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EVA haluaa lopettaa holhouksen 

Elinkeinoelämän valtuuskunta: Hyvinvoin
nin parempi huominen. EVA-raportti julki
sesta sektorista. Helsinki 1994. 

Elinkeinoelämän järjestöjen EV A on julkaissut 
oman paperinsa hyvinvointi valtiosta ja julkises
ta sektorista. Raportin käsittely tiedotusväli
neissä on Kansan Uutisia myöten ollut kiit
tävää, jopa kritiikittömän hymistelevää. Kiel
tämättä raportissa on hyviäkin puolia. On 
myönteistä, että elinkeinoelämä osoittaa kiin
nostusta julkista sektoria kohtaan ja on hyvä, 
että reseptiksi ei ehdoteta yksioikoista leikkaus
linjaa vaan painopistealueiden etsintää. Kaik
kien on varmasti helppo yhtyä siihen, että julki
sen sektorin pitäisi olla dynaaminen, tehokas ja 
joustava, ja että aktiivista kansalaisyhteiskuntaa 
pitää edistää ja holhousta vähentää. Raportin 
ongelma on kuitenkin, että sen teksti jää 
enimmäkseen kellumaan niin yleiselle tasolle, 
ettei sillä ole juuri mitään merkitystä. 

Raportin argumentaatio 1: yleistykset 

Raportin alussa varoitetaan siitä, että paraneva 
taloutemme voi tuudittaa yksinkertaisimmat 
kansalaiset luulemaan julkisen talouden enem
pää saneerausta tarpeettomaksi ("Entinen meno 
palaa heti, jos ja kun talous vähänkin elpyy.") 
Tällainen väärä käsitys torjutaan kuitenkin 
ponnekkaasti vetoamalla mm. seuraaviin seik-
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koihin: "keskitetyn ja byrokraattisen mallin 
toimintakyky on huono muuttuneissa oloissa", 
"hyvinvointijärjestelmässämme on vakavia 
heikkouksia", "uusien toimintatapojen läpimur
ron seurausvaikutukset" pakottavat muutokseen 
jne. Lisäksi todetaan julkisen sektorin aiem
man toiminnan ja laajuuden olevan osasyylli
nen lamaan, joka taas on "suurelta osin henki
sen laitostumisen kriisi". Oikeastaan missään 
kohdin ei pyritä näitä väittämiä täsmentämään 
eikä perustelemaan (ellei Paavo Haavikon 
siteeraamista katsota perusteluksi). Lukija jää 
ihmettelemään, mitä tarkoittavat muuttuneet 
olot, vakavat heikkoudet ja henkinen laitostu
minen. Selväksi kuitenkin tulee, että niiden 
vuoksi on alennettava veroja, supistettava tu
lonsiirtoja ja palvelutuotantoa ja lisättävä 
käyttäjämaksuja. Joitakin taulukoita ja kuvioita 
esitetään tukemaan raportin vaatimuksia. 

Raportin argumentaatio 2: perustelut 

Keskeinen ja usein toistuva väite raportissa on 
suomalaisen verotuksen sietämättömän korkea 
taso, jota kansainvälistymisen paineissa on 
alennettava eli ns. verokilpailuargumentti. Jää 
kuitenkin epäselväksi, miten Hollanti ja Tanska 
ovat kyenneet ylläpitämään jopa korkeampaa
kin verotuksen tasoa EU:n jäseninä ja miksi me 
emme siihen pysty. Raportti katsoo myös, että 
kilpailukyky jotenkin kärsii suuresta julkisesta 
sektorista. Tarkempi lukeminen osoittaa tosin, 



että huoli koskee lähinnä paisunutta sosiaalitur
vaa, ei niinkään työvoiman uusintamista ja 
yritystoiminnan tukemista. Näissä toimissa 
EVA kaipaa vahvaa ja tehokasta julkista sekto
ria. Voidaan myös perustellusti väittää, että täl
lä alalla Suomen julkinen sektori on aina ollut
kin toimekas. Meillä on tarvittu vahvaa valtio
ta pönkittämään horjuvaa elinkeinoelämää. 

Raportissa pahoitellaan sitä, että Euroopas
sa yleensä ja Suomessa erityisesti verot ja 
palkat ovat korkeat ja työaika lyhyt verrattuna 
Japaniin ja USA:an. Tämän katsotaan haittaa
van kilpailuedellytyksiä; ihmiset viettävät liian 
mukavaa elämää. EVA tuntuu ajattelevan, että 
Euroopassa elintasoa olisi nyt laskettava, että 
sitä voitaisiin joskus nostaa. Samalla EV Alta 
unohtuu, että korkeasta tulotasosta huolimatta 
japanilaisten ostovoima on heikko ja että 
Yhdysvalloissa työntekijöiden reaalitulot eivät 
ole kasvaneet lainkaan vuoden 1973 jälkeen. 
Tämän kaltainen uusmerkantilismi tuntuu 
levinneen laajalle. Siinä taloudellisen toi
minnan päämääränä nähdään kauppablokkien 
välinen kilpailu eikä suinkaan yleisen hyvin
voinnin edistäminen. 

Laitoskeskeisyyden turmiollisuus on toinen 
läpikäyvä teema. EV An termien mukaan yh
teiskunta holhoaa jäseniään kehdosta hautaan ja 
siten passivoi nämä. Saattaa olla, että jos esim. 
mieli sairaat, vaikeavammaiset ja dementikot 
poistettaisiin laitoksista, yksityinen aloitteelli
suus ja talouden dynamiikka lisääntyisivät: 
rikkaammat voisivat palkata vartijoita ja hoita
jia ja köyhemmät voisivat hoitaa itse omat 
vaivaisensa ahtaissa asunnoisaan. Silti on 
epäselvää, miten yleinen hyvinvointi tästä para
nisi. Käytännössä EVAn tähtäimessä lienee 
kunnallinen päivähoitojärjestelmä, vaikka tätä 
ei tohditakaan raportissa selvästi sanoa. 

Kolmas teema raportissa on korkean vero
tuksen ja hyvän sosiaaliturvan turmiolliset 
insentiivivaikutukset. Ruotsalaisen SNS:n ra
portista on kopioitu kuvio osoittamaan tästä 
seuraavaa yleisen surkeuden noidankehää, jossa 
korkea verotus johtaa alhaiseen tuotantoon. 
Tällaisesta riippuvuudesta ei kuitenkaan ole 
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olemassa juuri mitään luotettavaa evidenssiä. 
Korkea verotus voi yhtä hyvin lisätä kuin 
vähentää työmotivaatiota. On myös selvää, että 
on korkean tulotason maita, joissa on korkea 
verotus (Tanska, Ruotsi, Hollanti, Saksa, Rans
ka) ja toisia joissa verotus on alhaisempi (Sveit
si ja USA). Verotuksen taso ei niinkään kerro 
talouden tehokkuudesta kuin kansalaisten 
halusta tasata tuloeroja. Verojahan ei yleensä 
kaadeta Kankkulan kaivoon vaan jaetaan edel
leen tulonsiirtoina ellei niillä tuoteta palveluita. 

Raportin todellinen viesti 

Dynaamisen sanahelinän lomasta raportin 
todelliseksi viestiksi hahmottuu, että elinkei
noelämä jostakin syystä toivoo alhaisempia 
veroja ja työnantajamaksuja, alhaisempia so
siaaliturvan etuuksia, väljempää tes-käytäntöä 
sekä julkisten palvelujen, liikelaitosten ja yri
tysten ainakin osittaista yksityistämistä. Lisäk
si halutaan korottaa sosiaalivakuutus- ja palve
lumaksuja vastaamaan paremmin todellisia 
kustannuksia. Tällaisten muutosten oletetaan 
edistävän dynaamisen ja kansainvälistyvän 
kansalaisyhteiskunnan esiinmarssia. 

Vaietut asiat 

Raportissa jäävät monet asiat vaille huomiota. 
Korkeaa tuloverotusta surkuteltaessa unohde
taan verotuksen rakenne eli se, että Suomessa 
maatalous, omistaminen ja yritystoiminta ovat 
vain lievästi verotettuja tai jopa subventoituja. 
Keskittyessään sosiaalimenojen kritisointiin 
raportti vaikenee täysin elinkeinotuista. Y ritys
toiminnasta puhuttaessa valitellaan vain "by
rokratiaa ja sääntelyä". Ehdotettujen toimien 
ilmeisistä tulonjakovaikutuksista vaietaan häve
liäästi, puhumattakaan muista ongelmista. 

Raportti ei myöskään suostu näkemään sitä 
mahdollisuutta, että nykyisen kaltainen hyvin
vointivaltio saattaa itse asiassa juuri heijastaa 
kansalaisyhteiskunnan demokraattisesti ilmai-
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semaa tahtoa. Onhan varsin mahdollista, että 
riskiä kaihtavat taIoudenpitäjät preferoivat 
julkista sosiaali vakuutusta ja palvelutuotantoa 
riskipitoisempiin vaihtoehtoihin nähden. EVA 
kuittaa tämän mahdollisuuden toteamalla, että 
"julkinen sektori pääsi laajentumaan liikaa, kun 
poliitikot eivät uskaltaneet vastustaa äänestä
jiensä toiveita". 

Jos toiminta on tehokasta, on samantekevää 
kuuluuko se julkiseen vai yksityiseen sektoriin. 
Tehokkuudesta raportti kuitenkin lähes tyystin 
vaikenee .. Toisaalta sanotaan, että julkinen sek
tori toimii suhteellisen tehokkaasti, toisaalta 
kuitenkin väitetään, että tulos on huono "kun 
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tarkastellaan kokoa, kustannuksia ja tuloksia". 
Mihinkään tutkimustuloksiin ei tietenkään 
missään kohdin viitata, annetaan vain ym
märtää että julkisten menojen bkt-osuus ja 
julkisen sektorin työvoimaosuus ovat kohtuut
toman suuret. Sanomattakin on selvää, että ra
portissa käytetään näiltä osin vuosien 1992 ja 
1993 lukuja eikä suinkaan pitkän ajan keskiar
voja, joista suhdannetekijöiden vaikutus olisi 
putsattu pois. 

Jaakko Kiander 




