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Onnea Raulille merkkipäivän johdosta!

Rauli Svento on ollut monessa tehtävässä meidän tiedekunnas
sam me: ensin opiskelijana, sitten opettajana, professorina, laitosjoh
tajana ja dekaanina. Hän kävi myös neljän vuoden jakson yliopiston 
”terävässä” päässä vararehtorina. Hän on siis nähnyt monta tasoa ja 
tehtävää yliopistossamme.

Eikä tässä vielä kaikki. Hän on osallistunut aktiivisesti henkilökun
tamme vapaaajan toimintaan: jalkapalloon, jääkiekkoon ja iltarientoi
hin. Ei myöskään sovi unohtaa hänen tärkeää rooliaan kovatasoisessa 
kansallisessa turnauksessa eli taloustieteilijöiden SMjalkapallossa.

Monesti luullaan ja väitetään, että yliopistotyöt ovat sellaisia kis
savirkoja, leppoisia lyhyitä päiviä, joista puuttuu äksöni ja jännitteet. 
Me, jotka olemme olleet näissä hommissa jo muutamia vuosikymme
niä, tiedämme, ettei se todellakaan ole totta. Ei varsinkaan tiedekun
nassa, joka on saanut hakea täysivaltaista uskottavuutta monitietei
sessä yliopistossa.

Rauli on jaksanut esimerkillisesti, mistä osoituksena on hyvin jat
kunut tutkijaura vielä vararehtorikaudenkin jälkeen.

Kiitän lämpimästi henkilökuntamme ja kyläläistenkin puolesta ja 
toivotan mielekkäitä jatkotyövuosia.

 
D e k a a n i  K i m m o  A l a j o u t s i j ä rv i
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Seppo E r i k s son
Vararehtori Rauli Svento työhuoneessaan syyskuussa 2009.
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Matkalla Unkariin, kohteena Budapest huhtikuussa 1974. Rauli kuvan vasemmassa reunassa.
Olav i  J a k k u l a
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Rauli ja taloustieteellisen koulutuksen 
alkuajat

Rauli valmistui filosofian maisteriksi vuonna 1976, 
filosofian lisensiaatiksi vuonna 1980 ja filosofian 
tohtoriksi vuonna 1991 kansantaloustiede pääai
neena kaikissa tutkinnoissa. Hän toimi vuosien var
rella opiskelijana, assistenttina ja professorina osal
listuen kiinteästi opetukseen, tutkimukseen ja hal
linnon hoitoon. Samalla laitos kehittyi humanistisen 
tiedekunnan kansantaloustieteen laitoksesta teknil
lisen tiedekunnan taloustieteen osastoksi ja lopulta 
itsenäiseksi taloustieteiden tiedekunnaksi ja kan
sainvälisen tason kauppakorkeakouluksi. Kehityksen 
kulmakivi oli myös kauppatieteellisen koulutuksen 
aloittaminen syksyllä 1991. Näin suuret muutokset 
vaativat sopeutumista opiskelijoilta ja opettajilta 
sekä uuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittä
mistä yliopiston ja yhteiskunnan alati muuttuvassa 
ympäristössä. Rauli Svento oli kaikessa tässä inten
siivisesti mukana kokijana, kehittäjänä ja tekijänä.

Opiskelijasta professoriksi

Rauli osallistui jo perustutkintonsa opiskelijana 
laitoksen hallintoon kansantaloustieteen laitosneu
voston jäsenenä. Siellä käsiteltiin vuosina 1973–76 
muun muassa seuraavia asioita: tulevan lukuvuoden 
opetusohjelmaa, opintosuoritusten arvosteluperus
teita, opintoasianhallinnon kehittämissuunnitelmaa, 
yrityksen taloustieteen arvosanaopetuksen aloit
tamista, laitoksen kehittämissuunnitelmaa ja toi
mintaohjelmaa, tutkinnonuudistusta, sekä laitoksen 
siirtymistä uusiin tiloihin. Mielenkiintoisena yksi
tyiskohtana mainittakoon laitosneuvoston työvalio
kunnan asettaminen vuonna 1974 valmistelemaan 
laitosneuvoston kokousten esityslistat. Valiokuntaan 
nimitettiin laitosneuvoston jäsenet: Osmo Forssell, 
Ilmo Mäenpää ja Rauli Svento. 

Valmistuttuaan maisteriksi Rauli toimi vuosina 
1976–1985 kansantaloustieteen assistenttina laitok
sella ja Suomen Akatemian valtion yhteiskuntatie
teellisen toimikunnan tutkimusassistenttina. Hän 

Rauli Svento ja taloustieteiden tiedekunnan kehitys

P ro f e s s o r i  e m e r i t u s  O s m o  F o r s s e l l
Oulun yliopisto

Y l i o p i s t o n l e h t o r i  S e p p o  E r i k s s o n
Oulun yliopisto

D e k a a n i  K i m m o  A l a j o u t s i j ä rv i
Oulun yliopisto
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omistautui näissä toimissa tutkimukseen, mutta 
hoiti siinä ohessa myös hallinnollisia tehtäviä kan
santaloustieteen ja taloustieteen laitoksella. Hän 
toimi laitoksen tutkinnonuudistamistyöryhmän pu
heenjohtajana. Tutkinnonuudistus oli tuolloin yli
opiston rakenteita eniten mullistava kehitysvaihe. 
Approbatur/laudatursuorituksista siirryttiin pien
ten kokonaisuuksien opintoviikkoperusteiseen 
järjestelmään. Se työllisti koko henkilökuntaa ja 
opiskelijoita erityisesti suunnittelun ja hallinnol
listen järjestelyiden osalta. Koulutusohjelma koos
tui yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä 
opinnoista. Ajatuksena oli yhdistää pääaineopinto
jen jaksoihin liittyviä muiden aineiden sivuopintoja, 
mutta tässä ei onnistuttu. Kukin tiede halusi kaikin 
voimin pitää kiinni aineensa identiteetistä, jonka 
pirstoutuminen nähtiin ainakin kyseisen tieteen ke
hitystä hidastavana tekijänä. 

Raulin tutkimuskohteena oli 1980luvun alussa 
kansantaloustieteen laitoksella Suomen Akatemian 
rahoittama Suomen pitkän ajan mallijärjestelmä. 
Hän oli Ilmo Mäenpään kanssa tämän projektin pää
asiallinen tutkija. Hänen vastuullaan oli kehittää ja 
laatia mallijärjestelmän tulonmuodostusta koskeva 
osa. Tämän perustutkimuksen avulla kehittyi myö
hemmin myös Raulin väitöskirja. Projektin jäsenenä 
Rauli paneutui tutkimuksen tekemisen ja johtami
sen vaatimaan hallinnolliseenkin työhön.

Raulilla oli vuosina 1986–1996 entisiä vaativam
pia opetus, tutkimus ja hallintotöitä. Hän oli val
tion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan tutkijana ja 
hoiti taloustieteen apulaisprofessorin virkaa useaan 
otteeseen. Hänet nimitettiin tähän virkaan vuonna 

1995 ja vuonna 1998 hänet nimitettiin professo
riksi. Raulin vierailu tutkijana Yhdysvalloissa Ka
lifornian yliopistossa Berkeleyssä lisäsi hänen kan
sainvälisiä kokemuksiaan ja taitojaan, jotka ovat tar
peellisia ja asiantuntemusta kehittäviä akateemisella 
urallakin. Rauli osallistui jo aiemmin International 
Institute for Applied Systems Analysis organisaa
tion järjestämään koulutukseen ja esitti tutkimuk
siaan kansainvälisissä kokouksissa ja seminaareissa.

Tekniikan avulla kauppatieteisiin 

Taloustieteen laitos siirtyi vuonna 1988 humanis
tisesta tiedekunnasta teknilliseen tiedekuntaan ja 
muuttui taloustieteen osastoksi. Tähän siirtoon liit
tyi paljon suunnittelua, sopeutumista ja kehitys
työtä. Yliopiston hallitus asetti 14.10.1987 viralli
sesti työryhmän puheenjohtajanaan professori Osmo 
Forssell selvittämään taloustieteen koulutuksen uu
delleenjärjestelyjä Oulun yliopistossa. Työryhmän 
muistio valmistui 10.11.1987 ja hallitus päätti ko
kouksessaan 16.12.1987 siirtää taloustieteen lai
toksen humanistisesta tiedekunnasta teknilliseen 
tiedekuntaan 1.8.1988 lukien ja perustaa kysei
seen tiedekuntaan taloustieteiden osaston. Esillä oli 
myös kysymys tutkintonimikkeen muutoksesta tai 
ekonomikoulutuksen aloittamisesta, jota päätettiin 
selvittää erikseen.

Tällainen hallinnollisen aseman muutos toi mu
kanaan lukuisia käytännön toimenpiteitä ja säädös
ten muutoksia. Merkittävin muutos taloustieteiden 
osaston käytännössä aiheutui hallituksen päätöksestä 
siirtää teollisuustalous henkilöstöineen ja koulutus
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ohjelmineen taloustieteiden osastoon. Tällä voima
varojen keskittämisellä nähtiin saavutettavan merkit
täviä etuja ja lisättävän ekonomikoulutushankkeen 
ja yliopiston toimintasuunnittelun uskottavuutta. 
Mainitussa työryhmän muistiossa (10.11.1987) esi
tettiin myös teknillisen tiedekunnan nimen muut
tamista teknistaloudelliseksi tiedekunnaksi, mutta 
tätä ehdotusta ei toteutettu.

Sopeutuminen uusiin oloihin taloustieteiden 
osaston lattiatasolla sujui hallinnossa melko kivut
tomasti, mutta tieteen erilaiset perinteet tuotanto
talouden ja taloustieteiden välillä aiheuttivat ongel
mia väitöskirjojen tarkastusprosesseissa. Esimerkiksi 
markkinoinnin oli vaikea hyväksyä tuotantotalouden 
töiden markkinointia sivuavia esityksiä. Humanisti
sessa tiedekunnassa tällaisia tieteiden perusteiden 
ristiriitoja ei ilmennyt taloustieteissä. Taloustietei
den kehittäminen oli nyt kuitenkin resurssien kan
nalta huomattavasti helpompaa kuin humanistisessa 
tiedekunnassa. Yleisesti ottaen sopeutuminen uusiin 
olosuhteisiin sujui teknillisessä tiedekunnassa kui
tenkin hyvin opettajien ja opiskelijoiden taitojen ja 
ymmärryksen avulla.

Taloustieteen laitoksen siirtyminen teknilliseen 
tiedekuntaan edisti ratkaisevasti kauppatieteellisen 
koulutuksen aloittamista Oulun yliopistossa. Niinpä 
OPM:n palautteen (12.1.1990) sivulla 25 todetaan:

”Opetusministeriö kannattaa yliopiston esitystä 
koulutuksen suuntaamisesta. Alan koulutuksen ja 
tutkimuksen kysyntä, Oulun yliopiston antaman 
koulutuksen sisältö ja kehittämissuunnitelmat 
sekä yliopiston nykyiset resurssit antaisivat minis-

teriön käsityksen mukaan edellytykset myös tut-
kintonimikkeen muuttamiselle ekonomitutkinnoksi 
ja koulutuksen kehittämiseksi kauppatieteelliseksi 
koulutukseksi. Yliopiston tulee laatia suunnitel-
mat kauppatieteellisen koulutuksen aloittamisen 
vaatimista resursseista, aikatauluvaihtoehdoista 
ja muista toimenpiteistä.”

Sanoma l eh t i  K a l e v a 27.10 .1990
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Näin sai hienon sinetin kauppatieteellisen koulu
tuksen kehitystyö, jonka aloitti etupäässä Esko Toi
viainen ja Seppo Eriksson kansantaloustieteen lai
toksella jo 1980luvulla ja jota laitoksella vuosien 
varrella yleisesti tuettiin. Ekonomikoulutus alkoi 
Oulun yliopistossa vuonna 1991 kahdella koulutus
ohjelmalla: yrityksen taloustieteen ja kansantalous
tieteen, ja ensimmäinen ekonomi suoritti tutkin
tonsa 14.1.1993. Kevään 1993 kuluessa valmistui 
Oulun yliopistosta muitakin ekonomeja, jotka olivat 
aloittaneet opintonsa kansantaloustieteessä.

Taloustieteellisen koulutuksen lähtökohtana ja 
erityispiirteinä olivat PohjoisSuomen taloudellisen 
osaamisen kehittäminen, elinkeinoelämää ja kou
lutusta hyödyntävä yhteistyö, kauppatieteiden ja 
teknillisten tieteiden yhteistyö sekä käytännön yri
tystoiminnan, tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun 
välisten rajojen murtaminen. Näiden tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää erityisesti opetus ja tutki
mustoiminnan hyvää koordinointia eri aineiden kes
ken. Yhteisesti hyväksyttävän sävelen sovittaminen 
on usein vaikeaa. Tiimityön luovana taitajana Rauli 
on toiminut esimerkillisesti ja tehokkaasti näissäkin 
asioissa. Hänen toiminnassaan korostuvat muiden 
mielipiteiden analysointi, ristiriitaisten vaihtoehto
jen järkevä yhteen sovittaminen sekä kanssaihmisten 
kunnioittaminen ja arvostaminen.

Taloustieteiden tiedekuntaa 
perustamassa 

Osmo Forssellin jäätyä eläkkeelle Rauli valittiin 
taloustieteen osaston osastonjohtajaksi 1.1.1997 al

kaen. Osmon johdolla aloitettu ekonomikoulutuk
sen kehittämistyö jatkui ja nyt tavoitteena oli oman 
tiedekunnan perustaminen, missä työssä Raulin pa
nos on ollut merkittävä.

Elokuun alussa 1998 tuli voimaan uusi yliopis
tolaki jaasetus, jonka vuoksi myös Oulun yliopisto 
joutui laatimaan suunnitelman yliopiston hallinto
rakenteen kehittämiseksi. Oulun yliopiston ja ope
tusministeriön välisessä tulossopimuksessa vuosille 
1998–2000 todetaan koulutusvastuun kauppatie
teellisellä alalla PohjoisSuomessa olevan Oulun 
yliopistolla. Tästä johtuen keväällä 1998 laaditussa 
teknillisen tiedekunnan strategiatarkistuksessa to
detaan, että Oulun yliopiston kauppatieteellisen 
koulutuksen profiilia ja tunnettuutta on kyettävä 
nostamaan.

Yliopiston hallitus päätti 10.12.1998 valita kaksi 
vaihtoehtoista mallia jatkokehittelyn pohjaksi. Esi
tetyt mallit poikkesivat toisistaan taloustieteen or
ganisoitumisen osalta. Toisessa mallissa taloustiede 
kuuluu samaan tulosyksikköön tietojenkäsittelyopin 
laitoksen ja sähkötekniikan osaston kanssa ja toi
sessa mallissa se muodostaa oman tulosyksikkönsä. 

Samanaikaisesti myös tilakysymykset vaativat 
ratkaisua, sillä sähkötekniikan osaston liian pienet 
tilat olivat jo osaston kasvun esteenä. Teknillisessä 
tiedekunnassa syntyikin ajatus ”tietotalon” raken
tamiseksi sähkötekniikan ja taloustieteen osasto
jen käyttöön. Tilojen puutteen takia taloustieteen 
osasto joutui toimimaan pitkään viidessä eri toi
mipisteessä ilman yhtenäisiä tiloja. Tiedekunnan 
perustamisen yhteydessä oli siis välttämätöntä rat
kaista myös tämä ongelma. 
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Ou lun y l i op i s ton a r k i s to

Kontinkankaan Kiviharjuntielle rakennetut puutaloparakit. 
Kuvassa ensimmäinen, kesällä 1959 kahdessa kuukaudessa 
pystytetty ”paviljonki”. Tänne siirtyi kansantaloustieteen 
laitos syksyllä 1977.

Entinen Åströmin nahkatehdas. Humanistisen tiedekunnan 
kansantaloustieteen laitos aloitti Snellmanian tiloissa syk-
syllä 1970.
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Taloustieteiden tiedekunta siirtyi syksyllä 2002 nykyisiin 
tiloihinsa, jotka vapautuivat sähköosastolta.

Taloustieteen laitos siirtyi syksyllä 1987 Linnanmaalle 
Humanistisen tiedekunnan tiloihin.
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Uutta organisoitumista suunniteltiin aluksi siltä 
pohjalta, että sähkötekniikan osasto ja tietojenkäsit
telyopin laitos muodostavat yhdessä taloustieteen 
osaston kanssa informaatioteknologian tiedekunnan. 
Tämä suunnitelma kaatui sekä muiden teknillisen 
tiedekunnan osastojen että luonnontieteellisen tie
dekunnan laitosten vastustukseen.

Kun yksimielisyyttä informaatioteknologian tie
dekunnan perustamisesta ei syntynyt, yliopiston 
hallitus päätti 27.1.1999, että Oulun yliopistoon 
perustetaan taloustieteiden tiedekunta. Asiaa val
mistelemaan asetettiin työryhmä, jonka tuli tehdä 
esitys uuden yksikön koulutus ja tutkimustehtä
vistä, yhteistyösuhteista muihin yliopistoihin sekä 
hallinnon järjestämisestä. Tuotantotalouden kou
lutuksen koordinoimiseksi päätettiin perustaa eril
linen teknillisen tiedekunnan ja taloustieteiden tie
dekunnan välinen yhteistyöelin.

Taloustieteiden tiedekunnan perustamisen val
mistelutyöryhmän puheenjohtajaksi yliopiston hal
litus valitsi professori Rauli Sventon ja muiksi ta
loustieteen edustajiksi professori Jukka Perttusen, 
tutkija Jaana Tähtisen ja kauppatieteiden ylioppilas 
Marjukka Pietilän. Työryhmä kutsui sihteerikseen 
opintosihteeri Jukka Maamäen. Työryhmä luovutti 
muistionsa Oulun yliopiston hallitukselle jatkotoi
menpiteitä varten 13.4.1999.

Muistiossa esitettiin perustettavaksi viisi laitosta, 
jotka olivat kansantaloustieteen, laskentatoimen ja 
rahoituksen, markkinoinnin, tuotantotalouden sekä 
johtamisen ja yrittäjyyden laitokset. Erityisen kau
askantoinen päätös oli jättää perustamatta laitok
sille virallista laitoshallintoa, joka olisi myöhemmin 
kuitenkin joutunut supistamis ja säästötoimenpi

teiden kohteeksi. Työryhmä esitti perustettaviksi 
kansantaloustieteen, laskentatoimen, markkinoinnin 
ja rahoituksen koulutusohjelmat sekä tietoteollisen 
liiketoiminnan maisteriohjelman. Tuotantotalouden 
laitoksen esitettiin kuuluvan taloustieteiden tiede
kuntaan, mutta sitä hallinnoitaisiin perustettavan 
koordinaatioelimen kautta.

Taloustieteen osaston henkilökunnan määrä oli 
vuoden 1999 lopulla vain 29. Ei siten ole ihme, 
että sekä tiedekunnan perustamisen valmistelutyö
ryhmä että taloustieteen osaston osastoneuvosto 
joutuivat pitkään pohtimaan, ovatko taloustieteen 
osaston resurssit riittävät tiedekunnan perustami
seksi. 

Tietotalo I valmistui, mutta sähkötekniikan 
osasto sijoittui sinne tässä uudessa tilanteessa il
man taloustieteilijöitä. Uutena suunnitelmana oli 
rakentaa Tietotalo II, johon pääsisivät tietojenkä
sittelyopin laitos ja taloustieteen osasto. Osasto
neuvostossa jouduttiin Raulin johdolla pohtimaan 
tilakysymystä pitkään ja perusteellisesti. Näin jäl
keenpäin on helppo todeta, että oli onnistunut pää
tös sijoittua vuonna 2002 nykyisiin sähkötekniikan 
osastolta vapautuneisiin tiloihin perusteellisen re
montin jälkeen. Tietotalo II olisi valmistunut vasta 
pitkän odotuksen jälkeen ja tilakustannukset siellä 
olisivat olleet nykyisiä korkeammat.

Taloustieteiden tiedekunta aloitti toimintansa 
1.1.2000 ja sen ensimmäiseksi dekaaniksi valittiin 
professori Rauli Svento ja varadekaaniksi profes
sori JuhaPekka Kallunki. Kauppatieteellisen alan 
koulutusohjelmien aloituspaikkamäärä oli vuonna 
2000 yhteensä 90, joka oli 4,7 % Oulun yliopiston 
koko aloituspaikkamäärästä. Oulun yliopiston val



18Talou sTiede T Tä du u ri s sa yhTe i s pel i ll ä – r au l i svenTo 60 vuoT Ta

tion budjettirahoituksesta tiedekunnalle osoitettiin 
runsas prosentti. Markkinoinnin koulutusohjelmaan 
otettiin 40 opiskelijaa ja kansantaloustieteen ja las
kentatoimen koulutusohjelmiin 25 opiskelijaa. 

Uusi taloustieteen tiedekunnan tiedekuntaneu
vosto lähti Raulin johdolla innolla kehittämään 
tiedekunnan toimintaa sekä opetuksen että tutki
muksen suhteen. Lisäresurssien saaminen oli aivan 
välttämätöntä, koska aloituspaikkamäärä oli vuonna 
2001 jo 129. Tiedekunnan perustamisvuonna valit
tiin markkinoinnin professoriksi KTT Kimmo Ala
joutsijärvi.

Yhteiskunnallista palvelutehtäväänsä tiedekunta 
ja sen henkilöstö toteutti osallistumalla täydennys
koulutukseen avoimessa yliopistossa, eMBAoh
jelmissa, antaen liikkeenjohdon koulutusta muun 
muassa Kuusamossa sekä yritysten että julkisorga
nisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille 
vuosina 2001–2003. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on se, että Rauli yhdessä Leila Ristellin kanssa laati 
muistion (30.3.2001), jossa pohdittiin tiedekunnan 
ja eMBAkoulutuksen organisatorista integrointia.

Tiedekunnan opetuksen kansainvälistämiseksi 
perustettiin vuonna 2003 ylempään korkeakoulutut
kintoon johtava kaksivuotinen FMAkoulutus (In
ternational Master’s Programme in Financial and 
Management Accounting). Koulutuksen pääaine 
on laskentatoimi. Seuraavana vuonna käynnistet
tiin myös maisteritason erillinen opiskelijavalinta. 
Erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat suorittavat 
uuden tutkintoasetuksen mukaisen kaksivuotisen, 
kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavan kou
lutuksen.

Keväällä 2006 tiedekunnan henkilökunnan 
määrä oli kaksinkertaistunut vuodesta 2000. Ope
tus ja tutkimushenkilökuntaa oli yhteensä 60, joista 
professoreja oli 12. Niin sanottuja budjettivirkoja 
opetuksessa ja tutkimuksessa oli kuitenkin vain 31. 
Opiskelijoita oli 1000, joista jatkoopiskelijoita 65. 
Uusia opiskelijoita otettiin vuosittain 140 ja lisäksi 
kaksivuotiseen KTMtutkintoon 55. 

Tiedekunnan toiminnan kehittäjänä ja resurssien 
hankkijana Raulin panos on ollut tärkeä. Rauli on 
tiukoissakin neuvotteluissa onnistunut hyvin rauhal
lisuudellaan, asioihin perehtyneisyydellään, komp
romissien tekemisen taidollaan sekä kyvyllään aset
tua myös vastapuolen asemaan. Voidaankin perus
tellusti sanoa, että Raulin panos ja neuvottelutaito 
ovat olleet ratkaisevia sille, että tiedekunta kehit
tyi näin lyhyessä ajassa täysin varteenotettavaksi 
kilpailijaksi muiden kauppatieteellisten yksikköjen 
rinnalle.

Raulia pyydettiin ehdokkaaksi kevään 2006 va
rarehtorivaaliin. Hän sai kannatusta myös muista 
tiedekunnista, joten Oulun yliopiston hallitus valitsi 
hänet yksimielisesti ensimmäiseksi vararehtoriksi 
1.8.2006 alkavaksi kaudeksi. Tiedekuntaneuvosto 
valitsi samasta päivästä lähtien uudeksi dekaaniksi 
Kimmo Alajoutsijärven.

Oulu Business School: tavoitteena 
kansainvälisen tason kauppakorkeakoulu

Kun Kimmo Alajoutsijärvi tuli dekaaniksi kesällä 
2006, tiedekunnassa alkoi vakava keskustelu kan
sainvälisen akkreditoinnin merkityksestä. Tiedekun
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nan johtoryhmälle oli kirkastunut vähitellen kaup
pakorkeakoulujen välisen kotimaisen ja ulkomaisen 
kilpailun uusi luonne. Helsingin kauppakorkeakoulu 
ja Hanken olivat jo onnistuneet akkreditoinnissa, 
mikä antoi niille muita paremman aseman kotimai
sessa kentässä. Samaan aikaan kauppakorkeakoulu
jen toimiala oli voimakkaassa kasvussa kansainvä
lisesti. Monien arvioiden mukaan kauppakorkea
kouluja oli maailmassa jo pitkälti yli 12 000, jotka 
kaikki väittivät olevansa vähintäänkin hyvää tasoa. 
Tässä kilpailussa lähes ainoa mahdollisuus on saada 
kansainvälinen laatuleima, jonka avulla päästään 500 
ensimmäisen joukkoon.

Tiedekunnan johtoryhmälle oli kuitenkin sa
malla selvää, että jo hakukelpoisuuden saavutta
minen edellyttäisi lukuisia toimenpiteitä ja kehittä
mishankkeita, joita olivat muun muassa henkilöstön 
kokoluokan kasvattaminen, julkaisutoiminnan mää
rän ja laadun nostaminen, ulkomaisen henkilöstön 
ja opiskelijakunnan rekrytointi, eMBAohjelman 
aseman selventäminen, koulutusohjelmaportfolion 
kondensointi ja ammatillisesti pätevöityneiden opet
tajien palkkaaminen. Vaikka tästä tavoitteesta oli 
laaja yksimielisyys, johdonmukainen päätöksenteko 
ei ollut aina kovinkaan helppoa kollegiaalisesti toi
mivassa tiedekuntaneuvostossa.

Ensimmäinen suurehko uudistus oli kahden uu
den maisteriohjelman perustaminen jo muutaman 
vuoden toimineen FMA:n rinnalle. Vaikka jarrutus
takin ilmeni, tiedekunta päätti perustaa Internatio
nal Business ja Finance & Economics ohjelmat, joi
den avulla saataisiin nostettua ulkomaalaisten opis
kelijoiden osuutta. Vähän myöhemmin perustettiin 

Kansainvälisen liiketoiminnan laitos, rahoituksen 
abivalinta ja Martti Ahtisaari Institute of Global 
Business and Economics. Nämä kaikki päätökset 
ovat osoittautuneet tiedekunnalle menestykselli
siksi. Raulin osuus vararehtorina oli keskeinen eri
tyisesti Ahtisaari Instituutin suuntaamisessa talous
tieteisiin. 

Syksyllä 2006 tiedekunta aloitti toimet, joiden 
tarkoituksena oli saada siirrettyä eMBAkoulutus 
koulutus ja tutkimuskeskuksesta tiedekuntaan. Tie
dekunnan johtoryhmä näki siirron erittäin tarpeelli
sena taloustieteiden tiedekunnalle, PohjoisSuomen 
liikeelämälle ja eMBAkoulutuksen kehittämiselle. 
Se oli myös välttämätön akkreditoinnin edellytys. 
Syksyllä 2006 kukaan ei kuitenkaan voinut ennus
taa, että siitä tulisi yli kolmen vuoden uuvuttava 
revohka. Lukuisten neuvottelujen, muistioiden, 
sähköpostien, hallitusten kokousten ja pöydällepa
nojen jälkeen, yliopiston hallitus sai lopulta äänes
tettyä kesäkuussa 2009 eMBAkoulutuksen siirtä
misestä tiedekunnan vastuulle. Tämä projekti jos 
mikä osoitti, että yliopiston vanha hallintomalli oli 
kyvytön saamaan aikaan edes aivan välttämättömiä 
pieniä rakenteellisia uudistuksia. Raulin taustatuki 
oli tärkeää, koska koko hanke yritettiin leimata ta
loustieteilijöiden rahanahneudeksi. 

Syksyllä 2007 tiedekunta aloitti vakavan valmis
tautumisen EQUISakkreditointiprosessiin. Palkat
tiin ulkomaista henkilökuntaa, kirjoitettiin englan
ninkielisiä dokumentteja, käytiin EFMD:n seminaa
reissa, paneuduttiin akkreditoitujen kauppakorkea
koulujen käytäntöihin ja selitettiin akkreditoinnin 
merkitystä yliopiston johdolle, ylioppilaskunnalle 
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ja omalle henkilöstölle. Erityisesti yliopistojohdon 
ymmärryksen kehittämisessä Raulin panos oli mer
kittävä, sillä kauppatieteet eroavat muista tieteistä 
juuri siinä, että kansainväliset, koko koulun toimin
taa koskevat laatuleimat ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Monien vaiheiden ja pitkien päivien jälkeen tie
dekunta oli valmis lähettämään hakukelpoisuusha
kemuksen EFMD:hen loppuvuodesta 2008. Tie
dekunnassa alettiin uskoa mahdollisuuksiin, kun 
EFMD:n arvioitsija teki katselmusvierailun touko
kuussa 2009. Pettymys oli suuri, kun EFMD:n ää
nestystulos oli niukasti kielteinen. Tiedekunta oli 
kymmenestä kriteeristä kolmessa ”below standard”, 
kun hakukelpoisuus olisi saatu maksimissaan kah
della ”puutteella”. Erityisen kitkerältä asia tuntui 
siksi, että yhdeksi heikkoudeksi oli arvioitu cor
porate connections/executive education, sillä yli
opiston hallitus sai päätettyä eMBAkoulutuksen 
siirrosta vasta muutamaa viikkoa katselmuksen jäl
keen. Onneksi kesälomalla haavat vähän paranivat 
ja tiedekunta valmistautui seuraavaksi AACSBak
kreditointia varten. Lohtua toi myös se tosiasia, 
että tiedekuntaa oli saatu kehitettyä ja sen asemaa 
vahvistettua yliopistossa akkreditointipyrkimysten 
avulla.

Kaiken kaikkiaan vuodet 2006–2010 olivat tie
dekunnalle voimakasta kehityksen aikaa. Esimerkiksi 
kansainvälisten julkaisujen määrä ja täydentävä ra
hoitus kaksinkertaistuivat, samalla kun tiedekunnan 
tunnettuus PohjoisSuomen liikeelämässä koheni 
merkittävästi. Tiedekuntaan saatiin uutta virtaa, 
kun rekrytoitiin ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa 
sekä kokeneita liikkeenjohtajia. Tiedekunnan merki

tys Oulun yliopistolle – esimerkiksi ansaintalogiikan 
näkökulmasta – on kasvanut jatkuvasti.

Saavutettu menestys turvaa tulevaa 
kehitystä

Rauli palasi vararehtorin tehtävistä takaisin tiede
kuntaan vuoden 2010 alussa. Lyhyen hengähdys
tauon jälkeen häntä tarvitaan taas tiedekunnan uu
sissa haasteissa.

Rauli on tehokkaalla toiminnallaan erilaisissa 
tehtävissä onnistunut hyvin kehittämään taloustie
teitä merkittäväksi osaksi Oulun yliopistoa suppe
asta kansantaloustieteen laitoksesta itsenäiseksi ta
loustieteiden tiedekunnaksi. Kehitysuraan on sisäl
tynyt opiskelijan uurastusta ja toimintaa yliopiston 
erilaisissa viroissa: assistentin, professorin, dekaanin 
ja vararehtorin toimissa. Hän on hyödyntänyt koke
mustaan toimiessaan kehittäjänä ja tekijänä laitok
sen, osaston, tiedekunnan ja koko yliopiston tasolla 
opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinnossa. Pohjois
Suomen taloudellisen osaaminen, elinkeinoelämää 
ja koulutusta hyödyntävä toiminta, taloustieteiden 
ja muiden tieteiden yhteistyö sekä käytännön yri
tystoiminnan, tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun 
välisten rajojen madaltaminen ovat edistyneet huo
mattavasti Raulin työn ansiosta. 

Yliopistossa on tapahtunut suuria muutoksia 
Raulin lähes neljän vuosikymmenen mittaisella 
uralla. Nämä muutokset vaativat sopeutumista opis
kelijoilta ja opettajilta sekä uuden koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämistä yliopiston ja yhteiskunnan 
alati muuttuvassa ympäristössä. Tavoitteiden saa
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vuttaminen edellyttää opetus ja tutkimustoiminnan 
hyvää koordinointia eri aineiden kesken. Yhteisesti 
hyväksyttävän sävelen sovittaminen on usein vai
keaa. Tiimityön luovana taitajana Rauli on toimi
nut esimerkillisesti ja tehokkaasti näissäkin asioissa. 
Hänen toiminnassaan korostuvat muiden mielipitei
den analysointi, ristiriitaisten vaihtoehtojen järkevä 
yhteen sovittaminen sekä kanssaihmisten kunnioit
taminen ja arvostaminen. Erityisesti yliopistojoh
don ymmärryksen laajentamisessa ja syventämisessä 
Raulin panos on merkittävä, koska taloustieteet 
eroavat muista tieteistä kansainvälisen toiminnan 
laajuuden ja laadun korostumisen vuoksi.

Oman yhteisön kehittäjänä ja resurssien hank
kijana Raulin panos on ollut tärkeä. Rauli on tiu
koissakin paikoissa neuvotellut yksikön kehitykselle 
tärkeitä ratkaisuja. Raulin tekemä työ ja neuvotte

lutaito ovat olleet ratkaisevia sille, että tiedekunta 
kehittyi näin lyhyessä ajassa täysin varteenotetta
vaksi kilpailijaksi muiden kauppatieteen yksiköiden 
rinnalle.

Rauli on jo tähänkin saakka toiminut tehok
kaasti ja tuloksellisesti tiedekunnan opetuksen ja 
tutkimuksen kansainvälistämisessä. Tällä saralla on 
edessä vielä haasteita, joissa hänen taitoaan ja koke
mustaan kipeästi tarvitaan. Tavoitteena on talous
tieteiden tiedekunnan kehittäminen korkeatasoiseksi 
ja tunnetuksi tutkimuksen ja opetuksen yksiköksi – 
yksiköksi, joka palvelee universaalisesti, kansallisesti 
ja paikallisesti taloustieteellisen osaamisen siivittä
mää hyvinvoinnin kehittämistä.
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Oulun yliopiston 50. lukuvuoden avajaiskulkue 8.9.2008
Linnanmaalla. Kulkuetta johtivat rehtori Lauri Lajunen
ja ensimmäinen vararehtori Rauli Svento.
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K a t i  Le i nonen /  I lme s t y s  Oy

Kimmo Alajoutsijärvi, Rauli Svento ja Osmo Forssell
tiedekunnan alumnitilaisuudessa lokakuussa 2009.
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Rauli Svento opettajana oli meidän kaikkien 90lu
vun taloustieteilijöiden suuri idoli. Häntä muis
tellessa ensimmäisenä tulevat mieleen tieteellinen 
osaaminen, ammattitaito, reiluus ja oikeudenmu
kaisuus sekä rauhallisuus. Hänellä on ilmiömäinen 
kyky selittää ”vaikeatkin” kansantaloustieteelliset 
termit, metodit ja lainalaisuudet niin, että ne tun
tuvat selviltä ja yksinkertaisilta, ainakin luennolla 
tai harjoituksissa istuessa ja hänen niitä esittäessä. 
Mutta jotenkin ne tulevat tuolta aivonystyröistä 
esiin myös asioita yksin miettiessä eli tieto on men
nyt perille. Hänen kauttaan olemme oppineet ajat
telutavan, jolla ratkaista ongelmatilanteita ja käsit
teellistää vaikeitakin asioita.

Muistoja opiskeluajoilta

1990luvun alussa kansantaloustieteen opiskelumme 
alkoi matematiikan ja tilastotieteen merkeissä ja 
meillä oli vielä aika epäselvä kuva siitä, mistä op
piaineessa oli kysymys. Hannu Salonen oli silloin 
kansantaloustieteen professorina ja piti meille Mik

rotaloustieteen perusteiden ja Matemaattisen ta
loustieteen kurssit. Näillä kursseilla opimme, että 
matemaattinen osaaminen on tärkeää ja soveltava 
ajattelu kansantaloustieteen opiskelun peruskivi. 
Koska olimme opiskelleet aiemmin kaupallisia ai
neita, olimme saaneet anteeksi perusopintoja ja 
hyökkäsimme heti aineopintojen kimppuun.

Ensimmäiset Raulin pitämät luennot olivat Jul
kistaloudesta. Menimme kurssille vuotta liian aikai
sin, hiukan arasti miettien, saakohan sinne osallis
tua, mutta käytyämme siellä ensimmäiset luennot 
olimme ihan myytyjä emmekä olisi enää suostu
neet jäämään kurssilta pois. Jouduimme tekemään 
kovasti töitä kurssin eteen, koska osaamisemme 
ei ollut vielä riittävällä tasolla, mutta Rauli selitti 
kaikki asiat niin rauhallisesti ja perusteellisesti, että 
ne luennoilla tuntuivat ihan päivänselviltä ja yk
sinkertaisilta. Jostakin syystä ne eivät kuitenkaan 
tuntuneet siltä enää kotoa kirjasta luettaessa, mutta 
kertaamisen ja yhdessä opiskelun ansiosta luennoilla 
opitut asiat muistuivat lopulta mieleen.

Rauli opettajana

Y l i o p e t ta j a  J a a n a  K u u s i pa l o
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

M a r i  H a r m a a l a
Taloustieteiden tiedekunnan alumnijäsen
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Intuitiota ja innostumista 

Rauli osasi lukea meitä tunnilla. Hän selkeästi ha
vaitsi, milloin emme jälleen kerran ymmärtäneet 
ja selitti asian uudelleen jollakin ajankohtaisella 
esimerkillä. Me emme uskaltaneet sanoa mitään, 
vaikka emme osanneet, koska olimme kurssilla 
’liian aikaisin’. Emme halunneet viivästyttää mui
den oppimista. Todellisuudessa hekään eivät kai 
ymmärtäneet kovin paljoa.

Raulissa on karismaa ja kykyä innostaa muita 
aiheeseen. Innostuimme selkeästi opiskelusta, koska 
hänkin vaikutti aidosti kiinnostuneelta opettamis
taan asioista. Kun pääsimme opiskeluissa pidem
mälle, opimme jo, että Raulilta voi mennä kysy
mään mitä tahansa ja taisimme vähän riesaksi asti 
hänen työhuoneessaan vierailla. Oivalsimme, että 
häneltä voi todellakin kysyä neuvoa ongelmiin 
mutta sen jälkeen täytyi viitsiä tehdä myös itse 
töitä, jotta asiat selkiytyivät ja oppi meni perille. 
Luennoilla oli myös ”hauska” huomata, ettei pro
fessoreillakaan aina satu käyrät kohtaamaan oikealla 
paikalla vaan kansantaloustieteellisten käyrien piir
täminen on haastavaa puuhaa meille kaikille.

Sehän on selvää, ”intuitio sanoo sen”, Rauli 
opetti, kun ihmettelimme paretooptimia tai raja
korvaussuhdetta. Ja kyllähän ne siitä aukenivat ja 
jotakin aloimme pikkuhiljaa oivaltaa. Viimeistään 
siinä vaiheessa ymmärsimme, kun esimerkit käsit
telivät olutta, punaviiniä ja pizzaa, että hän kykeni 
esittämään opetettavat asiat opiskelijoita kiinnos
tavalla tavalla. Vasta kun perusasiat ovat kunnolla 
hallussa, niin päästään etenemään pidemmälle ja sy

ventämään tietoisuutta.Tämä pitää hyvin paikkansa 
niin kansantaloustieteessä kuin elämässä yleensä. 
Kun Raulilta kysyi neuvoa, hän osasi kertoa asian 
niin, että itsekin opimme ratkaisemaan vastaavia 
ongelmatilanteita myöhemmin ja sehän niin opetta
misessa kuin oppimisessa on tärkeintä.

Se istuu etupenkissä, joka ekana ehtii

Istuimme kaikilla kursseilla eturivissä, eikä se kaik
kein vähiten johtunut siitä, että Rauli oli niin hy
vännäköinen. Eturiviin oli kyllä tungosta, eikä sii
hen aina päässyt. Pojat taisivat tosin istua vähän 
kauempana.

Kaikkiaan Rauli piti meistä hyvää huolta ja tuki 
meitä koko opiskelumme ajan. Hän tutustui kaik
kiin pääaineopiskelijoihin ja rakensi luottamukselli
sen ilmapiirin koko taloustieteen osastoon ja myö
hemmin taloustieteiden tiedekuntaan. Myös muiden 
oppiaineiden pääopiskelijat kävivät Raulin luennoilla 
ja hänen karismaattisuutensa muistetaan vielä näi
näkin päivinä.

Kiitos Rauli hyvistä eväistä kansantaloustieteen 
maailmaan ja elämään! Kansantaloustiede on yleis
sivistävää ja varsin hyödyllistä kaikille. Se on osa 
kansalaistaitoa – tietoa, jota tarvitsemme jo sano
malehteä lukiessamme.

Hauskoja muistoja opiskeluajoilta muistelivat 
Mari Harmaala ja Jaana Kuusipalo.

Martti Ahtisaari Instituutin varajohtaja Sauli Sohlo
haastattelee vararehtori Rauli Sventoa alumnitilaisuu-
dessa lokakuussa 2009.
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K a t i  Le i nonen /  I lme s t y s  Oy
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Oulun yliopiston jalkapallomestarit 2009.
J a a k ko S imonen
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Rauli on ollut monessa mukana myös työyhteisön 
vapaaajan aktiviteettejä rakennettaessa – eikä yksin 
mukana vaan nimenomaan peruskiveä valamassa. 
Joskus 90luvun lopulla virisi ajatus alkaa pelailla 
jalkapalloa työporukalla parina iltapäivänä töiden 
jälkeen. Kahran Hannu oli tainnut tuoda viestiä 
valtakunnalliseksi kohoamassa ollesta Taloustietei
lijöiden jalkapalloturnauksesta. Oulun koulu halusi 
olla alusta asti mukana mittelöissä, ja niinpä täällä 
ryhdyttiin tuumasta toimeen. Ensimmäisistä harjoi
tuksista saakka Rauli oli kokoonpanossa mukana. 
Vuosien varrella tiistaiset ja torstaiset ”harjoituk
set” vetivät välistä parikymmenlukuisenkin osallis
tujakaartin Norssin kentälle hiekkapilveen pallon 
perään. Tiedekunnan väkimäärä on sittemmin mo
ninkertaistunut, mutta samalla palloporukka kutis
tunut vuosi vuodelta. Mutta yksi on aina paikalla. 
Vaikka pallottelemassa olisi vain kourallinen kave
reita, Rauli on kymppipaidassaan paikalla, satoi tai 
paistoi. Jo ensimmäisessä valtakunnallisessa turna
uksessa Raulin nimikkopaita, josta nimen viimeinen 

Rauli – urheileva rokkijätkä

T u t k i m u s p ro f e s s o r i  T i m o  Ko i v u m ä k i
Teknologian tutkimuskeskus VTT

P ro f e s s o r i  J u k k a  P e rt t u n e n
Oulun yliopisto

kirjain on luonnollisesti pudotettu pois, herätti pe
lonsekaista kunnioitusta vastustajien leirissä. Tur
nauksia on kierretty noista ajoista asti katkeamat
tomana sarjana. Permanentti on muutoin vaihtunut 
ympärillä monta kertaa, mutta Rauli on aina järjes
tänyt itsellensä aikaa monista kiireistään huolimatta. 

Samoihin aikoihin, kun jalkapallo otettiin oh
jelmaan, virisi työpaikalla ajatus myös talvilajin si
sällyttämisestä repertuaariin. Näillä taustoilla jää
kiekko oli luonnollisesti ainoa vakavasti otettava 
vaihtoehto. Niittyaron kaukalossa veti ensimmäiset 
piirrot jäähän tietysti Rauli. Sielläkin mukana aina, 
satoi tai paistoi. Tai korjattakoon, että allekirjoit
taneet kyselivät kerran toisiltaan Raulin perään 
kiekotellessaan kahdestaan viisisenttisessä sohjossa, 
pahimpia lampia väistellen, jonain huhtikuisena su
muiltana. Muiden poissaolo tuntui luonnolliselta, 
mutta että Raulikin! Moneen kertaan tuo sinänsä 
anteeksiantamaton lintsaus on kuitenkin tullut pai
katuksi. Jos jalkapallon puolella on vuotuisena pää
tavoitteena hakea kannu kotiin taloustietelijöiden 
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henkilökuntaturnauksesta, lätkässä se on jokake
väisen opiskelijoita vastaan pelattavan haasteottelun 
voittaminen. Monet kerrat on Rauli ollut mukana 
tuota täytettäessä tai ainakin siihen pyrittäessä. Pit
kään Rauli kulki mukana pelailun jo siirryttyä ul
kokaukalosta halliin ja vauhdinkin vähitellen kas
vettua aika lailla uusiin mittoihin. Vasta rehtoraatin 
mukanaan tuomat velvoitteet katkaisivat lupaavan 
kiekkouran. Toivottavasti vain väliaikaisesti.

Joskus akateemisten juhlien aamuisissa tunnel
missa me allekirjoittaneet muistelimme kaiholla 
villiä nuoruuttamme rokkijätkinä. Timo taisi ker
toa jostain diivailevasta leuhkabändistä, joka oli 
ylimielisyyttään sekaantunut hänen henkilökohtai
siin rumpukapuloihinsa bändien yhteiskeikalla. Ju
kan muistin syövereistä kumpusi sama tarina toi
sen osapuolen näkökulmasta aistittuna, ja pian kävi 
selväksi, että talousrokkareitten tie oli yhtynyt jo 
80luvun alkuvuosina, vaikkakaan ei niin kovin läm
pimissä merkeissä. Tuon tragedian paikkaamiseksi 
päätimme koota yhteisen orkesterin. Silloin juhla
tunnelmissa se tuntui aivan loistavalta idealta, vaik
kakaan seuraavana päivänä ei enää ollenkaan yhtä 
briljantilta ajatukselta. 

Mutta asiaan. Perustettavaksi päätetyn rokki
pumppuun halukkaaksi ilmoittautunut runkohen
kilöstö kokoontui sitten ensimmäiseen palaveriin. 
Kauppilan Antti oli lupautunut solistiksi, Jukan 
assistenttina tuolloin toiminut Tyynelän Markku 

toiseen kitaraan Jukan rinnalle, Timppa siis rum
muissa, ja Markun opiskelukaveri basson varteen 
tuuraamaan orkesteriin kohta puoliin liittynyttä 
Kalliopuskan Raimoa. Ainakin Jukalle vähän yl
lätyksenä paikalle tuli kolmaskin kitaristi, Rauli, 
jonka Timo oli ohimennen värvännyt rakennelles
saan mielessään kymmenhenkistä progeorkesteria. 
Turha luulo! 

Tulevan CD@yhtyeen ensimmäiset yhteiset 
soinnut kertoivat karua kieltään. Matka stadioneille 
tulisi olemaan pitkä ja kivinen. Soitantoa enemmän
kin nuoruudessaan harrastaneiden vintagemuusi
koiden ote oli sekin kovasti hakusassa, ja loppuosa 
orkesterista soitannollisesti aika lailla nollapisteessä. 
Pian kävi kuitenkin selväksi, että Raulin kyvyllä 
omistautua asialleen soittotaito kehittyisi hurjaa 
vauhtia. Kärsivällisyyttä on varmasti vaatinut, kun 
Jukka on kerta toisensa jälkeen huomauttanut mil
loin mistäkin, joskus varmasti kovin mitättömältä 
tuntuneesta soitannollisesta seikasta. Keskiverto 
persoona olisi varmasti iskenyt kitaran jo aikapäi
viä sitten päin ”kapelimestarin” pläsiä. Mutta Rauli 
on jaksanut kuunnella ja kokeilla ja harjoitella ja 
harjoitella ja harjoitella. Sen tuloksena soittotaito 
on kehittynyt tavalla, johon emme olisi ikinä voi
neet uskoa. Moneen kertaan on tullut lavalta las
keutuessa todettua, ettei ammattikitaristikaan olisi 
kyennyt Raulin tonttia hoitamaan yhtään paremmin. 
Rauli kyllä hoitaa hommansa.
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Se i j a  Le s ke l ä  /  Ou lun y l i op i s ton a r k i s to
Vulcanalia 10.9.2008 Kuusisaaressa. CD@-bändi soittaa, 
kuvassa Raimo Kalliopuska ja Rauli Svento.
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Ympäristö, energia 
ja markkinoiden 

digitalisoituminen
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Johdanto

Jos yhteiskunnassa suunnitellaan jotakin investoin
tia, esimerkiksi moottoritien tai tehtaan rakenta
mista, useimmat hankkeen tuottamat hyödyt on 
suhteellisen helppo arvioida rahassa. Tie saattaa ly
hentää välimatkoja, mikä näkyy supistuvina kulje
tus ja aikakustannuksina. Tehdas työllistää ihmisiä, 
jotka maksavat veroja ja valmistavat kotimaahan tai 
ulkomaille myytäviä tuotteita. Toisaalta rakenta
minen aiheuttaa kustannuksia: työntekijöille pitää 
maksaa palkkaa eivätkä työkoneet ja tarvikkeetkaan 
ole ilmaisia. Kaikilla näillä tekijöillä on markkinat, 
joilla niiden hinta ja arvo muodostuvat. 

Kuitenkin hankkeista koituu myös sellaisia kus
tannuksia, jotka eivät ole markkinahintaisia: valta
tien liikenne aiheuttaa melua ja saastepäästöjä tai 
tehdasalueen alle saattaa jäädä virkistykseen sopivia 
paikkoja. Hinnan puuttumisesta huolimatta hank
keilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Jos 
näitä vaikutuksia ei oteta huomioon investointipää
töksiä tehtäessä, tulos ei voi olla yhteiskunnallisesti 
optimaalinen. Jo 1980luvun puolen välin tienoilla 

Ilmaistujen preferenssien menetelmät ympäristöhyötyjen arvottamisessa:  
oululainen tutkimus osana ympäristötaloustieteen nousua

T u t k i j a  E r k k i  M ä n t y m a a
Metsäntutkimuslaitos

Oulun yliopistossa nähtiin, että vanha sanonta ”par
haat asiat elämässä ovat ilmaisia” on menettämässä 
merkityksensä, kun puhutaan ympäristöstä ja sen 
ihmisille tuottamista palveluista (Kasanen & Svento 
1989, Mäntymaa 1993, Mäntymaa & Svento 1991). 

Taloustieteessä ympäristöarvoja mitataan ra
hassa. Voidaan kysyä, miksi mittariksi pitää valita 
raha. Eikö jokin muu mittari voisi olla parempi? 
Oleellista ei ole raha sinänsä vaan arvojen yhteismi
tallistaminen. Jotta eri tavoin syntyneitä hyötyjä ja 
haittoja voitaisiin verrata keskenään, suureet tulee 
mitata samalla yksiköllä. Koska markkinoilla vaih
dettavien hyödykkeiden arvot mitataan rahassa, on 
luontevaa, että myös markkinattomien tekijöiden 
arvot pyritään muuttamaan samaan yksikköön.

Periaatteessa markkinattomien ympäristöhyö
dykkeiden arvot voivat määräytyä yhteiskunnassa 
kahdella tavalla: joko piilotetusti eli implisiittisesti 
tai avoimesti eli eksplisiittisesti. Implisiittinen mää
räytyminen viittaa siihen, että ympäristöarvoja ei 
tuoda selvästi esille. Jos pohditaan jotakin yhteis
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kunnallista päätöstä, esimerkiksi lain säätämistä tai 
rakennushankkeen toteuttamista, verrataan taval
lisesti hankkeen tuottamia hyötyjä ja kustannuksia 
keskenään. Jos päätös on myönteinen eli laki sääde
tään tai hanke toteutetaan, samalla arvioidaan, että 
päätöksestä mahdollisesti seuraavat ympäristöhai
tat yhdessä muiden kustannusten kanssa eivät ylitä 
hankkeen hyötyjä. Näin siis käy, vaikka vertailua 
ei avoimesti tehtäisikään. Tapahtuu implisiittinen 
arvottaminen, joka heijastaa päätöksentekijän, ts. 
poliitikkojen, virkamiesten tai liikeelämän, arvos
tuksia.

Toisaalta arvottaminen voidaan tehdä avoimesti 
eli eksplisiittisesti. Tähän on kehitetty monenlaisia 
menetelmiä. Lähinnä teknistieteiden puolella on 
syntynyt suuri joukko markkinahintoihin ja kustan
nuksiin perustuvia tekniikoita. Näissä arvoja mita
taan esim. ympäristömuutoksen tuotantoon aiheut
taman vaihtelun, vaihtoehtoiskustannusten, inhimil
liseen pääomaan koituvien vaikutusten, annosvaste
funktioiden tai korvaus, esto, vähentämis ja tor
juntakustannusten kautta (Garrod & Willis 1999). 
Ongelmana näissä menetelmissä on, että niillä ei 
saada esille muutoksen kokonaisarvoa vaan yleensä 
vain käyttöön liittyvä arvon komponentti.

Varsinaisesti taloustieteen piiristä syntyneet me
todit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan eli prefe
renssien paljastamiseen ja preferenssien ilmaisemi
seen perustuviin menetelmiin. Edellisessä ryhmässä 
käytetään hyväksi markkinainformaatiota, jonka 
avulla ihmisten käyttäytyminen pyritään liittämään 
jonkin ympäristöresurssin määrään tai laatuun. 
Tärkeimmät näistä metodeista ovat matkakustan

nusmenetelmä ja hedonisten hintojen menetelmä. 
Preferenssien ilmaisemiseen perustuvissa menetel
missä ideana on luoda ympäristöhyödykkeille hypo
teettiset markkinat kysely tai haastattelututkimuk
sissa. Tärkeimmät tähän ryhmään kuuluvista mene
telmistä ovat ehdollisen arvottamisen menetelmä 
(contingent valuation, CV) ja valintakoemenetelmä 
(choice experiments, CE). 

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on esitellä il
maistujen preferenssien menetelmiin liittyvää kan
sainvälistä tutkimusta ja liittää siihen Oulun yli
opistossa tehtyä työtä. Tutkielman loppuosa jakaan
tuu kolmeen lukuun seuraavasti: Luvussa 2 esitel
lään CVmenetelmän historiaa ja lähtökohtia sekä 
maksu ja hyväksymishalukkuuteen ja epävarmuu
den esiintymiseen keskittyvää tutkimusta. Luvussa 
3 käydään läpi CEmenetelmän perusteita sekä pre
ferenssien heterogeenisuuden analyysia. Luvussa 4 
verrataan näitä kahta menetelmää keskenään ja esi
tetään loppupäätelmät.

Ehdollisen arvottamisen menetelmä
Historiaa ja lähtökohtia

Ehdollisen arvottamisen eli CVmenetelmän tavoit
teena on kuluttajan preferenssien paljastaminen ky
symällä ihmisiltä suoraan heidän maksuhalukkuut
taan tai hyväksymishalukkuuttaan jostain markkinat
tomasta hyödykkeestä, esim. ympäristöhyödystä tai 
haitasta. Kyselyssä luodaan hypoteettinen markki
natilanne, jossa vastaajasta tulisi tuntua luontevalta 
”ostaa” tai ”myydä” jotakin hyödykettä, jolla todel
lisuudessa ei ole markkinoita. Periaatteessa CVme
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netelmällä on kaksi soveltamisalaa. Ensiksi mene
telmällä voidaan arvottaa ympäristön laadun margi
naalisia muutoksia, esim. veden laadun paranemista 
tai suojelualueiden lisäämistä. Toiseksi sitä voidaan 
käyttää ympäristöä muuttavien hankkeiden tai on
nettomuuksien seurausten arvottamiseen, ts. tilan
teeseen, jossa muutos joko tapahtuu tai ei tapahdu.

Menetelmän idean esitti ensimmäisenä Ciriacy
Wantrup jo vuonna 1947, mutta ensimmäinen em
piirinen sovellus toteutui vasta paljon myöhemmin, 
kun Davis julkaisi v. 1963 tohtorin väitöskirjansa 
Harvardin yliopistossa Mainen osavaltion met
sien virkistyshyödyistä (Portney 1994, Hanemann 
1994a). Sen jälkeen, erityisesti 1990luvulla, CV
tutkimus lisääntyi hyvin nopeasti. Kun vuonna 1995 
kattava alan kirjallisuusluettelo sisälsi noin 2000 vii
tettä yli 40 maasta (Carson ym. 1995), kymmenen 
vuotta myöhemmin koossa oli runsaat 5000 nimi
kettä yli 100 maasta (Carson et al. 2004). Eniten 
raportteja julkaistiin vuonna 1998, noin 550 kpl 
(Carson & Hanemann 2005). 

Tutkijat ovat kehittäneet CVmenetelmään lu
kuisia arvottamistekniikoita, kuten avoimen kysy
myksen, tarjouspelin, maksukortin ja dikotomisen 
valinnan useat variantit (Mäntymaa 1997, 19–23). 
Menetelmään liittyvien harhojen analysointi ja tes
taus on synnyttänyt laajan kirjallisuuden (ks. esim. 
Mitchell & Carson 1989). Vaikka menetelmä on 
keksitty ja paljolti kehitetty USA:ssa, sitä on so
vellettu kaikkialla maailmassa, laajasti myös kehit
tyvissä maissa. Lisäksi aihepiiri on ollut monipuo
linen, sillä kohteet ovat liittyneet liikenteeseen, 
terveydenhoitoon, koulutukseen, taiteisiin sekä eri

laisiin ympäristöresursseihin (Hanemann 1994b). 
Yksi tärkeimmistä syistä CVtutkimuksen nope

aan kasvuun USA:ssa olivat 1980luvun lainsäädän
nön muutokset, joissa CV hyväksyttiin päteväksi 
menetelmäksi arvioida rahassa ympäristöhaittojen 
suuruutta maan oikeuslaitoksessa. Tämä koski myös 
ns. olemassaoloarvoihin liittyviä tuhoja. Siten hypo
teettisiin markkinoihin perustuvan menetelmän tu
loksia käytettiin hyväksi todellisessa rahassa makset
tavien korvausten määrittelyssä. (Portney 1994, 6, 
7.) Kun sitten Exxon Valdez säiliölaivan karilleajo 
v.1989 Prinssi Williamin salmessa Alaskassa aihe
utti maan historian suurimman öljyonnettomuuden 
(Carson et al. 1992), myös tutkimuksen rahoittajia 
alkoi kiinnostaa sekä menetelmän puolustaminen 
että kritisointi. 

Rauhoittaakseen tilannetta USA:n ympäristö
hallinto (National Oceanic and Atmospheric Admi
nistration, NOAA) perusti 1992 nimekkään panee
lin pohtimaan CVmenetelmän luotettavuutta. No
belpalkittujen taloustieteilijöiden Kenneth Arrow’n 
ja Robert Solow’n johtamana NOAApaneeli päät
teli, että CV voi tuottaa oikeusprosessin käyttöön 
riittävän luotettavia rahamääräisiä arvioita ympäris
tövahingoista myös silloin, kun arvotetaan mene
tettyjä olemassaoloarvoja. Edellytyksenä olisi, että 
perustana olevat tutkimukset täyttävät komitean 
esittämät tiukat ehdot (Arrow et al. 1993, 4608–
4610). Ainakaan alan tutkimusta paneelin päätelmät 
eivät hillinneet: 1990luvun loppupuolella lähes jo
kaisessa CVartikkelissa testattiin paneelin suosituk
sia, vastattiin kysymyksiin tai kommentoitiin sen 
esittämiä teemoja.
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Maksuhalukkuus ja hyväksymishalukkuus

Yksi NOAApaneelin esille nostamista CV:n ongel
mista oli maksuhalukkuuden (WTP) ja kompensaa
tion hyväksymishalukkuuden (WTA) välinen ero. 
Perinteisen teorian mukaan WTP:n ja WTA:n pi
täisi olla lähes yhtä suuret, sillä tuotteen arvon tu
lisi olla identtinen sekä ostossa että myynnissä. Kui
tenkin monet tutkimukset osoittavat, että WTA:t 
ovat säännöllisesti suurempia kuin WTP:t. Paneeli 
suosittelikin WTPkysymyksen käyttöä, koska se 
antaa tulokseksi ”konservatiivisempia” estimaatteja 
(Arrow et al. 1993, 4608).

Hoevenagelin (1994, 67–97) ja Mäntymaan 
(1997, 23–26) mukaan selityksiä erolle on annettu 
lukuisia: (1) CV ei tuota talousteorian mukaisia 
tuloksia, (2) teoria on oikea, mutta CVtutkimus
ten toteutuksessa on virheitä, (3) vastaajat eivät 
hyväksy tutkijan olettamia omistusoikeuksia, ts. 
WTAkysymyksen saajat eivät hyväksy sitä, että 
heillä olisi oikeus myydä hyödyke, (4) vastaajat 
käyttäytyvät strategisesti; budjettirajoitteen puuttu
essa erityisesti WTAkysymys ei motivoi heitä pal
jastamaan minimisummaa, (5) taloudelliset kannus
timet ja oppiminen kaventavat eroa, (6) arvot ovat 
epäsymmetrisiä, ts. yksilöt arvottavat hyödykkeen 
menetyksen suuremmaksi kuin vastaavan hyödyk
keen vastaanottamisen sekä (7) substituuttien puute 
kasvattaa eroa.

Oulun yliopiston taloustieteen piirissä on tut
kittu kahta mainituista selityksistä. Mäntymaa 
(1999a) analysoi budjettirajoitteen merkitystä ti
lanteessa, jossa rakentamattoman luonnon vapaata 

käyttöoikeutta eli jokamiehenoikeutta uhattiin ra
joittaa. Tutkimuksessa testattiin empiirisesti, miten 
yhteiskunnallisen budjettirajoitteen korostaminen 
CVkyselyssä vaikuttaa vastaajien korvausvaatimuk
siin. Kyselyssä oletettiin, että valtio korvaisi jo
kamiehenoikeuden menetyksen rahallisesti veroja 
alentamalla. Puolelle vastaajista mainittiin, että 
alennukset merkitsisivät valtiolle tulojen menetyk
siä, jotka kustannettaisiin valtion menojen säästöillä 
kaikissa valtion menoryhmissä. Koe osoitti, että 
yhteiskunnallisen budjettirajoitteen mainitseminen 
pienentää merkitsevästi vaadittuja kompensaatioita.

Toinen WTP:n ja WTA:n eroa analysoiva oulu
lainen tutkimus liittyy hyödykkeiden korvattavuu
teen. Hanemannin (1991) mukaan mittareiden ero 
riippuu muiden seikkojen ohella substituutiovaiku
tuksesta eli siitä, kuinka helposti hyödyke voidaan 
korvata toisella yksilön hyvinvoinnin säilyttämiseksi 
ennallaan. Hän osoitti analyyttisesti, että mitä pie
nempi hyödykkeen substituoitavuus, sitä suurempi 
on WTP:n ja WTA:n ero ja päinvastoin. Jos hyö
dyke on elintärkeä, WTP on hyvin suuri mutta 
WTA voi lähestyä ääretöntä. Mäntymaa (1999b) 
testasi Hanemannin (1991) teoreemaa empiirisessä 
kyselyaineistossa ympäristöhyödykkeellä. Ideana ky
selyssä oli antaa vastaajien itse arvioida kohteena 
olevan hyödykkeen eli jokamiehenoikeuden ja hy
poteettisen substituutin eli virkistysoikeuden vä
listä korvattavuutta. Tulokset tukivat melko hyvin 
teoreemaa.

Vastauksena pitkään jatkuneeseen keskusteluun 
Horowitz & McConnell (2002) toteuttivat laajan 
metaanalyysin 30 vuoden kuluessa julkaistuista 45 
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tutkimuksesta, joissa oli verrattu WTP:n ja WTA:n 
eroa hyvin erilaisilla hyödykkeillä. Joukossa oli sekä 
laboratoriossa tehtyjä ja oikeaa rahaa käyttäneitä 
koetilanteita että kyselyillä kerättyjä hypoteettisia 
aineistoja. Monet heidän tuloksistaan ovat yllät
täviä. Tutkimusten asetelmaan liittyen todellisten 
ja hypoteettisten kokeiden tuloksissa ei havaittu 
eroja. Tutkimukset, jotka käyttivät preferenssien 
paljastamiseen oikealla tavalla kannustavia kysely
tekniikoita, tuottivat vähintään yhtä suuria eroja 
kuin muut, vaikka toisin olisi syytä odottaa. Opis
kelijoilla tehdyissä kokeissa saatiin alempia eroja 
kuin satunnaisille otoksille eikä kokeen toistaminen 
johtanut selvästi pienempiin eroihin. Siten testin 
toteutustapa ei näyttänyt selittävän WTPWTA
eroa. Sen sijaan kirjoittajat havaitsivat, että mitä 
vähemmän arvotettava hyödyke muistutti tavallista 
markkinahyödykettä, sitä suurempi ero oli. Ero 
oli suurin julkis ja markkinattomilla hyödykkeillä, 
sitten tavallisilla yksityishyödykkeillä hypoteetti
sissa tilanteissa ja alhaisin oikeaa rahaa käyttäneissä 
kokeissa. Tulos ei riippunut kokeiden tai kyselyjen 
toteutustavasta.

Epävarmuus CV-tutkimuksissa

CVmenetelmään liittyvä epävarmuus on toinen 
metodologinen kysymys, johon oululaiset talous
tieteilijät ovat perehtyneet. CV:ssä oletetaan pe
rinteisesti, että ihmiset kykenevät asettamaan eri
laiset vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen, koska 
hyvin käyttäytyvät preferenssit luovat vankemman 
teoreettisen perustan menetelmälle. On kuiten
kin todennäköistä, että ainakin osa CVkyselyjen 

vastaajista on epävarma omista preferensseistään. 
Tätä epävarmuuden lajia kutsutaan preferenssiepä
varmuudeksi. Toisaalta ihmiset voivat olla epävar
moja siitä, toteutuuko heille esitetty hypoteettinen 
projekti kuten kyselyssä esitetään. Silloin puhutaan 
projektiepävarmuudesta. Molemmilla epävarmuu
den tyypeillä voi olla vaikutusta arvottamistutki
muksen tuloksiin.

Kirjallisuudessa on ehdotettu monia selityksiä 
vastaajien tuntemalle ympäristöhyödykkeiden ar
voon liittyvälle epävarmuudelle. Se voi aiheutua 
hyödykkeeseen liittyvän tiedon puutteesta, riittä
mättömästä kiinnostuksesta, kyvyttömyydestä tehdä 
nopeita päätöksiä, substituutti ja komplementti
hyödykkeiden olemassaolosta, kyselyn rakenteesta 
tai siihen sisältyvän ehdollisuuden puutteellisesta 
ymmärtämisestä (Shaikh ym. 2007). Esimerkiksi 
Cameron & Quiggin (1994) päättelivät empiirisen 
analyysin perusteella, että ihmisillä ei ole täsmälli
siä rahamääräisiä arvoja ympäristöhyödykkeille vaan 
heillä on pikemminkin epämääräinen aavistus arvon 
suuruusluokasta. Jos heille esitetään CVkysymys, 
he käyttävät tätä aavistusta maksuhalukkuutensa läh
tökohtana. 

Svento (1993, 1999) tutki projektin toteutu
miseen liittyvää epävarmuutta. Hän osoitti, miten 
mahdollista epävarmuutta voidaan estimoida käyt
tämällä kolmivaihtoehtoista diskreettiä kysymys
muotoa. Tässä tekniikassa indifferenteille vastaajille 
annetaan oma vaihtoehto kyllä ja eivaihtoehtojen 
lisäksi. Analyysin mukaan indifferentin vaihtoehdon 
valinta voi heijastaa epävarmuutta, jota osa vastaa
jista kokee ympäristömuutoksen toteutumisesta. 
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Myös Mäntymaa & Svento (2000) keskittyivät 
projektiepävarmuuteen. He yleistivät edellisiä ana
lyyseja tilanteeseen, jossa koko kyllä ja eivastaa
misen prosessi voi saada alkunsa eri syistä ja osoit
tavat, kuinka tällaista yleistettyä asetelmaa voidaan 
käyttää kohteen täsmällisyyden testaukseen. Heidän 
hypoteesinsa oli, että maksuhalukkuudella voi epä
varmuuden takia olla ylä ja alaraja. He osoitti
vat, kuinka nämä rajat voidaan estimoida, kuinka 
niiden tilastollista merkitsevyyttä ja rajojen välistä 
lineaarista riippuvuutta voidaan testata sekä kuinka 
havaitaan se, jos rajat ovatkin peräisin kahdesta eril
lisestä jakaumasta. 

Mäntymaa ym. (2002) analysoivat politiikan to
teutumiseen ja maksuhalukkuuden suuruuteen liit
tyvän epävarmuuden välistä yhteyttä. He muotoili
vat avoimen CVkysymyksen siten, että sillä saatiin 
suoraan esille mahdollisen epävarmuusvälin ylä ja 
alaraja. Analyysin tavoitteen kannalta avoimen ky
symyksen käyttö oli järkevää, koska sen avulla voi
tiin suoraan tutkia yksittäisen maksuhalukkuuden 
suhdetta politiikan epävarmuuteen. Tutkimuksen 
kohteena oli luonnon monimuotoisuuden suojelu 
Suomen yksityismetsissä kolmen alueverkoston 
avulla. Kyselyn otos jaettiin osiin siten, että kul
takin osaotokselta tiedusteltiin maksuhalukkuutta 
erisuuruisesta suojelusta. Näin saatiin esille mak
suhalukkuuden ylä ja alarajat eri suojelumäärien 
suhteen ja pystyttiin analysoimaan, kuinka vaihto
ehtojen toteutumiseen liittyvä epävarmuus heijas
tui maksuhalukkuuden epävarmuuteen. Tulosten 
mukaan mitä suurempi on projekti, sitä pienempi 
on alueyksikköä kohti lasketun maksuhalukkuuden 

ylä ja alarajojen ero. Siten kun suojelun määrä 
kasvaa, lisääntyy ihmisten luottamus ilmoitettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen, esim. uhanalaisten la
jien ja elinympäristöjen suojeluun. 

Preferensseihin liittyvää epävarmuutta on tut
kittu enemmän. Akter ym. (2008) tarkastelevat 
katsauksessaan sellaisia empiirisiä CVtutkimuksia, 
jotka ovat kyselyssä käyttäneet epävarmuuden mit
taamiseen vastaajan omaa arviota esim. vaihteluvä
lillä 1–10 tai sisällyttäneet epävarmuuden suoraan 
maksuhalukkuuden valintaan esim. kuusiportaisella 
asteikolla välillä ”ehdottomasti kyllä”–”ehdottomasti 
ei”. Kun tutkittiin epävarmuuden huomioon ottami
sen vaikutusta hyvinvointiestimaatteihin ja mallien 
tilastollisiin ominaisuuksiin, tulokset olivat ristirii
taisia: joskus epävarmuuden huomioivat aineistot 
tuottivat pienempiä estimaatteja kuin aineistot var
muuden vallitessa ja samalla tilastollisesti parempia 
malleja, mutta joissakin tutkimuksissa estimaatit 
olivat suurempia ja mallit huonompia. Kun tut
kittiin mallien tehokkuuden muutoksia, preferens
siepävarmuuden huomioon ottavat WTPestimaatit 
olivat odotusten vastaisesti tehottomampia kuin ta
valliset varmuuden vallitessa saadut estimaatit. 

Toiseksi Akter ym. (2008) arvioivat preferens
siepävarmuutta koskevan informaation keräämisen 
ja kalibroinnin hyödyllisyyttä ilmaistujen preferens
sien tutkimuksessa. Kirjallisuus tukee väitettä, että 
numeerisella asteikolla saadun preferenssien epä
varmuuteen liittyvän informaation kalibrointi aut
taa määrittelemään CVtutkimuksien hypoteettisen 
harhan suuruutta. Kuitenkin ongelmana on, että 
epävarmuuden huomioivat mallit tuottavat tehot
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tomampia hyvinvointiestimaatteja verrattuna perin
teisiin, aineistoja varmana pitäviin malleihin. Siten 
epävarmuusinformaation käytössä on hypoteettisen 
harhan poistamisesta saatua hyötyä verrattava hy
vinvointiestimaattorien tehokkuuden menetyksestä 
koituvaan haittaan. 

Teoreettinen perustelu preferenssiepävarmuu
den huomioimiseen CVtutkimuksissa liittyy sii
hen, että poistamalla mittausvirhe kyetään estimoi
maan johdonmukaisempia ja tehokkaampia hyvin
vointiestimaatteja verrattuna perinteisiin malleihin. 
Kuitenkin Akter ym.:n (2008) löytämät empiiri
set todisteet eivät tue tätä hypoteesia. Lisäksi on 
olemassa hyvin vähän empiiristä tietoa siitä, että 
vastaajien itse ilmoittamat epävarmuusarviot ovat 
sopusoinnussa talousteorian kanssa. Näin ollen pe
rusongelma koko asian tutkimuksessa näyttää olevan 
vastaajien epävarmuuden luotettava mittaaminen.

Valintakoemenetelmä
Menetelmän perusteita

Valintakoe eli CEmenetelmää alettiin käyttää ym
päristöhyötyjen arvottamisessa 1990luvulla (ks. 
Adamowicz ym. 1994), mutta alan tutkimus on 
lisääntynyt voimakkaasti vasta 2000luvun puolella. 
Kuitenkin samantyyppisiä tekniikoita on käytetty 
psykologiassa jo 1960luvulla sekä liikennetutki
muksessa stated preference ja stated choice ni
millä ja markkinatutkimuksessa conjoint analysis 
nimellä 1970luvun alusta lähtien. 

Menetelmän lähtökohtana on ihmisten päivit
täinen kyky tehdä päätöksiä, joissa he vertailevat 

useita valintakohteeseen liittyviä ominaisuuksia kes
kenään. CE:ssä yksilölle annetaan valittavaksi vaih
toehtoja, joihin liitetään erilaisia ominaisuuksia eli 
attribuutteja. Samalla oletetaan, että preferenssit 
eivät perustu yhdelle attribuutille vaan yhtä aikaa 
usealle. Valintojen perusteella saadaan tietoa attri
buuttien välisistä vaihtosuhteista. Jos vaihtoehtoi
hin sisällytetään jokin rahamääräinen attribuutti, 
esim. vastaajalle koituva kustannus, rajahyötyjen 
estimaatit voidaan muuttaa attribuuttitasojen muu
toksia koskeviksi maksuhalukkuuden estimaateiksi. 
CEtutkimuksen tavoitteena voi olla on joko löy
tää vaihtoehto, joka tuottaa kuluttajille suurimman 
hyödyn tai määrittää, kuinka suuri osuus jostakin 
kokonaishyödystä aiheutuu yksittäisestä ominaisuu
desta. Valintapäätösten tekemisen teoreettisena pe
rustana on ns. satunnaishyödyn malli (random uti
lity model). (Garrod & Willis 1999.)

CEtutkimus toteutetaan kyselynä, jossa vas
taajalle esitetään sarja valintatilanteita. Niissä vas
taajat vertaavat toisiinsa hypoteettisia vaihtoehtoja, 
joista yksi on status quo eli yleensä nykytilanne. 
Eri vaihtoehdoissa attribuuteilla on erilaisia tasoja, 
jotka vastaaja joutuu valintaa tehdessään ottamaan 
huomioon. Kussakin valintatilanteessa vastaajaa pyy
detään valitsemaan annetuista vaihtoehdoista hänen 
mielestään paras. (Bateman ym. 2002.)

Preferenssien heterogeenisuus 

CEtutkimus on nykyisin erittäin vilkkaassa kehi
tysvaiheessa ja menetelmään liittyy paljon avoimia 
kysymyksiä ja tutkimustarpeita (ks. tarkemmin 
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Hoyos 2010). Tässä niistä nostetaan esille vain 
yksi eli preferenssien heterogeenisuuden huomi
oon ottamisen mahdollisuudet satunnaishyötymal
lien analyysissa. 

CEaineistojen analyysin perusväline on ehdolli
nen logit malli (conditional logit, CL), jota käyt
tivät jo Adamowicz ym. (1994) varhaisessa ym
päristöhyötyjen arvottamissovelluksessaan. Mallin 
ongelmana on kuitenkin, että se olettaa vastaajien 
preferenssit homogeenisiksi, ts. CL:llä voidaan 
tuottaa aineistosta vain keskiarvoisia estimaatteja 
esimerkiksi valintojen todennäköisyyksistä tai hy
vinvointivaikutuksista (Train 2009). Todellisuudessa 
tietenkään ihmisten mieltymykset ovat harvoin, jos 
koskaan, yhteneviä. Heterogeenisuuden sisällyttä
minen CLmalliin on vaikeaa, koska yksilön omi
naisuudet pysyvät samoina hänen tekemissään va
linnoissa. Siten yksilön ominaisuuksien vaikutusta 
valinnan todennäköisyyteen ei voida tunnistaa. 
Kuitenkin heterogeenisuuden huomioon ottaminen 
on tärkeää sekä harhattomien mallien estimoinnin 
että kysynnän ennustamisen kannalta. Lisäksi ilmiön 
ymmärtäminen ja sisällyttäminen analyysiin paran
taa päätöksentekijöiden tietoa siitä, miten resurssin 
käyttö tai politiikka kohdistuu eri yksilöihin. (Bo
xall & Adamowicz 2002.)

Ensimmäinen tutkijoiden tarjoama ratkaisueh
dotus ongelmaan on satunnaisparametrinen logit 
malli (random parameter logit, RPL), joka yleistää 
CLmallia antamalla kertoimien vaihdella satunnai
sesti vastaajien kesken ja kuvaamalla kunkin yksilön 
preferenssejä niiden erolla aineiston keskimäärään 
verrattuna. RPL:llä voidaan siis laskea maksuha

lukkuuksia kullekin yksilölle ja tarkastella, miten 
yksilöiden havaitut ominaisuudet heijastuvat miel
tymysten vaihtelussa. Puutteena RPL:ssä on kuiten
kin, että perusmuodossaan sillä ei kyetä selittämään 
heterogeenisuuden lähdettä, kuten sitä, riippuuko 
heterogeenisuus esim. yksilöiden demografisista 
ominaisuuksista. (Train 2009.)

Toinen tapa analysoida mieltymysten eroja vas
taajajoukossa on käyttää piilevien luokkien mallia 
(latent class model, LCM), jolla voidaan etsiä aineis
tosta preferensseiltään erilaisia ryhmiä arvotettavan 
hyödykkeen tai projektin suhteen. Kun tiedetään, 
millaisista preferenssiryhmistä jonkun hankkeen tai 
politiikkatoimenpiteen piirissä olevat ihmiset koos
tuvat, toimenpiteet voidaan valita ja kohdistaa mah
dollisimman järkevästi eri ryhmien kesken. 

Train (1998) estimoi USA:n Montanan kalasta
jien onkipaikkojen valintaaineistosta sekä CL että 
RPLmallit. RPLmallissa kerrointen keskihajon
nat ovat erittäin merkitseviä, mikä viittaa siihen, 
että parametrit todella vaihtelevat perusjoukossa. 
Verrattuna CLmalliin myös RPL:n selitysvoima 
näyttää olevan suurempi. Tutkimuksessa estimoitiin 
lisäksi molemmilla mallityypeillä kalastajien maksu
halukkuudet kalakantojen lisäykselle ja tietyille on
kipaikoille. Kirjoittaja ei kuitenkaan löytänyt yleistä 
sääntöä sille, kummalla mallilla saadaan luotetta
vampia estimaatteja hyvinvoinnin muutoksille.

Boxallin & Adamowiczin (2002) tavoitteena oli 
lisätä ymmärrystä mieltymysten systemaattisesta 
heterogeenisuudesta soveltamalla LCMmallia ai
neistoon, joka kuvasi kävijöiden retkeilykohteiden 
valintaa. Aineisto jaettiin latentteihin ryhmiin yh
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distämällä tiedot käyntimotiiveja selvittävästä ky
symyssarjasta kansallispuistojen ominaisuuksiin liit
tyviin ilmaistuihin preferensseihin. Ekonometrisen 
analyysin perusteella otoksesta löydettiin neljä ryh
mää. Kun LCM:lla laskettiin joidenkin hypoteettis
ten politiikan muutosten vaikutuksia, havaittiin että 
ne poikkesivat merkittävästi CLmallin tuloksista. 
Lisäksi LCMestimointi antoi monipuolisemman ku
van siitä, miten vaikutukset kohdistuvat eri ryhmien 
hyvinvointiin.

Provencher & Bishop (2004) selvittivät, voi
vatko eri satunnaishyötymallit ennustaa oikein vas
taajien virkistyskysynnän reagointia, jos kohteessa 
tapahtuu rakenteellisia muutoksia. Työssä tutkittiin 
Michiganjärven lohenkalastusta vuosina 1996 ja 
1997, joista jälkimmäisenä saalismäärä oli parempi. 
Jos mallit kykenevät vangitsemaan hyvin kalastajien 
käyttäytymisen, vuoden 1996 aineistosta estimoitu
jen mallien pitäisi ennustaa oikein 1997 kalastusak
tiivisuutta, ts. odotettujen päivittäisten kalastusret
kien määrän ei pitäisi ylittää tai alittaa havaittujen 
retkien määrää. Tulokset osoittavat, että RPL ja 
LCMmallit ennustavat ilmiötä yhtä hyvin mutta 
ainakin yhdellä tunnusluvulla mitattuna CLesti
mointi antaa yllättävästi paremman tuloksen kuin 
muut mallit.

Juutinen ym. (2011) liittyvät tähän tutkimus
linjaan analysoimalla CEmenetelmällä Oulangan 
kansallispuiston ympäristön ja palveluiden arvoja. 
Lähtökohtana oli, että puiston kävijämäärä on jat
kuvasti noussut, mikä voi johtaa maaston liialliseen 
kulumiseen ja luonnon monimuotoisuuden heik
kenemiseen. Samalla paine erilasten rakenteiden 

ja palveluiden lisäämiselle voi kasvaa. Tutkimuk
sen tavoitteena oli tuottaa käyttökelpoista tietoa 
puiston ylläpitäjälle eli Metsähallitukselle puiston 
kehittämistä varten. CEkyselyn attribuutit olivat 
seuraavat: luonnon monimuotoisuus, odotettu kävi
jämäärä, puiston pääsymaksu, taukopaikkojen koko 
ja määrä sekä informaatiotaulujen määrä. Tutki
muksen aineisto kerättiin yhteensä 589 vastaajalta 
ohjattuna kyselynä puiston vilkkaimmilla paikoilla 
kesällä 2009. 

Eri satunnaishyötymalleilla voitiin aineiston ana
lyysissä tuottaa käyttökelpoista tietoa seuraavasti: 
CLmallilla estimoitiin keskimääräiset hyvinvoin
tivaikutukset, joiden perusteella puistonhoitaja voi 
saada yleiskäsityksen kehittämisen pohjaksi. Koska 
RPL:llä voidaan ottaa huomioon yksilöiden väliset 
mieltymysten erot, sillä laskettiin maksuhalukkuu
det kullekin yksilölle. LCM:lla etsittiin aineistosta 
ryhmiä, joilla olisi erilaisia mieltymyksiä puiston 
ominaisuuksista. Tätä tietoa Metsähallitus voi käyt
tää hyväkseen suunnatessaan puiston kehittämistoi
mia tyydyttämään eri vierailijasegmenttien tarpeita. 
Tulosten mukaan vastaajat antoivat kyselyn ominai
suuksista suurimman arvon luonnon monimuotoi
suuden lisääntymiselle. Siten jos puistoa kehitetään 
kävijöiden preferenssien vastaisesti, seurauksena voi 
olla ristiriita monimuotoisuuden suojelun ja puiston 
virkistys ja matkailukäytön välillä. Kävijämäärän 
lisääntyminen, nykyisten taukopaikkojen laajentami
nen, uusien taukopaikkojen rakentaminen ja infor
maatiotaulujen voimakas lisääminen vähentävät kä
vijöiden hyvinvointia erityisesti, jos samaan aikaan 
luonnon monimuotoisuus heikkenee.
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Ehdollisen arvottamisen ja 
valintakoemenetelmän vertailua

CVtutkimuksen aktiivisin vaihe saavutettiin 
1990luvun lopulla, kun taas kiinnostus CEme
netelmän kehittämiseen on lisääntynyt 2000luvun 
puolella ja kasvaa edelleen. Viittaako tämä siihen, 
että jälkimmäinen olisi syrjäyttämässä edellisen? 
Voidaanko jopa todeta, että CE olisi ympäristöhyö
tyjen arvottamisessa parempi menetelmä kuin CV? 

On totta, että CEmenetelmällä on lukuisia 
etuja, jotka puoltavat sen käyttöä CV:hen ver
rattuna (ks. Garrod & Willis 1999, Hanley ym. 
2001, Hoyos 2010). Ensiksi yksilö asetetaan siinä 
luontevammin ostajan asemaan siten, että hänellä 
on valittavanaan erilaisia vaihtoehtoja eli tuotteita, 
joiden ominaisuudet, mukaan lukien hinta, vaihte
levat. Hän joutuu siten pohtimaan ominaisuuksien 
välisiä vaihtosuhteita, mikä vastaa paremmin ku
luttajan teorian mukaista valintatilannetta. Toiseksi 
CV kykenee arvottamaan vain yhden attribuutin tai 
attribuuttien kokonaisuuden yhtä muutosta, kun 
taas CE:hen voidaan sisällyttää useamman attri
buutin erilaisia tasoja. Näin on mahdollista saada 
esille monipuolisempaa tietoa. Kolmanneksi CE:llä 
on helpompi määritellä ympäristöhyödykkeiden eri 
ominaisuuksien marginaalisia arvoja, mikä tekee 
saadut tulokset käyttökelpoisemmiksi esim. ym
päristöpoliittisessa päätöksenteossa. Neljänneksi 
CE:ssä strateginen käyttäytyminen ei ole toden
näköistä, sillä vapaamatkustajaksi asettuminen on 
eri suuntiin muuttuvien ominaisuuksien ja usean 
valintatilanteen kyselyssä vaikeaa. Viidenneksi mui

takin potentiaalisia harhoja on CE:ssä vähemmän. 
Kuudenneksi kustakin vastaajasta saadaan selville 
CE:llä enemmän informaatiota ja vastausten sisäistä 
johdonmukaisuutta voidaan testata. 

Toisaalta CEmenetelmä ei ole kaikissa suhteissa 
parempi kuin CV. CE:n suurin puute lienee sen 
monimutkainen arvottamisasetelma, joka koostuu 
useasta valintatilanteesta ja monen ominaisuuden ja 
tason sisältämistä vaihtoehdoista. Näin CE:ssä vas
taajien kognitiivinen rasite saattaa kasvaa liiaksi ja 
tulosten luotettavuus kärsiä, kun taas CV:n yhden 
muutoksen arvottaminen voi olla helpompi tehtävä. 
Joskus CEmenetelmän käytössä voi tulla ongelmia 
laskettaessa attribuuttien arvojen summaa, sillä tu
lokseksi ei välttämättä saada koko ilmiön arvoa. 
Tähän on kaksi mahdollista syytä: Ensiksi kaikkia 
ominaisuuksia ei voida ottaa mukaan CEtutkimuk
seen, koska ”kaikkien” attribuuttien sisällyttäminen 
valintatilanteisiin tekisi kyselystä liian monimut
kaisen. Toiseksi oletus, että kokonaisuuden arvo 
olisi attribuuttien arvojen summa, on kiistanalai
nen. Edelleen CEmenetelmää voi olla vaikeampi 
soveltaa tilanteessa, jossa arvotettava kokonaismuu
tos koostuu peräkkäisistä ympäristön muutoksista, 
mutta CV:n skenaarioon tällainen tilanne voidaan 
sisällyttää. Välttämättä CE ei myöskään ole parempi 
siksi, että molempien menetelmien tulokset ovat 
herkkiä samoille kyselyn suunnitteluun liittyville 
valinnoille. Lomakkeen valmistelussa tulee siis olla 
huolellinen siinä, miten valitaan attribuutit ja nii
den tasot, miten niiden muutoksia havainnolliste
taan jne. 
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Ongelmista ja puutteista huolimatta CE on mer
kittävä edistysaskel ympäristöhyötyjen arvottami
sessa. Jos lainataan Hanleytä ym. (2001), voidaan 
jopa todeta, että “CE näyttää olevan ihanteellinen 
menetelmä tuottamaan tietoa monimutkaisten po
litiikkatoimenpiteiden valintojen ja suunnittelun 
avuksi”. Kuitenkin CV:tä on tutkittu paljon enem
män, joten sekä sen ominaisuudet ja mahdollisuu
det että ongelmat ja virhelähteet tunnetaan pe
rinpohjin. CE:ssä tämä analyysi on vasta alussa ja 
tarvitaan vielä paljon työtä määrittelemään, minkä 
tyyppiset koeasetelmat ja vastausmenettelyt tuot
tavat todennäköisemmin luotettavimpia estimaat
teja. Siten joissakin tapauksissa CV voi olla parempi 
menetelmä ja siksi se kannattaa edelleen säilyttää 
ympäristötaloustieteen keinovalikoimassa. On myös 
mahdollista kehittää CVmenetelmää CE:n suuntaan 
esittämällä kyselyssä erilaisia attribuuttien tasoja ja 
pyytämällä vastaajia ilmoittamaan maksuhalukkuu
tensa kustakin niistä (Moore et al. 2011).
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Johdanto

Meneillään oleva EteläSuomen metsien monimuo
toisuuden toimintaohjelma (METSOohjelma) pe
rustuu metsänomistajien vapaaehtoiseen haluun tur
vata metsiensä monimuotoisuutta (Valtioneuvosto 
2008). Metsänomistaja voi halutessaan tarjota met
säänsä METSOkohteeksi. Jos tarjottu metsä hyväk
sytään, valtio korvaa metsänomistajalle puuntuo
tannon tulonmenetyksistä aiheutuvat kustannukset. 
Suojelusta saatava korvaus maksetaan joko luon
nonsuojelulain tai kestävän metsätalouden rahoitus
lain (Kemera) nojalla suojelukohteesta ja tavasta 
riippuen. Rahoituslähteen mukaan menettelytapaa 
kutsutaan joko luonnonarvojen tueksi tai kaupaksi.1

METSOohjelman tavoite on metsäisten luonto
tyyppien ja metsälajien taantumisen pysäyttäminen 
ja luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen 
vakiinnuttaminen vuoteen 2016 mennessä. Suojelu 
toteutetaan joko määräaikaisilla tai pysyvillä sopi
muksilla kohteiden ekologisten arvojen mukaan. 
Kohteen ekologiset arvot riippuvat siitä, minkälaista 
puustoista elinympäristöä kyseinen metsä edustaa 

Metsänomistajien halukkuus osallistua vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan

P ro f e s s o r i  A rt t i  J u u t i n e n
Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus

sekä minkälaisia luonnon monimuotoisuudelle tär
keitä rakennepiirteitä metsässä esiintyy (Ympäris
töministeriö 2008, 2009). Määräaikaiset suojeluso
pimukset ovat tyypillisesti 10–20 vuoden pituisia. 
Suojelusopimuksessa metsä yleensä rauhoitetaan 
hakkuilta sopimusajaksi. Pysyvä suojelu tarkoittaa 
yksityisen suojelualueen perustamista. Alueita voi
daan myös ostaa valtion omistukseen suojelualu
eiksi.

Nykymuotoista METSOohjelmaa edelsi vuosina 
2002–2007 laaja kokeiluvaihe, jossa vapaaehtoisen 
luonnonsuojelun keinovalikoimaa testattiin eri puo
lilla maata. Samalla tutkittiin laajasti kokeilujen toi
mivuutta. Tutkimukset osoittivat, että metsänomis
tajat suhtautuvat hyvin myönteisesti vapaaehtoiseen 
suojeluun, joten lähestymistavalla on hyvät toimin
taedellytykset (Syrjänen ym. 2007). Kokeiluhank
keita arvioitiin myös taloudellisesta näkökulmasta. 
Esimerkiksi Juutisen ym. (2008) mukaan luonnon
arvokaupan kokeiluhanke johti samaa tasoa oleviin 
kustannuksiin kuin perinteinen valtion maanhankin

1. METSO-ohjelmassa toteute-
taan myös muita toimenpiteitä. 
Ohjelman tarkempi kuvaus löy-
tyy sen kotisivulta (http://www.
metsonpolku.fi/metso/www/fi/
METSO/index.php). METSO-
ohjelman toteutukseen on va-
rattu rahoitusta noin 180 mil-
joonaa euroa budjettikaudelle 
2008–2012.

http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/METSO/index.php
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/METSO/index.php
http://www.metsonpolku.fi/metso/www/fi/METSO/index.php
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taan perustuva suojelu. Metsänomistajien parem
malla kilpailutuksella olisi todennäköisesti pystytty 
vielä enemmän tehostamaan vapaaehtoista suojelua. 

Kokeiluhankkeet toteutettiin pienessä mittakaa
vassa. Siten on epävarmaa, missä määrin niiden 
tuloksia voidaan yleistää koskemaan laajamittaista 
suojeluohjelmaa. Erityisesti on vaikea arvioida, 
voidaanko METSOkeinoilla saavuttaa ohjelmalle 
asetetut kunnianhimoiset tavoitteet pysäyttää met
säisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen. 
Yksi keskeinen edellytys saavuttaa tavoite on se, 
että riittävän suuri määrä metsänomistajia osallistuu 
ohjelmaan. Vain tässä tapauksessa saadaan tarvittava 
määrä hyviä suojelukohteita ohjelmaan ja voidaan 
myös tavoitella toimivaa suojelualueverkostoa eikä 
ainoastaan yksittäisten metsiköiden monimuotoi
suuden turvaamista. Siten on tärkeää tietää, mitkä 
tekijät vaikuttavat metsänomistajien halukkuuteen 
osallistua METSOohjelmaan. Tiedon avulla on 
mm. mahdollista tehostaa METSOohjelman vies
tintää, mikä puolestaan edesauttaa saavuttamaan 
asetetut tavoitteet.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että hyvin 
monet henkilökohtaiset, fyysiset, taloudelliset ja 
institutionaaliset tekijät vaikuttavat maanomistajien 
halukkuuteen osallistua vapaaehtoisiin suojeluohjel
miin (Ervin ja Ervin 1982, Bell ym. 1994, Nagu
badi 1996, Lynch ja Lovell 2003, Langpap 2004). 
Näiden kansainvälisten tutkimusten tuloksia ei kui
tenkaan voi suoraan yleistää koskemaan Suomea, 
sillä osallistumiseen vaikuttavat tekijät ovat mitä 
ilmeisimmin maakohtaisia ja kulttuurisidonnaisia. 
Sen takia on tarpeen tutkia suomalaisten metsän

omistajien suhtautumista vapaaehtoiseen suojeluun. 
Aiempia tutkimuksia aiheesta on niukasti. Horne 
ym. (2006) selvittivät, miten suojeluohjelman to
teutustapa vaikuttaa metsänomistajien halukkuuteen 
osallistua vapaaehtoiseen suojeluun, mutta tutki
muksessa ei juurikaan tarkasteltu metsänomistajien 
suojelumotiiveja. Mäntymaa ym. (2009) analysoivat 
luonnonarvokaupan pilottihankkeeseen osallistumi
seen vaikuttavia tekijöitä. Vapaaehtoiseen suoje
luohjemaan osallistuvat etenkin ne metsänomistajat, 
joille metsä on taloudellinen sijoituskohde. Myös 
ympäristömyönteiset metsänomistajat osallistuvat 
muita halukkaammin suojeluohjelmaan. Lisäksi tilan 
suuri koko lisää osallistumishalukkuutta. Tutkimuk
sen aineisto kattoi kaikki kokeiluhankkeeseen vuo
sina 2003–2004 kohteita tarjonneet metsänomis
tajat. Kohderyhmä oli kohtuullisen pieni, koska 
kokeiluhanke oli suppea. Aineisto ei kattanut niitä 
metsänomistajia, jotka eivät halunneet osallistua 
kokeiluhankkeeseen.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen tekijöitä, jotka 
vaikuttavat metsänomistajien halukkuuteen osal
listua METSOohjelmaan. Kiinnostuksen kohteina 
osallistumishalukkuuteen vaikuttavista tekijöistä 
ovat erityisesti metsänomistajien asenteet vapaa
ehtoisuuteen perustuvaa metsien suojelua kohtaan, 
heidän demografiset ominaisuutensa ja heidän tie
tämyksensä vapaaehtoisista metsien suojeluohjel
mista. Tutkimusaineisto kerättiin eteläsuomalaisille 
metsänomistajille suunnatulla kyselyllä. Analysoin 
aineiston järjestysasteikollisella diskreetin valinnan 
mallilla (ns. ordered probit malli). Aiemmista tut
kimuksista poiketen otan analyysissä huomioon sen, 
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että monet metsänomistajat ovat epävarmoja osallis
tumisestaan vapaaehtoiseen suojeluun.

Teoreettinen viitekehys

Metsänomistajan osallistuminen vapaaehtoiseen suo
jeluun voidaan kuvata hyödyn maksimoinnin kautta 
kuten tekevät esimerkiksi Lynch ja Lovell (2003) 
sekä Langpap (2004). Oletetaan, että metsänomis
tajan on mahdollista osallistua suojeluohjelmaan. 
Jos metsänomistaja ei osallistu suojeluohjelmaan, 
hän kaataa metsänsä hetkellä T1. Jos hän osallis
tuu ohjelmaan, hän kaataa metsänsä hetkellä T2 
suojelusopimuksen päättyessä. Merkitsen q=1, kun 
metsänomistaja osallistuu ohjelmaan, ja q=0, kun 
hän ei osallistu. Metsänomistaja valitsee q:n maksi
moidakseen hyötyfunktiotaan (V):
(1)

Hyödyn maksimoinnin perusteella metsänomis
taja on halukas osallistumaan suojeluohjelmaan ai
noastaan silloin, kun osallistumisesta saatava hyöty 
on suurempi kuin hyöty ilman osallistumista. Ta
voitefunktio (1) voidaan muuttaa epäyhtälöksi ku
vaamaan metsänomistajan osallistumisrajoitetta:
(2)

Edellä U kuvaa metsänomistajan hetkittäistä 
hyötyfunktiota, x on metsänomistajan ominaisuuk
sien vektori, R(x) kuvaa hakkuutuloja, S(x,t) on 
metsikön virkistysarvo (sisältäen kaikki muut kuin 
puuntuotannolliset arvot) maan säilyttämisestä met
sänä ajanhetkellä t, I(x,t) on metsänomistajan saama 
korvaus suojeluohjelmaan osallistumisesta ajanhet
kellä t, W(x,t) on muut tulot ja hyödykkeet ajan
hetkellä t, r on reaalinen korkokanta ja ρ on met
sänomistajan aikapreferenssin aste.

Edellä kuvatun mallin mukaan metsänomista
jan halukkuus osallistua suojeluohjelmaan on sitä 
suurempi mitä suurempi on suojelusta saatava kor
vaus. Myös suojelukohteen ominaisuudet vaikutta
vat osallistumishalukkuuteen, koska ne heijastuvat 
hakkuutuloihin eli suojelun vaihtoehtoiskustannuk
siin ja virkistysarvoihin. Lisäksi metsänomistajan 
ominaisuudet, kuten asenteet ja demografiset te
kijät ja muut kuin puuntuotannosta saatavat tulot 
vaikuttavat keskeisesti metsänomistajan suojeluha
lukkuuteen. 

Aineisto 

Aineisto kerättiin postikyselynä, joka lähetettiin 
1800 eteläsuomalaiselle metsänomistajalle vuosina 
2004–2005 (Matinaho ym. 2005). Noin puolet ky
selyn saaneista metsänomistajista asui Hämeessä ja 
puolet EteläSavossa. Alueiden metsänomistajat ei
vät olleet osallistuneet luonnonarvokaupan kokeilu
hankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2003–2007 
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Satakunnassa. Metsänomistajien osoitteet kyselyä 
varten saatiin Maa ja metsätaloustuottajain Keskus
liitolta. Alkuperäisestä 1 800 lähetetystä kyselystä 
39 kyselyä ei voitu toimittaa perille. Lopullinen 
otos koostui siis 1 761 metsänomistajasta. Palaute
tuista kyselyistä 870 oli käyttökelpoisia eli kyselyn 
vastausprosentiksi saatiin 49,4 %. Useat vastaajat 
eivät olleet vastanneet kaikkiin kysymyksiin, joten 
palautetuissa kyselyissä oli puuttuvia tietoja.

Kysely koostui kuudesta osiosta. Ensin metsän
omistajilta kysyttiin heidän asenteitaan luonnonar
voja ja ympäristönsuojelua kohtaan. Seuraavat ky
symykset koskivat heidän metsäomaisuuttansa ja sen 
hoitoa. Kolmannessa osiossa vastaajilta tiedusteltiin 
metsän omistamiseen liittyviä näkökulmia. Tämän 
jälkeen kyselyssä esiteltiin luonnonarvokaupan toi
mintaperiaate ja vastaajilta kysyttiin, ovatko he saa
neet kyseisestä suojeluohjelmasta tietoa etukäteen. 
Samalla heiltä kysyttiin, ovatko tämän tyyliset va

paaehtoisuuteen perustuvat suojelukeinot muutta
neet heidän asenteitaan metsien suojelua kohtaan ja 
olisivatko he halukkaita osallistumaan luonnonarvo
kauppaan. Lisäksi tiedusteltiin eri näkökohtien tär
keyttä, kun vastaajat harkitsevat luonnonarvokaup
paan osallistumista. Viidennessä osiossa tiedusteltiin 
metsänomistajan mahdolliseen korvausvaatimukseen 
liittyviä asioita ja lopuksi metsänomistajilta kysyttiin 
heidän demografisia tietojaan.

Kyselyyn vastanneiden metsänomistajien keski
määräinen ikä oli 59 vuotta. Vastaajista oli miehiä 
75 %. Vastaajien keskimääräiset tulot (kotitalou
den yhteenlasketut nettotulot vuonna 2003) ilman 
puunmyyntituloja olivat 25 700 euroa. Yksi syy 
kohtalaisen alhaisille tuloille on mitä ilmeisimmin 
eläkeläisten huomattava osuus (39 %) aineistossa 
(Taulukko 1). Luonnollisesti aineistossa on myös 
runsaasti (26 %) maa ja metsätalousyrittäjiä. 

Häme Etelä-Savo Yhteensä  %-jakauma

Maa- ja metsätalousyrittäjä 108 130 238 25,8

Muu itsenäinen yrittäjä 35 24 59 6,4

ylempi toimihenkilö/johtavassa asemassa 45 29 74 8,0

alempi toimihenkilö 36 29 65 7,1

Työntekijä 45 62 107 11,6

eläkeläinen 156 200 356 38,7

opiskelija 5 3 8 0,9

Työtön, omaa kotitaloutta hoitava tai muu 7 7 14 1,5

Yhteensä 437 484 921 100,0

*Maa- ja metsätalousyrittäjillä oli usein myös jokin toinen ammattiasema, joten havaintojen lukumäärä ylittää vastaajien 
lukumäärän.

Taulukko 1. Havaintojen lukumäärä ammattiaseman mu-
kaan ryhmiteltynä*.



49 yM PäR I STö, ENERG IA JA MAR K K INOIDEN D IG ITAL I SO IT U M INEN

Vastaajien nykyinen asuinympäristö oli pääosin 
(58 %) hajaasutusalue (Taulukko 2). Hämeessä 
suurempi osa vastaajista asui kaupungissa kuin 
EteläSavossa. Huomattavalla osalla (46 %) vas
taajista oli ainoastaan perus tai kansakoulutason 
koulutus (Taulukko 3). EteläSavossa oli enemmän 
perus tai kansakoulutason ja ammattikoulutason 
koulutuksen omaavia kuin Hämeessä. Hämeessä oli 
puolestaan enemmän opisto tai ammattikorkeakou
lutason ja yliopisto tai korkeakoulututkintotason 
koulutuksen omaavia vastaajia kuin EteläSavossa.

Häme Etelä-Savo Yhteensä  %-jakauma

haja-asutusalue 204 287 491 57,6

Taajama tai pienehkö kaupunki 80 92 172 20,2

Kaupunki, 20 000-100 000 asukasta 70 63 133 15,6

Kaupunki, yli 100 000 asukasta 51 5 56 6,6

Yhteensä 405 447 852 100,0

Häme Etelä-Savo Yhteensä  %-jakauma

perus- tai kansakoulu 152 238 390 45,7

ylioppilas 9 8 17 2,0

ammattikoulu 88 108 196 23,0

opisto- tai ammattikorkeakoulu 105 70 175 20,5

yliopisto- tai korkeakoulututkinto 53 23 76 8,9

Yhteensä 407 447 854 100,0

Taulukko 2. Havaintojen lukumäärä nykyisen asuinympä-
ristön mukaan ryhmiteltynä.

Taulukko 3. Havaintojen lukumäärä koulutuksen mukaan 
ryhmiteltynä.
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Kaiken kaikkiaan edellä esitetyt luvut ovat hy
vin samankaltaisia, kuin ne, joita on havaittu valta
kunnallisissa metsänomistajakyselyissä (esim. Horne 
ym. 2009). Tässä mielessä aineisto edustaa laajasti 
metsäomistajia, vaikka kysely ei kattanutkaan koko 
Suomea. Näin ollen tutkimuksen tulokset ovat 
yleistettävissä koskemaan METSOohjelman vaiku
tusalueen metsänomistajia.

Ekonometrinen malli

Teoreettisen viitekehyksen mukaan metsänomis
taja maksimoi hyötyään, kun hän päättää osallistua 
tai olla osallistumatta vapaaehtoiseen suojeluoh
jelmaan. Käytännössä emme kuitenkaan havaitse 
metsänomistajan hyötyä. Tehdyn kyselyn nojalla 
tiedämme sen sijaan, miten metsänomistaja vastasi 
osallistumista käsittelevään kysymykseen: ”Olisit
teko halukas tarjoamaan osaa metsästänne luonnon
arvokaupan kohteeksi, jos se olisi tulevaisuudessa 
mahdollista?” Vastausvaihtoehdot olivat: a) Kyllä, 
aivan varmasti, b) Todennäköisesti kyllä, c) Toden
näköisesti en, d) En missään tapauksessa ja e) En 
osaa sanoa. Viimeisen kohdan valinneita vastaajia 
ei voi käyttää analysoitaessa osallistumista. Tähän 
kysymykseen tukeutuen muodostan ekonometrisen 
mallin, jossa osallistumisen todennäköisyyttä se
litetään metsänomistajien ominaispiirteillä. Koska 
metsänomistajan osallistumista vapaaehtoiseen suo
jeluohjelmaan tiedusteltiin kyselyssä järjestysastei
kollisella muuttujalla, käytän ns. ”ordered probit” 
mallia (Heij ym. 2004).

Oletetaan, että metsänomistajan i hyötyfunktio 
ekonometrisessa mallissa on muotoa

.' iii xV εβ +=  (3)

Edellä β on estimoitavien parametrien vektori, 
xi on metsänomistajan havaittavien ominaisuuksien 
vektori ja εi puolestaan kuvaa metsänomistajan niitä 
satunnaisia piirteitä, jotka ovat tutkijalle havaitse
mattomia. Oletetaan, että εi on jakautunut standar
din normaalijakauman mukaan. 

Metsänomistajan vastaus osallistumiskysymyk
seen (Yi) voidaan formaalisti esittää muodossa Yi=j, 
jossa j = 1, 2, 3, 4. Havaittu vastaus osallistumis
kysymykseen riippuu taustalla olevan hyötyfunktion 
arvosta estimoitavista kynnysarvoista, joita mer
kitsen a1<a2<a3. Havaitun vastauksen, hyötyfunk
tion arvon ja kynnysarvojen välinen riippuvuus on 
muotoa: Yi=1, jos ∞<Vi≤a1, Yi=2, jos a1<Vi≤a2, 
Yi=3 jos a2<Vi≤a3 ja Yi=4, jos a3<Vi<∞. Vastaa
vasti todennäköisyys sille, että vastaus Yi=j havai
taan on , jossa 
F on virhetermin εi kertymäfunktio (Cramer 2003). 

Osallistumiseen vaikuttavat tekijät

Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista (54 %) ei 
olisi halukas (En missään tapauksessa ja Todennä
köisesti en) tarjoamaan metsiään luonnonarvokaup
paan (Taulukko 4). Luonnonarvokauppaan osallistu
via (Kyllä, aivan varmasti ja Todennäköisesti kyllä) 
on puolestaan 25 % vastaajista. Kohtalaisen suuri 
osa vastaajista (21 %) ei osannut sanoa mahdollista 
aikomustaan osallistumisesta. Viimeksi mainitut vas
taajat eivät ole mukana aineistossa, kun analysoin 
osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä.
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Taulukko 4. Selitettävä muuttuja.*

Vastausvaihtoehto Järjestyskoodi Vastausten 
lukumäärä

%-jakauma

Kyllä, aivan varmasti 1 22 2,6

Todennäköisesti kyllä 2 189 22,0

Todennäköisesti en 3 331 38,6

en missään tapauksessa 4 133 15,5

en osaa sanoa – 183 21,3

Yhteensä 858 100,0

*vastaus kysymykseen ”olisitteko halukas tarjoamaan osaa 
metsästänne luonnonarvokaupan kohteeksi, jos se olisi 
tulevaisuudessa mahdollista?”

Kysely sisälsi lukuisan joukon kysymyksiä, joita 
käytin osallistumiseen vaikuttavien tekijöiden tutki
misessa. Taulukossa 5 on kuvattu muuttujat, jotka 
ovat mukana tuloksia kuvaavassa lopullisessa mal
lissa. Lopulliseen malliin otin pääsääntöisesti mu
kaan muuttujia, joiden parametriestimaatit ovat ti
lastollisesti merkittäviä 10 %:n riskitasolla. Malli 
sisältää metsien omistukseen ja hallinnointiin liitty
viä muuttujia kuten myös metsänomistajan asenteita 
kuvaavia muuttujia. Lisäksi mukana ovat muuttujat 
metsänomistajan tietämyksestä luonnonarvokau
pasta, tulotasosta ja asuinseudusta.

Taulukko 5. Selittävien muuttujien kuvaukset.

Muuttuja Kuvaus

hakkuutulotavoite puuntuotannon ja puunmyyntitulojen tärkeys metsänomistuksessa:
ei lainkaan tärkeä (1) – erittäin tärkeä (5).

Metsäsuunnitelma Tilalla on voimassaoleva metsäsuunnitelma: kyllä (0), ei (1).

omaehtoinen suojelu osa tilan metsistä on jätetty omalla päätöksellä metsänhoitotoimien ulkopuolelle: kyllä (1), ei (0).

Tulot Kotitalouden yhteenlasketut nettotulot (tulot verojen jälkeen) ilman puunmyyntituloja ovat yli 50 000 euroa vuonna 
2003: kyllä (1), ei (0).

Tieto vastaaja on saanut tietoa luonnonarvokaupasta tai muista vapaaehtoisuuteen perustuvista suojelukeinoista aiemmin: 
paljon (1) – en lainkaan (4).

Monimuotoisuus Kuinka tärkeänä vastaaja pitää luonnon monimuotoisuuden säilymistä, kun hän harkitsee osallistumista 
luonnonarvokauppaan: ei lainkaan tärkeä (1) – erittäin tärkeä (5).

Kielteinen suojeluasenne vastaajan mielestä metsiä on suojeltu etelä-suomessa jo liikaa ja suojelua pitäisi vähentää: kyllä (1), ei (0).

suojeluasenteen muutos luonnonarvokauppa ja muut vapaaehtoisuuteen perustuvat suojelun keinot ovat muuttaneet vastaajan asennetta 
metsien ja luonnonsuojelua kohtaan myönteisemmäksi: kyllä (1), ei (0).

vaihtoehtoiskustannus Kuinka tärkeänä vastaaja pitää kohteen menetetyn puuntuotannon aiheuttamaa tulonvähennystä pohtiessaan 
palkkiosumman suuruutta: ei lainkaan tärkeä (1) – erittäin tärkeä (5).

suojelukorvaus Kuinka tärkeänä vastaaja pitää luonnonarvojen tuottamisesta mahdollisesti koituvaa taloudellista hyötyä (esim. 
rahallinen palkkio), kun hän harkitsee osallistumista luonnonarvokauppaan: ei lainkaan tärkeä (1) – erittäin tärkeä (5).

alue vastaajan asuinseutu: häme (0), etelä-savo (1).
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Osallistumismallin estimointitulokset on esitetty 
Taulukossa 6. Kaksi ensimmäistä muuttujaa, Hak
kuutulotavoite ja Metsäsuunnitelma, pyrkivät tun
nistamaan erityisesti puuntuotantoon suuntautuneet 
metsänomistajat, jotka eivät oletettavasti ole ko
vinkaan halukkaita osallistumaan suojeluohjelmaan. 
Hakkuutulotavoite kuvaa puuntuotannon tärkey
den merkitystä metsänomistajalle. Tämän muuttu
jan parametriestimaatti on positiivinen, joten mitä 
tärkeämpänä metsänomistaja pitää puuntuotantoa, 

Taulukko 6. Estimointitulokset.*

Selittävä muuttuja Parametriestimaatti Keskihajonta p-arvo

Kynnysarvo 1 –2.3539 0.4522 <.0001

Kynnysarvo 2 –0.4202 0.4436 0.3435

Kynnysarvo 3 1.3759 0.4470 0.0021

hakkuutulotavoite 0.2005 0.0620 0.0012

Metsäsuunnitelma 0.3189 0.1153 0.0057

omaehtoinen suojelu –0.5212 0.1456 0.0003

Tulot 0.3139 0.1949 0.1073

Tieto 0.1552 0.0684 0.0232

Monimuotoisuus –0.1736 0.0576 0.0026

Kielteinen suojeluasenne 0.7033 0.1379 <.0001

suojeluasenteen muutos –0.5353 0.1144 <.0001

vaihtoehtoiskustannus 0.1905 0.0621 0.0022

suojelukorvaus –0.2742 0.0481 <.0001

alue 0.2891 0.1115 0.0095

likelihood-funktion arvo –413.9876

havaintojen lukumäärä 463

* laskelmat tehtiin sas-ohjelmalla.

sitä todennäköisemmin hän ei osallistu vapaaehtoi
seen suojeluun. Metsäsuunnitelma puolestaan kuvaa 
metsänomistajan aktiivista toimintaa puuntuotan
non edistämisen suhteen. Myös tämän muuttujan 
parametriestimaatti on odotusten mukaisesti posi
tiivinen. Jos tilalla on voimassaoleva metsäsuunni
telma, niin metsänomistajan todennäköisyys osal
listua METSOohjelmaan on pienempi kuin siinä 
tapauksessa, että tilalla ei ole metsäsuunnitelmaa.
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tannon aiheuttamaa tulojen vähennystä pohtiessaan 
palkkiosumman suuruutta, sitä pienemmällä toden
näköisyydellä hän osallistuu vapaaehtoiseen suoje
luohjelmaan. Vastaavasti mitä tärkeämpänä hän pi
tää suojelusta saatavaa taloudellista hyötyä esim. ra
hallisen palkkion muodossa, sitä todennäköisemmin 
hän osallistuu vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan.

Jos vastaajan kotitalouden yhteenlasketut net
totulot ovat suuremmat kuin 50 000 euroa vuo
dessa, hänen todennäköisyytensä osallistua suoje
luohjelmaan on pienempi kuin tulojen ollessa alle 
50 000 euroa. Suurituloiset osallistuvat siis muita 
vähemmän vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan. Tulos 
ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkittävä 10 %:n 
riskitasolla. Myös metsänomistajan tietämys va
paaehtoisista keinoista vaikuttaa suojeluohjelmaan 
osallistumiseen. Mitä enemmän metsänomistaja on 
saanut tietoa suojeluohjelmasta sitä todennäköisem
min hän siihen osallistuu. Lisäksi metsänomistajan 
asuinseudulla on merkitystä. Hämeessä asuvat met
sänomistajat osallistuvat suojeluohjelmaan todennä
köisemmin kuin Savossa asuvat.

Yhteenveto ja päätelmät

Enemmistö metsänomistajista ei halua osallistua 
METSOohjelmaan. Erityisesti puuntuotantoon 
suuntautuneet ja kielteisesti lisäsuojeluun suhtau
tuvat metsänomistajat eivät ole halukkaita osal
listumaan ohjelmaan. Toisaalta on myös metsän
omistajia, jotka ovat suojelumyönteisiä ja haluavat 
osallistua vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan. Suoje
lusta maksettava korvaus on merkittävä kannustin 

Metsänomistajan myönteinen suhtautuminen 
suojelua kohtaan oletettavasti lisää hänen haluk
kuuttaan osallistua suojeluohjelmaan. Suhtautumista 
suojeluohjelmaan voidaan arvioida sekä havaitun 
käyttäytymisen että asenteiden kautta. Muuttuja 
Omaehtoinen suojelu ilmentää havaittua käyttäyty
mistä. Muuttujan parametriestimaatti on negatiivi
nen. Jos metsänomistaja on jättänyt tilansa metsiä 
omaehtoisesti metsänhoitotoimien ulkopuolelle, hä
nen todennäköisyytensä osallistua suojeluohjelmaan 
on suurempi kuin sellaisen metsänomistajan, joka 
ei ole omaehtoisesti suojellut metsiään. 

Muuttujat Monimuotoisuus, Kielteinen suo
jeluasenne ja Suojeluasenteen muutos kuvastavat 
metsänomistajan asenteita suojelua kohtaan. Mo
nimuotoisuuden parametriestimaatti on negatiivi
nen. Näin ollen ne metsänomistajat, jotka pitä
vät lajien säilymistä tärkeänä tekijänä harkitessaan 
osallistumista METSOohjelmaan, osallistuvat oh
jelmaan muita todennäköisemmin. Vastaavasti jos 
vapaaehtoiset keinot ovat muuttaneet metsänomis
tajan asennetta metsien ja luonnonsuojelua koh
taan myönteisemmäksi, hänen todennäköisyytensä 
osallistua suojeluohjelmaan on suurempi kuin niillä 
metsänomistajilla, joiden asenne suojelua kohtaan ei 
ole muuttunut. Lisäksi ne metsänomistajat, joiden 
mielestä metsiä on suojeltu jo tarpeeksi EteläSuo
messa, osallistuvat todennäköisesti muita harvem
min METSOohjelmaan. 

Muuttujat Vaihtoehtoiskustannus ja Suojelukor
vaus ilmentävät taloudellisten näkökohtien merki
tystä suojeluun osallistumisessa. Mitä tärkeämpänä 
metsänomistaja pitää kohteen menetetyn puuntuo
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osallistua suojeluohjelmaan ainakin osalle metsän
omistajista. Lisäksi metsänomistajan hyvä tietämys 
suojeluohjelmasta lisää hänen osallistumishalukkuut
taan. Hämeessä asuvat metsänomistajat osallistuvat 
todennäköisemmin METSOohjelmaan kuin Etelä
Savossa asuvat.

On tärkeää antaa riittävästi tietoa METSOoh
jelmasta metsänomistajille (Mäntymaa ym. 2009). 
Hyvin toteutetulla viestinnällä voidaan lisätä met
sänomistajien tietämystä vapaaehtoisista suojelukei
noista ja vaikuttaa heidän suojeluasenteisiinsa, jotka 
puolestaan lisäävät metsänomistajien todennäköi
syyttä osallistua suojeluohjelmaan. Viestinnässä on 
syytä tuoda esiin myös suojeluohjelmaan osallistu
misesta saatava taloudellinen hyöty. Suojelusta mak
settava korvaus on metsänomistajalle varmaa tuloa 
ja suojelu voi olla joissakin tapauksissa jopa talou
dellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin metsikön 
hakkaaminen. Näillä perusteilla myös taloudellisia 
näkökohtia tärkeänä pitävät metsänomistajat voitai
siin saada mukaan METSOohjelmaan. 

Vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan osallistuisivat 
etenkin ne metsänomistajat, jotka ovat aiemmin jät
täneet omalla päätöksellä metsiään metsänhoitotoi
mien ulkopuolelle. Tämä voi olla METSOohjelman 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta ongelmallista. 
Luonnon monimuotoisuuden tila ei kohene, jos 
metsänomistajat tarjoavat suojeluohjelmaan koh
teita, jotka olisi suojeltu joka tapauksessa omaeh
toisesti ilman suojeluohjelmaa. Juutisen ym. (2005) 
mukaan 66 % luonnonarvokaupan kokeiluhankkee
seen osallistuneista metsänomistajista olisi hakannut 

kohteen seuraavan 10 vuoden aikana, jos sopimusta 
ei olisi syntynyt. Myös tämä tulos viittaa siihen, 
että vapaaehtoisen ohjelman suojeluvaikutus saattaa 
jäädä odotettua vähäisemmäksi.

Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että 
METSOohjelman toteutuksessa tarvitaan mittavia 
ponnisteluja kohti asetettuja tavoitteita. Suojeluvi
ranomaisten aktiivinen avautuminen yhteiskuntaan 
ja rohkeus viedä METSOviestiä maanomistajille 
tukevat tavoitteiden saavuttamista (Koskela ym. 
2010). Toiminnan viriämiseksi metsänomistajat tar
vitsevat tietoa uuden menetelmän olemassaolosta 
sekä toimintaperiaatteista ja käytännön menettely
tavoista. Viestinnän toteutuksessa kannattaa pohtia, 
millä keinoin tavoitetaan etenkin ympäristömyön
teiset metsänomistajat. Lisäksi viestintää kannattaa 
suunnata puuntuotantoon suuntautuneille metsän
omistajille ja korostaa sitä, että määräaikainen suo
jelu voi olla heille taloudellisesti kannattavaa. 
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Johdanto

Sähkömarkkinoiden toimivuutta on pyritty paranta
maan uudelleen organisoimalla markkinoiden raken
netta ja vapauttamalla markkinat kilpailulle niissä 
toiminnoissa, joissa se on mahdollista ja järkevää. 
Seuraten mm. Chilen ja IsoBritannian esimerkkiä 
Suomi uudelleenorganisoi sähkömarkkinansa vuonna 
1995 jolloin sähkön tuotanto ja myynti vapautettiin 
kilpailulle. Koska sähkön siirto ja jakeluverkkotoi
minnalla on selkeitä luonnollisen monopolin piir
teitä jätettiin ne kilpailun ulkopuolelle ja ne ovat 
edelleen säänneltyjä toimintoja. Suomessa säänte
lystä vastaa Energiamarkkinavirasto. 

Sääntelyviranomainen kohtaa sääntelytilanteessa 
epäsymmetrisen informaation ongelman, koska sillä 
on selkeästi vähemmän tietoa verkkoyhtiön toimin
nasta, kustannuksista ja tehokkuudesta kuin yhtiö 
itse. Säänneltävä yritys voi käyttää informaatioe
tuaan omien tavoitteidensa, kuten voittojen mak
simoinnin tai johdon palkkioiden, korostamiseen. 
Kilpailun puuttuessa tämä tyypillisesti näkyy kulut
tajille kohonneina hintoina. Sääntelyviranomaiset 

Sähkömarkkinoiden sääntelystä ja sääntelymuotojen hyvinvointivaikutuksista

E r i ko i s t u t k i j a  M a r i a  Ko p s a k a n g a s - S av o l a i n e n
Oulun yliopisto ja Suomen ympäristökeskus

niin Suomessa kuin muuallakin ovat panostaneet 
paljon informaatioepäsymmetrian pienentämiseen. 
Myös teoreettinen tutkimus koskien sääntelymalleja 
ja menetelmiä on kehittynyt voimakkaasti kahden 
viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Käytännössä sääntelyviranomaisen on vaikea 
erottaa toisistaan korkeat kustannukset omaavat 
yritykset sellaisista yrityksistä, jotka todellisuudessa 
ovat alhaisten kustannusten yrityksiä mutta voiton 
tavoittelun vuoksi esittävät olevansa korkean kus
tannuksen yrityksiä. Sääntelyviranomaisen yrittäessä 
erottaa toisistaan korkean ja alhaisen kustannustason 
yrityksiä kohtaa hän nk. haitallisen valikoitumisen 
ongelman. Eräs ratkaisu haitallisen valikoitumisen 
ongelmaan on tarkkailla jo toteutuneita kustannuk
sia ja sitoa säännelty hinta niihin. Perinteinen kus
tannuspohjainen hinnoittelu1 perustuu tähän mene
telmään. Kustannuspohjaiseen hintojen sääntelyyn 
liittyy kuitenkin moraalikadon ongelma. Hinnan 
sitominen kiinteästi kustannuksiin poistaa yrityksiltä 
kannustimen kustannustehokkuuteen. Kustannus

1. esim. ”rate-of return regula-
tion” tai ”cost of service regu-
lation”.
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pohjaisessa hinnoittelussa yritys saa nostaa hintaa 
mikäli kustannukset nousevat, mutta on vastaavasti 
velvoitettu laskemaan hintaa mikäli kustannukset 
laskevat. Yritystä ei siten palkita mikäli se toimii 
kustannustehokkaasti. 

Moraalikadon ongelma voidaan vältää käyttä
mällä perinteisen kustannuspohjaisen sääntelyn si
jasta jonkinmuotoista kannustinsääntelyä (incentive 
regulation). Kannustinsääntelystä esimerkkejä ovat 
hintakattosääntely, tulokattosääntely ja nk. mitta
tikkukilpailu (yardstick competition). Kannustin
sääntelymuotoja käyttäessä sääntelyviranomainen 
kohtaa jälleen haitallisen valikoitumisen ongelman. 
Sääntelijän tavoitteena on siis löytää sellainen me
kanismi joka ratkaisee yhtäaikaisesti sekä haitallisen 
valikoitumisen että moraalikadon ongelman. Tällai
nen menetelmä on Laffont ja Tirolen vuonna 1986 
esittelemä nk. optimaalinen kannustinjärjestelmä. 

Sääntelyviranomaiset kohtaavat ongelman myös 
liittyen teoreettisten sääntelymallien ja käytännön 
toimien yhdistämiseen ja eri malleista aiheutuvat  
tehokkuuskannustimien aiheuttamat hyvinvointivai
kutukset. Teoreettisesti optimaalisin Laffontin ja 
Tirolen sääntelyteoria poistaisi sekä haitallisen va
likoitumisen että moraalikadon ongelman, mutta 
erityisesti tämän teorian ottaminen käyttöön on 
käytännössä osoittautunut vaativaksi ja paikoin jopa 
mahdottomaksi. On kuitenkin osoitettu, että suu
rin osa hyödyistä voidaan saada käyttämällä tästä 
mallista hieman yksinkertaistettua ja helpommin 
käytäntöön vietävissä olevaa mallia (kts. Rogers
son (2003) ja KopsakangasSavolainen ja Svento 
(2010)). 

Sääntelymalleja tulisi arvioida hyvinvoinnin 
maksimoinnin näkökulmasta. Jotta hyvinvoinnin 
arviointi olisi mahdollista täytyy sääntelyviranomai
sella olla käsitys eri yritysten tehostamispotentiaa
lista. Kustannustehokkuutta ja siten tehostamispo
tentiaalia voidaan arvioida käyttämällä erityyppisiä 
kustannustehokkuusmittausmenetelmiä. Tunnetuim
pia näistä ovat Data Envelopment Analysis (DEA) 
ja stokastinen rintamaanalyysi (SFA). Suomessa 
sähkön jakeluyhtiöitä arvioitaessa on viime vuosina 
käytetty rinnakkain sekä DEA että SFA menetel
mää. Molempiin menetelmiin liittyy sekä ongel
mallisia että positiivia piirteitä.2 Tässä kirjoituksessa 
hyödynnetään SFA menetelmää, jonka selkeä hyvä 
puoli on sen kyky huomioida aineistossa olevat sa
tunnaisvirheet ja erottaa toisistaan yrityksen väli
nen havaittu ja havaitsematon heterogeenisuus (ks. 
Greene (2005) ja KopsakangasSavolainen ja Svento 
(2008 ja 2011)). 

Sääntelymuodoista
Kustannuspohjainen sääntely

Tuottoasteen sääntely tai yleisemmin kustannus
pohjainen sääntely on perinteisin sääntelymuoto. 
Puhtaimmillaan yrityksen asettama korkein sallittu 
hinta on sidottu täysin kiinteästi kustannuksiin. Tä
män seurauksena yritys ei kohtaa minkään tyyp
pistä kustannusten nousuun liittyvää riskiä mutta 
toisaalta sen ei ole myöskään mahdollista tuottaa 
ennalta määrättyä suurempaa tuottoa. Tuottoasteen 
sääntelyn hyvinä ominaisuuksina voidaan pitää mm. 
sen suhteellisen helppoa sovellettavuutta käytän

2. DEA ja SFA menetelmiin 
liit tyvien ongelmien vähen-
tämiseksi on viime aikoina 
kehi tet t y uus i tehokkuu-
den mit tausmenetelmä nk . 
StoNED menete lmä (k s . 
Kuosmanen & Kor te l a i nen 
(2011)) 
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töön. Kustannuksiin sidotun sääntelyn suurimpana 
heikkoutena voitaneen varsin perustellusti pitää 
sen heikkoa kannustavuutta kustannustehokkaaseen 
käyttäytymiseen. Kustannuspohjaiseen sääntelyyn 
liittyy myös korkeat hallinnolliset kustannukset 
johtuen kustannusten seuraamiseen panostettavista 
resursseista sekä säänneltävien yritysten kuulemis
järjestelyistä (ks. esim. Liston (1993). Formaalisti 
tuottoasteen sääntely voidaan esittää seuraavasti:

     (1)

jossa P on sallittu hinta yritykselle i ajanhetkellä t, 
r on sallittu tuottoaste ja C on toteutuneet kustan
nukset periodilla t–1.

Hintakatto sääntely

Hintakattosääntely on ollut viimeaikoina käytetyin 
vaihtoehto perinteiselle tuottoasteen sääntelylle. 
Hintakattosääntelyn esitteli Littlechild (1983) Iso
Britannian telemarkkinoita koskevaksi sääntelyksi. 
Myöhemmin hintakattosääntelyä on käytetty mm. 
kaasun ja sähkönjakelun hinnoittelussa sekä rauta
teitä koskevassa hintasääntelyssä. 

Puhtaimmillaan hintakattosääntelyssä joko hinta 
tai hintapolku on kiinnitetty ennalta määrätylle ta
solle tietyksi ajanjaksoksi. Tämän seurauksena yritys 
kohtaa täysimääräisesti hintaan ja kysyntään liittyvän 
riskin. Toisaalta mikäli yritys pystyy tehostamaan 
toimintaansa, se saa kustannusten säästämisestä ai
heutuvan hyödyn täysimääräisesti itselleen. Kustan
nustehokkuuskannustimen onkin katsottu olevan 
hintakattosääntelyn paras piirre. Hintakattosään

tely on hallinnollisesti myös suhteellisen kevyt. 
Ennen kuin sääntelyviranomainen ottaa käyttöön 
hintakattosääntelyn se on tyypillisesti kiinnostu
nut kustannusten tehostamispotentiaalista. Johtuen 
epäsymmetrisestä informaatiosta viranomaisen voi 
olla vaikea suoraan todentaa tehostamispotentiaalia. 
Informaatioepäsymmetrisyyttä voidaan kuitenkin te
hokkaasti pienentää käyttämällä kustannustehokkuu
den arvioinnissa esim. stokastista rintamaanalyy
siä. Hintakattosääntelyn haittapuolina mainittakoon 
mm. laatuun liittyvät epävarmuustekijät sekä mah
dollisuus ylisuuriin voittoihin. 

Hintakattosääntely siis eriyttää hinnan tai hin
tapolun kustannuksista asettamalla ennalta sovitun 
maksimitason hinnalle. Usein asetettu hintakatto on 
sidottu kuluttajahintaindeksiin yhdistettynä yritys
kohtaiseen tehokkuustekijään. Formaalisti hintakat
tosääntely voidaan esittää seuraavasti:

     (2)

Yllä olevan yhtälön mukaan yrityksen i koh
taama hintakatto P ajanhetkenä t lasketaan poh
jautuen edellisen vuoden hintakattoon Pi,t-1, jota 
on mukautettu huomioiden kuluttajahintaindeksi 
RPI ja yrityskohtainen tehokkuustekijä X. Käytän
nön toimeenpanon yhteydessä hintakattosääntelyyn 
voi liittyä seuraavanlaisia ongelmia: hintakaton taso 
joudutaan arvioimaan uudelleen siirryttäessä sään
telyperiodilta toiselle, sääntelyviranomainen saattaa 
sitoutua asettamaansa hintakaton tasoon ja lisäksi 
säännöt, joiden mukaan tehokkuustekijä X asete
taan, ovat epäselvät.
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Optimaalinen kannustinsääntely

Optimaalinen sääntely sijoittuu jonnekin edellä 
kuvattujen sääntelymuotojen väliin omaten piir
teitä molemmista. Laffont ja Tirole esittelivät 1986 
mallin jonka mukaan säänneltävän yrityksen sal
littu hinta on osittain riippuvainen kustannuksista 
ja osittain kiinnitetty ennalta. Heidän mukaansa 
yritykselle tulee tarjota sopimusvalikkoa (menu of 
contracts), jossa kustannuksista riippuva osuus ei 
ole vakio. Tällöin alhaisen kustannustason omaava 
yritys valitsee automaattisesti säännön jolla on suu
rin kustannustehokkuuteen kannustava vaikutus kun 
taas korkeat kustannukset omaava yritys valitsee 
sopimuksen jossa hinta on sidottu suuremmalta osin 
kustannuksiin. 

Laffontin ja Tirolen mallissa yritys valitsee tuo
tannon ja tehokkuustason. Sen jälkeen kun tuotanto 
on tapahtunut ja toteutuneet kustannukset havaittu 
viranomainen palkitsee yritystä pohjautuen sen va
litsemaan sääntöön yhdistettynä toteutuneeseen 
tuotantoon ja kustannuksiin. Formaalisti optimaa
linen kannustinsääntö voidaan kirjoittaa seuraavasti:

	 	 	 	 	 (3)

jossa T on nettopalkkio yritykselle, s* on ex ante 
palkkio yritykselle, C* on ex ante kustannukset, 
C on toteutuneet kustannukset, β on tuottavuus
parametri ja K on parametri, joka huomioi tuotta
vuuden kautta optimaaliseen tuotantoon tarvittavan 
tehokkuuteen panostamisen ja tästä panostamisesta 
aiheutuvan rajahaitan. 

Laffontin ja Tirolen mallin suoraviivainen käy
täntöön soveltaminen on vaikeaa, koska optimaali
sen sääntelyvalikon laskeminen on matemaattisesti 
monimutkaista ja lisäksi sääntelyviranomaisen pitäisi 
pystyä identifioimaan yritykselle aiheutuva rajahaitta 
liittyen tehokkuutta parantavan ponnistuksen kas
vattamiseen. Näistä syistä johtuen optimaalisen kan
nustinsääntelyn käytäntöön soveltaminen on jäänyt 
toistaiseksi vähäiseksi. Rogerson (2003) osoitti teo
reettisesti että selkeästi yksinkertaisemmalla sään
telylistalla voidaan saavuttaa suurin osa Laffont ja 
Tirole mallin hyödyistä. KopsakangasSavolainen ja 
Svento (2010) osoittivat tutkimuksessaan menetel
män, jolla Laffont ja Tirole tyyppistä sopimusva
likkoon pohjautuvaa sääntelyä voidaan hyödyntää 
käytännössä. Tämä menetelmä ja sen päätulokset 
esitellään seuraavaksi.

Sääntelymuotojen 
hyvinvointivaikutusten arviointi Suomen 
sähkömarkkinoilla

Suunnitellessaan sääntelyä sääntelyviranomaisen ta
voitteena on tavallisesti yhteiskunnallisen hyvin
voinnin maksimointi. Se kuinka paljon painoa an
netaan tuottajan hyvinvoinnille ja kuluttajan hyvin
voinnille voi vaihdella. Kokonaishyvinvoinnin muu
tos voidaan esittää tuottajan ja kuluttajan ylijäämien 
summana siirryttäessä kustannuspohjaisesta säänte
lystä hintakattosääntelyyn, sopimusvalikko säänte
lyyn3 (ks. KopsakangasSavolainen&Svento (2010)) 
tai nk.yksinkertaistettuun sopimusvalikkoon (ks. 
Rogerson (2003)). Formaalisti kokonaisylijäämän 
muutos voidaan ilmaista seuraavasti:

3 Pohjautuu Laffont ja Tirole 
(1986) mal l i in , jos ta joh-
det tu sovellus on esi tel ty 
y k s i t y i s koht a i ses t i  tu t k i -
muk se s s a  Kops a k ang a s -
Savolainen&Svento (2010).
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jossa ΔCS on kuluttajan ylijäämän muutos, ΔPS 
on tuottajan ylijäämän muutos, D-1 on käänteinen 
vakiojoustoinen (ε =0,35) kysyntä, Qi on yrityksen 
i siirtämä energian määrä, PC viittaa kustannuspoh
jaiseen hintaan ja PN nk. uuteen hintaan siirryttäessä 
kustannuspohjaisesta sääntelystä johonkin vaihtoeh
toiseen sääntelyyn. C(QCi) on yrityksen i kustannuk
set sen kohdatessa kustannuspohjaisessa sääntelyssä 
ja vastaavasti C(QNi) on yrityksen i kustannukset 
siirryttäessä vaihtoehtoiseen sääntelymuotoon.

Vaihtoehtoisten sääntelymuotojen hyvinvointi
vaikutusten vertailua varten oletetaan seuraavanlai
nen sääntelyprosessi: Säänneltävän yrityksen sallittu 
hinta P riippuu osaltaan saman sääntelyn alaisena 
olevan kustannuksiltaan korkeimman yrityksen nk. 
tehokkaasta kustannuksesta C* ja osaltaan yrityksen 
omien toteutuneiden kustannusten tasosta Ci. Yri
tysten tehokkaita kustannuksia arvioitaessa hyödyn
netään stokastista rintamaanalyysiä, jonka avulla 
voidaan saada selville yrityskohtaiset tehostamis
potentiaalit ja siten myös yrityskohtaiset tehokkaat 
kustannukset. Määräytyköön yrityksen i sallittu 
hinta seuraavan yhtälön mukaan:

     (5)

jossa parametri a määrittää painon omien toteu
tuneiden kustannusten ja korkeimman kustannusta
son omaavan yrityksen tehokkaiden kustannusten 
välillä. Muut muuttujat ovat kuten yllä yhtälössä 
(4). Puhtaassa kustannuspohjaisessa sääntelyssä, jota

     (4)

 käytetään tässä vertailukohtana arvioitaessa hyvin
vointimuutoksia, parametri a saa arvon 0. Mikäli 
puolestaan käytämme puhdasta hintakattosääntelyä 
parametri a = 1. Käytettäessä sopimusvalikkosään
telyä a saa arvon väliltä 0 ja 1, ja käytettäessä yk
sinkertaistettua sopimusvalikkoa a saa joko arvon 
0 tai 1. 

On helppo nähdä, että hintakattosääntelyssä jo
kaisella yrityksellä on selkeä kannustin kustannuste
hokkaaseen käyttäytymiseen, koska yrityksen i hinta 
on sidottu korkeimman kustannustason omaavan 
yrityksen nk. tehokkaaseen kustannukseen. Yritys
hän saa täyden hyödyn itselleen mikäli se kykenee 
alentamaan kustannuksiaan hinnan pysyessä ennal
laan. 

Siirryttäessä kustannuspohjaisesta sääntelystä 
sopimusvalikko sääntelyyn yritysten optimaalisen 
toimintastrategian määritteleminen ja sen luonneh
dinta on hieman monimutkaisempaa. Laffontin ja 
Tirolen tulosten mukaan on optimaalista tarjota 
yrityksille sopimusvalikkoa, jossa yritys itse voi 
käyttäytymisellään vaikuttaa parametriin a. Tällöin 
yritykset, jotka tietävät olevansa alhaisen kustan
nustason yrityksiä valitsevat suhteellisen korkean 
arvon parametrille a ja puolestaan nk. korkean kus
tannustason yritykset valitsevat alhaisen tason pa
rametrille a. 

KopsakangasSavolaisen ja Sventon (2010) esit
telemässä sopimusvalikko sääntelyssä yrityksen stra
tegiavalinnan takana on seuraavanlainen sopimus
peli. Ensin sääntelyviranomainen julkaisee hinnan 
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pohjana olevan perussäännön (yhtälö 5) ja sen, 
kuinka yrityskohtainen parametri a asetetaan. Tä
män jälkeen jokainen yritys valitsee tehokkuusta
sonsa omien resurssiensa puitteissa. Oletetaan että 
sääntelijä asettaa parametrin a seuraavasti: säänte
lyviranomainen hyödyntää SFAanalyysiä yrityskoh
taisten tehokkaiden kustannusten paljastamiseen ja 
asettaa yritykset paljastuneen tehokkuutensa mukai
sesti alenevaan järjestykseen. Parametri a määräytyy 
alla olevan yhtälön (6) mukaan, jossa tehokkainta 
yritystä merkitään termillä effmax ja tehottominta 
effmin.

 
     (6)

Yhtälö (6) uudelleenskaalaa yrityskohtaiset te
hokkuustulokset siten, että jokaisen yrityksen ”uusi” 
tehokkuusluku sijoittuu välille 0 ja 1. Nyt tehok
kain yritys saa arvon 1 parametrille a ja tehotto
min arvon 0. Yritykset jotka sijoittuvat ääripäiden 
väliin saavat parametrille a arvon 0<a<1 siten, 
että mitä tehokkaampi yritys on sitä korkeampi on 
a. Tällaisen sääntelyn seurauksena jokaisen voittoa 
maksimoivan yrityksen tavoitteena on kustannusten 
minimointi. 

Vertailun vuoksi alla esitettävissä hyvinvointilas
kelmissa on hyödynnetty myös suoraviivaisesti Ro
gersonin (2003) tutkimukseen pohjautuvaa nk. yksin

kertaistettua sopimusmenua.4 Hyvinvointilaskelmissa 
ja SFAestimoinneissa on käytetty paneeliaineistoa 
koskien 76 jakeluyhtiötä vuosilta 1997–2002.5 Hy
vinvointimuutokset on esitetty taulukossa 1.

Hyvinvointimuutos riippuu sääntelymuodon li
säksi myös SFAtehokkuuslaskelmien taustalla ole
vasta mallispesifikaatiosta. Huomattavaa on, että 
hyvinvoinnin lisäys jakautuu hyvin eri tavoin kulut
tajan ja tuottajan välillä riippuen siitä, mihin edellä 
kuvailluista sääntelymuodoista siirrytään. Kokonais
hyvinvointi kasvaa eniten siirryttäessä sopimusva
likko sääntelyyn. Lähes yhtä suuri hyvinvoinnin li
säys saavutetaan siirtymällä hintakattosääntelyyn. 
Hintakattosääntelyssä kuitenkin kuluttajien ylijäämä 
pienenee tuottajan ylijäämän kasvaessa huomatta
vasti. Pienin kokonaishyvinvoinninlisäys saavutetaan 
siirryttäessä yksinkertaistettuun sopimussopimusva
likkoon. Vaikka kokonaishyvinvoinninlisäys on tässä 
pienin, se jakaantuu kuluttajan ja tuottajan välillä 
tasaisemmin kuin muissa sääntelymuodoissa. 

Lopuksi

Sähkömarkkinoiden vapauttamisen ja sääntelyn pur
kamisen yhteydessä nähtiin tarpeelliseksi, että säh
kön siirto ja jakelu jätettiin kilpailun ulkopuolelle. 

4. ks. Rogerson (2003), jossa tämä 
sääntelymuoto ja sen taustalla 
oleva laskenta on yksityiskoh-
taisesti esitetty.

5. Tarkempi aineiston kuvaus esi-
tetään mm. Kopsakangas-Savo-
lainen ja Svento (2008) tutki-
muksessa.

6. RE on Random Ef fects , REH 
heterogeenisuus laajennet tu 
Random Ef fec ts ja TRE nk . 
True Randon Ef fects muoto 
(k ts. Kopsakangas-Savolainen 
ja Svento (2008 ja 2011), jossa 
spesifikaatiot esitetty yksityis-
kohtaisesti.

Taulukko 1. Muutokset kokonaishyvinvoinnissa (ΔTS), 
kuluttajan ylijäämässä (ΔCS) ja tuottajan ylijäämässä 
(ΔPS) sääntelymuodoittain (miljoonaa €).
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Taustalla oli perustellusti näiden toimintojen asema 
alueellisina luonnollisina monopoleina. Monopoli
asemasta johtuen sähkön jakelu ja siirtohintaa on 
tarkoituksenmukaista säännellä. Perinteisesti sähkön 
jakelu ja siirtohintaa on säännelty käyttämällä kus
tannuksiin pohjautuvaa sääntelyä. Teoriassa on kui
tenkin osoitettu että kustannuspohjaiseen sääntelyyn 
liittyy lukuisia ongelmia, joista merkittävimpänä 
voidaan pitää sen heikkoa kannustinvaikutusta kus
tannustehokkaaseen toimintaan. Littlechild (1983) 
esitteli hintakattosääntelyn, joka ratkaisi kustannus
pohjaiseen sääntelyyn liittyvän moraalikadon ongel
man. Myöhemmin kuitenkin todettiin, että hinta
kattosääntelyyn liittyi haitallisen valikoitumisen on
gelma sekä kykenemättömyys kuluttajan ylijäämän 
riittävään huomioimiseen. Laffont ja Tirole (1986) 
esittelivät nk. optimaalisen kannustinsääntelyn joka 
ratkaisi samanaikaisesti sekä moraalikadon että hai
tallisen valikoitumisen ongelmat. Tätä sääntelyä on 
kuitenkin hyödynnetty käytännössä vähän johtuen 
mm. sen vaatimasta monimutkaisesta laskennasta 
ja yrityskohtaisesta tehostamiseen liittyvästä raja
haitan arvioinnista. Myöhemmin Rogersson (2003) 
ja KopsakangasSavolainen ja Svento (2010) ovat 
osoittaneet kuinka optimaaliseen kannustinjärjes
telmään pohjautuvaa sääntelyä voidaan hyödyntää 
käytännössä. 

Eri sääntelymuotojen aiheuttamat hyvinvointi
vaikutukset yhteiskunnassa voivat olla merkittäviä. 
Mikäli sääntelyssä on pitkään nojattu puhtaasti kus
tannusperusteiseen sääntelyyn on hyvin mahdol
lista että moraalikadon ongelma ilmenee yritys
ten toiminnassa kustannustehottomuutena. Tällöin 

siirtyminen kohti kannustinpohjaista sääntelyä voi 
selkeästi parantaa kokonaishyvinvointia arvioituna 
kuluttajan ja tuottajan ylijäämien summana. On 
kuitenkin huomioitava, että eri kannustinsäänte
lyjärjestelmät aiheuttavat erisuuruisia ja usein eri
suuntaisia vaikutuksia kuluttajan ja tuottajan ylijää
mään. Sääntelyviranomaisen tulisikin, valittaessaan 
sääntelymuotoa, harkita haluaako se painottaa aino
astaan kokonaishyvinvointia vai antaa mahdollisesti 
suuremman painon joko kuluttajan tai tuottajan yli
jäämälle. Selvää kuitenkin on, että sääntelymuodon 
valinnalla on merkitystä markkinoiden toiminnalle 
eikä ainoastaan sillä säännelläänkö markkinaa vai ei.
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Taloustieteellinen tutkimus informaatioteknologian 
aihepiirissä käynnistyi silloisella taloustieteen osas
tolla vuonna 1998. Ajoitus oli hyvä, sillä elettiin 
aikaa jolloin internetin käyttö kotitalouksissa kasvoi 
kovaa vauhtia ja yritykset panostivat voimakkaasti 
informaatioteknologiaan sekä verkkokauppaan. Tar
vittiin siis ymmärtämystä siitä miten uusi teknologia 
vaikuttaa taloudelliseen toimintaympäristöön, talou
dellisten toimijoiden käyttäytymiseen ja markki
noiden dynamiikkaan. Tutkimuksen käynnistämisen 
veturina osastolla toimi professori Rauli Svento, ja 
hänen aktiivisuutensa tämän uuden tutkimusalueen 
sisäänajamisessa konkretisoitui Tekes rahoitteisina 
VRFlow ja VRFLow2tutkimushankkeina, jotka 
toteutettiin yhteistyössä tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksen kanssa. 

Vuosina 1998–1999 toteutetun VRFlowpro
jektin kokonaisbudjetti vuosille 1998–1999 oli n. 
4,7 milj. mk. Hankkeen rahoittajana oli Tekes ja 
sen TLX – Tietoliikenteellä maailmalle ohjelma. 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja taloustieteen 

osaston lisäksi hankkeessa oli mukana kahdeksan 
yrityspartneria: Kesko, Merita, Nokia Mobile Pho
nes, Sampo, Sonera, CCC Software Professionals, 
Viestimaa ja YDaatta. Hankkeen tieteellisinä joh
tajina toimivat professorit Harri OinasKukkonen 
ja Jouni Similä tietojenkäsittelytieteiden laitokselta 
sekä professorit Rauli Svento ja Jukka Perttunen 
taloustieteen osastolta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin miten virtuaalituo
temalleilla ja erilaisilla hypertekstiin pohjautuvilla 
navigointiratkaisuilla voidaan vaikuttaa verkkokau
pan asiointikokemukseen ja ostokäyttäytymiseen. 
Empiirisenä koekenttänä tutkimustyölle toimi Ou
lun alueella toimineen päivittäistavarakaupan verk
kokauppa.

Verkkokaupan asiointikokemusta mitattiin 
webflowkäsitteen avulla. Webflow pohjautuu psy
kologi Mihály Csíkszentmihályin määrittelemään 
flow käsitteeseen (Csikszentmihályi, 1990). Hä
nen mukaansa flowkokemuksessa ihminen paneu
tuu koko kapasiteetillaan ja täysin keskittyneesti 

Tietoverkkoliiketoiminnan ja markkinoiden digitalisoitumisen tutkimuksen 
käynnistäminen taloustieteiden osastolla

T u t k i m u s p ro f e s s o r i  T i m o  Ko i v u m ä k i
Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT

http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.tekes.fi/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.kesko.fi/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.merita.fi/tp/oulu
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.nokia.com/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.nokia.com/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.sampo.fi/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.sonera.fi/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.ccc.fi/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.viestimaa.fi/
http://replay.waybackmachine.org/19990218041715/http:/www.y-daatta.fi/


66Talou sTiede T Tä du u ri s sa yhTe i s pel i ll ä – r au l i svenTo 60 vuoT Ta

Hypertext 
functionality

Virtual reality 
product models

Web-based 
electronic 
commerce 

systems

Customer 
purchase 
and other 
behavior

Webflow

tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun tie
toisuudestaan. Optimaalinen flowkokemus syntyy, 
kun ihmisen taidot vastaavat käsillä olevaa haastetta 
ja hän on kiinnostuneesti uppoutunut käsillä ole
vaan aktiviteettiin. 

Tietoverkkoliiketoiminnan ja webpohjaisten 
tietojärjestelmien tutkimuksessa käytetty webflow 
käsite määriteltiin Vanderbiltin yliopiston Project 
2000 tutkimusohjelmassa koostuvan sisäisestä nau
tinnon tunteesta, itsetietoisuuden häviämisestä ja 
syvällisestä interaktiosta internetpalvelun kanssa 
(Novak & Hoffman, 1996). Aikaisempien tutkimus
ten mukaan voimakas webflowkokemus saa aikaan 
positiivisen navigointikokemuksen ja lisää tutkiske
levaa käyttäytymistä. Näiden aikaisempien tulosten 
pohjalta tutkimuksemme alkuoletuksena oli, että 
kasvattamalla verkkokaupan asiakkaiden webflow 
kokemusta voimme samalla vaikuttaa heidän osto
käyttäytymiseensä. 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin si
ten, että ensimmäisessä vaiheessa tutkittavaan verk
kokauppaan luotiin navigointirakenteeltaan toisis

taan poikkeavia käyttöliittymiä. Seuraavassa vai
heessa aloitettiin tutkimusaineiston kerääminen. Ne 
verkkokaupan asiakkaat, jotka olivat lupautuneet 
tutkimukseen mukaan, ohjattiin satunnaisesti eri 
käyttöliittymien käyttäjiksi. Samalla kun koehen
kilöinä toimineet asiakkaat asioivat verkkokaupassa 
keräsimme tutkimustietokantaan sekä verkkokau
passa navigointiin että tehtyihin ostoksiin liittyvää 

Kuvio 1. Csíkszentmihályin kahdeksankanavainen flow 
-malli (muokattu Csíkszentmihályi (1990) pohjalta)

Kuvio 2. VRFlow-projektin tutkimuksellinen viitekehys 
(VRFlow’n projektisuunnitelma, 1998)

http://replay.waybackmachine.org/19990210110958/http:/www2000.ogsm.vanderbilt.edu/
http://replay.waybackmachine.org/19990210110958/http:/www2000.ogsm.vanderbilt.edu/
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dataa. Tämän lisäksi koehenkilöt arvioivat verk
kokaupassa asiointiin liittyvää webflowkokemus
taan projektissa kehitetyllä onlinekyselyllä. Online 
kyselyn käyttämiseen päädyttiin webflown mittaa
miseen liittyvän problematiikan johdosta. Koska 
webflowkokemus mitataan koehenkilöiden subjek
tiivisella arvioinnilla varsinaisen navigointitapahtu
man jälkeen eikä itse tapahtuman aikana, sisältyy 
mittaukseen viipeestä aiheutuva virhe. Viivettä ja 
samalla mittausvirhettä pyrittiin minimoimaan esit
tämällä kyselylomake koehenkilöille välittömästi 
ostotapahtuman jälkeen, ja luonnollisesti tämä oli 
mahdollista ainoastaan onlinekyselyn avulla.

Tutkimuksen tulokset olivat varsin mielenkiin
toisia. Erilaisilla navigoinnillisilla ratkaisuilla oli sel
keä vaikutus koehenkilöiden weblflowkokemuk
seen jolla oli puolestaan suora vaikutus asiointiko
kemukseen. Lisäksi aineiston analyysien perusteella 
voitiin todeta että flowkokemuksella oli tilastol
lisesti merkitsevä vaikutus ostokäyttäytymiseen. 
Mitä korkeammaksi koehenkilö flowkokemuksensa 
arvioi, sitä suurempi oli hänen kertaostonsa rahal
lisesti mitattuna. Muuttuneen ostokäyttäytymisen 
lisäksi, kohonnut flowkokemus johti myös asia
kasuskollisuuden kasvuun. Koehenkilöt joiden flow 
kokemus oli korkealla, pitivät todennäköisyyttä 
asioida jatkossakin ko. verkkokaupassa suurempana 
kuin ne koehenkilöt joiden flowkokemus jäi alhai
selle tasolle. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tuloksia 
voitiin pitää varsin merkittävinä ja ne olivat omalta 
osaltaan vaikuttamassa siihen että verkkopalveluissa 
ryhdyttiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota 
navigoinnillisiin ominaisuuksiin.

VRFlowprojektissa käynnistettyä sähköisen 
liiketoiminnan tutkimusta laajennettiin VRFlow2 
hankkeessa. VRFlow2 oli suora päättyneen VR
Flow tutkimusprojektin jatkohanke, ja se sai rahoi
tuksensa Tekesin USIX – Uusi käyttäjäkeskeinen 
tietotekniikka ohjelmasta. Hanke kesti maaliskuusta 
2000 helmikuuhun 2002. Tekesin lisäksi hanketta 
rahoittivat mukana olleet yhteistyöyritykset: Oulu
seutu yrityspalvelut, Kainuun matkailukeskus, No
kia Mobile Phones, Sonera ja Sampo. Taloustieteen 
osaston ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen lisäksi 
hankkeeseen liittyi uutena tutkimusorganisaationa 
Jyväskylän yliopiston elektronisen liiketoiminnan 
yksikkö professori Jukka Heikkilän johdolla.

VRFlow2projektissa sähköisen liiketoiminnan 
tutkimusta laajennettiin useita yksittäisiä verkko
palveluita yhteen kokoavien palvelukokonaisuuk
sien, eli niin sanottujen verkkopalveluportaalien, 
suuntaan. 2000luvun taitteessa elettiin portaalien 
kehittäisen ja ns. ”hypetyksen” kultaaikaa ja niihin 
liittyvien liiketoiminnallisten hyötyjen odotusarvot 
olivat näin jälkikäteen arvioituna kenties hieman 
liiankin optimistisia. Oli kuitenkin varsin selvää, 
että portaalien toimintaperiaatteista tarvittiin ki
peästi lisää tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sekä 
teknisestä että liiketoiminnallisesta perspektiivistä. 
Projektisuunnitelmassa VRFlow2projektin tavoite 
määriteltiin seuraavasti: ”– – selvittää yritysten sy
nergiaetuja ja kuluttajien lisäarvoa mahdollisimman 
hyvin yhdistävän kehittyneen portaalin, ns. virtuaa
lisen synergiaportaalin (VISPI), toimintaperiaatteet 
ja liiketoimintamalli, sekä portaaliin soveltuvan mo
biilin käyttöliittymän toiminnalliset ominaisuudet, 

http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.tekes.fi/
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.espoo.com/usix/
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.ouka.fi/os/ekeskus/index.html
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.ouka.fi/os/ekeskus/index.html
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.kainuutravel.com/
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.nokia.com/
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.nokia.com/
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.sonera.fi/
http://replay.waybackmachine.org/20001006202323/http:/www.sampo.fi/
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suunnittelumenetelmät ja periaatteet.” Projektissa 
jatkettiin myös ensimmäisessä VRFlowhankkeessa 
aloitettua tutkimusta verkkokauppajärjestelmien 
navigointiominaisuuksien vaikutuksesta kuluttajien 
navigointi ja ostokäyttäytymiseen. Koska tutkimuk
sessa keskityttiin tarkastelemaan matkailutoimialaa, 
olivat informaatioteknologian kehityksen aiheutta
mat mahdolliset rakennemuutokset ko. toimialalla 
myös tutkimuskohteena. Empiirisenä koekenttänä 
tutkimustyölle oli Oulun seutu ja tutkimuksessa 
käytettyä aineistoa kerättiin alueella toimivilta mat
kailutoimialan yrityksiltä, julkisilta matkailuorga
nisaatioilta sekä Oulussa vierailleilta matkailijoilta. 

Kuviossa 3. on esitetty hyvin rudimentaarinen 
malli tutkimuksen kohteena olleen portaalin toi
minnallisuudesta. Mielenkiinoisena ja samalla tutki
muksen ajankohtaa hyvin kuvaavana yksityiskohtana 
voidaan mainita kuluttajien mobiilikäyttöliittymä
teknologiaksi oletettu Wireless Application Pro
tocol (WAP) protokolla jonka tuolloin oletettiin 
olevan lupaavin tie mobiiliin internetiin.

Portaalin taustalla olevan matkailutoimija orga
nisaatioiden verkoston analysointi pohjautui Raup
pin ja Schoberin (2000) kehittämään tietoverkko
liiketoiminnan strategisten verkostojen mallikehik
koon. Mallin mukaan tällaisiin strategisiin verkos

Kuvio 3. Matkailuportaalin toiminnallisuus (VRFlow2 projektisuunnitelma, 2001)
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toihin osallistuvien organisaatioiden päätöksenteko 
voidaan jakaa kahteen strategiseen päätöksenteko
kerrokseen, kollektiivisiin ja yritystason verkosto
strategioihin. Kollektiivisten verkostostrategioiden 
pääfokus on maksimoida verkoston kilpailukyky 
suhteessa muihin markkinoilla toimiviin verkostoi
hin. Yritystason verkostostrategioiden tavoitteena 
on asemoida yritys osana verkostoa siten, että se 
kykenee mahdollisimman hyvin hyödyntämään ydin
osaamistaan ja näin luomaan itselleen sekä koko 
verkostolle mahdollisimman suurta arvoa.

Mallin neljä kollektiivista strategiamuotoa mää
räytyvät verkoston koon sekä sen muodon perus

Kuvio 4. Kollektiiviset ja yritystason verkostostrategiat (Koivumäki & Svento, 2007)

teella. Yritystason verkostostrategiat puolestaan ja
otellaan resurssien käytön yhteistyön syvyyden ja 
verkostotason tuoton allokaation perusteella.

Jo tutkimuksen alkuvaiheessa kävi ilmi että yh
teistyön syventämiselle alueen matkailutoimijoiden 
kesken oli selkeä tarve, ja että tutkimuksen koh
teena oleva matkailuportaali nähtiin erittäin hyvänä 
tapana tiivistää yhteistyötä ja parantaa Oulun alueen 
kilpailukykyä matkailukohteena. 

Matkailualan organisaatioille tehdyt haastattelut 
ja kyselytutkimus osoittivat, että keskeisenä raken
nuspalikkana yhteistyön syventämisessä yritykset 
näkivät eksplisiittisten sopimusten laatimisen. Eri
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tyisen tärkeäksi koettiin, että sopimusten avulla saa
taisiin luotua selkeät pelisäännöt verkoston yhteis
ten resurssien käytöstä sekä verkoston toiminnasta 
aiheutuvien kustannusten ja siitä saatavien tulojen 
allokoinnista. Tietojärjestelmäintegraation osalta 
yhteistyön tavoitetasossa havaittiin selkeitä eroja 
toimijoiden välillä. Useat toimijat näkivät yhteisen 
varausjärjestelmän kehittämisen yhtenä päätavoit
teena yhteistyön kasvattamisessa. Muutamat toi
mijat kuitenkin suhtautuivat hyvin varauksellisesti 
näin syvälle prosesseihin menevään ja voimakasta 
systeemiintegraatiota edellyttävään yhteistyöhön. 
Suurimpana syynä haluttomuuteen osallistua yhtei
seen varausjärjestelmään nämä toimijat mainitsivat 
sen, että he tai heidän taustaorganisaationsa halu
sivat säilyttää täyden kontrollin omista tietojärjes

telmistään. Verkoston topologian tasolla yhteisen 
varausjärjestelmän luominen olisi edellyttänyt siir
tymistä tutkimuksen aikaisesta suhteellisen symmet
risestä verkostosta kohti epäsymmetristä verkostoa 
jossa ns. ydintoimija hallinnoisi varausjärjestelmää. 

Tutkimuksen tuloksissa ei otettu kantaa siihen 
kenen alueen toimijoista olisi pitänyt ottaa ydin
toimijan rooli yhteistyön syventämisen veturina. 
Vastaus tähän kysymykseen riippui useista lopulli
seen päätöksentekoajankohtaan liittyvistä tekijöistä: 
yleisestä markkinatilanteesta, verkoston toimijoiden 
investointimahdollisuuksista, toimijoiden omista 
ja markkinoilla olevien ITjärjestelmien (mukaan 
lukien varausjärjestelmät) tasosta sekä lukuisista 
muista mukana olevien yritysten liiketoimintapro
sesseihin ja toiminnan tilaan liittyvistä tekijöistä. 

Kuvio 5. Kollektiiviset ja yritystason verkostostrategiat 
(Raupp & Schober, 2000)
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Niinpä tämä kysymys jätettiinkin verkoston itsensä 
ratkaistavaksi koska yhteisen matkailuportaalin mah
dollista rakentamisajankohtaa ei vielä tuolloin ol
lut lyöty lukkoon. Ajatus matkailualan yhteisestä 
verkkopalvelusta jäi kuitenkin elämään ja se on sit
temmin johtanut tuumasta tekoihin. Oulun alueen 
matkailupalveluille on kehitetty yhteinen verkko
näkymä: ouluon.fi. Tämä palvelu kattaa useita tut
kimuksessa esitetyn yhteisen matkailuportaalin toi
minnallisuuksia. Yksi kuitenkin puuttuu: yhteinen 
varausjärjestelmä. Ehkäpä tutkimuksen päättymisai
kana keskeisiksi todetut tekijät muodostavat edel
leen esteen yhteiselle varausjärjestelmälle, tai sitten 
matkailijoiden tarpeet verkkopalveluiden suhteen 
ovat muuttuneet eikä tällaiselle yhteiselle järjestel
mälle nähdä enää tarvetta. 

VRFlowprojektien jälkeen taloustieteen osas
tolla ja sittemmin taloustieteiden tiedekunnassa on 
tietoverkkoliiketoiminnan ja laajemminkin liiketoi
minnan digitalisoitumisen tutkimus jatkunut vilk
kaana ja muodostunut yhdeksi tiedekunnan tutki
mukselliseksi painopistealueeksi. Toiminnan laajuu
desta ja jatkuvuudesta kielii VRFlowhankkeiden 
jälkeinen projektijatkumo: BWEBS (Akatemia, 
2001–2003), Rotuaari (Tekes, 2003–2006), PEAR 
(Tekes, 2005–2007), CEIT (Tekes, 2006–2008), 
Valuenet (Akatemia, 2001–2004, 2006–2009), 
Ubilife (Tekes, 2007–2009), Fummas (Tekes, 
2007–2009), DECCMAC (Tekes, 2008–2010), 
ModSeC (Tekes, 2008–2010), Proform (Tekes, 
2010–2011), Dimar (Tekes, 2011.2012). Raulin 
”etiäinen” aihepiirin tärkeydestä taloustieteellisessä 
tutkimuksessa näytti siis osuneen varsin oikeaan.
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Kuvio 6. Yhteisen varausjärjestelmän sisältävän matkailu-
portaalin aiheuttama muutos Oulun matkailuverkoston 
kollektiivisessa strategiassa (Koivumäki & Svento, 2007)
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Taloudellinen kasvu
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Makrotalouden tutkimuksissa kysynnän eli loppu
käytön toimialoittainen osittaminen – kotitalouk
sien kulutusmenot, voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen kulutusmenot, julkisyhteisöjen kulutus
menot, kiinteän pääoman bruttomuodostus, varas
tojen muutos, vienti EUmaihin ja vienti EUmai
den ulkopuolelle – parantaa mahdollisuuttamme 
analysoida kansantalouden kehitystä. Voimme las
kea, kuinka paljon kukin loppukäytön erä välillisten 
tuotos ja tulovaikutusten kautta vaikuttaa erilaisten 
panosten käyttöön. Tiedämme hyvin esimerkiksi, 
kuinka paljon vienti kasvaa, mutta sen synnyttämä 
vaikutus kotimaan muuhun talouteen – tuotannon
tekijätuloihin ja niiden vaikutukseen kulutukseen ja 
pääomanmuodostukseen – jää usein arvailun varaan.

Kansantuotteen muodostumista mitataan tuo
tannon, tulojen ja menojen näkökulmasta. Liittä
mällä nämä kolme lähestymistapaa toisiinsa kysyn
nän erien analyysissa saadaan monipuolinen sekä 
käsitteellisesti selkeä ja johdonmukainen kuva erien 
osuudesta Suomen kansantalouden kehitysvaiheissa. 

Menojen näkökulma yhdistetään tuotannon ja tu
lojen tarkasteluun käyttämällä vuosittaisia panos
tuotosmalleja. Panostuotosmalli yhdistää tuotannon 
toimialoittaisten riippuvuuksien avulla loppukäy
tön synnyttämän tuotoksen tuontiin ja työllisyyteen 
sekä arvonlisäyksen sisältämiin tuotannontekijöiden 
tuloihin. Kehitän tarkastelua edelleen sisällyttämällä 
mallissa tuotannossa syntyvien työtulojen käytön 
kotitalouksien kulutusmenoihin. 

Tarkastelen loppukäytön kannalta Suomen kan
santaloudessa tapahtunutta empiiristä kehitystä vuo
sina 1990–2007 sekä koko kansantalouden että 56 
toimialan tasolla. Laaditulla tuotantokulutusmallilla 
tutkin Suomen kansantalouden kehitystä vuosina 
2003–2007. Tällöin tunnistetaan, millaisia erilaisia 
vaikutuksia on loppukäytöllä ja sillä, miten tuotan
nossa ansaittuja työtuloja käytetään kotitalouksien 
kulutukseen. Erityisen mielenkiintoista on tutkia, 
kuinka paljon tuonnin käytön muutokset ovat vai
kuttaneet kansantaloutemme kehitykseen ja kysyn
täperusteisen talouspolitiikan olosuhteisiin.

Loppukysynnän rakennemuutokset suomen kansantaloudessa vuosina 1990–2007

P ro f e s s o r i  e m e r i t u s  O s m o  F o r s s e l l
Oulun yliopisto
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Rauli Svento on tutkinut kulutusmenojen muu
tosten vaikutuksia tuotantoon, työllisyyteen ja 
tuontiin (Svento, 1987). Laajemmissa puitteissa 
näitä ongelmia on tutkittu FMSmallissa, jossa tu
lonmuodostumista käsittelevä osa on Raulin raken
tama (Svento, 1983 ja ForssellMäenpääSvento, 
1983).

Panos-tuotos mallilla kysynnästä 
tuotannon kautta tuloihin

Kunkin loppukysynnän erän arvo (sekä yksityiset 
että julkiset kulutusmenot, pääomanmuodostus ja 
vienti) sisältää tuotannon vaiheissa siihen koostu
neen tuonnin, tuoteverot vähennettynä tukipalkkiot 
sekä arvonlisäyksen. Loppukäytön erien merkitystä 
arvioitaessa on laskettava näiden erien osuus koko
naiskysynnässä. Lähtekäämme makrotaloustieteen 
perusyhtälöstä: Y+M= C+I+E, jossa kokonaistar
jonta (kansantuote + tuonti) on yhtä suuri kuin 
kysyntä (kulutus + pääomanmuodostus + vienti). 
Yhtälö on kansantalouden tilinpidon loppukäytön 
tarkastelun mukainen, kun siirrämme tuonnin kan
santuotteen yhteyteen osaksi tarjontaa. Tämän yh
tälön perusteella voimme laskea loppukäytön erien 
osuuden kokonaiskysynnästä mutta emme saa sel
ville kuinka paljon tuontia, tuoteveroja ja arvonli
säystä sisältyy kunkin loppukysynnän erän arvoon. 
Panosten käytön kertaantuminen tuotannossa syn
tyy, kun toimialat käyttävät toistensa tuotteita tuo
tannossaan tyydyttääkseen loppukysynnän. Siitä pi
tää poistaa kertaantuva tuotanto ja tuonti, jolloin 
jää jäljelle arvonlisäys, mikä mittaa aidosti ja har
hattomasti kotimaisen tuotannon. Panostuotosmalli 
on hyvä apuväline tähän tarkoitukseen.

Panostuotosmallissa tuotantoa tarkastellaan 
toimialoittain kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana on 
matriisimuotoinen yhtälö:

(1) x = Ax + Y = (I-A)-1Y 

Kaavassa x on toimialojen tuotoksen (nx1) vek
tori, A on panostuotoskertoimien (nxn) matriisi, 
I on ykkösten (nxn) diagonaalimatriisi ja Y on lop
pukäytön (nx6) vektori.

Loppukäyttö koostuu tällöin seuraavista vek
toreista: kotitalouksien kulutusmenoista, voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenoista, 
julkisyhteisöjen kulutusmenoista, kiinteän pääoman 
bruttomuodostuksesta, varastojen muutoksesta ja 
viennistä (vienti EUmaihin ja vienti EUmaiden ul
kopuolelle on erillisenä vuosina 1995–2007). Toi
mialojen tuotosten toisistaan riippuvuutta esittävän 
Leontiefin matriisin (I-A)-1 avulla voimme laskea, 
kuinka paljon tuotosta toimialalla valmistetaan vä
lillisesti ja välittömästi kutakin loppukäyttöä varten. 

Laskelmaan liitetään tuonnin, tuoteverojen, 
arvonlisäyksen ja työllisyyden sekä arvonlisäyksen 
osien kertoimien (8xtoimialojen luku)matriisi F. 
Arvonlisäys koostuu seuraavista osista: palkansaajien 
korvaukset, toimintaylijäämä, pääoman kuluminen 
ja muut tuotantoverot.

 
(2) Z = F(I-A)-1Y = F{(I-A)-1Y}

Tuloksena oleva peruspanosten matriisi Z ilmai
see, kuinka paljon peruspanoksia sisältyy loppukäy
tön eriin, kun välituotteiden väliset riippuvuudet 



77 TALOU DELL INEN K ASV U

(välittömät ja välilliset) loppukäytön valmistuksessa 
lasketaan mukaan. Luvut lasketaan kotimaisen pe
rushintaisen loppukäytön mukaan, jolloin ne eivät 
sisällä loppukäytön suoraa tuontia ja loppukäytön 
tuoteveroja ja tuotetukipalkkioita. Näin lasketut 
tuotantomallin mukaiset tulokset vuosilta 1990–
2007 esitetään omana osuutena. 

Peruspanosten matriisiin Z voidaan päätyä tuo
tannon kotimaisten panosten (käänteismatriisin sa
rakkeiden) tai tuotannon käytön (käänteismatriisin 
rivien) suunnalta. Voimme laskea toimialan lop
pukäytön välittömästi ja välillisesti sisältämän pe
ruspanoksen osuuden F(I-A)-1 ja kertoa kunkin 
loppukäytön vastaavat erät näillä osuuksilla ja sum
mata tulot. Tällöin tarkastelemme kunkin toimi
alan käyttämien panosten takautuvia tuotantovaiku
tuksia. Toisessa lähestymistavassa laskemme ensiksi 
kunkin loppukäytön erän vaatiman toimialoittaisen 
tuotoksen (I-A)-1 Y, joka kerrotaan tarkastelta
van peruspanoksen osuudella ja summataan. Tällöin 
tarkastelemme toimialan tuotoksen eteenpäin suun
tautuvia vaikutuksia eli yhtälön (2) viimeistä osaa. 
Tekemäni laskelmat on tehty tällä tavalla, koska 
kunkin toimialan loppukysyntään suuntautuminen 
saadaan näin esille. 

Edellisessä tarkastelussa on laskettu kunkin lop
pukäytön erän vaikutusta tuloihin ottamatta huomi
oon erien keskinäisiä riippuvuuksia. Niistä tärkein 
ja selkein on ainakin vuoden puitteissa tuotannon 
yhteydessä syntyvien työtulojen käyttö kotitalouk
sien kulutusmenoihin. Voimme siirtää tämän riip
puvuuden sisäiseksi osaksi tuotantomallia. Työtu
loiksi lasketaan sekä palkkatulot että yrittäjien työ

tuloiksi arvioidut tulot, jotka ovat tuotantomallissa 
osa toimintaylijäämää. Yrittäjien työtulot arvioi
daan toimialoittain keskimääräisen palkansaajatulon 
ja yrittäjien lukumäärän tulona. Valtiolle ja kun
nille maksettavat tuloverot sekä säästöjen osuus 
vähennetään työtuloista. Valtion tuloverojen prog
ressiivisuus on tällöin otettu huomioon.Työtulojen 
käytettävissä oleva osa on lähes 70 % kaikista ko
titalouksien kulutukseen käytettävistä menoista. Se 
käytetään tuotanto-kulutusmallissa tuotannon osana 
kotitalouksien kulutusmenoihin.

Tuotantokulutusmalli muistuttaa oleellisesti 
tuotantomallia (yhtälö 2)

(3) Z+ = F{(I-A-C)-1 Y+ }

Loppukäyttö Y sisältää samat erät kuin tuotan
tomallissa, mutta kotitalouksien kululutusmenot 
ovat nyt etupäässä eläkeläisten, sosiaaliavustuksia 
saavien ja ulkomaalaisten kulutusostoja Suomesta. 
Muut erät ovat samat kuin tuotantomallissa. Toi
mialojen (nxn) C kertoimet [cij] osoittavat kuinka 
paljon toimialan j käytettävissä olevia työtuloja käy
tetään toimialalla i tuotettavien kotimaisten kulu
tushyödykkeiden ostamiseen tuotosyksikköä koh
den. Toimialan tuontipanos ja tuoteverot sisältävät 
nyt välituotteiden kyseisten erien lisäksi työtuloilla 
ostettaviin kulutusmenoihin kuuluvat vastaavat erät. 
Työtuloista ovat jäljellä valtiolle ja kunnille makse
tut tuloverot ja säästöt. Toimintaylijäämästä puut
tuvat arvioidut yrittäjien käytettävistä olevat työ
tulot. Pääoman kuluminen ja muut tuotantoverot 
ovat ennallaan.



78Talou sTiede T Tä du u ri s sa yhTe i s pel i ll ä – r au l i svenTo 60 vuoT Ta

Empiirisenä aineistona käytän Tilastokeskuksen 
symmetrisiä panostuotostauluja vuosilta 1995–
2007 ja RAS menetelmällä laatimiani panostuo
tostauluja vuosilta 1990–1994. Tuotantomallilla 
lasketaan loppukäytön erien osuus koko arvonlisä
yksestä sekä niiden työllisyysvaikutukset vuosina 
1990–2007. Tällöin tarkastellaan näiden erien suu
ruuden kehitystä. Loppukäytössä tapahtuneita ra
kenteellisia muutoksia tutkitaan laskemalla tuonnin 
osuus loppukäytön erän ostajanhintaisesta luvusta. 
Loppukäytön ja kotitalouksien kulutusmenojen kes
kinäistä riippuvuutta tarkastellaan laskemalla työ
tulojen osuutta kyseisen loppukäytön arvonlisäyk
sestä. Tämän suhteen kehitys ilmentää rakenteel
lista muutosta loppukäytön vaikutuksessa kotitalo
uksien kulutusmenoihin. Kaikissa näissä laskelmissa 
ovat keskeisessä osassa käytön riippuvuudet toimi
alojen tuottamien välituotteiden panoksina. Vuo
sien 1990–1995, vuosien 1995–2005 ja vuosien 
2003–2007 panostuotosmallit poikkeavat hieman 
toisistaan. Tämän takia laadin aikasarjat ketjutta
malla vuosien 1995–2003 tuloksiin muut tulokset 
vuosilta 1990–1995 ja 2003–2007. 

Tuotantokulutusmallin mukaisten laskelmien 
tuloksia esitetään omana osiona vuosilta 2003–
2007. Niissä esitetään loppukäytön erien osuus 
arvonlisäyksestä ja työllisyydestä, kun tuotannon 
yhteydessä syntyvien työtulojen ja kotitalouksien 
kulutusmenojen väliset riippuvuudet lasketaan mu
kaan tuotoksen keskinäisten riippuvuuksien lisäksi.

Viennin veto kansantaloudessamme 
ennen kokematonta

Ajanjakso 1990–2007 oli Suomen kansantaloudessa 
entistä pienemmän inflaation ja kuitenkin nopean 
kasvun aikaa. Viennin osuus kokonaiskysynnästä on 
suurentunut huomattavan nopeasti vuodesta 1990 
lähtien vähennyttyään 1980luvun jälkipuoliskolla 
vahvan markan aikana. Viennin ja muiden loppu
käytön erien kehitystä mitataan oheisessa kuvi
ossa tarkastellen erien osuutta kansantuotteesta. 
Viennin välittömästi ja välillisesti synnyttämän ar
vonlisäyksen osuus kansantuotteesta on noussut 
10 prosenttiyksikköä ajanjaksojen (1990–1992) ja 
(2005–2007) välillä. Kotimaisen kysynnän osuus 
tuotoksesta on vastaavasti pienentynyt. Yksityisten 
kulutusmenojen osuus on vastaavana ajanjaksona 
pienentynyt lähes neljä prosenttiyksikköä ja jul
kisten kulutusmenojen osuus lähes saman verran. 
Pääomanmuodostuksen osuus pieneni suhteellisesti 
eniten, lähes kolme prosenttiyksikköä. Tällainen 
kehityskulku ilmaisee viennin muodostuneen yhä 
merkittävämmäksi kysynnän aikaansaamaksi teki
jäksi kansantaloudessamme. Voimmeko havaita sa
man kehityskulun myös työllisyydessä?

Loppukäytön erien välillisesti ja välittömästi ai
kaansaama työllisyys esitetään oheisessa taulukossa, 
jossa kansantuotteen volyymin kasvun keskimää
räistä suuremmat vuodet ovat väriltään siniset. 
Yksityisten kulutusmenojen osuus on nytkin koko 
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tarkasteltavan ajanjakson suurin. Julkisten kulutus
menojen osuus on nyt toiseksi suurinta kaikkina 
vuosina, vaikka arvonlisän osuus oli viennin vastaa
vaa osuutta suurempi vain ajanjakson ensimmäisinä 
vuosina. Pääoman muodostuksen osuus oli sekä ar
vonlisäyksessä että työllisyydessä viennin osuutta 
suurempi vain vuonna 1990.
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1. Loppukäytön työllisyysvaikutus vuosina 1990–2007, 1000 työllistä

Vuosi Yksityiset Julkiset Pääoman Vienti Yhteensä

kulutusmenot kulutusmenot bruttomuodostus

1990 961 650 457 413 2481

1991 922 660 372 386 2340

1992 857 634 293 394 2178

1993 792 597 228 429 2046

1994 762 588 219 448 2017

1995 754 593 242 467 2055

1996 760 606 213 506 2085

1997 756 618 256 518 2148

1998 779 624 267 522 2192

1999 797 631 284 534 2246

2000 822 630 259 585 2296

2001 806 645 307 570 2327

2002 821 666 301 561 2350

2003 853 671 298 535 2357

2004 851 678 300 536 2365

2005 846 678 304 537 2365

2006 870 684 308 561 2423

2007 875 686 332 575 2469

Loppukäytön erien työllisyysvaikutusten kehitys eri aikoina vaihtelee huomattavasti. 
Viennin vaikutus on suurentunut 160 000 työllistä vuosien 1990–2007 alun kolmen ja 
lopun kolmen vuoden välillä. Vaikutus on suurentunut myös julkisten kulutusmenojen 
vaikutuksesta 35 000 työllistä, mutta pienentynyt yksityisten kulutusmenojen vaikutuksesta 
50 000 työvuotta ja pääomanmuodostuksen osalta 60 000 työvuotta. Koko kansantaloudessa 
työllisyys on kasvanut 85 000 työllistä. 

Erityisen mielenkiintoinen on 1990luvun lamakauden tarkastelu vuosina 1990–1995. 
Vuoden 1990 BKT:n reaalinen taso saavutettiin vasta vuonna 1995. Suhdanneindikaatto
reiden mukaan reaalinen BKT supistui vuoden 1990 toisesta neljänneksestä vuoden 1993 
toiseen neljännekseen asti (Lanne ja Nyberg 2009). Viennin työllisyyttä vähentävä vaiku
tus edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui vain vuonna 1991. Vuonna 1992 vaikutus oli 
8 000 työllistä suurempi kuin edellisenä vuonna ja vuonna 1993 jo suurempi kuin vuonna 
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1990. Neuvostoliiton hajoamisen aiheuttamaa Suo
men viennin lamaantumisen vaikutusta kansantalo
uteemme pidetään usein lamakauden reaalikehitystä 
hidastaneena tekijänä. Vaikutus näyttää kuitenkin 
jääneen melko vähäiseksi näiden lukujen valossa 
ainakin viennissä.

Työllisyyden kehitys oli hyvin murheellinen 
vuosina 1990–1995, jolloin kokonaistyöllisyys pie
neni yli 400 000 työllistä, lähes 20 %. Julkisten 
kulutusmenojen työllisyysvaikutus väheni vuoteen 
1996 mennessä noin 50 000 henkilöä, kun vastaava 
vaikutus oli kotitalouksien kulutuksessa 200 000 
henkilöä. Ajanjakson alun työllisyys elpyi viennissä 
markan devalvaation ja kelluttamisen seurauksena 
hyvin nopeasti. Laman vaikutukset työllisyyteen 
kestivät kotimaisen loppukysynnän osalta huomatta
vasti kauemmin ainakin osittain tätä kysyntää rajoit
tavan talouspolitiikan takia. Yksityiset kulutusmenot 
eivät saavuttaneet vuoden 1990 tasoa koko ajan
jaksona ja työllisyysvaikutus alkoi suurentua vasta 
vuoden 1995 jälkeen. Julkisen kulutuksen työllistä
miskehityksen taso saavutettiin 2000luvun alussa, 
minkä jälkeen vaikutus on kasvanut. 

Kiinteän pääoman aikaansaama työllisyys väheni 
huomattavasti vuoteen 1995 saakka niin kuin koko 
työllisyyskin. Korkeat korot ja lainauksen vaikeutu
minen vaikeuttivat kysyntää erityisesti tässä loppu
käytön ryhmässä. Työllisyysvaikutus vähentyi puo
leen vuoden 1990 tasosta, joten lamakauden vai
kutus oli nimenomaan kiinteän pääoman muodos
tukselle rajuinta. Vuodesta 1995 lähtien kokonais
työllisyys on miltei yhtäjaksoisesti kasvanut kaikissa 
ryhmissä lukuun ottamatta vientiä, jossa vaikutus 

pieneni vuodesta 2001 vuoteen 2005 mutta kasvoi 
sen jälkeen vuosina 2006 ja 2007 suurimmaksi koko 
ajanjaksona.

Voimme päätellä edellisen perusteella kansan
taloutemme kehittyneen viennin vetämänä. Tar
kastelu ei kuitenkaan ole paljastanut onko viennin 
vaikutuksessa muuhun kansantalouteen tapahtunut 
muutoksia. Vaikutukset kanavoituvat lähinnä työ
tulojen kautta yksityisiin kulutusmenoihin. Viennin 
vaikutuksiin kotimaiseen talouteen vaikuttaa eri
tyisesti kotimaisen tuotannon korvaaminen tuon
nilla. Tarkastelen sitä seuraavana laskemalla tuonnin 
osuudet loppukäytön erissä.

Kansantaloutemme tuontiaste mitattuna lop
pukäytöstä käsin oli ajanjakson 1990–2007 alussa 
verraten pieni noin 20 % loppukäytön ostajahin
taisesta arvosta. Panostuotosmallin mukaisessa 
tarkastelussa ostajahintainen loppukäyttö koostuu 
tuonnista, tuoteverosta vähennettynä tukipalkkiot 
ja arvonlisäyksestä. Näin ollen kotimaisen tuotan
non osuus on yhden ja tuontiosuuden erotus eli 
tarkasteluajanjakson alussa noin 80 % loppukäy
töstä. Kansantaloutemme integroituessa maailman 
talouteen kotimaisen tuotannon osuus pieneni noin 
lähes 70 prosenttiin, mutta tuonnin osuus suureni 
noin 10 prosenttiyksikköä eli lähes 50 % ajanjakson 
1990–2007 alkuun verrattuna. Oheisesta taulukosta 
näemme tuonnin käytön kasvaneen erityisesti vien
nin valmistuksessa 15 prosenttiyksikköä. Yksityisissä 
kulutusmenoissa kasvu oli noin viisi prosenttiyk
sikköä, julkisissa kulutusmenoissa neljä ja pääoman 
bruttomuodostuksessa kolme yksikköä. Voimme 
päätellä, että kansantaloutemme on näilläkin mi
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toilla tarkastellen vahvasti kansainvälistynyt. Vien
nin vaikutus kotimaan talouteen on suhteellisesti 
vähentynyt, koska sen valmistamiseen käytetään 
entistä paljon enemmän tuontia. Viennin vaikutus 
työtulojen käytön kautta yksityisiin kulutusmenoi
hin on tällöin suhteellisesti vähentynyt, kun yksityi
siin kulutusmenoihin suuntautuva työtulojen käyttö 
on pienentynyt ja itse yksityisten kulutusmenojen 
valmistus vaatii entistä enemmän tuontia.

2. Tuonnin osuus ostajanhintaisesta loppukäytösta vuosina 1990–2007 

Vuosi Yksityiset Julkiset Pääoman Vienti Yhteensä

kulutusmenot kulutusmenot bruttomuodostus

1990 0,155 0,072 0,306 0,261 0,195

1991 0,153 0,074 0,270 0,280 0,181

1992 0,165 0,077 0,326 0,295 0,198

1993 0,168 0,080 0,357 0,304 0,209

1994 0,173 0,083 0,401 0,312 0,224

1995 0,167 0,083 0,378 0,302 0,220

1996 0,177 0,083 0,386 0,308 0,225

1997 0,173 0,085 0,361 0,325 0,231

1998 0,169 0,083 0,351 0,309 0,225

1999 0,162 0,081 0,319 0,316 0,219

2000 0,179 0,096 0,341 0,347 0,246

2001 0,181 0,092 0,313 0,320 0,231

2002 0,177 0,095 0,291 0,320 0,225

2003 0,185 0,099 0,311 0,318 0,228

2004 0,184 0,102 0,311 0,359 0,242

2005 0,201 0,112 0,322 0,433 0,277

2006 0,209 0,119 0,326 0,436 0,287

2007 0,206 0,116 0,330 0,439 0,290
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Viennin aiheuttaman tuotoksen ja sen osatekijöi
den välituotteiden tuonnin ja kotimaisen tuotannon, 
tuoteverojen ja arvonlisäyksen koostumuksessa on 
tarkasteltavana ajanjaksona tapahtunut huomattavia 
muutoksia (Liitetaulukko 2). Tuonnin osuus tuo
toksesta on kohonnut noin viisi prosenttiyksikköä 
ja kotimaisen tuotoksen eli arvonlisäyksen osuus on 
pienentynyt saman verran. Kotimaisen välituotan
nonkin osuus on pienentynyt jonkin verran, pari 
prosenttiyksikköä, mutta tuoteverojen osuus tuo
toksesta on pysytellyt samansuuruisena koko ajan
jakson. Arvonlisäyksen osuuksien keskipoikkeamat 
ovat suurempia kuin tuotoksen osuuksien poikkea
mat. Toimintaylijäämän keskipoikkeama on selvästi 
suurin, mikä heijastanee herkimmin olosuhteiden 
muutoksia. Tuonnin osuuden kasvussa viennin tuo
tannossa näkyy kansantaloutemme kansainvälistymi
nen tarkasteltavana ajanjaksona.

 Viennin eri osuuksien kehitystä voimme ver
rata kotitalouksien kulutusmenojen osuuksien vaih
teluun (Liitetaulukko 3). Kehityskulut muistuttavat 
melkoisesti toisiaan. Tuonnin osuus tuotoksesta on 
kasvanut huomattavasti, mutta se on kulutuksessa 
huomattavasti pienempi kuin viennissä. Arvonlisä
yksen osuus on kulutuksen vaatimassa tuotannossa 
vaihdellut vähän ja pysynyt samalla tasolla koko 
ajanjaksona. On huomattava, että valmiiden kulu
tushyödykkeiden tuonti ei sisälly osuuksien mitta
ukseen, koska se perustuu perushintaisten suurei
den tarkasteluun. Tämä osuus on ollut ajanjakson 
alussa 9,3 % perushintaan lasketusta kotitalouksien 

kulutusmenoista ja ajanjakson lopulla 13 %. Ar
vonlisän osuuksien keskipoikkeamat ovat tässäkin 
tapauksessa suurempia kuin tuotoksen osuuksien 
keskipoikkeamat. Ne ovat kuitenkin pienempiä kuin 
viennin vastaavien osuuksien poikkeamat. 

Loppukäytön vaikutuksia voidaan tarkastella 
myös laskennan yksityiskohtaisimmalla 56 toimi
alan tasolla. Tällöin nähdään miten tuotoksen ky
syntä jakautuu loppukysynnän ryhmien kesken. Toi
mialakohtainen tarkastelu tuo esille kuinka paljon 
toimialan tuotannon muuttujan arvo johtuu kun
kin loppukysynnän erän kehityksestä. Tiedämme 
toimialan kunkin muuttujan kokonaiskehityksen 
muutoinkin, mutta erilaisen kysynnän vaikutukset 
saadaan esille vain panostuotosmalliin perustuvilla 
laskelmilla. Voimme laskea miten paljon eri toi
mialat vaikuttavat loppukysynnän kokonaisvaiku
tuksen muodostumiseen. Tarkastelen tätä viennin 
aiheuttaman toimialoittaisen työllisyyden kannalta 
vuosina 2003–2007, liitetaulukko 4 (Osmo Forssell 
2010). Toimialan riippuvuus viennistä suurimmasta 
pienempään vaihtelee radio, televisio ja tietolii
kennevälineiden valmistuksen 0,931:n ja tervey
denhuolto ja sosiaalipalveluiden 0,001:n välillä. 
Riippuvuuden mediaani on 35 prosenttia. Selvää 
kahtiajakoa vientiin suuntautuneiden ja kotimaiseen 
kysyntään suuntautuneiden kesken ei voida tehdä. 
Toimialat toimivat samassa kansantaloudessa ja ovat 
toisistaan riippuvia sekä taloudellisesti että muuten
kin yhteiskunnallisesti. 
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Työtulojen käyttö kotimaan talouden turvana

Viennin niin kuin muidenkin loppukäytön erien suurimmat ajankohtaiset vaikutukset kotimaan kysyntään 
välittyvät työtulojen kautta. Loppukäytön erien sisältämän työtulon osuus arvonlisäyksestä mittaa, kuinka 
suuri rakenteellinen merkitys tällä on loppukysynnän eri luokissa. Tarkastelen osuuden kehitystä vuosina 
1990–2007 oheisessa taulukossa.

 Työtulojen osuus arvonlisäyksestä oli keskimäärin 58–48 prosenttia tarkasteltavana ajanjaksona pie
neten alle 50 prosenttia vuodesta 1996 lähtien. Suuntaus näyttää olleen trendimäisesti vähenevä, vaikka 
kansantuotteen volyymin pienen kasvun vuodet ovat välillä suurentaneet tilapäisesti osuutta. Osuudet ovat 
julkisissa kulutusmenoissa ja pääoman muodostuksessa keskimääräistä suuremmat voiton tavoittelun puut
tuessa julkisesta taloudesta ja rakennustoiminnan hallitessa pääomatavaroiden tuotantoa. Osuus on lähes 
trendimäisesti pienentynyt näissäkin luokissa, mutta hieman keskimääräistä vähemmän.

3. Työtulojen osuus ostajanhintaisesta loppukäytösta vuosina 1990–2007

Vuosi Yksityiset Julkiset Pääoman Vienti Yhteensä

kulutusmenot kulutusmenot bruttomuodostus

1990 0,525 0,673 0,555 0,513 0,561

1991 0,525 0,680 0,590 0,564 0,582

1992 0,510 0,677 0,619 0,532 0,571

1993 0,468 0,657 0,597 0,481 0,530

1994 0,448 0,640 0,549 0,457 0,506

1995 0,444 0,635 0,541 0,448 0,500

1996 0,447 0,640 0,537 0,474 0,508

1997 0,438 0,639 0,535 0,455 0,499

1998 0,433 0,632 0,507 0,434 0,485

1999 0,432 0,632 0,512 0,437 0,486

2000 0,435 0,639 0,492 0,423 0,479

2001 0,422 0,631 0,506 0,430 0,478

2002 0,420 0,635 0,516 0,432 0,480

2003 0,438 0,642 0,533 0,442 0,494

2004 0,431 0,614 0,520 0,442 0,485

2005 0,440 0,638 0,525 0,456 0,498

2006 0,445 0,645 0,520 0,449 0,498

2007 0,433 0,639 0,509 0,426 0,483
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Kunkin loppukäytön erän keskinäistä vaikutusta selvitetään ottamalla huomioon erän tuo
tannossa syntyvien työtulojen käyttö kotitalouksien kulutusmenoihin. Tämä toteutetaan muok
kaamalla tuotannon panostuotosmallia siirtämällä kyseinen osa sisäiseksi tuotannon yhteyteen. 
Malli on yhtälön (3) mukainen. Mallilla tehtyjä laskelmia esitetään taulukoissa 4,5 ja 6 vuosilta 
2003–2007. Kotitalouksien kulutusmenojen jäännöserä on edelleen osa loppukäyttöä, jonka 
muut erät ovat entisellään. 

Viennin osuus kansantuotteesta vuonna 2007 on nyt noin 36 %, kun se aiemmin oli noin 
29 %. Tämä johtuu siitä, että loppukäytön tuotannossa syntyvien työtulojen ja niiden kulu
tukseen käytön väliset riippuvuudet ovat mukana laskelmissa. Luonnollisesti muidenkin lop
pukäytön erien osuudet suurenevat. Esimerkiksi julkisyhteisöjen kulutusmenojen osuus kasvaa 
20 prosentista 29 prosenttiin ja kiinteän pääoman bruttomuodostuksen osuus 15 prosentista 
lähes 18 prosenttiin. Loppukäytön erän toimialojen koostumuksen työvaltaisuus vaikuttaa 
tuloksen syntyyn.

4. Loppukäytön osuus arvonlisäyksestä Vuodet

loppukäyttö 2003 2004 2005 2006 2007

Kotitalouksien kulutusmenojen jäännöserä 0,153 0,155 0,146 0,141 0,130

voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029

Julkisyhteisöjen kulutusmenot 0,292 0,290 0,291 0,287 0,279

Kiinteän pääoman bruttomuodostus 0,174 0,175 0,177 0,177 0,187

varastojen muutokset 0,002 0,003 0,015 0,009 0,013

vienti eu-maihin 0,193 0,187 0,192 0,197 0,188

vienti eu:n ulkopuolelle 0,157 0,161 0,151 0,160 0,174

Yhteensä 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5. Loppukäytön osuus työllisyydestä Vuodet

loppukäyttö 2003 2004 2005 2006 2007

Kotitalouksien kulutusmenojen jäännöserä 0,133 0,134 0,127 0,126 0,118

voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037

Julkisyhteisöjen kulutusmenot 0,364 0,363 0,360 0,359 0,352

Kiinteän pääoman bruttomuodostus 0,173 0,173 0,172 0,173 0,183

varastojen muutokset 0,001 0,001 0,014 0,008 0,012

vienti eu-maihin 0,158 0,154 0,163 0,165 0,155

vienti eu:n ulkopuolelle 0,135 0,137 0,127 0,134 0,143

Yhteensä 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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Loppukäytön erien osuus työllisyydestä (tau
lukko 5) muuttuu siten, että kulutusmenojen jäl
jelle jäävän osan osuus pienenee ja muiden lop
pukäytön erien osuus kasvaa. Julkisyhteisöjen ku
lutusmenojen osuus kasvoi yli seitsemän prosent
tiyksikköä, pääoman bruttomuodostuksen melkein 
neljä prosenttiyksikköä ja viennin lähes seitsemän 
prosenttiyksikköä ajanjakson 2003–2007 kuluessa. 
Kasvun suuruus riippuu kyseisen loppukäytön erän 
vaatiman tuotannon työvaltaisuudesta niin kuin ar
vonlisäyksenkin tapauksessa. 

Viennin ja kiinteän pääoman muodostuk
sen osuus kansantaloudessa pienenee siirryttäessä 
tuotostarkastelusta arvonlisäyksen ja työllisyyden 
osuuksiin. Julkisyhteisöjen osuus sen sijaan suure
nee ja on työllisyyden tarkastelussa suurin. Viennin 
osuus on suurinta tuotoksen ja arvonlisäyksen mu
kaisessa tarkastelussa, mikä johtuu tuotoksen suu
resta tuonnin osasta ja toimintaylijäämän huomatta

vasta osuudesta arvonlisäyksessä. Tämäkin korostaa 
tarkan määrittelyn tarvetta esitettäessä viennin mer
kityksen suuruutta kansantaloutemme toiminnassa.

Kokonaistyöllisyys kehittyi suotuisasti kansanta
loudessamme vuosina 2003–2007, jolloin työllisyys 
kasvoi runsaat 140 000 työvuotta. Kehityksen jakau
tumista loppukäytön kysynnän kasvun seurauksena 
tarkastellaan taulukossa 8. Viennin kasvu työllisti 
vuonna 2007 noin puolet työpanoksen lisäyksestä, 
yli 70 000 työvuotta, julkinen kulutus 20 000 työ
vuotta ja kiinteän pääoman bruttomuodostus 50 000 
työvuotta. Pääoman muodostuksen merkitystä ko
rostaa varastojen kasvu vuonna 2005, jonka ansiosta 
koko työllisyys kasvoi kyseisenä vuonna. Tällainen 
kehitys ei tule todennäköisesti esille ilman lop
pukäytön erien tässä esitettyä tarkastelua. Metsän 
kasvun kirjaaminen varaston muutokseksi metsäta
loudessa on tosin jonkin verran vääristänyt varaston 
muutoksen työllistämisvaikutuksen laskemista.

6. Loppukäytön vaikutus työllisyyteen (1 000 työvuotta)

Vuodet

Loppukäyttö 2003 2004 2005 2006 2007

Kotitalouksien kulutusmenojen jäännöserä 311,7 316,5 303,6 306,7 294,1

voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 86,9 87,9 87,8 89,6 93,1

Julkisyhteisöjen kulutusmenot 855,3 858,3 861,2 873,6 874,4

Kiinteän pääoman bruttomuodostus 406,7 408,5 411,8 420,2 454,1

varastojen muutokset 2,6 2,6 34,4 18,4 30,0

vienti eu-maihin 372,8 363,4 390,4 401,1 385,4

vienti eu:n ulkopuolelle 316,5 324,3 302,7 325,6 356,0

Yhteensä 2352,4 2361,5 2392,0 2435,3 2487,1
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Vertailu taulukon 1 ja taulukon 6 välillä valai
see mielenkiintoisesti pelkkien tuotantovaikutus
ten ja tuotantokulutusvaikutusten eroja. Esimer
kiksi viennin kehityskulku muuttuu olennaisesti, 
kun työtulojen käyttö otetaan mukaan tarkasteluun. 
Pelkkien tuotantovaikutusten vallitessa viennin työl
lisyysvaikutus säilyy vuodesta 2003 lähtien kolme 
vuotta miltei ennallaan mutta kasvaa seuraavina 
vuosina 20 000 ja 10 000 työllistä. Tuotantokulu
tusmallin mukaan kasvu oli vuonna 2006 jo 30 000 
ja vuonna 2007 lähes 15 000.

Päätelmiä

Loppukäytön osittaminen parantaa mahdollisuut
tamme analysoida kansantalouden kehitystä. Laske
malla kysynnän leviäminen tuotantoon välituottei
den valmistuksen kautta näemme, kuinka paljon ku
kin loppukäytön erä välillisten vaikutusten ansiosta 
vaikuttaa erilaisten panosten käyttöön. Voimme 
näin laskea kysynnän erien tuotos, tuonti, työlli
syys ja tulovaikutukset. Laskelmien suorittaminen 
vuosittain edellyttää panostuotosmallin käyttöä. Se 
on mahdollista, kun Tilastokeskus on tehnyt vuo
sittaiset kansantalouden tilinpidon yhteyteen integ
roidut panostuotostaulut vuodesta 1995 lähtien. 
Tämä on laajentanut huomattavasti panostuotos
mallien käyttöä, kun aikasarjan ohella kansantalou
den tilinpidon muita tietoja voidaan yhdistää mal
lin kehikkoon. Laatimalla panostuotosmallit myös 
vuosille 19901994 tarkastelu voitiin laajentaa ai
kasarjaksi 1990luvun alun lamasta miltei 2000lu
vun ensimmäisen kymmenyksen lopun taantumaan 
saakka. 

Loppukäytön erien aiheuttaman tuotoksen ja 
sen osatekijöiden – välituotteiden tuonnin ja ko
timaisen tuotannon, tuoteverojen ja arvonlisäyk
sen – rakenteissa on tarkasteltavana ajanjaksona 
tapahtunut huomattavia muutoksia muulloinkin 
kuin kysyntäshokkien aikana. Vienti on loppukäy
tön eristä kolmanneksi suurin työllistäjä. Työlli
syys kasvoi tarkasteltavan ajanjakson alun ja lopun 
välillä 100 000 työvuotta nettona laskien, mutta 
viennissä 180 000 työvuotta. Kotimaisen kysynnän 
työllistävä vaikutus näin ollen pieneni. Kansantalo
utemme työllisyys ja varsinkin sen kasvu on tullut 
entistä huomattavasti enemmän viennin kehityksestä 
riippuvaksi. Kehityksessä korostuu viennin merkitys 
kansantaloutemme dynaamisen kasvun tekijänä ja 
työllisyyttä lisäävänä voimana. 

Laaditulla tuotantokulutusmallilla tutkin Suo
men kansantalouden kehitystä vuosina 2003–2007. 
Näin tunnistetaan, miten loppukäytön erät välitty
vät tuotokseen ja sen osatekijöihin tuotannon ja sen 
kautta, miten tuotannossa ansaitut työtulot käyte
tään kotitalouksien kulutukseen. Erien vaikutuk
sesta työllisyyteen saadaan tällöin kokonaisvaltai
sempi kuva kuin pelkkien tuotannon riippuvuuksien 
mukaisesti.

Saadut tulokset ovat vuosittain tarkkoja nouda
tetun toimialajaon tarkkuudella. Tämäkin 56 toi
mialan taso on kuitenkin suurten toimialojen osalta 
puutteellinen, kun toimialan tuotannon kehitys on 
ollut osiltaan poikkeavaa. Jokin osatoimiala saattaa 
olla erikoistunut vientiin, kun taas jokin toinen 
osa saattaa valmistaa vain kotimaiseen kulutukseen 
suuntautuvia tuotteita. Hyvin yksityiskohtaisella toi
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mialojen jaolla, esimerkiksi 200 toimialaa, saadaan 
tarkentuva kuva toimintojen suuntautumisesta lop
pukäyttöön ja tietoa tulosten tarkkuudesta. 

Laskelmat on tehty käyvin hinnoin laadittujen 
panostuotostaulujen avulla, jolloin erilaisissa koh
teissa käytetyt välituotteet ja lopputuotteet arvos
tetaan samojen hintojen mukaisesti. Ei ole vielä 
tiedossa, kuinka hyvin tässä on onnistuttu, kun 
panostuotostaulut laaditaan mahdollisimman yk
sityiskohtaisella tasolla kyseisen periaatteen mu
kaisesti, jolloin nyt laskelmissa käytetty taso on 
yksityiskohtaisen menettelyn yhdistelmä. Kun toi
mialan työllisyysvaikutuksia arvioidaan tuotteiden 
keskimääräisen työllisyyden mukaisesti, poikkea
mat tuotteiden hinnoittelussa saattavat harhauttaa 
lopputulosta. Jonkin loppukäytön keskimääräistä 
korkeampi hinta johtaa kyseisen erän keskimääräistä 
suurempaan työllisyysvaikutukseen. 

Panostuotostaulujen aikasarja laajentaa ja sy
ventää niiden avulla tehtäviä tutkimuksia. Panos
tuotoskehikko tarjoaa tuottavuuden tutkimukselle 
työn, pääoman, energian, materiaalien ja palve
lusten toimialoittaisten panosten riippuvuuden 
kokonaisvaltaisen tarkastelun (Timmer ja Aulin
Ahmavaara 2007, AulinAhmavaara ja Pakarinen 
2007). Panostuotoskehikkoon voidaan liittää eri
laisia tuotannon käytön panoksia, kuten luonnonva
rojen käyttö ja tuotteiden käytössä syntyvät päästöt 
(Mäenpää 2005). Tällainen ympäristöön yhdistetty 
lähestymistapa mahdollistaa kansantalouden koko
naisvaltaisen tarkastelun täydentämään prosessival
taista yksittäisten tuotteiden ympäristövaikutusten 
tutkimista (Wiedemann 2009, 176–177). Vertai

leva alueellinen panostuotostutkimus täydentää ai
kasarjan luomaa kuvaa kehityksestä (Ainali 2010). 

Loppukäytön vaatimien tuotantopanosten koos
tumuksen ja kehityksen laskeminen tehdyllä tavalla 
edistää kokonaiskysynnän ja tulojen määräytymisen 
rakenteiden tutkimista uuskeynesilaisessa lähesty
mistavassa. Makrotalouden pelkkien kokonaissuu
reiden tarkastelussa pitäisi ottaa huomioon myös 
loppukysynnän sisäiset rakennemuutokset tuonnissa 
sekä arvonlisäyksessä ja sen tuloerissä. Toimialoit
tainen tuotannon tarkastelu täydentäisi kokonaisku
van ja kokonaisselityksen muodostumista. 

Empiiriset tulokset osoittavat Suomen kansan
talouden kansainvälistyneen luultavasti ennen nä
kemättömästi vuosina 1990–2007. Viennin vankka 
veto on kiitettävästi ajanut kansantaloutemme vank
kureita, mutta samalla tuonnin osuus on kasvanut 
loppukäytön erien rakenteissa. Kansantaloutemme 
on tullut entistä enemmän kansainvälisestä kehi
tyksestä riippuvaksi ja mahdollisuutemme ohjata 
kotimaista kehitystä sekä rahatalouden että reaalita
louden puolella ovat kaventuneet. Tulevaisuudessa 
joudumme entistä tarkemmin taiteilemaan talous
politiikassa voidaksemme turvata mahdollisimman 
tasaisen talouden kasvun. Verotus on reaalitalouden 
talouspolitiikan tärkeimpiä välineitä kilpailukykyä 
edistävien toimien ohella. Menotalouden maltti pi
tää korot alhaisena, mikä auttaa reaalitalouden ke
hitystä. Ekonomistien on tarkkailtava ja tutkittava 
kansantaloutemme kiemuroita ja tiedotettava niistä 
tarmokkaasti, jotta saavuttaisimme mahdollisimman 
hyödyllisen globalisoituvan kansantaloutemme kas
vuvauhdin.
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Liitteet

1. Loppukäytön erän arvonlisäyksen osuudet vuosina 1990–2007

Yksityiset Julkiset Pääoman Vienti Yhteensä

kulutusmenot kulutusmenot bruttomuodostus

1990 0,386 0,221 0,203 0,190 1,000

1991 0,408 0,251 0,166 0,175 1,000

1992 0,413 0,256 0,130 0,202 1,000

1993 0,411 0,243 0,103 0,244 1,000

1994 0,398 0,234 0,104 0,264 1,000

1995 0,385 0,227 0,113 0,275 1,000

1996 0,385 0,232 0,103 0,280 1,000

1997 0,372 0,222 0,120 0,285 1,000

1998 0,367 0,214 0,129 0,290 1,000

1999 0,368 0,211 0,130 0,291 1,000

2000 0,359 0,199 0,128 0,314 1,000

2001 0,359 0,199 0,137 0,304 1,000

2002 0,367 0,205 0,131 0,297 1,000

2003 0,374 0,212 0,128 0,286 1,000

2004 0,371 0,217 0,129 0,282 1,000

2005 0,369 0,214 0,136 0,281 1,000

2006 0,365 0,209 0,134 0,293 1,000

2007 0,358 0,202 0,142 0,299 1,000
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2. Viennin vaatiman tuotoksen ja arvonlisän osuudet vuosina 1990–2007

Tuotoksen 
osuudet

Arvonlisän osuudet

Vuosi tuonti kotim. tuote- arvon- palkan- toiminta- pääoman tuotanto-

välituote verot lisäys saajakorv. ylijäämä kuluminen verot

1990 0,138 0,443 0,007 0,412 0,573 0,231 0,211 –0,015

1991 0,148 0,447 0,007 0,398 0,631 0,134 0,253 –0,019

1992 0,160 0,432 0,007 0,402 0,592 0,178 0,250 –0,020

1993 0,164 0,426 0,007 0,403 0,536 0,252 0,232 –0,020

1994 0,169 0,426 0,007 0,398 0,517 0,290 0,211 –0,017

1995 0,165 0,438 0,008 0,389 0,507 0,325 0,189 –0,021

1996 0,166 0,444 0,008 0,383 0,527 0,300 0,192 –0,019

1997 0,176 0,439 0,008 0,377 0,504 0,333 0,181 –0,019

1998 0,169 0,431 0,009 0,391 0,494 0,358 0,164 –0,015

1999 0,170 0,432 0,008 0,390 0,497 0,356 0,161 –0,014

2000 0,189 0,433 0,005 0,373 0,469 0,396 0,155 –0,019

2001 0,182 0,416 0,010 0,393 0,488 0,377 0,149 –0,014

2002 0,176 0,417 0,010 0,398 0,488 0,377 0,148 –0,013

2003 0,176 0,419 0,010 0,395 0,497 0,369 0,147 –0,013

2004 0,188 0,419 0,009 0,383 0,499 0,365 0,147 –0,011

2005 0,209 0,413 0,010 0,368 0,515 0,348 0,149 –0,013

2006 0,221 0,415 0,010 0,355 0,505 0,368 0,143 –0,015

2007 0,246 0,393 0,009 0,393 0,489 0,377 0,147 –0,013
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3. Kotitalouksien kulutusmenojen vaatiman tuotoksen ja arvonlisäyksen osuudet vuosina 1990–2007

Tuotoksen 
osuudet

Arvonlisän osuudet

Vuosi tuonti kotim. tuote- arvon- palkan- toiminta- pääoman tuotanto-

välituote verot lisäys saajakorv. ylijäämä kuluminen verot

1990 0,068 0,409 0,012 0,511 0,554 0,194 0,270 –0,019

1991 0,067 0,408 0,013 0,512 0,554 0,185 0,284 –0,025

1992 0,074 0,397 0,013 0,516 0,533 0,211 0,284 –0,029

1993 0,076 0,392 0,015 0,517 0,495 0,254 0,276 –0,025

1994 0,077 0,397 0,017 0,509 0,482 0,268 0,270 –0,020

1995 0,074 0,394 0,017 0,516 0,469 0,303 0,259 –0,030

1996 0,075 0,399 0,017 0,508 0,467 0,302 0,252 –0,022

1997 0,075 0,391 0,020 0,514 0,455 0,319 0,246 –0,019

1998 0,070 0,394 0,019 0,517 0,454 0,324 0,243 –0,020

1999 0,068 0,393 0,019 0,519 0,453 0,323 0,243 –0,019

2000 0,080 0,394 0,012 0,514 0,450 0,328 0,246 –0,024

2001 0,078 0,376 0,018 0,529 0,443 0,334 0,242 –0,019

2002 0,076 0,377 0,019 0,528 0,440 0,347 0,231 –0,018

2003 0,079 0,386 0,018 0,517 0,456 0,330 0,231 –0,018

2004 0,078 0,384 0,016 0,522 0,447 0,337 0,231 –0,016

2005 0,089 0,381 0,018 0,512 0,460 0,316 0,240 –0,017

2006 0,094 0,388 0,020 0,498 0,463 0,316 0,243 –0,023

2007 0,094 0,389 0,018 0,499 0,438 0,319 0,264 –0,021
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4.Toimialojen vientiriippuvuus ja työllisyys vuosina 2003–2007

vienti riipuvuus työllisyys

v.2007 v.2003–7 1000 henk-

32 radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden v. 0,913 0,931 32,9

13 Metallimalmien louhinta 0,9 0,73 0,9

34 autojen ja perävaunujen valmistus 0,899 0,87 7,2

27 perusmetallien valmistus 0,898 0,89 15,3

21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 0,866 0,886 25,1

37 Kierrätys 0,827 0,88 0,8

24 Kemikaalien, kem. tuotteiden ja tekokuitujen v. 0,824 0,79 15,7

35 Muu kulkuneuvojen valmistus 0,801 0,792 12

31 Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 0,782 0,808 13,3

33 lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden v. 0,767 0,736 9,2

29 Koneiden ja laitteiden valmistus 0,758 0,677 51,6

18 vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus 0,683 0,648 4,1

19 parkitseminen ,nahan, laukkujen ja jalkineiden v. 0,662 0,628 1,3

17 Tekstiilien valmistus 0,661 0,612 4

61 vesiliikenne 0,633 0,6 6,3

23 Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen v. 0,617 0,584 1,9

25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 0,594 0,577 9,5

28 Metallituotteiden v. poislukien koneet ja laitteet 0,588 0,563 30,6

20 puutavaran, puu-, korkki- ja punontatuotteiden v. 0,551 0,536 16,5

62 ilmaliikenne 0,521 0,512 2,6

10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto 0,516 0,476 1

02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 0,494 0,442 11,4

14 Muu mineraalien kaivu 0,478 0,408 1,4

60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus 0,42 0,4 36,5

72 Tietojenkäsittelypalvelut 0,42 0,379 21

26 ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 0,369 0,369 6,3

36 huonekalujen valmistus; muu valmistus 0,364 0,349 6,2

74 Muu liike-elämää palveleva toiminta 0,345 0,339 60,4

40 sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 0,334 0,329 4,3

63 liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot 0,329 0,322 10,5

22 Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jälj. 0,324 0,311 10,4

73 Tutkimus ja kehittäminen 0,296 0,288 5
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51 agentuuri-toiminta, tukkukauppa ilman moottoriaj. 0,265 0,256 27

64 posti- ja teleliikenne 0,249 0,25 11

67 rahoitusta palveleva toiminta 0,248 0,241 0,7

01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 0,237 0,228 23,4

15 elintarvikkeiden ja juomien valmistus 0,232 0,212 9

50 Moottoriajon. kauppa, korjaus, huolto ja polttoaineen väh.myynti 0,214 0,201 12,2

90 ympäristönhuolto 0,207 0,189 1,4

65 rahoituksen välitys poislukien vakuutus 0,186 0,174 5,4

71 Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus 0,174 0,162 0,9

66 vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaalivakuutus 0,157 0,133 1,4

05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut 0,145 0,101 0,3

41 veden puhdistus ja jakelu 0,102 0,086 0,3

55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,088 0,071 7

75 Julkinen hallinto, maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 0,065 0,063 11,3

92 virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta 0,063 0,056 3,4

91 Järjestötoiminta 0,047 0,046 2

70 Kiinteistöalan palvelut 0,046 0,038 1,8

52 vähittäiskauppa poislukien 50, kotitaloustavaroiden korjaus 0,038 0,029 6,2

45 rakentaminen 0,026 0,021 4,8

93 Muut palvelut 0,013 0,014 0,2

80 Koulutus 0,012 0,007 1,9

85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 0,004 0,001 1,2

Mediaani/yhteensä 0,355 0,344 568
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”Lucasin puu” yksinkertaisessa limittäisten sukupolvien mallissa

P ro f e s s o r i  M i k ko  P u h a k k a
Oulun yliopisto

Johdanto

Tarkoitukseni on havainnollistaa Samuelsonin 
(1958) kehittämän limittäisten sukupolvien mallin 
yhdellä versiolla joitakin ominaisuuksia taloudesta, 
jossa on osinkoja maksava varallisuusesine, ”Lucasin 
puu”. Yksi tärkeä huomio, jonka Samuelson teki, 
oli tehottomien kilpailutasapainojen mahdollisuus. 
Tämä tulos oli mielenkiintoinen omana aikanaan ja 
toki nykyaikanakin, koska ekonomistit olivat tot
tuneet ajatukseen Adam Smithin ”näkymättömän 
käden” toimivuudesta kilpailutaloudessa.1

Vertaan osinkomallin ominaisuuksia limittäis
ten sukupolvien mallin perusversioon, jossa on va
rallisuuden säilyttäjänä ja siirtäjänä jokin valtion 
velkainstrumentti kuten raha.2 Brock (1990) ja 
Scheinkman (1980) huomasivat, että osinkomalli 
eroaa olennaisella tavalla rahatalouden perusversi
osta. Esimerkiksi monille limittäisten sukupolvien 
mallin versioille tyypillinen tulos tehottomasta ta
sapainosta ei päde taloudessa, jossa on osinkoja. Jos 
osingot ovat joka periodi jokin vakioosuus osak
keen hinnasta, osoitan, toisin kuin Brock, että talo
udessa voi olla myös tehottomia tasapainoja.

Yksi tärkeä teema limittäisten sukupolvien mal
lien kehityksessä ovat olleet sisäsyntyiset talouden 
vaihtelut ja tasapainojen monikäsitteisyys tai toisin 
sanoen niiden määräämättömyys (indeterminacy).3 
Muutamat tärkeimmät tutkimukset teemasta ovat 
Gale (1973), Cass, Okuno ja Zilcha (1979) ja 
Grandmont (1985). Tässä kirjoituksessa koskettelen 
tätä teemaa. Tutkin muutamaa esimerkkiä, joissa on 
sekä stabiileja että epästabiileja tasapainoja ja myös 
tasapainoja, joissa on kaksisykli.

Mallin kaksi periodia elävillä taloudenpitäjillä on 
positiiviset alkuvarannot molemmilla periodeilla. 
Mallissa ei ole fyysistä pääomaa. Taloudessa on 
”kantaisän” istuttama puu, joka pudottaa talouden
pitäjien syötäväksi hedelmiä joka periodi. Tämän 
”Lucasin puun” (Lucas 1978) voi tulkita osakkeeksi, 
joka maksaa joka periodi kiinteän osingon. Osak
keilla käydään kauppaa. Yleisen tasapainon mallis
sani talouden toiminta alkaa periodilla yksi ja jatkuu 
hamaan tulevaisuuteen asti.

Lähden liikkeelle mallista, jossa taloudenpitäjillä 
ovat logaritmiset preferenssit. Tutkin Brockin ja 

1. Weilin (2008) limit täis ten 
sukupolvien mallin 50-vuo-
tisjuhlakirjoitus on innostava 
ja selkeä katsaus mallikehikon 
intellektuaaliseen historiaan 
ja sen perustuloksiin.

2.  Limittäisten sukupolvien ta-
louksien perusmalleja käsi-
tellään laajasti Azariadiksen 
(1993) kirjassa.

3. Woodford (1984) on edel-
leenkin hieno katsaus mää-
räämättömyyden käsit tee-
seen erityisesti limit täisten 
sukupolvien malleissa.
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Scheinkmanin huomioita sellaisesta mallista, jossa 
maksetaan samansuuruinen osinko joka periodi. Sit
ten katson väitteen pitävyyttä, jos osingon maksu
tapaa muutetaan ja sen suuruus riippuukin osak
keen hinnasta. Lopuksi katsastan sitä, millaisia si
säsyntyisiä vaihteluita osinkomallissa voidaan saada, 
jos taloudenpitäjän toisen periodin hyötyfunktio 
Grandmont’n tapaan on tyyppiä, jossa suhteelli
sen riskinkarttamisen mitta on suurempi kuin yksi. 
Osoittautuu, että ainoastaan kaksisykli on mahdol
linen.

Mallin tasapaino: logaritmiset 
preferenssit

Seuraavassa luonnehdin “Lucasin puun” sisältä
vän limittäisten sukupolvien mallin ominaisuuk
sia.4 Oletan taloudenpitäjillä olevan täydellinen 
ennakkotietämys ja heidän elävän kaksi perio
dia. Taloudenpitäjien hyötyfunktio on muotoa: 

)ln()ln(),( 2121
tttt ccccV β+= . 1)1( −+= ρβ , jossa ρ  on 

aikapreferenssin aste. tc1  (
tc2 ) on kauden t  alussa 

syntyneen taloudenpitäjän kulutus ensimmäisellä 
(toisella) elinperiodillaan eli kauden t  ( 1+t ) ai
kana. Kulutushyödyke on pilaantuva, joten sitä ei 
voi varastoida toiselle periodille. Kuluttajilla on 
positiiviset alkuvarannot molempia hyödykkeitä kul
lakin periodilla: 01 >y  ja 02 >y . Talouden väestö 
ei kasva. Tärkeä kuluttajan ominaisuus on rajasubs
tituutiosuhde alkuvarantopisteessä eli logaritmisten 
preferenssien tapauksessa

(1) R
y
yyyMRS ≡=
1

2
21 ),(

β
.

Kun talouden korkotekijälle (R ) pätee RR = , 
kuluttajan paras allokaatio on alkuvarantopiste. Täl
löin hän ei halua käydä kauppaa ollenkaan eikä myös
kään antaa eikä ottaa luottoa. Kuluttajan tavoitteena 
on maksimoida hyötyfunktionsa seuraavilla budjetti
rajoitteilla

(2i) 11 ysqc tt
t =+  

(2ii) 212 )( ysdqc tt
t ++= +  ja 0≥ts .

Näistä rajoitteista seuraa elinajan budjettirajoite

(3) 






 +
+=






 +
+

++

t

t

t

t

t
t

q
dq

yy

q
dq

cc
1

2
1

1

2
1 ja 11 yct ≤ .

Edellä ts  on ostettujen osakkeiden lukumäärä, tq  
on osakkeen hinta ja d osinko, joka säilyy joka pe
riodi samansuuruisena. Korkotekijä, 1+tR  ( 11 ++ tr ), 
jossa 1+tr  on korko periodilta t  periodille 1+t , on 
yhtä suuri kuin tt qdq /)( 1 ++ . Rajasubstituutiosuhteen 
lausekkeesta yllä seuraa, että kuluttaja ei halua ostaa 
osakkeita, jos tt qdqR /)( 1 +> + . Esimerkiksi jos toisella 
periodilla ei ole alkuvarantoja ollenkaan, kuluttaja ha
luaa aina ostaa osakkeita. Tämä ei ole kummallista, 
koska osake on ainoa tapa siirtää tuloja ensimmäiseltä 
periodilta toiselle. Luotonotto ei ole mahdollista, koska 
olen rajoittanut osakkeet, joiden lukumäärä (säästöt) 
on einegatiivinen, ainoaksi välineeksi siirtää varalli
suutta periodilta toiselle. 

Kuluttajan ongelma on ratkaista optimaaliset 
kulutukset molemmille periodeille ja osakkeiden 
kysyntä. Kuluttaja ratkaisee seuraavan ongelman:

4. Aiyagarilla (1987) on täydelli-
sempi malli teemasta , mutta 
hänen pa inop i s teens ä on 
”auringonpilkku”tasapainoissa.
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(PO1)  	  

  ehdolla
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+=






 +
+

++

t

t

t

t

t
t

q
dq

yy

q
dq

cc
1

2
1

1

2
1

 ja 11 yct ≤ .

Sijoittamalla periodeittaiset budjettirajoitteet 
(2i) ja (2ii) tavoitefunktioon voidaan ongelma esit
tää muodossa

(PO2) 	  .

Tästä voidaan helposti ratkaista osakkeiden ky
syntä ja samalla säästämisfunktio.

(4) 	  .

Säästöt ovat positiiviset kaikilla osakkeiden hin
noilla, joille pätee seuraava epäyhtälö 

(5) dq
y
yq tt −





>+

1

2
1 β

.

Lisäksi nähdään, että säästöillä on yläraja eli 
	   kaikilla periodeilla t .

Mistä osakkeiden tarjonta tulee? Oletan, että ta
louden kantaisä, ”Herra Nolla”, on istuttanut puun 
ensimmäisellä elinperiodillaan eli periodilla nolla. 
Talouden toiminta alkaa periodilla yksi. Puu on 
siitä lähtien pudottanut joka periodi hedelmiä mää
rän d  verran. Oletan, että puita on yksi, joten 
tasapainossa osakkeen hintojen tulee olla sellaiset, 

että 1=ts . Asettamalla säästämislausekkeessa (4) 
vasemman puolen ykkösen suuruiseksi saan yhtä
löstä (4) ensimmäisen kertaluvun epälineaarisen dif
ferenssiyhtälön, joka kuvaa tasapainohintajonon ke
hittymisen yli ajan. Pienen pyörittelyn jälkeen saan

(6) )(
)1(1

2
1 t

t

t
t qHd

qy
qyq ≡−
+−

=+ ββ
.

Oikean puolen ensimmäisen termin nimittäjä 
on positiivinen yllä kirjoitetun säästöjen ylärajaa 
osoittavan heikon epäyhtälön perusteella. Mallin ta
sapaino on sellainen osakkeen hinnan jono 	  , joka 
täyttää (6):n ja epäyhtälön ∞<< tq0 t∀ . Hinnan 
tulee olla suurempi kuin nolla, koska oletan, että 
osakkeen voi heittää ”roskikseen”5 ilman kustan
nuksia ja pienempi kuin ääretön, jotta kuluttajilla 
on äärellisten resurssien omistajina mahdollisuus 
ostaa osake.

Ratkaisen ensin mahdollisen stationäärisen tilan 
tasapainon eli hinnan, jolle pätee qqt =  kaikilla t . 
Asettamalla yhtälöön (5) qqt =  saan ensin

(7) qdydqyqqy )1()1( 12
2

1 ββββ ++−=+− ,
joka johtaa toisen asteen yhtälöön

(8) 	  .

Stationäärisen tilan ratkaisut ovat
(9) 

	  

5. Tämä oletus tunnetaan talo-
ustieteessä englannin kielellä 
nimellä ”free disposal”.
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q(t+1)
y1

45°

d
q* y1

qt

H(qt)

Toinen juurista on negatiivinen ja toinen positiivinen eli taloudellisesti mie
lekäs ratkaisu on

(10) 	  .

Seuraavaksi hahmottelen yhtälön (5) kuvaajan 1+ttqq avaruudessa. Huo
maamme funktiosta )( tqH seuraavat tosiasiat: dH −=)0( , 0)(' >tqH , 

0)('' >tqH  ja 12 /)0(' yyH β= . )(qH on siten kasvava ja aidosti konveksi funk
tio ja se täyttää myös epäyhtälön (5) kaikille 0>tq . Lisäksi huomaamme, että 

∞=
+→

)(
)1/(

lim
1

t
t

qH
yq ββ

.

Kuvio 1 havainnollistaa funktion )( tqH  käyttäytymistä ja talouden tasapai
noja.

Tasapainoja on ainoastaan yksi eli stationäärinen tasapaino *qqt =  kaikilla t . Jos 
hinta talouden toiminnan alussa (hinnan mallin ulkopuolelta tuleva starttiarvo) 
eli periodilla 1=t  on pienempi kuin *q  ( *1 qq < ), silloin hinta muuttuu ne
gatiiviseksi äärellisessä ajassa. Koska olen olettanut, että osakkeesta voi päästä 
eroon ilman kustannuksia, sellainen jono ei voi olla tasapaino. Jos hinta talou
den toiminnan alussa on suurempi kuin *q  ( *1 qq > ), hinta kasvaa nopeasti suu

Kuvio 1. Tasapainohinnat
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y1
45°

qx* y1
qt

Hx(qt)

q1q2

q(t+1)

kk=y2/(1+x)ßy2)

remmaksi kuin ensimmäisen periodin alkuvaranto, 
jolloin kenelläkään ei ole varaa ostaa osaketta. Ta
sapaino on epästabiili, mikä tässä yksidimensioi
sessa mallissa tarkoittaa sitä, että se on määrätty 
(determinate).

Onko stationäärinen tasapaino tehokas? Kor
kotekijä tasapainossa on 1*/1* >+= qdR . Mene
mättä yksityiskohtiin voi huomata, että Balaskon ja 
Shellin (1980) Cassin (1972) perusteella johdettu 
kriteeri tehokkaiden tasapainojen korkojonoille 
täyttyy.6 Tilanne on samankaltainen kuin pääoma
teoriassa, jossa tehottomissa tasapainoissa on liian 
matala korko.

Brockin (1990) toinen huomio oli, että tällai
sessa ”osinkomallissa” ei ole tehottomia tasapainoja 
kuten on laita limittäisten sukupolvien mallien 
monissa versioissa, joissa varallisuuden säilyttäjänä 
on esimerkiksi raha. Näytän nyt, että tehottomat 
tasapainot palaavat mukaan kuvaan, jos osinkoja 
maksetaan joka periodi jokin vakioosuus osakkeen 
hinnasta.

Olkoot osingot periodilla t  nyt 	  , jossa 
pätee 10 << x . En mene tässä kovin moniin yk
sityiskohtiin, mutta pienen työn jälkeen voidaan 
johtaa yhtälöä (6) vastaava tasapainodynamiikka 
muotoon

(11) 	  .

Funktio )( tx qH on kasvava ja aidosti konveksi 
sekä 

∞=
+→

)(
)1/(

lim
1

tx
t

qH
yq ββ

.

Lisäksi 12 )1/()0(' yxyH β+= . Teen oletuksen, 
että 1))1/(( 12 <+ yxy β , mikä tarkoittaa oletusta ns. 
Samuelsonin tapauksesta, joka on välttämätön ole
tus limittäisten sukupolvien malleissa esimerkiksi 
sille, että taloudessa on rahatasapainoja.7 Kuvio 2 
havainnollistaa funktion )( tx qH  käyttäytymistä ja 
talouden tasapainoja.

Stationäärisiä tasapainoja on nyt kaksi: *xt qq =  
kaikilla t  ja 0=tq  joka periodilla. Lisäksi on ole
massa osakkeen hinnan tasapainojono

 	  , jolle 
pätee *1 qq <  ja 0lim =∞→ tt q . Samoin kuin edel
lisessä mallissa kasvaa osakkeen hinta nopeasti liian 
suureksi, jos *1 qq > .

 Stationäärinen tasapaino, jossa osak
keen hinta on positiivinen, on edelleen teho
kas kuten ensimmäisessä mallissa, sillä korko
tekijä tasapainossa on 11* >+= xR . Stationää
risessä tasapainossa, jossa hinta lähestyy nollaa 

1/)/)1((lim 221 <=+ +∞→ yyqqx ttt β . Kun muiste

6. Kriteeri tehokkaille tasapai-
noille korkotekijän avulla il-
maistuna on 	  .

7.  Gale (1973) määrit teli Sa-
muelsonin tapauksen.

Kuvio2. Tasapainohinnat II
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taan, että ttt qqxR /)1( 11 ++ += , voidaan Balaskon 
ja Shell’in (1980) kriteerin perusteella todeta, että 
ko. tasapainot ovat tehottomia. Tällä mallilla on 
lähes samat ominaisuudet kuin perinteisillä limit
täisten sukupolvien malleilla, joissa on raha. 

Osakkeen hinnan sisäsyntyiset vaihtelut

Galen (1973) hienosta tutkimuksesta lähtien on tie
detty, että limittäisten sukupolvien mallien monilla 
versioilla on tasapainoja, joissa hinnat ja allokaatiot 
vaihtelevat yli ajan suhdannevaihteluiden tapaan. 
Nämä vaihtelut syntyvät mallin sisällä eivätkä ole 
seurausta esimerkiksi suurista muutoksista joissakin 
mallin ulkopuolelta tulevissa seikoissa kuten kysyn
nän yhtäkkisissä siirtymissä tai raha ja finanssipoli
tiikassa. Grandmont (1985) eritteli nämä vaihtelut 
johtuviksi tietyistä taloudenpitäjien preferenssien 
ominaispiirteistä. Hän osoitti, että minkä tahansa 
pituisia suhdannevaihteluita ja kaaosta voidaan 
saada yksinkertaisten vaihtotalouksien mallien ta
sapainoissa, joissa taloudenpitäjien toisen periodin 
hyötyfunktiot ovat tarpeeksi konkaaveja. Erityisesti 
jos Arrow’n ja Prattin suhteellisen riskin karttami
sen mitta on ykköstä suurempi, taloudessa voi olla 
suhdannevaihteluita. Alla spesifioin taloudenpitäjien 
preferenssit siten, että voin keskittyä tässä ”Lucasin 
puu” mallissa tutkimaan mahdollisia sisäsyntyisiä 
vaihteluja osakkeen hinnassa. Osoittautuu, että ai
noastaan kaksisykli on mahdollinen, mikä tarkoittaa 
mm. sitä, että kaaosta ei voi havaita mallissani.8

Olkoot taloudenpitäjillä seuraavankaltaiset kvasi
lineaariset preferenssit: 

σ
β

σ

−
+=

−

1
)(),(
1

2
121

t
ttt ccccV . σ  

on täsmälleen toisen periodin hyötyfunktion Arrow’n 
ja Prattin suhteellisen riskin karttamisen mitta ja 
samalla myös hyötyfunktion konkaavisuuden mitta. 
Oletan, että 2≥σ , mikä mahdollistaa ”mielenkiin
toisen” tasapainodynamiikan. Oletan yksinkertaisuu
den vuoksi, että toisella periodilla ei ole ollenkaan 
alkuvarantoja, jolloin kuluttajan budjettirajoitteet 
ovat
(12i) 11 ysqc tt

t =+  
(12ii) tt

t sdqc )( 12 += + .
Koska preferenssit ovat kvasilineaariset, kulut

taja ei välttämättä halua kuluttaa mitään ensim
mäisellä elinperiodillaan. Kuluttajan ongelma on 
ratkaista optimaaliset kulutukset molemmille peri
odeille ja osakkeiden kysyntä. Sijoittamalla perio
deittaiset budjettirajoitteet (12i) ja (12ii) tavoite
funktioon voidaan päätösongelma esittää muodossa

(PA3) 	  .

Tästä voidaan ratkaista osakkeiden kysyntä ja 
samalla säästämisfunktio.
(13) σ

σ
σβ

−

++ +





==

1

1

1

1 )(),( dq
q

qqss t
t

ttt .

Säästöt ovat positiiviset kaikilla osakkeiden hin
noilla. Koska oletan edelleen, että 1=ts , voin rat
kaista hinnan tasapainodynamiikan yhtälöstä (13)

(14) )(ˆ
1

1

1 t
t

t qHd
q

q ≡−





=

−
+

σβ .

8. Kak s isyk l i t ar koi t t aa se l -
laista hinnan tasapainojonoa, 
jolle pätee 1qqt = , 21 qqt =+  

12 qqt =+ , jne., kun 21 qq ≠ . 
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qqq
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−
=

∂
∂ −+ σβ

σ
.

Luonnehdin ensin stationääristä tilaa. Asetta
malla yhtälöön (14) qqt =  saan

(16) 1)( −+= σβ dq
q

.

Edellisen yhtälön perusteella on helppo osoittaa, 
että ainoa stationäärinen tila on eitriviaali ( 0>q ) 
ja yksikäsitteinen. Seuraavaksi hahmottelen funk
tion )(ˆ tqH käyttäytymistä. Huomaamme funktiosta 

)(ˆ tqH seuraavat tosiasiat: 0)('ˆ <tqH , 0)(''ˆ >tqH  ja 

∞=
→

)('ˆ
0

lim qH
q

. )(ˆ qH on siten vähenevä ja aidosti 
konveksi funktio. Lisäksi nähdään, että on olemassa 
jokin tq :n arvo siten, että 01 =+tq yhtälössä (14). 
Kuvio 3 havainnollistaa funktion )(ˆ tqH  käyttäy
tymistä ja talouden tasapainoja. Koska )(ˆ tqH  on 
laskeva funktio, muut syklit kuin kaksisykli eivät 
ole mahdollisia.9

Stationäärisiä tasapainoja on ainoastaan yksi. 
Muiden tasapainojen olemassaolo riippuu siitä, mikä 
on funktion )(ˆ tqH  kulmakerroin stationäärisessä ti
lassa. Katsotaan ensin tilannetta, jossa 2=σ . Las
ketaan derivaatan (15) arvo stationäärisessä tilassa 
käyttäen hyväksi yhtälöä (16), joka pätee statio
näärisessä tilassa. Pienen laskutoimituksen jälkeen 
saadaan

(17) 




 +−=
∂

∂

=

+
q
dq

q
q

qqt

t

t

1 .

Näemme nyt helposti, että stationäärisessä ti
lassa

(18) 11 >
∂

∂

=

+

qqt

t

t
q
q ,

mikä merkitsee sitä, että stationäärinen tila on epä
stabiili. Voi sanoa, että tässä tapauksessa talouden 
tasapaino on määrätty (determinate).

Seuraavaksi tutkin tilannetta, jossa 2>σ , mikä 
ilmeisesti merkitsee, että stationäärinen tila saattaa 
muuttua stabiiliksi ja myös kaksisykli saattaa put
kahtaa esiin. Oletan seuraavat arvot mallin paramet
reille: 2/1=β  ja 	  .10 Sovellan Alligood’in, 
Sauer’in ja Yorken (1996) teoreemaa 11.1. Sen 
mukaan on olemassa kaksisykli, jos derivaatan (15) 
arvo stationäärisessä tilassa muuttuu suuremmasta 
luvusta kuin 1 pienemmäksi luvuksi kuin 1, kun 
jotakin mallin parametria (tässäσ ) muutetaan jon
kin verran. Muutama kokeilu johtaa valitsemaan 
σ :n arvoksi 2,14869. Tällöin derivaatan (15) 
arvo stationäärisessä tilassa on täsmälleen 1 ja 
osakkeen hinta on 0,672537. Yhdeksi kaksisyk

9. Jos dynamiikan kuvaaja l la 
)(ˆ tqH on myös nou sev a 

osuus eli se on ”ky t tyrän-
muotoinen”, voi mallissa olla 
myös kolmisyklejä , nelisyk-
lejä jne. Sarkovskyn teoree-
masta, joka luonnehtii syklien 
olemassaolon, ks. Holmgren 
(1996) s. 41–45.

10. Jos vuos i t t a inen diskont-
taustekijä on 0,975 ja vas-
taava aikapreferenssin aste 
on n. 0,026, on diskonttaus-
tekijä n. ½, jos limit täisten 
sukupolvien mallin periodin 
pituus on 25–30 vuotta.

Kuvio3. Tasapainohinnat III
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liksi voidaan tämän stationäärisen tilan ympärillä 
löytää seuraavat osakkeen hinnat: 672074.01 =q  ja 

673.02 =q . Luonnollisesti 672074.03 =q  jne. Jos 
14869.2>σ , stationääriset tilat ovat stabiileja eli 

määräämättömiä.

Onko tämä malli mielenkiintoinen?

Lopuksi lienee syytä pohtia lyhyesti, miksi tämä 
malli on potentiaalisesti mielenkiintoinen. Näen 
sillä pedagogisen arvon. Se on yksinkertainen, 
mutta mikä mielenkiintoista, siinä on aika moni
mutkaista dynamiikkaa, jonka pintaa yllä vain raa
paisin. Se johdattaa yksinkertaisella tavalla myös 
määräämättömyyden käsitteeseen. Mallia voisi ke
hittää demografisesti hiukan realistisemmaksi Gea
nakoplosin, Magillin ja Quinziin (2004) tapaan. 
Ehkäpä voisi myös tutkia tarkemmin vaihteluiden 
sensitiivisyyden riippuvuutta osinkojen suhteelli
sesta suuruudesta. Tällöin voisi aloittaa luopumalla 
kvasilineaarisista preferensseistä.
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1. Hakijoiden enemmyydestä opiskelijapaik-
koihin nähden saa kuvan taulukosta 1 
(suhde hakemusten ja hyväksyttyjen välillä 
on lähes kuuden suhde yhteen). Pääosa 
yliopistoon tulevista valitaan pääsykokeen 
perusteella . Vaikka menetelmä sinänsä 
näyttää reilulta, ei se sitä kaikilta osin ole. 
Pääsykoe mittaa parhaimmillaankin vain 
marginaalista osaa opiskelijan tiedoista 
ja taidoista. Tiedämme esimerkiksi hyvin 
vähän siitä, miten hyvin pääsykokeet en-
nakoivat tulevaa opiskelumenestystä pu-
humattakaan selviytymisestä työelämässä. 
Turun yliopiston taloustieteen laitoksella 
selvitettiin vuonna 2007 pääsykoe-menes-
tyksen yhteyttä gradu-arvosanaan vuosien 
1998–2006 osalta ja tulos oli kaiken kaik-
kiaan masentava. Korrelaatio pääsykoepis-
temäärän ja gradu-arvosanan välillä oli pe-
räti negatiivinen vaikkakaan ei tilastollisesti 
merkitsevä (-0.04). Pääsykoepistemäärän 
ja opinnoissa edistymisen (opintopiste-
määrä) ja toisaalta pääsykoepistemäärän 
ja opintomenestyksen (arvosanat) välinen 
korrelaatio oli toki positiivinen mutta ei 
tilastollisesti merkitsevä. Luvut eivät kerro 
kaikkea, koska emme voi selvittää esimer-
kiksi sitä, miten pääsykokeessa epäonnistu-
neet olisivat suorittaneet opintonsa, mutta 
tosiasia silti on, että pääsykokeen hylkäys-
rajalla on usein paljon opiskelijoita, joiden 
osalta hyväksyminen tai hylkääminen on 
todella vähästä kiinni. Ei siis todellakaan voi 
sanoa, että valitut ja valitsematta jääneet 
muodostaisivat kaksi selvästi erottuvaa 
osajoukkoa. Aivan huput ja täydelliset ”lus-
mut” toki erottuvat muista, mutta heitä on 
loppujen lopuksi aika vähän. 
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Johdanto 

Joka vuosi noin 20 000 uutta opiskelijaa aloittaa yli
opistoopiskelun. Yliopistoopiskelijoita on kaiken 
kaikkiaan noin 168 000 keskimääräisen valmistumis
ajan ollessa ylemmässä korkeakoulututkinnossa n. 
seitsemän vuotta (Taulukko 1). Uusien opiskelijoi
den suhde saman vuoden ylioppilaiden määrään (n. 
32 500) on noin 60 prosenttia. Suhde koko vuosi
luokkaan (vajaat 70 000) on vajaat 30 %. Kaikki ha
lukkaat eivät pääse yliopistoihin. Yliopistoopiskelu 
on vain mainitun 30 prosentin etuoikeus1. 

Huomattavasti suurempi osa vuosiluokasta ha
luaisi opiskella yliopistoissa ja suorittaa ainakin 
perustutkinnon. Näin siksi, että yliopistokoulu
tus on lähestulkoon paras mahdollinen investointi, 
jonka nuori ihminen voi tehdä. Selvimmin tämä 
näkyy, kun tarkastelee, miten paljon henkilökoh
taiset koulutusinvestoinnit tuottavat. Hämäläinen 
ja Uusitalo (2003) osoittivat, että investoinnin re
aalinen tuottoaste on keskimäärin 14 %, mikä on 
uskomattoman korkea luku. Onkin aiheellista ky
syä, miten oikeudenmukaista ja tasaarvoistavaa on 

Korkeakoulujen lukukausimaksut: puolesta ja vastaan

P ro f e s s o r i  M at t i  V i r e n
Turun yliopisto

antaa vajaalle 30 %:lle väestöstä lahjaksi tällainen 
investointioptio ja jättää muut täysin osattomiksi 
koulutuksen hyödyistä. Kyse ei ole pelkästään siitä, 
että muut jäävät osattomiksi yliopistoopetukseen 
tehdyistä investoinneista. Yliopistojen ulkopuolelle 
jääneet saavat vielä maksaa hyväosaisempien ilmai
sen koulutuksen ja opintotuen erilaiset muodot. 
Systeemi tuntuisi siis olevan äärimmäisen regressii
vinen. Sen sijaan, että se tasaisi tuloeroja, se mitä 
ilmeisimmin kasvattaa niitä. 

Aikojen alussa ilmaisen koulutuksen idea oli 
päinvastainen säätykierron edistäminen eli etene
mismahdollisuuksien tarjoaminen myös köyhille. 
Toki tarkoituksena oli myös lisätä koulutuksen 
määrää ylipäätään ja sitä kautta avittaa tulojen ja 
elintason kasvua. Olennaisena piirteenä jälkimmäi
sessä prosessissa nähtiin niin sanotut ulkoisvaikutuk
set: yhden ihmisen kouluttaminen helpotti kakkien 
muidenkin samaan sosiaaliseen yhteisöön kuuluvien 
ihmisten toimintaa. Siksi koettiin, että markkina
mekanismi soveltuu huonosti koulutuksen rahoi
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tukseen: markkinapohjainen järjestelmä johtaa liian 
alhaiseen koulutuksen määrään. 

Vuosikymmenten saatossa koulutusjärjestelmä 
on laajentunut valtavasti ja äärimmäisen aiheellinen 
kysymys on, miten hyvin yhteiskunnan satsaukset 
koulutukseen ovat täyttäneet tehtävänsä koulutusta
son nostamisessa ja tasaarvon lisäämisessä. Yhteis
kunta on muuttunut myös muuten mahdollistaen 
aivan eri tavalla kuin ennen koulutus ja muiden 
investointien rahoituksen. Voikin kysyä, onko val
tion roolin silti oltava entisellään. 

Se lienee selvää, että valtion toimia ei tarvita 
koulutushalukkuuden lisäämiseksi: koulutuksen 
(koulutuspaikkojen) kysyntä on selvästi suurempaa 
kuin tarjonta. Siitä kertovat yliopistoihin pyrki
jöiden suuret joukot ja se, että karsinta joillekin 
aloille on äärimmäisen tiukka. 

Miten on sitten tilanne tasaarvon suhteen? Mo
net tuntuvat uskovat vuorenvarmasti siihen, että 
koulutus on yhäkin tärkein tasaarvon lisääjä. Us
komus on niin vahva, että asiaa ei ole katsottu ai
heelliseksi selvittää, vaikka nykytiedoilla voisimme 
aika tarkkaan laskea esimerkiksi, miten yksikin kou
lutukseen käytetty euro vaikuttaa tulonjakoon. Se, 
että suhtaudumme epäillen koulutuksen tasaarvoa 
lisäävään vaikutukseen, perustuu lähinnä seuraaviin 
syihin:

• Koulutuksen määrä on kasvanut huimasti vii
meisen sadan vuoden aikana; peruskoulutuksen 
sijaan entistä suurempi osa veroista käytetään 
korkeampaan opetukseen, joka ei välttämättä 
samalla tavalla kuin perusopetus vaikuta ”sääty

kiertoon”. Korkeakoulutus, tutkijakoulutuksesta 
puhumattakaan, on vielä hyvin kallista, mikä 
tekee koulutuksesta hyvin kalliin instrumentin 
tasaarvotarkoituksiin. 

• Koulutus on osoittautunut äärimmäisen paljon 
periytyväksi; hyvin koulutettujen perheiden lap
set kouluttautuvat entistä enemmän kun taas 
huonosti koulutettujen perheiden lapset kou
luttautuvat edelleenkin heikosti. Tämä ilmiö on 
tuttu useista tutkimuksista, mutta tässä yhtey
dessä riittänee viitata taulukkoon 2, jossa on 
esitelty Suomea koskevia verraten uusia lukuja 
(Myrskylä 2009). Jos vanhemmat ovat käyneet 
vain peruskoulun, heidän lapsistaan alle 10 pro
senttia suorittaa yliopistotutkinnon. Vastaava 
osuus yliopistotutkinnon suorittaneiden van
hempien lapsilla on yli viisinkertainen. Myös 
vanhempien tulot näkyvät samalla tavalla kou
lutusvalinnoissa: Nevalan (2006) mukaan ylem
pien toimihenkilöiden ja yrittäjien lapsia oli kor
keakouluissa 2003 3,2kertaisesti työväestöön 
verrattuna. Niin sanotuilla statusaloilla ero on 
vieläkin suurempi. Vuoden 2010 opiskelijatut
kimuksen (Saarenmaa ym. 2010) mukaan 63 
prosenttia yliopistoopiskelijoiden isistä oli joh
tajia, asiantuntijoita tai yrittäjiä (pl. maanviljeli
jät). Kuten taulukosta 3 ilmenee, koulutus näyt
tää periytyvän ei pelkästään koulutustason vaan 
myös koulutusalan suhteen eli yhäkin käy niin, 
että lääkärin lapsista tulee lääkäreitä ja opetta
jan lapsista opettajia. Eli se säätykierrosta! Ny
kyjärjestelmässä köyhät ja huonosti koulutetut 
kotitaloudet näyttävät jäävän koulutusputken ul
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kopuolelle ja syrjäytyvän entisestään. Ainakaan 
yliopistokoulutus ei tunnu olevan kovin tehokas 
tapa lisätä tasaarvoa ja säätykiertoa. Korostet
takoon vielä sitä, että koulutus ja sosioekono
misen taustan merkitys koulutukseen valikoitu
misessa ei näytä mitenkään pienentyneen viime 
vuosina – pikemmin päinvastoin. 

• Koulutus on kallista, ja siitä joutuvat maksamaan 
myös ne, joita ei kouluteta. Pelkästään valtion 
budjetista vuodelle 2011 6,5 miljardia menee 
koulutukseen (kun menoja yhteensä on noin 
50 miljardia euroa). Koulutus ei tietenkään ole 
ilmaista, vaan kulut on katettava verotuksella. 
6,5 miljardia vastaa lähes valtion ansio ja pää
omatulojen kertymää, 7,4:ää miljardia. Kysymys 
onkin siitä, onko oikein tarjota osalle väestöä 
maksutonta koulutusta ja subventoida opiskeli
joiden elinkustannuksia ilman mitään määrära
joitusta aina tutkijakoulutusta ja useita tutkintoja 
myöden ja sitten maksattaa kustannukset myös 
niillä, jotka syystä tai toisesta suljetaan esimer
kiksi yliopistokoulutuksen ulkopuolelle. 

Nykyjärjestelmä tuottaa helposti makaabereja 
esimerkkejä tulonjakomielessä. Lääkäriperheen lää
käreiksi kouluttautuvat lapset saavat kaikki ilmaisen 
koulutuksen edut, joita maksavat köyhistä perheistä 
tulleet ja heti työelämään menneet nuoret. Nämä 
nuoret jäävät paitsi koulutusta, opintorahaa, opis
kelijoiden asumistukea, ateriatukea, opintolainojen 
korkotukea (verotuksessa) ja VR:n ja Matkahuollon 
matkaalennuksia, joiden lisäksi tulee vielä kaiken 
kirjava joukko muita alennuksia2. Kuitenkaan he, 

sanotaan vaikka varastomiehet tai siivoojat, eivät 
missään vaiheessa pääse osallisiksi suuremmista ansi
oista. Voidaan myös ajatella niitä, jotka suorittavat 
ilmaiset rahoitusalan tohtoriopinnot Suomessa ja 
menevät sen jälkeen ulkomaille joihinkin suurpank
keihin töihin. Miksi köyhien varastomiesten pitäisi 
maksaa heidän ilmaiset opintonsa? Miksi ulkomais
ten suuryhtiöiden pitäisi saada ”ilmaiseksi” Suomen 
valtion kouluttamaa työvoimaa? Miksi Suomen val
tion pitää ottaa riski ja kouluttaa alalle x tuhan
sia asiantuntijoita, joita ei ehkä muutaman vuoden 
päästä tarvitakaan? Tulevaisuudessa entistä suurempi 
osuus suomalaisista (Suomessa koulutetuista) siirtyy 
ulkomaille ja maksaa veronsa sinne. Miksei siirtyisi, 
kun ”maailmanmarkkinoilla” palkkarakenne suosii 
pitkälle koulutettuja? 

Tätä nykyä noin tuhat ulkomaalaista suorittaa 
yliopistotutkinnon Suomessa. Vaikuttaa siltä, että 
kukaan ei tiedä, miksi näin on: hyötyykö valtio 
jotain tästä satsauksesta, tai hyötyvät suomalaiset 
opiskelijat tai ilman opiskelupaikkaa jääneet jotain 
ulkomaista opiskelijoista? Kun silmäilee muiden 
kuin Suomen kansalaisten hyvin alhaisia työllisyys
asteita (Tilastokeskus 2011) ei voi olla päätymättä 
muuhun lopputulokseen kuin siihen, että nettotulos 
on negatiivinen. Negatiivinen se on ainakin niille, 
jotka eivät ole päässeet yliopistoon ja jotka saavat 
maksaa muiden ilmaisen koulutuksen. 

Usein ajatellaan, että korkeasti koulutetut mak
savat koulutuksen takaisin progressiivisen verotuk
sen muodossa. Tämä on kuitenkin totta vain osit
tain. Valtion tuloveron rooli koko verojärjestel
mässä on kuitenkin aika rajallinen. Niinpä kun ote

2. Opiskelija-alennuksia on to-
siaan lukematon määrä (Tau-
lukko 7) , joista osa (kuten 
ylioppilaiden terveydenhoi-
tosäätiön yHTS:n kulut) ra-
hoitetaan julkisista varoista. 
Muista yksityiskohdista ks . 
esim. Opiskeli jan Tampere 
(2010). 
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taan huomioon sekä välilliset että välittömät verot, 
verojärjestelmämme on aika lähellä tasaverotusta 
(ks. Holm 2003 ja Jäntti 2009). Vaikka verojärjes
telmässä olisikin jonkin verran progressiivisuutta, 
se ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että ne, jotka ei
vät pääse osallisiksi ilmaisesta koulutuksesta ja sen 
mukanaan tuomista paremmista ansioista, joutuvat 
maksamaan parempiosaisten koulutuksen. 

Muutamia laskelmia 

Miten paljon esimerkiksi juuri yliopistokoulutus 
maksaa? Seuraavassa on laskelma, jossa on oletettu, 
että puolet valtion budjettirahoituksesta yliopisto
jen toimintaan kohdentuu opetukseen. Oletetaan 
perus ja jatkoopetus yhtä kalliiksi ja kaikki tie
teenalat yhtä kalliiksi. Maisteriopintojen kestoksi 
oletetaan 7 vuotta ja opintotuen kestoksi oletetaan 
vain 6,5 vuotta (opintotukea myönnetään nykyään 
enimmillään 70 kuukaudeksi). Tällöin koulutus
menoiksi tulee vuoden 2009 lukujen perusteella 
34 000 euroa mutta vuoden 2011 budjetin perus
teella luku on jo yli 40 000. Opintotukien määrä 
voi maksimissaan nousta 38 000 euroon, kaikkien 
korkeakouluopiskelijoiden keskiarvo jää noin 19 000 
euroon. Opintotuiksi on tällöin laskettu 

 –opintorahat 
 –opiskelijoiden asumistuki 
 –opiskelijoiden ateriatuki 
 –valtion takaamien opintolainojen kulut

Lisäksi VR ja Matkahuolto (linjaautoyhtiöt) 

subventoivat matkakuluja arviolta 4 800 eurolla 
tutkintoa kohden. Opintolainojen korot ovat vä
hennyskelpoisia verotuksessa ja lainojen kanta vuo
den 2009 lopussa oli 1 339 miljoonaa euroa, joten 
verosubventioarvo on verraten pieni, keskimäärin 
vain 100–200 euron luokkaa.

 Joka tapauksessa valtio antaa ylemmän kor
keakoulututkinnon yliopistoopiskelijalle yli 60 000 
euroa.3 Lääketieteessä summa on jo lähellä sataa 
tuhatta.4 Nämä ovat isoja lukuja, mutta muutokset 
ansioissa ovat vielä paljon suurempia. Ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut saa vuodessa kes
kimäärin 17 000 euroa enemmän palkkaa (ennen 
veroja) kuin keskiasteen koulutuksen läpikäynyt 
(ks. oheinen kuvio 1 ja taulukko 4). Vaikka en
sin mainitun ansioura jäisi 5 vuotta lyhyemmäksi 
ja vaikka verotus söisi erotuksesta kolmanneksen, 
erotukseksi 37/42 vuoden työurasta jää 314 000 
euroa. Vaikka opiskelijan pitäisi maksaa kaikki kus
tannukset, jäisi pelkästään työuran aikana nettoa 
vielä 250 000 euroa. Ei siis ole yllättävää, että kou
lutuksen reaalinen tuottoaste on niinkin suuri kuin 
Hämäläinen ja Uusitalo (2003) osoittavat eli 14 %. 
Huomionarvoista on, että Hämäläinen ja Uusitalo 
huomioivat myös koulutuksen vaikutuksen työttö
myysriskiin, jolla on olennainen vaikutus tuotto
laskelmiin. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoista 
ilmenee, että työttömyysriski on hyvin erilainen eri 
koulutustasoilla: pelkän peruskoulutuksen saaneilla 
se on neljä kertaa suurempi kuin yliopistokoulutuk
sen saaneilla (työttömyysriskien ollessa kahdeksan 
prosenttia ja vastaavasti kaksi prosenttia; ks. Tilas
tokeskus 2009). 

3. Toh tor i tu t k innon osa l t a 
summa lienee jo 100 000 
euron luokkaa , jos kohta 
luku vo i he lpos t i k i vu t a 
150 000 :een niiden osalta , 
jotka saavat jonk in tuk ija-
koulupaikan. Oman lukunsa 
muodostavat vielä ne, jotka 
tekevät useita tutkintoja ja 
vievät opiskelupaikan niiltä , 
jota eivät pääse opiskelemaan 
ja jotka kaiken lisäksi joutu-
vat maksamaan kahden tut-
kinnon suorittajan opinnot. 
Vuoden 2010 opiskelijatut-
kimuksen mukaan yliopisto-
opiskelijoista 32 prosentilla 
(lääketieteessä yli puolella) 
on tai on ollut myös muu kuin 
nykyinen tutkinto-oikeus jos-
sain korkeakoulussa (ks. Saa-
renmaa et al. (2010)).

4. KOTA -tietokannasta käy sel-
ville kunkin tieteenalan ja yli-
opiston kustannukset, joissa 
on tosin huomattavan suuria 
eroja. Tässä yhteydessä meitä 
kiinnostaa kuitenkin vain kus-
tannusten kesk imääräinen 
suuruusluokka. 
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Edellä mainittu runsas 300 000 on aika varo
vainen arvio, koska työurien pituus voi jatkossa 
hyvin pidentyä enimmillään 42/47 vuoteen. Viisi 
lisävuotta kasvattaa nettopalkkojen erotusta lähes 
100 000:lla. Tasaarvonäkökulman kannalta ehkä 
olennaisempaa on se, että joillain aloilla ansiotulo
jen erotus voi nousta moninkertaiseksi edellä esi
tettyihin lukuihin verrattuna. Hyvä esimerkki on 
juristikoulutus: siinä missä keskiasteen koulutettu 
saa keskimäärin palkkaa 2 400 euroa kuukaudessa, 
juristi saa 5 700 euroa. Yli elinkaaren laskettu palk
kojen erotus verojen jälkeen ylittää miljoona euroa 
(jos työmarkkinoilla ollaan maksimiperiodi, erotus 
lähentelee jo puoltatoista miljoonaa euroa). 

Koulutuksen tuottoja arvioitaessa on pidettävä 
mielessä myös eläkkeet. Kuvion 1 perusteella voi
daan päätellä, että myös eläkkeissä on huomattavia 
eroja, etenkin koska korkeasti koulutetuilla tulot 
kasvavat aina eläkkeelle siirtymiseen saakka, kun 
taas vähemmän koulutettujen ansiot kääntyvät las
kuun jo 40 ikävuoden jälkeen. Koska eläkelaskuri 
painottaa elinkaaren viimeisten vuosien ansioita, 
sekin suosii voimakkaasti pitkälle koulutettuja.5 Oi
keastaan vain korkeasti koulutetuilla on kannustin 
(ja ehkä myös parempi työkyky6) tehdä työtä aina 
68 ikävuoteen asti. On myös syytä huomata, että 
korkeasti koulutettujen elinajan odote on aivan eri 
luokkaa kuin vähemmän koulutetuilla7. 65vuotiai
den osalta ero yli viiden vuoden luokkaa. Jos nämä 
asiat huomioi laskelmassamme (ks. kuvio 3), tietää 
se noin 200 000 euron erotusta (verojen jälkeen) 
yllämainitun 314 000 euron lisäksi. 

Mallia Englannista

Lokakuun lopulla lordi Brownen toimikunta 
(Browne 2010) jätti mietintönsä IsonBritannian 
korkeakouluopetuksen uudeksi rahoitusmalliksi. 
Uusi David Cameronin hallitus on jo ehtinyt pää
piirteissään ajaa läpi toimikunnan mietinnössä esi
tetyt uudistukset (ks. Chowdry et al (2010)). Mis
tään aivan mullistavasta keksinnöstä ei kuitenkaan 
ole kyse, koska lordi Brownen toimikunnan malli 
on hyvin lähellä Australiassa jo yli kaksi vuosikym
mentä hieman eri muodoissaan voimassa ollutta 
(ja yhä voimassa olevaa) järjestelmää (ks. Rikala ja 
Rantanen 2008). 

Suomalaisissa tiedotusvälineissä uudistus on kui
tattu vain yliopistojen lukukausimaksujen nostoksi 
(ylirajaksi tulee 9 000 puntaa eli noin 10 500 eu
roa). Ehkä olennaisempaa uudessa järjestelmässä on 
kuitenkin se, että opiskelijan ei tarvitse etukäteen 
maksaa mitään, vaan lukukausimaksut peritään vasta 
kun opiskelija on päässyt töihin ja ansaitsee tietyn 
rajan ylittävän määrän (n. 21 000 puntaa vuodessa). 
Maksu nousee tulojen mukana ja kun tulot ovat 
5000 puntaa kuukaudessa, maksu on 293 puntaa. 
Opintotuki on riippuvainen vanhempien tuloista 
ollen ”tulottomilla” 3250 puntaa ja vuositulojen 
ollessa yli 60 000 puntaa tuki lakkaa. Kaikki voivat 
ottaa opintolainaa 3 750 puntaa vuodessa. Lukukau
simaksuihin verrattuna ero on siinä, että varatonkin 
opiskelija voi periaatteessa mennä mihin yliopis
toon tahansa ilman, että hänen pitäisi velkaantua 
”korviaan myöten” tai että hänen vanhempiensa pi
täisi maksaa lukukausimaksut (niin kuin Yhdysval

5. Kuten tunnet tua (työ)elä-
keker tymä määräytyy nyky-
ään siten, että 18–52-vuoti-
ailla se on 1,5 % vuodessa, 
53–62-vuot ia i l la 1,9 % ja 
63–67-vuotiailla 4,5 % . 

6. Esimerkiksi kaupan piir issä 
korkeakoulutettujen sairaus-
poissaolot ovat vain kolman-
neksen siitä mitä pelkän pe-
ruskoulutuksen saaneilla (ks. 
Halmetoja 2009)

7. Ilmiö on kansainvälinen. Esi-
merkiksi USA:ssa todettiin 
juuri, että yli 12 vuotta kou-
lutetuilla eliniän odote on 82 
vuotta ja alle 12 vuotta kou-
lutetuilla vain 75 vuotta (ks. 
esim. Reinberg 2008). Erot 
eliniän odotteessa tarkoit-
tavat käytännössä myös sitä, 
että eläkejärjestelmän puit-
teissa vähemmän koulutetut 
subventoivat korkeasti koulu-
tettuja. 
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loissa). Heidän, jotka eivät mene korkeakouluihin, 
ei tietenkään tarvitse maksaa muiden koulutuksesta, 
mikä on paljon reilumpaa kuin suomalainen sys
teemi, jossa ”edunsaajat” siirtävät maksut niille, 
jotka eivät pääse edusta osalliseksi. Englannin mal
lissa on vielä se etu, että maksuja ei voi kiertää 
esimerkiksi ryhtymällä yrittäjäksi ja muuntamalla 
tulonsa pääomaverotuksen mukaiseksi. 

Suomessa soisi keskusteltavan tästä Englannin 
mallista – ei vähiten siksi, että valtion taloudessa 
on yli kahdeksan miljardin alijäämä, joka väistä
mättä vaatii joko menojen supistuksia tai uusia ve
roja. Korkeakoululaitoksen menot vuonna 2011 
ovat kolmen miljardin euron luokkaa (josta kun
nat maksavat 500 milj. euroa). Korkeakoululaisille 
suunnattu opintotuki maksaa noin 650 milj. euroa. 
Jos siis kaikki korkeakoululaitokseen käytettävät 
varat perittäisiin koulutetuilta takaisin veroina, ny
kyinen budjettialijäämä voitaisiin kertaheitolla eli
minoida olettaen, että taloudellinen kasvu hoitaisi 
”toisen puolen”. Toisaalta mainittu 3,65 miljardia 
mahdollistaisi valtion ansiotulo ja pääomanveron 
puolittamisen. 

Suomessa on vaikea keskustella aiheesta. Siihen 
on kaksi syytä. Poliittiselle vasemmistolle ”ilmainen 
koulutus” on perinteinen lempilapsi, josta halutaan 
pitää kiinni viimeiseen asti. Se on osa perinteistä 
”hyvinvointivaltio”mantraa. Ehkä tyypillinen tapa 
esittää asia on entisen opetusministerin Tuula Haa
taisen (2005) mukaan sanoa, että ”maksuton opetus 
on yhteiskunnan perusarvo” ja että ”maalla ei ole 
varaa tuhlata resurssejaan eliittijärjestelmän luomi
seen”. Vaikka tutkimustulokset osoittaisivat maksut

toman yliopistokoulutuksen olevan regressiivistä ja 
elitististä, usko koulutuksen tasaarvoistavaan voi
maan on horjumaton. Ainakin eduskuntavaalien alla 
kaikki puolueet esittivät lisärahoitusta yliopistoille 
ja lisää subventioita ja tulonsiirtoja opiskelijoille.8 
Jos ”tasaarvo”argumentti jostain syytä ei tunnu 
riittävän, voi aina vedota siihen, että korkeakoulu
opetuksen tekeminen maksulliseksi on ”uuslibera
lismia”; sen vastustaminen ei vaadi mitään älyllisiä 
perusteluja. Kun maksullisuus on uusliberalismia, 
on samantekevää, maksetaanko opinnot etukäteen 
vai vasta sen jälkeen, kun on päästy paremmille 
ansioille. 

Toinen syy on tyypillinen ”political economy” 
selitys. Yliopistoopiskelijat ovat ylivoimaisesti 
parhaiten järjestäytyneitä eri väestöryhmistä, heillä 
parhaat kontaktit poliitikkoihin ja mikä tärkeintä, 
heillä on aikaa järjestötoimintaan ja demonstraa
tioihin. Perinteiset poliittiset nuorisojärjestöt ovat 
aikoja sitten kuolleet, ja tie politiikkaan kulkee yli
opistomaailman kautta. Poliitikkojen perspektiivistä 
nuoriso ”samastuu” yliopistoopiskelijoihin, vaikka 
heitä on vain murtoosa koko vuosiluokasta. Sa
malla hämärtyy se tosiasia, että yliopistoopiskelijat 
eivät suinkaan ole kaikkein köyhimpiä, vaan kaik
kein etuoikeutetuimpia koko yhteiskunnassa. Heillä 
ei satu olemaan mitään vastavoimaa poliittisessa 
kentässä – ei ole olemassa mitään ”huonosti koulu
tettujen nuorten liittoa”. Siksi vain harva poliitikko 
rohkenee ehdottaa mitään, joka olisi vastoin opis
kelijajärjestöjen kantaa. 

Jos Suomen tilannetta tarkastelee kansainvä
listen vertailujen perspektiivistä, voidaan päätellä 

8. Kuvaavaa on, et tä Vasem-
mistolii t to esit tää veropo-
liittisessa ohjelmassaan 2010 
opintorahan nostamista pe-
räti 750 euroon. Ks. Vasem-
mistoliitto (2010)



111 KOU LU T US - JA TALOUSPOL IT I I K K A

että Suomessa koulutuksen yksityiset tuotot ovat 
vähintäänkin eurooppalaista keskitasoa huolimatta 
siitä, että Suomessa on verraten korkeat veroas
teet ja pienet palkkaerot (kuvio 2 ja taulukko 5). 
Osasyynä on se, että Suomessa julkinen valta vas
taa koulutuslaitosten kustannuksista 99,9 prosentti
sesti –  itse asiassa enemmän kuin missään muussa 
OECDmaassa (taulukko 6). 

Toki on aina sellaisia henkilöitä, joilla on vaike
uksia löytää työtä maisteritutkinnon jälkeen. Usein 
syy on kuitenkin myös omissa valinnoissa. Jos ha
luaa välttämättä tehdä tutkintonsa kulttuuriantropo
logiassa, tai poliittisessa historiassa tai naistutkimuk
sessa, ei voi olettaa, että työmarkkinat avautuisivat 
hetkessä. Jos meillä olisi jokin Englannin mallia 
vastaava rahoitusjärjestelmä, opiskelijan valinnan 
merkitys olisi luonnollisesti suurempi ja valtion hal
linnollisten opiskelijapaikkakiintiöiden merkitys pie
nempi. Opiskelija joutuisi konkreettisesti ottamaan 
kantaa siihen, kannattaako maksaa sellaisesta tut
kinnosta, jolla vain vaivoin pääsee työmarkkinoille 
ja saa samaa palkkaa kuin vähemmän koulutetut. 
Opiskelijalla olisi tässä tilanteessa varmasti erilainen 
kannustin tarkkailla oppiaineensa opetuksen laa
tua – kannattaisiko maksaa vaikkapa 30 000 euroa 
pelkistä mielipiteistä ja miellyttävästä asenneilma
piiristä? Nyt opiskelijalle on kohtuullisen yhdente
kevää, mikä on opetuksen laatu. Olennaista on va
likoitua yliopisto/korkeakouluopiskelijaksi. Tämän 
ratkaisevan vaiheen jälkeen on lähes samantekevää, 
mitä tekee: opiskeleeko vai meneekö töihin. Toki 
jossain vaiheessa pitää saada tutkintotodistus, mutta 
se onnistuu verraten alhaisellakin opiskeluintensi

teetillä. Jos sekään ei riitä, voi entisen opetusminis
terin Tuula Haataisen tavoin syyttää korkeakouluja 
huonosta opintojen ohjauksesta (Haatainen 2003). 

Opetusministeriölle nykyinen järjestelmä sopii 
hyvin, koska sillä on näennäisesti kädet täynnä töitä 
määrärahojen jaossa, opintojen laadun valvonnassa 
(mitä se sitten tarkoittaakaan), tutkintojen tarvear
vioiden tekemisessä ja opiskelijakiintiöiden määrit
tämisessä. Jos siirryttäisiin esimerkiksi Englannin 
mallin tapaiseen järjestelmään, lähes kaikki nämä 
tehtävät poistuisivat. Opetuksen laadusta tulisi ai
dosti kilpailutekijä yliopistoille ja opiskelijoiden 
valta tältä kasvaisi huomattavasti. Samalla kasvaisi 
tietenkin heidän vastuunsa uravalinnoista ja opiske
lun tuloksellisuudesta. Selvää on tietenkin, että by
rokraatit eivät halua tehdä itsestään työttömiä; siksi 
opetusministeriö on kaikista osapuolista varmasti 
kaikkien haluttomin muuttamaan nykyjärjestelmää. 

Johtopäätöksiä

Ilmainen korkeakouluopetus on todellisuudessa 
yksi suurimmista eriarvostavista mekanismeista yh
teiskunnassa. Sen sijaan, että koulutus tasoittaisi 
tuloeroja, se näyttää vain kasvattavan niitä. Yli
opistoopintoihin halukkaiden määrä (jo pelkästään 
kotimaassa) ylittää kaikilla aloilla aloituspaikkojen 
määrän eli markkinoilla on huomattava liikaky
syntä. Loogisin tapa purkaa liikakysyntää on pie
nentää korkeakouluinvestointien yksityisiä tuottoja 
tekemällä koulutus ainakin osin maksulliseksi ja pie
nentämällä opintojen subventointia. Nykyinen tapa 
hallinnoida liikakysyntää pääsykokeilla lisää eriarvoi



112Talou sTiede T Tä du u ri s sa yhTe i s pel i ll ä – r au l i svenTo 60 vuoT Ta

suutta ja satunnaisuutta: valinta muistuttaa valitet
tavan paljon Lottoarvontaa. Lisäksi pääsykokeisiin 
tuhlataan valtavasti aikaa ja erilaisin valmennus
kursseihin myös paljon rahaa. Kaikki se olisi pal
jon järkevämpää käyttää itse yliopistoopintoihin9. 
Ylipäätään pääsykokeilla on liian iso asema. Jos 
korkeakouluopintoihin hakeuduttaisiin investoin
tiperiaatteella, olennaisimmaksi valintaperusteeksi 
tulisi henkilökohtainen halukkuus satsata yliopisto
opintoihin. Tällöin voitaisiin ”unohtaa” esimerkiksi 
opintojen pitkittymiseen tai opiskelumotivaatioon 
liittyvät ongelmat. 

Tilastot osoittavat selvästi, että hyvin koulutet
tujen (ja hyvätuloisten) perheiden lapsilla on valtava 
yliedustus yliopistoopinnoissa eikä mitään näyttöä 
ole siitä, että tämä piirre olisi poistumassa. Koulu
tus periytyy huomattavassa määrin, eikä se nopeuta 
selvästi säätykiertoa. Nykyinen tasaveroa lähellä 
oleva verojärjestelmämme kerää koulutuksen tuot
toja vähintään yhtä paljon heiltä, jotka eivät pääse 
osalliseksi yliopistokoulutuksesta, kuin niiltä, jotka 
pääsevät tähän etuoikeutettuun asemaan. 

Sitä mukaa kun ulkomailla siirrytään selvemmin 
korkekoulujen rahoituksessa malliin, jossa ”edun
saaja maksaa”, niin kuin on tehty Englannissa ja 
useissa muissa anglosaksisissa maissa, Suomen ti
lanne käy kestämättömäksi. Suomi voi toki tuottaa 
ilmaista koulutusta ulkomaille muuttajille ja mui
den maiden opiskelijoille ja alistua siihen, että laa
dukkaampi koulutus haetaan ulkomailta. Erityisesti 
jatkoopintojen osalta tilanne alkaa olla akuutti: 
jos jatkoopintoihin valittaisiin kaikki hakijat sa
moin periaattein ja tasovaatimuksin, joihinkin jatko

koulutusohjelmiin ei tulisi ainuttakaan suomalaista 
opiskelijaa. Kysyä sopii, olisiko se veronmaksajien 
mielestä paras mahdollinen tapa edistää kehitystä ja 
tasaarvoa Suomessa. 

On selvää, että valtiolla (ja kunnilla) on tule
vaisuudessakin keskeinen asema koulutuksen jär
jestämisessä. On vaikea hyväksyä sitä ajatusta, että 
valtiolla olisi jotenkin rajoittamaton vastuu koko 
koulutusjärjestelmästä. Jos esimerkiksi tutkijakou
lutuksen ”tarve” lisääntyy, on valtion tehtävä taikoa 
jostain tarvittavat varat. Loogisemmalta tuntuisi se, 
että valtion vastuut rajattaisiin perusopetukseen laa
jasti tulkittuna ja korkeakouluopetus (yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut) jäisivät pääasiassa lukukau
simaksujen varaan. Koulutus tulisi nykyistä huo
mattavasti enemmän riippua kysynnästä ja opiske
lijoiden halusta panostaa opintoihin. Kaikki tämä 
merkitsisi myös valtion roolin supistumista korkea
koululaitoksen hallinnoinnissa. Sinänsä se olisi askel 
oikeaan suuntaan. Valtio sen paremmin kuin kukaan 
meistä ei tiedä, mihin yhteiskunta menee seuraa
vien vuosikymmenten aikana. Siksi on aika päättää 
suunnitelmatalouden aika myös tällä sektorilla. 

9.  Vuoden 2010 opiskeli jatut-
k imuksen mukaan viidennes 
lääke- ja oikeustieteellisiä aloja 
opiskelevista on hakenut opis-
kelupaikkaansa kolme kertaa tai 
useammin (ks. Saarenmaa et al. 
(2010)). 
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Taulukko 2. Koulutuksen periytyminen koulutusasteittain 

 lasten koulutustaso perusaste ylempi 
korkokoulututkinto

 vanhempien 
koulutustausta

miehet naiset miehet naiset

perusaste 21.1/20.6 13.1/12.1 6.0/5.9 8.3/8.6

ylempi 
korkeakoulututkinto 

3.4/3.9 2.0/1.9 40.8/40.2 50.5/45.3

esitetyt luvut kuvaavat 30–49-vuotiaiden koulutustasoa. ensin mainittu luku liittyy äidin ja 
jälkimmäinen isän koulutustaustaan. lähde Myrskylä (2009)

Taulukko 1. Yliopistojen opiskelijat ja sisäänpääsy

yliopisto hakemuksia hyväksytyt uudet 
opiskelijat

kaikki 
opiskelijat 

helsingin yliopisto 37543 6060 3614 35258

Jyväskylän yliopisto 18746 3599 1994 13496

oulun yliopisto 15778 2921 1778 15661

Joensuun yliopisto 9577 2409 1249 7885

Kuopion yliopisto 6198 1555 886 5891

Turun yliopisto 17665 3020 1747 16074

Tampereen yliopisto 23577 2138 1503 11241

Åbo akademi 4424 1389 791 6245

vaasan yliopisto 6241 1148 735 4552

lapin yliopisto 4553 973 642 4634

Tekninen korkeakoulu 10297 1933 1375 14384

Tampereen tekninen yliopisto 8501 1638 1100 11241

lappeenrannan tekninen yo 5303 1185 880 5706

helsingin kauppakorkeakoulu 5552 713 526 3515

svenska handelshögskolan 1968 490 387 2316

Turun kauppakorkeakoulu 4194 452 405 2503

sibelius-akatemia 1061 189 171 1353

Teatterikorkeakoulu 1828 68 62 389

Taideteollinen korkeakoulu 3743 302 278 1944

Kuvataideakatemia 1233 47 46 265

yhteensä 187 982 32 229 20 169 168 475*

lähde: Tilastokeskus. * perustutkinnon suorittajia on n. 140 000.
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Taulukko 4. Muutamia ansiovertailuja 

ikäryhmät keskiaste yliopisto ikäryhmät lakimiehet

kaikki kaikki

yhteensä 2398 3762 yhteensä 5700

15–19 1670

20–24 2044 2600 20–29 3794

25–29 2282 2996

30–34 2456 3328 30–39 4942

35–39 2490 3725

40–44 2477 3937 40–49 5991

45–49 2459 4058

50–54 2439 4216 50–59 6432

55–59 2432 4260

60–69 2405 4369 60–69 6314

luvut ovat kuukausipalkkoja, vuosiansiot on laskettu kertomalla luvut 
12,5.llä. veroasteina on käytetty 33 %:a (juristeilla 40 %:a). lähde 
Tilastokeskus ja lakimiesliitto (http://www.lakimiesuutiset.fi/siten/default/

files/node_576_01.jpg ) 

Taulukko 3. Äidin koulutustausta vaikutus lasten todennäköisyyteen hankkia tietyn alan koulutus 

Lapsen koulutusala

Äidin koulutusala PA 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

perusasteen koulutus 126,5 73,9 74,5 68,4 94,1 72,0 104,4 102,2 95,0 108,1

0 yleissivistävä 65,9 261,4 120,3 173,2 131,5 160,9 69,5 68,2 83,8 68,5

1 Kasvatustieteellinen 
ja opettajankoulutus

26,5 169,7 344,1 249,5 113,0 195,2 74,2 93,4 97,8 65,9

2 humanistinen ja 
taideala

41,1 218,6 162,1 322,8 120,0 216,6 69,3 73,8 85,3 58,3

3 Kaupallinen ja 
yhteiskuntatieteellinen

58,3 160,4 137,3 145,1 129,6 154,9 89,1 65,4 96,4 78,3

4 luonnontieteellinen 30,6 222,8 154,6 196,5 100,6 391,2 92,5 69,0 98,1 47,7

5 Tekniikan ala 91,4 92,6 84,5 95,7 96,5 95,3 112,5 94,4 96,3 102,2

6 Maa- ja 
metsätalousala

73,5 68,1 81,5 98,2 84,7 110,9 105,7 279,5 93,1 106,1

7 Terveys- ja sosiaaliala 52,9 139,6 151,2 147,0 102,8 142,9 89,4 83,9 135,9 85,0

8 palvelualat 86,7 87,4 94,6 95,9 93,5 92,0 104,8 121,8 105,1 112,8

lähde Myrskylä 2009. pa viitta perusasteeseen. luvut koskevat vuotta 2007. luvut ovat todennäköisyyksiä siten että 
keskimääräinen todennäköisyys=100.
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Taulukko 5. Korkoulumenot (% BKT:sta) ja yksityisten korkeakouluinvestointien tuottoaste 

julkinen valta yksityiset yhteensä tuottoaste, % 

itävalta 1,2 0,1 1,3 9,1

Belgia 1,2 0,1 1,3 11,7

Tšekin t. 1,0 0,2 1,2 22,5

Tanska 1,6 0,1 1,7 4,4

viro 0,9 0,2 1,1 ..

suomi 1,6 0,1 1,7 10,0

ranska 1,1 0,2 1,3 ..

saksa 0,9 0,2 1,1 9,0

unkari 0,9 0,3 1,1 17,7

irlanti 1,0 0,2 1,2 

italia 0,7 0,2 0,9 11,5

hollanti 1,1 0,4 1,5 6,6

puola 0,9 0,4 1,3 20,4

portugali 0,9 0,4 1,4 18,4

slovakia 0,8 0,2 1,0 ..

slovenia 1,0 0,3 1,3 

espanja 0,9 0,2 1,1 9,3

ruotisi 1,4 0,2 1,6 6,1

uK 0,9 0,4 1,3 11,2

norja 1,2 6,6

sveitsi 1,4 

australia 0,8 0,8 1,6 9,1

Kanada 1,5 1,3 2,7 9,6

Japani 0,5 1,0 1,5 

uusi seelanti 0,9 0,5 1,5 7,2

usa 1,0 1,9 2,9 ..

source: oeCd education at Glance 2010 and iFo/diCe data base. Tuottoasteet eivät ole verrannollisia esim. 
hämäläisen ja uusitalon (2003) laskelmiin mm työttömyyden kontribuution osalta.
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Taulukko 6. Koululaitosten kustannukset suhteessa BKT:hen 2007

Primary, 
post-secondary

secondary
non-tertiary

and
education

Tertiary education Total all levels of education

public1 private2 Total public1 private2 Total public1 private2 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

australia 3,1 0,4 3,5 0,7 0,9 1,5 3,8 1,4 5,2 

austria 3,5 0,1 3,6 1,3 0,1 1,3 5,1 0,2 5,4 

Belgium 3,9 0,1 4,1 1,2 0,1 1,3 5,9 0,2 6,1 

Canada 3,1 0,4 3,5 1,5 1,1 2,6 4,6 1,5 6,1 

Chile 3,0 0,9 3,9 0,3 1,7 2,0 3,7 2,7 6,4 

Czech republic 2,5 0,3 2,8 1,0 0,2 1,2 4,1 0,5 4,6 

denmark 4,2 0,1 4,3 1,6 0,1 1,7 6,6 0,5 7,1 

Finland 3,6 n 3,6 1,6 0,1 1,6 5,5 0,1 5,6 

France 3,7 0,2 3,9 1,2 0,2 1,4 5,5 0,4 6,0 

Germany 2,6 0,4 3,0 0,9 0,2 1,1 4,0 0,7 4,7 

hungary 3,2 m m 0,9 m m 4,9 m m 

iceland 4,9 0,2 5,1 1,1 0,1 1,2 7,0 0,8 7,8 

ireland 3,4 0,1 3,5 1,0 0,2 1,2 4,4 0,2 4,7 

italy 3,0 0,1 3,1 0,6 0,3 0,9 4,1 0,4 4,5 

Japan 2,5 0,3 2,8 0,5 1,0 1,5 3,3 1,6 4,9 

Korea 3,1 0,8 4,0 0,6 1,9 2,4 4,2 2,8 7,0 

Mexico 3,1 0,6 3,8 0,9 0,3 1,2 4,7 1,1 5,7 

netherlands 3,3 0,4 3,7 1,1 0,4 1,5 4,7 0,8 5,6 

new Zealand 3,5 0,6 4,0 1,0 0,5 1,5 4,8 1,2 5,9 

norway 3,7 m m 1,2 m m 5,4 m m 

poland 3,4 n 3,4 0,9 0,4 1,3 4,8 0,5 5,3 

portugal 3,5 n 3,5 1,1 0,5 1,6 5,1 0,5 5,6 

slovak republic 2,3 0,3 2,5 0,7 0,2 0,9 3,4 0,5 4,0 

spain 2,7 0,2 2,9 0,9 0,2 1,1 4,2 0,6 4,8 

sweden 4,1 n 4,1 1,4 0,2 1,6 6,1 0,2 6,3 

switzerland 3,5 0,5 4,0 1,3 m m 5,1 m m 

united Kingdom 4,1 0,1 4,2 0,7 0,6 1,3 5,2 0,6 5,8 

united states 3,7 0,3 4,0 1,0 2,1 3,1 5,0 2,6 7,6 

OECD average 3,3 0,3 3,6 1,0 0,5 1,5 4,8 0,9 5,7 

OECD total 3,3 0,3 3,6 0,9 1,2 2,1 4,6 1,6 6,2 

EU19 average 3,3 0,1 3,5 1,1 0,2 1,3 4,9 0,4 5,4 

lähde: eduction at Glance 2010, oeCd. m=puuttuva tieto, n= nolla
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	   Oppilaskunnan	  jäsenenä	  saat	  mm:	  
	  
Noin	  300	  opiskelijaetua	  Tampereen	  seudulla	  	  
Valtakunnalliset	  edut,	  mm.	  VR:n	  ja	  Matkahuollon	  liput	  -‐	  50	  %	  	  
Opiskelijoiden	  Liikuntaliiton	  edut	  	  
KELAn	  ateriatuetun	  lounaan	  	  
Tamkon	  palvelut	  ja	  tapahtumat	  jäsenhintaan	  	  
Pulssi-‐lehden	  kotiin	  kannettuna	  	  
Lukuvuosikalenterin	  sekä	  2	  kk:n	  Aamulehdet	  veloituksetta	  	  
	  
Opiskelijakortilla	  saa	  lisäksi	  lukemattomia	  alennuksia	  museoista,	  uimahalleista,	  teattereista	  jne.	  
Jäsenenä	  saat	  siis	  kaikki	  kuviteltavissa	  olevat	  opiskelijaedut!.	  	  
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Kuvio 1. Ansiot koulutusasteittain

Kokoaikaisten palkansaajien 
lukumäärät ja kokonaisansiot 
kuukaudessa koulutusasteen, iän ja 
työnantajasektorin mukaan vuonna 
2009. lähde Tilastokeskus.

Taulukko 7. Mainos opiskelijaeduista
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Kuvio 2. Koulutuksen yksityseen tuottoon vaikuttavat 
tekijät erimaissa

lähde Browne (2010) ja oeCd education at Glance, 2010.

Kuvio 3. 30-vuotiaiden elinajan-
odote Helsingissä ja muualla 
Suomessa

lähde: Kauppinen et al. (2008) 
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Johdanto

Suomen julkista hallintoa pidetään yleisesti tehok
kaana ja luotettavana. Sekä kansallisissa että kan
sainvälisissä arvioissa siihen on silti tehty paran
nusehdotuksia. On väitetty, että globaalin ympä
ristön asettamiin, uudenlaisiin politiikkahaasteisiin 
vastaaminen edellyttää sellaisia valmiuksia, joiden 
suhteen julkinen hallintomme ei ole vahvimmillaan. 
Nämä sekä taloudellissosiaalisen että ekologisen 
ympäristön muutosherkkyyteen liittyvät vaatimuk
set koskevat ennen kaikkea hallinnon strategista 
ennakointi ja reagointikykyä sekä resurssien käytön 
joustavuutta. 

Julkisen hallinnon malliamme luonnehditaan 
usein siiloutuneeksi. Eri hallinnonalat toimivat 
omassa putkessaan tehokkaasti. Kuitenkin useita 
hallinnonaloja samanaikaisesti koskettavien muutok
siin liittyvien politiikkahaasteiden ratkaisukyvystä 
on löydetty parantamisen varaa. Korjaamisen tar
vetta on katsottu olevan ennen kaikkea politiikan 
strategisessa uudelleenarvioinnissa ja resurssien käy
tön horisontaalisessa liikkuvuudessa.

Maan hallituksen strategista työskentelyä on tehostettava1

Ta l o u s a s i o i d e n  a l i va lt i o s i h t e e r i  J u k k a  P e k k a r i n e n
Valtioneuvoston kanslia

Suomen julkisesta hallinnosta, erityisesti val
tioneuvostosta, on tehty viime aikoina lukuisia ar
viointeja. OECD julkaisi viime vuoden keväällä 
Suomea koskevan Public Governance Review’n 
(OECD 2010). Tässä perussävyltään myönteisessä 
arviossa kiinnitetään huomiota erityisesti tarpee
seen vahvistaa hallituksen kykyä ennakoida uusia, 
monisäikeisiä politiikkaongelmia sekä reagoida nii
hin riittävän nopeasti ja laajaalaisesti. Erityisenä 
ongelmana arvio nostaa esiin puutteellisen kyvyn 
siirtää resursseja politiikkaprioriteettien muutos
ten edellyttämällä tavalla hallinnonalalta toiselle. 
Tämän jäykkyyden taustatekijänä raportissa pidetään 
puutteellista kytkentää valtionhallinnon sisällöllisen 
ohjauksen ja budjettiohjauksen välillä. Käytännössä 
tämä horisontaalisen joustavuuden puute ilmenee 
esimerkiksi hallituksen strategiaasiakirjamenettelyn 
ja valtiontalouden kehysmenettelyn erillisyytenä.

Samantyyppisiin kehittämistarpeisiin on kiinnit
tänyt huomiota myös kanadalainen julkisen hallin
non asiantuntija Jocelyne Bourgon valtioneuvoston 

1. Artikkelini kysymyksiä on kä-
sitelty laajemmin valtioneu-
voston kanslian rapor tissa 
Hallituspolitiikan johtaminen 
2010-luvulla (VNK 2011).



122Talou sTiede T Tä du u ri s sa yhTe i s pel i ll ä – r au l i svenTo 60 vuoT Ta

kanslialle viime vuonna tekemänsä konsultointityön 
yhteydessä (Bourgon 2010). Hän korostaa tarvetta 
lisätä valtioneuvoston työskentelyn joustavuutta, 
koherenssia ja innovatiivisuutta luopumatta kuiten
kaan sen konsensukseen ja luottamukseen, poliit
tiseen vakauteen sekä vahvaan ja selväpiirteiseen 
hallintomalliin liittyvistä vahvuuksista.

Samat horisontaalista joustavuutta, strategian 
uudistamiskykyä sekä sisällöllisen ja taloudellisen 
ohjauksen välisen kytkennän vahvistamista koros
tavat suositukset nousevat esiin myös tuoreissa 
kotimaisissa arvioinneissa. Sitran julkaisemassa ra
portissa valtion konsernijohtamisesta korostetaan 
pääministerin ja hänen johtamansa valtioneuvoston 
kanslian asemaa valtion konsernistrategian tavoittei
den asettamisessa ja sen toteuttamisen johtamisessa 
(Sitra 2010). Sitra tähdentää myös valtioneuvoston 
kanslian ja valtiovarainministeriön yhteistyötä hal
litusohjelman toimeenpanon edellyttämien resurs
sien uudelleenkohdennusten valmistelussa ja seu
rannassa.

Ennakointi ja reagointikyvyn sekä strategisten 
toimintamallien vahvistamiseen tähtäävät näkökoh
dat tulevat esiin myös Pentti Eerolan valtioneuvos
ton kanslialle tekemästä selvityksestä (Eerola 2010). 
Sen kohteena on hallitusohjelman seurantamenet
telyn kehittäminen. Eerola on haastatellut lukui
sia valtioneuvoston toimintaan osallistuvia keskeisiä 
poliittisia päätöksentekijöitä ja virkamiehiä. Heidän 
esille nostamansa kehittämisehdotukset ovat hyvin 
samansuuntaisia. 

Ministeriöt ovat jo hakemassa arvioinneissa 
esille nousseisiin ongelmiin ratkaisumalleja. Val

tion konserniohjauksen kehittämistä sekä valtiova
rainministeriön ja valtioneuvoston kanslian välisen 
koordinaation tehostamista oli aiemmin käsitelty 
valtiovarainministeriön työryhmäraportissa (VM 
2010). Nämä näkökohdat nousevat esiin myös eri 
ministeriöiden, erityisesti valtiovarainministeriön ja 
valtioneuvoston kanslian laatimissa tulevaisuuskatsa
uksissa (VM 2010 b, VNK 2010). 

Valtioneuvoston kansliassa on päätösvaiheessa 
alkukevääseen 2011 saakka työskentelevä, halli
tusohjelman seurantamenettelyn arviointia ja ke
hittämistä käsittelevä hanke (nk. KOKKAhanke). 
Lainsäädännön parantamista käsittelee puolestaan 
poikkihallinnollinen työryhmä. Läheisessä yhtey
dessä näihin kumpaankin ryhmään toimii politiikka
toimien vaikutusarvioinnin kehittämistä käsittelevä 
nk. Poviryhmä. 

Valtiovarainministeriön asettamana työskentelee 
valtiontalouden kehysjärjestelmän kehittämistä kä
sittelevä, kevääseen 2011 saakka jatkava työryhmä. 
Se käsittelee mm. voimavarojen siirrettävyyttä 
menokehysten sisällä sekä muita kehysmenette
lyn joustavuuteen ja kattavuuteen liittyviä kysy
myksiä. Kuntatalouden ohjauksen tehostamista on 
puolestaan käsitellyt toinen valtiovarainministeriön 
asettama, lokakuussa 2010 raporttinsa jättänyt työ
ryhmä (VM 2010 c).

Tässä raportissa kootaan yhteen lähinnä 
KOKKAhankkeen yhteydessä esille tulleita näkö
kohtia ja ratkaisumalleja hallitusohjelman laadinta 
ja seurantamenettelyjen kehittämiseksi. Sisällöllisen 
ja taloudellisen ohjauksen välisen koordinaation te
hostamiseksi kiinnitetään erityistä huomiota valtion
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talouden kehysohjauksen ja hallituksen strategiapro
sessin yhtymäkohtiin. 

Miksi julkisen talouden ohjauskyvyn 
tehostamistarve on ajankohtaistunut 
juuri nyt? 

Ulkoisessa ympäristössämme sekä sisäisessä talou
dellisessa ja sosiaalisessa rakenteessamme on me
neillään muutoksia, jotka asettavat Suomen julkisen 
hallinnon strategisen reagointikyvyn juuri alkaneella 
vuosikymmenellä erityiselle koetukselle. Nämä 
muutokset korostavat samalla horisontaalisen, hal
lintorajat ylittävän ja yhteiskunnan eri osaalueiden 
välisiä riippuvuuksia huomioon ottavan päätöksen
teon vahvistamista: 

• Väestön ikärakenteen muutos etenee Suo
messa nopeasti. Kahden seuraavan vuosikym
menen ajan vanhushuoltosuhde on meillä EU
maiden heikoimpia. Tämä aktualisoi julkisen 
talouden kestävyysongelman. VM:ssä, samoin 
kuin EU:ssa, on arvioitu, että koko julkisen ta
louden – valtion, kuntien ja työeläkerahasto
jen – pitäisi yhteenlaskettuna yltää neljä pro
senttia BKT:stä vastaavaan rahoitusylijäämään, 
jotta julkisen velan BKTosuus pysyisi ilman 
menoleikkauksia tai veronkorotuksia nyky
tasollaan huolimatta huoltosuhteen heikkene
misen aiheuttamasta ikäsidonnaisten menojen 
kasvusta. VM on toisaalta viime syksynä arvi
oinut, että ilman uusia päätöksiä julkisen ta
louden rakenteellisen alijäämän BKTosuus on 

alkavan vaalikauden lopulla yhden prosentin 
luokkaa. Ero em. kestävyyden turvaavaan yli
jäämään, eli ns. kestävyysvaje, on tämän arvion 
mukaan siten 10 miljardin euron eli BKT:seen 
suhteutettuna viiden prosentin mittaluokkaa.  
 
On korostettava, että kestävyysvajetta koske
vat arviot ovat pitkän ajan painelaskelmia, eivät 
ennusteita. Ne perustuvat monelta osin epävar
moihin oletuksiin, joiden osalta pienetkin poik
keavuudet aiheuttavat suuria eroja kestävyysva
jeen mittaluvussa. Eri tahojen tekemät arviot 
kestävyysvajeen suuruudesta vaihtelevatkin pal
jon. VM:n laskelma näyttäisi asettuvan hyvin ar
viointihaarukan keskiväliin (Taulukko 1). Eroista 
huolimatta perusteltu johtopäätös eri tahoilla 
tehtyjen lukuisten arvioiden perusteella on, että 
meillä on julkisen talouden kestävyysongelma 
ja sen mittaluokka on suuri. Suomen osalta 
erityisen hälyttävää lisäksi on, että kestävyys
ongelma kärjistyy meillä nopeasti. Huoltosuh
teen heikkeneminen tapahtuu meillä nimittäin 
pari vuosikymmentä muita EUmaita aiemmin. 
Tähän on syynä sotien jälkeisten työelämästä 
poistumassa olevien suurten ikäluokkien poik
keuksellisen iso paino väestörakenteessamme. 
 
Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen 
edellyttää meillä siten nopeasti konkreettista ja 
uskottavaa linjausta siitä, mihin mittaan, miten 
nopeasti ja millaisin toimin kestävyysvaje pu
retaan. Ellei uusi hallitus kykenee laatimaan 
tällaista käytännössä koko vuosikymmenen yli 
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ulottuvaa suunnitelmaa sekä käynnistämään sen 
edellyttämiä toimia, uhkaa julkista talouttamme 
kestämätön ennen pitkää hallitsematon velka
kierre ja sen myötä talous ja yhteiskuntapoli
tiikan umpikuja.

• Demografinen muutos edellyttää myös mittavaa 
julkisten talouden sisäistä resurssien siirtoa. Lu
kumäärältään kaksinkertaistuvan vanhusväestön 
eläketurvan sekä hoidon ja hoivan aiheuttamat 
julkiset menot kasvavat kahden seuraavan vuo
sikymmenen aikana yli 10 miljardia euroa, siis 
kutakuinkin kestävyysvajetta vastaavalla mää
rällä. Kun veroasteen korottamisvara on vähäi
nen, asettaa kestävyysrajoite julkisille kokonais
menoille toisaalta tiukan katon. Ikäsidonnais
ten julkisten menojen kasvu on siten pystyttävä 
tyydyttämään paljolti muista julkisista menoista 
tinkimällä sekä julkisen palvelujärjestelmän te
hokkuutta ja vaikuttavuutta parantamalla. Julki
selta hallinnoltamme vaaditaan nyt siis kykyä re
surssien horisontaaliseen uudelleenkohdentamiseen 
sekä tuottavuuden kohottamiseen. Julkisten me
nojen kasvun hillitsemiseksi on työllisyysastetta 
pystyttävä samalla korottamaan vähentämällä 
työttömyyttä, lykkäämällä eläkkeelle siirtymistä 
sekä tehostamalla koulutusta.
 

• Ikäsidonnaisten menojen kasvu jakaantuu jok
seenkin tasan toisaalta eläke,  toisaalta hoito ja 
hoivamenojen kesken. Suomessa julkisten hyvin
vointipalvelujen järjestäminen kuuluu kunnille. 
Keskushallinnon ja paikallishallinnon välisen 

koordinaation on toimittava tehokkaasti, jotta 
palvelujärjestelmien uudelleenkohdennus ja te
hostamisvaatimukset välittyvät myös kuntata
solle. Tämä edellyttää muutoksia kuntatalouden 
rahoituksessa sekä kuntien sisäisissä ohjausjärjes
telmissä. Valtio-kuntasuhdetta on arvioitava uu
delleen. Poliittisen päätöksenteon merkitys ko
rostuu myös eläkejärjestelmän ohjauksessa, kun 
ohjauksessa perinteisesti keskeisten työmarkki
noiden keskusjärjestöjen asema ja ohjauskyky 
ehkä heikkenevät.

• Alkanut vuosikymmen on demografisen muutok
sen hallinnan ohella haasteellinen myös talou
den kasvun ylläpidon kannalta. Suomen talouden 
kasvudynamiikka on murroksessa. Tuottavuuden 
kasvu teknisen kehitystason eturintamaan nous
seilla keskeisillä teollisuusaloilla perustuu enene
vässä määrin yritysten omiin innovaatioihin, nii
den T&Ktoiminnan tehokkuuteen sekä niiden 
kykyyn kehittää oman teollisen ytimensä ympä
rille korkean tuottavuustason palveluja. Nokian 
ympärille muodostunutta sähköteknistä klusteria 
uhkaa toisaalta kriisi. On tarpeen löytää uusia 
korkean teknologian kasvumahdollisuuksia. Suo
men perinteisten, energiavaltaisten teollisuu
denalojen tulevaisuutta taas varjostaa energian 
kohoava hinta. Koko talouden tuotantorakenne 
palveluvaltaistuu, kun kotimaisen kysynnän ra
kenne muuttuu ja ikääntyvän väestön tarvitse
mien, paljolti henkilökohtaisten palvelujen tarve 
kasvaa. Kokonaistuottavuuden ja elintason nou
sun ylläpito näissä olosuhteissa edellyttää uutta 
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kasvustrategiaa, jonka kehittämisessä keskeinen 
rooli on hyvin toimivalla julkisella koulutus, 
tutkimus ja innovaatiojärjestelmällä.

• Kulunut vuosikymmen, erityisesti sen loppu, 
osoittaa, että globaali ympäristö on epävakaa ja 
häiriöille altis. Siinä tapahtuu myös nopeita ra
kenteellisia siirtymiä, joiden vaikutukset erityi
sesti Suomen kaltaiseen, pitkälle erikoistuneen 
ja tuotantorakenteeltaan yksipuoliseen talouteen 
ovat voimakkaita ja vaikeasti ennakoitavia. Pit
käjänteinen talous ja yhteiskuntapolitiikan stra
tegia on siten pystyttävä sovittamaan yhteen tar
vittaessa nopean reagoinnin ja tilanneherkkyyden 
kanssa. Myös ympäristön muutosten seurantaa 
ja ennakointia on tehostettava.

• Oma hallintojärjestelmämme on sovitettava tii
vistyvän eurooppalaisen integraation vaatimuk
siin. Euroopan yhdentymiskehitys, EU:n kasvava 
merkitys kansainvälisenä toimijana sekä oman 
vaikutusvaltamme turvaaminen EU:n ja euroalu
een ongelmien ratkaisemisessa korostavat halli
tuksen reagointivalmiutta ja sen sisäisen valmis
telun koordinaatiota. Näin myös EUulottuvuus 
tähdentää hallituksen horisontaalista päätöksen
tekokykyä. Se näkyy erityisesti pääministerin 
aseman vahvistumisena. 

Haasteisiin vastaaminen: lähtökohdat

Suomen julkisen hallinnon sektoroituminen on 
vanhaa perua. Sen juuret palautuvat Ruotsin val

takunnan vanhaan, vahvoihin keskusvirastoihin pe
rustuvaan hallintomalliin. Autonomian ajalla tämän 
perinnön merkitys Suomen sisäisenä, virkamiehiin 
nojaavana hallintojärjestelmänä kasvoi entisestään. 
Itsenäisyyden aikana ministeriöiden itsenäisyyttä ja 
niiden johtavien virkamiesten asemaa vahvisti alku
jaan lyhytikäisten vähemmistöhallitusten tai sisäi
sesti hajanaisten koalitiohallitusten perinne. Myös 
vahvan kunnallisen itsehallinnon synty sekä hyvin
vointivaltion rakennusvaiheessa säädettyjen julkisten 
palvelujen järjestämisvastuun säätäminen kunnille 
vahvistivat julkisen hallinnon siiloutumista. Samaan 
suuntaan on vaikuttanut työmarkkinajärjestöjen kes
keinen asema sosiaalivakuutuksen kehittämisessä ja 
ohjaamisessa.

Parin kolmen viime vuosikymmenen aikana 
meillä ovat vakiintuneet parlamentaarisesti vahvat 
enemmistöhallitukset. Tämän ei kuitenkaan ole 
välttämättä vahvistanut valtioneuvoston työsken
telyssä strategista otetta. Syvien kriisien, kuten 
1990luvun laman ja siitä toipumisen sekä viime 
vuosien finanssikriisin aikana enemmistöhallitukset 
ovat kyllä onnistuneet mobilisoimaan laajan konsen
suksen poikkeuksellisten politiikkatoimien taakse. 
Ne ovat pystyneet myös reagoimaan eurooppalaisen 
integraatiokehityksen käänteisiin.

Normaalin, hidastempoisemman kehityksen ai
koina enemmistöhallitusten kyky reagoida rakenteel
lisen muutoksen paineisiin on ollut sen sijaan hei
kompi. Monet suuret uudistushankkeet ovat eden
neet alkuperäisiin tavoitteisiinsa nähden kitkaan.

Tähän politiikan inertiaan on vahvojen enem
mistöhallitusten kaudella vaikuttanut keskeisesti 
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kolme tekijää. Ensimmäinen näistä on hallitusoh-
jelma. Enemmistöhallitusten politiikka on ollut so
vitun ohjelman tiukasti linjaamaa. Niiden poliittinen 
toimintakyky ja uskottavuus ovat perustuneet oh
jelman noudattamiseen. Tähän keskeiseen rooliinsa 
nähden itse hallitusohjelmat ovat kuitenkin olleet 
hajanaisesti valmisteltuja. Ne on koottu nopeasti, 
eikä niiden ennakkovalmistelukaan ole ollut syste
maattista. 

Hallituksen strategista otetta ei ole omiaan vah
vistamaan toinen historiasta juontuva piirre, ni
mittäin valtioneuvoston työskentelyperinne. Ministe
rin itsenäisyys omaan toimivaltaansa kuuluvissa on 
suuri. Hallituksissamme ei ole laajempaa toimivaltaa 
omaavia kabinettiministereitä tai muuta muodollista 
sisäpiiriä. Hallituspuolueiden puheenjohtajien muo
dostama epävirallinen neuvotteluryhmä, viimeksi 
”kvartetti”, on toiminut tapauskohtaisesti eteen 
tulleiden kiistakysymysten loppuvaiheen sovitteli
jana. Myös pääministerin asemassa on perinteisesti 
korostunut hallituksen koossapitäjän ja sovittelijan 
rooli. Se on tosin viime vuosina vahvistunut, kun 
presidentin valtaoikeudet ovat valtiosääntömuutos
ten seurauksena kaventuneet ja pääministerille on 
tullut myös EU:n politiikkakoordinaatiossa kes
keinen valtiopäämiehen rooli. Muutokset eivät ole 
kuitenkaan kaikilta osin heijastuneet pääministerin 
asemaan hallituksen sisäisessä työskentelyssä ja pää
tösten valmistelussa. 

Kolmanneksi hallituksen politiikanteon inertian 
ylläpitäjäksi on muodostunut valtiontalouden oh-
jausjärjestelmä. Budjetin kokonaismenojen säätele
västä kehysmenettelystä on tullut, etenkin siihen 

vuonna 2003 tehtyjen uudistusten myötä, tehokas 
valtiontalouden menokurin ylläpitokeino. Toisaalta 
enemmistöhallitusten edellä mainitut sisäiset peli
säännöt – hallitusohjelmaan sitoutuminen ja tiukka 
hallituksen sisäinen reviirijako – ovat johtaneet sii
hen, että resurssien uudelleenjakoa eri ministereille 
kuuluvien menokohteiden välillä on tapahtunut vain 
vähän. Merkittävistä uudelleenkohdennuksista on 
voitu sopia lähinnä vain hallitusohjelmaneuvotte
luissa – ja silloinkin lähinnä talouden kasvun myötä 
käyttöön tulevaksi arvioiden uuden pelivaran osalta. 
Kehyksissä erikseen sovittavaksi jäävää jakamatonta 
varausta on jäänyt uudelleenkohdennuksiin käytet
täväksi vain vähän. Tässä suhteessa merkitystä on 
ollut myös niillä erillisillä neuvottelukierroksilla, 
joilla uudelleen kohdennusta varten on haettu me
nosäästöjä lähinnä ministeriöiden harkinnanvaraisista 
menoista. Muilta osin menorakennetta on hallinnut 
jatkuvuuden periaate. Tämä menorakenteen jäyk
kyys ei ole aiheutunut kehysmenettelystä sinänsä. 
Kysymys on pohjimmiltaan ollut koalitiohallituksen 
poliittisista reunaehdoista, jotka ovat estäneet ke
hysten sisäiset uudelleenkohdennukset.

Edellä käsitellyt, hallituksen päätöksentekoa jäy
kistävät, luonteeltaan poliittiset reunaehdot eivät 
ole helposti muutettavissa. On silti paikallaan poh
tia, onko hallituksen päätöksentekoprosesseja mah
dollista kehittää niin, että poliittisen päätöksen
teon ”strateginen ikkuna” olisi avoinna nykyistä 
useammin ja että nykyistä systemaattisemman val
mistelutyön ansiosta päätöksentekijät olisivat myös 
valmiimpia käyttämään hyväkseen hallituksen stra
tegian arviointiin avautuvia mahdollisuuksia. Seu
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raavaksi käsitellään tästä näkökulmasta hallituksen 
kolmea strategista päätöksentekovaihetta: 

 
• Hallitusohjelman valmistelu, siinä käytettävissä 

oleva tietopohja, resurssien uudelleenkohden
nusmahdollisuuksien avaaminen ja ohjelman 
strategisten linjausten vahvistaminen 

• Hallituksen ensimmäisen kehyspäätöksen ja stra-
tegia-asiakirjan laadinta, resurssikohdennusten 
ja politiikkaprioriteettien yhteensopivuuden var
mistaminen sekä poikkihallinnollisten hankkei
den, strategisten lainsäädäntöhankkeiden sekä 
sektoritutkimuksen ja muun politiikkavalmiste
lun, seurannan ja arvioinnin tietopohjan vah
vistaminen

• Hallituksen strategian vuotuinen seuranta ja tar
kistaminen sekä kehysmenettelyssä tehtävien uu
delleenkohdennusten edistäminen 

Hallitusohjelma

Hallitusohjelman merkitys monipuoluehallitusten 
politiikkaa linjaavana asiakirjana on korostunut, kun 
hallitusten ikä on vakiintunut vaalikauden mittai
seksi ja alkuperäisestä ohjelmasta on tullut koali
tiota koossa pitävä kitti. Ohjelman keskeinen asema 
koko vaalikauden politiikan linjaajana asettaa sille 
suuria sisällöllisiä vaatimuksia. Valmisteluproses
sin puutteiden takia näitä vaatimuksia on kuitenkin 
vaikea täyttää. 

Suomessa hallitusohjelmille ei haeta tukea vaa
leissa. Puolueet eivät ennen vaaleja ryhmity kil
paileviksi hallituskoalitioiksi, jotka hakisivat äänes

täjiltä tukea yhdessä laatimilleen hallitusohjelma
linjauksille. Hallituskoalitio määräytyy vaalituloksen 
perusteella. Puolueiden vaaliohjelmat rakentuvat 
erillisistä ohjelmatavoitteista, joiden nostamista eh
dottomiksi kynnyskysymyksiksi vältetään. Hallitus
koalitio muotoutuu vaaleissa suurimmaksi nousseen 
puolueen vetämien tunnustelujen alkuvaiheissa. 
Hallitusohjelmasta sovitaan vasta koalition sisäisissä, 
nopeatempoisissa neuvotteluissa. 

Tällaisin reunaehdoin muodostuvan hallitusoh
jelman valmistelu ja sisäinen rakenne eivät ole kai
kilta osin sopusoinnussa asiakirjan keskeisen merki
tyksen kanssa. Hallitusohjelmaneuvotteluin käytet
tävissä oleva aika on ollut kovin lyhyt. Vaalien ja 
hallituksen muodostamisen välisestä noin kuukau
den ajasta varsinaisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin 
on käytetty vain muutama päivä. Niitä pohjustava, 
koalition täsmennyttyä käynnistynyt valmisteluvai
hekin on rajoittunut pariin viikkoon.

Hallitusohjelmaneuvottelujen tietopohja on ollut 
hajanainen. Puolueet valmistautuvat ohjelmaneuvot
teluihin tahollaan. Ne hyödyntävät omia ja ulko
puolisia asiantuntijoita, ministeriöiden tulevaisuus
katsauksia ja muuta virkatyönä tehtyä materiaalia 
sekä eri intressitahojen hallitusohjelmaa silmällä pi
täen tekemiä esityksiä. Ohjelmaneuvotteluissa puo
lueiden varsinaisilla neuvotteluryhmillä on omat 
asiantuntijansa. Ne voivat lisäksi kuulla etujärjestöjä 
ja muita taustatahoja. Myös virkamiehiä voidaan 
tapauskohtaisesti kuulla. Tällaisessa valmistelussa 
tietopohjan käyttäminen ei välttämättä ole ollut 
kovin systemaattista.
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Hallitusohjelmaneuvotteluissa strategisten po
litiikkalinjausten täsmentämiseen jää aikaa vähän. 
Pääosa ajasta kuluu keskusteluun eri puolueiden 
kynnyskysymyksiksi nostamista yksityiskohdista. Fi
nanssipolitiikan linjan osalta esimerkiksi Vanhasen 
toisen hallituksen ohjelmassa veroperustemuutosten 
koko, josta päähallituspuolueiden kesken vallitsi 
jännite, on sovittu pilkuntarkasti. Budjettimeno
jen osalta edellisen hallituksen hyväksymiin, voi
massa oleviin päätöksiin perustuviin ns. teknisiin 
kehyksiin on puolestaan tehty tasokorotus, jonka 
on arvioitu olevan, lähtökohdaksi otetun, virka
miesarvioon nähden optimistisen kasvuarvion to
teutuessa, sopusoinnussa hallitusohjelmassa tavoit
teeksi asetetun valtiontalouden ylijäämätavoitteen ja 
ohjelmassa sovitun verolinjan kanssa. Näitä nopean 
kasvun varaan rakennettuja menokehyksiä Vanhasen 
molemmat hallitukset sekä Kiviniemen hallitus ovat 
noudattaneet.

Ohjelman valmistelutyötä, siihen liittyvää tie
donhankintaa sekä itse neuvotteluissa sovittuja rat
kaisuja hallitsee hallinnonalakohtaisen jatkuvuuden 
periaate. Merkittäviä kehysten sisäisiä määrärahan
siirtoja ei hallitusohjelmaneuvotteluissa ole tehty. 
Nämä ovat rajoittuneet lähinnä kehystason koro
tuksen luoman liikkumavaran puitteisiin. Kahden 
viimeisen vaalikauden aikana sitä on pyritty lieven
tämään mm. poikkihallinnollisten politiikkaohjel
mien avulla. Näiden merkitys on kuitenkin jäänyt 
käytännössä vähäiseksi. 

Hallitusohjelmat eivät ole olleet kovin tehok
kaita myöskään laajamittaisempien rakenteellisten 
uudistusten toteuttamisen kannalta. Puutteellisen 

etukäteisvalmistelun ja sovittamatta jääneiden po
liittisten näkemyserojen takia uudistukset on pys
tytty linjaamaan hallitusohjelmissa vain yleispiirtei
sesti, keskittyen lähinnä uudistuksille asetettaviin 
yleisiin tavoitteisiin ja joihinkin yksittäisiin, neuvot
teluissa erityisesti esille nousseisiin reunaehtoihin. 
Konkreettinen uudistusmalli on jäänyt jatkovalmis
teluun, jonka yhteydessä esille nousseet käsitys
erot sekä kehysten puitteissa käytettävissä olevan 
rahoituksen riittämättömyys ovat usein johtaneet 
alkuperäisten tavoitteiden kannalta vesittyneeseen 
lopputulokseen. Rakenteellisten uudistusten läpi
vienti on siten törmännyt etukäteisvalmistelun va
javaisuuteen sekä uudistushankkeen puutteellinen 
kytkentä kehysmenettelyyn. 

Hallitusohjelmaprosessin ongelmien korjaami
seksi voitaisiin harkita esimerkiksi seuraavia toi
menpiteitä:

• Varmistetaan nykyistä paremmin, että ohjelma
neuvottelujen käytössä on systemaattinen tieto-
pohja. Neuvotteluissa käytettävissä olevan tiedon 
yhtenäisyyttä, kattavuutta ja laatua parantaisi se 
että asiantuntijoiden tekemä valmistelu ohjau
tuisi organisoidusti ja tehokkaasti informoituna 
neuvottelijoiden käyttöön. Nykyään tämä tieto 
on hajallaan. Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus
ten näkökulma rajoittuu lähinnä omaan hallin
nonalaan. Viime syksynä valtioneuvoston kans
lia laati ensimmäisen kerran oman tulevaisuus
katsauksensa, jossa pyrittiin kokoamaan yhteen 
eri sektoriministeriöiden esittämiä näkökohtia 
sekä avaamaan myös niissä huomiotta jääneitä 
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politiikkaongelmia. Tämä tulevaisuuskatsaus
ten jatkojalostus oli kuitenkin vasta alustavaa.  
 
Hallitusohjelmaneuvotteluiden kannalta hyödyl
listä pohjatietoa tuotetaan muuallakin. Halli
tuskauden kestävän mittavan työpanoksen tu
loksena syntyy tulevaisuusselonteko, joka kes
kittyy yhteen, luonteeltaan horisontaaliseen ja 
tulevien politiikkalinjausten kannalta keskeiseksi 
arvioituun ongelmakokonaisuuteen. Sektoritut
kimus, jonka hyödyntämistä käsitellään myö
hemmin erikseen, tuottaa politiikan suunnit
telun kannalta hyödyllistä tietoa. Ylipäänsä ny
kyistä systemaattisempi tutkimustiedon hyödyn
täminen tarjoaisi ohjelmaneuvotteluihin niissä 
nykyisin paljolti käyttämättä jäänyttä tukea. 
 
Eri lähteistä tarjolla oleva asiantuntijatieto voi
taisiin kanavoida nykyistä tehokkaammin halli
tusohjelmatyön käyttöön neuvottelijoille käyt
töön tarjottavana taustamuistiona, johon pyritään 
puolueettomana asiantuntijatyönä tiivistämään 
neuvotteluiden kannalta keskeisistä asiakysymyk
sistä saatavilla oleva tieto. Tämän eri lähteisiin 
nojaavan taustatyön koordinoijana voisi toimia 
valtioneuvoston kanslia. 

• Järjestetään tilaa nykyistä pidemmälle ja tehok
kaammin järjestetylle hallitusneuvotteluprosessille. 
Hallituksen muodostamista välittömästi edeltä
vän hallitusohjelmaneuvottelun tulisi olla tiivis
tymä ennakkovalmistelusta, joka on lähtenyt te
hokkaasti liikkeelle heti hallituskoalition hahmo

tuttua. Tässä kootaan ohjelmatyön eri osaalueet 
yhteen ja haetaan ratkaisut ennakkovalmiste
lun aikana ratkaisematta jääneisiin asiakohtiin.  
 
Valmistelutyön tehokasta liikkeellelähtöä tukisi 
se, että em. taustamuistio olisi heti tunnustelu
jen alkaessa niitä vetävän suurimman puolueen 
puheenjohtajan ja tulevan pääministerin käytet
tävissä. Hän voisi hyödyntää sitä laatiessaan niitä 
tunnustelut käynnistäviä kysymyksiä, joihin saa
tavien vastauksien perusteella koalitioon osallis
tuvat puolueet valikoituvat. Hallituksen politii
kan kannalta keskeiset strategiset kysymykset ja 
niiden ratkaisuvaihtoehdot voisivat siten nousta 
yhtenäisemmin esiin heti tunnustelujen ensi as
keleella. 

• Ennakkotyötä tehostaisi myös se, että heti käyn
nistyskysymyksiin saatujen vastausten jälkeen 
jatkovalmistelua alkaisivat johtaa koalition muo
dostavien puolueiden puheenjohtajat. Puheenjoh
tajien vetämässä ennakkovalmistelussa tulisi so
pia ensiksikin uuden hallituksen talous- ja finans-
sipoliittisesta linjasta. Tämä kiteytyy sovitettuun 
julkisen talouden ylijäämätavoitteeseen, jonka 
tarkoitus on turvata julkisen talouden kestävyys. 
Tämän ja realistisesti muodostetun talouden 
kasvuarvion kanssa on puolestaan sovitettava 
yhteen veroperusteiden ja menojen muutok
set. Ennakkovalmistelussa on samoin syytä so
pia tärkeimmistä julkisista investointihankkeista. 
Infrainvestointitoiminnan pitkäjännitteisyyden 
sekä niiden luotettavan kustannushyötyarvi
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oinnin turvaamiseksi olisi tarpeen, että hallitus
kauden investointisuunnitelma perustuu pitkän 
ajan, esimerkiksi kahden hallituskauden yli ulot
tuvaan, hankekartoitukseen. Finanssipolitiikan 
linjan tulisi lisäksi sisältää ainakin kuntataloutta 
ja eläkejärjestelmää koskevat periaateratkaisut.  
 
Valmisteluissa tulisi täsmentää pääpiirteiltään 
myös hallituksen keskeiset poikkihallinnolliset 
politiikkakokonaisuudet (prioriteettiteemat) sekä 
linjata niiden ratkaisumallit ja rahoituksen jär
jestely. Ennakkovalmisteluissa sovittaviksi kuu
luisivat luontevasti vielä keskus alue ja pai
kallishallintoa koskevien uudistusten päälinjat. 
 
Keskeistä näissä ennakkovalmisteluissa on osoit
taa uudistusten rahoittaminen finanssipolitiikan 
linjan mukaisten menokehysten puitteissa. Kun 
julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edel
lyttää tällä vuosikymmenellä poikkeuksellisen 
tiukkaa menokuria, ei uudistusten rahoittami
seen ole enää käytettävissä kehystason korotta
misen antamaa pelivaraa. Rahoitus on ratkais
tava kehysten sisällä tapahtuvin siirroin. Juuri 
tämä horisontaalisen uudelleenkohdennuksen 
tarve korostaa puheenjohtajien ohjauksessa ta
pahtuvan ennakkovalmistelun merkitystä. Koke
mus on näet osoittanut, että kehysten sisäinen 
menorakenteen muuttaminen on poliittistesti 
vaikeaa heti sen jälkeen, kun ministeripaikat 
on jaettu. Puolueiden asettamista ministe
reistä tulee siinä vaiheessa hallitsemiensa me
nomomenttien vartijoita, joiden välinen sta-

tus quo ylläpitää menorakenteen jäykkyyttä.
Seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluja varten on 
virkamiestyönä aloitettu julkisen talouden me-
nokartoitus (spending review). Tässä ministeri
öiden yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa on 
tavoitteena tuottaa tietopohjaa budjetin sisäi
siä siirtoja koskevia poliittisia ratkaisuja varten. 
Hanke on kaksiosainen. Toisen osan muodosta
vat hallinnonaloittain laadittavat, kansliapäällik
kökokouksen koordinoimat selvitykset. Toinen 
osahanke taas on talousneuvoston sihteeristön 
koordinoima, valtiovarainministeriön ja val
tioneuvoston kanslian yhteistyönä toteutettava 
osuus. Siinä keskitytään mahdollisuuksiin ko
hottaa eräiden keskeisten, suurelta osin hor
isontaalisten politiikkakokonaisuuksien tehok
kuutta ja vaikuttavuutta. Työssä voidaan käyttää 
hyväksi myös hallinnonalakohtaisten tarkaste
lujen tuloksia. Molempien hankkeiden aineisto 
on tarkoitus tiivistää hallitusohjelmaneuvotte
lijoiden käyttöön tarjottavaan taustamuistioon. 
 
Tehokas ennakkovalmistelu luo pohjan varsi
naisille hallitusohjelmaneuvotteluille. Jotta oh
jelman täsmentämiseen olisi riittävästi aikaa, 
on neuvotteluihin tarpeen varata tähänastista 
käytäntöä pidempi, esimerkiksi viikon mit
tainen aika. Neuvottelujen aluksi olisi lyö
tävä kiinni puheenjohtajien ennakolta valmis
telemat strategiset linjaukset. Vasta tämän 
jälkeen voitaisiin sopia ministereiden mää
rästä, työnjaosta ja ministeripaikkojen jaosta.  
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Tehokas valmisteluprosessi luo edellytykset 
myös sisällöllisesti tähänastisia selkeämmälle 
hallitusohjelmaasiakirjalle. Edellä käsitellyt hal
litusohjelman päälinjaukset voidaan koota siinä 
hallitusohjelman tiiviiksi strategiseksi osaksi, jossa 
sovitaan:

 –Talous ja finanssipolitiikan päälinja (tasapai
notavoite, kehyssääntö ja menojen kokonais
taso, jakamattoman varauksen määrä, keskei
set verolinjaukset) 
 –Hallituskauden keskeiset investointihankkeet 
 –Poikkihallinnolliset prioriteettiteemat, niiden 
toteuttamismalli ja rahoitus (arvio kehyksiin 
sisältyvästä rahoitustarpeesta ja tämän edellyt
tämistä budjetin sisäisistä siirroista)
 –Keskeiset julkisen hallinnon uudistukset 
 –Ministereiden määrä, työnjako ja ministeri
salkkujen miehitys

Ohjelmaneuvotteluissa sovittavat erilliset, pal
jolti eri puolueiden kynnyskysymyksistä muodostu
vat yksityiskohdat voidaan koota ohjelmaasiakirjan 
liiteluonteiseksi lisäosaksi. Tällainen hallitusohjel
man sisällön kaksijakoisuus auttaa hallituspoliittisen 
linjan artikulointia, seurantaa ja arviointia.

Hallituskauden kehys ja hallituksen 
strategia-asiakirja 

Seuraavan hallituksen nimitys tapahtuu alustavan 
aikataulun mukaan 20.5. Tämän jälkeen laaditaan 
hallituskauden menokehykset ja hallituksen strategia-

asiakirja. Näissä operationalisoidaan hallitusohjel
man strategisen osan linjaukset toisaalta resursoin
nin, toisaalta sisällöllisten tavoitteiden toteuttami
sen, seurannan ja arvioinnin osalta. Kehyspäätös 
ja vuoden 2010 budjettiesitys valmistellaan lop
pukevään ja kesän aikana, ja hallitus hyväksyy ne 
elokuussa. Kehyspäätöksen ja budjetin valmistelusta 
vastaa valtiovarainministeriö talouspoliittisen mi
nisterivaliokunnan ohjauksessa ja strategiasiakirjasta 
vastaavasti valtioneuvoston kanslia. Kehyspäätöksen 
ja ohjelman sisällöllisten täsmennysten keskinäisen 
johdonmukaisuuden turvaamiseksi näiden minis
teriöiden on toimittava tiiviissä yhteistyössä tässä 
hallitusohjelman jalkauttamisvaiheessa.

Jatkotyön aikataulu on kireä. Siinä pysyminen 
edellyttää, että jo hallitusohjelman strateginen osa 
ohjeistaa valmistelun riittävän yksiselitteisesti niin 
menorakenteen, siinä tehtävien merkittävien siir
tojen, ohjelman prioriteettihankkeiden rahoituksen 
kuin jakamatta jätettävän varauksenkin osalta. 

Hallitusohjelman strategisia sisällöllisiä linjauk
sia, niiden toteuttamistapaa ja seurantaa täsmentä
vän strategiaasiakirjan aikatauluun kohdistuu risti
riitaisia paineita. Tavoiteltavaa olisi, että asiakirja 
voitaisiin laatia heti loppukevään ja alkukesän ai
kana. Tämä on mahdollista, jos hallitusohjelman 
prioriteettiteemojen sisältö ja rahoituslinjaukset 
ovat riittävän täsmällisiä. Tällöin strategiaasiakirja 
sisällölliset täsmennykset on mahdollista synkrono
ida parhaiten kehysvalmistelun käynnistysvaiheen 
kanssa. Ellei hallitusohjelma anna edellytyksiä näin 
nopeaan aikatauluun, siirtyy strategiaasiakirjan laa
dinta syksyyn budjettiesityksen tultua eduskunnassa 
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hyväksytyksi. Tässäkin vaihtoehdossa tulisi valtio
neuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön tii
viillä yhteydenpidolla huolehtia resurssi ja sisältö
suunnitelman riittävästä synkronoinnista.

Strategia-asiakirjan keskeinen sisältö on:

1. Kooste kehyspäätöksestä
• Hallitusohjelman johdonmukaisen toteuttamisen 

kannalta on olennaista, että resurssien kohden
nukset täsmentävä kehyspäätös ja hallitusohjel
man sisällöllistä toteuttamista linjaava strategia
asiakirja valmistellaan hallitusohjelman pohjalta 
rinnan. Näin voidaan varmistaa sisällöllisten ta
voitteiden ja käytettävissä olevien resurssien väli
nen tasapaino. Strategiaasiakirjaan sisältyy arvio 
prioriteettiteemojen tavoitteiden ja rahoituksen 
yhteensopivuudesta sekä keskeisistä määräraho
jen uudelleenkohdennuksista samoin kuin suun
nitelma näiden seurannasta ja vaikutusarvioista. 

2. Hallitusohjelman prioriteettiteemojen täsmennys 
sekä toteutus- ja seurantasuunnitelma

• Kahdella viime hallituskaudella hallituksen ho
risontaalisten uudistushankkeiden toteuttami
sessa on kokeiltu poikkihallinnollisia politiikka-
ohjelmia. Yleinen todettu arvio, on, että tämä 
toimintamalli ei ole täyttänyt odotuksia (esim. 
Eerola (2010), OECD 2010, VTV (2010). Oh
jelmien tavoitteet ja poliittinen prioriteetti eivät 
ole olleet riittävän selviä. Niiden resursointi ja 
poliittinen ohjaus ovat myös ollut puutteelli
sia. VNK:n KOKKAhankkeessa on päädytty 

siihen johtopäätökseen, että poikkihallinnol
listen politiikkahankkeiden toteuttamisessa on 
yhden, nykyisen kaltaisen mallin sijasta otet
tava käyttöön useampia eri organisointitapoja. 
Hankkeitten toteutus on ratkaistava hallituksen 
strategiassa täsmennettävällä tavalla tapauskoh
taisesti. Kaikissa vaihtoehdoissa on huolehdittava 
tähänastisia politiikkaohjelmia paremmin siitä, 
että hanke on tavoitteiltaan ja reunaehdoiltaan 
riittävän täsmennetty, sen poliittinen prioriteetti 
on korkea ja sen toteuttamiselle on osoitettu 
kehyksissä riittävät resurssit. Myös hankkeen 
seuranta poliittisella tasolla on järjestettävä esi
merkiksi asettamalla se jonkin ministerivalio
kunnan alaisuuteen ja raportoimalla hankkeen 
edistymisestä määräajoin koko hallitukselle. 

3. Lainsäädäntösuunnitelma
• Hallitusohjelman toteuttamisen yhtenä kit

katekijänä on pidetty säädösvalmistelun hi
tautta. Myös sen laatua on arvosteltu. Pa
remman sääntelyn ohjelman yhteydessä on 
päättyvällä hallituskaudella kehitetty menet
telytapoja säädösvalmistelun parantamiseksi 
ja sen poliittisen ohjauksen tehostamiseksi. 
Hallituksen tulisi näiden mukaisesti täsmen
tää strategiassaan politiikkahankkeittensa to
teuttamisen edellyttämä säädösohjelma. Tä
män puitteissa tulisi sovittaa yhteen eri hal
linnonalojen ja eri intressitahojen näkökul
mia, valvoa lainsäädäntöprosessin laatua ja 
turvata laadun ylläpidon edellyttämät valtio
neuvoston yhteispalvelut. Hallituksen tulisi 
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seurata säännönmukaisesti ohjelmansa kan
nalta strategisen lainsäädännön edistymistä.  

4. Hallitusohjelmaa tukeva tutkimus- ja arviointioh-
jelma ja sektoritutkimus 

• Hallituksen prioriteetteja tukevaa sektoritut
kimusta on pyritty päättyvällä hallituskaudella 
uudistamaan perustetun sektoritutkimusneuvot
telukunnan ohjauksessa. Tätä koskevan arvion 
(Harrivirta 2010) samoin kuin tutkimus ja 
innovaationeuvoston vuosia 2011–2015 kos
kevan linjauksen (TIN 2010) johtopäätös on, 
että uudistus ei ole täysin onnistunut tavoit
teissaan. TINin sekä VNK:n vetämän KOKKA
hankkeen linjausten mukaan tulisi ministeri
öiden edustajista koostunut sektoritutkimus
neuvottelukunta korvata uudella, tutkimustie
don hyödyntäjien sekä tutkimus ja innovaa
tioorganisaatioiden edustajien muodostamalla, 
korkean tason toimielimellä. Tämän tehtävänä 
olisi organisoida, käyttöönsä saaman riittävän 
rahoituksen turvin, hallituksen politiikkansa 
tueksi tarvitsema tutkimus arviointityö sekä 
valmistella vuoteen 2020 ulottuva toimintaoh
jelma sektoritutkimuksen rakenteelliseksi ke
hittämiseksi ja sen voimavarojen kohdentami
seksi. Uusi toimielin tarvitsee tuekseen riit
tävin resurssein varustetun sihteeristön. Sikäli 
kuin sektoritutkimusohjelmassa korostuu halli
tusohjelman toteuttamiseen ja seurantaan kyt
keytyvä strateginen tutkimus, on sihteeristön 
luonteva sijoituspaikka valtioneuvoston kanslia. 

• Korkean tason horisontaalisen ohjauselimen 
kokoamisen ohella on tarpeellista huoleh
tia siitä, että sektoritutkimusneuvottelukun
nan perustamien jaostojen ohjauksessa toteu
tettu ministeriöiden välinen tutkimusyhteistyö 
voi jatkua. Tätä tarkoitusta palvelee parhaiten 
ministeriöiden tutkimusvastaavien muodos
tama tutkimusyhteistyöverkosto, jonka orga
nisointi voi tapahtua samoin periaattein kuin 
aiempien jaostojen. Nämä verkostot voivat 
toimia, yhdessä mahdollisten hankekohtaisten 
johtoryhmien kanssa, korkean tason toimie
limen tukena hallitusohjelmaan kytkeytyvän 
strategisen tutkimusohjelman toteuttamisessa. 

• Jotta strateginen tutkimusohjelma voisi toi
mia tehokkaasti uuden hallituksen ohjelman 
toteuttamisen ja seurannan tukena, on välttä
mätöntä, että ohjelman organisointi voi käyn
nistyä välittömästi hallituksen muodostut
tua. Tämä edellyttää, että toimielimen ko
koonpano, tehtävät ja resursointi täsmenne
tään riittävässä määrin jo hallitusohjelmassa.  

5. Hallitusohjelman seurantaindikaattorit 
• Strategisen tutkimusohjelman ohella hallitus tar

vitsee ohjelmansa seurannan tueksi sekä toimin
taympäristössä tapahtuvien muutosten ja uusien 
politiikkahaasteiden ennakoimiseksi myös ajan
tasaista, jäsenneltyä indikaattoritietoa. Laajaan 
käyttöön levinneiden taloudellisen kehityksen 
indikaattoreiden lisäksi on tarpeen kehittää jär
jestelmiä mahdollisimman ajantasaisen ja sys
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temaattisen seurantatiedon saamiseksi myös 
sosiaalisten olojen ja ympäristön kehityksestä 
samoin kuin turvallisuusriskeistä. Indikaattori
luonteista raportointia on kehitetty eri tahoilla, 
ja sitä on koottu Tilastokeskuksen ylläpitämään 
Findikaattoritietokantaan. 

Strategian vuotuinen seuranta ja 
tarkistaminen

Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana hallitusoh
jelmaa arvioitiin ns. puolivälin tarkistuksessa, jonka 
merkittävimmäksi päätökseksi muodostui PARAS
hankkeen käynnistäminen. Vanhasen toinen hallitus 
kokoontui kevättalvella 2009 politiikkariiheen, jossa 
keskeiseksi kysymykseksi nousi julkisen talouden 
kestävyyden turvaaminen. Näistä tarkistuspisteistä 
on saatu myönteisiä kokemuksia. Ministerit pitävät 
säännöllisiä strategisia tilannearvioita tarpeellisina 
(esim. Eerola 2010). 

Väliarviointien menettelytapoja on mahdollista 
kehittää. Edellä hahmoteltu, hallitusohjelman yti
men muodostava strateginen osa sekä sitä sisällön, 
toteuttamisen ja seurannan osalta täsmentävä strate
giaasiakirja tarjoavat tälle hyvän perustan. 

Strategian arvioinnin on syytä olla nykyistä tii
viimpää. Käytössä ollut puolivälin tarkistus ajoittuu 
hallituksen politiikkaagendan kannalta myöhäiseen 
ajankohtaan, kun esimerkiksi vaalikauden kolman
nen vuoden budjetin linjaava kehysvalmistelu on 
sen aikana jo käynnissä. Yksi strategian tarkistus
piste ei sitä paitsi ole välttämättä riittävä hallitus
ohjelman tavoitteiden toteutumisen arvioinnin sekä 
korjaavien toimien suunnittelun ja käynnistämisen 

kannalta. Hallituksen strategiaprosessi ja kehyspro
sessi on toisin sanoen kytkettävä nykyistä tiiviim
min yhteen koko hallituskauden ajan. 

Vastaisuudessa on varauduttava myös siihen, 
että hallituksen on otettava strategiassaan aiempaa 
painokkaammin huomioon talouspolitiikan EUta
son koordinaatio ja euroalueen tilanne. EU:n pii
rissä on sovittu ”eurooppalaisesta lukukaudesta”. 
Sen puitteissa jäsenmaiden edellytetään valmistele
van vuosittain saman, rinnakkaisen aikataulun mu
kaisesti tarkistukset sekä julkisen talouden kestävyy
den turvaamiseen tähtäävään vakausohjelmaansa että 
rakenteelliseen toimenpideohjelmaansa (EU2020). 
Komissio ja neuvosto seuraavat näiden kansallis
ten ohjelmien laadintaa ja antavat niistä palautetta. 
Hallituksen ohjelman, sen mahdollisten tarkistusten 
sekä talouspolitiikan EUtason koordinaation yh
teydessä tehtävien kansallisten linjausten yhteenso
pivuuden varmistamiseksi on paikallaan, että näille 
prosesseille luodaan yhteinen kansallinen tarkistus
piste. 

Strategian tarkistuksen seurannan alle kuulu
vat luonnollisesti myös käynnissä olevat politiikka
hankkeet, niiden kannalta keskeinen lainsäädäntö 
samoin kuin niitä koskeva tutkimus, asiantuntija ja 
indikaattoritieto.
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Näihin hallitusstrategian toteuttamisen tavoittei
siin ja reunaehtoihin on mahdollista vastata seuraa
vin uudistuksin (ks. Kaavio 1):

• Hallitus järjestää toisesta toimintavuodestaan 
lähtien vuotuisen strategiaistunnon. Strateginen 
tarkistus toistuu vuosittain, jolloin hallitusoh
jelman seurantaan ja arviointiin syntyisi jatku
vuutta ja se muodostaisi vahvemman perustan 
ohjelmaa korjaavien tai täydentävien toimien 
suunnittelulle, toimeenpanolle ja seurannalle.  
Strategiaistunnon ajoituksessa on sovitettava 

yhteen eri näkökohtia. Koska strategian toteut
tamisessa on olennaista tiivis kytkentä sisältö ja 
resurssisuunnittelun välillä, on vuotuinen tar
kistuspiste ajoitettava niin, että sen tulokset 
voidaan ottaa huomioon seuraavassa kehys ja 
budjettivalmistelussa. Kehysvalmistelun nykyisen 
aikataulun vallitessa olisi luontevaa, että strate
gian tarkistuspiste ajoittuisi loppusyksyyn ennen 
ministeriöille osoitettujen kehysten laadintaoh
jeiden lähettämistä. Näin kehysohjeissa voitaisiin 
ottaa huomioon strategiaistunnossa mahdollisesti 
päätetyt määrärahojen uudelleenkohdennukset. 
 

Kaavio 1. KOKKA-hankkeen ehdotus hallituksen strate-
giatyöskentelyn vuosirytmiksi. 
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Parhaillaan on kuitenkin harkinnassa kehysval
mistelun aikataulun muutos, joka toteutuessaan 
vaikuttaisi myös strategiaistunnon ajankohtaan. 
Budjettikäsittelyn kehittämistä pohtinut edus
kunnan valtiovarainvaliokunnan työryhmä on 
päätymässä kantaan, jonka mukaan vaalien ta
kia tänä vuonna tapahtuva kehysten ja budjetin 
samanaikainen valmistelu muodostuisi vakinai
seksi käytännöksi. Tämä tulo ja menoarvioesi
tyksen valmistelun ja käsittelyn tehostamistar
koituksessa tehty ehdotus merkitsisi toteutues
saan sitä, että strategiaistunnon luonteva ajan
kohta olisi tammi-helmikuun vaihteen tienoilla. 
 
Kehys ja budjettivalmistelun mahdollinen yh
distäminen korostaa strategiaistunnon merki
tystä. Ellei vuotuista kehysbudjettikierrosta 
pohjusteta kokoavalla strategiaarviolla, on 
vaarana, että tiivis valmistelu muuttuu entistä 
mekaanisemmaksi, strategisen näkökulman 
takaalalle jättäväksi ”bottom up”prosessiksi. 
Talveen ajoittuvalla tarkistuspisteellä on muita
kin etuja. Ajankohta sopisi hyvin myös talous
politiikan EUkoordinaation aikatauluun, koska 
kansallisten ohjelmien laadinta ja niiden EU
kommentointi ajoittuvat juuri kevättalveen ja 
alkukevääseen. Tiivis aikataulu olisi valmiste
lun kannalta sikäli perusteltu, että sen puitteissa 
syyskuun alussa valmistuvan budjettiesityksen 
ja seuraavan talven strategiaistunnon väliin jäisi 
valmistelulle sopiva työskentelyaika. Strategia 
ja budjettivalmistelun informaatiopohjan yhte

näisyyden turvaaminenkin puhuu tiiviin aikatau
lun puolesta.

• Strategiaistunnon keskeisiä aiheita ovat:
 –Talouspoliittisen linjan päivitys ja tarkistus
tarpeet
 –Uusissa kehyksissä tehtävät määrärahojen uu-
delleenkohdennukset 
 –Keskeisten poikkihallinnollisten eteneminen ja 
tarkistustarve
 –Johtopäätökset sektoritutkimuksen ja muun 
arviointityön tuloksista 
 –Keskeisen la insäädännön edistyminen 

• Kehysvalmistelun ja siihen kytkeytyvän budjet
tivalmistelun alla pidettävä strategiaistunto on 
sopiva tarkistuspiste hallituksen koko talouspo
liittisen linjan toteutumista ja tarkistustarpeita 
koskevalle arviolle. Siinä voidaan seurata hal
litusohjelman esimerkiksi työllisyysasteen ko
rottamiseksi tekemien rakenteellisten uudis
tusten etenemistä, arvioida niiden vaikutuksia 
ja käynnistää tarvittaessa uusia toimenpiteitä. 
 
Keskeinen talouspolitiikan linjaus liittyy jul
kisen talouden kestävyysongelmasta johdetun 
valtiontalouden ylijäämätavoitteen riittävyy
den ja toteutumisnäkymien arviointiin. Julki
sen talouden kestävyysongelma koskee koko 
julkista taloutta – valtiota, kuntia ja sosiaali
turvarahastoja. Talouspoliittiset johtopäätök
set liittyvät kuitenkin lähinnä valtiontalouteen 
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sekä niihin toimiin, joilla hallitus voi välilli
sesti vaikuttaa kuntien tai sosiaalivakuutusjär
jestelmien tilanteeseen. Keskeistä tässä tar
kastelussa ovat erityisesti kuntien velvoitteet, 
niissä säädettävät muutokset sekä kuntien val
tionosuudet. Tällaisen kuntatalouden kokonais
käsittelyn lähtökohta on peruspalveluohjelma.  
 
Julkisen talouden kestävyyttä koskevalle on tar
peen asettaa reunaehtoja. Demografisen muu
toksen aiheuttama kestävyysongelma on meidän 
tapauksessamme niin suuri, että on perusteltua 
jaksottaa korjaustoimet yhtä vaalikautta pidem
mälle ajalle. Asteittaisen sopeuttamisstrategian 
puolesta puhuu myös se, että kestävyysongel
man suuruutta koskevat arviot ovat epävarmoja 
ja riippuvat useasta vaikeasti ennakoitavasta 
ja eri suuntaan vaikuttavasta tekijästä. Kestä
vyysvajeen arvioinnissa voi siten tapahtua suu
ria muutoksia, jotka voidaan ottaa tarkistuspis
teessä huomioon. Asteittaiseen sopeuttamiseen 
liittyy toisaalta riski, että arvioitua pahemmaksi 
osoittautuva kestävyysongelma ja julkisen ta
louden heikkeneminen johtavat talouspolitiikan 
umpikujaan, jonka laukaisemisessa ei enää voida 
välttää julkisen talouden rakenteita ja koko 
kansantaloutta ravistelevia sopeuttamistoimia. 
 
Nämä eri suuntaan vaikuttavat riskit voidaan 
ottaa huomioon muodostamalla sopeutta
misstrategia ensi vaiheessa epäsymmetriseksi. 
Tarkistuksina tulisivat kysymykseen vain jul

kisen talouden rakenteellista tasapainoa vah
vistavat lisätoimet. Jos siis julkisen talouden 
rakenteellinen tasapainokehitys osoittautuisi 
arvioitua vahvemmaksi, kestävyysvajeen su
pistamisaikataulua nopeutettaisiin ja ylijäämä
tavoitetta tarkistettaisiin vastaavasti ylöspäin. 
 
Talouspoliittisen linjan arvioinnissa on paikal
laan tarkastella myös yleistä taloudellista ti
lannetta, kuten ulkomaankauppaa, työllisyys, 
hinta ja kustannuskehitystä sekä kilpailuky
kyä. Strategiaistunnossa nousevat näin esille 
myös suhdannetilanteen edellyttämät talouden 
vakauttamistoimet. Talouspolitiikan nykyisen 
säännöstön ydin on kehyssääntö. Tämä lähtö
kohta selventää strategiaistunnon päätöksen
tekotilannetta ja turvaa kehysrajoitteen uskot
tavuuden. Toisaalta suhdannesääntelyn keinot 
valtion menojen osalta rajautuvat kehysten ul
kopuolisten, suhdanneherkkien menojen auto
matiikkaan ja siihen, että kehyskauden sisällä 
ajoitetaan uudelleen kehysrajoitteen alaisia me
noja, lähinnä investointimenoja. Suhdannepoli
tiikan ensisijaisena keinona tulee kysymykseen 
lähinnä veroperustemuutosten ajoitus. Tällai
nen suhdannepolitiikan keinojen priorisointi on 
perusteltua paitsi menokehysten uskottavuuden 
kannalta myös siitä näkökulmasta, että julkis
ten menojen lisäyksillä on taipumus muodos
tua pysyviksi, julkisen talouden kokoa ja vero
rasitusta ajan oloon kasvattaviksi muutoksiksi. 
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Kehysjärjestelmän on väitetty rajaavan liiaksi 
suhdannepolitiikan välineistöä. Se mahdollisti 
kuitenkin suhteellisen mittavat elvytystoimet 
esimerkiksi finanssikriisiä seuranneen taantuman 
aikana 2009. On silti perusteltua kysyä, pitäisikö 
kehysrajoitteesta voida luopua, jos kokonaisky
syntä romahtaa poikkeuksellisen paljon. Mahdol
liset poikkeusmenettelysäädökset pitäisi kuiten
kin sisällyttää itse kehysmenettelyyn. Niissä olisi 
täsmennettävä, millaisin menettelyin esimerkiksi 
ulkopuolista ennalta asetettua asiantuntijatahoa 
kuullen, poikkeuksellisen tilanteen olemassaolo 
todetaan, millaisiin erityistoimiin on mahdollista 
turvautua ja miten nämä tulee tilanteen norma
lisoiduttua purkaa. Talouspolitiikan pelisääntö
jen selventämiseksi ei tällaista poikkeusmenet
telyä ole syytä sisällyttää strategiaistunnon asi
oihin. Strategiaistunnon lähtökohtana tulisi olla, 
että sen arvioinnin piiriin kuuluvat kehysten 
sisäiset siirrot, ei kehysmenojen kokonaistaso.  

• Hallituksen strategisten politiikkaprioriteettien 
toteuttaminen edellyttää kehysmenettelyn tu
kea. Hallitusohjelman yhteydessä kuuluu meno
kehysten tason ohella päättää myös keskeisistä 
niiden sisällä vaalikauden tapahtuvasta voima
varojen siirrosta. Strategian myöhemmän tar
kistamisen kannalta riittävän sisäisen liikkuma
varan säilyttämiseksi on silti tarpeellista, että 
budjettikehysten vuotuinen, uudelleen kohden
nuksiin käytettävissä oleva jakamaton varaus on 
nykyistä suurempi. Olisi lisäksi harkittava, voi

taisiinko hallinnonalat velvoittaa omassa valmis
telussaan jättämään määräosuuden kehyksistään 
strategiaistunnossa allokoitavaksi. Ellei hallitus 
tee näiden varausten suhteen muita päätök
siä, ne jäävät kunkin ministeriön käytettäväksi. 
 
Eräs keino lisätä menojen uudelleenkohdennus
mahdollisuuksia on säännöllinen menoinventaa-
rio, joka kertaluonteisena on parhaillaan tekeillä 
hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi. Voisi 
kuitenkin harkita menettelytavan säännönmu
kaistamista. Näin voitaisiin korjata julkiselle 
hallinnolle ominaista ”kuollutta painoa”: ker
ran käyttöön otettu menoohjelma pyrkii jatku
maan omalla painollaan, vaikka sen alkuperäi
nen perusteltavuus olisikin jo mennyt. Esimer
kiksi Kanadassa säännöllisestä, hallinnonaloit
tain 5 %:n menojen vähennyksiin tähtäävästä 
menoinventaariosta on saatu hyviä kokemuksia. 
Merkittävien uudelleenkohdennusten onnistu
minen edellyttää sekä hallitusohjelmaneuvotte
luissa että hallituskauden aikana vahvaa poliit
tista tukea. Aiemmin kuvatulla tavalla struk
turoiduissa hallitusohjelmaneuvotteluissa uu
delleenkohdennusten edellytyksiä parantaa sen, 
että niitä koskevat päätökset tehdään ennen 
ministerinpaikkojen jakoa. Hallituskauden ai
kana tällaista interregnumtilaa ei ole. Kvar
tettia vastaavalla, hallituspuolueiden puheen
johtajien muodostamalla sisäpiirillä voisi voi
maa kävellä yksittäisten ministereiden yli, jos 
keskeisten prioriteettien rahoittaminen sitä 
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edellyttää. Kysymyksessä on kuitenkin poliit
tisen kulttuurin muutos, jonka aikaansaami
nen monipuoluehallituksessa ei ole helppoa. 

• Vuotuinen strategiaistunto on luonteva foorumi 
valvoa hallitusohjelman kannalta keskeisen lain-
säädäntötyön etenemistä. Sen yhteydessä hal
litus voi myös arvioida kootusti politiikkansa 
vaikutuksia sekä ympäristön muutosten esille 
nostamia tarkistustarpeita. Tässä voidaan hyö
dyntää kootusti ja systemaattisesti sektoritutki-
musta ja muuta hallituksen politiikan kannalta 
merkityksellistä tutkimus ja asiantuntijatietoa. 
On tarkoituksenmukaista, että hallitusohjel
man kannalta keskeisen lainsäädännön ja tut
kimuksen etenemistä strategiaistunnolle rapor
toivat erilliset, näiden toimintojen ohjauksesta 
vastaavat korkean tason toimielimet, joissa on 
mukana asiantuntijoita ja hallituksen edustajia.  

• Hyvä valmistelu on strategiaistunnon onnistumi
sen edellytys. Se voisi periaatteessa tapahtua hal
lituspuolueiden puheenjohtajien muodostaman 
hallitustyöskentelyn ytimen, ”kvartetin” tai vas
taavan, ohjauksessa. Tällä epävirallisella elimellä 
ei kuitenkaan ole ollut päätösten etukäteisval
mistelussa institutionaalista asemaa. Sillä ei liioin 
ole käytettävissään omaa valmistelukoneistoa. 
 
Toinen, käytännössä toimivampi vaihtoehto val
mistelun poliittiseksi ohjauselimeksi on talous-
poliittinen ministerivaliokunta. Tällä lakisäätei

sellä ministerivaliokunnalla on keskeinen rooli 
valtiontalouden ohjauksessa. Sen käsittelemien 
asioiden valmistelussa on vakiintuneet menette
lytavat. Vuotuisen strategiaistunnon valmistelu 
asettaisi uudentyyppisiä vaatimuksia valiokunnan 
valmistelutyölle, jossa perinteisesti on korostu
nut yksittäisten hankkeiden määrärahojen käsit
tely. Strategiaistunnon onnistumisen kannalta 
olennaista on pääministerin ja valtiovarainmi
nisterin kiinteä yhteistyö, jota tukee kumman
kin tahon asiantuntijoiden yhteinen valmiste
lutyö. Strategisten linjakysymysten käsittelyssä 
ministerivaliokunnan puheenjohtajana toimivan 
pääministerin rooli korostuu erityisesti. Tämä 
edellyttää, että hän voi seurata istunnon valmis
telua kiinteästi.

• Strategiaistunnon hyväksymä, kehys ja budjet
tikierroksen lähtökohtana oleva talouspoliittinen 
linja keskeisine rakenne ja uudelleenkohden
nusratkaisuineen voidaan saattaa kevätistunto
kaudella sopivaksi katsottavalla menettelytavalla 
myös eduskunnan tietoon samoin kuin istunnon 
arvio hallitusohjelman toteutumisesta. Eduskun
nalle tulisi tässä yhteydessä antaa mahdollisuus 
myös keskustella hallituksen linjauksista. 

Lopuksi

Demografinen muutos, talouden rakennekehityksen 
ongelmat, ulkoisen ympäristön arvaamattomuus ja 
eurooppalainen integraatiokehitys asettavat suuret 
vaatimukset seuraavan hallituksen strategiselle pää
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töksentekokyvylle. Julkiselta sektorilta odotetaan 
perustellusti panostuksia ongelmien ratkaisemiseksi 
ja uusien kehitysmahdollisuuksien avaamiseksi. Jul
kisen talouden kestävyyttä vaarantamatta tähän ei 
kuitenkaan ole liikkumavaraa. Kun myös kokonais
veroasteen korottamismahdollisuudet ovat kestä
vyysvajeen mittaluokkaan nähden pieniä, on uudet 
menotarpeet pystyttävä rahoittamaan muita menoja 
vähentämällä. Muutosalttiissa ulkoisessa ympäris
tössä ja meneillään olevassa EUintegraation mur
rosvaiheessa hallitukselta edellytetään myös kykyä 
tarvittaessa nopeaan strategian uudelleenarviointiin 
ja toimintalinjan muutoksiin.

Näihin haasteisiin vastaamisessa on perimmäl
tään kysymys hallituksen poliittisesta toimintaky
vystä. Merkitystä on tosin myös päätöksenteko
prosesseilla, hallituksen asialistan muotoutumisella 
sekä sen valmistelulla. Valtioneuvoston kanslian 
KOKKAhankkeessa on pyritty paikantamaan stra
tegisia tarkistuspisteitä, joissa voitaisiin käsitellä hal
litusohjelmaa, sen toteutumista ja uusien avausten 
tarvetta sekä laajojen, poikkihallinnollisten hankkei
den rahoitusta ja menojen uudelleenkohdennuksia. 
Keskeisinä ”strategisina ikkunoina” ovat nousseet 
esiin hallitusohjelman rakenne ja sen laadintapro
sessi sekä talouspoliittisen ministerivaliokunnan oh
jauksessa valmisteltava hallituksen ohjelman vuosit
tainen tarkistuspiste, strategiaistunto.

Julkisen talouden kestävyysrajoitteen puitteissa 
tapahtuvien uudelleenkohdennusten ja poikkihal
linnollisten hankkeiden rahoituksen kannalta olen
naista on tiivis kytkentä hallitusohjelman sisällöllis
ten tavoitteiden sekä julkisen talouden ohjausjärjes

telmän välillä. Valtiontalouden kehysmenettely on 
sinänsä avoin kehysten sisällä tapahtuville siirroille. 
Jotta tätä mahdollisuutta todella käytettäisiin hy
väksi, on päätökset valmisteltava huolellisesti so
vittaen yhteen niiden taloudelliset reunaehdot sekä 
sisällölliset tavoitteet. Hallitusohjelman kuuluu esit
tää selväpiirteinen, uskottava linjaus julkisen talou
den kestävyyden palauttamiseksi. Näin muodostuu 
julkisen talouden ylijäämätavoite. Tämän kanssa on 
puolestaan sovitettava yhteen valtiontalouden sekä 
koko julkisen talouden tulo ja menoperusteet, mu
kaan lukien valtion menokehykset. Näin rakennetun 
finanssipoliittisen linjan toteutumista, taloudellisen 
ympäristön kehitystä sekä uusien toimenpiteiden 
tarvetta arvioidaan hallituksen strategiaistunnossa 
vuosittain.

Hallitusohjelman strategisen osan tulee sisältää 
keskeisten hallinnollisten uudistusten osalta myös 
verotuksessa ja sosiaaliturvajärjestelmässä toteutet
tavat rakenteelliset uudistukset, määrärahojen siir
rot sekä laajamittaisten poikkihallinnollisten hank
keiden ja infrainvestointien rahoitussuunnitelman. 
Uudelleenkohdennusten edellyttämän horisontaa
lisen liikkumavaran turvaamiseksi hallitusohjelman 
strateginen osa tulisi päättää ennen ministeripaik
kojen jakoa.

Vuotuisessa, luontevimmin talvikuukausiin ajoit
tuvassa strategiaistunnossa päivitetään taloudellinen 
ja sosiaalinen kehityskuva, arvioidaan hallitusohjel
man toteutumista ja linjataan käynnistymässä oleva, 
seuraavaa vuotta koskeva kehys ja budjettivalmis
telu sekä siihen sisältyvät painopistemuutokset. Uu
delleenkohdennusten edellytysten parantamiseksi 
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kehyksissä tulisi olla tähänastista merkittävämpi ja
kamaton varaus. Myös olemassa olevien menooh
jelmien jatkamista sekä niiden tehokkuuden ja vai
kuttavuuden parantamista pitäisi arvioida nykyistä 
systemaattisemmin säännöllisesti toteutettavan me
noinventaarion avulla.

Hallituksen strategian laadinta sekä sen toteut
taminen, arviointi ja uudistaminen tarvitsevat tu
ekseen myös tehokasta säädösvalmistelua sekä sys
temaattista tutkimus ja arviointityötä. Vuotuisessa 
strategiaistunnossa on tarpeen käsitellä erillisen, ko
koavan asiantuntijavalmistelun pohjalta myös näiden 
oheisprosessien tilaa, tuloksia ja kehittämistarpeita.

Hallituksen strategian johdonmukainen toteut
taminen edellyttää saumatonta yhteistyötä päämi
nisterin ja valtiovarainministerin välillä. Valtio
neuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön on 
koordinoitava strategiaasiakirjan ja kehyspäätöksen 
valmistelu strategiaistuntoa varten niin että halli
tusohjelman prioriteetit ovat toteutettavissa kehys
rajoitteen puitteissa. Näköpiirissä olevassa tulevai
suudessa tämä edellyttää huomattavia muutoksia 
menorakenteessa. Talouspoliittinen ministerivalio
kunta vastaa luontevimmin tällaisten julkisen talou
den strategisten kysymysten valmistelun poliittisesta 
ohjauksesta.
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