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tla toimitti viime vuoden lopulla julkisuu
teen nimekkään ekonomistijoukon – torben
andersen, Bengt holmström, seppo honka
pohja, sixten korkman, hans tson söderström
ja juhana Vartiainen – yhdessä laatiman arvion
pohjoismaisesta mallista. kirja lanseerattiin
kuulemani mukaan poikkeuksellisen sujuvassa
ja mielenkiintoisessa julkistamistilaisuudessa.
tähän en itse, sen kummemmin kuin kukaan
muukaan valtiovarainministeriöstä, päässyt eri
näisten sovittamattomien yhteensattumien
vuoksi osallistumaan. Pois jäämistämme on
syytä pyytää anteeksi.
kirjassa esitellään pohjoismaiseksi malliksi
kutsutun talous ja työmarkkinapoliittisen ko
konaisuuden pääpiirteet. siinä myös arvioidaan
mallin suorituskykyä, samoin haasteita, joita
sille asettavat globalisaatio, demografinen muu
tos, julkisten palvelujen suhteellisten hintojen
kohoamiseen liittyvä ns. Baumolin tauti ja jul
kisten palvelujen kilpailuttaminen samoin kuin
palkanmuodostuksen joustavuuden lisäämi
nen. Vaikka kirja ei tarjoakaan näiden kysy
mysten osalta varsinaisesti uutta, se on oivan
johdantolukunsa tukemana, valaiseva katsaus
sekä mielenkiintoinen kannanotto pohjoismai
sesta mallista viime vuosina käytyyn keskuste
luun.
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teoksella on monta kärkeä. Paitsi pohjois
maisen mallin peruspiirteitä ja uudistustarpei
ta, siinä käsitellään, ainakin epäsuorasti, suo
mea jonkinlaisena pohjoismaisen mallin bastar
ditapauksena. Meillä näyttäisi olevan kaksois
haaste: toisaalta tarve kiriä läntisten kumppa
neidemme rinnalle erityisesti työllisyysasteen ja
palkanmuodostuksen joustavuuden osalta, toi
saalta tarve vastata julkisen talouden kestävyy
den ja Baumolin taudin asettamiin yhteisiin
huoliin.
Pohjoismaisen mallin myönteisten piirtei
den esille tuonti on viime aikoina ollut ekono
mistien keskuudessa muotiilmiö. Pohjolaa
pidetään taloudellisen tehokkuuden, korkean
työllisyyden ja tasaarvon yhdistelmänä, jota
mm. eukomission pääsihteeri on tarjonnut
esimerkiksi muille jäsenmaille.
tällainen myötätuuli ei ole aina ollut poh
joismaisen mallin matkassa. tanskan sanottiin
vielä parikymmentä vuotta sitten matkustavan
ensimmäisessä luokassa helvettiin. Pitkää aikaa
ei ole kulunut liioin siitä, kun esimerkiksi assar
lindbeck lisäsi kansainvälistä mainettaan poh
joismaiselle kotipesälleen esittämillään madon
luvuilla. Walter korpi sekä muut mallin puo
lustajat jäivät silloin ainakin ekonomistien sil
missä keskustelussa selvästi alakynteen. etlan
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kirjoittajajoukkokin olisi vielä kymmenkunta
vuotta sitten todennäköisesti laatinut pohjois
maista toisenlaisen, tai ainakin eripuraisem
man, arvion.
sopii kysyä, mistä tämä pohjoismaisen mal
lin suosion vaihtelu ekonomistien piirissä joh
tuu. Vaikken sitä täysin kiistäkään, en itse usko
keskeisenä selityksenä siihen, että itse mallin
perusrakenne olisi 1990luvulta lähtien muut
tunut ratkaisevasti lähemmäksi ekonomistien
ideaalimallia.
luulen, että suurin syy mallin suosion vaih
teluun on pohjoismaisen makrotaloudellisen
ympäristön muutos. kuten kirjan johdantokin
asiaan enempää tarttumatta toteaa, ajanjakso
1970luvulta 1990luvulle oli pohjoismaissa ta
loudellisen epävakauden – voimakkaiden suh
dannevaihteluiden, inflaation, devalvaatioiden
ja rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuden – ai
kaa. jos makroturbulenssi taas palaa takaisin,
niin kuin ennemmin tai myöhemmin epäile
mättä käy, etlajulkaisun kirjoittajajoukkokin
kääntää, niin uskon, tykinpiippunsa uudelleen
pohjoismaista mallia kohden – jos vain on sil
loin vielä voimissaan.
Makronäkökohtien laiminlyönnin lisäksi
teos kaipaa paria lisähuomautusta, jotka koske
vat sen rakenneanalyysistä johdettuja yleistyk
siä.
olisi odottanut, että kirja olisi pysähtynyt
pohtimaan enemmän toisaalta korkean veroas
teen ja laajamittaisen tulontasauksen, toisaalta
taloudellisen tehokkuuden välistä tradeoffia.
Moni lienee sitä mieltä, että kirjoittajajoukko
hyväksyy turhan kevein perustein väitteen, jon
ka mukaan pohjoismaat ovat onnistuneet sovit
tamaan nämä ristiriitaiset tavoitteet kestävällä
tavalla yhteen.
analyysi nostaa julkisen talouden kestä
vyysongelman keskeiseksi taustatekijäksi väes

tön keskimääräisen eliniän kohoamisen työelä
mästä poissiirtymisikää nopeammin. siinä mie
lestäni aivan oikein korostetaan, että tehokkain
ratkaisu tähän ongelmaan on työllisyysasteen
kohottaminen työuran keskimääräistä kestoa
pidentämällä. työn tuottavuuden kasvun no
peuttaminen ei ole, toisin kuin usein väitetään,
ensisijainen ratkaisu juuri kestävyysongel
maan.
Mutta jos joku tuli ulos etlan tiedotus
tilaisuudesta loukkaantuneena siitä, että kor
keatasoiset asiantuntijat olivat vähätelleet tuot
tavuuden kasvun merkitystä, on tapahtunut
väärinkäsitys. tuottavuuden kasvu on tietysti
avaintekijä aineellisen elintasomme kohottami
sessa. Mutta kyllä tuottavuuskehityksen nopeu
tuminen on omiaan helpottamaan myös kes
tävyysongelman ratkaisemista. Mitä rivakam
min kakku kasvaa, sitä helpompi siitä on kai
keti jakaa riittävät siivut aktiivi ja passiiviväes
tölle.
sosiaaliturvajärjestelmämme ei sitä paitsi
ole sataprosenttisesti indeksoitu työn tuotta
vuuden kehityksen suhteen. Meillä on taitettu
indeksi yms. järjestelyt, joiden tuloksena eläk
keet ja muu sosiaaliturva eivät täysin seuraa
reaaliansioiden kohoamista. ajan mittaan syn
tyy tietysti poliittisia paineita työllisten ja elä
keläisten välillä liian suureksi paisuneen elinta
sokuilun kaventamiseksi erillisin päätöksin.
Mutta tällaisten päätösten tekemiseen ja niiden
ambitiotasoon liittyy kitkaa, jonka tuloksena
tuottavuuden kasvuvauhdilla on kestävyyson
gelman hoidossa myös välitöntä merkitystä.
tarve lisätä suomalaisen sopimusjärjestel
män joustavuutta on yleisesti hyväksytty. Mutta
toisin kuin kirja antaa ymmärtää, ei ole aivan
yhtä selvää, että muut pohjoismaat tarjoavat
meille tässä suhteessa parhaan esimerkin. Palk
kaerot ja esimerkiksi koulutuksen tuotto liene
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vät suomessa suurempia kuin muissa pohjois
maissa. Ymmärtääkseni ei ole varauksetonta
näyttöä liioin siitä, että palkat reagoisivat meil
lä suhdanteisiin tai yrityskohtaisiin eroihin län
tisiä naapureitamme jäykemmin.
tällä reunahuomautuksella en mitenkään
halua vähätellä tarvettamme lisätä palkanmuo
dostuksen joustavuutta. Pyrin vain korosta
maan sitä, että palkanmuodostus on monimut
kainen kokonaisuus, jota on vaikea pelkistää
muutamaan vertailukelpoiseen rakenteelliseen
osatekijään. jos ristiriitaisista aineksista ko
koonpannun pohjoismaisen mallin toimivuus
sinänsä on arvoitus, jota kirjoittajat vertaavat
kimalaisen lentokykyyn, samaa voi ehkä sanoa
suomalaisesta palkanmuodostuksesta.
kuten kirjassa korostetaan, hyvin toimiak
seen palkanmuodostus tarvitsee pohjoismaisil
la, korkean järjestäytymisasteen työmarkkinoil
la joustavuuden ohella myös koordinaatiota
kilpailukyvyn turvaavan palkkamaltin ylläpitä
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miseksi. olisin odottanut, että kirjoittajat olisi
vat kiinnittäneet vertailuissaan enemmän huo
miota siihen, millaista muutosta palkkakoordi
naatioon reunaehdoissa suomen osalta merkit
si euroalueeseen liittyminen. ruotsin kaltaises
sa maassa, jossa on oma valuutta ja oman inflaa
tiotavoitteensa asettanut keskuspankki, korko
tason nousun uhka paimentaa palkanmuodos
tuksen avainliittoja inflaatiotavoitteen ja työn
tuottavuuden kasvun kanssa sopusoinnussa
olevaan palkkamalttiin. Meille ekP ei tällaista
kansallisen tason rahapoliittista pelotinta tar
joa. työmarkkinajärjestöjen on huolehdittava
palkkamaltista joko omin avuin tai, meillä aina
kin tähän asti silmiinpistävän usein, valtiovallan
tulopoliittisella myötävaikutuksella.
hyvä ekonomistipamfletti herättää lukijas
sa aina sekä hyväksyvää hyminää että piristäviä
vastaväitteitä. The Nordic Model on tästä mai
nio esimerkki. 

