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Vapaa-ajattelua puskurirahastoista 

TIMO TYRV ÄINEN 

VTT, ekonomisti 

Suomen Pankki 

Keskustelu puskurirahastoista on hyvin suoma
lainen ilmiö. Muissa maissa ne eivät ole olleet 
keskeisiä kysymyksiä EMU-valmistautumisen 
agendalla. 

Puskurikeskustelumme on ollut jäsentymä
töntä. Kun kukaan ei ole täsmentänyt millaisia 
puskureita tarvitaan ja millaisten tilanteiden va
ralta, myös puskurikriittisyys on ollut ylimal
kaista ja usein hahmottumatonta. 

Mikäli puskurihankkeita haudotaan vaka
vassa mielessä, on ratkaistava onko kierrokses
sa 
- suhdannepuskuri vai 
- "vakuutus" poikkeuksellista tilannetta varten 
vai 
- ennalta ehkäisevä järjestelmä, jonka on tar
koitus vaikuttaa talouden toimijoihin siten, että 
suhdannevaihteluiden todennäköinen voimak
kuus vähenisi ja/tai poikkeuksellisten häiriöi
den tuottama tuho pienenisi. 

1 Artikkeli perustuu esitykseen Tapani Kahrin (TT) 
johtamassa työmarkkinaosapuolten EMU-I -ryhmäs
sä 17.9.1997. 
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Rakennelmat, joista eri vaihtoehdoissa puhu
taan, ovat erilaisia ja siksi myös niiden koko
naistaloudelliset vaikutukset olisivat erilaisia. 

Tässä artikkelissa pohdiskellaan puskurifilo
sofiaa monesta näkökulmasta 1. En pyri kerto
maan mikä on hyvä puskuri enkä myöskään 
onko sellaista olemassa. On helpompaa kertoa 
millainen hyvä puskuri ei ole. Tarkoitukseni 
onkin siis kartoittaa mahdollisimman kattavasti 
ongelmat ja vaarat, joita liittyy toisaalta pusku
rirahastojen käynnistämiseen ja toisaalta niiden 
käyttöön. 

Artikkelin rakenne on seuraava. Ensin tode
taan puskurikeskustelun nykyvaihe. Sen jäl
keen pohditaan mihin puskureita tarvitaan ja 
arvioidaan poikkeuksellisten häiriöiden toden
näköisyyttä. Keskusteltuamme rahastojen "riit
tävästä" koosta, pohdimme niiden rahoitusta ja 
erilaisten rahoitusmallien käyttäytymisvaiku
tuksia. Niistä tärkeimpiä ovat verorahoituksen 
työttömyysvaikutukset ja kontrasyklisten sosi
aalivakuutusmaksujen inflaatiovaikutukset. Ra
hastojen käytännön toimintaa pohdittaessa mo
ral hazard -käyttäytymisen vaara nousee kes-



Katsauksia ja keskustelua - KAK 3/1997 

keiseksi teemaksi. Lopuksi tarkastelemme jul
kisen sektorin liikkumavaraa ja kysymme ra
joittaako vakaus- ja kasvusopimus sitä. 

Missä mennään? 

Ammattiyhdistysliikkeen piiristä on ilmoitettu, 
että tuki Suomen EMU-jäsenyydelle edellyttää, 
että mahdollisten taloushäiriöiden varalle ra
kennetaan riittävät puskurit. Tätä taustaa vasten 
oli merkittävää, että työmarkkinajärjestöt (Aka
va, PT, SAK, TT, STTK ym.) julkistivat 
22.5.1997 yhteisen kannanoton, joka ilmaisee 
periaatteessa myönteisen suhtautumisen EMU
hankkeeseen ja vakauteen tähtäävään talouspo
litiikkaan. EMU-prosessin ei katsota muuttavan 
olennaisella tavalla suomalaista työmarkkina
käytäntöä siltä osin, joka koskee kolmikantayh
teistyötä, kollektiivista neuvottelu- ja sopimus
järjestelmää, työehtosopimusten yleissitovuutta 
ja työtaisteluoikeutta. 

Toisaalta "työmarkkinajärjestöt toteavat, että 
taloushäiriöihin on tarpeen varautua myös sekä 
kansallisin että ala- ja yrityskohtaisin pusku
reino Esimerkiksi sosiaalivakuutuksen yhtey
teen ja henkilöstön kehittämisen tueksi voidaan 
rakentaa käyttökelpoisia puskureita. " 

Muistiossaan 23.6.1997 järjestöt täsmensi
vät aiemman kannanoton mukaisesti selvitettä
vän mm. "millaisen EMU-olosuhteisiin sovel
tuvan järjestelmän avulla työttömyysturvan ra
hoitus voitaisiin määritellä siten, että työnanta
jien ja vakuutettujen maksukehitys muodostuisi 
mahdollisimman vakaaksi ja vältyttäisiin työl
lisyyden kannalta haitallisilta vakuutusmaksu
jen ja kustannusten liiallisilta muutoksilta. Mi
käli päädytään järjestelmämuutoksiin, selvite
tään myös missä vaiheessa ja millä tavoin pus
kurijärjestely olisi tarkoituksenmukaista toteut
taa." 

Selvitystyötä varten työmarkkinajärjestöt 

ovat perustaneet kolme työryhmää, jotka selvit
tävät 
- työttömyysvakuutuksen ja/tai 
- työeläkejärjestelmän käyttämistä puskurointi-
tarkoitukseen sekä mahdollisuuksia käyttää 
- "henkilöstörahastoja ja muita tulokseen pe
rustuvia eriä henkilöstön yritykseen sitoutumi
sen vahvistamiseksi ja heidän palkitsemisek
seen yrityksen menestyksestä". 
Kahden ensin mainitun osalta kytkentä pusku
rahastokeskusteluun on ilmeinen, henkilöstöra
hastojen osalta se esitetään epäsuoremmin. 

Selvitystyö on määrä saattaa loppuun siten, 
että syksyn 1997 aikana voidaan tehdä tarvitta
vat ratkaisut. Vaikka ammattiyhdistysliikkeen 
ja sosiaalidemokraattisen puolueen tarpeet loi
vat paineen nopeuttaa alkuperäistä aikataulua, 
työmarkkinajärjestöt päättivät 23. syyskuuta, 
että neuvotteluissa on syytä pitää hengähdys
vaihe. 

Milloin puskureita tarvitaan? 

Millaisiin tilanteisiin puskurirahastoja tarvittai
siin? Puskureiden teoria lienee lähtenyt ongel
mista, jotka liittyvät tilanteeseen, jossa poikke
uksellisen suuri ja yllätyksellinen ulkoinen häi
riö kohdistuu eri maihin eri tavoin. Silloin yh
teinen rahapolitiikka voi toimia yksittäisen 
maan näkökulmasta nurinkurisesti eli taantu
maa pahentaen. Tätä tilannetta voitaisiin hel
pottaa maakohtaisilla puskureilla. 

Suhdannevaihteluiden vuoristoradalla laskut 
ja nousut eivät ole odottamattomia, vaikka nii
den täsmällistä ajoittumista ja suuruusluokkaa 
ei voikaan ennakoida. Silti käytännön puskuri
keskustelussa suhdanneheilahtelut ja poikkeuk
selliset maahäiriöt näyttävät sekoittuneen yh
deksi vyyhdeksi. Suhdannevaihtelujen osalta 
tuntuisi kuitenkin oudolta, että tähän ikiaikai
seen ilmiöön alettaisiin EMU -oloissa varautua 
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Kuvio 1 Kokonaistuotannon määrä Suomessa 1860-1996 

Kokonaistuotanto Suomessa 1860 - 1996 

Indeksi 1926=100, log. asteikko 
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erikseen rakennettavilla rahastoilla 1• 

Olisi siis luontevampaa ajatella, että jos pus
kurirahastoja haluttaisiin, niiden tarve kohdis
tuisi nimenomaan sellaiseen maa- tai toimiala
kohtaiseen häiriöön, joka on yllätyksellinen ja 
vakava. Sekä hankkeen motivaation että mah-

1 Menneisyyden devalvaatioiden ja tulevaisuuden 
puskurirahastojen rinnastaminen ei ole perusteltua. 
Puskureilla on tarkoitus varautua ulkoisiin häiriöi
hin, kun taas devalvaatiosyklit olivat tulosta sisäsyn
tyisestä käyttäytymisestä. Devalvaatiolla vahvistettu 
kilpailukyky syötiin yleensä noin kymmenen vuoden 
kuluessa kumuloimalla vuodesta toiseen kilpailija
maita kovempaa inflaatiota. Syklin alkuvaiheessa 
vientihintojen heilahteluja kestettiin, mutta ei enää 
sitten, kun kilpailukyky oli syöty. Dynamiikka, joka 
toimi devalvaatioiden polttoaineena, oli siis kotope
räistä. Tämän dynamiikan takana oli käyttäytymis
malli, jolle inflaatio ei ollut kovinkaan suuri huolen
aihe. Samaa mallia seurasivat niin työnantajat kuin 
työntekijät sekä myös julkinen valta. 
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dollisten rahastojen käytännön toiminnan kan
nalta tulee tehdä kategorinen ero yllätyksellis
ten häiriöiden ja suurtenkin suhdanneheilahte
lujen välille. 

Puskurikeskustelu vääristyy, jos se skaalau
tuu 1990-luvun lamaa vasten. Niin suuren pus
kurin rakentaminen, jolla 1990-luvun laman 
kaltainen tilanne voitaisiin kompensoida, olisi 
mitä luultavimmin paitsi suurta haaskausta 
myös mahdotonta. Siksi on tärkeätä muistaa, 
että suuret ulkoisista tekijöistä johtuvat yllätyk
selliset maahäiriöt ovat hyvin harvinaisia2

• Ku
ten kuvio 1 osoittaa, 1990-luvun lamaan verrat
tavia kokonaistuotannon notkahduksia on vuo
den 1860 jälkeen tapahtunut vain kahdessa 

2 1990-luvun lamaan vaikuttivat monet kertaluontei
set ilmiöt ja rakenteelliset muutokset. Tärkeimpiä 
niistä ovat Neuvostoliiton romahdus ja rahoitus
markkinoiden vapautuminen seurannaisvaikutuksi
neen. 
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muussa vaiheessa. Molemmat ajoittuvat.maail
mansotien yhteyteen. 

Maamme kokonaistaloudellista häiriöalttiut
ta pienentäisi se, että osa kotoperäisesti synny
tetyistä häiriöistä jäisi pois EMUssa. Oma poli
tiikka on näet ollut merkittävä tasapainotto
muuksien lähde menneisyydessä!. Suomen ta
loudellinen kehitys alkaa muistuttaa enemmän 
muuta Eurooppaa myös siksi, että idänkaupan 
rooli ja toimintatapa ovat muuttuneee. Mitä 
systemaattisemmin kasvuprofiilimme seuraa 
muuta euroaluetta, sitä systemaattisemmin yh
teinen rahapolitiikka tulisi tukemaan Suomen 
talouden sopeutumista. 

Silti sekä suhdanneheilahteluja että toimi
aloittaisia taloudellisia häiriöitä3 tulee esiinty
mään myös EMU-tulevaisuudessa. Toimiala
kohtaisten häiriöiden osalta on esitetty kaksi 
hypoteesia. Ensimmäisen mukaan yhteiseen ra
haan siirtyvät maat samankaltaistuvat, toisen 
hypoteesin mukaan suhteellisen edun periaate 
toteutuu ja maat erilaistuvat4• Jos edellinen 
vaihtoehto toteutuu, häiriöt kulkevat saman 
kaltaisina euromaiden läpi. Jos nämä häiriöt 

1 EMU-asiantuntijaryhmä (1997, s. 59-60) esittää 
laskelman, jonka mukaan noin 30 bruttokansantuot
teen häiriöistä on Suomessa aiheutunut valuuttakurs
sien muutoksista. 

2 EMU-asiantuntijaryhmän (1997, s. 59-60) laskel
man mukaan noin 20 bruttokansantuotteen häiriöis
tä on Suomessa aiheutunut idänkaupasta. 

3 EMU-asiantuntijaryhmän (1997, s. 58) mukaan 
"suurin osa Länsi-Euroopan maiden vaihteluista se
littyy näille toimialoittain yhteisin, mutta erilaisen 
tuotantorakenteen takia eri maissa eri painoin näky
vin tekijöin". 

4 Itse asiassa kummankaan vaihtoehdon toteutumi
nen ei riipu yksinomaan EMU-ratkaisustamme, vaan 
voi toteutua siitä riippumatta. 

johtavat muutoksiin yhteisessä rahapolitiikassa, 
muutokset tukevat jokaista vaikeuksiin joutu
nutta maata. Jos häiriöiden erilaisuus ja erilai
nen ajoittuminen lisääntyy, saatetaan kansalli
sin toimin joutua kompensoimaan paitsi alku
peräisen häiriön myös "perverssin" rahapolitii
kan vaikutuksia. 

Kuinka suuri on tarpeeksi suuri? 

Holm, Kiander ja Tossavainen (1997) ovat ar
vioineet sellaisen puskurirahaston kokoa, joka 
toimisi avoimessa sektorissa ja jolla voitaisiin 
kompensoida vuoden mittainen 10 prosentin 
suuruinen vientihinnan lasku. Jos työmarkkina
osapuolten käyttäytyminen säilyy samankaltai
sena kuin tähän asti, tarvittava rahasto olisi 
noin 6-7 prosenttia avoimen sektorin palkka
summasta. Jos taas yritysten ja palkansaajien 
käyttäytyminen muuttuisi radikaalisti5

, vuodek
si riittävä rahasto olisi 3-5 prosenttia palkka
summasta. Näkemys, joka tulkitsee rahastotar
peen suuremmaksi on realistisempi, koska se 
nojaa tietoon vallitsevista vaikutussuhteista. 

Kuten yllä todettiin, vallitsevilla käyttäyty
mismalleilla yhden vuoden rahastotarve olisi 
6-7 prosenttia palkkasummasta. Jos halutaan 
varautua pitempään häiriöön, vaaditun rahaston 
koko kasvaisi. 

Jos tavoiteltavan rahaston koosta päästään 
yksimielisyyteen, keskeisiä kysymyksiä jää 
kaksi. 

Ensinnäkin kuka maksaa rahastot ja miten? 

5 Holm, Kiander ja Tossavainen (1997) esittävät pie
nempien rahastojen riittävyydelle on kaksi ehtoa: 1) 
palkansaajat eivät yritä kompensoida (kollektiivi
sesti sopimusneuvotteluissa tai paikallisesti palkka
liukumalla) ripaustakaan rahastomaksun aiheutta
masta reaalitulon pienenemisestä ja 2) yrittäjät eivät 
siirrä lisäkustannuksista rahtuakaan hintoihin. 
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Jos rahastot päätetään kerätä työn verotusta ki
ristämällä' mikä on toimenpiteen työllisyysvai
kutus? 

Toiseksi jos rahastot kerätään kansallisella 
tasolla "solidaarisesti" pitäen silmällä koko 
maata koskevaa häiriötä, kuinka rahastoja pu
retaan toimialakohtaisessa häiriössä ja miten 
rahastot kerätään myöhemmin takaisin? 

Verokiila ja rahastoinnin työtlömyys
vaikutus 

Rahastot on esitetty kerättäväksi vero kiilaa 1 

kasvattamalla. Lähinnä esillä on ollut se, että 
sosiaalivakuutusmaksua ei alennettaisi työttö
myyden alentuessa. Tämä ratkaisu heikentäisi 
työllisyyskehitystä. 

Jos puskuri, joka vastaa 6-7 prosenttia palk
kasummasta, kerättäisiin yhdessä vuodessa 
työn verotusta kiristämällä, työttömyys lisään
tyisi yli 2 prosenttiyksikköllä2

• Jos puskuria ke
rätään hitaammin, työllisyysvaikutus on pie
nempi, mutta toki olemassa. Jos taas halutaan 
varautua pitempään (eli yli vuoden kestävään) 
häiriöön, rahaston koko ja sen keräämisen työt
tömyyshaitta kasvavat. Jos suuret puskurit ha
lutaan nopeasti käyttökuntoon, on siis varau
duttava selviin työllisyysvaikutuksiin3

• 

Erillisen puskurirahaston keräämisessä ovat 
vastakkain hyöty ja kustannus. Hankkeen 
(työllisyys)kustannus on varma. Hyöty on epä-

1 Verokiila = tuloveroaste + sovamaksuaste + kulu
tusveroaste. 

2 Laskelmien perusteena oleva malli on esitetty tut
kimuksessa Tyrväinen (1995). 

3 Voidaan tietysti leikitellä ajatuksella, että rahasto
maksu vähennettäisiin kollektiivisista palkankoro
tuksista. Tämä olisi analogista sen kanssa, että pal
kansaajat maksavat rahaston "jäsenmaksun" suoraan 
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varma. Se realisoituu vain, jos vakava häiriö 
toteutuu. Jos niin käy, hyöty on periaatteessa 
rahaston kokoinen. Jos häiriö ei toteudu, hyöty 
on negatiivinen, koska pakkosäästöstä koituu 
työllisyystappio ja hyvinvointimenetys. 

Vakuutusanalogia ontuu! 

Usein rahastoja perustellaan puhumalla vakuut
tautumisesta odottamattoman kansallisen on
nettomuuden varalle. Tämä ajatusmalli kuiten
kin ontuu. Miksi? 

Jos minä vakuuttaisin itse itselläni autoni 
peltikolarin, jonka korjaaminen maksaisi 
10 000 mk, minun täytyisi irrottaa tuo 10 000 
mk kulutuksestani erilliselle pankkitilille. Jos 
ajan kolarin, joka maksaa 20000, säästöni kor
vaa siitä puolet eikä yhtään enempää. Jos sel
viän ilman kolaria, olen luopunut kulutuksesta 
turhaan. Vakuutusjärjestelmä ei eläisi, jos se 
toimisi näin. Vakuutuksia otetaan, koska va
hingon sattuessa korvaus voi olla suurempi 
kuin vakuutusmaksu. Lisäksi huolellinen ja en
nakoiva maksaa vähemmän kuin se, jonka pelti 
kolisee säännönmukaisesti. 

Jos maa vakuuttaa itsensä itsellään, sen 
maksuosuus on 100 prosenttia korvauksesta. 
Jos onnettomuus toteutuu, rahaston kerääminen 
on vaikuttanut vain kulujen ajoittumiseen. Va
kuuttamisen toimintaedellytys on yleensä se, 
että vakuutusmaksu jakaantuu useille maksajil-

käteen jäävästä palkastaan. Merkittävä osa käteen 
jäävää tuloa pienentävistä (vero)toimenpiteistä on 
kuitenkin johtanut nimellispalkkojen kompensatori
seen nousuun historiassa. Silloin kun palkkoja ei 
määrätä täysin keskitetysti, tämä voi tapahtua myös 
keskitetyn sopimusjärjestelmän ulkopuolella, palk
kaliukumien kautta. On muistettava, että vero kiilan 
kasvu aiheuttaa työttömyysvaikutuksen myös silloin, 
kun palkkakompensaatio on osittainen. 
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le ja korvaus on sen ansiosta maksua suurempi. 
Jos halutaan varustautua epätodennäköiseen 

tilanteeseen, jonka todennäköisyys voi kuiten
kin olla eri aloilla hyvin erilainen, ei ole perus
teltua, että maksut kollektiiviseen rahastoon 
määräytyisivät samoin perustein kaikille. Mak
suissa pitäisi ottaa huomioon - kuten liikenne
vakuutuksessa - vakuutetun "henkilöhistoria". 
Siellä missä korvauksille on käyttöä, siellä 
maksetaan enemmän. Huolimattomat ja vas
tuuttomat maksavat enemmän. Mutta onko täl
lainen järjestelmä käytännössä luotavissa? Mi
kä olisi se historia, johon vakuutusmaksujen 
erot perustuisivat? Olisiko se toimiala- vai yri
tysperustainen? Jos näitä kysymyksiä ei kyetä 
ratkaisemaan, tuloksena voisi olal yritysten ja 
toimialojen välinen subventointijärjestelmä, 
jossa vakaat tukevat epävakaita. 

Moral hazard 

Edellä esitetty johdattaa teemaan, joka on 
noussut viime vuosina esiin monissa muissa 
yhteyksissä. Kysymys on moraalikadon 
vaarastal

. 

Jos kysynnän suuret vaihtelut ovat toimialal
le luonteenomaisia ja toistuvia, niihin voidaan 
taatusti varautua yrityksissä, joilla on paras tie-

1 Lähihistoriasta löytyy kolme analogiaa. Pankkikrii
sin vauhdittajaksi on syytetty turvaverkkoa, jossa 
pankeilla oli insentiivi ottaa suuriakin riskejä, koska 
tappiot menisivät viime kädessä veronmaksajan 
piikkiin. Työttömyyseläkejärjestelmämme vauhditti 
vanhemman työvoiman saneerausta pois yrityksistä 
siirtämällä merkittävän osan kustannuksista valtion 
maksettavaksi. Devalvaatiosyklien maailmassa yri
tykset eivät kantaneet suurta huolta inflaatiosta, kos
ka luotettiin siihen, että keskuspankki korjaa valuut
takurssipäätöksillä sen kilpailukyvyn jonka yritykset 
ovat kustannuskehityksellä syöneet. 

to ja kokemus oman toimintaympäristönsä ke
hityksestä. Toimialakohtaisten ja siis yritysten 
ulkopuolisten rahastojen rooli olisikin siinä, et
tä häiriöihin varautuneet yritykset rahoittaisi
vat varautumattomien yritysten toimintaa. Jär
jestelmä loisi insentiivin kiertää yrityskohtaista 
varautumista ja siihen liittyvää kustannusta. Jos 
näin kävisi, kansantalouden häiriö alttius lisään
tyisi. 

Puskurit voivat vaikuttaa myös palkansaaji
en käyttäytymiseen. Järjestelmä vahvistaisi ns. 
insider-käyttäytymistä, jos asemaltaan vahvo
jen ryhmien työsuhdeturva suhteessa muihin 
vahvistuisi edelleen. Insider-käyttäytyminen 
vahvistuisi työntekijäryhmien välisen epäsym
metrian lisääntyessä. Tällainen muutos heiken
täisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja 
toimintaedellytyksiä hintavakaassa Euroopassa. 

Kuka päättää rahaston käytöstä 
ja miten? 

Pahimmillaan puskurirahastoista saattaisi tulla 
rahastusjärjestelmä, joka vaarantaisi järkevän 
käyttäytymisen ja tasapainoisen talouskehityk
sen. Tämän riskin vähentämiseksi rahastoissa 
ei luultavastikaan saisi olla julkista rahaa. Tu
kien jakamisessa ei myöskään saa olla sellaista 
automatiikkaa, jonka ansiosta leegio taskulas
kinmiehiä voi päätellä, että sillä-ja-sillä virityk
sellä pääsee rahastamaan systeemiä2

• Mekaani
sesti toimivat säännöt antavat tilaa rahastuksel
leo Toisaalta taas voidaan väittää, että jos riittä-

2 Yksi tapa rahastaa palkansaajien kustantamaa ra
hastoa olisi seuraava. Menestyvä yritys X jakautuu 
kahtia yrityksiksi Y ja Z . Y ostaa tavaroita tai pal
veluksia Z:lta edullisesti. Y menestyy entistäkin pa
remmin. Z puolestaan lähestyy suoritustilaa ja pää
see rahastamaan puskurirahastoa. Viulut maksavat 
palkansaajat. 
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vä automatiikka puuttuu, palokunta saapuu pa
lopaikalle aina myöhässä. Automatiikan ja pää
tösperäisyyden väliltä on vaikea löytää toimi
vaa välimuotoa. 

Voidaan tietysti pohtia helpottuisiko asetel
ma, jos tuki olisi lainamuotoista. Ehkä hieman, 
mutta kokemuksestahan me kuitenkin tiedäm
me, että keinottelijat ovat ennenkin jättäneet 
taakseen savuavia raunioita lainaehdoista ja 
muista sitoumuksista välittämättä. 

Riippumatta siitä millaiset mahdollisten ra
hastojen säännöt olisivat; rahastojen purkami
nen vaatisi päätöksiä, joissa eri ryhmien intres
sit saattaisivat olla rajussa ristiriidassa. Jos ra
hastot puretaan yhdelle alalle;;sen ajautuessa 
ongelmiin, uudelleenrahastoinnln rasitus jäisi 
muiden alojen vastattavaksi. Silloii1 puskurira
hastosta muodostuisi uusi subventiojärjestelmä. 
Esimerkiksi muutaman vuoden takainen Tam
pella olisi pystynyt tyhjentämään isonkin ra
haston. Julkisella vallalla olisi sellaiseen voinut 
olla jopa intressi. 

Monet näkökohdat viittaavat siihen, että oli
si hyvin vaikea rakentaa sellainen koneisto, jo
ka pystyisi hallinnoimaan mahdollisia rahastoja 
tavalla, joka nauttisi kaikkien osapuolten luot
tamusta. Kansallisen solidaarisuuden nimissä 
koottu puskuri saattaisi kääntyä kansallisen eri
puran lähteeksi. 

Sova-maksujen kontrasyklisyys 
ja inflaatio 

EMU-asiantuntijaryhmän raportissa (1997) 
pohditaan mallia, jossa sosiaalivakuutusmaksut 
laskevat laskusuhdanteessa, mutta nousevat 

1 Hysteresis tarkoittaa työttömyyden historiariippu
vuutta eli sitä, että laskusuhdanteessa kohonneella 
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noususuhdanteessa. Malliin voi liittyä ongel
mia, sillä - jos työttömyyden hysteresis 1 on 
vahvaa - työttömyysvakuutusmaksua saate
taankin joutua korottamaan noususuhdanteessa 
enemmän kuin sitä alennettiin laskusuhdan
teessa. 

Lisäksi muuttuvien sova-maksujen malli 
saattaisi luoda kilpailukykyä syövän mekanis
min. Noususuhdanteessa yrityksillä on näet hy
vät mahdollisuudet siirtää lisäkustannukset hin
toihin. Jos hinnat ovat alaspäin jäykkiä, ne ei
vät alene laskusuhdanteessa vastaavasti. Silloin 
inflaatiovaikutus jää elämään hintatasoon ja 
kilpailukyky heikkenee pysyvästi. 

Onko logiikka sama, jos joustoa haetaan tu
lospalkkauksesta? Ei aivan, sillä korkeampien 
palkkakustannusten siirtäminen hintoihin voi 
olla uusien palkankorotusten peruste, koska 
hinnankorotukset ovat parantaneet yrityksen 
kannattavuutta. Tämä voi hillitä palkankorotus
ten siirtämistä hintoihin, mutta pois suljettua ei 
ole myöskään se, että inflaatiokierre vauhdit
tuisi. Vaikka vuosiansiot eivät tulospalkkauk
sessa ole alaspäin jäykät, kilpailukykyvaikutus 
voi jäädä pysyväksi, jos inflaatiosysäys on eh
tinyt levitä palkkavaikutusta laajemmaksi ja/tai 
jos hinnat ovat alaspäin jäykät. Silti tulospalk
kauksen kohdalla tämän suuntainen riski on 
pienempi kuin sova-maksujen kohdalla. 

Sova-maksukeskusteluun on syytä todeta 
selvennyksenä, että - kuten sivulla 520 todet
tiin - työmarkkinajärjestöt ovat omissa neuvot
teluissaan sopineet pyrkivänsä vakauttamaan 
sova-maksut eivätkä ne siis neuvottele niiden 
muuttamisesta kontrasyklisesti vaihteleviksi. 

työttömyydellä on taipumus jäädä aiempaa kor
keammalle tasolle myös seuraavassa noususuhdan
teessa. 



Katsauksia ja keskustelua - KAK 3/1997 

Julkinen talous ja sen liikkumavara 

Ne, jotka ovat epäilleet puskurirahastojen tar
peellisuutta, arvioivat tasapainoisen julkisen ta
louden ja yritysten vahvojen taseiden olevan 
paras EMU-puskuri. Julkinen talous on riittä
vän suuri vaimentamaan kokonaistaloudellisia 
häiriöitä. Se vaikuttaa tähän suuntaan jo tyypil
lisen suhdanneautomatiikankin seurauksena eli 
ilman erillisiä päätöksiä. 

Mutta onko julkisessa taloudessa päätöspe
räistä liikkumavaraa? Jättääkö EU:n vakaus- ja 
kasvu sopimus sille tilaa? 

Kinnunen ja Tujula (1997) päätyvät siihen, 
että julkisen talouden tasapaino on varsin vah
va seuraavat 10 vuotta. Julkisen sektorin rahoi
tusjäämä eli EMU-vaje tullee olemaan ylijää
mäinen ainakin kymmene seuraavaa vuotta. 
Kun julkinen sektori on tasapainossa, vakaus
sopimus sallii liikkumavaran, joka on suuruu
deltaan 3 prosenttia bktsta. Lähivuosina vaka
us- ja kasvusopimus ei siis rajoittaisi olennai
sesti kriisivaiheen liikkumavaraa. Pitemmällä 
aikavälillä tilanne tulee muuttumaan, kun sosi
aaliturvarahastojen ylijäämä alkaa kaventua. 
Väestön ikääntymiseen liittyvä menojen kasvu 
on pitemmän aikavälin ongelma kaikissa EU
maissa. 

Yhteenveto 

Myös EMUssa tulisimme epäilemättä kohtaa
maan häiriöitä, jotka vaativat mittavaakin so
peutumista. Niin tapahtuisi EMUn ulkopuolel
lakin. 

EMU -oloissa epäsymmetristen häiriöiden 
roolia vähentää se, että kotoperäisesti aiheutet-

tujen tasapainottomuuksien vaikutus pienenee. 
Suhdanneluonteiset häiriöt ovat odotettuja siinä 
mielessä, että niitä voi ennakoida, vaikka hei
lahtelujen tarkasta ajoituksesta ja suuruudesta 
ei olekaan ennakko tietoa. Koska suhdannedy
namiikan osalta nimenomaan yrityksissä on pa
ras mahdollinen tieto ja kokemus, niihin val
mistautuminen tapahtuu luontevimmin yrityk
sissä. 

Koko maahan kohdistuvissa häiriöissä tasa
painoinen julkinen talous on paras ja toimivin 
puskuri. 

Tuleviin häiriöihin on varauduttava vahvis
tamalla julkisen talouden tasapainoa ja yritys
ten taseita. Jos rinnalle halutaan rakentaa pus
kurirahastoja, ne eivät saa murentaa tämän va
rustautumisen perustaa. 

Erityisen keskeistä on estää moral hazard 
-käyttäytyminen. Ellei tässä onnistuta, puskuri
en perustaminen voi heikentää talouden tasa
painoa ja lisätä sen häiriöalttiutta. Tässä suh
teessa tärkeitä varauksia ovat, että mahdolliset 
rahastot eivät saa 
1) sisältää sellaista automatiikkaa, että yritykset 
voivat omaksua rahastojen käytön osaksi omaa 
strategiaansa, 
2) sisältää julkista rahaa, jonka kautta yritykset 
voisivat siirtää riskejään veronmaksajien mak
settavaksi, 
3) sisältää mekanismeja, joiden kautta vakaat 
alat ja yritykset rahoittavat epävakaita. 

Mikäli suuret rahastot halutaan saattaa nope
asti käyttökuntoon ja mikäli ne rahoitetaan työ
hön kohdistuvan verotuksen kautta, täytyy va
rautua merkittäviin työllisyyskehitystä heiken
täviin vaikutuksiin. 
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