siihen liittyi myös hallituksen vas-

taantulo, joka piti sisällään muun muassa lisätarkistuksen 

valtion tuloveroasteikkoon ja yhteisöveron lisäalennuksen. 

Sopimuksessa on määritelty yhtäläinen palkankorotusten 

kustannusvaikutus eri aloille, mutta liittotason sovellukset 

poikkeavat toisistaan esimerkiksi yleiskorotusten ja paikalli-

sesti sovittavien erien painotuksessa. Kustannusraami ensim-

mäisen 13 kuukauden jakson osalta on 2,4 prosenttia ja seu-

raavan vuoden osalta 1,9 prosenttia. Luvut pitävät sisällään 

palkankorotusten vaikutusten lisäksi mahdollisten muiden 

työehtojen muutosten kustannusvaikutukset. Ansiokehityk-

seen vaikuttaa myös vuonna 2012 maksettava kertaerä 150 

euroa.

Kuluvana vuonna ansiot nousevat 3,2 prosenttia ja 2,7 pro-

senttia ensi vuonna. Inflaation pysytellessä kumpanakin vuon-

na kolmen prosentin tuntumassa polkee reaaliansiokehitys 

suurin piirtein paikallaan. Keskiansiot kasvavat kuitenkin jon-

kin verran nopeammin kuin ansiotasoindeksi. Rakenteellisena 

tekijänä tähän vaikuttaa korkeampaa koulutusta vaativien teh-

tävien osuuden kasvu.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot jatkavat 
kasvuaan

Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat viime 

vuonna 1,5 prosenttia. Palkkasumma kasvoi nimellisesti liki 

5 prosenttia, omaisuus- ja yrittäjätulot yhteensä liki 10 prosent-

tia ja sosiaalietuudet noin 3 prosenttia. Kotitalouksien verot li-

2011 2012e 2013e

Työttömyysaste (%) 7,8 7,8 7,2

Työttömät (1 000) 209 209 194

Työlliset (1 000) 2 474 2 486 2 510

Työllisyysaste (%) 68,6 69,3 70,3

Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) 3,4 2,9 3,2

Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) 2,7 3,2 2,7

Kotitalouksien käytettävissä olevat 
reaalitulot (%) 1,5 1,8 1,1

Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) -0,8 -0,8 0,2

Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) -1,0 -2,3 -2,0

Valtiontalouden rahoitusylijäämä

mrd. € -5,4 -4,5 -1,4

% BKT:sta -2,8 -2,0 -0,6

Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä

mrd. € -0,9 0,5 3,8

% BKT:sta -0,5 0,2 1,8

Velkaantumisaste (Emu-velka)

% BKT:sta 48,6 49,0 47,4

Veroaste, % 42,8 43,5 44,0

Lyhyet korot (3 kk:n euribor) 1,4 0,8 1,1

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v.) 3,0 2,4 2,8

Taulukko 3. Ennusteen keskeisiä lukuja.

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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sääntyivät hieman niiden tuloja nopeammin ja myös kiihtynyt 

inflaatio hidasti ostovoiman kasvua.

Tänä vuonna palkkasumma kasvaa 3,9 prosenttia eli hieman 

hitaammin kuin viime vuonna. Ansiokehitys vauhdittuu jonkin 

verran, mutta palkansaajien työpanoksen lisäys jää selvästi vii-

mevuotista vaisummaksi. Sosiaalietuuksien kasvua vauhditta-

vat muun muassa eläkeläisten lukumäärän kehitys ja sosiaa-

liturvan indeksitarkistukset, jotka kuluvana vuonna ylittävät 

ansiokehityksen. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvavat jatkossa 

hieman ripeämmin kuin työtulot. Kotitalouksien tulojen nimel-

liskasvu jatkuu näin liki yhtä suurena kuin viime vuonna. Vä-

littömän verotuksen muutokset eivät juuri vaikuta ostovoi-

makehitykseen vielä tänä vuonna ja inflaatio hidastuu lievästi. 

Kotitalouksien reaalinen ostovoima kasvaa suurin piirtein sa-

maa tahtia kuin viime vuonna, 1,8 prosenttia.

Vuosi 2013 tuo mukanaan hidastuvan ansioiden nousun ja 

kiristyvän verotuksen. Verotus kiristyy niin valtion kuin kuntien 

ansiotuloverotuksen osalta ja myös vakuutetun työeläkemak-

sut jatkavat nousuaan. Toisaalta työllisyys paranee enemmän 

kuin kuluvana vuonna ja palkkasumma kasvaa samaa tahtia 

kuin kuluvana vuonna. Kiristyvä verotus yhdessä uudelleen 

kiihtyvän inflaation kanssa vaimentaa kuitenkin ostovoiman 

kasvua. Käytettävissä olevat reaalitulot kasvavat ensi vuonna 

hitaammin kuin kuluvana vuonna eli vain reilun prosentin.

Yksityisen kulutuksessa edelleen patoutuneita 
kysyntäpaineita

Yksityinen kulutus kasvoi viime vuonna vauhdikkaasti, 3,3 

prosenttia. Kulutuksen kasvu oli selvästi ripeämpää kuin ko-

titalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu. Säästämisas-

te laskikin samalla tuntuvasti eli reilusta 4 prosentista 1,5 pro-

senttiin.

Patoutuneet kulutustarpeet heijastuvat edelleen yksityi-

seen kulutukseen. Kotitalouksien ostovoima kasvoi jopa krii-

sivuonna 2009 ja on sen jälkeen noussut suhteellisen tasai-

sesti. Kulutus supistui selvästi talouskriisin aikana, mutta 

positiivinen ja tasainen kotitalouksien tulokehitys on antanut 

mahdollisuuden palauttaa tulojen ja kulutuksen suhdetta en-

tiselleen.

Viime vuonna nopeimmin kasvoi kestävien kulutustavaroi-

den kulutus. Sekä puolikestävien tavaroiden että palveluiden 

kulutus lisääntyi niin ikään selvästi, mutta lyhytikäisten tava-

roiden kulutus kasvoi vain vähän. Kulutustarpeita tyydytettiin 

näin ollen eniten niiden hyödykkeiden kohdalla, joiden kulutus 

supistui eniten vuoden 2009 taantuman aikana.

Ennustevuosina kotitalouksien ostovoiman kasvun arvioi-

daan jatkuvan ja keskimäärin päästään tulojen puolentoista 

prosentin vuosikasvuun. Kehitys mahdollistaa sen, että koti-

taloudet voivat edelleen lisätä kulutustaan. Kuluvaa vuotta 

koskevat tiedot kuluttajaluottamuksen paranemisesta ja kau-

pan ja palvelualojen suhdannenäkemyksistä ovat linjassa tä-

män arvion kanssa. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasva-

van tänä vuonna 2,2 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. 

Veronkiristykset vaikuttavat omalta osaltaan kulutuksen kas-

vun hidastumiseen. Säästämisaste laskee edelleen jonkin ver-

ran.

Valtion verotuotot kasvavat

Välillisiä veroja korotettiin tänä vuonna laajalla rintamalla: leh-

titilaukset tulivat arvonlisäveron piiriin samalla kun valmiste-, 

auto- ja ajoneuvoverot nousivat. Valmisteverot kiristyivät tu-

pakan, alkoholin, makeisten, jäätelön, virvoitusjuomien, polt-

tonesteiden ja arpajaisten osalta. Autoveron tarkistus, jonka 

tarkoituksena on myös ohjata kulutusta ympäristöystävälli-

sempään suuntaan, astui voimaan huhtikuun alussa. Verokiris-

tysten ja veropohjan laajenemisen seurauksena välillisten ve-

rojen tuotto kasvaa tänä vuonna 7,8 prosenttia, joka tarkoittaa 

yli 2 miljardin tulonlisäystä valtiolle.

Välillisten verojen tuotto kasvaa myös ensi vuonna. Tähän 

vaikuttaa osaltaan hallituksen kehysriihessä tekemä päätös 

korottaa arvonlisäverokantoja prosenttiyksiköllä ensi vuoden 

alusta lähtien. Arvonlisäverokannan nousu lisää välillisten ve-

rojen kertymää noin 750 miljoonalla eurolla. Yksityisen kulu-

tuksen arvon samalla kasvaessa valtion välillisten verojen ker-

tymän ennustetaan lisääntyvän yhteensä 9 prosenttia ensi 

vuoden aikana.

Kuvio 4. Kuluttajaluottamus ja vähittäiskaupan myynti euroalueel-
la 1990:10–2012:04.

Lähde: Eurostat.
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Viime vuonna valtion keräämät välittömät verot lisääntyivät 

jopa yli 16 prosentin vauhtia. Palkkasumman kasvu ylläpitää tulo-

verokertymää myös tänä vuonna samalla kun valtion veroperus-

teita tarkistetaan inflaation ja ansiotason nousun osalta. Lisäksi 

pääomatulojen verotuksen kahden prosenttiyksikön nousu, ve-

ron porrastus 50 000 euroa ylittävältä osalta ja listaamattomien 

yritysten osinkoverotuksen kiristyminen lisäävät valtion välittö-

miä verotuloja noin 230 miljoonalla tänä vuonna. Asuntolaino-

jen korkovähennyksen supistaminen ja kotitalousvähennyksen 

pienentäminen lisäävät valtion verotuottoja noin 140 miljoo-

nalla eurolla. Valtion yhteisöverotuottoa puolestaan kasvattaa 

kuntien saaman yhteisöverotulo-osuuden aleneminen viidellä 

prosenttiyksiköllä tänä vuonna. Toiseen suuntaan vaikuttaa yh-

teisöverokannan puolentoista prosenttiyksikön lasku. Yhtä kaik-

ki valtion saamat yhteisöverotulot kasvavat ja sen saamat välit-

tömät verotulot lisääntyvät 4,7 prosenttia tänä vuonna.

Vuosien 2013 ja 2014 osalta palkkaverotus kiristyy, sillä an-

siotuloveroasteikon inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä. 

Kiristyksen fiskaalinen vaikutus on yhteensä 800 miljoonaa eu-

roa. Lisäksi hallitus kiristää yli 100 000 euroa vuodessa ansait-

sevien ansiotuloverotusta ensi vuonna luomalla ansiotulove-

rotaulukkoihin uuden veroluokan samalla kun yli miljoonan 

euron perintöjen verotusta nostetaan ja suurten eläkkeiden 

verotusta kiristetään vastaamaan palkkatulojen verotusta. Nä-

mä solidaarisuusverot kasvattavat valtion verotuloja yhteensä 

115 miljoonalla eurolla.

Verotuloja kasvattavat myös varainsiirtoveron korotus ja ki-

lometrikorvausten tiukentaminen. Toisaalta verotukseen teh-

dään myös kevennyksiä, kun lisätään T&K-menojen vero-

vähennysoikeutta ja määräaikaisia kasvukannustimia mm. 

nostamalla listaamattomiin pk-yrityksiin tehtävien sijoitusten 

hankintameno-olettamaa. Edellä mainitut päätökset yhdessä 

palkkasumman kasvun kanssa lisäävät valtion välittömien ve-

rojen kertymää yhteensä 8 prosenttia ensi vuonna.

Valtionosuudet kunnille kasvavat tänä vuonna 3 prosenttia. 

Ensi vuonna kuntien saamia valtionosuuksia karsitaan niin, että 

ne kasvavat enää 2,5 prosenttia tämän vuoden tasosta. Kaiken 

kaikkiaan nopeasti kasvavat verotulot ja suhteellisen hitaasti 

kasvavat menot parantavat valtion rahoitusasemaa huomatta-

vasti ennusteperiodilla. Valtion EDP-alijäämän ennustetaan su-

pistuvan viime vuoden 5,4 miljardista eurosta 4,0 miljardiin tä-

nä vuonna ja 1,4 miljardiin ensi vuonna.

Kunnat haastavassa tilanteessa

Palkkasumman kasvu ja veroäyrin nostot useassa kunnassa 

kasvattavat kuntien tuloverokertymää tänä vuonna. Toisaalta 

kuntien saama osuus yhteisöveroista pienenee viisi prosent-

tiyksikköä viime vuoteen nähden. Yhteensä kuntien saamat 

välittömät verot kasvavat tänä vuonna 3,8 prosenttia. Valtion 

säästötoimet kiristävät kuntataloutta tänä ja ensi vuonna: tä-

nä vuonna toteutetaan 631 miljoonan euron leikkaus kunti-

en valtionosuuksiin, ja lisäksi viimeisimmässä kehysriihessä 

tehdyt päätökset supistavat kuntien saamia valtionosuuk-

sia ensi vuodesta lähtien asteittain niin, että niiden taso on 

520 miljoonaa alempana vuonna 2015. Monet kunnat rea-

goivatkin kiristyksiin veroprosenttiaan nostamalla: kuntien 

keskimääräisen tuloveroprosentin ennustetaan nousevan 

0,15–0,20 prosenttiyksikköä ensi vuonna. Lisäksi kunnat pyr-

kivät kasvattamaan tulojaan kiinteistöveroprosentin nostoil-

la. Kaiken kaikkiaan työtuntien kasvu ja verojen korotukset 

kasvattavat kuntien saamia välittömiä veroja 5,1 prosenttia 

ensi vuonna.

Työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen saamat sosi-

aaliturvamaksut kasvavat tänä vuonna 5,5 prosenttia ja ensi 

vuonna 5,6 prosenttia. Maksutuloja kasvattavat palkkasum-

man kohtuullinen kehitys ja niin sanotussa sosiaalitupos-

sa sovitut työeläkemaksujen 0,4 prosenttiyksikön suuruiset 

korotukset kummallekin vuodelle. Toisaalta työttömyystur-

van peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotukset lisää-

vät menoja tänä vuonna. Lisäksi inflaatiosta johtuvat eläkkei-

den korkeat indeksikorotukset kasvattavat työeläkelaitosten 

menoja tuntuvasti niin tänä kuin ensi vuonnakin. Niinpä työ-

eläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen ylijäämä pysyy lä-

hes vakioisella tasolla bkt:een nähden kumpanakin ennuste-

vuonna.

Julkisyhteisöt ylijäämäiseksi jo tänä vuonna

Veroaste nousee tänä vuonna 0,6 prosenttiyksikköä välillisen 

verotuksen kiristymisen ja sosiaaliturvamaksujen korotusten 

seurauksena. Ensi vuonna veroaste nousee edelleen, kun se-

kä välillinen että välitön verotus kiristyy. Ensi vuoden veroaste 

onkin jo 44,0 prosenttia, mikä on melkein prosenttiyksikön vii-

me vuoden veroastetta korkeampi. Toisaalta julkisten menojen 

suhde bkt:hen alenee kumpanakin vuonna, kun nimellinen bkt 

kasvaa selvästi julkisia menoja nopeammin. Julkisten meno-

jen osuus bkt:sta laskee 54,1 prosentista 53,7 prosenttiin tänä 

vuonna ja 52,6 prosenttiin ensi vuonna.

Koko julkisen sektorin rahoitusasema paranee ja muodos-

tuu jo tänä vuonna lievästi ylijäämäiseksi. Ensi vuonna julkisen 

sektorin rahoitusasema paranee edelleen, mikä on seurausta 

ennen kaikkea valtion rahoitusaseman kohentumisesta. Ensi 

vuonna valtion alijäämä painuu jo alle yhteen prosenttiin suh-

teessa bkt:een samalla, kun koko julkisen sektorin ylijäämä on 

1,8 prosenttia bkt:sta.
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Hallituksen finanssipolitiikka

Suomen hallituksen finanssipolitiikka on muotoutumas-

sa suhdanteita myötäileväksi, mikä selittyy hallitusohjelman 

valtion alijäämälle ja velalle asetetuista tavoitteista sekä Sak-

san johdolla omaksutusta budjettikuria korostavasta linjasta, 

jossa kontrolloidaan myös julkisen sektorin rakennejäämää. 

Myös ylikorostunut pelko siitä, että Suomen valtion luottoluo-

kitus laskisi, vaikuttaa finanssipolitiikan linjauksiin.

Tuoreessa kehysmenoja ja verotusta koskevassa päätökses-

sään hallitus on alustavasti ilmoittanut kiristävänsä veroja 1,5 

miljardilla eurolla ja karsivansa menoja 1,2 miljardilla eurol-

la. Merkittävimmät veropäätökset ovat arvonlisäveron yhden 

prosenttiyksikön nosto ensi vuoden alusta sekä päätös jättää 

ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistus toteuttamatta vuosina 

2013 ja 2014. Koska verotuksen kiristys supistaa ainakin väliai-

kaisesti veropohjaa, on näiden päätösten todellinen vaikutus 

veron tuottoon ilmoitettua pienempi.

Muita merkittäviä uusia verokorotuspäätöksiä ovat varain-

siirtoveron korottaminen sekä suurituloisten palkansaajien 

ja eläkeläisten niin sanottu solidaarisuusvero. Kaiken kaikki-

aan edellä mainitut veronkiristykset lisäävät laskennallisia 

verotuloja noin 1,8 miljardilla eurolla. Toisaalta yritysten t&k-

menojen verovähennykset sekä määräaikaiset kasvukannus-

timet keventävät verotusta vajaalla 300 miljoonalla eurolla. 

Pienituloisten työtulovähennyksen sekä perusvähennyksen 

korotukset keventävät lisäksi verotusta 65 miljoonalla eurol-

la. Näin ollen veroperusteiden muutokset lisäisivät verotulo-

ja lähes 1,5 miljardilla eurolla annetuilla veropohjilla.

Tulonjakovaikutuksiltaan veroratkaisu vaikuttaa ennakko-

arviointien mukaan neutraalilta, mikä on myönteistä kiristys-

toimien yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta. Valtion 

ansiotuloverotuksen kiristäminen suurimpien tulojen osalta 

myös palauttaa verotukseen progressiivisuutta. Vuosien mit-

taan se on olennaisesti heikentynyt, kun kunnallisen ansiove-

rotuksen osuus on kasvanut ja valtion tuloverotuksen osuus 

vastaavasti laskenut. Ilman samanaikaisesti toteutettua pää-

omatuloverotuksen progressiivisuuden lisäystä ratkaisu kui-

tenkin lisää eroa suurten ansiotulojen ja vastaavien pääoma-

tulojen verotuksessa.

Mittavimmat verotuksen kiristykset toteutetaan kehyskau-

den alussa vuonna 2013, jolloin veronkiristysten yhteenlas-

kettu vaikutus on jo yli miljardi euroa. Hallitus halunnee antaa 

muun muassa luottoluokittajille näyttöä päätöksentekokyvys-

tä ja siitä, että se pitää kiinni hallitusohjelmaan kirjatuista ta-

voitteista. Veronkiristysten etupainotteinen toteutus merkit-

see samalla kuitenkin leikkausta kotitalouksien ostovoimaan 

vuonna 2013, jolloin myös reaaliansioiden kehitys näyttää 

muutoinkin polkevan paikallaan. Riskinä on tällöin se, että ko-

timainen kysyntä jää vaisuksi tilanteessa, missä kansainvälisen 

talouden vetoavun voimaan liittyy vielä huomattavaa epävar-

muutta.

Hallitus on myös päättänyt jatkaa vuosina 2014 ja 2015 käy-

täntöä, jossa kuntien osuus yhteisöverotuotoista on korotet-

tu 27,87 prosenttiin aiemmasta 22,87 prosentista. Tämä pää-

tös vähentää valtion verotuloja yli 260 miljoonalla eurolla. Tältä 

osin valtion verotulojen menetyksissä ei ole kyse yritysten tai 

kotitalouksien veroperusteiden muuttamisesta vaan puhtaas-

ti valtion ja kuntien välisestä tulonsiirrosta. Nämä päätökset si-

ten lisäävät valtion menoja vajaat 300 miljoonaa euroa niin, et-

tä ilmoitetut 1,2 miljardin euron menoleikkaukset pienentyvät 

runsaaseen 900 miljoonaan euroon. Alustavien tietojen perus-

teella näyttää siltä, että menoleikkaukset ajoittuvat suurimmal-

ta osin vuoteen 2015, merkittäviltä osin myös vuoteen 2014, 

muttei juuri lainkaan ensi vuoteen. 

Koska hallituksen ei voida olettaa jatkossakaan ummistavan 

silmiään siltä, miten valtiontalous ja toisaalta työllisyys kehittyy, 

voidaan olettaa, että vuosien 2014 ja 2015 menoleikkaukset 

ovat ehdollisia. Alustavasti näyttää siltä, että valtiontalouden 

alijäämä olisi pienentymässä ja toisaalta valtion velan bkt-

osuus olisi alenemassa siinä määrin, ettei vuosien 2014 ja 2015 

menoleikkauksia tarvitse tehdä hallitusohjelman perusteel-

la. Tässä ohjelmassahan on edellytetty, että valtion velan bkt-

osuus kääntyy laskuun ja valtiontalouden alijäämä supistuu 

alle yhteen prosenttiin bkt:sta vaalikauden aikana. Hallitusoh-

jelmaan sisältyy myös kohta, jonka mukaan parantuneesta fis-

kaalisesta asemasta enintään 30 prosenttia voidaan käyttää 

menolisäyksiin hallituksen strategisten päämäärien mukaises-

ti, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus kääntyy selke-

ään laskuun ennen vuotta 2015.

Kuvio 5. Valtion rahoitusjäämä ja velka 2011–2012, milj. euroa (il-
man Swap-korjauksia).

Lähde: Tilastokeskus.
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Taulukon 4 vuoteen 2015 ulottuvassa laskelmassa julkisen talou-

den rahoitusjäämistä ja valtion velasta on otettu huo mioon halli-

tuksen maaliskuisen kehysriihen sopeuttamispäätökset. Lisäksi on 

oletettu, että bkt kasvaa 2,8 prosenttia vuonna 2014 ja 2,5 prosent-

tia vuonna 2015. Tiukka menotalous yhdessä verotulojen kohtuulli-

sen kehityksen kanssa kääntää koko julkisen sektorin ylijäämäiseksi 

jo ensi vuonna. Valtiontaloudenkin alijäämä supistuu vauhdilla ja val-

tion bruttovelan suhde bkt:een alenee koko ajan.

Jos valtiontalouden rahoitusjäämä olisi 3 miljardia euroa pie-

nempi kuin oheisessa taulukossa esitetty arvio, valtiontalouden ali-

jäämän suhde bkt:een nousisi yhteen prosenttiin. Vielä tuolloinkin 

valtiontalouden alijäämä juuri ja juuri täyttäisi hallitusohjelman vaa-

timukset. Olisihan valtion velankin bkt-suhde vielä tuolloin aleneva. 

Näin laskien valtiontalouden sopeuttamisvara olisi 3 miljardia euroa, 

josta hallitusohjelman nojalla 30 prosenttia eli 900 miljoonaa euroa 

voitaisiin käyttää valtion menojen lisäyksiin. Tämän mukaan kehys-

riihessä päätetty menojen lisäkiristys 900 miljoonalla eurolla voitai-

siin kumota.

On huomattava, että menokehysten näennäisestä tiukkuudesta 

huolimatta niitä on muutettu tarpeen mukaan. Niinpä maaliskuises-

sa kehyspäätöksessään hallitus päätti jopa nostaa aiemmin sovittuja 

menokehyksiä 0,5 miljardilla eurolla.

Tulkinnasta riippuen menojen leikkaukset ovat siten nollasta run-

saaseen 900 miljoonaan euroon. Ainoastaan jos kansainvälinen ta-

lous joutuu uuteen syvään kriisiin, voi (hallitusohjelman nojalla) tulla 

tarve suurempiin menoleikkauksiin.

Parhaimmillaan finanssipolitiikan pitäisi tasoittaa suhdannevaih-

teluita. Tässä suhteessa tehdyt vakauttamispäätökset voivat tulla 

ongelmaksi. Jos kansantalous kehittyy selvästi heikommin kuin 

mitä PT ennustaa, voidaan joutua turvautumaan keinoihin, jotka 

syventävät taantumaa lisää. Jos taas suhdanteet kehittyvät odo-

tettua selvästi paremmin, on vaarana, että hallitus tarpeettomas-

ti jättää menosäästöt (tai vaihtoehtoisesti uudet veronkiristykset) 

tekemättä ja jättää näin käyttämättä tilaisuuden vahvistaa julkis-

ta taloutta ja pienentää sen pitkän aikavälin kestävyysvajetta hei-

kentämättä työmarkkinoita. Mutta todennäköisimmässä tilantees-

sa hallituksen pitäisi tinkiä menosäästöistä ja vahvistaa työllisyyttä, 

koska vahva valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden. 

Nettoluotonanto 2011 2012 2013 2014 2015

Valtio -6 004 -4 526 -1 856 -300 805

Kunnat -833 -892 -754 -731 -723

Työeläkelaitokset ja sosiaaliturva-
rahastot 5 301 5 407 5 894 6 374 6 373

Julkisyhteisöt yhteensä -1 536 -11 3 283 5 343 6 455

Taulukko 4. Julkisyhteisöjen alijäämä 2011–2015.

1 Perustuu PT:n kansainvälisen talouden ennusteeseen ja pitää sisällään PT:n jul-
kisen talouden kehitysarvion.
Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos.

Uudistusten johdosta työurat 
pitenevät myös ”keskeltä”

Valtiontalouden kehysratkaisussa 

ja työmarkkinajärjestöjen työuraso-

pimuksessa sovittiin lisäselvitysten 

ohella useista jo lähivuosina voi-

maan tulevista uudistuksista työttö-

myysturvaan ja eläkejärjestelmään.

Työurakeskustelussa on tyypillises-

ti rajauduttu työuran loppuun ja eläk-

keiden ikärajoihin. Kuitenkin myös 

rakennetyöttömyyteen ja työnteon 

kannustimiin liittyvät uudistukset vai-

kuttavat työurien pituuteen. Niiden 

vaikutukset toteutuvat työurien ”kes-

kellä” ja heijastuvat työttömyysjakso-

jen määrään ja kestoon sekä työtun-

tien määrään. Nuorisotyöttömyyttä 

lukuun ottamatta keinot työttömyy-

den alentamiseksi ovat viime vuo-

sina saaneet vähän huomiota osak-

seen. Uudet ratkaisut ovat tervetullut 

lisä työurien pidentämisen keinovali-

koimaan.

Talousteorian mukaan työnhaki-

jat punnitsevan työn vastaanottami-

sen hyötyjä ja kustannuksia: korkea 

työttömyysturva vähentää kannus-

timia ottaa vastaan työtä, ja turvan 

kesto vaikuttaa myös työttömyyden 

kestoon. Työnhakija ottaa kuitenkin 

huomioon myös sen, että työn vas-

taanottaminen parantaa tulevaa so-

siaaliturvaa ja työmahdollisuuksia 

jatkossa. Työttömyysturvan mahdol-

linen riippuvuus kotitalouden muis-

ta tuloista vaikuttaa myös työnteon 

kannustimiin: työllistymisestä saatava 

lisätulo pienenee, jos toisen puolison 

työttömyysturva pienenee kumppa-

nin työllistyessä.

Talousennuste 2012−2013
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Hallituksen esityksen mukaan työmarkkinatuen tar-

veharkinta lopetetaan puolison tulojen osalta, mikä 

poistaa edellä kuvattuja kannustinongelmia. Työura-

sopimuksen mukaan ansioturvaa muutetaan siten, et-

tä sen työssäoloehto lyhenee kahdella kuukaudella 6 

kuukauteen. Lyhyempi työssäoloehto lisää kannustimia 

hankkia ja ottaa vastaan myös lyhyitä työsuhteita, koska 

ne parantavat tulevaa työttömyysturvaa. Oikeus ansio-

turvaan jo lyhyemmän työssäolon jälkeen voi kuitenkin 

lisätä ja pidentää työttömyyskausia niiden osalta, jotka 

vanhassa järjestelmässä eivät vielä olisi olleet oikeutet-

tuja perusturvaa korkeampaan ansioturvaan.

Ansioturvan pituus on uudistusten jälkeen myös 

riippuvainen työnhakijan aktiivisuudesta. Jatkossa an-

sioturvan kesto lyhenee 400 päivään, mikäli työtön 

kieltäytyy aktivointitoimenpiteistä. Tämä lyhentää työt-

tömyysjaksojen kestoa erityisesti pitkien työttömyys-

jaksojen kohdalla. Alle kolmen vuoden työhistorialla 

työttömyysturvan kesto lyhenee joka tapauksessa 400 

päivään ja aktiivitoimista kieltäytyvän kohdalla 300 päi-

vään, mikä myös lyhentää keskimääräisiä työttömyy-

den kestoja.

Uudistukset edellyttävät lisäksi työttömille suunnat-

tujen aktivointitoimenpiteiden kasvattamista ja lisävel-

voitteita työvoimahallinnolle. Myös tällä on merkitystä 

rakennetyöttömyyden alentamisen kannalta, sillä tähän 

mennessä erityisesti ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät 

ovat jääneet näiden toimenpiteiden ulkopuolelle lähes 

kokonaan. Toimiva uudistus siis viime kädessä edellyt-

tää työttömyysturvan ja aktiivisen työvoimapolitiikan 

kehittämistä kokonaisuutena.

Työurien loppupäätä koskevien uudistusten kannal-

ta suurin vaikutus on aikaisempien tutkimusten perus-

teella arvioituna ns. työttömyysputken alarajan nos-

tolla 59 ikävuoteen. Työttömyysputki on kannustanut 

siihen, että irtisanomiset ovat kohdistuneet ikääntynei-

siin työntekijöihin. Kyyrän (2010) tulosten mukaan työt-

tömyysputken alarajan nosto yhdellä vuodella pidensi 

keskimääräistä työssäoloaikaa vain 0,8 kuukaudella. Il-

meisesti uusilla työttömyysputken ikärajojen korotuk-

silla onkin aiempaa pienempi vaikutus työuriin. Vaikka 

yksittäisen korotuksen merkitys on suhteellisen pieni, 

on eri aikoina toteutetuilla ikärajojen korotuksilla ko-

konaisuutena merkitystä (Jauhiainen ja Rantala 2011). 

Työttömyysputken uudistuksiin liittyy myös työantajan 

omavastuun korotus.

Lisäksi työurasopimuksen mukaan varhennettu van-

huuseläke poistetaan ja osa-aikaeläkkeen ikärajaa 

nostetaan 61 vuoteen. Viime vuonna varhennetulle 

vanhuuseläkkeelle siirtyi vain muutamia tuhansia hen-

kilöitä, ja näin ollen heidän työskentelynsä 63-vuotiaak-

si olisi vaikuttanut keskimääräiseen työuran pituuteen 

suhteellisen vähän. Tutkimukset eivät ole antaneet ai-

nakaan vahvaa näyttöä osa-aikaeläkkeen työuria piden-

tävästä vaikutuksesta, ja kustannusten näkökulmasta 

se on osoittautunut kalliiksi keinoksi työurien piden-

tämisessä. Ikärajan myöhentämisen vaikutukset eläk-

keellesiirtymisiän odotteeseen lienevät vähäisiä, mut-

ta uudistuksella on kuitenkin ikääntyneiden työpanosta 

kasvattava vaikutus.

Ikärajamuutosten seurauksena esimerkiksi 50-vuoti-

aan odotettu jäljellä oleva työura on pidentynyt merkit-

tävästi. Tällä muutoksella on ainakin ajan myötä ikäänty-

vien työllistymismahdollisuuksiin positiivinen vaikutus, 

koska työvoimaa palkkaavan yrityksen kannalta jäljellä 

olevan työuran pituus on keskeinen rekrytointipäätök-

seen vaikuttava tekijä (Ilmakunnas ja Ilmakunnas 2011). 

Tämä rekrytointivaikutus omalta osaltaan pidentänee 

työuria, vaikkakaan ei kovin nopeasti.

Työmarkkinajärjestöt ovat arvioineet ratkaisujen 

pidentävän työuria noin vuodella. Jotta tämä saavu-

tettaisiin, myös päätettyjen aktivointitoimien ja laa-

dullisten työelämän parannusten tulisi olla varsin te-

hokkaita.
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Eurokriisin anatomia
Mitä globalisaation jälkeen?
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H
elsingin yliopiston maailmanpoli-

tiikan professori Heikki Patomäki 

tunnetaan uusliberalismin krii-

tikkona.1 Vaikka uusliberalismi-termi 

toimiikin monien nykyajan talouspo-

liittisten virtausten yhteisenä nimit-

täjänä ihan hyvin, harvat ekonomistit 

käyttävät sitä. Tavallisempaa on puhua 

erikseen sen piiriin lukeutuvista opeista 

kuten uudesta klassisesta makrotalo-

usteoriasta, tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesista, ekspansiivisesta finans-

sipoliittisesta kontraktiosta ja...no, nyt 

aavistatte jo ainakin yhden syyn, miksi 

he tekevät niin.

Patomäen arvostelemaan uusliberalis-

miin liittyy vahva ideologinen perussävy, 

jota monet taloustieteen objektiivisuut-

ta vaalivat ekonomistit eivät suvait-

se. Oppihistoria osoittaa kuitenkin, et-

tä taloustieteellä voidaan hyvinkin ajaa 

ideologisia tavoitteita. Nimenomaan 

uusliberalismille on ominaista ”sokea 

markkinausko”, että julkisen vallan roo-

lia taloudessa kannattaa kaventaa tilan 

laajentamiseksi markkinavoimille ja yk-

sityiselle liiketoiminnalle. Uusliberalismi 

on kapitalismin tunkeutumista julkisel-

1 Petri Böckerman arvioi hänen teoksensa ”Uus-
liberalismi Suomessa” tämän lehden numerossa 
4/2007.

le sektorille. Monet sen taloustieteelliset 

perustelut eivät kuitenkaan kestä kriittis-

tä tarkastelua.

Yksi eurokriisissä hyvin keskeinen uus-

liberalistinen opinkappale on se, että 

valtioiden velkaongelmia pyritään hoi-

tamaan kiristystoimilla – tai vielä pi-

temmälle menevä väite, että menoleik-

kaukset ja veronkorotukset elvyttävät 

taloutta. Patomäki toteaa aivan oikein, 

kuinka vyönkiristykset saattavat itse asi-

assa heikentää velanmaksukykyä, mutta 

hän ei analysoi tarkemmin, millä ehdoilla 

tai millaisissa olosuhteissa näin tapahtuu. 

Patomäki menee pitemmälle väittäes-

sään euroalueen ”uusliberaalin” talous-

politiikan perustuvan (uuden klassisen 

makroteorian) ajatukseen, että aktiivisel-

la talouspolitiikalla ei ole reaalisia vaiku-

tuksia. Tätä väitettä ei ole vaikea kiistää. 

Kansalliselle vastuulle jätetylle finanssi-

politiikalle on nimenomaan uskottu ta-

louden vakautustehtäviä kuten esimer-

kiksi finanssikriisissä 2009 tapahtui. EU 

pyrkii itsekin ohjailemaan jäsenmaiden-

sa kansallista finanssipolitiikkaa. Jopa 

EKP:n mandaatti sallii vaikuttamisen kas-

vuun ja työllisyyteen, kunhan sen ensisi-

jainen tavoite, hintavakaus, ei vaarannu.

Patomäki pitää jopa koko Euroopan 

unionia ja rahaliittoa uusliberalistisina 

projekteina, joka ”tulee päätökseensä 

viimeistään 2020-luvulla”. Mitään perus-

teluja tälle ennustukselle ei kuitenkaan 

saada. Ydinmaiden – Saksan ja Ranskan 

– ideologiat ovat toki olleet jotain aivan 

muuta kuin uusliberalismia. Kirjoitta-

ja unohtaa senkin, että EU luotiin aikoi-

naan Euroopan rauhan vuoksi. 

Globalisaation kriitikko

Patomäki on myös globalisaation krii-

tikko. Siihen liittyvän finansialisaation 

– rahoitusmarkkinoiden vaikutusvallan 

kasvun – kuvaus luvussa 3 on kirjan par-

haita jaksoja. Hän erottaa globalisaation 

käsitteessä kaksi tai kolme eri merkitystä. 

Kun puhutaan ajallisten ja fyysisten etäi-

syyksien pienenemisestä ja yhteiskun-

nallisten suhteiden alan laajenemisesta 

- itse kutsuisin tätä maapalloistumisek-

si - ei ole kyse ”ensi sijassa” ideologiasta. 

Kirjoittajan mukaan globalisaatiolla on 

kuitenkin myös ”ekonomistinen merki-

tys”, joka ”viittaa joko poikkikansallisten 

yhtiöiden intresseihin ja visioihin tai uus-

liberaaliin ideologiaan.” 

Kirjasta välittyykin päällimmäisenä nä-

kemys, että EU ja euroalue ovat osa ide-

ologista globalisaatiota. Kuitenkin niin 
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EU kuin euroaluekin luotiin alun perin ja 

nähdään edelleenkin vastavoimaksi glo-

balisaatiolle. Tällä ”Linnake Euroopalla” 

pyritään monin eri tavoin parantamaan 

alueen maiden kilpailukykyä ja kauppa-

poliittista voimaa. Tässä tarkoituksessa 

se harjoittaa monenlaista markkinoiden 

säätelyä, jota ei voi nähdä uusliberalisti-

sena. Rahaliitto luotiin nimenomaan re-

aktiona siihen myllerrykseen, jota vapaat 

valuuttamarkkinavoimat olivat aiheutta-

neet. Toinen tärkeä tavoite oli sujuvoit-

taa sisämarkkinoiden toimintaa.

Patomäki käsittelee laajasti aiemmin-

kin vaalimaansa ehdotusta valuutan-

vaihtoon kohdistuvaksi Tobin-veroksi, 

mutta jää epäselväksi, mitä tekemistä sil-

lä on euroalueen sisäisen kriisin kanssa. 

Parempi olisi ollut pohtia esimerkiksi EU-

maiden pankkien harjoittamaa lobbaus-

ta ja niiden sääntelyä. Saksan ja muiden 

maiden pankkien kautta kriisimaihin vir-

ranneet luotothan olivat vain esimerkki 

sisämarkkinoista rahoitusmarkkinoiden 

osalta.

Taloustieteen kritiikkiä

Patomäki ilmoittaa kirjansa rakentuvan 

talousteorian ympärille. Hänelle talous-

teorioita on vain kahdenlaisia: yhtäältä 

uusliberalistisia ja toisaalta postkeyne-

siläisiä ja kaleckilaisia.2 Jako on aika eri-

koinen, sillä molemmat ovat vähemmis-

töäsuuntauksia. Esimerkiksi Patomäen 

hyväksyvään sävyyn siteeraamat nobe-

listit Paul Krugman ja Joseph Stiglitz ei-

vät lukeudu kumpaankaan.

Patomäki kohdistaa kritiikkinsä uus-

klassiseen talousteoriaan, mutta jos kui-

tenkin halutaan käydä taloustieteen 

harhaoppien kimppuun, niin kohteet 

kannattaisi valita oikein ja myös tuntea 

läpikotaisin. Hän väittää esimerkiksi, että 

uusklassinen mikroteoria on verrattavis-

sa yritykseen todistaa maapallo litteäk-

2 Puolalainen Michal Kalecki kehitteli samanlaista 
makroteoriaa kuin Keynes.

si, sen tasapainokäsite on pelkkä oletus 

ja Pareto-optimi ideologinen. Ekonomis-

tien on helppo torjua tällaiset karkeat 

väärinkäsitykset. Toisaalta Patomäki kui-

tenkin allekirjoittaa palkkanormin nimel-

lispalkkojen nousu = inflaatiotavoite + 

työn tuottavuuden nousu ilmeisen tietä-

mättömänä siitä, että se on yksi uusklas-

sisen kasvuteorian perussuosituksista.

Kirjassa on paljon asiaa, jonka välitöntä 

relevanssia nimenomaan eurokriisille on 

vaikea nähdä. Lukija jää ihmettelemään, 

kummasta aiheesta kirja on kirjoitettu, ot-

sikosta vai alaotsikosta. Toisaalta eurokrii-

sin pohdiskelu jättää paljon toivomisen 

varaa. Patomäen mukaan ”optimaalisen 

valuutta-alueen teoria ei selitä EMUn vai-

keuksia”. Hän näyttää luulevan, että siinä 

kyse on vain suhdannevaihteluiden eriai-

kaisuudesta. Tosiasiassahan siinä käsitel-

lään rahaliiton jäsenmaiden kykyä rea-

goida epäsymmetrisiin sokkeihin. Tässä 

tapauksessa niitä olivat selvästikin mm. 

Saksan sisäinen devalvaatio 2000-luvul-

la, siitä seuranneet euromaiden kilpailu-

kykymuutokset, asuntomarkkinabuumi-

en rahoitus Espanjassa ja Irlannissa sekä 

yhtenäisen korkotason vaikutus erilaisen 

inflaatioalttiuden maihin. 

Patomäki sivuuttaa eurokriisille olen-

naiset rahaliiton valuvikakysymykset ja 

lähes kaiken siitä käydystä todella laajas-

ta taloustieteellisestä keskustelusta. Hä-

neltä ei irtoa mitään kunnollista analyysia 

sellaisista eurokriisin keskiöön lukeutu-

vista ja paljon julkisessa keskustelussa 

esillä olleista asioista kuin pankkikriisi, 

EKP perimmäisenä lainanantajana, kes-

tävyysvaje, vakaus- ja kasvusopimus tai 

saksalaisten inflaatiokammo. 

Politiikan tutkijan kirjoittamalta eu-

rokriisin anatomiaa käsittelevältä kirjal-

ta lukijan olisi luontevaa odottaa hyviä 

vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

Miksi rahaliittoon päästettiin poliittisin 

päätöksin maita, jotka eivät siihen eri-

laisuutensa takia olisi sopineet? Mitkä 

seikat Kreikassa vaikuttivat siihen, että 

maa velkaantui liikaa ja tätä velkaantu-

mista peiteltiin vilpillisin keinoin? Mik-

si EU-maiden johtajat ja komissio eivät 

aikaisemmin puuttuneet kasaantuviin 

velkaongelmiin? Mikä esti heitä toteut-

tamasta velkajärjestelyjä ja pankkien 

pääomituksia, jotka olisivat mitä ilmei-

simmin tulleet halvemmiksi ja kivutto-

mammiksi kuin todellisuudessa valittu 

tie? Ovatko eurobondit poliittisesti to-

teutuskelpoisia? Onko poliittista seli-

tystä sille, miksi monet talouspoliittiset 

päättäjät ja sijoittajat ovat omaksuneet 

tiettyjä uskomuksia, joilla ei ole talous-

tieteellistä tukea? Kysymysten listaa voi-

si jatkaa, mutta Patomäki ei tarjoa niihin 

mitään kunnon vastauksia.

Kirjassa on myös hutilointia tilastollis-

ten faktojen suhteen. Kirjoittajalle ei esi-

merkiksi tunnu olevan tuttua se, kuinka 

globalisaatio on nostanut satoja miljoo-

nia ihmisiä köyhyydestä. Hänen mukaan-

sa talouskehitys euroaikana on ollut hei-

kompaa kuin USA:ssa, mutta tosiasiassa 

bkt henkeä kohti on kasvanut tänä aika-

na euroalueella ja USA:ssa keskimäärin 

suunnilleen samaa vauhtia eli prosen-

tin vuodessa. Työpaikkojen nettolisäys 

on euroalueella ollut noin 5 prosenttiyk-

sikköä suurempi. Täysin vaille peruste-

luja jää myös ennuste: ”Ei ole perusteita 

olettaa maailmantalouden enää palaa-

van 2008–09 kriisiä edeltävälle kasvu-

uralle, joka itsessään oli pitkällä aikavälil-

lä muutenkin alavireinen.”

Kirjan loppupuolen globaalikeynesi-

läisyys maailmanparlamentteineen se-

kä skenaariot sosiaalidemokraattisesta 

EU-liittovaltiosta ja sosiaalidemokraatti-

sesta globaalihallinnasta leijuvat ilmas-

sa, etenkin politiikan tutkijan esittäminä. 

Globalisaation vastaliikkeeksi on pikem-

minkin nousemassa erilaisia kansallisia 

äärisuuntauksia. Miten ne voitaisiin tor-

jua?

Voidaan myös kysyä, kenelle kirja oi-

keastaan on tarkoitettu, sillä lukemat-

tomat siinä vilisevät käsitteet ja teoriat 

eivät avaudu valistuneillekaan maalli-

koille ilman laajahkoja lisäselityksiä. Tut-

kimukseksikaan tätä kirjaa ei liene tar-

koitettu. 
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