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Esitelmiä 

Julkisen talouden tehokkuus -
Tahdon vai tiedon ongelma? 

REINO HJERPPE* 

Issues that are awkward to address are 
generally speaking not addressed. 

Paul Krugman. 

Johdanto 

Nyt kun julkisten menojen osuus bruttokansan
tuotteesta on kohonnut yli kuudenkymmenen 
prosentin vallinnee melko laaja yksimielisyys 
siitä, että kysymys julkisen sektorin tehok
kuudesta - laajuuden lisäksi - on noussut mitä 
tärkeimmäksi yhteiskuntapolitiikan teemaksi. 
Mielipiteet voivat kuitenkin erota aika pian 
yritettäessä tarkemmin määritellä, mitä tarkoi
tamme julkisen talouden tehokkuudella ja mi
ten sitä tulisi mitata ja arvioida. 

Koska tässä ei ole mahdollista käsitellä te
hokkuusteemaa koko laajuudessaan keskityn 
lähinnä arvioimaan ja kokoamaan yhteen koke
muksiani niistä kehittämistoimista Suomessa, 

*Kirjoitus perustuu esitelmään, jonka tutkimusjoh
taja Reino Hjerppe piti Kansantaloudellisen yhdis
tyksen vuosikokouksessa 16.2.1995. 

joihin olen jollakin tavalla myös itse osallistu
nut. Näin ollen esityksestä voi puuttua joiden
kin mielestä tärkeitäkin asioita. 

Huomattava osa käytännön hallinnon tutki
mus-, selvitys- ja kehittämistyöstä tähtää ni
menomaan julkisen sektorin toiminnan tehosta
miseen ja rationalisointiin. Päätöksiä ja toi
menpiteitä julkisen sektorin tehostamiseksi py
ritään jatkuvasti tekemään. Tehokkuus ei ole 
kuitenkaan itseisarvo - haluamme tehokkuutta 
hyvinvoinnin nimissä. 

Ekonomistien keskusteluissa julkisen sekto
rin rakenteellisten kysymysten käsittely - te
hokkuuskysymys mukaan lukien - on valitetta
van usein jäänyt finanssipolitiikan makrovaiku
tuksia koskevan keskustelun varjoon. Poik
keuksiakin löytyy. Mm. Kansantaloudellisen ai
kakauskirjan numerossa 4/1994 on kiinnosta
vaa keskustelua julkistalouden tehokkuudesta 
(Kajanoja, Viren, Haataja, Ilmakunnas ja Tah
vonen) ja sen tutkimisesta. Edellisen kerran yh
distyksessä pohdittiin julkisen talouden proble
matiikkaa vuonna 1990. 

Käytännön talouspolitiikassa pyrkimys pa
rantaa julkisen sektorin tehokkuutta voidaan 
nähdä osana julkisen sektorin,tasapainottamis-
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ohjelmaa. Sopeutumisstrategioitahan on peri
aatteessa kolme: menosopeutus, tulosopeutus 
ja tehokkuussopeutus (Heikkilä, 1993). Menoja 
karsimalla vaikutuksia voidaan periaatteessa 

saada hyvinkin nopeasti, mutta seuraukset voi
vat näkyä mm. lisääntyvänä työttömyytenä. 
Tulosopeutuksessa pyritään lisäämään joko 
velkaa, maksutuloja tai veroja. Tulojen lisää
minen kokonaisverotusta kiristämällä näyttää 
nyt hyvin vaikealta. Tehokkuussopeutuksessa 
pyritään lisäämään julkisten toimintojen tuotta
vuutta tai tarkentamaan tukien ja tulonsiirtojen 
kohtaantoa. Tehostamisstrategiaan voidaan lu
kea yksityistäminen ja organisaatiomuutokset 
sekä henkilöstöpolitiikan uudistukset. Tehok
kuuden parantaminen voi näkyä välittömästi 
menosäästönä, mutta tehokkuus kansantalou
dessa voi parantua myös välillisesti, jos yksi
tyisen sektorin käyttäytyminen samalla tehos
tuu. Tehokkuuden lisääminen onkin luonteel
taan usein rakenteellista kehitystyötä, jonka 
tulokset voivat näkyä usein vasta pitemmän ai
kavälin kuluessa. 

Vaikka tehostamiskeskustelua nyt vauhdit
taakin poikkeuksellisen suuri tasapainottamis
ongelma, pyrkimys tehokkuuteen ei saisi olla 
luonteeltaan vain suhdanneilmiö. Julkisen sek
torin tehostamistarve on olemassa myös silloin 
kun budjetti on tasapainossa. Mitä tehokkaam
min julkinen sektori toimii sitä paremmin 
voimme vielä tyydyttämättömiä tarpeita tyy
dyttää ja sitä parempi on periaatteessa myös 
kansantalouden kokonaiskilpailukykykin.' 

V oidaan kysyä onko julkisen sektorin tehos
taminen tiedon vai tahdon ongelma. Puuttuuko 
meiltä enemmän tietoa vai tahtoa ongelman kä
sittelyssä ? 

On luonnollista että ensiksi tarvitaan tietoa 
siitä, miten tehokasta toiminta on ja missä te
hostamismahdollisuuksia yleensä on. Mutta 
seuraavaksi joudutaan kysymään, miten tehok-
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kuuden paraneminen saadaan aikaan: miten 
julkinen sektori pitäisi organisoida, millaiset 
ovat julkisen sektorin johtamismenetelmät ja 
millaisia kannustimia julkinen sektori toimin
nallaan luo kansantalouteen tehokkuuden näkö
kulmasta tarkastellen. Tarvitaan siten myös 
tahtoa muuttaa julkisen sektorin rakenteita te
hokkuuspyrkimyksiä palvelevaan suuntaan. 
Tieto muokkaa käsityksiämme siitä, millainen 
olisi tehokas julkinen sektori - mutta tulosten 
aikaansaamiseksi tarvitaan tahtoa myös toimia 
tehokkuusaj attelun mukaisesti. 

Ongelmistaan huolimatta - tai ehkä juuri 
niistä johtuen - julkisen sektorin tehokkuuden 
analysointi ja sen parantamispyrkimykset ovat 
tutkimuskohteina mitä mielenkiintoisimpia. Se
kä teoreettisen että soveltavan tutkimuksen ke
hitys on ollut viime vuosikymmeninä huomat
tavaa ja monet vanhat uskomukset ovat joutu
neet romukoppaan samalla kun esille on nous
sut monia uusia mielenkiintoisia näkökohtia. 

Vähän historiaa 

Suhtautuminen julkisen sektorin tehokkuuteen 
on usein vahvasti ideologisesti värittynyttä. 

Esitystäni valmistellessani oli peräti mielen
kiintoista todeta, että julkisen talouden rooli 
kansantaloudessa oli keskeisesti esillä jo Kan
santaloudellisesta Yhdistystä perustettaessa 
110 vuotta sitten. Yhdistyksen toiminnan alku
vaiheisiin ajoittui nimittäin vilkas keskustelu 
sosiaalipolitiikasta ja julkisen talouden tehtä
västä kansantaloudessa. Tuolloin keskustelun 
painopiste oli kuitenkin siinä, missä määrin jul
kista sektoria yhteiskunnassa ylipäätänsä tarvi
taan - vallalla olivat nimittäin liberalismin opit, 
jotka korostivat adamsmithiläisessä hengessä 
markkinoiden tärkeyttä. 

Industrialismin läpimurto 1800-luvun lopus
sa merkitsi Suomessakin sitä, että yhteiskunnan 



entiset tavat huolehtia sosiaalisista ongelmista 
eivät enää tyydyttäneet tarpeita muuttuneissa 
oloissa. Bismarckin sosiaalipoliittisten uudis
tusten ja saksalaisen historiallisen koulukun
nan vaikutteet alkoivat työntyä liberalistisen 
valtiokäsityksen sijaan Suomessakin. Kansan
taloudellisen yhdistyksen toimintamalliakin ha
ettiin saksalaisesta Verein ftir Sozialpolitik -
järjestöstä. Yhdistyksen perustajana usein pide
tyltä Yrjö Sakari Yrjö-Koskiselta voidaankin 
lainata seuraava toteamus: "Mutta että joku 
muu perustus (yhteiskunnalle) on laskettu kuin 
paljas etujen vapaa taisteluoikeus, on jo mie
lestämme arvaamaton askel eteenpäin, ja sen 
vuoksi tervehdimme hyvällä tulevaisuudentoi
veella tätä 'historiallis-siveydellistä koulukun
taa valtiotaloustieteessä' . " (Yrjö-Koskinen 
1874, Pekkarisen 1984 mukaan). Sosiaalipoli
tiikan tutkija Pekka Haatasen (1992) mukaan 
1800-luvun liberalistinen periaate, jonka mu
kaan taloudellinen kilpailu johtaisi täydelliseen 
"sointuvaisuuteen" ja valtiota tarvittaisiin vain 
"yövartijana" jäikin Suomessa vaikutuksiltaan 
lyhytaikaiseksi. Teollistumisen mukanaan tuo
ma työväenkysymys ja maaseudun, ja erityises
ti sen tilattoman väestön ongelmat olivat suuria 
sosiaalisia kysymyksiä, joiden ympärille Kan
santaloudellisen yhdistyksen alkuaikojen kes
kustelut paljolti liittyivät. 

Useiden suomalaisten sosiaalipolitiikan tut
kijoiden mielestä Suomen sosiaalipolitiikan ke
hitys 1900-luvulla oli kuitenkin pitkään jälki
jättöistä ja vasta viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana on Suomeen luotu "pohjoismai
nen hyvinvointivaltio" - yhteiskuntamalli, jon
ka kehittämisen virikkeet ovat paljolti kantau
tuneet naapurimaasta Ruotsista. 

Jos hyvinvointivaltion liikkeellelähtö olikin 
hidas, niin varsin pian on tultu tilanteeseen, jo
ta sosiaalipolitiikan tutkija Olavi Riihinen ku
vaa sosiologi Habermasia kriisiluokittelua mu-
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kaillen seuraavasti "Olkoon tutkijan ideologi
nen kanta mikä hyvänsä, hänen on todettava -
jos hän on vilpitön - että esimerkiksi Suomen 
tilanteessa on vuonna 1992 on voimakkaan ra
tionaalisuuskriisin piirteitä. Työttömyyden ko
hoaminen 450 000 henkilön määrään on "luon
nollisenakin työttömyytenä" kovin korkea, ja 
hallitus on neuvoton korjatakseen tilannetta." 
(Riihinen, 1992, s.13). 

Tuottajavaltiosta tulonjakovaltioon ? 

Yksi merkittävä syy tehokkuustarkastelujen 
tarpeen korostumiselle löytyy tarkastelemalla 
julkisten menojen kasvun suuntautumista pit
källä aikavälillä. 

Merkittävimmät julkisen sektorin menojen 
kasvuun vaikuttaneet sosiaalisektorin uudistuk
set ovat Suomessa olleet 
- 1960-luvulla työeläkejärjestelmien luominen 
- 1970-luvulla sairausvakuutusjärjestelmän 
luominen ja koulutusjärjestelmän kehittämi
nen peruskoulusta alkaen 
- 1980-luvulla työttömyysturvajärjestelmän uu
distus, eläkejärjestelmän uudistukset ja paran
nukset sekä toimeentulotukijärjestelmän paran
nukset 
- 1980-luvulla kasvavat panostukset lasten päi
vähoidon järjestämiseen 

Näin jälkikäteen ajatellen on helppo uskoa, 
että 1960-ja 1970-lukujen julkisen sektorin uu
distukset olivat kansantaloudellisesti hyvin 
tuottavia. Liikenneverkoston kehittäminen, pe
rusterveydenhuollon järjestäminen, koulujär
jestelmän kattavuuden parantaminen ja eläke
järjestelmien luominen ovat olleet hankkeita, 
joiden yhteiskunnallista hyvinvointia ja tuot
tavuutta lisäävä vaikutus tuntuu nyt lähes it
sestään selvältä. 

1980-luvun kehitykselle on ollut luonteen
omaista etuuksien jatkuva lisääminen ja julki-
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sen sektorin vaikutuksen asteittainen laajene
minen kattamaan yhä uusia toimintoja. Kotita
louksien tuki kasvoi Suomessa vuosina 
1984-1992 keskimäärin 4.9 % vuodessa vas
taavan BKT:n kasvun oltua vain 0.7 % (Ranta
nen, Tanja, 1994). 

Suurin osa julkista taloutta koskevasta kes
kustelusta käydään nyt hyvinvointivaltiotee
man ympärillä. Tähän keskittyminen johtaa 
kuitenkin liian ahtaaseen näkemykseen julki
sen sektorin nykyisestä luonteesta. Julkisen 
vallan toimet koskettavat laajasti myös yksityi
sen elinkeinoelämän toimintaa. Maataloustuen 
lisäksi myös muut elinkeinotuet ovat viime 
vuosina voimakkaasti laajentuneet. 

Alkutuotantoon ja elintarvikkeisiin kohdis
tuvat valtion nettomenot kasvoivat vuosina 
1984-1993 nimellisesti 35 % vuodessa ja ja
lostus- ja palveluelinkeinojen tuki peräti 66%. 
Tuet yhteensä kasvoivat 70%, kun BKT:n kas
vu oli 57% (Myhrman-Känkänen, 1993 ja Jaa
konsaari-Myhrman, 1994). 

Myös julkisen toiminnan työllisten osuus 
kaikista työllisistä on Suomessa Euroopan kor
keimpia: 24.5 % vuonna 1992 (Parkkinen, 
1995). Vain Ruotsi, Tanska ja Norja työllisti
vät suhteellisesti enemmän henkilöitä julkises
sa toiminnassa. Kaiken kaikkiaan julkinen sek
tori paisui Suomessa hyvin nopeasti 1980- lu
vulla. 

Uutta tuotantoa luovan julkisen sektorin ti
lalle on yhä voimakkaammin noussut tulosten 
jakamista painottava eturyhmäajattelu. Tätä ka
peiden eturyhmien vaikutusvallan lisäystä voi
daan pitää meilläkin yhtenä potentiaalisena 
kansantalouden tehokkuutta vähentävänä kehi
tyssuuntana. Tuottajavaltiosta on vähitellen tul
lut jakovaltio. Tällainen kehityssuunta saattaa 
heikentää kansantalouden pitkän ajan selviä
mismahdollisuuksia ja antaa siis aiheen vaka
vaan tutkiskeluun ja uudelleenarviointiin. 
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SOB tehokkuuspyrkimyksien tienrai
vaajaksi 1960-luvulla 

1960-luvulta alkaen julkisen talouden tehosta
mispyrkimyksiin vaikutti voimakkaasti mm. 
Yhdysvalloissa Robert Me N amaran aikana 
Pentagonissa käyttöön otettu suunnittelujär
jestelmä:Planning -Programming -B ugeting -Syst 
emo 1960-luvulla käynnistettiin meilläkin laaja 
julkisen talouden suunnittelu- ja ohjausjärjes
telmien kehittäminen julkisen talouden tehosta
miseksi. Suomessa järjestelmä sai nimen SOB. 

Tuolloin myös tietojenkäsittelyn tekninen 
vallankumous oli lähtenyt liikeelle. Tietokoneet 
olivat tulossa myös hallintoon muuttaen perin
teisiä työskentely tapoja ja edellyttäen henkilö
kunnan uudelleen kouluttamista. 

Suomessa valtiovarainministeriöön perustet
tiin valtiontalouden laskentatoimen suunnitte
luelin. Sen työ johti mm. budjetin rakenneuu
distukseen vuonna 1968. 

Samanaikaisesti omaksuttiin suunnittelunä
kökulma myös koko talouden ohjaukseen. Ta
lousohjelmakomitea kansleri Eino Saaren joh
dolla loi periaatteita. Itse olin juuri valmistu
neena maisterina mukana sihteerinä professori 
Jouko Paunion johdolla työskennelleessä ko
miteassa, jonka tehtävänä oli tutkia kokonaista
loudellisen suunnittelun muotojen ja menetel
mien kehittämistä. Kokonaistaloudellisen suun
nittelun vahvistamisen eräänä ilmenemismuo
tona oli myös talousneuvoston toiminnan akti
vointi ja sen päätoimisen sihteeristön luomi
nen. 

Sekä 1960- että 1970-lukuja karakterisoivat 
sekä pyrkimys voimaperäiseen suunnitteluun 
että edellä luetellut suuret yhteiskuntapoliitti
set uudistukset. Rationaalisen suunnittelun 
mahdollisuuksiin uskottiin vahvasti. 

Suunnittelurationalismiromantiikka ei kes
tänyt pitkään. Suhdanteita ei onnistuttukaan 



mekaanisesti säätelemään Keynesin opin mu
kaan. Talouspolitiikka ei ollutkaan pelkästään 
keinojen valintaa yhteiskunnan preferenssi
funktion maksimoimiseksi, vaan monimutkaista 
mahdollisuuksien hallintaa - neuvotteluja ja 
päätösten viemistä läpi monitahoisen eturyh
mäkentän puitteissa. Monet hallinnon tutkijat 
pitivätkin tätä suunnitteluteorian rationalistista 
lähestymistapaa erärealistisena. Hallinto näh
tiin pikemminkin koneistona joka toteuttaa 
"muddling through" metodia: toiminta rämpii 
eteenpäin ja päätöksillä reagoidaan lähinnä nii
hin ongelmiin, jotka kulloinkin sattuvat eteen 
tulemaan. (Lindblom, 1959, Wildavsky, 1979) 

Käsitykset julkisesta sektorista tehok
kuuden edistäjänä muuttuvat 

Taloustieteessä vakiintuneen käsityksen mu
kaan julkista sektoria tarvitaan hyvinvoinnin ja 
tehokkuuden edistäjänä paikkaamaan markki
noiden epäonnistumista. Syynä tähän ovat 
- julkishyödykkeet 
- ekstemaliteetit eli ulkoiset hyöty- ja haittavai-
kutukset 
- markkinoiden epätäydellisyydet, monopoli
voima, informaation epäsymmetrisyys tms. 
- tarve taata tulonjaon oikeudenmukaisuus 
- julkinen talous meriittihyödykkeiden tuot- ta-
jana. 

Professori Richard Musgraven jo 1950- lu
vulla luoman yleisesti käytetyn tarkastelukehi
kon mukaan julkisen sektorin toiminnot on 
totuttu jakamaan taloutta vakauttaviin talous
poliittisiin tehtäviin sekä voimavarojen käytön 
tehokkuuteen (allokaatioon) ja tulonjakoon 
(distribuutioon) liittyviin tehtäviin. Nämä loh
kot eivät tietenkään käytännössä ole toisistaan 
riippumattomia, vaan toimenpiteet yhdellä loh
kolla vaikuttavat aina myös muihin lohkoihin. 

Musgraven kolmijaon pohjalta on kehitetty 

Reino Hjerppe 

normatllvlSIa kriteerejä julkisen sektorin toi
minnoille mm. tehokkuuden näkökulmasta. 

Allokaatiota ja distribuutiota voidaan tarkas
tella myös joko staattisena tai dynaamisena il
miönä. Staattisesti tehokas allokaatio edellyt
tää, että markka eri kohteissa tuottaa saman 
tuoton. Dynaamisesti tehokkaassa allokaatiossa 
investoinnin rajatuotto on esimerkiksi reaaliko
ron suuruinen. 

Julkisen sektorin toiminnan tosiasiallinen 
lopputulos määräytyy kuitenkin sen perusteel
la, miten poliittiset päätöksentekijät käyttäyty
vät poliittisia valintoja tehdessään ja miten 
kansalaiset reagoivat tehtyihin päätöksiin ja 
normeihin (esim. veroasteikkoihin). Tämä po
sitivistinen tarkastelu voi päätyä siihen, ettei 
tosiasiallinen käyttäytyminen anna mahdolli
suuksien toteutua normatiivisen lähestymista
van määrittelemää optimaalista tilannetta. 

Esimerkkinä on pidetty toimeenpano-ongel
mia: haluttuja vaikutuksia ei voida toteuttaa 
esimerkiksi tiedon puutteen vuoksi. Toisena 
syynä ovat taloudenpitäjien julkiselta sektorilta 
"vuokratuloa" hakevat käyttäytymistavat (ns. 
rent-seeking activities). Julkisella sektorilla 
haetaan etuja joko itselle tai omalle eturyhmäl
le kokonaisedusta välittämättä. Etenkin ns. 
publie choice koulukunta puhuukin julkisen 
sektorin epäonnistumisesta. 

Positivistinen näkökulma johtaakin tarkaste
lun painopisteen niihin toimintapuitteisiin, jot
ka toteuttavat tosiasiallisen käyttäytymismallin. 
Tarkastelun painopiste siirtyy niihin kannusti
miin, joita julkinen sektori luo säännöillään ja 
toiminnoillaan. Tehostamispyrkimyksiä onkin 
nyt vaikutettava näihin sääntöihin ja toiminta
puitteisiin niin, että ne kannustaisivat tehok
kuuteen sekä julkisen sektorin sisällä että koko 
taloudessa. 

Julkisen sektorin rooli instituutioita luovana 
ja liiketoimikustannuksiin vaikuttavana tekijä-
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nä on viime vuosina noussut erityisen mielen
kiinnon kohteeksi. Uuden innostuksen virittä
jänä on ollut etenkin Oliver Williamsonin teo
ria transaktiokustannusten merkityksestä talou
dessa. (Wilkinson, 1991) 

Julkinen sektori vaikuttaa liiketoimikustan
nuksiin luomalla normeja, sääntöjä ja lakeja ja 
sanktioimalla näiden institutionaalisten peli
sääntöjen väärinkäyttöä. Erityisen keskeisiä 
normeja ovat mm. omistus- ja sopimusoikeu
teen sisältyvät normit. Talouden tehokkuuteen 
ja kasvuun vaikuttaa olennaisesti se, miten sel
keitä normit ovat ja miten hyvin ihmiset niitä 
noudattavat. Lain ja sopimusten kunnioittami
nen johtaa alhaisiin liiketoimikustannuksiin. 
Kustannukset nousevat, jos toisen osapuolen 
käyttäytymisestä vallitsee suurta epävarmuutta. 
Esimerkiksi korruptio lisää liiketoimikustan
nuksia vaikka usein ajatellaan juuri päinvastoin 
ja ihaillaan lahjontaa joustavuutta luovana il
miönä. 

Liiketoimikustannusteoriaa on sovellettu 
viime vuosina mm. tutkittaessa Aasian nopeas
ti kasvavia talouksia. Nämä maat näyttävät on
nistuneen yhdistämään voimakkaan julkisen 
vallan ohjauksen ja markkinoiden dynamiikan 
tavalla, joka on tuottanut poikkeuksellisen no
peata taloudellista kehitystä (Gunnarsson, 
1992). Taloudelliselle kasvulle suotuisten olo
suhteiden luomisessa julkisella sektorilla näyt
täisi siten voivan olla joko edistäjän tai estäjän 

) 

rooli. 
Käsityksiä julkisen sektorin luonteesta voi 

siten pelkistäen luonnehtia neljällä tavalla: 
V oidaan ensinnäkin nähdä julkinen sektori 

yleisen hyvän luonnin lähteenä, patemalistise
na, yleistä hyvää tarkoittavana isähahmona. 
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion teoriassa tä
mä näkökulma on edelleen vallitsevana, vaik
ka siihen ei ehkä kirjaimellisesti uskotakaan. 

Eturyhmäetuja korostavassa valtiokäsityk-
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sessä julkinen sektori on väline hankkia henki-
1ökohtaisia tai ryhmäetuja muiden kustannuk
sella (rent-seeking behaviour). 

Julkinen sektori voi kehittyä myös puhtaaksi 
ryöstövaltioksi, jolloin valtaa pitävä diktaattori 
tai ryhmä keskittää koko tarmonsa omien int
ressiensä ajamiseen josta seurauksena on kan
sakunnan köyhtyminen tai alikehitys. 

Transaktiokustannusteorian mukaan julkisen 
talouden tulisi löytää toimintasäännöt, jotka 
johtavat taloudenpitäjät toimimaan kansanta
louden kokonaisuuden kannalta optimaalisesti. 

Julkisen sektorin tehokkuusmäärittelyn 
erityisongelmat 

Kysymys julkisen sektorin tehokkuudesta voi 
kohdistua joko sektorin sisäiseen tehokkuuteen 
(esim. onko julkinen palvelutuotanto tehokas
ta) tai julkisen sektorin kansantaloudellisiin te
hokkuusvaikutuksiiin. 

Taloustieteessä vakiintuneen käsityksen mu
kaan tehokkuudella tarkoitetaan sitä, ettei jota
kin haluttua asiaa voida lisätä vähentämättä sa
malla jonkin toisen halutun asian määrää. Tällä 
voidaan tarkoittaa joko tuotostehokkuutta tai 
panosten käytön tehokkuutta. 

Tuottavuudella puolestaan tarkoitetaan 
yleensä sitä, miten paljon haluttuja tuloksia (ta
varoita, palveluja tms.) tuotannossa käytetyillä 
panoksilla saadaan aikaan. Tehokkuutta tai te
hottomuutta voi esiintyä sekä alhaisen että kor
kean tuottavuuden oloissa. Tehokkuuskäsitettä 
ei pitäisi sekoittaa tuottavuuskäsitteeseen, vaik
ka käytännössä näitä käsitteitä on usein vaikea 
ja ehkä tarpeetontakin erotella. 

Tehokkuuskäsite voidaan ulottaa koskemaan 
myös tulosten tai hyvinvoinnin jakoa. Tällöin 
tehokkaassa tapauksessa jonkun henkilön tu
loksen tai hyvinvoinnin lisääminen ei ole mah
dollista vähentämättä jonkin toisen henkilön 



tulosta tai hyvinvointia (Pareto-optimaalisuu
den periaate). Tehokkuus on välttämätön mutta 
ei riittävä ehto optimaaliselle allokaatiolle. 

Tehokkuus ei tarkoita sitä, että työtä tehdään 
"hiki hatussa" äärimmilleen ponnistellen. Pi
kemminkin tehokkuutta on se, että saavutetut 
tavoitteet saavutetaan vähäisemmin ponnistuk
sin parantamalla esimerkiksi työn organisoin
tia. 

Myöskään pyrkimys rationalisoida julkista 
sektoria työvoimaa irtisanomalla ei pitkäai
kaisessa rakenteellisessa työttömyystilanteessa 
johda välttämättä tehokkuuden paranemiseen 
kansantaloudessa, koska resurssit voivat jäädä 
kokonaan toimettomiksi. Pitkällä aikavälillä 
tehokkuus toki paranee, jos resurssit siirtyvät 
entistä tuottavanumlle aloille. 

Yleisenä lähtökohtaolettamuksena tehok
kuusmäärittelyissä on kuluttajan suvereniteetti; 
yksilön preferenssit ovat tällöin määrääviä. 

Demokraattisissa yhteiskunnissa hyvinvoin
tifunktion maksimointi tapahtuu poliittisten va
lintojen kautta. Julkisen talouden päätöksissä 
poikkeaminen kuluttajan suvereniteetista on 
tavallista. Valinnan perustana on usein pater
nalismi - pyrkimys muuttaa yhteiskunnan tilaa, 
joka syntyisi pelkästään yksilön valintojen seu
rauksena. Kansalaisten tasa-arvoisen ja oikeu
denmukaisen kohtelun katsotaan edellyttävän 
"ylhäältäpäin", keskitetysti annettuja ohjeita. 

Suomessakin hyväksytään laajasti periaate, 
jonka mukaan valtion tulee turvata kansalaisille 
kohtuullisessa määrin yhtäläiset elinolosuhteet. 
Tämä heijastaa ennen kaikkea sitä, että yhteis
kunta pyrkii turvaamaan perustoimeentulon 
kaikille jäsenilleen, mutta tämä voi merkitä 
laajemminkin elintason tasoittamispyrkimystä. 

Demokratiavaatimus pitää toisaalta sisäl
lään ajatuksen siitä, että asioihin voidaan vai
kuttaa "alhaaltapäin". Kansalaisten preferenssi
en tulisi heijastua julkishyödykkeitä koskevas-
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sa päätöksenteossa. Kansalaiset voivat myös 
paremmin hyväksyä tehdyt päätökset, jos he it
se osallistuvat niiden tekemiseen. Keskitetysti 
laadittu yleinen tasa-arvovaatimus joutuu kui
tenkin helposti ristiriitaan desentralisaatiovaa
timuksen kanssa. Esimerkiksi päätösvallan ha
jauttaminen kuntiin voi johtaa kansalaisten eri
laiseen kohteluun eri kunnissa. 

Kollektiivihyödykkeiden rahoittamiseksi ke
rättävien verojen ja ihmisten todellisen maksu
halukkuuden välillä ei tarvitse olla mitään yh
teyttä. Tällainen "tehottomuus" seuraa vaikeu
desta selvittää todellista maksuhalukkuutta 
käytännössä. 

Demokratia voi johtaa lyhytnäköiseen pää
töksentekoon. Siksi monissa maissa esimer
kiksi keskuspankki on tehty riippumattomaksi 
instituutioksi, jotta pitkän ajan rahan arvon va
kautta koskevat vaatimukset tulisivat otetuksi 
huomioon talouspoliittisessa päätöksenteossa. 
On myös väitetty, että päätösvallan hajautta
misvaatimukset voivat johtaa siihen, että bud
jetti jakautuu liian yksityiskohtaisiin menoeriin 
eikä suurille linjapäätöksille jää tarpeeksi ai
kaa. Assar Lindbeck on äskettäin ehdottanut 
eduskunnan pienentämistä keinoksi parantaa 
mahdollisuuksia suuriin linjaratkaisuihin 
(Lindbeck, 1993). 

Demokratiavaatimus suosii järjestyneitä etu
ryhmiä. Poliittisten puolueiden lukumäärä ja 
rakenne voivat myös vaikuttaa päätösten sisäl
töön. 

Paikallinen demokratia varmistaa paikallis
ten näkökohtien mukaan tulon päätöksente
koon. Liian pienten kuntien ongelmana voi 
kuitenkin olla, että toiminnot hajautuvat liian 
pieniin tuotanto- ja toimintayksiköihin, mistä 
seuraa tehokkuus tappioita. 

Julkista sektoria koskevissa päätöksissä in
formaatio jakaantuu lisäksi epäsymmetrisesti 
eri osapuolten kesken. Spesifinen asiantunte-
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mustieto on yleensä virkamiehillä ja erilaisilla 
intressiryhmillä. William Niskanen kehitti jo 
1960-luvulla byrokratiapainotteisen julkisen 
sektorin kasvumallin, joka perustui nimen
omaan tähän informaation epäsymmetria-aja
tukseen. Informaation epäsymmetrian vuoksi 
poliitikot voivat joutua intressiryhmien "van
geiksi", jos vaihtoehtoista puolueetonta tietoa 
ei ole tarjolla päätöksenteon tueksi. Lainsää
dännön vaikeaselkoisuus voi olla yksi seikka 
joka aiheuttaa kansalaisille tarpeettomia kus
tannuksia ja siten tehottomuutta. 

Budjetti-informaation kehittämisprob
leema 

Vuonna 1969 Juhani Ristimäki kirjoitti Kan
santaloudellisessa aikakauskirjassa: "Viimeise
nä, mutta silti keskeisenä tehtävänä näkisin fi
nanssipoliittisten vaikutusten selvittämisen. Tä
mä on sektori, jota meillä on ehkä eniten lai
minlyöty. Meillä uhrataan varoja kaikenlaiseen 
tutkimukseen kansatieteestä ydinfysiikkaan as
ti, mutta meillä ei ole instituuttia, joka olisi 
keskittynyt selvittämään julkisen vallan toi
menpiteitten vaikutuksia. Näin ollen finanssi
poliitikot joutuvat tekemään päätöksensä sor
menpäätuntumalla. Muutettaessa verojen ja 
maksujen määräytymisperusteita ei tiedetä, mi
kä vaikutus toimenpiteillä on .... Vaikuttaa höl
möläisten touhulta, ettei julkinen valta selvitä 
omien toimenpidevaihtoehtojensa vaikutuksia, 
vaikka vaikutusten olemassaolo tiedetään, mut
ta ei tiedetä varmasti niiden suuntaa ja suuruut
ta. ". 

Budjettiin sisällytetään nykyisin yleensä 
vain rahamääräisiä kassavirtoja. Tämä on sikä
li luonnollista, että sekä verotulojen kerääjä et
tä budjettietujen saaja on ensisijaisesti kiinnos
tunut juuri kassavirran suuruudesta. Kassavir
tapohjainen budjetti-informaatio ei kuitenkaan 
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riitä julkisen sektorin toimenpiteiden aiheutta
mien vaikutusten syvällisempään analysointiin. 

Kassavirtaluvut eivät anna oikeata kuvaa 
toiminnan yhteiskuntataloudellisista kustan
nuksista. Monet budjetissa sinänsä näkymättö
mät julkisen sektorin toimenpiteet voivat olla 
kansantaloudellisesti hyvinkin merkittäviä. Tä
hän on monia syitä. Suuri osa julkisen talouden 
tutkimuksesta joudutaankin kohdistamaan in
formaation tuottamiseen siitä, miten arvioida 
julkisen sektorin toimenpiteiden kansantalou
dellinen suuruus (Hjerppe, 1983 ). 

Esimerkiksi puolustusmenoissa varusmies
ten kustannuksiksi lasketaan vain täysihoito ja 
pieni päiväraha. Useimpien varusmiesten tuo
tantokyky olisi kuitenkin suurempi muualla. 
Jos tämä vaihtoehtoiskustannus otettaisiin läh
tökohdaksi puolustusmenot kasvaisivat mer
kittävästi. 

Julkiset säätely toimenpiteet ovat toinen esi
merkki kustannuksista, joita ei sisällytetä bud
jettiin. Esimerkiksi tuontikiintiöt nostavat tuon
titavaroiden hintoja, mutta niitä ei lasketa julki
sen sektorin aikaansaamiksi kustannuksiksi. 

Budjetista annettavan lainan kustannukset 
eivät ole koko lainan suuruiset, vaan mahdolli
nen korkotuki, takaisinmaksuriskin kasvami
nen ja muutoin pehmeämmät maksuehdot ovat 
niitä elementtejä, jotka aiheuttavat yhteiskunta
taloudellisia kustannuksia. Niinpä lainojen ot
taminen kassavirtoina budjetteihin paisuttaa 
budjetin liian suureksi, kun ajatellaan lainan 
tosiasiallisia vaikutuksia eri talousyksiköille. 

Budjettialijäämän korkoa korottavaa vaiku
tusta ei myöskään estimoida budjetissa, vaikka 
tätä pidetään usein finanssipolitiikassa keskei
senä. Ekspansiivisen budjettipolitiikan tiellä 
nähdään usein juuri korkojen nousu sekä ve
lanhoitokyvyn heikkeneminen tai jopa julkisen 
lainansaannin vaikeutuminen. 

Julkisten rakennusten kustannukset ovat 



usein alimitoitettuja. 
Finanssipolitiikkaa harjoitetaan usein myös 

verohelpotusten muodossa. Suorien menojen 
lisäksi verotusta käytetään finanssipolitiikan 
kohdentamisvälineenä. 

Julkisen sektorin tuottavuuden ja tehokkuu
den analyysissä tulosten ja hyötyjen mittaami
sen vaikeus on klassinen ongelma. Esimerkiksi 
opetustoimessa oppilasmäärät vähenevät, mutta 
opettajien lukumäärä kasvaa. Mitä on saavutet
tu pienemmällä luokkakoolla ? Parempi tiedon 
taso vai parempi viihtyvyys? Mittaamisongel
maa voidaan kuitenkin pitää myös tekosyynä 
sille, että halutaan kokonaan välttää tehokkuus
tarkastelut. Kustannus-hyötyanalyysin kehittä
miselle aukeaa tästä merkittävä haaste (Ks. 
esim. Niskanen -Mustonen, 1993 ). 

Tulonsiirtojärjestelmien analysointi 

Valtiovarainministeriössä havaittiin jo 1980-
luvun alussa tulonsiirtojärjestelmien vahva kas
vu ja nähtiin, että tämä vaatii osakseen lisään
tyvää huomiota. Niinpä valtiovarainministeriön 
suunnittelusihteeristössä otettiin erääksi 1980-
luvun kehittämistyön painopisteeksi nimen
omaan tulonsiirtojärjestelmien ja valtion tuki
politiikan arviointi. 

Tulonsiirtojen analyysissä ei tyydytty pel
kästään aggregatiivisten aikasarjojen kokoami
seen ja tarkasteluun vaan haluttiin mennä sy
vemmälle. Luotiin ns. lakimallit. Tässä tulon
siirrot ohjelmoitiin yksilötasolla lakien mu
kaan niin, että päästiin suoraan analysoimaan 
lakimuutosten vaikutuksia kotitalouksien ja 
henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin mik
rotasolla (Niinivaara-Puhakka, 1984). 

Seuraavana vaiheena oli luoda esimerkki
pohjaisista laskelmista kokonaisarvioita. Tä
män vuoksi lakimallit yhdistettiin kotitalous
pohjaiseen tulonjakoaineistoon, jota Tilasto-
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keskus oli kehittänyt vuodesta 1977 lähtien. 
(Kehittämisideoiden alkuvaiheita on selostettu 
Tilastokeskuksen julkaisussa Hjerppe-Niitamo
Salomäki, 1984 ja uusimmista vaiheista on Tu
lonjakotietokantaprojektin loppuraportti, 1988) 
Tämä aineisto tuli ensimmäisen kerran todelli -
seen käyttöön ns. 1980-luvun ns. suuren vero
uudistuksen yhteydessä. Verouudistuksen ve
ropohjaa ja asteikkoja koskevia vaikutuslaskel
mia tehtiin tällä TUJA-mallilla. Sittemmin TU
JA-mallia on käytetty lukuisissa uudistus- tai 
kehittämisprojekteissa. Näitä ovat arvonlisäve
rouudistus (KM 1992:6, KM 1991:19, HE 
88/1993), pääomatulojen verouudistus ( VM:n 
työryhmämuistio 1992:21), sairauskuluvähen
nysten korvaamisuudistus (KM 1989:29), per
heturvan rakenteen kehittäminen (STM 1991:4, 
STM monisteita 1993:1 ja 1993:11), opintotu
kiuudistuksen valmistelu sekä asumistuen ke
hittäminen (YM 1994). Suuri osa laskelmista 
sisältyy näin erilaisiin toimikunta- ja työryhmä
mietintöihin eikä niitä ole erikseen julkaistu. 
Osa on ollut kiinteästi sidoksissa valtiovarain
ministeriössä tehtäviin finanssipolitiikan pää
tösvalmisteluihin. Viime vuosina analyyseja 
on kuitenkin alettu myös julkaista mm. tulopo
liittisen selvitystoimikunnan käyttöön (Salomä
ki-Viitamäki 1994) kuin myös laskelmia budje
tin tulonjakopoliittisista vaikutuksista (Salo
mäki, 1992 ja Lehtinen-Salomäki, 1993). Mal
lia on esitelty myös kansainvälisillä foorumeil
la (Salomäki 1990, 1992 ja 1993). 

Esimerkkinä mielenkiintoisesta käyttötavas
ta mainittakoon tässä myös, TUJA-mallilla teh
dyt Teemu Lehtisen laskelmat lineaarisesta tu
loveroasteikosta. Ne osoittivat jo muutama 
vuosi sitten suomalaisen tuloverojärjestelmän 
olevan varsin lähellä lineaarista tuloverojärjes
telmää (Lehtinen, 1991). Kiinnostus tällaiseen 
laskelmaan heräsi siitä, että Yhdysvalloissa oli 
1980-luvun alkupuolella tehty esityksiä ns. ta-
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sakantaverosta (flat-rate tax, ks. esim. Hall 
1982). Ideana on tehdä progressiivinen tulove
ro mahdollisimman yksinkertaiseksi ottamalla 
käyttöön yksi verovapaan tulon alue ja yksi ve
rokanta. 

Laskelmat Suomen aineistolla osoittivat, että 
käytännössä meillä moniportainen progressiivi
nen asteikko vähennysjäIjestelmän ansiosta tu
lee varsin lähelle tätä tasakantaveroa. Monipor
tainen asteikkomme voitaisiinkin korvata suh
teellisen helposti esimerkiksi englantilaistyyp
pisellä kahden portaan asteikolla, mikä huo
mattavasti yksinkertaistaisi tuloverotuksemme 
rakennetta. Muutokset verotuotoissa olisivat 
tuntuvia mutteivät dramaattisia. 

TUJA-malli tarjoaa tehokkaan välineen ve
rotuksen ja tulonsiirtojen usein hyvin moni
mutkaisten yhteisvaikutusten analyysiin. Tyy
pillisenä esimerkkinä tästä on kannustinlouk
kujen analyysi, jota on voitu tehdä jo varsin 
pitkään (ks. alla). Yleensäkin tulonsiirtojen ja 
verotuksen yhteisvaikutusten analyyseillä luo
daan huomattavasti aikaisempaa parempi kes
kustelupohja budjetissa tehtävien muutosten tu
lonjakopoliittisista vaikutuksista. 

Maataloustuen viidakko 

1980-luvun alussa jouduin vetämään valtiova
rainministeriön työryhmää, jonka tuli selvittää 
Suomen maataloustukijärjestelmän rakenne ja 
analysoida sen taloudellisia vaikutuksia (Maa
talouden ja elintarvikkeiden tukia selvittäneen 
työryhmän mietintö, 1985). Tukijärjestelmä -
jonka tehokkuus sinänsä on ollut jatkuvan kiis
telyn kohteena - osoittautui oletettuakin mut
kikkaammaksi. Yksi selvityksen tuloksista oli, 
että tukijärjestelmän hallitsevia henkilöitä löy
tyi maasta hyvin harvoja. Oli selvää, ettei maa
talous tuen kokonaisuusuudistuksesta ollut juuri 
mahdollista keskustella jo yksistään järjestel-
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män monimutkaisuuden vuoksi. Vaikeselkoi
suus suojeli olemassaolevaa tutkimusjär- jestel
mää. 

Toisena mielenkiintoisena havaintona mai
nittakoon tässä se, että Suomen vientituki näyt
ti suuntautuvan myös sellaisten maiden kulutta
jille, joiden tulotaso oli korkeampi kuin suoma
laisten. Näin siis köyhempi suomalainen veron
maksaja tuli tukeneeksi varakkaamman eu
rooppalaisen kuluttajan ravintomenoja. Tämä 
osoitti, että maataloustuen primääritavoitteiden 
ohella tukijärjestelmä synnytti epätarkoituk
senmukaisiasivuvaikutuksia. Maataloustuella
han on pyritty paitsi viljelijöiden tulotason tur
vaamiseen myös ylläpitämään tasapainoista 
asutusta koko maassa. 

Muiden elinkeinotukien subventioele
mentti esiin 

Elinkeinotuet olivat 1970-luvun laman seu
rauksena kasvaneet monissa maissa (mm. 
Ruotsissa) huomattavan nopeasti. Tukien pelät
tiin jo vakavasti uhkaavan vapaakauppaa kos
kevia sopimuksia ja muodostuvan selkeiksi 
kaupan esteiksi. Tämä ongelma alkoi askarrut
taa valtiontalouden tutkijoita jo 1980-luvun al
kupuolella. Tällöin kehitettiin subventioele
mentin mittaamistapoja, joilla erilaiset julkiset 
rahavirrat ja elinkeinotuet voitiin panna yhte
näiselle pohjalle (Ks. esim rahoitustukitoimi
kunnan mietintö 1985 ja Hjerppe, 1982). 

EFTA:n piirissä käynnistettiinkin työ, jossa 
tuet kartoitettiin ja käytettiin Suomessa kehitet
tyä mittaamistapaa. Jouduin EFTA-työryhmän 
puheenjohtajana konkreettisesti toteamaan, 
miten tukia ja tuki-informaatiota tai sen puutet
ta voidaan käyttää kauppapolitiikan välineenä. 
Sittemmin asian käsittelyä jatkettiin myös usei
den pohjoismaisten työryhmien sekä OECD:n 
piirissä. Asian kehittelystä on sittemmin ollut 



hyötyä myös ED-neuvottelujen yhteydessä, 
koska ED kontrolloi valtion tukia nimenomaan 
kilpailupolitiikan näkökulmasta ja käsittelee 
niitä mahdollisesti markkinoita vääristävinä 
toimenpiteinä ja kaupan esteinä. 

Viime vuosina metodologista työtä on edel
leen viety eteenpäin niin, että teknisesti mittaus 
on jo edennyt hyvin pitkälle. Nyt voidaan jo 
saada yhtenäistä tietoa vanhoista ja uusista tu
kipäätöksistä (Jaakonsaari- Myhrman, 1994). 

Tuki-informaatio ei kuitenkaan ole pysäyttä
nyt tuen kasvua ja uusien tukimuotojen syntyä. 
Tässä onkin ekonomisteille edelleen merkittävä 
haaste pyrkiä ekonometrisesti mittaamaan elin
keinotuen todellisia saavutuksia ja vaikutuksia. 
Talousteoriahan on tuen käytön suhteen hyvin
kin ristiriitainen. Tuen katsotaan vääristävän 
kilpailua, mutta jo vanhat Scitovskyn kehittä
mät infant-industry opit vaikuttavat edelleen 
käytännön päätöksenteossa. Tukiteorian ja tu
kipolitiikan välillä onkin edelleen ammottava 
ristiriita. 

Kaikkea tukea ei voi tuomita ilman muuta 
tehottomana (Ilmakunnas, 1994), tämä on sikä
li lohdullista, että samantapaiseen lopputulok
seen tultiin jo vuoden 1985 rahoitustukitoimi
kunnankin mietinnössä (Rahoitustukitoimikun
nan mietintö, 1985). 

Verotuki - kätketyn yhteiskuntapolitii
kan alue? 

Verotusta ei suinkaan käytetä vain keinona 
koota tuloja julkiselle vallalle. Verotuksen 
käyttö muihin yhteiskuntapolitiikan tarkoituk
siin on varsin yleistä. 

Samoja yhteiskuntapolitiikan päämääriä voi
daankin finanssipolitiikan keinoin harjoittaa 
kolmella vaihtoehtoisella tavalla: 
- suorilla tulon siirroilla ja tuilla 
- julkisilla ilmaispalveluilla 
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- verotukien avulla. 
Verotuki on jollekin henkilö- tai yritysryh

mälle tai johonkin yhteiskuntapoliittiseen tar
koitukseen myönnetty poikkeama normaalista 
verovelvollisuudesta. Tämä subjekti tai objekti 
välttää siten osittain verorasituksen, joka koh
distuu muihin. Vero tuki kannustaa toimintaan 
tuetulla lohkolla. Julkinen talous menettää ve
rotuloja, ja tuen saajan kannalta verotuki voi
taisiin periaatteessa korvata suoralla tuella. Ve
rotuen määrittelyssä keskeisenä on vertailupoh
jan eli normiverojärjestelmän määrittely, johon 
verotuki heijastetaan. Normiverojärjestelmä 
pyritään hakemaan hyväksytystä verolainsää
dännöstä, mutta se voi osittain olla harkin- nan
varainen. 

Verotuista ei ollut vielä 1980-luvulla saata
vissa yhtenäistä tietoa. Tämä ei ollut sinänsä 
kansainvälisesti poikkeuksellista, vain harvat 
maat raportoivat tuolloin verotuista budjettien
sa yhteydessä. Pisimmälle kehitetyt järjestel
mät löytyivät Yhdysvalloista (Me Daniel - Sur
rey, 1985) ja Saksasta. Vero tuki-informaation 
puuttuminen tarkoittaa sitä, että verotukien 
kautta menevää rahaa ei oteta huomioon re
surssipäätöksiä tehtäessä. On muodostettu kät
ketyn yhteiskuntapolitiikan saareke. 

Suomessakin päästiin verotukien analyysis
sä askel eteenpäin, kun valtiovarainministeriön 
työryhmä vuonna 1988 julkaisi raporttinsa Ve
rotuet Suomessa. Raportissa eriteltiin henkilö
verotuksen, välillisessä verotuksen ja yritysve
rotuksen verotuet. Selvitys paljasti sen, että 
verotusta käytettiin Suomessa yhteiskunta
politiikan toteuttamiseen todella monella tavoin 
paljon enemmän kuin oli osattu ajatellakaan. 

Tämän jälkeen laskelmia verotuista on jul
kaistu säännöllisesti kunkin valtion tulo- ja me
noarvion liitteenä. Verotukiraportilla oli ilmei
nen vaikutus sittemmin tehtäviin verouudistuk
siin. Nyt verotukiin voitiin kiinnittää entistä 
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täsmällisemmin huomiota myös niiden talou
dellisten vaikutusten suuruuden näkökulmasta. 
Verotuet ovat sittemmin olleet myös pohjois
maisen selvittelyn kohteena (Skatteutgifter, 
1987 ja Konflikten mellan beskattningens fis
kala och icke-fiskala ändamol, 1984). Ne kuu
luvat myös EU:n valtiontukipolitiikassa valvot
taviin asioihin. 

Julkisten palvelujen tehokkuuserot 

1990-luvulla erityisesti julkisten palvelujen te
hokkuusanalyysi on saanut uutta tuulta purjei
siin. Tähän on johtanut etenkin ns. DEA-ana
lyysin (Data Envelope Analysis) soveltaminen 
palvelutuotannon tehokkuuden arviointiin. 

DEA menetelmä sopii samankaltaisia palve
luja tuottavien yksiköiden tehokkuusvertailui
hin. Esimerkkeinä voivat olla terveyskeskuk
set, koulut, vanhustenhuoltolaitokset tai vaik
kapa työvoimatoimistot. Tehokkuusvertailuja 
varten on koottava tietoja tuotantoyksiköiden 
tuotoksista ja panoksista. Sekä tuotoksia että 
panoksia voi olla useita. Kootun aineiston pe
rusteella muodostetaan ns. tehokkuusrintama 
niistä yksiköistä, jotka saavat aikaan tuotokset 
pienimmillä resursseilla. Yksiköiden tehok
kuutta verrataan näihin tehokkuusrintaman 
muodostaviin tehokkaimpiin yksiköihin. Te
hokkaimpien yksiköiden tehokkuusluku on yk
si ja tehottomien yksiköiden tehokkuusluku on 
nollan ja yhden välillä. Luku ilmaisee, kuinka 
paljon enemmän resursseja tehoton yksikkö 
vaatii verrattuna tehokkaaseen saman tuo- tok
sen aikaansaamiseen. 

DEA menetelmää on nyt sovellettu useisiin 
eri kohteisiin: lukioihin, (Loikkanen-Kirjavai
nen), terveyskeskuksiin (Luoma-Järviö, 1994) 
ja poliisitoimeen (Martikainen, 1994). Mene-
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telmää voidaan soveltaa myös tavanomaisiin 
hallintoyksiköihin, kuten työvoimatoimistoihin 
(Martikainen, 1993) ja alioikeuksiin (Niemi
Luoma-Sarho-Istring, 1994). 

Yleisenä havaintona on se, että tehokkuu
dessa on huomattavia eroja samankaltaisten 
yksiköiden kesken. Tehokkuuslukujen perus
teella voidaan myös arvioida potentiaalisten 
säästöjen suuruutta siinä tapauksessa, että kaik
ki yksiköt pystyisivät toimimaan tehokkaasti. 

DEA lukujen taustalla olevia eroja on myös 
pyritty selittämään (Järviö, Luoma, Suoniemi, 
Hjerppe, 1995). Terveyskeskusten analyysissä 
tultiin siihen tulokseen, että kustannusten kor
vaamiseen perustunut valtionosuusjärjestelmä 
ei kannustanut kuntia kustannustehokkuuteen 
Terveyskeskusalueen asukkaiden korkea tulo
taso ennusti alempaa tehokkuutta, kun taas de
mograafisista tekijöistä vanhusten suuri osuus 
ennusti parempaa tehokkuutta. Tässä syynä voi 
olla se, että vanhusten hoito terveyskeskuksissa 
on suhteellisesti yksinkertaisempaa kuin mui
den asiakasryhmien. Suuri etäisyys lähimpään 
sairaalaan lisäsi tehottomuutta, samoin muun 
kuin lääkärivirkojen suhteellisen osuuden kas
vu henkilökunnassa. 

Ongelmaksi DEA-analyysissä jää myös, et
tei sitä voida soveltaa erilaisia toimintoja har
joittavien yksiköiden tehokkuusvertailuihin ei
kä sitä niin ollen voida käyttää vastaamaan ky
symykseen miten, saavutetaan julkisen sektorin 
suuri kokonaistehokkuus. Analyysitapaa on 
kuiten- kin pidettävä merkittävänä edistysaske
leena julkisten toimintayksiköiden tehokkuusa
nalyysissä. Sinänsä menetelmän käytön ei tar
vitse rajoittua vain julkisen toiminnan yksiköi
hin, vaan sitä voidaan käyttää minkä tahansa 
tuotantoyksikkötyypin, esimerkiksi pankki
konttoreiden tehokkuusvertailuihin. 

'3 



!nfrastruktuurimenojen ulkoisvaikutuk
set 

1960-luvulla ei liene ollut suuria epäilyksiä sii
tä, etteikö infrastruktuurin kehittäminen, esi
merkiksi tieverkoston laaja parantaminen olisi 
ollut kansantaloudellisesti hyvinkin tuottoisaa. 

Viime aikoina kiinnostus infrastruktuurien 
kehittämiseen on jälleen merkittävästi kasva
nut. Yhdysvalloissa on huolestuttu tie- ja silta
verkoston rapautumisesta. Euroopassa selvitel
lään euroopanlaajuisten liikenneverkkojen ke
hittämismahdollisuuksia. Suomea kiinnostavat 
uudet liikenneyhteydet länsi-Eurooppaan sekä 
Venäjälle. Telekommunikaatiosektorin nousu 
erittäin nopeasti kasvavaksi toimialaksi on li
sännyt kiinnostusta tämän sektorin kansantalo
udellisten vaikutusten analyysiin. Toisaalta jul
kisissa menoissa investointien osuus on koko 
ajan supistunut. Tämä on herättänyt kysymyk
sen suuntautuuko julkinen menotalous liikaa 
kulutuksen tukemiseen investointien kustan
nuksella. 

Uusilla ekonometrisilla analyyseillä on py
ritty verifioimaan infrastruktuuri-investointien 
tuottavuutta. Yhtenä esimerkkinä tästä on Sep
po Laakson analyysi metron vaikutuksesta 
asuntojen hintaan (Laakso, 1992). Tutkijoiden 
suuren mielenkiinnon kohteena onkin nyt esi
merkiksi kysymys, mikä on julkisten infra
struktuuri-investointien yksityisten yritysten 
kannattavuutta lisäävä vaikutus ? Kansainväli
set tutkimukset ovat antaneet joissakin tapauk
sissa varsin suuria tuottavuuslukuja (Mustonen, 
1994). 

Sukupolvitilinpito - uusi näkökulma tu
levaisuuteen 

Mielestäni eräs merkittävimmistä viime aikojen 
parannuksista julkista sektoria koskevassa in-
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formaation tuotannossa on tapahtunut suku
polvitilinpidon kehittämisen myötä. 

Tulonsiirtoja tarvitaan ennen kaikkea elin
kaaren alkuvaiheessa - lapsuudessa ja nuoruu
dessa - sekä loppupäässä ~ vanhuksena. Tähän 
väliin sijoittuu periodi, jolloin oma työtulo on 
tärkein toimeentulon lähde. Työvoimaan kuu
lumattoman väestönosan toimeentulosta huo
lehtii joko perhe, markkinat tai julkinen valta. 
Traditionaalisessa yhteisössä perheen rooli ko
rostui. Yhdysvalloissa taas yksityis vakuutus eli 
markkinajärjestelmä on tärkeä toimeentulon 
järjestämisessä. Pohjoismaissa taas julkisen 
vallan rooli on kohonnut keskeiseksi. 

Tulonjakotarkasteluja voidaan havainnollis
taa seuraavan nelikentän avulla: 

Sukupolven Sukupolvien 
sisäinen välinen 
tulonjako tulonjako 

Poikkileikkaus-
tarkastelu (tulon- A B 
jako vuonna t) 

Pitkittäinen tar-
kastelu yli koko 
elinkaaren C D 

Ruudussa A tarkastellaan jonakin tiettynä 
vuonna tai tiettyinä vuosina syntyneen kohortin 
tulonjakoa jonakin tiettynä vuonna. Ruudussa 
B on perinteinen tulonjakotilasto, joka kuvaa 
eri ajankohtina syntyneiden tuloja tiettynä 
vuonna. Ruudussa C katsotaan tietyn kohortin 
elinkaarituloja ja ruudussa D eri kohorttien 
elinkaarituloja. Tätä viimeksi mainittua tarkas
telutapaa on nimenomaisesti kutsuttu sukupol
vitulonjaon tarkasteluksi. Sukupolvitilinpidos
sa tulonjakotarkastelu ulotetaan siten yli koko 
henkilön elinkaaren. 

Sukupolvitilinpidossa pyritään katsomaan, 
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kuinka paljon henkilö saa ansiotuloja, kuinka 
paljon hän saa julkisia tulonsiirtoja ja etuuksia 
ilmaispalvelujen muodossa julkiselta vallalta ja 
kuinka paljon hän niistä maksaa veroina takai
sin julkiselle sektorille eri elinvaiheissaan. Tä
mä tarkastelu paljastaa, ovatko eri aikoina syn
tyneet henkilöt julkiseen sektoriin nähden net
tomaksajia vai nettosaajia. Tällä tavalla voi
daan myös nähdä, joutuvatko eri sukupolvet 
julkisen sektorin rahoittajina erilaiseen ase
maan. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista 
muutoin kuin estimoimalla yksilökohtaisesti 
etuudet ja maksut. 

Periaatteessa näin saadaan luotettavampi ku
va myös tulonjaosta. Esimerkiksi poikkileikka
ustarkastelussa voidaan jokin opiskelija todeta 
köyhäksi, mutta koko elinkaarituloja tarkastel
taessa samaista opiskelijaa joudutaankin pitä
mään rikkaana. 

Sukupolvitilinpito on mielestäni metodolo
gia, joka tarjoaa aggregatiivisia tarkasteluja 
huomattavasti täsmennetymmän kuvan siitä, 
miten julkisen talouden saamiset ja maksut vai
kuttavat eri aikoina syntyvien ihmisten talou
delliseen asemaan. 

Sukupolvitilinpidon kehittäjä, yhdysvaltalai
nen professori Laurence Kotlikoff on jopa sitä 
mieltä että sukupolvitilinpito tarjoaa ainoan 
järkevän näkökulman julkisen sektorin alijää
mänkin tarkasteluun, koska muut jäämäkäsit
teet ovat enemmän tai vähemmän mielivaltai
sia. 

Liikelaitosuudistus tiennäyttäjänä uusi
en toimintamallien kehittämisessä 

Markkinamekanismin tehokkuusominaisuudet 
ovat viime vuosina houkutelleet monia ajattele
maan, että myös julkisen sektorin tehokkuutta 
voidaan parhaiten nostaa markkinamekanisme
ja soveltamalla. 
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Suomessa lähdettiin jo varsin aikaisessa vai
heessa liikkeelle markkinamekanismien sovel
tamisessa. Tästä voidaan pitää esimerkkinä jul
kisten liikelaitosten uudistamista, joka käynnis
tettiin jo vuonna 1983 (Valtion liikelaitostyö
ryhmän mietintö, 1983). 

Yksi keskeinen idea oli hajauttaa päätösvas
tuuta liikelaitoksiin ja asettaa liikelaitoksen tu
los keskeiseksi ohjenuoraksi. Yhteiskunnalliset 
vaatimukset palvelujen suorittamiseen tuli lii
kelaitostyöryhmän mietinnön mukaan korvata 
budjetista erilliskorvauksena. 

Liikelaitosuudistus on edennyt ripeästi vuo
desta 1989 alkaen. Aikoinaan ehdotetun julki
sen yhtiön lisäksi on useita liikelaitoksia myös 
yhtiöitetty. Suomessa yksityistäminen onkin ol
lut kansainvälisestikin tarkastellen merkittävää. 

Uudistusta on jo ehditty myös arvioida (Ki
viniemi et al., 1994). Uudistuksesta kysyttiin 
kolmen intressitahon: omistajien, johdon ja 
työntekijöiden mielipiteet. Niiden mukaan uu
distus on onnistunut yllättävänkin hyvin. Kaik
ki haastatellut osapuolet katsoivat uudistuksen 
onnistuneen hyvin. Evaluaation luonteesta on 
tosin todettava, että siitä puuttuu suora asiakas
palaute. Samoin syvälle käyvä taloudellisuu
den ja tuottavuuden muutosten analyysi siitä on 
vielä tekemättä. 

Kannustinvaikutusten rooli korostuu 

Rationaalisesti käyttäytyvä henkilö ottaa huo
mioon julkisen talouden tarjoamat taloudelliset 
mahdollisuudet. Ovatko julkisen talouden luo
mat negatiiviset kannusteet hidastaneet lamasta 
toipumista Suomessa ? 

Tuttu esimerkki kansantaloudellisesta vaiku
tuksesta on se, että laajempi julkinen sektori 
johtaa mm. brutto- ja nettotulojen välisen vero
kiilan kasvuun. Työpanoksen bruttotuoton on 
oltava Suomessa nyt lähes nelinkertainen netto-



palkkaan verrattuna. Tämä on suuri kannustin 
harmaan talouden laajenemiselle. Tästä seuraa
va veropohjien kapeneminen nostaa verokanto
ja, jolloin verotuksen päätöksiä ohjaavat vai
kutukset todennäköisesti kasvavat. Lisämeno
jen rahoitus uusilla veroilla johtaa nyt todennä
köisesti erittäin nopeasti kasvaviin tehokkuus
tappioihin (Tehokkuustappioiden analyysistä 
ks. esim. Suoniemi, 1994). 

Julkiset menot syrjäyttävät yksityisiä kulu
tus- ja investointimenoja yhteiskunnassa. Jul
kisten menojen liian suuri painottuminen kulu
tusmenoihin investointien asemasta voi hidas
taa taloudellista kasvua. Julkisen talouden kas
vu on monissa maissa johtanut lähes krooni
seen budjettialijäämään. Alijäämien paisumi
nen voi johtaa korkotason nousuun. Alijäämän 
kasvu vaikuttaa myös sukupolvien väliseen tu
lonjakoon johtaessaan tulevien sukupolvien ve
rotaakan kasvuun. 

Tavanomainen väite on, että julkisia palve
luja tuotetaan tehottomasti ja byrokraattisesti 
siksi, että näiden palvelujen tarjonnasta puuttuu 
kilpailu. 

Monet eri toimenpiteet vaikuttavat yhtä ai
kaa samoihin yrityksiin ja kotitalouksiin. Lap
siperheiden asemaa yritetään kohentaa lapsili
sillä, kotihoidon tuella, verohelpotuksilla, mui
den tukimuotojen lapsikorotuksilla, päivähoi
don ja mahdollisesti muiden palvelujen mak
suporrastuksilla~ Mikäli näitä toimenpiteitä ei 
huolellisesti koordinoida keskenään ovat toi
menpiteiden yhteisvaikutukset samanlaisille 
kotitalouksille erilaisia ja johtavat mahdollises
ti lopputulokseen, jota ei ole tarkoitettu. Tyy
pillinen esimerkki tästä on tulonsiirtojen ja ve
rotuksen yhteisvaikutuksen aikaansaama kan
nustinloukku, jossa efektiivinen marginaalivero 
voi nousta yli sadan prosentin. Tässä tilantees
sa työnteko ei luonnollisestikaan kannata. 

Tulonsiirtojen korvaussuhde (tulonsiirron 
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antama nettokorvaus suhteessa nettopalkkaan, 
ns. replacement rate) voi myös olla niin suuri, 
ettei kannustinta työntekoon juuri ole. Korva
ussuhteen nostaminen hidastaa esimerkiksi 
työttömyyskorvausten tapauksessa hakeutumis
ta työmarkkinoille (Asplund - Kettunen, 1994). 

Suuri julkinen sektori johtaa myös kasva
vaan säätelyyn, jonka pelätään johtavan aloit
teellisuuden ja innovatiivisuuden vähenemi
seen. 

Tulonsiirtojen ja verotuksen yhteisvaikutuk
sesta syntyvä ns. köyhyys- tai pikemminkin 
kannustinloukkuilmiöstä on jo puhuttu edellä. 
Ilmiö sinänsä on ollut jo pitkään tunnettu. Itse 
havaitsin kannustinloukun jo vuonna 1978, 
kun selvittelin tulonjakotilaston avulla, miten 
eri tulonsaajadesiiliryhmissä tulot, verot ja käy
tettävissä oleva tulot keskimäärin kehittyvät 
siirryttäessä tulonsaajadesiilistä toiseen (Hjerp
pe, 1978). Tulos oli hämmästyttävä. Paljastui, 
että ns. nettomarginaalivero (verot-tulonsiirrot) 
oli erittäin korkea keskituloisilla ja alemmissa 
tulodesiileissä. Sama tulos on sittemmin voitu 
verifioida yksilöaineistoilla mm. TUJA-mallin 
kehityksen myötä. 

Itse asiassa ilmiön yleisyyden vuoksi köy
hyysloukun asemasta pitäisi puhua lisätulon 
ansaitsemisloukusta, kuten professori Matti 
Tuomala on äskettäin ehdottanut (Tuomala, 
1994, Viren, 1994) . 

Varsin usein moralisoidaan sillä, että ihmi
set jättäytyvät sosiaaliturvan varaan eivätkä 
mene töihin. Samoin saatetaan moitiskella esi
merkiksi maanviljelijää siitä, että hän elää lii
aksi yhteiskunnan tuen varassa. Mielestäni täl
laisen moralisoinnin osoite on väärä. Ei ihmisiä 
voida syyttää sillä perusteella laiskoiksi tai 
moraalittomiksi, että he käyttävät heille itsel
leen edullisimpia laillisia toimintatapoja 
hyväkseen. Pikemminkin tällaista käyttäyty
mistä pidetään taloustieteessä yleensä normaa-
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lina ja hyväksyttävänä. Jos edellä mainittua te
hottomuuteen viittaava käyttäytymistä todella 
esiintyy olisi mielestäni paikallaan tuomita näi
den normien, sääntöjen ja lakien säätäjät. Vii
me kädessähän vastuu on normien suunnitteli
joilla ja laatijoilla ja niistä päätöksiä tekevällä 
eduskunnalla. Epäilemättä uskon siihen, että 
usein ns. epäsosiaalinen käyttäytyminen on tu~ 
losta juuri tällaisesta puutteellisesta tai heikosta 
normistosta eikä siitä että po. käyttäytymiseen 
syyllistyneet olisivat jotenkin erityisen poikke
avia yksilöitä. 

Julkisen toiminnan kannusteprobleemat ovat 
lukuisia: 
- puutteellinen tieto kannus teiden kvantitatiivi
sesta suuruudesta 
- kannus teet voivat vaikuttaa toisin kuin ajatel
laan 
- lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset voivat 
olla hyvin erilaiset 
- kannus teiden yhteisvaikutukset voivat olla 
toiset kuin erillisvaikutukset 
~- yhteisvaikutukset voivat toimia vastoin eril
lisvaikutusten tavoitteita 
- keskustelussa yhteisvaikutuksia ei useinkaan 
oteta huomioon 
- todelliset vaikutukset voivat olla vastoin po
liittisia tavoitteita 
- kokonaisväestön asemasta halutaankin suosia 
vain omia kannattajia, vaikka toisin väitetään. 

Rakenteellisten muutosten kannustinvaiku
tukset voivat tulla vähitellen pitkän ajan kulu
essa. Tiettyjen etuuksien hyväksikäyttö voi 
yleistyä asteittain pitkän ajan kuluessa. Tällai
sia voi olla vaikea havaita. Mitä vaikutuksia 
yhteiskuntaan on esimerkiksi sillä, että viimek
si kuluneen parinkymmeneen vuoden aikana 
lähes työpaikkojen nettolisäys on tullut lähes 
kokonaan julkiselle sektorille? 

Insentiivit vaikuttavat myös siihen, millai
seksi julkisen talouden rakenne muodostuu. Ih-
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miset hakeutuvat niihin järjestelmiin, jotka 
ovat edullisia. Nämä osat tahtovat siten kasvaa. 
Tämä vaikeuttaa mm. kansainvälisten vertailu
jen tekemistä. 

Tulosjohtamisen haasteet 

Julkisten organisaatioiden ja johtamisen kehit
täminen on periaatteessa yksi keskeinen tapa 
pyrkiä vaikuttamaan julkisen talouden tehok
kuuteen. 

Tulosjohtamisen kehittäminen on pitänyt si
sällään virastojen toimintavapauksien ja vas
tuun kasvattamista. Vaikka tarkat mittaukset 
puuttuvatkin voidaan hyvin otaksua, että viras
tojen tehokkuutta, lähinnä sisäistä allokatiivista 
tehokkuutta, on voitu selvästi nostaa ehkäpä 
10-20 % desentralisoidulla tulosjohtamisella. 
Toisaalta tulosjohtaminen on joissakin tapauk
sissa saattanut johtaa myös lisääntyvään byro
kratiaan. Onnistuminen riippuneekin paljon 
johdon kyvystä soveltaa tulosjohtamista hallin
toon. 

Henkilökohtaiset kannustimet liittyvät lähei
sesti sekä tulostavoitteiden asetteluun että hen
kilöstö- ja palkkauspolitiikkaan. Palkkapolitii
kassa korostetaan yleensä henkilön tehtävien 
luonnetta ja vaativuustasoa ja toisaalta henki
lön kykyä selviytyä hoitamistaan tehtävistä. 
Palkkapolitiikan kriteerit ovat voimakkaasti 
yksilöllisiä suoriutumisen kriteereitä korosta
via. Sen sijaan vähemmän huomiota saa osak
seen henkilön kyky toimia työyhteisössä ja 
ryhmässä, työyhteisön jäsenenä positiivisena 
rakentajana. Viimeaikainen tutkimus on kui
tenkin antanut yhä enemmän viitteitä siitä, että 
näiden asioiden korostamisella organisaatiossa 
on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä tuotta
vuushyötyjä (teamien analyysistä esim. Rot
hemberg, 1994). Ryhmätyöulottuvuus on 
yleensä puuttunut julkisten organisaatioiden 



palkkapolitiikasta. Siksi onkin ilahduttavaa, et
tä mm. viimeaikaisissa Valtion työmarkkinalai
toksen kannanotoissa palkkapolitiikan kehittä
misestä tämä näkökohta on saanut kehittämis
kohteena huomiota osakseen. 

Julkisen talouden sopeuttamisen tuska 

Onko julkinen talous epäonnistunut Suomessa 
tehokkuuspyrkimyksissään vai onko se vain 
kasvanut niin suureksi ettei sitä enää kyetä ra
hoittamaan verotuloilla ? 

Laajasti ottaen näyttää siltä, että julkinen 
sektori ja hyvinvointivaltio viime kädessä mu
kautuvat - ehkä vuosikymmenienkin jälkeen -
yhteiskunnan tuotantorakenteessa tapahtuviin 
perusmuutoksiin. Teollisen sarjatuotannon -
fordismin - aikakausi loi oman sosiaalipolitiik
kansa. Nyt monet arvioivat fordistisen tuotan
totavan päivien tulleen luetuiksi, ja maailma on 
etsimässä uusia tehokkaita tuotantojärjestelmiä. 
Japanilainen malli on tuotu usein esille. Mitään 
varmuutta senkään pitkäaikaisesta menestymi
sestä ei kuitenkaan ole olemassa. Muutoin pu
hutaan käsitteistä "production system re-engi
neering", "lean production", "decentralized 
models" jne. Uusien tuotantomallien on tyydy
tettävä ihmisen yksilölliset ja sosiaaliset tar
peet. Julkinen sektori joutuu tasapainoilemaan 
muuttuvan tuotantostruktuurin edellyttämien 
tarpeiden ja ilmaispalveluja ja etuuksia kärk
kyvien eturyhmien painostuksen ristitulessa. 

Joidenkin näkemysten mukaan Suomen tu
lee mukauttaa julkinen sektorinsa joko etelä- ja 
keskieurooppalaisen perhekeskeisen mallin tai 
anglosaksisen markkinoita korostavan mallin 
mukaan. Tieboutin mallin mukaan ihmiset ha
keutuvat alueille jotka vastaavat parhaisten hei
dän preferenssejään. Jos julkinen sektori on te
hokas ja tarjoaa kilpailukykyisesti vastinetta 
maksetuille verorahoille miksi tällainen sektori 
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olisi jotenkin tuomittu kuolemaan? Itse asiassa 
tämän näkökohdan mukaan pitääkin juuri ha
kea omintakeisia ja tehokkaita ratkaisuja, jotta 
VM:nkin kuuluttama maailman paras julkinen 
sektori kilpailutekijänä saisi myös reaalista ka
tetta. Pienellä maalla voi tässä olla suhteellisia 
etuja puolellaan, jos julkisen hallinon johtami
sen kannustimet ovat kohdallaan. 

Julkisen sektorin kehittämiseksi tehtävien 
toimenpiteiden luonteesta riippumatta on tar
peen säännöllisesti arviointi julkkisten toimen
piteiden tehokkuutta. Arvioinnin tulee kattaa 
palvelutuotanto, siirtomenot sekä julkinen sää
tely. 

Reformien jälkikäteisarvioinnin lisääminen 
on eräs varteenotettava kehittämismahdolli
suus. Usein vieläkin merkittäviä uudistuksia 
tehdään ilman, että niiden tuloksia mitenkään 
jälkikäteen arvottaisiin. 

Yksi varteenotettava tapa parantaa julkisen 
sektorin tehokkuusarvioita on lisätä kansainvä
lisiä vertailuja. Ongelmana toki ovat institutio
naaliset olot ja eri sektoreiden välinen interak
tio: eri järjestelmien laajuus on endogeeninen 
(vrt. edellä). Institutionaaliset vertailut ovat 
vasta alkutekijöissään: miten erilaiset instituu
tiot vaikuttavat mikä on sopimus oikeuden ja 
kulttuuriperinnön vaikutus ? 

Edellä siteeratun Ristimäen toteamuksen j äl
keen on julkisen sektorin vaikutusmittauksissa 
tapahtunut huomattavaa edistystä. Toisaalta 

on myös tunnustettava, että luotettavan tiedon 
tuottaminen ei aina onnistu tutkimukseltakaan 
vaan tutkimuksista huolimatta jää usein voi
maan huomattava määrä epävarmuutta toimen
piteiden lopullisesta vaikutuksesta. Tutkimus 
voi kuitenkin karsia pahimpia väärinkäsityksiä 
ja fokusoida niitä alueita, joissa epävarmuus 
vallitsee. Joka tapauksessa julkisen talouden 
tutkimus on mitä mielenkiintoisin ja haastavin 
alue, jonka nykyistenkin tulosten tunnetuksi te-
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keminen poistaa monia harhakäsityksiä. 
Julkisen sektorin tehostamisessa tarvitaan 

sekä tahtoa että tietoa. Tahdon merkitys on rat
kaisevan tärkeä. Julkisen sektorin tehokkuus ei 
kuitenkaan ole suinkaan yksikäsitteinen asia, 

joka selviää vain menoja ja veroja yksinkertai
sesti summaamalla. Yhdysvaltalainen histori
oitsija Francis Fukuyama, joka tuli kuuluisaksi 
julkaistuaan kylmän sodan päätyttyä kirjan 
Historian loppu, on äskettäin todennut, että 
amerikkalaista yhteiskuntaa jäytää paha saira
us, joka liittyy yhteiskunnan sen osan toimi
vuuteen, joka on yksilön (tai markkinoiden) ja 
valtion (tai demokratian) välimaastossa. Tätä 
hän kutsuu "sosiaaliseksi pääomaksi", joka on 
myridi mitä erilaisimmista yhteistoimintamuo
doista, joita harrastavat yhtiöt, kirkko, purjeh
dusseurat jne. Tämän kerrostuman toiminta on 
elintärkeä yhteiskunnan elinvoimalle. Fukuya
man mukaan tämän kerrostuman voimakkauus 
on suurinta kaikkein menestyvimmissä yhteis
kunnissa. Yhdysvaltojen ongelmaksi Fukuya
ma näkee nimenomaan tämän sosiaalisen pää
oman rapautumisen. Loppujen lopuksihan jul
kinen sektori ei ole mikään irrallinen saareke 
koko yhteiskunnassa vaan elimellinen osa sitä, 
jolloin sen toiminnan tehokkuus ja tulokselli
suus riippuu kaikkien yhteiskunnan jäsenten 

1970-luvulla julkisten menojen BKT-osuus 
kasvoi Suomessa hitaammin kuin OECD-Eu
roopassa, meno-osuuksien ero venähti kuuteen 
prosenttiyksikköön. Sitävastoin 1980-luvulla 
Suomessa osuuden kasvu oli Länsi-Euroopan 
nopeimpia, vain Kreikassa, Italiassa, Espanjas
sa ja Norjassa osuuden kasvu oli Suomea no
peampaa. Korkean tulotason omaavista eu
rooppalaisista maista vain Norjassa julkisen 
sektorin kasvu oli lähes yhtä nopeaa kuin Suo
messa. Vuonna 1993 meno-osuus Suomessa oli 
jo Ruotsin jälkeen toiseksi korkein kaikista 
vertailumaista. 

Taulukko 1 Julkiset menot suhteessa BKT:hen 

Suomi OECD-
Eurooppa 

1960 26,7 30,6 

1970 31,6 35,9 

1980 39,0 45,0 

1990 46,5 47,5 

1993 62,1 52,3 

asenteista ja kyvyistä sekä yhteispelin sujuvuu- Lähde: Mäki, 1995 
desta - eli sosiaalisen pääoman vahvuudesta. 

Liite 

Suomen julkisen talouden kasvu kan
sainvälisesti vertaillen 

Suomessa julkiset menot suhteessa BKT:hen 
olivat vuosina 1960 ja 1970 nelisen prosent
tiyksikköä pienemmät kuin OECD-Euroopassa 
keskimäärin (ks. oheinen taulukko 1). 
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Perinteisten julkishyödykkeiden (maanpuo
lustus, oikeus, yleiset hallintopalvelut) tarjonta 
Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa on noin 
10 % BKT:stä, Japanissa ainoastaan 5 %. 
Maanpuolustusmenot ovat Japanissa pienet. 
Julkishyödykkeiden BKT-osuus ei juuri ajan 
mittaan ole kasvanut. 

Meriittihyödykkeiden (koulutus, terveys, 
asuminen) tuotanto on Suomessa 13.5 % 
(1990) BKT:stä ja Euroopassa noin 12 % 
BKT:stä. Tämä on suunnilleen Japanin tasolla, 



mutta huomattavasti enemmän kuin USA:ssa 
(6 %), jossa julkisten terveysmenojen osuus on 
hyvin pieni. 

Meriittihyödykkeisiin katsotaan usein sisäl
tyvän myös ulkoisvaikutuksia (ekstemaliteette
ja), mutta niitä ei kukaan ole käytännössä mi
tannut. 

Siirtomenojen osuus on suuri Suomessa ja 
Euroopassa (20 %), kun ne ovat 12 % BKT:stä 
USA:ssa ja vain 8 % Japanissa. Siirtomenoissa 

Reino Hjerppe 

eläkkeet on suurin ryhmä, ryhmään kuuluvat 
myös lapsilisät, sairaus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyysetuudet. Siirtomenot ovat olleet 
voimakkaimmin kasvava menoryhmä. 

Julkisten investointimenojen osuus BKT:stä 
on Euroopassa jatkuvasti laskenut viimeksi 
kuluneiden 20 vuoden aikana, ja se on nyt EU 
maissa alempi kuin Japanissa ja muissa Tyy
nenmeren valtion maissa. 
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