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PUh,eenvuoro-:KunJien talous:uusiHe urille,* 

MATTI. VIREN 

On'erinomaisen hyvä asia, että Kansantalou
dellinen yhdistys on ottanut kunnallistalout .. 
ta koskevan keskustelun ohjelmaansa., Kun
tien talous on ollut asia, johon sen-paremmin 
tutkimuks~ssa Kuin talouspoliittiseSsa keskus.., 
telussakaaneiole liiemmalti satsattu~Kuiten;,. 
kinkunnallistalous, on kaikenaikaavoimak ~ 
kaasti -kasvanut .samalla kun kuntien talolJden 
hoitoon liittyvät ongelmatov~t· selvästi lisään'" 
t~eet. Eli jos joku ekonomisti etsii hyväätut
kimusaihetta, kllntasektorista niitä kyn~löy
tyy! 

Budjettipäällikkö Sailaksenesitelmä toi 
esiin·joukon,kuntien.taloudenkasvuun liitty
viä ongelmia: Tässä yhteydessä en puutu nii
hinsen enempää. Yhtä vähän minulla onsa.., 
nottavaa·näiden ongelmien syistä. Tarkoitan 
tällä lähinnä keskustelua·' siitä, mistä syystä 
kuntien' menot ovat viime vuosinavoima:k
kaastipaisuneet~ Tähän teemaan liittyvä kes
kustelu on 'osoittautunut verratenheddmät
tömäksi kinasteluksi siitä, onko 'valtio sälyt;,. 
tänyt- liikaa uusia tehtäviä kuntien hoidetta
vaksi ja onko valtio korvannut riittävästi näi...; 
den tehtävien aiheuttamistakustanlluksista. 
Ehkä paras tapa päästä eteenpäin on, todeta, 
ettävaltionkaan jauboteivät ole aivan 'puh.., 
taaLJoseimuuten, _niin valtio on ainakin' 
näyttänyt kyseenalaista . esimerkkiä,' menojen· 
kasvattamisessa. Esimerkiksi uusien . läänien 
perustamishankkeet, oopperatalotSekä ympä-

* Kommenttipuheenvuoro Kansantaloudellisen·Yhdis;: 
tyksen kokouksessa 23. 4. 1991. 
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ristö- jakuluttaj-ahalliftllon yhä paisuvat by
rokratiat ovatviestittäneet siitä,että rahasta 
ei ole' pula. 

Mttttatissäyhteydessä keskustelun paino
pisteon syytä kohdistaa kysymykseen,·miten 
menojen paisuminen saadaanpysäytetyksi. 
Sailaksen ll.kohdan ohjelma tarjoaa varmasti 
-riittävästi ammuksia tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi. Itse asiassa tavoite on pitkälle saa
vutettavissa pelkästään kuntien valtionosuus
järjestelm;ää muuttamalla; . Toisaalta ilman 
valtionosuusjärjestelmän muuttamista muis
. ta toimenpiteistä ei ole sanottavaa hyötyä. 

Nykyinen '- tai toivon mukaan voi sanoa 
»vanha»- valtiOftosuusjärjestelmä on selväs
tildn'yksi'heikoitentoimivista talouden järjes
telmistämme,voisi jopa sanoa yksisuurim
mista virheistä, joita on tehty taloudessamme. 
Järjestelmä on ehkä niin sanotun tasa-arvo
näkökulman kannalta ollut lähes idioottivar
ma,mutta insentiivinäkökohtien kannalta tu
los on ollut kaikkea muuta kuin onnistunut. 
Olennaisinta on ollut se, että menojen kasvat
tamisesta aiheutunut rasitus on tehty kuIi.nil
lepieneks.i, joskus jopa olemattomaksi. Kun 
valtionosuusprosentin ja kunnallisveroäyrin 
yhteenlaSkettu arvo on tyypillisesti yli SOpro
senttia ja joskus jopa yli 100 prosenttia, on 
vaikea löytää jirjellisiä syitä sille, että kun
nat pyrkisivät· kynsin hampain. säästämään 
menoissaan~ Asiaa on osaltaan vieläpahen
tanutkuntien kantokykyluokitus, joka ei ole 
suinkaan palkimiut »laihialaisittain» toimivia 
kuntia .. Hiltusen mallin mukainen uudistus 



toisi mukanaan selvän säästämisinsentiivin ja 
tätä on pidettävä kaavaillun uudistuksen tär
keimpänä positiivisena puolena. 

Valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa ei 
kuitenka,an ole kysymys pelkästään kuntien 
säästämishalukkuuden lisäämisestä tai yleen'
sä byrokJ,"ati~n vähentämisestä. On ni:rnittäin 
muistettava, et:t~ yksi koko nykyisen valtion
osuu~järjestelmämme keskeisiä' piirteitä on 
juuri pyrkimys ns. alueelliseen tasa-arvoon. 
Käytännössä tämä on tarkoittanut massiivis
ta tulonsiirtoa Etelä-Suomesta muualle Suo
meen. Olisi ehkä paikallaan pysähtyä hetkeksi 
pohtimaan sitä, miten järkevää tällainen tu
lonsiirtopolitiikka on. Mihin sillä loppujen lo
puksi pyritään? Onko mitään hyötyä siitä, että 
vuosien kuluessa poltetaan kymmeniämiljar
deja markkoja valtionosuusrahoja maaseudun 
,autioitumisen estämiseksi, jos yhteiskuntajo
ka tapauksessa urbanisoituu ja väestö keskit
tyy Etelä-Suomeen? Toisaalta voi kysyä, oli-· 
siko esimerkiksi kehitysalueiden kannalta jär
kevämpää, että valtiovalta satsaisi niiden elin,. 
keinoelämän kehittämiseen kuin, ettäsatsaus 
kohdistuu ,voittopuolisesti. vain kunnallisiin 
palveluihin~ 

Hiltusen malli ei varsinaisesti ota kantaa· 
valtionosuuksien yleiseen tasoon, tältä osin 
kysymys on eräältiaisesta status quo -ratkai
susta. Sen sijaan eri kunnat kokevat Hiltusen 
mallin joko parannuksena taiheikennyksenä. 
Tässä yhteydessä esiintyy varmasti ongelmia. 
Jotkut kunnat jatkavat palveluidensa Ga by
rokratiansa) kasvattamista vanhaan malliin -
ehkä luottaen siihen, että valtio viime kädes
sä maksaa. viulut. Seurauksena voi olla aiem
paa suurempia veroäyrien hintojen nousuja. 
Voi olla, että jotkut kunnat onnistuvat pää
semään superkaHeusluokkaan maksujen ja 
kunnallisvero äyrin hinnan suhteen. Mahdol
lista on myös, että Suomessakin törmätään 
New York City -tyyppisiin ongelmiin. Erityi'
sesti isojen kaupunkien hilot alkavat ehtyä, 
menojen kasvu sen sijaan jatkuu entisellään 
- tai ehkä vain kiihtyy - ja veronmaksajat 
kaikkoavat .muihinkuntiin~ Jotta näin ei kä
visi, olisi. kunnallisten päättäjien omattava 
poikkeuksellisen paljon. kauko näköisyyttä ja 

MattiYiren 

kykyä vastustaa erilaisten'»paratiisin raken
tajien» esityksiä. Pelkään kuitenkin, että kun
nallisen demokratian valta- ja vastuukysy
mykset on siten rakennettu, että kunnallisten' 
kassa- tai. talouskriisien ongelmilta ei vältytä. 

Ehkä :olisi jo ajoissa pohdittava sitä, miten 
valtiovalta;voisi . estää todella suuret· kunnal
liset talouskriisit~Mielestäni olisi syytä harkita 
~s,imerkiksi kuntien lainanottomahdollisuuk
sien.:rajoittamista. Mahdollisuus velkaantua 
tekee kuntien menojen kasvattamisen huomat
tavasti helpommaksi' kuin silloin, kun. kukin 
menoerä on saman tien katettava kunnallisil
la veroilla taimaksuilla. Siksi toiseksi, josjot
kut . kunnat todella velkaantuvat rajusti,on jo 
periaatteellisella tasolla vaikea sanoa, kuka on 
viime kädessä vastuussa: ns.kunnalliset päät
täjätkö, valtioko, kunnan asukkaatkotai pi
täisikö sanoa, . kuntaan jäävät asukkaatko? 
Mielestäni ulkomaisiaesiIIlerkkejä kuntatason 
taloudellisesta· kriisistä on riittävästi,.· jotta 
meidänkin olisi syytä tehdä selväksi, millä ta
voin tällaiset episodit voitaisiin ennalta vält
tää.'Ilmeistä joka tapauksessa on, että valtio.; 
vallalle on taattava tarvittavat iIltervenointi
mahdollisuudet. 

Tässä yhteydessäen malta olla viittaamatta 
siihen vilkkaaseen keskusteluun ja aktiiviseen 
tutkimustoimintaan, joka· on Euroopan yhtei
sön piirissä kohdistunut kysymykseen, miten 
veroja ja veroluontoisia maksuja pitäisi har
monisoida, . jotta huippukorkeat verot eivät 
johtaisi uudentyyppisiin kansainvaelhiksiin. 
Riippumattasiitä,mikä on meidän asemam'
me yhdentyvässä Euroopassa, selvää on,että 
integraatio asettaa uusia rajoituksia koko ve
rojärjestelmäUemme. Viidenkymmenen vuo
den kuluttua ei ehkä ole niinkään tärkeää, on-· 
ko verotus esimerkiksi Turussa ankarampaa 
kuin Kaarinassa, tärkeämpää voi. olla jo se, 
onko verotuksen taso olennaisesti erilainen 
kuin esimerkiksi Lyypekissi tai Rostockissa.l 

Edellä esitetyt arviot kuntien taloudellisis
ta vaikeuksista,eivät tarkoita suinkaan sitä, 
että kunnallisilta talous kriiseiltä vältyttäisiin 

I Ks. esim. Sinn, H;~W. »TaxHarmonization or Tax 
Competition in Europe,.European EconomicReview 34, 
1990, 489-504. 
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nykyiseIl valtionpsuusjijrjestelmän puitteis~a. 
Näin ei varmaan ole asia~ laita. Olennaisinta 
on kuitenkin se, että nyky järjestelmä johtaa 
ajan mittaan talouden sellaisiin makro-Qngel
miin, joista l:mdjettipäällikkö Sailas juuri pu:
hui. Näistä ongelmista olemme sitä paitsi juuri 
saaneet havainto:-opetusta esimerkiksi Ruot~ 
sista. Ongelma Suomen kapnalta on siinä, että 
ulkomaan posti menee hyvin hitaasti perille. 
Tästä kertovat utopistiset kaavailut perusQi-
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keuksien ja . perusturvan »parantamiseksi». 
Joidenkin mielestä ainoa tärkeä asia kuntien 
taloudessa on se, että kunnallisten palvelus
ten taso ~äilyy vähintään entisellään ja. että 
palvelusten näennäistä tasoa voidaan tarkas
ti valvoa kail<:en aikaa. Ehkä olisi aiheellista 
kiinnittää yhtä paljPJ;l huomiota siihen, säilyy
kö myös v~ronmaksajien .elintaso vähiptää.,n
kin entisellään ja onko k1.intalaisilla.enää'va
raa näihin palveluihin. 




