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Yksityistäminen Suomen talouden rakenteiden 
korjaamisessa* 

EERO LEHTO 

1. Johdanto 

Suuntauduttaessa yksityistämiseen ja markki
naehtoistamiseen joudutaan arvioimaan laajasti 
maallemme ja koko EU-Euroopalle tyypillistä 
sekataloutta. Suuressa osassa julkista toimintaa 
on potentiaalia lisätä markkinamekanismin vai
kutusta. Eri asia on, kannattaako tätä potentiaa
lia käyttää. Usein markkinaehtoistamiseen liit
tyy jonkinmuotoista yksityistämistä. Julkista 
palvelua voidaan korvata yksityisellä palvelulla 
ja julkisessa omistuksessa olevia yhtiöitä ja lii
kelaitoksia voidaan myydä yksityisille. 

Yksityistäminen on saanut käyttövoimansa 
pääosin niistä taloudellisista vaikeuksista, joi
den keskelle valtio ja kunnat ovat viime vuosi
na joutuneet eri maissa. Valtioiden velkaantu
minen ja veroasteiden nousu rajoittaa mahdol
lisuuksia rahoittaa julkisten laitosten ja yritys
ten investointeja. 

Valtion talousvaikeuksien korjaaminen pal
velutuotannon yksityistämisellä ei ole kuiten-

* Esitelmä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 
10.5.1995. 
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kaan helppoa. Julkisen kulutuksen supistami
nen tekee kuitenkin tilaa yksityisen palveluiden 
kasvulle. Suomessa valtion rahapulaa on lievi
tetty myös lisäämällä yksityisten omistusosuut
ta perinteisesti valtion omistamissa teollisuus
yhtiöissä. 

Suomessa myönteistä ilmapiiriä eri muotoi
selle markkinaehtoistamiselle ja yksityistämi
selle on muokannut kansainvälisten neuvoa an
tavi en järjestöjen kuten OECD:n omaksuma 
linja ja muiden maiden esimerkki. Joskin on to
dettava, että yksityistäminen Suomessa on ollut 
vähäistä ja edennyt hitaasti. 

2. Yleinen asennoituminen 

Useimmat Suomen kansalaiset, joiden käsitys 
hyvinvointipalveluista, valtion ja kuntien liike
laitosten ja valtion yhtiöistä perustuu omaan ar
kikokemukseen, eivät ole kovin aktiivisesti ol
leet markkinaehtoistamisen kannalla. Keskei
siin valtion ja kuntien tuottamiin palveluihin 
ollaan tyytyväisiä. Juuri minkään palvelun yk
sityistämistä ei vaadita laajasti. Kuvauksesta 
hyvinvointivaltiosta "pakkovaltana" joka 
"panssariverkon tavoin ympäröi yhteiskuntaa" 



ei löydy vastinetta kansalaisten arkitajunnasta. 
(Harisalo ja Iivonen 1993). 

Vuonna 1994 Suomen Gallupilla teetetyn 
kysely tutkimuksen mukaan julkisten palvelui
den laatuun ollaan tyytyväisiä. Enemmistö ha
luaisi keskeisten palveluiden olevan tulevai
suudessakin julkisten yksikköjen tehtäväalueel
la. 

Suomessa kansalaiset eivät aktiivisesti vas
tustaneetkaan markkinaehtoisuuden lisäämistä. 
Posti- ja telelaitoksen sekä VR:n yhtiöittämi
nen, erilaiset palvelusetelikokeilut joissakin 
kunnissa, voitonmaksimoinnin korostuminen 
monopoliasemassa olevissa sähkölaitoksissa ei 
virittänyt juuri lainkaan keskustelua viime 
eduskuntavaalien alla. Eniten on huomiota he
rättänyt eräiden valtionyhtiöiden osakeannit 
yksityisille sekä niiden toteuttamat omistusjär
jestelyt. Esimerkiksi Veitsiluodon kauppa En
solle herätti Pohjois-Suomessa laajaa vastus
tusta. Kysymys ei kuitenkaan ollut yksityistä
misen vastustamisesta sinänsä vaan pelosta, et-

Kuvio 1 Julkisten palveluiden laatu 1994 
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tä määräysvalta yrityksen asioissa siirtyy ete
lään. 

Osittain vähäinen mielenkiinto markkinaeh
toistumiseen johtuu prosessin hitaudesta ja vä
häisyydestä. Ammattiliitot, joiden jäsenistön 
eduista on ollut kysymys, ovat olleet aktiivi
simpia. Ammattiliittojen kannanotoissa kuiten
kin esimerkiksi kuluttajan näkökulma saa vä
hän painoa. Yksityistä omistusta tavoittelevien 
yksiköiden johto on niin ikään ollut aktiivinen 
ja suhtautunut yksityistämiseen voittopuolisesti 
myönteisesti. 

Taloustieteilijöitä pidetään kovien arvojen 
edustajina erotuksena muista käyttäytymistie
teilijöitä. Niinpä ajatellaan, että nimenomaan 
taloustieteen mukaan suuntana pitäisi olla yksi
tyistäminen. Yritän tässä esityksessä tuoda esil
le sen, että näin ei välttämättä ole. Modernin 
mikrotaloustieteen suhde yksityistämiseen ei 
ole yksiviivainen. Taloustieteen vaikutus ylei
seen mielipiteeseen ja politiikkaan ei sitä paitsi 
ole ollut hallitseva. Filosofian ja muiden käyt-

Minkä palveluiden pitäisi kuulua julkisen sektorin omistamien yhtiöiden 
tehtäväalueisiin (%) 

Poliisi 
Verovirasto 

Tullit 
Terveyskeskuspalvelu 

Työvoimatoimisto 
Vanhusten huolto 

Kirjastopalvelut 

Postipalvelut 
Rautatiet 

Lasten päivähoito 
Kunnan liikuntapalve 
Kunnan kulttuuripalv 

Autokatsastus 
Ei mikään näistä _ 6 

Ei osaa sanoa .3 
47 

39 

81 
79 

76 
72 
71 

69 
69 

66 
63 

60 
56 

52 

~--~--~--~--~--~--~--~--~----~~ 

o 
Lähde: Suomen Gallup Oy 1994 

20 40 60 80 100 

443 



Esitelmiä - KAK 3/1995 

täytymistieteiden vaikutus on ollut vähintään 
yhtä suuri, jopa suurempi. 

Maailmankuvan uudelleen jäsentyminen ja hy
vinvointivaltion kritiikki 

Koko maailmaa jäsentävien tieteiden pnnssa 
tämä aika koetaan murrokseksi. Puhutaan kes
kitettyyn suunnitteluun ja valtion aktiiviseen 
rooliin perustuvan niin sanotun modernin pro
jektin loppumisesta. Todistusvoimaa tälle antaa 
ennen kaikkea sosialismin romahtaminen mutta 
länsimaidenkin taloudelliset ongelmat, Suo
messa valtion velkaantuminen erityisen syvän 
laman seurauksena. Tilalle on tullut maailman
kuvan pirstoutuminen ja uuden ihanteettoman, 
postmodernin aikakauden syntyminen. Tällekin 
aikakaudelle ollaan kuitenkin löytämässä uusia 
arvoja, jotka määrittävät sen uuden myyttisen 
tavoitteen jota kohti tulisi ponnistella. Hauta
mäen (1993) mukaan postmoderneja arvoja 
ovat vapaus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, jotka 
tulevat tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuu
den rinnalle. Jotkut ovat sitä mieltä, että valtio, 
ammattikunnat ja ylipäätänsä toisten ihmisten 
ei pitäisi enää määrätä, mikä on elämässä oikea 
ja hyvä sisältö (Pursiainen 1995). 

Markkinaehtoisuuden lisäämiseen mielty
neet näkevät yrittäjyyden ja yritykset uudella 
tavalla. Jotkut haluavat tehdä eron julkisten 
keskitettyjen ja byrokraattisten ja toisaalta yk
sityisten yritysten välillä. Usein kokonaisten 
toimialojen, yritysten sisäisen organisoitumi
sessa ja yritysten tavoitteenasettelussa halutaan 
nähdä sellaisia radikaaleja muutoksia, joita ei 
kuitenkaan ole tapahtunut. Markkinaehtoista
miseen kriittisesti suhtautuvat ajattelijat taas 
usein puolustavat hyvinvointivaltiota lähtemäl
lä liikkeelle tavallisten ihmisten elämäntilan
teesta kykenemättä arvioida kokonaisuutta. 

Maailman jäsentäminen uudella tavalla yh-
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teiskunnan eliitissä on läpäissyt Suomessa ko
ko puoluekentän syventämättä kuitenkaan va
semmiston ja oikeiston välistä jakoa. Voidaan 
sanoa, että jokaisessa merkittävässä poliittises
sa puolueessa pohditaan nykyisin markkinaeh
toistamisen ja yksityistämisen etuja ja haittoja. 

Uusi tarina markkinataloudesta 

Viimeaikainen hyvinvointivaltion kritiikki, jo
ka myös luo suopeaa ilmapiiriä yksityistämisel
le, on kiinnittänyt huomiota ensinnäkin 
- julkisten virastojen ja laitosten arvopäämää
riin 
- sisäiseen organisoitumistapaan 

Markkinaohjautuvuuden ja siihen liittyvän 
yksityistäniisen tueksi on esitetty, että 
- skaala- ja yhteistuotannon edut menettävät 
merkitystään, jonka seurauksena yritykset or
ganisoituvat pienistä ja keskisuurista yrityksis
tä muodostuvaksi verkostotaloudeksi. 
- moderni yritys on "humaani", monipäämää
räinen (ks. Saarinen ja Suominen 1990) 

- mahdollisen markkinaepäonnistumisten vai
kutusta vaimentaa markkinaehtoista sektoria 
täydentävän kansalaisyhteiskunnan syntyminen 

Arvopäämäärät 

Hautamäen (1993) mukaan tasa-arvopyrki
mykset ovat olleet aivan liian hallitsevia kehi
tettäessä hyvinvointipalveluita. Tasa-arvoisuus
vaatimusten kritiikillä on tietenkin oma sijansa. 
Mitä ilmeisimmin on tarkoitus selittää, että 
näistä arvoista luopuminen voi johtaa keski
määrin nopeampaan kasvuun ja kulutukseen. 
Niinpä halutaan vähentää tasa-arvovaatimusten 
painoarvoa kokonaistavoitteessa. Samalla väis
tämättä vähennetään sen ihmisjoukon painoa 
yhteiskunnan tavoitefunktiossa, joka kärsii 
m~kkinaehtoistami~esta ja yksityistämisestä. 



Harvoin julkisesti palvelutuotannon yksityistä
minen on Pareto-tehokasta, niin ettei loukattai
si kenenkään etua. 

Hyvinvointiyhteiskunnan kritiikki voidaan 
tulkita myös tyytymättömyydeksi vallitsevia 
arvoja kohtaan. Kritiikki, jossa edellytetään yh
teiskunnan arvopäämäärien muuttamista on 
kuitenkin kestämättömällä pohjalla. Sen varaan 
ei arviota yksityistämisen tarpeesta voida pe
rustaa. Arvot on otettava annettuina. Esimer
kiksi vuonna 1993 hyväksytyssä postitoiminta
laissa edellytetään, että keskeiset postipalvelut 
on edelleen tarjottava kansalaisille tasavertaisin 
ehdoin kaikkialla Suomessa. Tämä periaatte 
heijastanee vallitsevia arvoja. Niinpä arvioita
essa sitä, tulisiko Suomen Postin olla yksityi
nen tai julkinen yhtiö, on luontevaa ottaa voi
massa olevaan lakiin kirjattu periaate annettu
na. 

Hiera rkiat ja skaalaedut 

Julkisia organisaatioita pidetään hierarkkisina 
ja byrokraattisina. Vanhanaikaisuuden vuoksi 
ne voitaisiin korvata moderneilla yritysorgani
saatioilla tai kansalaisten spontaanin toiminnan 
tuloksena muodostuneilla uusilla organisaatio
malleilla. Tämä on yksi tarina yksityistämisen 
puolesta, jota populaarin keskustelun piirissä 
on esitetty. 

Inhimillisen pääoman merkityksen korostu
minen toki antaa yrityksille lisämahdollisuuk
sia hajauttaa toimintojaan ja antaa vastuuta hie
rarkian aia-portaille. Tulosyksiköt ovat tämän 
seurauksena aiempaa pienempiä. Mutta näyttää 
siltä, että useilla toimi- aloilla tulosyksiköt 
kuuluvat aikaisempaa suurempiin konsernei
hin. Kunkin tulosyksikön ja yksittäisen yrityk
sen on sopeuduttava konsernin strategiaan ja 
sisäiseen työnjakoon. Niinikään esimerkiksi 
Suomessa toiminnan keskittyminen yhä har-
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vempiin konserneihin eräillä keskeisillä teolli
suuden aloilla, kaupassa, vakuutus- ja pankki
toiminnassa sekä erityisesti kuljetustoiminnas
sa kertoo skaala- ja yhteistuotannon etujen ole
massaolosta. On väistämätöntä, että useat ihmi
set joutuvat toimimaan tulevaisuudessakin suu
rissa organisaatioissa, joilla on omat sisäinen 
ohjausjärjestelmänsä. 

Eron tekeminen suuren yksityisen organi
saation ja suuren julkisen organisaation välille 
on paljolti harhaa. Molemmissa työntekijöiden 
ja johdon kannustamisen ja voimavarojen te
hokkaan käytön edellyttämän vapauden ja toi
saalta toiminnan väärästä suuntaamisesta ja vir
heratkaisuista aiheutuvien kustannusten yh
teensovittaminen on vaikeata. Taloustiede pi
tääkin hierarkiaa ja byrokratiaa eräänlaisina 
ohjaus- ja kannustinjärjestelminä, joilla on 
omat hyvät ja huonot puolensa. 

Sah ja Stiglitz (1986) näkevät organisaation 
muodon yhteyden inhimillisten virhepäätösten 
analyysiin. He jakavat virheet kahteen luok
kaan: ensinnäkin virheisiin, jotka aiheutuvat 
siitä, että jotkut projektit hyväksytään, vaikka 
ne olisi pitänyt hylätä, sekä toisaalta virheisiin, 
jotka aiheutuvat siitä, että jotkut projektit hylä
tään, vaikka ne olisi pitänyt hyväksyä. Vaaka
suorassa, vähän esimiestasoja sisältävässä or
ganisaatiossa ovat edelliset virheet jälkimmäi
siä yleisimpiä. Alttius ensin mainittujen virhei
den tekemiseen vähenee työntekijöiden perus
koulutuksen, ammatissa kouluttautumisen ja 
työkokemuksen myötä. Edellytykset organisaa
tion levittämiselle paranevat näin työvoiman 
laadun parantuessa. 

Yritystoiminnan päämäärät 

Yksityisen yrityksen päämääräksi mielletään 
yleisesti voitonmaksimointi. Tähän tavoittee
seen pyrkiminen voi lyhyellä aikavälillä toki 
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johtaa poikkeamisiin, jotka näyttävät olevan 
ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. 

Tunnetusti voitonmaksimointi johtaa kilpail
luilla markkinoilla yhteiskunnan kannalta par
haaseen mahdolliseen tulokseen. Silloin, kun 
voitonmaksimointi johtaa markkinaepäonnistu
miseen, viranomaisille tulee tarve puuttua 
markkinoiden toimintaan ulkoa käsin. On kui
tenkin esitetty, että erilaiset inhimilliset arvot 
voisivat nousta voitonmaksimoinnin rinnalle 
yrityksen päämääräksi. Jos näin olisi, niin yri
tystoiminta sisäistää spontaanisti myös erilaiset 
negatiiviset ulkoisvaikutukset. Julkisia laitok
sia ja julkista kontrollia ei tuolloin tarvita. Esa 
Saarinen ja Ensia Miettinen (1990) näyttävät 
edustavan tätä koulukuntaa. Heidän mielestään 
inhimilliset arvot tulisi olla yritystoiminnassa 
mukana ei voitontavoittelulIe välineellistettyinä 
vaan päämäärinä sinänsä. He kommentoivat 
toimitusjohtaja Kyösti Toivosta, joka sanoi 
vuonna 1990, että tämän yrityksen (Messilän) 
tehtävä ja tarkoitus on antaa meille mahdolli
suus elää kuten haluamme. Tämä on perheel
lemme elämäntapakysymys ". Esa Saarisen ja 
Ensio Miettinen mukaan "tämän hämmästyttä
vän ja ei-voittopyyteisen tarkoituslausekkeen 
ympärille ryhmittyy se suomalaisittain poik
keuksellinen yrityskulttuuri, jolle Messilän me
nestys on perustunut. Lähtökohtana on ei talou
dellinen itseisarvo, jota taloudellinen toiminta 
tukee. MessiIän opetus ? PalvelualaIla kilpailu
kykyisin tuote saattaa edellyttää ei-taloudelli
sen arvopohjan" . Messilän tarina Toivosen 
omistuksessa loppui pian tämän jälkeen. Oliko 
kysymys sitten armottomasta evoluutiosta, joka 
karsii ne, jotka poikkeavat voittoa tavoittelevil
le yrityksille ominaisista tehokkuusnormeista. 
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Kansalaisyhteiskunta 

Ainoana vaihtoehtona julkiselle palvelutoimin
nalIe ei pidetä yksityistä, voittoa tavoittelevaa 
yritystoimintaa. Kansalaisyhteiskunnalla tar
koitetaan kansalaisten omaehtoisen toiminnan 
varaan rakentuvia, monipuolisia ja pitkälle ke
hittyneitä kansalaisyhteiskunnan verkostoja 
(Kasvio 1994). Erityisesti hoivatyön painopis
tettä halutaan siirrettäväksi julkisista järjeste
lyistä perheen, omaisten ja pienyhteisöjen työ
panoksen varaan. Epäilemättä äidit, tyttäret ja 
sukulaiset aktivoituvat, jos päivähoitoon ja 
vanhusten hoitoon suunnattavia resursseja vä
hennetään. 

Andersonin (1993), Hautamäen (1993) ja 
Kasvian (1994) kaavailemalla vapaaehtoisella 
kansalaistoiminnalla olisi keskeinen merkitys 
niille, joilla ei ole varaa ostaa palveluita yksi
tyisitä markkinoilta. Julkisten palveluita voitai
siinkin supistaa ja yksityistää verraten 
huolettomasti, kuitenkin vain jos tiedetään, että 
lisääntyvän yksityisen toiminnan rinnalle syn
tyy varmuudella edellä kuvattua kansalaistoi
mintaa. 

3. Moderni mikrotaloustiede ja yksi
tyistäminen 

Modernin mikrotalousteorian analyysi! yksi
tyistämisestä kiinnittää huomion päämiehen 
(valtio tai osakkeenomistaja) mahdollisuuksiin 
saada informaatiota yksityistämisen kohteena 
olevasta julkisesta laitoksesta tai virastosta tai 
vastaavasti valtiollistettavasta tai kunnallistet
tavasta yksityisestä yrityksestä. Toinen seikka 
joka on otettava huomioon ovat yrityksen tai 
laitoksen johtajan kannustimet. 

Modernin mikrotaloustieteen antamat vasta-

1 katso Laffont ja Tirole 1993 



ukset kysymykseen, pitäisikö tietty julkinen 
toiminto yksityistää, riippuu positiivisesti ul
koisen kontrollin tarpeesta. Ulkoiseen kontrol
liin lukeutuvat ne tekijät, jotka yhdistävät yri
tyksen kuluttajiin, kilpailijoihin ja veronmaksa
jiin. Tällöin on otettava huomioon erilaiset ta
sa-arvoisuuspyrkimykset, ulkoisvaikutukset ja 
alueellista kehitystä koskevat vaatimukset. 
Näin ulkoisen kontrollin välineitä ovat hinto
jen, laadun ja tuotevalikoiman sääntely, kuten 
myös markkinoille tulon ehtoihin vaikuttami
nen (toimiluvat), erilaiset kilpailupolitiikan vä
lineet sekä verot. Mikrotaloustiede on tietenkin 
erikseen kiinnostunut siitä, tarvitaanko ulkoista 
kontrollia. Tämä riippuu muun muassa toimin
nan kilpailullisuudesta. Tähän palaan myöhem
min tässä esityksessä. 

Sisäisen kontrollin välineitä ovat taas yrityk
sen kustannusten minimointiprosessi. Tähän 
kuuluu myös yrityksen johdon kannustimista 
päättäminen. Niin ikään työntekijöiden palkka
usta ja muiden panosten käyttöä, yrityksen si
jaintia ja investointeja koskevat päätökset kuu
luvat sisäisen kontrollin piiriin 

Julkisessa yrityksessä omistajana oleva val
tio tai kunta päättää sekä ulkoisesta että sisäi
sestä kontrollista. Julkisen tahon säätelemässä 
yksityisessä yrityksessä valtio tai kunta päättää 
yleensä ulkoisesta kontrollista ja yksityinen 
osakkeenomistaja taas sisäisestä kontrollista. 
Yksityiseen säätelemättömään yritykseen valtio 
ei kohdista minkäänlaista ulkoista kontrollia. 

Oletetaan ulkoisen kontrollin tarve annetuk
si. Jos valtio voi tuolloin tehdä täydellisen so
pimuksen yksityisen yrityksen kanssa siitä, mi
ten se harjoittaa ulkoista kontrollia ja miten yri
tys toimii eri tilanteissa, on sama onko yritys 
julkinen tai säädelty yksityinen yritys. Tämä 
edellyttää tietenkin täydellistä informaatiota. 
Edellä mainittu ehto ei yleensä ole täytetty liki
mainkaan. Sen vuoksi valtio joutuu tasapainoi-
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lemaan erilaisten toiseksi parhaiden vaihtoeh
tojen välillä, kun se päättää julkisen omistuk
sen sekä toisaalta yksityistäminen ja sääntelyn 
välillä silloin, kun tarvetta ulkoiseen kontrolliin 
on. 

Kannattaako julkisessa omistuksessa oleva 
ja valtion tai kunnan ulkoisessa kontrollissa 
oleva yritys yksityistää riippuu muun muassa 
seuraavista tekijöistä. 
1) Mahdollisuudesta tehdä havaintoja yritys
johdon käyttäytymisestä 
2) Yritysjohdon kannustimista 
3) Kahden päämiehen (valtio ja yksityinen) ris-

.. tiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamisesta ai
heuttamista kustannuksista 
4) Mahdollisuuksista saada luotettavaa tietoa 
yrityksen kustannuksista suoraan yrityksestä 

Osakemarkkinoiden välittämä informaatio 

Osakemarkkinoiden antaman informaation kat
sotaan parantavan yksityisen yrityksen toimin
taa valtio-omisteiseen yritykseen nähden. 
Osakkeen hinta kertoo pääomamarkkinoiden 
arviosta yrityksen tilasta ja yrityksen johdon 
onnistumisesta. Tämä tieto lisää sisäisen kont
rollin tehokkuutta. Ilman tätä informaatiota 
huono johto voi saada ansaitsematonta palkkio
ta, mikä taas heikentää johdon kannustimia toi
mita tehokkaasti. Eri asia sitten on sisältääkö 
sijoittajien arvio tarpeeksi luotettavaa tietoa. 

Myös sillä on merkitystä, missä määrin val
tion osaomistus vaikuttaa osakkeen hintaan. 
On sanottu, että jos valtion osuus on kovin suu
ri, osake on epälikvidi eikä sijoittajilla ole tar
peeksi mielenkiintoa kunnolliseen yritysana
lyysiin. Tämä heikentää osakkeen hinnan sisäl
tämää viestiä yrityksen tilasta. Lisäksi tämä 
alentaa osakkeen arvoa. 
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Yritysjohdon kannustin tehokkaisiin investoin
teihin 

On myös esitetty, että silloin kun yritysjohdon 
saama palkka tai palkkiot riippuvat kiinteästi 
yrityksen tuloksesta, yritysjohdolla on parempi 
motiivi investoida ja kehittää yritystä yksityi
sessä kuin julkisessa omistuksessa olevassa 
yrityksessä tai laitoksessa (Laffont ja Tirole 
1993). Syynä pidetään sitä, että valtio- tai kun
taomistaja ei ole yhtä sitoutunut kuin yksityi
nen omistaja pitämään uponneiden" investointi
en aikaansaamaa omaisuutta kyseisessä yrityk
sessä. Toisin sanoen käyttämään investointeja' 
lopulta siihen, mihin ne oli alunperin tarkoitet
tu. Tämä argumentti voi viitata myös esimer
kiksi tuotteiden myyntiin alle markkinahinnan. 
Jos yritys tekee onnistuneen investoinnin, joka 
parantaa yrityksen kannattavuutta, yrityksen 
valtio-omistaja voi ulosmitata tämän edun ku
luttajille, mikä heikentää yritysjohdon kannus
timia investoida. Valtion diskreetti puuttumi
nen yksityisen yrityksen hinnoitteluun on vai
keampaa, minkä vuoksi myös yritysjohdon 
kannustimet ovat tehokkaampia yksityisessä 
kuin julkisomisteisessa yrityksessä. 

Kaksi päämiestä - valtio ja yksityin~n osak
keenomistaja 

Yksityinen säädelty yritys kuitenkin kärsii yk
sityisen osakkeenomistajan ja valtion välisestä 
ristiriidasta silloin, kun ulkoisella kontrollilla 
on suuri merkitys. Valtiota tai kuntaa, jotka 
pyrkivät määräämään ulkoisista kontrollimuut
tujista, rajoittaa yksityisten osakkeenomistajien 
mahdollisuus suunnata yrityksen johdon kan
nustin voittoa tavoittelevaksi. Tähän yksityisil
lä osakkeenomistajilla on hyvä mahdollisuus, 
koska jälkikäteen on vaikea todistaa pitävästi, 
että voitontavoittelu olisi johtanut ristiriitaan 
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valtiQn tavoitteiden kanssa, joissa voi olla ky
symys esimerkiksi jonkin ulkoisvaikutuksen 
huomioonottamisesta, esimerkiksi tasa-arvoi
suuden edistämisestä. Yksityisen osakkeen
omistajan tavoitteen toteutuminen sen sijaan on 
helpommin todistettavissa, mikä lisää sen pai
no arvoa. 

Tätä usean päämiehen ongelmaa ei ole julki
sessa yrityksessä. Julkisessa yrityksessä ulkoi
sen kontrollin tähtäämiin tavoitteisiin päästään 
helpommin kuin yksityisessä ja säädellyssä yri
tyksessä. Julkisen yrityksen ongelmana on kui
tenkin mahdollinen epäonnistuminen itse ul
koisten tavoitteiden asettamisessa ja niihin 
pääsemisessä. Toiseksi ulkoisiin tavoitteisiin 
pääseminen voi heikentää tarpeettomasti yri
tyksen sisäistä kontrollia, tuottavuutta ja liike
taloudellista kannattavuutta. 

Valtio voi epäonnistua pyrkimyksissään jo 
sen vuoksi, ettei se voi tietää tarkkaan, kuinka 
suurista ulkoisvaikutuksista on kysymys. Usein 
ei tiedetä esimerkiksi hintasäätelyn tarvetta, 
koska ei ole riittävää tietoa siitä, kuinka kilpai
lulliset kyseiset markkinat ovat. Toiseksi tietoa 
ei välttämättä ole siitä, kuinka positiivisia ul
koisvaikutuksia edistetään ja vastaavasti kuin
ka negatiivisia ulkoisvaikutuksia eliminoidaan. 
Kolmanneksi, julkinen yksikkö voi epäonnis
tua sen vuoksi, että jokin eturyhmä kaappaa 
sen omaan käyttöönsä. Tuolloin valtio ja kunta 
eivät enää edistä koko yhteiskunnan hyvin
vointia. 

Kilpailun aste 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että mikrota
loustieteen suhtautuminen yksityistämiseen on 
yksioikoinen silloin, kun on kysymys kilpail
luilla markkinoilla toimivasta yrityksestä. Kil
pailun vuoksi yritysjohdon kannustimet ovat 
tehokkaimmilIaan yksityisessä omistuksessa, ja 



ulkoisen kontrollin tarve on usein vähäistä. 
Kilpailun vuoksi myös erilaisiin ulkoisvaiku
tuksiin vaikuttaminen veropolitiikalla ja suh
teellisella hinnalla on tehokasta. 

Taloustieteen eri näkökulmat 

Taloustieteen suhde yksityistämiseen ei ole 
muuttunut radikaalisti. Osittain tämä johtuu ta
loustieteen epähistoriallisuudesta ja siitä, että 
teorian keskeiset käsitteet ovat kestäneet verra
ten hyvin ajan myllerryksessä. Toisaalta talous
tieteilijät eivät näe tässä ajassa samanlaista his
toriallista taitekohtaa kuin useat sosiologit ja fi
losofit. Mikrotaloustiede on sitä paitsi kiinnos
tunut viime vuosina ja vuosikymmeninä alueis
ta, jotka antavat lisäselityksiä julkiselle inter
ventiolle sellaisilla alueilla kuten sosiaaliva
kuutuksessa, terveydenhoidossa ja koulutuk
sessa. Tällä tarkoitan erityisesti erilaisten puut
teellista informaatiota sisältävien rakenteiden 
vaikutusten tutkimista. Niin ikään teoreettinen 
tutkimus kuten ei myöskään sen pätevyyden 
kriteerinä oleva empiirinen evidenssi ei ole hy
lännyt uponneiden kustannusten ja skaalatuot
tojen merkitystä selittämässä sitä, mikä osal
taan selittää miksi valtio tai kunnat voivat 
omistaa tai ainakin kontrolloida tiettyjä keskei
siä toimialoja kuten tele- ja postiliikennettä, 
rautatieliikennettä, bussiliikennettä sekä ener
gia- ja vesihuoltoa. 

Toki on myönnettävä, että taloustiedekin an
taa runsaasti aineksia erilaisille suuntautumi
selle. Schumpeterin teoria monopolistisesta kil
pailusta näkee tuntuvan markkinaosuuden pi
kemminkin teknisen innovaation edellytyksek
si kuin esteeksi. Niin ikään evoluutioteoria 
(Metcalfe 1995), joka on hylännyt neoklassisen 
teorian keskeiset premissit kuten tasapainokä
sitteen ja optimoinnin toimintaa ohjaavana voi
mana, antaa tilaa toimintamalleille, joissa julki-
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sen intervention osuus jää vähäiseksi. Tunne
tusti Hayekin julkisen puuttumisen epäonnistu
misen korostaminen ja käsitys kilpailun lisäin
formaation tuottavasta vaikutuksesta antaa tilaa 
laissez faire -politiikalle. 

Modernin mikroteorian käyttökelpoisuutta 
myös yksityistämisen ja kilpailun analyysissa 
heikentää teorian hajanaisuus. Erilaiset premis
sit antavat toistensa kanssa ristiriitaisia tuloksia 
ja esimerkiksi oligopoliteorian tasapainon mo
nikäsitteisyys ennustaa huonosti sitä, mille ta
solle hinnat asettuvat epätäydellisessä kilpai
lussa. Niin ikään tämän teorian yksinkertaistet
tu ihmiskuva, jonka mukaan taloudenpitäjä 
maksimoi rahallista hyötyä vapaa-ajan kustan
nuksella, ei pysty kuvaamaan käyttäytymistä, 
jossa moraalilla ja ammattietiikalla on oma 
merkityksensä. 

4. Ostopalveluiden ja edustussopimus
ten käyttö 

Edellä viitattiin siihen, että silloin kun ulkoinen 
kontrolli on hallitsevassa asemassa, yksityinen 
omistuksen ja julkisen kontrollin tarvetta on 
vaikea sovittaa yhteen. Tämä pätee myös osto
palveluiden ja kokonaisten toimintojen hankin
taan yksityisiltä. 

Williamsonin (1985) mukaan se, milloin yk
sittäinen palvelu (contracting out) tai kokonai
nen toiminto (franchising) kannattaa hankkia 
yksityiseltä yritykseltä, riippuu kyseisen palve
lun tai toiminnon erityisyydestä. Erityispalve
lun tai -toiminnon hankintasopimukselle on 
ominaista sopimuksen monimutkaisuus, sopi
muksen syntymisen jälkeiset erityisinvestoin
nit, sopimusjakson pituus sekä vaihtoehtois
käytön vähäisyydestä johtuvat kapeat markki
nat. Tämä kaikki nostaa sopimuksenteon kus
tannuksia ja vaikeuttaa sopimuksen toteutumi
sen valvontaa. Williamsonin mukaan voittaja 
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voi jälkikäteen tinkiä sopimuksen velvoitteista 
esimerkiksi heikentämällä laatua, tinkimällä 
sopimuksen edellyttämistä tehtävistä tai nosta
malla palvelun hintaa tavalla tai toisella sopi
muksen hengen vastaisesti. 

Esimerkiksi USA:n kaapelitelevisiotoimin
nan säätelyn purkamista ja toiminta-oikeuksien 
myöntämistä tarjouskilpailun kautta on yritetty 
testata Williamsonin. teorian pohjalta (Prager, 
1990). Tulokset tukevat näkemystä, jonka mu
kaan säätelyn purkaminen voi johtaa "opportu
nistiseen" käyttäytymiseen, joka ilmenee pal
velun erimuotoisena heikkenemisenä. Merkille 
pantavaa on kuitenkin havainto, jonka mukaan 
palvelutaso heikkenisi erityisesti silloin, kun 
hankintasopimus tehdään tarjouskilpailun jäl
keen. 

Havainnot ostopalveluiden käytöstä tukevat 
myös Williamsonin teoriaa, jonka mukaan pal
velualan yritysten ei kannatta antaa palveluko
konaisuuksia yksityisten "alihankkijoiden" 
huollettavaksi silloin, kun on kysymys suuresta 
ja siten vaikeasti hallittavasta kokonaisuudesta. 
Melko kattava empiirinen tutkimus USA:n eri 
palvelualojen tuotannon organisoitumisesta 
viittaa siihen, että pikemmin pieniä kuin suuria 
yksiköitä annetaan ulkopuolisten hoidettaviksi 
(Lafointaine, 1992). 

Niin ikään se, että ostopalveluiden kilpailut
taminen on yleisintä erilaisissa julkisten yksik
köjen tukitoimissa tukee Williamsonin teoriaa. 
Lähes kaikissa OECD-maissa on alettu kilpai
luttaa esimerkiksi jätteenkeräystä, siivousta, ra
vitsemuspalveluita ja muita huoltotoimia. 

Palveluiden kilpailuttaminen kiinnostaa 
myös itse kilpailutapahtumana. Milloin tarjous
kilpailu johtaa palvelun kilpailulliseen hinnoit
teluun? Yleinen käsityshän on, että mitä use
ampi yritys osallistuu tarjouskilpailuun, sitä 
kilpailullisempi on lopputulos. Voidaan kuiten-
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kin osoittaa, että silloin, kun tarjouksen tekemi
sestä aiheutuu kiinteä kustannus, voittaneen, 
matalimman tarjouksen hinta nousee sitä mu
kaan, kun tarjouskilpailuun osallistuvien yri
tysten määrä kasvaa (Lang ja RosenthaI, 1991). 

Kokemukset eri maissa palveluiden kilpai
luttamisesta vaihtelevat. Parhaiten on kustan
nuksia onnistuttu leikkaamaan kilpailuttamalla 
kuntien teknisiä palveluita kuten jätteiden kerä
ystä, siivousta, huoltotoimintaa ja ravitsemus
palveluita. Kokemukset vanhusten hoidon kil
pailuttamisesta Englannissa sen sijaan eivät ole 
yhtä myönteisiä. Ruotsissa tehty laaja selvitys 
kunnallisista päiväkodeista, kotipalvelusta, pal
velukeskuksista, hoitokodeista ja teknisistä toi
minnoista osoittaa, että päätöksenteon hajautta
minen ja julkisen yksikön asettaminen tulos
vastuuseen on vähentänyt kuntien kustannuksia 
julkisista palveluista jopa enemmän kuin yksi
tyistäminen ja yksityisten alihankkijoiden kil
pailuttaminen (Fölster, 1993). Tämän lisäksi 
noin joka neljäs yksityistäminen on epäonnis
tunut siinä määrin, että kunnat menot ovat li
sääntyneet viisi prosenttia tai enemmän. 

Suomessa kunnallisten palveluiden yksityis
täminen on edennyt hitaasti. Eniten on koke
muksia juuri teknisissä palveluissa kuten siivo
uksessa ja jätteiden kuljetuksessa. Yksityisten 
mukaantulo on alentanut kuntien ja valtion sii
vouspalveluiden hintaa. Joissakin kouluissa sii
vouskilpailu ja urakan antaminen yksityiselle 
on pudottanut hintoja yli 50 prosenttia. Siivo
uksessa ratkaiseva kilpailutekijä on työvoima
kustannus. Tarjouskilpailut ovat alentaneet vii
me aikoina tuntuvasti myös jätteiden kuljetus
ten hintaa Suomessa. Kilpailun myötä ala on 
samalla keskittynyt. Yleisesti arvioidaan, että 
hinnat nousevat jatkossa, koska joillakin alueil
la toiminta on jo tappiollista. 



5. Valtion teollisuus- ja voimayhtiöiden 
yksityistäminen 

Valtion omistamat teollisuusyhtiöt toimivat kil"' 
pailluilla markkinoilla. Valtiolla ei ole juuri 
tarvetta ulkoiseen kontrolliin näiden yhtiöiden 
kohdalla kilpailupolitiikkaa lukuunottamatta. 
Tämän vuoksi näiden yhtiöiden vähittäinen yk
sityistäminen on mahdollista. 

Taulukossa 1 mainittujen valtion yhtiöiden 
yksityistämistä voidaan. perustella ennen kaik
kea näiden yritysten pääomahuollon vuoksi. 
Ulkomaisomistusta koskevien säädösten libera
lisoiminen sekä· pääomamarkkinoiden kehittä
minen antaa mahdollisuuden lisätä yksityisten 
sijoittajien vastuuta näiden yritysten kehittämi
sessä. Valtion omistusosuuden pieneneminen 
lisää myös näiden yritysten· osakkeiden volyy
mia pääomamarkkinoilla parantaen näiden pa
pereiden likvidisyyttä ja lisäten niiden hintojen 
informaatio arvoa kertomaan johdon onnistumi
sesta. Niin ikään yksityisten omistajien mää
räysvallan kasvu valtionyhtiöiden päättävissä 
elimissä on omiaan tehostamaan näiden yritys-
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ten johdon toimintaa. 
Voitaisiin kuitenkin ajatella, että valtion tu

lisi voida vaikuttaa siihen, mille pailq<:akunnal
le omistamiensa yhtiöiden toiminta sijoitetaan, 
kun on kysymys uuden tuotannon käynnistämi
sestä tai vanhan toiminnan lopettamisesta. Jo 
Veitsiluotoa koskevien järjestelyiden herättämä 
kohu osoitti, että kansalaiset edellyttävät ni
menomaan vaikuttamista tuotannon sijoittumi
seen. Oletetaan, että valtio omistajana tuo julki 
periaatteen, että tasavertaisen mahdollisuuksien 
kohdalla sijoituspaikaksi valitaan Suomi jonkin 
ulkomaan sijaan. Koska sijoituspaikkaa koske
vat laskelmat eivät voi olla tarkkoja ja paikkan
sapitäviä jo tulevaisuuteen liittyvän epävar
muuden vuoksi, tämän periaatteen soveltami
nen voisi kuitenkin johtaa kotimaan suosimi
seen silloinkin, kun ulkomainen vaihtoehto on 
kotimaista jonkin verran parempi. On mahdol
lista, että tämä laskisi jonkin verran osakkeen 
arvoa ja nostaisi oman pääoman ehtoisen ra
hoituksen kustannuksia. 

Valtiolla merkittävänä vähemmistöomistaja
na voi olla tiet yltä kannalta myös myönteinen 

Taulukko 1. Valtionyhtiöiden yksityistämistoimet 1993-95 

yhtiö toimenpiteet valtion omistuksen valtion osuus toimenp. 
muutos %-yksikköä jälkeen % 

RAUTARUUKKI kuponkianti+ valtion -5,6 81 
merk.osuuks. myynti 

OUTOKUMPU kv. suunnattu anti -19,3 40 

RAUTARUUKKI kv suunnattu anti -12,4 69 

VALMET kv suunnattu anti -14,5 59 

SISU-AUTO toimialajärjestely Val- -22,8 75 
metin kanssa 

VEITSILUOTO Osakekauppa ja yhteis- -33,9 57 
työ Enson kanssa 

KEMIRA kv suunnattu anti -27,7 72 

FINNAIR kv suunnattu anti -10,6 61 
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merkitys yritykselle. Vakavaraisena ja stabiili
na omistajana sen mukanaolo voi lisätä mielen
kiintoa yritystä kohtaan. 

Koska ulkomaisen omistuksen kasvu saattaa 
lisätä osakekurssien heilahtelua, voisivat valti
onyhtiöt suunnata tulevaisuudessa antejaan 
suomalaisille työeläkeyhtiöille. Tämä tulee 
ajankohtaiseksi viimeistään sen jälkeen, kun 
(mahdollisesti) uudella lainsäädännöllä on sel
keytetty työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan 
pelisääntöjä ja suhdetta muuhun vakuutustoi
mintaan. 

NO ja Kemijoki 

Valtioneuvosto on saanut eduskunnalta valtuu
det pudottaa omistusosuutensa Imatran Voi
masta ja Kemijoesta 2/3-osaan asti. Mielestäni' 
valtion omistusosuutta näistä yhtiöistä ei tulisi 
pienentää. Ensinnäkin nämä yritykset eivät toi
mi samalla tavalla kilpailuilla markkinoilla 
kuin edellä mainitut teollisuusyritykset. IVO:n 
tytäryhtiön IVS:n sähkön siirto on monopoli
toimiala. Sähkön tuotannossa kilpailu on epä
täydellistä. Lisäksi näiden yhtiöiden energian 
tuotanto perustuu keskeisiltä osin vesivoimaan 
ja ydinvoimaan, joita ei voida näillä näkymin 
laajentaa. Tehostuvilla tukkumarkkinoillakin 
sähkön tukkuhinta muodostuu mitä ilmeisim
min sellaiseksi, että tuotannon laajentamisen 
rajoituksen alaisesta vesi- ja ydinvoiman ja 
mahdollisesti vastapainevoimankin tuotannosta 
saadaan ylimääräisiä voittoja, jotka voidaan tu
louttaa suoraan omistajalle tai verottaa fiskaali
silla veroilla. Koska sähkömarkkinoihin kui
tenkin kohdistuu merkittävää epävarmuutta, ei 
mihinkään tiettyyn veropolitiikkaan voida si
toutua etukäteen. Esimerkiksi Suomen sähkö
markkinoiden integroituminen pohjoismaisiin 
markkinoihin voi nopeasti heikentää IVO:n ta
loudellista tilaa. Toisaalta mahdollisuuksia ve-
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rottaa vesi- ja ydinvoiman tuotantoa rajoittaa 
sellaisen teollisuuden ja jakelusähkölaitosten 
pyrkimykset, joilla on omaa vesivoiman tuo
tantoa tai jotka omistavat osuuksia ydin- tai ve
sivoiman tuotannosta. Edellä mainittujen epä
varmuuksien vuoksi on vaikea sopia hinnasta, 
jolal valtio näitä yhtiöitä myisi yksityisille. 
Näiden suurten yhtiöiden siirtyminen yksityi
seen omistukseen taas synnyttäisi voimakasta 
eturyhmäpolitiikkaa, joka rajoittaisi näihin yh
tiöihin kohdistuvan veropolitiikan mahdolli
suuksia. 

6. Valtion liikelaitokset 

Valtion liikelaitosten - taannoisen Posti- ja Te
lelaitoksen, nykyisen Suomen PT:n sekä Suo
men valtionrautateiden (VR) - asemassa on ta
pahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. 
Vuoden 1990 alusta Posti- ja telelaitoksesta se
kä VR: stä tuli niin sanottu uusimuotoinen liike
laitos. Saman vuoden kuluessa rautatie
palveluiden hinnoittelutoimivalta siirrettiin val
tioneuvostolta VR:n johdolle. Posti- ja telelai
tosten palveluiden hinnoittelutoimivalta siirret
tiin kuitenkin vuosien 1990-1992 kuluessa Pos
ti- ja telelaitokselle. 

Uusimuotoinen liikelaitos loi monelta osin 
entistä paremmat puitteet kyseisten laitosten 
toiminnalle. Johdon liiketaloudellinen vastuu 
korostui. Tiettyjä ongelmia tuli kuitenkin nope
asti esiin. Palvelutavoitteiden asettaminen ja 
valvonta osoittautui vaikeaksi. Lehdon tutki
musten (1993 ja 1994) mukaan hinnoittelutoi
mivallan siirto ja tulostavoitteiden edellyttämä 
tulosparannus levensi Postin ja VR:n hintamar
ginaalia. Erityisesti VR:n henkilöliikenteen 
hinnat nousivat. Toteutunut kehitys viittasi sii
hen, ettei posti- ja rautatietoimialoilla ollut ko
vaa kilpailua. Se, etteivät Telen hinnat nousseet 
eikä sen hintamarginaali juuri leventynyt vuo-



sina 1990-1992, viittasi taas kiristyvään kilpai
luun teleliikennepalveluissa. 

Liikelaitosvaihe jäi sekä Posti- ja telelaitok
sen että VR:n osalta lyhyeksi. Posti- ja telelai:
toksesta tuli valtion omistama yhtiö, Suomen 
PT vuoden 1994 alussa. Tämän vuoden heinä
kuun alusta VR:stä tulee osakeyhtiömuotoinen 
konserni, jonka pääosat ovat liikennettä hoitava 
VR Osakeyhtiö ja OY VR-Rata Ab. 

Posti- ja telelaitoksen sekä VR:n yhtiöittä
misprosessille oli ominaista tietynasteinen etu
ryhmien kaappaus. Informaatiomonopoli oli 
näiden laitosten johdolla, joka ajoi yhtiöittä
mistä. Niinpä tuottajan (laitosten johdon) mie
lipide sai suuren painon asioiden valmistelussa 
ja päätöksenteossa. Yhtiöittämisen ja varsinkin 
liikelaitosaseman tarkistuksen syyt olivat osin 
perusteltuja. Haluttiin muun muassa väljempiä 
investointi valtuuksia. Osin ne olivat myös pe
rusteettomia. Väitettiin että Posti ja VR toimi
vat jo kilpailluilla markkinoilla. Empiirinen 
tutkimus (Lehto 1993 ja 1994) sekä Postin ja 
VR:n yritysasiakkaiden omat näkemykset ovat 
todistaneet toista. Työntekijät saatiin joten ku
ten yhtiöittämisen taakse sen jälkeen, kun hei
dän eläke-edut ja eräät muut edut olisi tyydyt
tävällä tavalla turvattu. Mielestäni Postin koti
talous asiakkaat ja VR:n henkilöliikenneasiak
kaat olivat se osapuoli, jonka etuja ei huomioi
tu. Yritysasiakkaiden edut suhtautuvat tähän 
prosessiin kahtalaisesti. Toisaalta eniten kilpai
lua syntynee nimenomaan yritysasiakkaista. 
Kuitenkin, jos hintasääntelyä ei ole edes implit
siittisessä muodossa, myös yritys asiakkaille 
myytyjen palveluiden hinnat voivat nousta 
kohtuuttomasti. 

Suomen Posti 

Tällä hetkellä postitoimintalakiin sekä toisaalta 
VR:n yhtiöittämislakiin sisältyy kohta, jossa 
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edellytetään, että posti- ja rautatiemaksut ovat 
kohtuullisia suhteessa tarjottuun palveluun ja 
siitä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tätä voidaan 
nimittää implisiittiseksi hintasääntelyksi. Käy
tännössä sen pitäisi edellyttää vähintään sitä, 
että liikenneministeriö valvoo ja analysoi aktii
visesti rautatie- ja postipalveluiden hinnoitte
lua. 

Jossakin suhteessa liikelaitosmuoto olisi 
Suomen Postille sittenkin parempi kuin yhtiö
muoto. Postitoimintalakiin kirjattu tavoite huo
lehtia siitä, että postipalveluja on tarjolla koh
tuullisesti samantasoisina ja -hintaisina eri puo
lilla maata voi vaikeutua, jos samalla halutaan 
edistää yhtiömuodon perusteluksi mainittua 
kilpailua. On mahdollista, että toiminta pirstou
tuu ja Suomen Posti menettää eri toimintojen 
mittakaava- ja yhteistuotannon edut, mikä nos
taa keskimääräisiä kustannuksia ja sen vuoksi 
myös palveluhintoja. Palvelun laadun ja koh
tuullisen hinttason turvaaminen on niin ikään 
helpompaa liikelaitosmuodossa. 

Kilpailun ja aluepoliittisten velvoitteiden 
yhteensovittaminen on vaikeaa. Postitoiminta
laissa esitetty vaatimus, että toimilupapolitii
kalla velvoitetaan hyvin menestyvien (yksityis
ten) postilaitosten tukevan syrjäseutujen poste
ja, ei sovi kilpailuympäristöön. 

Edellä mainitut postitoimintalain velvoitteet 
sekä mittakaava- ja yhteistuotannon edut pe
rustelevat myös sitä, miksi Postin yksityistämi
nen ei ole järkevää. Koska yhtiömuotoon on 
kuitenkin siirrytty, siirtyminen takaisin liikelai
tosmuotoon on hankalaa. 

VR 

VR:n yhtiöittämisen yhteydessä päätettiin, että 
kansallinen rata voidaan avata kilpailulle aikai
sintaan vuonna 1999. Yhtiöittämisen peruste
luissa kuitenkin suuntaudutaan kilpailun käyn-
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nistymiseen, jolloin.myös yksityiset yhtiöt pää
sisivät rautatiepalveluiden markkinoille. 

Kilpailun aikaansaaminen rautatieliikentee
seen on ongelmallista (Hultkrantz, 1993). Tar
ve saada aikaan koko maahan asiakkaan kan
nalta järkevä henkilöliikenteen aikataulu ja tar
ve sovittaa henkilöliikenteen vuorot yhteen si
ten, että rautatieliikenne tarjoaa mahdollisim
man täydellisen vaihtoehdon esimerkiksi hen
kilöautoliikenteelle, ei perustele kilpailun 
käynnistämistä. Niin ikään liikenteen keskitet
tyä ohjausta, joka ainakin aluksi olisi VR Osa
keyhtiön vastuulla, sekä keskitettyä turva-, 
maksu- ja varausjärjestelmää on vaikea ylläpi
tää kilpailun oloissa. Yhden suuren yksikön 
säilyttämistä puolustavat myös henkilö- ja ta
varaliikenteen yhteistuotannon edut. 

Kilpailu liikenteessä edellyttäisi osittain kor
vaavien palveluiden tarjoamista, mikä aikaan
saisi päällekkäisyyttä ja lisäisi kustannuksia, tai 
vähintäänkin liikenteen hoidon edustussopi-

musten kilpailuttamista. Näiden sopimusten 
olisi oltava verraten pitkäaikaisia ja niiden val
vonta edellyttäisi suhteettoman kalliin valvon
nan järjestämistä. Ylipäätänsä tällaisiin edus
tussopimuksiin liittyisi paljon Williamsonin 
teorian mukaisia transaktiokustannuksia. 

Kilpailun mahdollisuudet VR:n nykyisellä 
toimialueella rajautunevat lähinnä radan ylläpi
toon ja sen rakenteiden rakentamiseen sekä ny
kyisin verraten kannattamattoman syöttöliiken
teen tai muun syrjäisen liikenteen ylläpitämi
seen. Markkinoille tulo kannattamattoman lii
kenteeseen ei kuitenkaan olisi houkuttelevaa. 

Telecom Finland 

Telen kohdalla yhtiöittäminen oli perusteltua. 
Kilpailua oli kiistattomasti syntynyt ja synty
mässä siinä määrin, että hintasääntelyn tarve 
oli vähäistä. Tämä koskee kaukopuheluita, 
matkaviestintää ja muita palveluita, lukuunotta-

Kuvio 2. Paikallis- ja kaukopuheluhintojen indeksimuutokset 
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matta paikallispuheluita. Telenkin yhtiöittämi
sen kohdalla voidaan kuitenkin puhua eturyh
mien kaappauksesta. Eräät puhelinyhtiöiden 
kotitalous- ja yritys asiakkaita edustavat järjes
töt esittivät perustellusti puhelinkilpailun käyn
nistämistä avaamalla puhelinverkot kilpailevi
en operaattoreiden käyttöön. Tätä on esittänyt 
myös Tele paikallisverkkojen osalta. Alueellis
ten puhelinyhtiöt ja niiden omistama kauko
verkkoyhtiö saivat kuitenkin siinä mielessä 
tahtonsa läpi, että verkkoja ei avattu, vaan kil
pailu käynnistyi rinnakkaisissa verkoissa. Käy
tännössä paikallispuhelintoiminta rajattiin kil
pailun ulkopuolelle. Tämä epäsymmetrinen kil
pailutilanne on heijastunut myös puhelinpalve
luiden hintoihin. (ks. kuvio 2). 

Näyttää siltä, että paikallisliikenteellä on ra
hoitettu kaukoliikenteen kilpailua. Kilpailun 
käynnistyminen vuoden 1994 alusta kaukopu
heluiden välityksessä sekä kesällä 1994 ulko
maan puhelinliikenteessä heijastuu sekä kauko
puheluiden että paikallispuheluiden hintaan. 

EU:ssa suuntaudutaan kilpailun käynnistä
miseen telepalveluissa toisin kuin postipalve
luissa. Verkot on tarkoitus avata kilpailulle 
vuonna 1998. Myös Suomessa suunnaksi täy
tyisi ottaa verkkojen avaaminen kilpailulle. Tä
män jälkeen Suomen Telecomin asteittainen 
yksityistäminenkin voisi tulla kysymykseen. 
Viimeistään tuolloin PT -konserni on purettava. 
Jo nyt aika on kypsä Suomen Postin ja Teleco
min erottamiseen PT -konsernista. 

7. Hyvinvointipalvelut 

Tilaaja-tuottajamalleja, palvelusopimuksia, 
edustussopimuksia on esitelty myös hyvinvoin
tipalveluiden markkinaehtoistamisen ja yksi
tyistämisen keinoina ilman huomion kiinnittä
mistä niihin rajoituksiin, joita esimerkiksi epä
täydellinen informaatio asettaa näiden keinojen 

Eero Lehto 

käytölle2
• Jos taas liikutaan vain täydellistä in

formaatiota vastaavien, parhaiden mahdolli
suuksien maailmassa ja jos perinteiseen julki
seen tuotantomalliin liitetään sellaisia huonoja 
ominaisuuksia kuin byrokraattinen hallintomal
li, vaihtoehdottomuus ja kannustimien puute, 
on selvää, että johtopäätösten pitäisi tukea 
markkinaehtoistamista ja yksityistämistä. 

Terveydenhuolto 

Terveydenhuollossa sekä sairaaloiden että ter
veyskeskusten välillä on merkittäviä tuotta
vuus- ja kustannustehokkuuseroja (Vatt 1995a 
sekä Luoma ja Järviö 1994). Tilaaja-tuottaja
malli, jossa voi olla useita kilpailevia tuottajia 
ja jopa useita kilpailevia tilaajia tarjoaa yhden 
mahdollisuuden tehostaa terveydenhuollon toi
mintaa. Tämän ohella normaalilla tulosohjauk
sella ja sen puitteissa suoritetulla rationalisoin
nilla on saatavissa säästöjä. 

Tilaaja-tuottaja mallin soveltaminen Suo
messa edellyttää tuottajan ja tilaajan roolin 
erottamista .. Erityisesti olisi vahvistettava tilaa
jan asemaa suhteessa tuottajaan, joka pääsee 
helposti informaatiomonopoliin. Keskieuroop
palainen, vakuutuspohjainen malli, jossa useat 
tuottajat kilpailevat keskenään ei ole osoittau
tunut toimivaksi. Yksi syy on hallintokustan
nusten nousu sekä tilaajien liian vähäinen kiin
nostus matalien kustannusten pitämiseen kuris
sa. 

Kokemukset tuottaja-tilaajamallista eivät ole 
pelkästään positiivisia (Punkari, Pekurinen ja 
Vohlonen 1995). Keskeinen ongelma on se, et
ta useilla alueilla ei ole riittävästi potentiaalisia 

2 Valtiovarainministeriön keskustelusarja "Julkisen 
hallinnon kansainvälinen vertailuprojekti" käy 
esimerkiksi tällaisesta lähestymistavasta. 
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kilpailijoita. Toinen on erikoistuminen, joka 
niin ikään vähentää kilpailijoiden lukumäärää. 

Kilpailun käyttökelpoisuutta terveyspalve
luiden tuottamisen tehostamisessa rajoittaa niin 
ikään informaation epätäydellisyys. Huolimatta 
siitä, onko tilaaja potilas tai hoidon rahoittava 
kunta, keskeisin kilpailun syntymistä rajoittava 
tekijä on puutteellinen informaatio palvelun 
laadusta ja hoidon vaikutuksista. Kilpailuun 
perustuvassa valintatilanteessa potilaan on vai
kea arvioida ensivaiheen hoidon laatua ja tasoa 
eri paikoissa. Erikoissairaalapalveluiden koh
dalla taas on keskeistä se, kuinka hyvin infor
moituja ovat ne lääkärit tai viranomaiset, jotka 
päättävät mahdollisen jatkohoidon suorituspai
kasta. Huono informaatio hoidon laadusta ja 
vaikutuksista sekä vaikeus arvioida ennalta 
hoidon vaatimien toimenpiteiden määrää hait
taavat kilpailevien tuottajien tarjoamien palve
luiden hinta-laatu suhteen vertailua, mikä nos
taa hoidon hintaa vapaassa kilpailutilanteessa. 
Tämä rajoittaa osaltaan vapaan hintakilpailun 
myönteisiä vaikutuksia. 

Tilaaja-tuottajamallin kehittäminen ei edel
lytä yksityisten tuottajien markkinoille tulon 
vilkastumista. Terveydenhuollossa yksityisten 
yksiköiden kustannus tehokkuus on usein heik
ko. Tämä ilmiö on havaittavissa useissa 
OECD-maissa. Tämä johtuu muun muassa sii
tä, että yksityisten yksikköjen ylijäämät ovat 
nostaneet lääkäreiden palkkioita (F ölster 
1993). Useissa vakuutuspohjaisissa järjestel
missä lääkäripalkkioiden suoriteperusteisuus 
on ollut omiaan nostamaan lääkäreiden palkki
oita ja siten myös kustannuksia. 

Koulut 

Harvan toimialan markkinaehtoistamisessa ja 
yksityistämisessä on niin paljon ongelmia ja 
selvittämättömiä kysymyksiä kuin peruskou-
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lun, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
kohdalla. 

Koulukilpailun ongelmat ovat paaosin 
samatyyppisiä kuin terveydenhuollossa. Ope
tuksen laatua ja sen vaikutuksia oppilaan myö
hempään menestymiseen on vaikea arvioida 
etukäteen, minkä vuoksi koulun valinta on osin 
sattumanvaraista. 

Tutkijat eivätkä alan asiantuntijatkaan osaa 
asettaa pätevästi hyvän koulun ulkoisia tunnus
merkkejä. Tutkimustulokset esimerkiksi siitä, 
miten opettajan koulutustaso, luokan oppilas
määrä ja lukukauden kesto vaikuttavat oppimi
seen ja myöhempään menestymiseen elämässä 
ovat ristiriitaisia3

• Valtion taloudellinen tutki
muskeskus (1995b ja 1995ct kuitenkin antaa 
ymmärtää, että kouluvalinnan antaminen oppi
laalle tai hänen vanhemmilleen parantaisi tilan
netta. Jos vapaaseen valintaan lähdetään rajoit
tamalla kuitenkin koulun oppilasmäärää, eikö 
tämä johda hyviin ja huonoihin kouluihin. 
Tuolloinhan koulun olisi saatava myös valita 
oppilaansa halukkaiden joukosta. Jos taas kou
lun oppilasmäärää ei rajoiteta ennalta, voi 
oppilasvirtojen ennakoimattomuus johtaa lisä-

3 USA:ssa 1960- ja 1970-luvulla suoritetun laajan 
empiirisen tutkimuksen mukaan mainitut muuttujat 
eivät vaikuttaneet 0ppllTIlSeen. Myöhemmän 
tutkimuksen mukaan mainitut tekijät vaikuttavat 
oppilaan myöhempään menestymiseen (Card ja 
Kruger 1992) tai menestymiseen valtakunnallisessa 
kokeessa (Sander 1993) 

4 Vattin (1995b) raportissa viitataan siihen, että 
koulu setelin käyttöönotto voi joskus nostaa 
kustannuksia. Yhtään syytä sille, miksi markkinat 
saattavat epäonnistua koulumaailmassa ei kuitenkaan 
pystytä nimeämään. Koska kuitenkin nykyisessä 
järjestelmässä nähdään useita ongelmia, ei Vattin 
kouluraportti juuri jätä sijaa epäilyille 
markkinamekanismin onnistumisesta. 



kustannuksiin resurssien vajaakäytön ja liialli
sen kuormituksen vuoksi. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus suosit
taa myös yksityisten koulujen tuloa markki
noille määrittelemättä kuitenkaan tarkemmin 
olisivatko nämä uudet koulut voiton maksimoi
jia tai jonkin voittoa tavoittelemattoman yhtei
sön ylläpitämiä. Tällä erolla on mielestäni suuri 
merkitys. 

KIRJALLISUUS 

Anderson, J.-0.(1993), Mistä uusi perusta hy
vinvointivaltiolle, julkaisussa "Hyvinvointi
valtio ristiaallokossa", WSOY, Juva. 

Card, D. ja Krueger, A.B.(1992), Does school 
quality matter ? Retums to education and the 
characteristics of public schools in the Uni
ted States, Journal of Political Economy, 
100,1-40. 

Fölster, S. (1993), Sveriges systemskifte i fa
ra?, Industriens Utredningsinstitut, Stock
holm. 

Harisalo, R. ja Iivonen, J. (1993), Myyttejä 
suomalaisesta yhteiskunnasta, Suomen Kuva
lehti, 13/2.4.1993. 

Hautamäki, A. (1993), Spontaaniin yhteiskun
taan - hyvinvointia ilman valtiota, julkaisussa 
"Hyvinvointivaltio ristiaallokossa", WSOY, 
Juva. 

Hultkrantz, L. (1993), Konkurrens i naturliga 
monopol?, FIEF Forskningsrapport Nr. 36. 

Kasvio, A. (1994), Uusi työn yhteiskunta, Gau
deamus, Jyväskylä 1994. 

Laffont, J-J. ja Tirole, J. (1993), A theory ofin
centives in procurement and regulation, The 
MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 

Lafontaine, F.(1992), Agency theory and fran
chising: some empirical results, RAND Jour
nai of Economics, No 2, 263-283. 

Eero Lehto 

Lang,K. ja Rosenthal, R.W.(1991), The cont
ractor's game, RAND Journal of Economics, 
N03, 329-338. 

Lehto, E.(1993), Posti- ja telealan hinnanmuo
dostus ja kehittäminen, Työväen taloudelli
sen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia 45. 

Lehto, E.(1994), VR:n palveluiden hinnoittelu 
ja junaliikenne Suomessa, Kuluttajatutki
muskeskus Julkaisuja 8/1994. 

Luoma, K. ja Järviö, M-L.j (1991), Data enve
lopment analyysi terveyskeskusten tuotta
vuuseroista vuonna 1991, Vatt-keskustelu
aloitteita 60, Helsinki. 

Metcalfe, J.S. (1995), Technology systems and 
technology policy in a evolutionary fra
mework, Cambridge Journal of Economics, 
1995, voi 19, 25-46. 

Prager, R.A. (1990), Firm behavior in franchi
se monopoly markets, RAND Journal of Eco
nomics, 21, 211-225. 

Punkari, M., Pekurinen, M. ja Vohlonen, 1. 
(1995), Kansainvälisiä ja kotimaisia koke
muksia tilaaja.tuottaja -mallista terveyden
huollossa, julkaisussa "Terveydenhuollon 
palvelut - kilpailua ja valinnanvapautta, Vatt
keskustelualoitteita 86. 

Pursiainen, T. (1995), Luokkataistelusta soli
daarisuuteen ja individualismiin, Demari 
13.4.1995. 

Sah, R.K. ja Stiglitz, J. (1986), The architectu
re of economic systems: hierarchies and po
lyarchies, American Economic Review, voI. 
76, 716-727. 

Sander, W. (1993), Expenditures and student 
achievement in Illinois, Journal of Pub lic 
Economics, 52,403-416. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, (1995a), 
Terveydenhuollon palvelut - kilpailua ja va
linnanvapautta, Vatt-keskustelualoitteita 86, 
Helsinki. 

457 



Esitelmiä - KAK 3/1995 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, (1995b), 
Koulutuspalvelut - kilpailua ja valinnanva
pautta, Vatt-keskustelualoitteita 87, Helsinki. 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, (1995c), 

458 

Hyvinvointipalvelut - kilpailua ja valinnan
vapautta, Vatt-julkaisuja 19, Helsinki. 

Williamson, O.E. (1985), The economic insti
tutions of capitalism, Free Press, New York. 




