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Julkinen sektori ja hyvinvointiyhteiskunta 
pesäeron partaalla* 

SEIJA PARVIAINEN 

1. Johdanto 

Suomessa hyvinvointijärjestelmästä on vastan
nut pääosin julkinen sektori eli valtio ja kunnat. 
Siksi hyvinvointivaltion vakavin ongelma on 
nyt julkisen talouden pahoinvointi. Julkiset 
menot ovat laman myötä lisääntyneet ja tulot 
vähentyneet. Valtio on joutunut velkakiettee
seen. 

Vuodesta 1991 lähtien on hillitty julkisten 
menojen kasvua säästötoimenpitein. Samaan 
aikaan on käynnissä jo 1980-luvun lopulla aloi
tettuja rakenteellisia uudistuksia julkisen sekto
rin koon pienentämiseksi, sen toiminnan tehos
tamiseksi ja kannustinjärjestelmän muuttami
seksi. Säästöt ja uudistukset ovat herättäneet 
huolta koko suomalaisen hyvinvointijärjes
telmän tulevaisuudesta. 

Julkisen talouden ja hyvinvointijärjestelmän 
kriisi on varsin sekava vyyhti. Osa ongelmista 
on peräisin jo ennen lamaa tehdyistä julkisia 
menoja lisänneistä lainmuutoksista, osa on suo
raan laman seurausta. Huolta aiheuttavat myös 

* Kiitän kommenteista tutkija Seija Ilmakunnasta, 
professori Erkki Koskelaa ja vs. tutkimuspäällikkö 
Aino Salomäkeä. Lisäksi olen kiitollinen lukuisille 
muille asiantuntijoille saamistani tiedoista ja 
neuvoista. Esitetyistä näkemyksistä sekä mahdolli
sista virheistä vastaa yksin kirjoittaja. 

220 

vasta tulevaisuudessa häämöttävät vaikeudet 
joihin varautumista pidetään välttämättömän~ 
jo nyt. 

Toimenpiteissä sekoittuu kaksi erilaista pro
sessia, joissa molemmissa on sekä pragmaatti
sia että poliittis-ideologisia elementtejä. Jo en
nen lamaa aloitettiin hallinnollinen uudistustyö, 
jonka aikaansaamat muutokset on tarkoitettu 
pysyviksi. Suhdanneluonteiset makrotaloudel
lisista rajoitteista johtuvat säästötoimet sekä 
korotukset veroissa ja maksuissa jäänevät osit
tain tilapäisiksi. Perimmältään on kysymys 
siitä, että vastuuta hyvinvointipalvelujen tarjoa
misesta, tuottamisesta ja rahoittamisesta jaetaan 
uudelleen. 

Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan sellaista 
demokraattista ja varsin vaurasta valtiota, jonka 
keskeisenä tavoitteena on vastuunkanto kansa
laisten sosiaalisesta turvallisuudesta sekä tasa
arvon edistäminen (Uusitalo 1993). Sille on 
tyypillistä julkisten palvelujen tarjonta sekä 
tuloerojen tasoittaminen verotuksen ja sosiaali
turvaetuuksien avulla. Hyvinvointivaltion his
torian on katsottu alkaneen noin sata vuotta 
sitten Saksasta Bismarckin sosiaaliturvaohjel
mista. 

Hyvinvointiyhteiskunta on käsitteenä laa
jempi. Se sisältää ajatuksen, että on olemassa 
muitakin kuin valtiokeskeisiä tapoja organisoi
da hyvinvoinnin tuottaminen. Käytännössä hy-



vinvointijärjestelmät ovatkin muodostuneet eri
laisiksi eri maissa riippuen niiden yhteiskunnal
lisista rakenteista, kulttuurieroista ja perinteistä. 

Tässä katsauksessa esitetään tiivis yhteen
veto suomalaisen hyvinvointijärjestelmän vii
meaikaisista muutoksista sekä niistä käydystä 
keskustelusta, josta tähän esitykseen on valittu 
vain muutamia keskeisiä teemoja kuten julkisen 
sektorin optimaalinen koko ja tehtävät sekä 
naisten näkökulma hyvinvointijärjestelmään. 
Keskustelun taustaksi luodaan katsaus myös 
vaihtoehtoisiin hyvinvointimalleihin sekä ver
rataan suomalaista mallia muissa pohjoismaissa 
sekä EU-maissa yleisiin järjestelmiin. 

2. Ongelmia, syitä ja seurauksial 

Suomen julkisen talouden vaikeudet voidaan 
jakaa suhdanneautomatiikasta johtuviin, pää
tösperäisiin ja rakenteellisiin. Rajanveto on 
epäselvä, sillä esimerkiksi julkisten menojen 
suuri osuus bruttokansantuotteesta, korkea ve
roaste ja velkaantuminen ovat suureksi osaksi 
laman seurauksia. Samalla niitä pidetään laman 
vaikutuksia kärjistävinä rakenteellisina ongel
mina. 

Suhdanneautomatiikka tarkoittaa, että julki
sen sektorin tulot ja menot muuttuvat automaat
tisesti suhdannevaihtelujen mukaan ilman eri
tyisiä päätöksiä. Suhdanneautomatiikassa on 
nähty sekä myönteisiä että kielteisiä ominai
suuksia. Se aiheuttaa julkisen talouden tasapai
noa horjuttavia vaihteluja tuloissa ja menoissa. 
Toisaalta se tasoittaa suhdanteita, kun taloudel
lisen kasvun hidastuessa julkisten kulutus
menojen kasvu ylläpitää kotimaista kysyntää ja 
verokertymien supistuminen alentaa nettove
roastetta. 

Suome~ julkisen sektorin lyhyen aikavälin 
ongelmana on yksinkertaisesti se, että menot 
ovat olleet jo usean vuoden ajan suuremmat 

1 Tässä esityksessä ei puututa sen enempää laman tai 
pankkikriisin syihin, vaan näitä tarkastellaan ainoas
taan julkisen talouden ongelmien lähteinä. 
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kuin tulot. Taloudellinen kasvu hidastui Suo
messa voimakkaasti vuonna 1990 ja kääntyi 
seuraavana vuonna negatiiviseksi. Verotulojen 
kasvu pysähtyi, mutta menot kasvoivat erityi
sesti työttömyyden nousun seurauksena. Julki
nen talous ajautui vuoden 1991 aikana suureen 
epätasapainoon. 

Työttömyyden aiheuttamien välittömien 
kustannusten on arvioitu olevan Suomessa noin 
33 miljardia markkaa vuodessa. Suurin meno
erä on työttömyysturva, mutta kustannuksia 
aiheuttavat myös aktiiviset työllistämistoimen
piteet, toimeentulotuki ja työttömyyseläkkeee. 
(STM 1994). 

Vuonna 1992 menoja lisäsi myös pankki
kriisi. Valtion osuus maksetusta pankki tuesta 
oli tuolloin samaa suuruusluokkaa kuin työttö
myysmenot (noin 22 mrd mk). Pankkituen 
lopullista määrää on vielä mahdoton arvioida. 
Tällä hetkellä siihen on sitoutunut 15 prosenttia 
bruttokansantuotteesta eli 83 miljardia mark
kaa, jos mukaan lasketaan jo maksettujen 40 
miljardin markan lisäksi takausten yms. muo
dossa tehdyt pankkitukisitoumukset. Vuonna 
1994 pankeille maksettaneen tukea valtion bud
jetista arviolta 7 miljardia markkaa (VM 1994). 

Päätösperäisillä ongelmilla tarkoitetaan no
pean talouskasvun aikana tehtyjä lainmuutok
sia, joilla lisättiin julkisen sektorin palveluja ja 
tulonsiirtoja. Koko 1970- ja 1980-luvun ajan 
julkisten kulutusmenojen ja tulonsiirtojen kes
kimääräinen vuotuinen kasvu ylitti bruttokan
santuotteen kasvun. 

Velkaantuminen3 on ollut itse itseään kas-

2 Suomalaisen laman erikoisuuksiin kuuluu, että työl
listämismäärärahoja on jäänyt viime vuosina 
käyttämättä satoja miljoonia markkoja. (Ks. Valtion 
tilintarkastajain kertomukset eduskunnalle). 

3 Velat on esitetty bruttolukuina. Vielä 1993 julkisel
la sektorilla oli netto saatavia ja vasta tänä vuonna 
nettovelkaa. "Saatavista" huomattava osa on kuiten
kin rahastoituja työeläkkeitä. Valtiolla myös netto
velka on lähes 50 % bkt:sta. Kunnilla nettovelka on 
vain noin kolmannes bruttovelan määrästä. 
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Taulukko 1. Bruttokansantuotteen, tulonsiirtojen ja 
julkisten kulutusmenojen keskimääräinen kasvu 
vuodessa 1970-79 ja 1980-89, % 

1970-79 

1980-89 

BKT 

3.6 

3.2 

Lähde: Salomäki, V ATT 

Tulon
siirrot 

7.7 

6.6 

Julkiset 
kulutus
menot 

5.4 

4.5 

vattava prosessi, sillä korkomenojen kasvu on 
kasvattanut budjettialijäämää ja johtanut lisä
velkaantumiseen. Valtion bruttovelka oli vuo
den 1993 lopussa noin 54 prosenttia (260 mrd 
mk) bruttokansantuotteesta. Koko julkisen sek
torin velka oli 63 prosenttia (296 mrd mk) ja 
sen arvioidaan nousevan vuoden 1994 loppuun 

mennessä lähes 74 prosenttiin (368 mrd mk) 
bruttokansantuotteesta. (VM 1994.) 

Kuntien velkaantuminen on pysynyt parem
min hallinnassa, sillä velanotto investointeihin 
on ollut viime vuosina vähäistä. Kuntien laina
kanta vuoden 1993 lopussa oli 32 miljardia 
markkaa, mikä vastaa vain noin 10 prosenttia 
julkisen sektorin koko velasta. Valuuttamääräi
sen lainan osuus koko julkisen sektorin velasta 
on noin kaksi kolmasosaa. Markan ulkoisen 
arvon muuttuminen vuosina 1991-1993 on 
muuttanut ulkomaisen velan markkamääräistä 
arvoa karkeasti arvioiden yhteensä noin 20 
prosenttia 

Valtion korkomenot olivat vuonna 1993 yli 
14 miljardia markkaa (niistä 10 mrd mk ulko
maille) ja niiden kasvuvauhti on lähes 5 miljar
dia markkaa vuodessa. Kasvaneilla korkome
noilla on myös välillisiä vaikutuksia taloudelli
seen kehitykseen. Kun valtion luottokelpoisuus 
vähenee huonon talouskehityksen vuoksi, ra-

Kuvio 1. Julkiset kokonaismenot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 
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Kuvio 2. Suomen valtion velka, valtion ulkomainen velka ja koko ulkomainen velka suhteessa bruttokansan
tuotteeseen vuosina 1980-1994, % 
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hoituskustannukset nousevat. Tämä heikentää 
samoilla rahoitusmarkkinoilla valtion kanssa 
kilpailevan yksityisen sektorin asemaa. 

Julkista sektoria uhkaa pidemmällä aikavä
lillä myös huomattava eläkemenojen kasvu. 
Eläkeläisten määrä suhteessa työikäiseen väes
töön tulee kasvamaan huomattavasti, kun suu
ret ikäluokat tulevat eläkeikään vuoden 2010 
paikkeilla. Tämä johtaa yhteiskunnan nk. huol
tosuhteen heikkenemiseen. 

Erityisenä ongelmana ovat rahastoimatto
mat eläkevastuut. Eläkerahastot kattavat (5 % 
reaalikorolla) alle kolmasosan tulevista eläk
keistä (Parkkinen 1993). Osa eläkesitoumuksis
ta on tähän saakka jätetty tulevien sukupolvien 
huoleksi. Järjestelmä on toiminut hyvin nopean 
väestönkasvun oloissa, mutta syntyvyyden 
laskiessa ongelmaksi ovat tulleet ikäluokkien 
suuret kokoerot. Yhä pienemmät ikäluokat jou-

tuvat kustantamaan selvästi itseään suurempien 
ikäluokkien eläketurvan. 

Eläkelaskua lisää eliniän jatkuva pidentymi
nen ja alhainen eläkkeellesiirtymisikä, joiden 
seurauksena kokonaiseläkeaika on pidentynyt. 
Lisäksi viime vuosina on parannettu eläke
etuuksia lainmuutoksilla. Eläkkeiden osuus so
siaalimenoista on jo nyt noin 40 prosenttia ja 
eläketurvamenojen määrän on arvioitu kolmin
kertaistuvan Suomessa vuoteen 2030 mennessä, 
ellei eläkelainsäädäntöä muuteta (Parkkinen 
1993). Eläkeongelma on siten hyvinvointijär
jestelmän kestävyyden ydinkysymyksiä. 

Verotuksen taso ja rakenne, hyvinvointipal
velut sekä tulonsiirrot kotitalouksille ja yrityk
sille vaikuttavat esimerkiksi työvoiman tarjon
taan ja kysyntään sekä säästämis- ja investoin
tikäyttäytymiseen. Päivähoidon järjestäminen 
kannustaa työhönosallistumista ja opintotuet 
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koulutuksen hankkimista. Kuitenkin eräillä 
hyvinvointivaltion piirteillä katsotaan olevan 
myös kielteisiä insentiivivaikutuksia, jotka joh
tavat tehottomuuteen ja moral hazard -on
gelmiin. Suomessa koetaan erityisen ongelmal
liseksi suuret verokiilat (esim. Lehtinen 1994) 
sekä työ- ja pääomatulojen erilainen verokohte
lu. Työttömyysturvajärjestelmässä on piirteitä, 
jotka vaikeuttavat etenkin tilapäistä työllisty
mistä. Elinkeinotuet vääristävät kilpailua. 

Kansainvälistyminen aiheuttaa uudenlaisia 
insentiiviongelmia. Yritysten sijoittumista oh
jaa mm. niiden verotuskohtelu, mutta myös 
esimerkiksi infrastruktuuripalvelujen tarjonta. 
Yksilöiden, varsinkin työntekijöiden, kansain
väliseen liikkuvuuteen vaikuttavat tuloverotus, 
tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut. Tämän fis
kaalisen liikkuvuuden seurauksena voi olla ve
rokilpailu tai yhtälailla kilpailu tuotannonteki
jöistä julkisten palvelujen tarjontaa tehostamal
la. 

Tuotannontekijöiden kansainvälinen liikku
vuus lisää julkisen talouden ulkoisvaikutuksia. 
Esimerkiksi koulutus on suuri investointi, joka 
'menetetään' työntekijän siirtyessä ulkomaille. 
Kansainvälisiin ulkoisvaikutuksiin ei ole vielä 
kiinnitetty paljonkaan huomiota hyvinvointipo
litiikassa, kun varsinkin työvoiman liikkuvuus 
on ollut vähäistä. Tulevaisuudessa niiden mer
kitys saattaa kuitenkin kasvaa. Julkisten palve
lujen tarjonnassa joudutaan ottamaan kantaa 
siihen, kenelle palveluja tarjotaan ja miten nii
den rahoitusvastuu jaetaan. 

Jos Suomi liittyy jäseneksi Euroopan unio
niin, sen on lisäksi sopeutettava talouspolitiik
kansa Euroopan raha- ja valuuttaunionin 
EMUn vaatimuksiin. EMUn on tarkoitus käyn
nistyä aikaisintaan vuoden 1997 alussa ja 
viimeistään vuoden 1999 alussa. Mukaan "pää
sevät" vain ne maat, jotka täyttävät Maastrich
tin sopimuksessa määritellyt konvergenssikri
teerit. Muiden kriteeri en ohella mm. julkisen 
sektorin rahoitus aseman on oltava vakaa. Julki-
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sen sektorin budjettialijäämä ei saa ylittää 3 
prosenttia bruttokansantuotteesta, eikä brutto
velka 60 prosenttia. 

3. Sopeutumisstrategiat 

Julkisen sektorin sopeutuminen talousvaikeuk
siin voi tapahtua usealla eri tavalla. Uusikylä 
(1993) on määritellyt kunnille kolme vaihtoeh
toista strategiaa. Menetelmien valinnat ja pai
notukset riippuvat paitsi tilanteen luonteesta, 
myös tavoitteista ja arvostuksista. 

Menostrategialla Uusikylä tarkoittaa meno
jen leikkaamista esimerkiksi palveluja supista
malla ja tulonsiirtoja alentamalla sekä julkisia 
investointeja vähentämällä. Uusikylä jakaa me
no strategian edelleen kolmeen vaihtoehtoon: 
yksityistäminen, kilpailuttaminen sekä kunnan 
itsensä tuottamien palvelujen supistaminen tai 
kustannusten karsiminen. Tulostrategiassa toi
minnan tasoa tai jopa kasvua voidaan pitää yllä 
kasvavien tuloerien kautta saatavilla lisäresurs
seilla. Vaihtoehtoisia tulolähteitä voivat olla 
verojen korotukset, jo olemassaolevien maksu
jen korotukset, uusien maksujen käyttöönotto 
tai lainanotto. Tehokkuusstrategiassa tulojen ja 
menojen kasvu jäädytetään ja toimintoja sopeu
tetaan 'sisäisen tehostamisen ja tuloksellisuuden 
lisäämisen kautta'. 

Samaa jaottelua voidaan soveltaa myös 
valtion talouteen. Seuraavassa tarkastellaan 
Suomen koko julkisen sektorin sopeutumista 
taloudellisiin ongelmiin näiden kolmen strate
gian mukaisesti. Uusikylän määritelmiä on kui
tenkin muutettu siten, että meno strategiaan 
kuuluvat vain tulonsiirtojen leikkaamiset, pal
velujen lakkauttamiset, supistamiset tai muut 
suoraan menoja vähentävät toimenpiteet. Kil
pailuttaminen ja yksityistäminen ilman suoria 
leikkaustoimia kuuluvat tässä tehokkuusstrate
giaan. 

Suurimmat poliittiset näkemyserot ovat pe-



rinteisesti koskeneet tulo- ja menostrategioiden 
painotuseroja. Suomen julkisessa taloudessa on 
korostunut pitkällä aikavälillä tulostrategia, 
1980-luvun lopulta lähtien tehokkuusstrategia 
ja parin viime vuoden aikana menostrategia. 

3.1 Menostrategia 

"Menotalouden supistaminen näyttää selvästi 
talouspoliittisesti parhaalta tieltä julkisen ta
louden tasapainon palauttamiseksi", todetaan 
valtiovarainministeriön kehitysarviossa (VM 
1994). Viime vuosina onkin toteutettu suuri 
määrä säästötoimia. Julkisen sektorin menojen 
kasvua on pyritty hillitsemään vähentämällä 
julkisia palveluja ja investointeja sekä leikkaa
malla tulonsiirtoja. Valtion menoja on karsittu 
suhteellisesti suurin piirtein saman verran kai
killa hallinnonaloilla "juustohöylämenetel
mällä". Kunnat ovat käyttäneet enemmän myös 
valikoivia toimenpiteitä. 

Vuonna 1991 toteutettiin lisäbudjetilla noin 
1,5 miljardin markan säästöt (mikä vastasi noin 
0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta). Siitä 
huolimatta valtion menot kasvoivat noin 15 
prosenttia. Vuonna 19924 valtiontalouden sääs
töt olivat lähes 8 miljardia markkaa (1,5 % 
bktsta) ja 1993 noin 17 miljardia markkaa (3 
% bktsta). Lisäksi osa aiemmista säästötoimen
piteistä oli edelleen voimassa. Vuonna 1994 
pyritään yli 18 miljardin markan säästöihin. 
Näiden toimenpiteiden kumulatiivisen vaiku
tuksen arvioidaan olevan 32-33 miljardia mark
kaa vuosina 1991-1995. (VM 1994). 

Julkisen sektorin säästötoimien kohdentu-

4 Saästötoimet saivat vauhtia syksyllä 1992, kun 
säästölakien hyväksymismenettel yä eduskunnassa 
helpotettiin valtiopäiväjärjestykseen tehdyillä 
muutoksilla. Tällä on ollut suuri merkitys, koska 
noin 4/5 valtion menoista on lakisääteisiä (Lehtonen 
1993). Pankkituki, työttömyys ja velationvelan korot 
ovat vuositasolla lisänneet valtion menoja kymme
nillä miljardeilla markoilla, joten säästöistä huoli
matta valtion menot ovat kasvaneet joka vuosi (VM 
1994). 
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mista on vaikea tarkasti selvittää. Osa leikkauk
sista kohdistuu lakisääteisiin menoihin ja voi 
vaikuttaa usean vuoden ajan tai jopa pysyvästi, 
millä on kumulatiivisia säästövaikutuksia. Har
kinnanvaraiset ja määräaikaiset leikkaukset 
joudutaan arvioimaan ajoittain uudelleen. Sääs
tötoimia tulisikin tarkastella useamman kuin 
yhden vuoden perspektiivistä, sillä leikkaukset 
kohdistuvat eri vuosina eri tavoin. Lisäksi esite
tyt ja lopulta toteutuneet säästöt voivat poiketa 
paljonkin toisistaan. Esimerkiksi vuonna 1992 
esitetyistä säästöistä noin puolet jäi toteutumat
ta. On myös vaikea verrata lopullisia menoja 
siihen, mikä olisi ollut niiden taso toisenlaisissa 
olosuhteissa; monissa tapauksissa on itse asias
sa leikattu menojen tulevaa kasvua. Monet 
säästövaikutukset alkavat näkyä vasta vuosien 
kuluttua. On myös vaikeuksia erottaa valtion ja 
kuntien taloutta toisistaan, koska valtionavut 
ovat kuntien huomattava tuloerä (40 % tuloista) 
ja valtion huomattava menoerä (30 % menois
ta). 

Sekä vuosina 1992 että 1993 merkittä
vimmät lainmuutoksilla tehdyt säästöt kohdis
tuivat sairausvakuutukseen, työllisyydenhoi
toon ja työttömyysturvaan. Työllisyyslain aset
tamat työllistämisvelvoitteet valtiolle ja kunnil
le purettiin. Sekä työttömyysturvan että sairaus
vakuutuksen perusteita tiukennettiin. Vuonna 
1994 valtion suurin säästö toteutettiin kuntien 
valtionosuuksissa, mikä on heijastunut menojen 

. karsimisena julkisista palveluista kuntatasolla. 
Kunnat ovat säästäneet eniten karsimalla 

investointejaan. Suuria säästöjä on tehty myös 
henkilöstömenoissa, jotka ovat kuntien suurin 
yksittäinen menoerä (yli 50 % kaikista menois
ta). Erityisesti on vähennetty sijaisten ja 
määräaikaisten paIkkaamista, henkilökuntaa on 
lomautettu ja lomarahoja vähennetty. Kuntien 
työvoima on vähentynyt vuodesta 1990 vuo
teen 1993 mennessä 39 000 työntekijällä eli 
runsaat 8 %. Sosiaali- ja terveyspalveluissa 
kunnat ovat siirtäneet painopistettä laitoshoi
dosta avohoitoon, mutta samalla on supistettu 
myös avohoidon resursseja. Kouluverkkoa on 
karsittu ja koulujen opetusryhmiä suurennettu. 
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Taulukko 2. Lakimääräisetja harkinnanvaraiset säästöt valtiontaloudessa vuosina 1992-1994 

Valtiontalouden säästöt 1992 1993 1994 

Lakimääräiset säästöt yhteensä, mrd. mk 4.7 11 13 

Harkinnanvaraiset säästöt yhteensä, mrd. mk 2-3 5-6 4-5 

YHTEENSÄ, mrd. mk 6-8 16-17 17-18 

Arvioitu yhteenlaskettu vaikutus vuonna 1994, mrd. mk 5.5 8.5 17.5 

Lakimääräisten säästöjen jakautuminen, % 

tulonsiirrot elinkeinoelämälle (lähinnä maatalous) 

tulonsiirrot kotitalouksille 

kela-siirrot (lähinnä sairausvakuutus) 

siirrot kunnille 

työllisyyden hoito 

muut 

Lähde: Valtiovarainministeriö, budjettiosasto 
1 Ml. lisäosuus KELAlle. 

(VM 1994) 
Sosiaali- ja terveysalan menot kääntyivät 

säästötoimien vuoksi laskuun vuonna 1992 ja 
lasku jatkui vuonna 1993. Säästöpäätöksistä 
huolimatta sosiaalimenot ovat kuitenkin kasva
neet reaalisesti noin 25 milj ardia markkaa 
vuodesta 1990 vuoteen 1993 erityisesti toi
meentuloturvamenojen lisääntymisen vuoksi 
(STM 1994). Sosiaali- ja terveysalalla suuri osa 
menoista on lakimääräisiä, joten niissä tehdyt 
päätökset. ovat usein pysyvämpiä kuin aloilla, 
joilla on enemmän harkinnanvaraisia menoja. 
Lisäksi kuntien henkilöstö supistukset ovat koh
distuneet suuressa määrin juuri tälle hyvin 
työvoimavaltaiselle alalle. 

Säästöjen kohdentumiseen on arvioitu ol
leen vaikutusta myös sillä, että sosiaali- ja 
terveydenhuollossa siirryttiin jo vuonna 1984 
ostopalvelujärjestelmään osana ns. Valtava
uudistusta (Valtion tilintarkastajien kertomus 
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1992 1993 1994 

13 14 63 

2 21 3 

40 24 17 

2 7 6.31 

42 25 
8 

9 

vuodelta 1992). Säästökohteiden etsiminen on 
merkinnyt monessa kunnassa ensimmäiseksi 
ostopalvelujen leikkaamista, koska tämä on 
ollut helpompaa kuin kunnan omien toiminto
jen purkaminen. 

Valtion menostrategiassa on otettu käyttöön 
vuoden 1993 alussa kehysbudjetointimenettely. 
Hallitus asetti tuolloin valtion menoille tavoite
tason eli menokehyksen vuosiksi 1993-1995 
palauttaakseen valtion menot vuoden 1991 
tasolle. Suhdanneautomatiikasta aiheutuvien 
menojen kasvu edellyttää säästöjen lisäämistä 
menokehyksen saavuttamiseksi. Säästötoimien 
tavoitteena on pysäyttää velkaantumisasteen 
nousu vuoteen 1997 mennessä (Lehtonen 
1993). 

Noudatettu budjettimenettely on saattanut 
osaltaan vaikeuttaa priorisointien toteuttamista 
ja johtaa "juustohöylämenettelyn" käyttöön 
säästötoimissa. "Valtiovarainministeriö on pyr-



kinyt kehysajattelun johdannaisena vetäy
tymään yksityiskohtaisesta painopistealueiden 
valinnasta. Sen jälkeen, kun menokehykset on 
hyväksytty, vastuu valinnoista on yhä enemmän 
jäänyt asianomaisille hallinnonaloille" , valtio
varainministeriön kehitysarviossa todetaan. 
Säästökohteiden prioriteettivalinta ei ole mah
dollinen pelkkiä hallinnonalojen loppu summia 
tarkasteltaessa. Samalla myönnetään, että me
nojen painopistettä olisi kyettävä siirtämään 
tietoisiin prioriteettivalintoihin perustuen: "Täs
tä syystä jatkossa korostuu tarve perusteelli
seen arvojen harkintaan, minkä tulisi kuulua 
edustuksellisille elimille." (VM 1994). 

3.2 Tulostrategia 

Julkisen sektorin pääasialliset rahoituslähteet 
ovat verot ja veroluonteiset maksut, palve
lumaksut sekä lainanotto kotimaasta ja ulko
mailta. Tulostrategiassa on pitkälti kysymys 
rahoitusvastuun uudelleenjakamisesta valtion, 
kuntien, työnantajien ja kotitalouksien kesken. 

Suomessa on viime vuosina toteutettu mer
kittäviä verouudistuksia. Ne eivät kuitenkaan 
ole varsinaisesti tavoitelleet verotulojen lisää
mistä vaan verojärjestelmän rakenteellista ke
hittämistä. 

Henkilöverotusta uudistettiin vuosina 1989-
1991. Tavoitteena oli veropohjan laajentaminen 
ja veroprosenttien alentaminen, mikä jossain 
määrin aluksi onnistuikin. Käytännössä veroas
te on kuitenkin kohonnut vuoden 1990 45,3 
prosentista lähes 47 prosenttiin vuonna 1993 ja 
sen arvioidaan nousevan 1994 lähes 49 prosent
tiin. 

Verouudistusta jatkettiin siten, että vuoden 
1993 alussa tuli voimaan pääomatulojen vero
uudistus, jossa kaikille pääomatuloille asetettiin 
yhtenäinen 25 prosentin verokanta. Seuraava 

5 Erilaisten käyttö- ja palvelumaksujen käyttö on 
yleistynyt varsinkin kunnallistaloudessa. Maksujen 
osuus koko julkisen sektorin tuloista on kuitenkin 
ollut tähän saakka vähäinen. 
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vaihe on kesäkuussa 1994 voimaan tullut ar
vonlisäverouudistus, joka merkitsee EU-maissa 
sovellettavan yleisen kulutusverojärjestelmän 
omaksumista Suomessa (VM 1994). Uudistuk
sen tavoitteena on nykyisen liikevaihtoverojär
jestelmän tuotantoa ja yksityistä kulu.tusta 
vinouttavien vaikutusten vähentäminen vero
pohjaa laajentamalla (Lehtonen 1993). 

Tulostrategiaa on verotuksessa toteutettu 
lähinnä siten, että on nostettu veroasteita vero
perusteita muuttamalla: eräitä perhepoliittisia 
vähennyksiä tuloverotuksessa on poistettu ja 
verotaulukoiden indeksitarkistuksista on luo
vuttu. Lisäksi on korotettu veroluonteisia 
maksuja. Näitä ovat työnantajien ja työntekijöi
den maksamat sosiaaliturvamaksut eli eläke
maksut, työttömyysvakuutusmaksut ja sairaus
vakuutusmaksut. Lisäksi kunnat ovat korotta
neet veroäyriään6

• 

Verotuksen roolia tulostrategiassa hämärtää 
se, että verotuksella on myös tulonsiirto-, al
lokaatio- ja insentiivitavoitteita. Se on siten 
merkittävä instrumentti myös suhdanne- ja 
rakennepolitiikassa. Verotuloja voidaankin yrit
tää lisätä paitsi veropohjaa laajentamalla ja 
veroasteita nostamalla myös tukemalla talous
kasvua, jotta veropohja kasvaisi. Tämä on ollut 
pitkälti myös pääomatulo- ja arvonlisäverouu
distusten perusteluna. (Lehtonen 1993). 

Merkittävä osa menojen kasvusta on katettu 
viime vuosina ottamalla lisää velkaa. Velanot
toa elvytykseen hillitsee kuitenkin pelko, että se 
aiheuttaisi epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla, 
lisäisi verotuksen korotuspaineita tulevaisuu
dessa ja sitä kautta inflaatio-odotuksia sekä 
nostaisi kotimaisia korkoja. (VM 1994). 

3.3 Tehokkuusstrategia 

Julkisen sektorin hallinnollinen uudistaminen 
on ollut käynnissä 1980-luvun alusta lähtien 

6 Vuoden 1993 kunnallisveron kiristys 0 Ii yhteensä 2 
mrd markkaa. Maksuja korotettiin noin 1 mrd mk 
verran. 
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useissa OECD-maissa, esimerkiksi Iso-Bri
tanniassa, Tanskassa ja Hollannissa sekä 1980-
luvun lopusta lähtien Ranskassa. 

Suomessa uudistuksia alettiin käynnistää 
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Niillä on en
sisijaisesti pyritty nostamaan tuloksellisuutta ja 
tuottavuutta (VM 1992). Tähän liittyviä uudis
tuksia ovat tulosbudjetointi, markkinaohjaus ja 
valtionosuusuudistus. Tavoitteena on ollut 
myös selkeä erottelu sen välille, kuka vastaa 
yhteiskunnallisen palvelun tarjoamisesta ja 
kuka hoitaa sen tuottamisen. 

Kaikki valtion virastot ja laitokset siirtyvät 
tulosohjaukseen ja tulosbudjetointiin viimeis
tään vuoden 1995 loppuun mennessä. Käy
tännössä se tarkoittaa virastojen ja laitosten 
itsenäisyyttä päättää taloudenhoidostaan ja toi
mintansa järjestämisestä sekä vastuuta tuloksis
ta. Palvelujen laatua, tuottavuutta, taloudelli
suutta ja vaikuttavuutta koskevat tulostavoitteet 
asetetaan hallinnonaloittain ja . yksiköt voivat 
valita itse palvelujen tuottamistavat. (VM 
1993). Tulosohjauksen suurena ongelmana on, 
kuinka julkisen sektorin palvelujen tehokkuutta 
voidaan mitata.7 

Markkinaohjauksen käyttöönotto julkisella 
sektorilla tarkoittaa, että toimintoja organisoi
daan yksityisen sektorin tavoin. Markkinaoh
jauksen lisäämiseksi asettaa paineita mm. ETA
sopimukseen sisältyvä julkisten hankintojen 
vapauttaminen kansainväliselle kilpailulle. 

Ensimmäisen asteen toimenpide markki
naohjaukseen siirtymisessä on palvelujen muut
taminen maksullisiksi. Ilmaispalveluista luopu
mista on perusteltu esimerkiksi sillä, että ilmai
suus luo liikakysyntää. Myös kannustinjärjes
telmän kestokyvyn rajojen katsotaan pakotta
van säästämään. Uskotaan, että valinnanvapaus 
lisääntyy, kun asiakas voi itse päättää voimava
rojen käytöstä. Taloudellisten kannustimien 
toivotaan myös johtavan laatua parantaviin 
innovaatioihin. (Soininvaara 1992). 

Toinen aste markkinaohjauksen tiellä on 

7 VATTin DEA analyysit tarjoavat tähän yhden 
näkökulman (esim. Luoma ja Järviö 1994). 
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virastojen ja laitosten muuttaminen liikelaitok
siksi ja kolmas aste on liikelaitosten yhtiöittä
minen eli muuttaminen osakeyhtiöiksi. Vuosina 
1989-1994 on liikelaitostettu 9 valtion virastoa 
ja laitosta (esimerkiksi Autorekisterikeskus 
1993 ja metsähallitus 1994). Näistä on edelleen 
yhtiöitetty 5 yksikköä (esimerkiksi posti- ja 
telelaitos 1994). Lisäksi suoraan virastomuo
dosta yhtiöksi on muutettu 4 organisaatiota 
(esimerkiksi Valtion painatuskeskus ja Rahapa
ja 1994). (VM 1994). 

Kuntien valtionosuusuudistus toteutettiin 
vuoden 1993 alussa. Vanhaa kustannusperus
teista järjestelmää moitittiin siitä, ettei se kan
nustanut tehokkuuteen eikä kustannussääs
töihin. Uudessa valtionosuusjärjestelmässä kun
ta saa valtiolta tietyn määrärahan, jonka käyttö
tarkoitusta ei ole enää tarkasti määritelty. Kunta 
saa siten entistä vapaammin päättää esimerkiksi 
julkisten palvelujen tarjonnasta. Vapauksia ra
joittaa se, että uudistuksen yhteydessä kuntien 
valtionosuuksia on leikattu ja toisaalta kunnilla 
on edelleen lakisääteisiä velvollisuuksia jär
jestää tietyt palvelut (esim. peruskoulu). 

Valtionosuusuudistus on kuitenkin sikäli 
merkittävä, että kunnilla on Suomessa keskei
nen rooli hyvinvointivaltion tavoitteiden toteut
tajana. Kunnat vastaavat 2/3 julkisten palvelu
jen tuotannosta (tarjonnasta) ja 1/5 bruttokan
santuotteesta. Kunnat työllistävät noin 1/4 
kaikista työllisistä. 

Kun valtionosuusuudistus on lisännyt kun
tien itsenäisyyttä, voidaan sitä tarkastella fis
kaalisen federalismin valossa. 8 Periaatteessa 
uusi valtionapujärjestelmä antaa kunnille mah
dollisuuden räätälöidä palvelunsa entistä tar-

7 Fiskaalinen federalismi on Suomessa käsitteenä 
vieras. Se määritellään julkisia menoja ja niiden 
rahoitusta koskevan päätöksenteon hajautumiseksi 
vähintään kahdelle hallinnolliselle tasolle. Sitä on 
pidetty tähän saakka vain liittovaltioille tyypillisenä 
fiskaalisen päätöksenteon mallina (esimerkkeinä 
Saksa, USA, Kanada, Australia ja Sveitsi). Viime 
aikoina on Euroopan integraation myötä virinnyt 
keskustelua myös kansainvälisestä fiskaalisesta 
federalismista. 



kemmin kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Tä
hän sisältyy vahvoja oletuksia siitä, että paikal
listasolla on parempi tietämys kuntalaisten 
preferensseistä ja että kaikki kunnat pyrkivät 
maksimoimaan asukkaidensa hyvinvointia. 
Fiskaalisen federalismin teoria tuntee myös 
toisenlaisia paikallishallinnon tavoitefunktioita: 
esimerkiksi asukaslukuaan maksimoivat kunnat 
tai yritysten tavoin toimivat 'voittoa' maksimoi
vat (menojaan minimoivat) kunnat (ks. Bewley 
1981). 

Suomalaisen hyvinvointijärjestelmän muu
toksia on syytä tarkastella myös laajemmasta 
näkökulmasta ja pidemmällä aikavälillä. Yksit
täiset päätösperäiset ja vähäisiltäkin vaikuttavat 
hallinnolliset muutokset kumuloituvat vuosien 
mittaan koko hyvinvointijärjestelmän ja julki
sen talouden merkittäväksi kriisiksi tai refor
miksi. 

4. Vaihtoehtoisia 
hyvinvointijärjestelmiä 

Hyvinvointijärjestelmää voidaan tarkastella 
keskittymällä vain tulonsiirtoihin ja julkisiin 
palveluihin. Laajempi näkökulma kattaa myös 
hyvinvointiin ja sen rahoitukseen vaikuttavan 
makrotaloudellisen säätelyn, erityisesti työl
lisyys- ja tulonjakopolitiikan. Keynesiläiseen 
hyvinvointipolitiikkaan liittyy oleellisena osana 
täystyöllisyyden tavoite. 

Hyvinvointia on vaikea määritellä ja mitata, 
sillä se on subjektiivinen käsite. Usein hyvin
vointia tarkastellaankin sitä tuottavien resurs
sien näkökulmasta (esimerkiksi terveydenhuol
to ja toimeentuloturva). Resursseja tarjoamalla 
hyvinvointia tuottavat esimerkiksi valtio, kun
nat, sosiaalirahastot, perhe ja suku, ammattiyh
distysliike, kirkko, hyväntekeväisyysjärjestöt ja 
markkinat. (VNK 1994) Käytännössä jokaises
sa yhteiskunnassa useat erilaiset tahot osallistu-
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vat hyvinvoinnin tuottamiseen samanaikaisesti. 
Richard Titmus (1958) on jakanut hyvin

vointivaltiot institutionaalisiin ja marginaali
siin. Marginaalisessa mallissa valtio ottaa vas
tuun kansalaisten hyvinvoinnista vasta sitten, 
kun perhe tai markkinat eivät siinä onnistu. 
Sosiaaliturva on tarveharkintaista ja pyrkimyk
senä on minimoida julkiset menot. Institutio
naalisessa mallissa valtion sosiaalipolitiikka 
kohdistuu hyvin suureen osaan väestöä; julki
siin palveluihin ja tulonsiirtoihin ovat oikeutet
tuja muutkin kuin heikoimmassa asemassa 
olevat. 

Pekka Kosonen (1989) on esittänyt luokitte
lun julkispalveluvaltioihin ja jakovaltioihin sen 
mukaan, korostetaanko enemmän julkisten 
palvelujen tarjoamista vai tulonsiirtoja. Julkis
palvelu valtioille on tyypillistä julkisen sektorin 
suuri osuus työllisyydestä. Jakovaltioissa julki
sen sektorin osuus työllisyydestä voi olla pieni 
vaikka julkiset menot olisivat suuret. 

Viime vuosien hyvinvointikeskustelussa on 
käytetty usein Esping-Andersenin (1990) jakoa 
liberalistiseen, konservatiiviseen (korporatisti
seen) ja sosiaalidemokraattiseen (pohjoismai
seen) hyvinvointivaltiomalliin. Näistä liberalis
tinen malli on lähinnä marginaalista tyyppiä ja 
sosiaalidemokraattinen institutionaalista. Kon
servatiivinen malli voitaneen tulkita näiden 
välimuodoksi. 

Liberalistiselle mallille on tyypillistä julki
sen sektorin vähäinen rooli hyvinvointijärjes
telmässä. Yksityisillä vakuutuksilla ja markki
noilla on suuri merkitys sosiaaliturvan ja hyvin
vointipalvelujen luojana. Verotus pyritään pi
tämään mahdollisimman alhaisena, eikä vero
tuksella ole merkittäviä tulonjakotehtäviä. Esi
merkkejä liberalistisista hyvinvointivaltioista 
ovat Iso-Britannia, USA, Kanada ja Australia. 

Konservatiivisissa hyvinvointivaltioissa 
sosiaalietuudet liittyvät tiiviisti ansiotyöhön. 
Ammattiyhdistysliikkeellä on ollut keskeinen 
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asema hyvinvointijärjestelmän muotoutumises
sa. Myös kirkko on ollut vaikutusvaltainen; se 
on tukenut perinteisen perhemallin säilyttä
mistä. Naisten työhönosallistumisaste on alhai
nen ja perheillä on keskeinen vastuu hyvin
vointipalvelujen tuottajana. Markkinoille anne- 1 

taan vähemmän painoarvoa kuin liberalistisissa 
j ärj estelmissä. Esimerkkeinä konservatiivisista 
hyvinvointivaltioista Esping-Andersen mainit
see Saksan, Ranskan, Itävallan ja Italian. 

Pohjoismaisessa hyvinvointimallissa julki
nen sektori kantaa suuren vastuun kansalaisten 
hyvinvoinnista. Hyvinvointipalvelut ovat katta
via ja yleensä maksuttomia tai ainakin voimak
kaasti subventoituja. Tulonsiirroilla on mer
kittävä tulonjakotehtävä, toisin kuin liberalisti
sissa ja konservatiivisissa malleissa. Julkinen 
sektori ei tyydy vain minimitarpeiden tyydyttä
miseen, vaan tavoitteena on mahdollisimman 
korkean hyvinvoinnin turvaaminen koko väes
tölle. 

5. Suomalainen malli kansainvälisessä 
vertailussa 

Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot voidaan kar
keasti luokitella institutionaalisiksi julkis
palveluvaltioiksi. Myös pohjoismaiden välillä 
on kuitenkin painotuseroja. Edelläkävijänä on 
ollut Tanska, jossa jo 1890-luvulla säädettiin 
eläketurvaa, sairausvakuutusta ja tapaturvava
kuutusta koskevat lait. Puhtaimmin mielikuvaa 
pohjoismaisesta mallista on vastannut Ruotsin 
järjestelmä. Seuraava pohjoismainen vertailu 
perustuu Pekka Kososen (1989) väitöskirjaan. 

Merkittäviä eroja pohjoismaiden välillä on 
ollut julkispalvelujen ja tulonsiirtojen painotuk
sessa, sosiaaliturvassa ja sen rahoituksessa sekä 
valtion tavassa tukea elinkeinoelämää. Erojen 
muodostumiseen on vaikuttanut myös tulon
jako-, työllisyys- ja kilpailukyky tavoitteiden 
erilainen tärkeysjärjestys talouspolitiikassa. 

Ruotsin mallissa ovat painottuneet voimak
kaasti työllisyys- ja tulonjakotavoitteet, joiden 
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muotoutumisessa ay-liikkeellä on ollut aktiivi
nen rooli. Rehn-Meidner mallin mukaisesti 
täystyöllisyys kohotettiin talouspolitiikan eh
dottomaksi tavoitteeksi jo 19S0-luvulla. Vaikka 
valtiolla on ollut aktiivinen rooli finanssipolitii
kassa ja sosiaalipolitiikassa, on kuitenkin halut
tu välttää valtion suoraa puuttumista elinkei
noelämän toimintaan. 

Suomessa hyvinvointijärjestelmän kehitys 
on ollut muita pohjoismaita hitaampaa. Ruotsi 
on ollut merkittävä esikuva, mutta käytännössä 
Suomella on ollut yhtäläisyyksiä Norjan kans
sa. Suomea ja Norjaa yhdistää valtion vahva 
rooli paitsi hyvinvoinnin tuottajana, myös 
investointien ja teollistumisen edistäjänä ja 
toteuttajana. Kosonen pitää yhtenä selityksenä 
tälle sodanaikaisen säätelykoneiston säilymistä 
sodanjälkeisissä oloissa. Kummankin maan 
talouspoliittisia tavoitteita on hallinnut vienti
vetoisen taloudellisen kasvun ja siten avoimen 
sektorin kilpailukyvyn korostaminen. Myös 
hyvinvointipalvelujen järjestämistä on usein 
perusteltu sillä että ne edistävät kilpailukykyä. 
Suomessa ja Norjassa sosiaaliturvan kattavuus 
on ollut laaja, mutta etuuksien taso on pidetty 
matalana. Sosiaaliturvan rahoituksessa Norjassa 
on painottunut muita pohjoismaita enemmän 
vakuutettujen itsensä vastuu ja Suomessa 
puolestaan työnantajien vastuu. 

Norjassa korostuvat tulonsiirrot enemmän 
kuin muissa pohjoismaissa. Norja voidaankin 
Kososen mukaan luokitella keskieurooppalais
ten maiden tapaan jakovaltioksi. Tulonsiirrot 
ovat kuitenkin suuntautuneet suuressa määrin 
tuottajille. Julkisten palvelujen vähäisempää 
merkitystä selittänee osaltaan se, että työhöno
sallistumisaste on ollut alhaisempi kuin muissa 
pohjoismaissa; tosin kausaalisuhde voi olla 
myös toisinpäin. 

Tanskassa voimakkaaseen hyvinvointival
tion laajenemiseen on yhdistynyt perinteinen 
liberalismi. Valtion on haluttu puuttuvan mah
dollisimman vähän tuotannon järjestämiseen, 
rahoitukseen tai säätelyyn. Valtion tehtäväksi 
on katsottu yleisten tuotantoedellytysten luomi-
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Taulukko 3. Julkisten kokonaismenojen rakenne eräissä eurooppalaisissa OECD-maissa vuonna 1991, 
prosenttia bruttokansantuQtteesta 

Kulutusmenot Tulonsiirrot Korot, inves- Julkiset 

Hyvinvointi- Muut kulutus- Elinkeino- Koti- toinnitja menot 

palvelut menot elämälle talouksille muut yhteensä 

Suomi 17.1 7.3 

Tanska 17.2 7.9 

Ruotsi 18.7 8.3 

Norja 13.3 8.2 

Saksa 11.7 6.2 

Ranska 18.31 

Italia 9.9 7.6 

Hollanti 5.0 9.3 

Iso-Britannia 11.8 9.5 

Lähde: VM (1993). 
1 Kulutusmenot yhteensä. 

nen lähinnä makropolitiikan keinoin. Sosiaali
palvelut ovat Tanskassa kansainvälisesti poik
keuksellisen laajoja, mutta valtion suora vastuu 
ja ohjaus esimerkiksi terveys- ja asuntopolitii
kassa on jäänyt pienemmäksi kuin muissa poh
joismaissa. Silti Tanskassa on korostunut julki
sen vallan huomattavan suuri osuus (75-85 %) 
sosiaaliturvan rahoituksesta. 

Painopisteen Suomen julkisen sektorin si
sällä on arvioitu muuttuvan vähitellen julkispal
veluvaltiosta kohti länsieurooppalaista tulon
siirtopohjaista mallia (Ilmakunnas 1994). Tä
hän suuntaan ovat johtamassa sekä laman myö
tä suhteellista osuuttaan kasvattaneet toimeen
tulotuet, hallinnollinen uudistuspolitiikka sekä 
osallistuminen Euroopan integraatio on. Vaikka 
Suomella säilyy oma päätösvalta sosiaalipoli
tiikkaa koskevissa asioissa myös Euroopan 
unionin jäsenenä, on kilpailukyvyn nimissä jo 
alettu vaatia suomalaisen järjestelmän harmoni
soimista EU-maiden kanssa (esimerkiksi EVA 
1994). 

Julkisten menojen osuus bruttokansantuot-

3.5 19.7 8.2 55.7 

3.4 18.9 11.3 58.7 

5.1 21.3 9.7 63.0 

6.2 20.5 8.2 56.5 

1.8 14.9 14.5 49.1 

1.4 21.9 8.7 50.3 

2.4 18.3 15.8 53.9 

3.2 26.0 14.1 57.7 

1.1 13.5 6.9 42.8 

teesta oli vuonna 1991 Euroopan unionissa 
alhaisin Iso-Britanniassa: 43 prosenttia (Sveit
sissä vain 32 %). Suomessa julkisen sektorin 
suhteellinen koko on ollut tähän saakka poh
joismaiden pienin, Länsi-Euroopan keskitasoa. 
Laman myötä kasvaneiden julkisten menojen 
suhde pienentyneeseen bruttokansantuotteeseen 
on noussut 64 prosenttiin (1993). 

Eurooppalaisittain suomalaisen järjestelmän 
erityispiirteenä on julkisen sektorin suuri rooli 
niin hyvinvointipalvelujen tarjoajana, rahoitta
jana kuin tuottajanakin. Tämän seurauksena 
julkisesta sektorista on tullut myös huomattava 
työllistäjä. Toimeentulotukijärjestelmä kattaa 
laajasti koko väestön, myös ansiotyön ulkopuo
lella olevat. Julkinen sektori osallistuu myös 
ansiosidonnaisten etuuksien (työttömyysturvan, 
sairausvakuutuksen ja eläkkeiden) rahoitukseen 
enemmän kuin muualla Länsi-Euroopassa. 

Euroopan unionin sisällä on esimerkkejä 
sekä liberalistisista että konservatiivisista hy
vinvointimalleista. Suomen hyvinvointijärjes
telmän kannalta ei ole yhdentekevää, onko uu-
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distusten esikuvana keski- ja eteläeurooppalais
ten maiden perhettä korostava malli vai anglo
saksinen markkinoita korostava malli. Ainakin 
tähän saakka toteutetut uudistukset näyttäisivät 
tähtäävän enemmän liberalistisen kuin konser
vatiivisen mallin suuntaan (Julkunen 1993). 
Tähän vaikuttaa myös se, että kirkolla, ay-liik
keellä tai hyväntekeväisyysjärjestöillä ei ole 
Suomessa yhtä vahvoja perinteitä hyvinvointi
palvelujen tuottajina kuin konservatiivisissa 
maissa. Lisäksi naisten korkea koulutus ja 
vakiintunut työmarkkina-asema korostavat 
enemmän markkinoiden kuin perheen merki
tystä vaihtoehtona julkiselle sektorille palvelu
jen tuottajana. 

6. Näkemyksiä julkisen sektorin 
roolista 

Julkisen sektorin ja hyvinvointiyhteiskunnan 
suhdetta on alettu arvioida uudelleen siitä nä
kökulmasta, tuottaisiko jokin muu kuin nykyi
nen hyvinvointijärjestelmä paremman lopputu
loksen vähemmin kustannuksin. Tämä on he
rättänyt keskustelua julkisen sektorin opti
maalisesta koosta9 ja tärkeimmistä tehtävistä. 
9 Pyrkimys pitää julkinen sektori mahdollisimman 
pienenä ei ole mikään uusi ilmiö. Suomessa toimi jo 
vuonna 1931 valtion menojen supistamislautakunta, 
jonka mielestä "näyttää siltä kuin käsitys, että 
valtion kukkaro olisi tyhjentymätön, olisi määrännyt 
valtion talouspolitiikan menneinä vuosikymmeninä." 
Samaa ,sanomaa levitti 1940-luvulla yleisohjelmako
mitea, vuonna 1950 finanssitoimikunta. Supistami
sohjelmia laadittiin myös vuosina 1957 ja 1960. 
(Kosonen 1989). Julkisen sektorin kasvulle on 
monenlaisia selityksiä talousteoriassa. Näistä mainit
takoon mm. Baumolin tauti, Wagnerin laki, tulojen 
uudelleenjaon kysynnän teoria, Buchanan ja Tulloc
kin intressiryhmäteoria, fiskaalisen illuusion teoria, 
poliittisen päätöksenteon teoriat, byrokratiateoriat 
yms. (Ks. H.A. Loikkasen (1993) tiivis yhteenveto). 
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Näihin ei ole olemassa objektiivisia vastauksia, 
sillä kysymys on pitkälti arvoista. Ekonomis
tien suhtautuminen hyvinvointivaltioon näyttäi
si Agnar Sandmon (1991) mukaan muuttuneen 
viime vuosikymmeninä puolustavasta kriitti
seksi. 

Julkisen sektorin koko voidaan määritellä 
monella tavalla. Tavallisimmin tarkastellaan 
julkisten menojen osuutta bruttokansantuottees
ta. Toinen tapa on määritellä se julkisen sekto
rin työllisten osuutena koko työllisyydestä. 
Kolmas arviointikriteeri voi olla julkisen vallan 
vaikutus yhteiskunnassa ohjaajana, säätelijänä 
ja omistajana (VM 1993). Suomessa toteutettiin 
vuonna 1993 tilastointimuutos, jonka seurauk
sena julkiseen sektoriin alettiin laskea mukaan 
myös yksityiset työeläkerahastot. 

Julkisten menojen optimaalisen tason kri
teerinä voidaan käyttää sitä tasoa, jolla julkis
hyödykkeiden rajakustannukset vastaavat niistä 
saatavaa rajahyötyä. Tähän liittyy kuitenkin 
huomattava rajahyödyn mittaamisen ongelma; 
julkisten menojen määrä sinänsä ei välttämättä 
kerro mitään yhteiskunnan hyvinvoinnista. 
Koskela (1994) huomauttaa, että julkisen sekto
rin optimaalisen koon arviointi edellyttää jul
kisen sektorin tehtävien määrittelyä, mikä on 
normatiivinen kysymys. Lisäksi tarvitaan tietoa 
julkisten menojen ja verojen kannustinjärjestel
mistä. 

Julkiset menot jaetaan yleensä julkisiin 
hyödykkeisiin ja palveluihin sekä tulonsiirtoi
hin. Toinen tapa on jakaa ne varsinaisiin julkis
hyödykkeisiin (sisältäen myös julkiset palve
lut), meriittihyödykkeisiin ja tuloja säilyttäviin 
menoihin. (Beckerman 1989 OECD:n jaotteluja 
mukaellen). Menojen luokitteluun vaikuttaa se, 
kuinka julkisen sektorin tehtävät määritellään. 
Potentiaalisia tehtäviä ovat markkinoiden tehot
tomuuksien korjaaminen, tulojen uudelleenja
kaminenja paternalismi (Koskela 1994). 

Julkinen sektori puuttuu markkinoiden toi-



mintaan, koska katsotaan että markkinoiden 
toiminta on epätäydellistä eikä johda tehok
kaasti optimaaliseen tasapainoon. Julkinen sek
tori voi korjata markkinoiden puutteita tarjoa
malla julkishyödykkeitä, korjaamalla ulkoisvai
kutuksia sekä puuttumalla epätäydelliseen kil
pailuun (Koskela 1994). 

Julkisten hyödykkeiden tuottaminen voi
daan jättää julkisen sektorin tehtäväksi niihin 
liittyvien erityisominaisuuksien vuoksi. Puh
taasti julkisen hyödykkeen määritelmän esitti 
Samuelson (1954) siten, että ketään ei voida 
sulkea pois sen käytöstä eikä kuluttajien 
määrän kasvu johda lisäkustannuksiin (rajakus
tannus on nolla)lO . Pitäisikö julkisen sektorin 
tehtävien sitten rajoittua vain niiden tuottami
seen tai tarjoamiseen? Rajanveto julkishyödyk
keiden ja yksityisten hyödykkeiden välillä on 
käytännössä vaikea. Jos kriteerinä käytetään 
ainoastaan tehokkuutta, voidaan julkisen ja 
yksityisen sektorin optimaalista työnjakoa 
arvioida sen mukaan, kumpi tuottaa hyödyk
keet alhaisemmin keskimääräisin kustannuksin 
(Beckerman 1989). 

Julkinen sektori voi jakaa tuloja uudelleen 
lähinnä progressiivisen verojärjestelmän sekä 
perustoimeentuloturvan avulla. Soininvaara 
(1992) on esittänyt suomalaisen sovelluksen 
negatiivisen tuloveron mallista, joka takaa kai
kille minimitoimeentulon mutta on yhteiskun
nalle halvempi järjestelmä kuin kansalaispalk
kamalli. Koskela (1994) toteaa, että mitä enem
män yhteiskunta karsastaa tuloeroja, sitä suu
rempi julkinen sektori sillä on. Tulonjakoa 
rajoittavat käytännössä esimerkiksi verotuksen 

10 Samuelson ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, 
kuinka julkishyödykkeiden aito kysyntä saadaan 
selville (free rider-ongelma). Siihen tarjosi erään 
vastauksen Charles Tiebout (1956) paikallisten 
julkishyödykkeiden mallissaan. Buchanan (1965) 
puolestaan määritteli klubihyödykkeen, jonka kulut
tajien määrää on mahdollista rajoittaa. Klubiteoria 
tarkastelee mm. optimaalista klubikokoa, jossa 
julkishyödykkeet voitaisiin tuottaa mahdollisimman 
tehokkaasti. 
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kannustinvaikutukset työntekoon. 
Tulojen uudelleenjakotehtävään liittyy voi

makas oletus tasa-arvon ja oikeudenmukaisuu
den suhteesta. Beckerman (1989) huomauttaa, 
että on erilaisia mahdollisuuksia määritellä 
tasa-arvo: siihen voivat vaikuttaa mm. perheen 
koon ja erilaisten tarpeiden tai aikahorisontin 
huomioonottaminen. Hän viittaa myös mahdol
liseen trade olf-tilanteeseen tehokkuuden, tasa
arvon ja vapauden välillä. 

Oikeudenmukaisen tulonjaon määrittely voi 
perustua erilaisiin oikeudenmukaisuuskäsittei
siin. Taloustieteessä lähtökohtana on usein Pa
reto-optimaalisuus, joka vallitsee silloin, kun 
kenenkään asemaa ei voida enää parantaa jon
kun toisen asemaa huonontamatta. Pareto-ta
sapaino voi siten toteutua monella erilaisella 
tulonjaolla ja se sisältää aina oletuksen, että 
lähtökohtatilanne on oikeudenmukainen. Vaih
toehtoisia oikeudenmukaisuuden käsitteitä 
edustavat utilitarismi ja rawlsilainen 'reilu 
peli'. 11 

Julkisen sektorin paternalismi ilmenee si
ten, että joissakin asioissa ihmisten katsotaan 
olevan kykenemättömiä tekemään oman etunsa 
mukaisia päätöksiä. Tällöin yhteiskunta päättää 
heidän puolestaan. Beckerman (1989) kutsuu 
meriittihyödykkeiksi palveluja ja muita tuottei
ta, joiden tuottamista erityisesti halutaan tukea 
siksi, että ne ovat yhteiskunnan kannalta hyö-

11 Utilitaristinen oikeudenmukaisuuskäsitys korostaa 
yhteiskunnan jäsenten yhteenlasketun tyydytyksen 
mahdollisimman suurta määrää, joka maksimoituu 
jokaisen ajaessa omaa etuaan. Rawlsin (1971) "rei
luun peliin" kuuluvat loukkaamattomien oikeuksien 
periaate (vapaus) ja eroperiaate (mahdollisuuksien 
tasa-arvo), jonka mukaan erot yhteisen hyvän jakau
tumisessa ovat sallittuja, jos ne hyödyttävät myö~ 
heikoimmassa asemassa olevia. Lähtökohtana on 
'tietämättömyyden verho', ihmisten tietämättömyys 
omista tarpeistaan, asemastaan suhteessa toisiin 
ihmisiin ja suhteessa tulevaisuuteen. 

12 Priorisointi voidaan nähdä pitkälti työnjaolliseksi 
kysymykseksi, johon liittyy hyvinvointipalvelujen 
hierarkisoinnin ongelma (Jallinoja 1993). 
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dyllisiä. Jos esimerkiksi maksullisuus estäisi 
kansalaisia hankkimasta kohtuullista koulutusta 
tai huolehtimaan terveydestään, voisi se koitua 
ennen pitkää koko yhteiskunnan vahingoksi. 

Suomalaisessa keskustelussa on alettu en
tistä painokkaammin kritisoida "juustohöylä
menettelyä" säästöpolitiikassa sekä vaatia arvo
keskustelua tehtävien priorisoinnista. 12 Hallitus 
on useaan otteeseen todennut, että peruspalve
lut eivät ole vaarassa. Ongelmana on kuitenkin 
peruspalvelujen määrittely. Konkreettisemmal
la tasolla merkittävän kannanoton peruspalve
luihin tarjoaa nk. Sailaksen paperi (VM 1992), 
jossa peruspalveluiksi määritellään koulutus, 
perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito 
sekä lasten, vammaisten ja vanhusten hoito. 
Kaikkein vaikeimpana pidetään julkisen sekto
rin roolia tulojen uudelleenjakajana, mutta 
samalla korostetaan sen vastuuta perustoimeen
tulon turvaajana. 

Hautamäki (1993) jakaa hyvinvointipalve
lut kilpailukykypalveluihin, turvallisuuspalve
luihin ja elämänsisältöpalveluihin. Kilpailuky
kypalvelut suuntautuvat tulevaisuuteen ja edis
tävät kansalaisten ja elinkeinoelämän kilpailu
kykyä (esim. koulutus). Turvapalvelut turvaa
vat toimeentulon työelämän ulkopuolella ja 
auttavat selviämään kriiseistä (esim. toimeentu
loturva). Elämänsisältöpalvelut tukevat itsensä 
kehittämistä ja lisäävät elämän laatua (esim. 
kulttuuri). 

Hautamäki vaatii, että kilpailukykypalvelu
jen alasajosta on välittömästi luovuttava ja niitä 
on ruvettava vahvistamaan tukeutuen ene
nevässä määrin asiakasrahoitukseen. Turvapal
velut vaativat Hautamäen mukaan suurta ratio
nalisointia ja valtakunnallisen vähimmäistason 
määrittelemistä. Elämänsisältöpalvelut ovat jo
kaisen oma asia; julkinen sektori voisi rakentaa 
ja tarjota infrastruktuurin näille palveluille. 
Muuten niiden tulisi toimia lähes täysin mark
kinaehtoisesti. 

Kilpailukykykriteeri näyttäisi hallitsevan 
Suomessa yhä edelleen jopa hyvinvointipoli
tiikkaa: "Talouden kasvua ja työllisyyttä tulta-
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neen menokarsintoja tehtäessä edelleenkin suo
simaan. Tällaisia menokohteita ovat esim. kou
lutus, tutkimus- ja tuotekehitys, puolustuskyky, 
keskeinen infrastruktuuri sekä pk-yritysten 
aikaansaaminen ja tukeminen", todetaan valtio
varainministeriön kehitysarviossa (VM 1994). 
Myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportis
sa (EVA 1994) priorisoidaan taloudellista, 
sosiaalista ja kulttuurista kehitystä edistäviä 
"dynaamisia" tehtäviä - "staattisten" eli autta
vien ja ylläpitävien sijaan. 

Beckerman (1989) toteaa yhteiskunnan 
yleensä haluavan tarjota tiettyjä julkishyödyk
keitä yksinkertaisesti siksi, että niiden julkinen 
tarjonta on paras tapa varmistua niiden kohden
tumisesta ja kulutuksesta tavalla, joka vastaa 
kansalaisten käsitystä sivistysyhteiskunnasta. 

8. Naiset ja hyvinvointijärjestelmä 

Hyvinvointijärjestelmään liittyy myös sukupuo
lisidonnaisia intressejä. Erityisesti hyvinvointi
palvelujen tarjonnalla on naisten kannalta ollut 
keskeinen merkitys kahdesta syystä. Näiden 
palvelujen tuottaminen on tähän-saakka työl
listänyt runsaasti juuri naisia. Toisaalta naiset 
ovat myös näiden palvelujen merkittäviä 
käyttäjiä. Sukupuolten välinen tarkastelu on se
kä rakennekysymys että toimenpiteiden koh
dentumiskysymys (Salomäki 1994). 

Julkinen sektori on ottanut hoitaakseen 
monia aiemmin naisten harteilla olleita hoiva
tehtäviä, kuten lasten päivähoidon sekä vanhus
ten hoidon. Tämä on mahdollistanut naisten 
vapaamnian valinnan kotityön ja ansiotyön 
välillä. Seurauksena on ollut naisten työhöno
sallistumisasteen nopea nousu. Työmarkkina
aseman vahvistuminen on motivoinut naisia 
myös hankkimaan entistä korkeamman koulu
tuksen. 

Julkisen sektorin työllisyydestä on naisten 
osuus huomattava: sosiaali- ja terveysalalla 
jopa 89 prosenttia. Naisvaltaisuuden syynä on 
mm. julkisen sektorin laajenemisen ja naisten 



työmarkkinoille tulon samanaikaisuus. Lisäksi 
julkisen sektorin palvelut ovat laajentuneet 
nimenomaan naisten perinteisillä toimi alueilla, 
kuten sosiaali- ja terveys- sekä kasvatustyössä. 
(Julkunen 1994). Naisten suhteellisen vakiintu
nut asema työmarkkinoilla on ollut Ilmakun
naksen (1994) mukaan seurausta enemmän 
julkisen sektorin toimintatavasta kuin työmark
kinoiden käytännöistä itsestään. Julkisen sekto
rin suuri koko sinänsä ei ole tae esimerkiksi 
naisten korkealle työvoimaosuudelle, vaan jul
kisilla palveluilla on siinä paljon suurempi 
merkitys kuin tulonsiirroilla kotitalouksille. 

AlUn (1988) huomauttaa, että merkittävä 
osa julkisen sektorin kasvusta heijastaakin 
rakennesiirtymää. Julkisen sektorin osuus brut
tokansantuotteen todellisesta kasvusta ei vält
tämättä ole noussut niin voimakkasti kuin tilas
toista voisi päätellä; palkatonta kotityötä ei ole 
laskettu mukaan bruttokansantuotteeseen, mut
ta samojen palvelujen tuottamisen siirtyminen 
julkiselle sektorille on näkynyt tilastoissa. 

Laman myötä ovat lisääntyneet vaatimukset 
naisten palauttamiseksi takaisin kotiin, pois 
työelämästä.-"Hoivatyön painopistettä on siir
rettävä asteittain julkisista järjestelyistä per
heen, omaisten ja pienyhteisöjen työpanoksen 
varaan. Kuntien rooli on silloin tukea tätä 
työpanosta ja auttaa ihmisiä jaksamaan ", 
toteaa Hautamäki (1993). Tämänkaltaiset pu
heenvuorot ovat saaneet naiset huolestumaan 
työmarkkina-asemansa ja tasa-arvon puolesta. 

Vaikka naisten työttömyys on ollut tämän 
laman aikana hieman vähäisempää kuin mies
ten työttömyys, on se ollut rakenteeltaan eri
laista. Julkunen (1994) toteaakin, että julkisen 
sektorin työpaikkoja koskettaa pelko menetyk
sen peruuttamattomuudesta - etteivät työpaikat 
tule takaisin missään suhdannetilanteessa vaan 
ovat osa pysyvää rakennemuutosta. 

Tärkeää on kuitenkin pitkällä aikavälillä se, 
kuinka paljon avoin sektori työllistää julkiselta 
sektorilta vapautuvia naisia. Sinänsä naisten 
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palkkakehitykselle voisi olla myönteistä, että 
avoimen ja suljetun sektorin välinen roolijako 
rikkoutuu. Julkisen sektorin kriisi on kärjistänyt 
avoimen ja suljetun sektorin - siten myös 
miesten ja naisten - palkkaeroja. Koska valtao
sa julkisesta kulutuksesta koostuu palkkame
noista, julkisen kulutuksen hillitsemispyrki
mykset kohdistuvat aina välittömästi naisiin 
hyvinvointivaltion virkailijoina (Allen 1988). 

Vaikka naisilla on erityisintressejä valvotta
vanaan erityisesti julkisissa palveluissa, myös 
eräillä tulonsiirroilla on vaikutusta tasa-arvon 
näkökulmasta. Esimerkiksi erillisverotus sekä 
mahdollisuudet hoitovapaisiin ovat kannusta
neet naisten työhön osallistumista. Koska nais
ten työuraan liittyy kuitenkin usein lasten vuok
si katkoksia, on naisten taloudellisen itsenäi
syyden kannalta suurta merkitystä yksilöllisellä 
sosiaaliturvalla, joka kattaa myös työelämän 
ulkopuolella olevat. (Salomäki 1994). 

Pohjoismaisen hyvinvointimallin peruspiir
teet ovat edistäneet naisten yhteiskunnallista 
asemaa. Erityisesti tuloerojen tasaisuus, ansio
työn yleisyys ja julkisten palvelujärjestelmien 
laajuus ovat toimineet naisten tavoitteiden 
suuntaan (Julkunen 1994). Sen on katsottu li
sänneen naisten kannalta erityisesti mahdolli
suuksien tasa-arvoa . 

. Esping-Andersen (1990) tulkitsee pohjois
maisen emansiopolitiikan kohdistuneen sekä 
markkinoihin että traditionaaliseen perheeseen. 
Päinvastoin kuin konservatiivisessa mallissa, 
tavoitteena on ollut minimoida riippuvuutta 
perheestä. Samalla se on merkinnyt yksilön 
riippumattomuuden maksimoimista - ainakin 
naisten kannalta. Siinä mielessä pohjoismaiseen 
malliin on liittynyt myös liberalistisia element
tejä. Ero anglosaksiseen liberalistiseen hyvin
vointimalliin on kuitenkin naisten kannalta yhä 
huomattava. Kun konservatiivinen järjestelmä 
rohkaisee naisia jäämään kotiin, on liberalisti
nen malli periaatteessa neutraali sukupuolen 
suhteen. Käytännössä sen markkinoita korosta-
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va politiikka johtaa helposti siihen, että markki
noiden epäonnistuessa vastuu välttämättömien 
hyvinvointipalvelujen tuottamisesta siirtyy 
perheille - yleensä naisille. 

9. Lopuksi 

Suomalaiseen hyvinvointimalliin on kopioitu 
ruotsalaisesta järjestelmästä piirteitä, jotka edel
lyttävät toimiakseen korkeaa työllisyysastetta. 
Suomessa työllisyystavoitteet ovat kuitenkin 
olleet talouspolitiikassa toissijaisia kansainväli
sen kilpailukyvyn ja ulkoisen tasapainon rin
nalla. Järjestelmä, joka on alunperin kehitetty 
ruotsalaista täystyöllisyyspolitiikkaa ajatellen, 
ei yksinkertaisesti kestä korkean työttömyyden 
aiheuttamaa kustannustason nousua ja verotulo
jen laskua. 

On siis muutettava joko hyvinvointijärjes
telmää tai talouspolitiikkaa. Markan ulkoisen 
arvon devalvoituminen viime vuosina on ollut 
huomattava tulonsiirto suljetulta sektorilta 
avoimelle sektorille, mikä ei kuitenkaan ole 
johtanut työllisyyden paranemiseen. Julkisia 
menoja nielevät huomattavasti elinkeinotuet, 
etenkin maataloustuki ja pankkituki. Hyvin
vointij ätj estelmän syy llistäminen talousvai -
keuksiin sisältää "korvamerkittyjen" julkisten 
varojen ajatuksen ja implisiittisen väitteen, että 
nimenomaan hyvinvointipalvelut rahoitetaan 
ulkomaisella velalla. 

Uudistamiseen on aihetta - myös hyvin
vointijärjestelmässä. Suomi on seurannut jäl
jessä keskeisiä EU-maita ja varsinkin muita 
pohjoismaita hyvinvointivaltion rakentamises
sa. Muiden epäonnistumisista ei kuitenkaan 
otettu oppia, vaan ne toistettiin usein sellaisi
naan Suomessa. Nyt on kuitenkin mahdollisuus 
välttää muiden tekemiä virheitä julkista sekto
ria uudistettaessa, sillä tulemme siinäkin jopa 
kymmenen vuotta muita jäljessä. Sen vuoksi ei 
tulisi kopioida kritiikittömästi muualla tehtyjä 
uudistuksia ilman keskustelua ja tutkimusta. 
Toistaiseksi on epäselvää, onko suomalaisen 
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järjestelmän muutosten tavoitteena ja esikuvana 
jokin ulkomailla vallitsevista hyvinvointimal
leista vai aivan uudenlainen järjestelmä. 
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