
176

Esitelmiä – KAK 2/2000Kansantaloudellinen aikakauskirja – 96. vsk. – 2/2000

Kansantalouden toimintaympäristön ja rakenteellisten
muutosten politiikkaimplikaatiot1

REINO HJERPPE
Ylijohtaja
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Johdanto

Kansantalouden toimintaympäristö kansainvä-
listyy. EMU on muuttanut makrotalouspolitii-
kan perusteita. Rakenteelliset uudistukset ovat
johtaneet markkinoiden vapautumiseen ja kan-
sallisten politiikkatoimenpiteiden roolin ja mer-
kityksen uudelleenarviointiin. Kysymys on
makro- ja rakennepolitiikan työnjaon muutok-
sesta.
Uuden vuosituhannen alkaessa Suomen kan-

santalouden kokonaistilanne on monilta osin
erinomainen: BKT kasvaa vahvasti, inflaatio on
alhainen ja hintakilpailukyky hyvä, työttömyys
on laskussa, valtion velka ja korkomenot ovat
pienenemässä, vaihtotase on positiivinen ja yri-
tysten vakavaraisuus on hyvä.
Ovatko talouspolitiikan ongelmat siis koko-

naan kadonneet? Missä on nyt talouspolitiikan

keskiö? Miten talouspolitiikkaa tulisi nyt orien-
toida?
Viime aikoina on usein tuotu esille se, että

politiikan painopisteen tulisi entistä enemmän
olla rakenteellisissa kysymyksissä. Esitelmässä-
nikin yritän pohtia, mitä voitaisiin tehdä erityi-
sesti rakennepolitiikassa, jotta kansantalouden
suotuisa kehitys voitaisiin jatkossakin turvata.
Jotta kysymykseen voidaan mielekkäästi vasta-
ta, on välttämätöntä aluksi tarkastella rakenne-
politiikan määrittelykysymyksiä. Käsittelen ra-
kennepolitiikan korostumiseen johtaneita syitä
kansantalouden toimintaympäristössä ja itse ra-
kennemuutoksen luonnetta. Esityksen lopussa
esitän näkemyksiäni eräistä keskeisistä raken-
nepoliittisista ongelmista ja siitä, millaisia on-
gelmia rakennepolitiikan harjoittaminen käy-
tännössä kohtaa.

Rakennepolitiikan rooli on vahvistunut
Sekä OECD:ssä että EU:ssa on jo pitkään ollut
vallalla talouspoliittinen ajattelu, jonka tavoit-
teena on luoda kansantalouteen vakautta alhai-

1 Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen »Ra-
kennemuutos ja politiikka» -seminaarissa 28.3.2000.
Kiitän Seija Ilmakunnasta ja Timo Rauhasta saamis-
tani kommenteista.
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sen inflaation ja terveen finanssipolitiikan muo-
dossa. Rakennepolitiikan tarkoituksena on edis-
tää kansantalouksien tehokasta toimintaa ja pa-
rantaa resurssien allokaatiota (OECD, 1996,
s.6). EU:ssa puhutaan myös talouden sopeutu-
miskyvystä. Tämänkin katsotaan edellyttävän
makrotaloudellisen vakauden yhdistämistä mik-
rotaloudelliseen joustavuuteen (The Competi-
tiveness of European Industry, 1999).
Makrotalouden vakautta on haettu ensin

EMS:n ja sittemmin talous- ja rahaliiton avulla.
Talouden tehokkuutta ja rakenneuudistuksia ta-
voitellaan puolestaan sisämarkkinaohjelman ke-
hittämisellä. Nähtäväksi jää, mikä rooli EU:n
uudella työllisyysohjelmalla tulee olemaan.2
Viimeaikaisessa kotimaisessakin talouspo-

liittisessa keskustelussa makropolitiikka ja ra-
kennepolitiikka on usein nähty vaihtoehtoisina
toimenpiteinä. Kun suuri valtion velka, budje-
tin heiveröinen tasapaino ja vieläpä EMU:n va-
kaus- ja kasvurajoitekin on nähty esteinä finans-
sipolitiikan virittämiselle elvyttävämpään suun-
taan, seurauksena on ollut rakennepolitiikan
roolin korostuminen.3 Lisäksi usein on esitetty
näkemys, jonka mukaan työttömyys on lähes
kokonaan rakenteellista eikä sitä voidakaan
olennaisesti makropolitiikalla alentaa (ks. esim.
Tyrväinen, 1996 ).

Rakennepoliittiset näkökohdat ovat Lipposen
hallituksen laajassa ohjelmassa nähtävissä sel-
keästi. Työllisyysasteen kohottaminen ja kasvu-
politiikka hintavakauden olosuhteissa ovat ny-
kyisen hallituksen keskeisiä tavoitteita.
Kasvupolitiikassa hallituksen ohjelma nojaa

vahvasti osaamisen kasvattamiseen keinona ta-
loudellisen kasvun saavuttamiseksi. Talouskas-
vun edellytyksiä halutaan toteuttaa parantamal-
la hyödyke-, pääoma- ja työmarkkinoiden toi-
mivuutta rakenteellisilla uudistuksilla sekä uu-
distamalla verotusta ja sosiaalietuuksia työlli-
syyttä parantavaan ja omatoimisuutta kannusta-
vaan suuntaa. Perusvirityksiltään ohjelman siis
voidaan katsoa heijastelevan pitkälti sekä
EU:ssa että OECD:ssä omaksuttuja näkemyksiä
nykytilanteeseen sopivan talouspolitiikan luon-
teesta.
Miten tähän politiikka-asetelmaan on tultu,

on oman keskustelunsa arvoinen. Käytännön
lähtökohtana on se, että 1970-luvun öljykrii-
seistä alkaen monet Euroopan maat ovat painis-
kellet hidastuneen kasvun, korkean inflaation,
kasvaneen työttömyyden ja kasvavien julkisten
vajeiden kanssa. Tämä ei ole sallinut kovin ak-
tiivista finanssipolitiikkaa, vaan vakautta ja kas-
vua on ollut pakko hakea muita teitä. 1990-lu-
vulla esimerkkinä on OECD:stä ns. Jobs Study
ja sen politiikkasuositukset. EU:n puolelta tuo-
re esimerkki on ns. Cardiff-prosessi, jossa kes-
kipisteenä on hyödykemarkkinoiden toimivuu-
den parantaminen (1999). EU:n tuoreen Lissa-
bonin huippukokouksen päätelmät puolestaan
luovat perustaa eurooppalaiselle kasvupolitii-
kalle (Employment, Economic Reforms and So-
cial Cohesion – towards a Europe based on in-
novation and knowledge, 2000)
Kehityksen taustalla ovat vaikuttaneet myös

taloustieteen teoreettiset aatevirtaukset, etu-
päässä rationaaliset odotukset ja uusi klassinen
talousteoria. Tämä on johtanut tarjonnan talous-

2 EMU:a rakennettaessa yhtenä pyrkimyksenä on
tietenkin ollut EU:n perustavien poliittisten tavoittei-
den rauhan, yhteistyön ja demokratian vahvistami-
nen. Osa päätöksistä nojaa siten puhtaasti poliittisiin
valintoihin Euroopan arkkitehtuurin eteenpäin viemi-
seksi.
3 On toki huomattava, että julkinen talous EMU-kri-
teerein määriteltynä oli ylijäämäisin Suomessa ver-
rattuna EU-maihin vuonna 1999. Sama tilanne jatkuu
vuonna 2000. Kysymys onkin lähinnä valtion velas-
ta ja sen finanssipolitiikan toimintavapautta rajoitta-
vasta vaikutuksesta.
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tieteen esiinmarssiin ja sitä mukaa myös raken-
teellisten uudistusten korostumiseen talouspoli-
tiikassa4 Seurauksena on ollut aktiivisuuden
väheneminen makrotalouspolitiikassa.

Rakennepolitiikan tarve on ajan-
kohtainen myös Suomessa
Kotimaisessa makrotalouspolitiikassa keskeise-
nä yleisenä kysymyksenä on nyt finanssipolitii-
kan sovittaminen uuteen EMU-ympäristöön. Fi-
nanssipolitiikan rajoitteina ovat EMU-sopimuk-
sen edellyttämä liiallisen alijäämän välttäminen
sekä kasvu- ja vakaussopimus.
EMU:n keskeisimmät talouspoliittiset impli-

kaatiot ovat tulleet esille jo monissa eri yhteyk-
sissä5. Eurooppalainen vakaa rahapolitiikka
hyödyttää Suomea niin kauan kuin se on sopu-
soinnussa kotimaisen makrotaloudellisen tilan-
teen kanssa. Ongelmia voi syntyä lähinnä kahta
tietä:
– eurooppalainen rahapolitiikka on liian löy-
sää (tai jossakin toisessa tilanteessa liian ki-
reää) suomalaiseen suhdannetilanteeseen
nähden

– suomalaisten tuotteiden hintakilpailukyky ra-
pautuu asteittain liian suurten palkankorotus-
ten ja kotimaisen inflaation vaikutuksesta.
Ajankohtaisessa talouspolitiikan virityksessä

ehkä suurin huolen aihe Suomessa – kuten Eu-
roopassakin – on edelleen se, että jo pitkään jat-
kuneesta vahvasta kasvusta huolimatta työttö-

myys on pysynyt sitkeästi korkeana. Suomessa
hallitus on lähentynyt työllisyysastetavoitet-
taan, mutta on siitä edelleen liian kaukana. Vii-
me kädessä korkean työttömyyden pelätään na-
kertavan pohjan sodanjälkeisiltä eurooppalaisil-
ta sosiaali- tai hyvinvointivaltiorakennelmilta
(The welfare state in Europe, 1997).
Työttömyyttä koskevassa keskustelusta saa

usein sen mielikuvan, että työvoiman tarjontaa
vähentämällä voitaisiin vähentää työttömyyttä.
Asia näyttää kuitenkin olevan päinvastoin. Kor-
kea työllisyysaste korreloi matalan työttömyys-
asteen kanssa (Kuvio 1)6. Ekonomisteille tämän
ei tietenkään pitäisi olla yllätys. Tältä osin hal-
litusohjelma on onnistunut kääntämään katseen
oikeaan suuntaan.
Työllisyysongelman rinnalle keskeiseksi ky-

symykseksi on mielestäni nyt kuitenkin nouse-
massa hintakilpailukyvyn säilyttäminen tilan-
teessa, jossa hyvän talouskehityksen seuraukse-
na aletaan osin lähestyä kansantalouden kapasi-
teettirajoja (tai sitten rakenteellisen työttömyy-
den rajaa). Näin ollen talouden sopeutumisky-
kyä ilman devalvaation apua saatetaan joutua
koettelemaan jo lähivuosina. Tämä tietenkin
korostaa tarvetta analysoida niitä keinoja, joilla
sopeutumiskykyä voitaisiin lisätä. Periaatteessa
joustavampi talous on uudessa tilanteessa pa-
rempi kuin joustamaton. Niinpä joustavuuden ja
sopeutumiskyvyn lisäämiseen tähtäävän raken-
nepolitiikan tarve ikään kuin luonnostaan ko-
rostuu.
Valtion osakesalkun arvon kasvaessa valtion

velan lyhentäminen on myös ajankohtainen ky-
symys. Palkintona velan lyhentämisestä olisi
ennen kaikkea pienenneet korkomenot.7 Pe-

4 Makroteorian ja talouspoliittisen ajattelun kehityk-
sestä ks. esim. Honkapohja (1996) ja Koskela (1996).
5 Talouspolitiikka-ajattelua EMU-ympäristössä poh-
tii ansiokkaasti Martti Hetemäki Kansantaloudelli-
sessa aikakauskirjassa (1998). Teemasta myös Raha-
liitto ja Suomi (1997) sekä Vartiainen – Haaparanta
– Hulkko – Melgin ja Rantanen (1999).

6 Työllisyysaste on työllisten osuus 15–64 vuotiaas-
ta väestöstä.
7 Velan korkomenot laskevat tosin tuntuvasti lähi-
vuosina myös velkakannan konvertoitumisen myötä.
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riaatteessahan valtion tulisi sijoittaa mahdolliset
ylijäämävaransa kohteeseen, jossa ne tuottavat
parhaiten koko kansantaloutta ajatellen. Raho-
jen pitäminen osakesijoituksissa voi olla järke-
vää, jos yhtiön osakkeiden arvon odotetaan
edelleen tuottavan paremmin kuin rahojen käy-
tön vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa. Vaihto-
ehtoisten strategioiden selvittely on tässä sekä
mielenkiintoista että ajankohtaista. Vaikka mi-
tään itsestään selvää parasta vaihtoehtoa on vai-
kea osoittaa, talouspolitiikan liikkumatilan rai-
vaaminen velkakantaa pienentämällä vaikuttaa
hyvinkin painavalta näkökohdalta. Tässä yhtey-
dessä ei kuitenkaan ole mahdollista tämän ky-
symyksen laajempaan pohdintaan.

Mitä on rakennepolitiikka?

Valitettavasti keskustelua rakennepolitiikasta
vaikeuttaa se, että sillä voidaan tarkoittaa kovin
monia asioita. Rakennepolitiikan käsitteen epä-
määräisyyden vuoksi keskustelussa usein ’any-
thing and everything goes’. Toisin kuin suhdan-
nepolitiikassa, rakennemuutosten mittaaminen
on jäänyt epämääräiseksi; ei ole yleisesti hyväk-
syttyjä tapoja arvioida rakennemuutoksen suu-
ruutta tai nopeutta.8 Tämä tietenkin vaikeuttaa
käytävää keskustelua.

Kuvio 1. Työllisyys- ja työttömyysaste EU-maissa vuonna 1998

8 Kestävän kehityksen mittaaminen on äskettäin
otettu esille mm. OECD:ssä (OECD Proceedings,
2000).
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Tavallisesti kuitenkin asetetaan vastakkain
käsitepari suhdannepolitiikka – rakennepolitiik-
ka. Vaihtoehtoisesti puhutaan makropolitiikas-
ta ja rakennepolitiikasta (OECD, 1996). Tässä
laajasti käytössä olevassa rakennepolitiikan
määrittelyssä korostuu vakaan kasvun turvaa-
minen alhaisen inflaation oloissa.
Suhdanne- tai makropolitiikalla tarkoitetaan

yleensä makrotalouden lyhyen aikavälin kehi-
tykseen tähtäävää säätelyä. Rakennepolitiik-
kaan taas liittyy kysymys, miten resurssit allo-
koituvat taloudessa pitkällä aikavälillä. Tässä
taas rakenne- ja kasvupolitiikan käsitteet voivat
mennä päällekkäin eikä niitä käytännön toimen-
pidetasolla yleensä pystytä kovin selkeästi erot-
tamaan toisistaan.
Laajemmin ja pitemmälle tähtäävänä raken-

nepolitiikka voidaan nähdä kestävän kasvun tai
kestävän kehityksen aikaansaamisen välineenä
(OECD, 2000). Myös hyvinvointivaltion tai hy-
vinvointiyhteiskunnan turvaamisessa rakenne-
politiikka ja rakenteelliset uudistukset on nähty
tarpeellisina (ks. esim. The welfare state in Eu-
rope, 1997).
Miksi ja mihin rakennepolitiikkaa sitten tar-

vitaan? Kuka kaipaa rakenteellisia uudistuksia?
Eivätkö ihmiset mieluummin halua vastustaa
epämieluista muutosta ja säilyttää status quon?
Useinhan elintason nousu halutaan mieluiten il-
man muutoksia ja riskejä.
Rakennepolitiikka ei tietenkään ole tavoite

sinänsä, vaan se on nähtävä välineenä joihinkin
perustavimpiin yhteiskunnallisiin päämääriin
pyrittäessä. Rakenneuudistuksia voidaan tällöin
katsoa tarvittavan kansantalouden sopeutumis-
kyvyn kasvattamiseksi niin, että päämäärät voi-
daan helpommin saavuttaa. Mutta millainen ra-
kenne tulisi olla tavoitteena? Kenellä on oikeus
päättää rakenteista? Kenellä on velvollisuus
päättää ja kenellä on edellytyksiä tehdä päätök-
siä?

Rakennepolitiikan teoreettiset
perusteet

Käsitteen epämääräisyyden lisäksi rakennepoli-
tiikalta puuttuu yleisesti hyväksytty teoreettinen
perustelu. Yhtenä lähtökohtana on ollut tarjon-
nan taloustiede, jonka käytännön politiikkaso-
vellutukset juontavat 1980-luvun alkuun Isoon-
Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Pyrkimyksenä
on vaikuttaa kansantalouden kokonaistarjontaan
niin, että inflaatiota kiihdyttämättä voitaisiin
päästä alemmalle työttömyyden tasolle.
Markkinoiden ja pääomaliikkeiden vapautta-

misen seurauksena rakennemuutokset tapahtu-
vat pitkälti markkinaehtoisesti. Mutta toimivat-
ko markkinat tehokkaasti? Julkinen politiikka
voi vaikuttaa kansantalouden rakennekehityk-
seen normeilla, standardeilla ja säätelyllä, kil-
pailuehtojen uudelleen muokkauksella ja ylei-
sillä julkisilla tukitoimilla (koulutus, infrastruk-
tuurit, R&D). Osa markkinoiden rakenteellisis-
ta ongelmista on sellaisia, joihin politiikalla ei
voi vaikuttaa (transaktiokustannukset ja infor-
maation puutteellisuuteen liittyvät ongelmat,
esim. tehokkuuspalkat, organisaatioiden sisäiset
rakenteet). Ei ole muodostunut selvää kuvaa sii-
tä, mikä olisi julkisen politiikan tehokkain rooli
tässä uudessa, vapautuneiden markkinoiden ti-
lanteessa.
Rakennepolitiikan teoreettisia perusteluja

voidaan hakea myös uuden kasvuteorian pii-
ristä. Neoklassinen kasvuteoriahan ei jättänyt
politiikalle merkittävää roolia. Sen sijaan en-
dogeeninen kasvuteoria on tuonut uusia ainek-
sia rakennepolitiikkaa koskevaan keskuste-
luun. Tutkimustyö on tällä alueella hyvin vil-
kasta.
Uusina asioina ovat korostuneet myös talou-

den institutionaaliset tekijät. Niiden tutkimusta
haittaa toisaalta yhtenäisen käsitteellisen kehi-
kon puutteellisuus ja toisaalta mittaamisen on-
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gelmat. Näin teoriarakennelmat jäävät helposti
spekulatiiviselle tasolle9.
Mitkä ovat sitten talouspolitiikan reunaehto-

ja muokkaavien globalisaation ja integraation
rakennevaikutukset keskeisten teorioiden va-
lossa?
Perinteinen kauppateoria ennustaa erikoistu-

misen lisääntyvän integraation seurauksena.
Sen mukaan rikkaammat maat erikoistuvat pää-
omaintensiivisille, taito- ja tutkimusintensiivi-
sille aloille. Euroopassakin tapahtuisi ensin en-
tistä suurempaa erikoistumista ja maantieteellis-
tä keskittymistä, mutta sitten ajan mittaan tuo-
tannontekijöiden liikkeiden myötä niin erikois-
tuminen kuin varallisuuserokin vähenisivät.
Uusi kauppateoria puolestaan korostaa li-

sääntyvien skaalatuottojen, epätäydellisen kil-
pailun ja tuotedifferentiaation merkitystä. Rik-
kaimmat maat keskittyvät sen mukaan innovaa-
tiointensiivisille aloille, joissa kysytään uusia ja
uudenlaatuisia tuotteita. Ne myös kykenevät
hyödyntämään paremmin uutta teknologiaa ja
siitä saatavia voittoja. Samalla tulotasolla ole-
vat maat käyvät keskinäistä kauppaa eikä ole
varmaa, että kehitys johtaa entistä suurempaan
maakohtaiseen erikoistumiseen. Monelta osin
uuden kauppateorian perusoletukset vaikuttavat
klassisen kauppateoriaan verrattuna uskotta-
vammilta. Teorioiden antamat ennusteet ovat
siis kuitenkin hyvin erilaisia.
Uuden talousmaantieteen mallit edustavat

kolmatta teoriatyyppiä, jossa koon, tulotason ja
sijainnin perusteella etulyöntiasemassa olevat

maat hyötyvät ja vahvistuvat ensin integraatios-
ta. Lisääntyvien skaalatuottojen toimialojen
kannattaa sijaita lähellä keskuksia, kerrannais-
vaikutukset vahvistavat suuria markkinoita, sa-
moin kuin eri toimialojen keskinäiset riippuvuu-
det. Periferiassa olevat maat puolestaan erikois-
tuvat matalapalkka-aloille, vähän laatueroja si-
sältäviin tuotteisiin ja tuotteisiin, joilla on vähän
kerrannaisvaikutuksia. Ajan mittaan erot voivat
kuitenkin vähentyä, jos keskustan työvoimakus-
tannukset nousevat periferiaa nopeammin, jos
keskustassa alkaa esiintyä skaalan tuomia hait-
tailmiöitä ja jos kuljetuskustannukset vähentä-
vät tuotantokustannuserojen merkitystä. Kan-
sainväliset muuttoliikkeet samoin kuin alueelli-
nen muutto maan sisällä vähentävät myös kes-
kustan ja periferian eroja. Yritysten liikkuvuus
ja periferian tietotaidon nostaminen voivat
myös olla kehityksen vastavoimia.
Teorioiden perusteella keskittyminen ja eri-

koistuminen voivat siis edetä miten päin vain.
Teoriat sellaisenaan tarjoavat myös varsin vä-
hän politiikkasuosituksia. Näin ollen käytännön
rakennepolitiikkaa tulisikin rakentaa empiiris-
ten havaintojen pohjalle. Niiden hypoteesien
muodostamisessa uudet teoriat ovat sekä välttä-
mättömiä että hyödyllisiä. Sen paremmin em-
piirisiä tutkimuksia kuin politiikkasuosituksia-
kaan ei toki läheskään aina voida kehittää joh-
donmukaiseen teoriaan perustuen. Niinpä mm.
tapaustutkimukset tai vaikkapa ns. best practice
on usein hyvin suosittu tapa hahmottaa uusia
ajatuksia politiikasta.

Muutokset kansantalouden toiminta-
ympäristössä
Rakenteellisia kysymyksiä hahmoteltaessa koen
välttämättömäksi ottaa lähtökohdaksi myös
kansantalouden toimintaympäristössä tapahtu-
neet merkittävät muutokset. Kiteyttäisin ne täs-

9 Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman roolista kas-
vussa käydään nyt erittäin vilkasta kansainvälistä
keskustelua, Institutionaalisella puolella työmarkki-
nainstituutioiden ohella esille on noussut mm. ’good
governance’ -keskustelu sekä yritysten, julkisen hal-
linnon, kansantalouden mutta jopa koko maailman-
talouden tasolla.
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sä globalisaation sekä EU:n ja Emu-jäsenyyden
mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin.
Päivän iskusana on maailmantalouden globa-

lisoituminen.10 Tällä tarkoitetaan eri yhteyksis-
sä varmaankin eri asioita. OECD:n raportin
(1997) mukaan globalisaation käsitteeseen kuu-
luvat seuraavat asiat: kaupan esteiden madalta-
minen tai vapaakauppa, pääomanliikkeiden va-
pautuminen, rahoitusmarkkinoiden integroitu-
minen, monikansallisten yhtiöiden laajeneva
rooli ja uuden teknologian – lähinnä informaa-
tioteknologian – laajamittainen leviäminen ja
käyttöön otto.
Globaalitaloudessa kaikki maailmantalouden

osat ovat yhden talouden osia. Täydellinen glo-
balisaatio tekisi maailmantalouden yhdeksi suu-
reksi kansantaloudeksi. Tällaista tilaa ei ole vie-
lä saavutettu – ja tuskin koskaan saavutetaan-
kaan. Globalisaatio siis on ja pysyy epätäydel-
lisenä. Voidaan myös väittää, että globalisaatio
ei suinkaan kosketa kaikkia (Gomez Buendia,
1995) vaan sen ulkopuolelle jäävät monet kehi-
tysmaat.
Euroopan integraatio on globalisaatiota

konkreettisempi ja operationaalisempi käsite.
Integraatio ilmenee käytännössä mm. EU:n
lainsäädännön kehittymisenä. Kuitenkaan EU:n
integraatiopolitiikkaan ei voi olla vaikuttamatta
yleisempi globalisaatioprosessi. Tästä kokonai-
suudesta Euroopassa on tehty omat johtopää-
tökset, jotka heijastuvat EU:n talouspolitiikan
suuntaviivoissa ja ohjelmissa.
Globalisaation ja integraatiopolitiikan seu-

rauksena kansallisen makrotalouspolitiikan liik-
kumavara on jo kaventunut. Myös rakennepo-

liittisten toimien seurausvaikutukset voivat olla
erilaiset kuin aikaisemmin. Kannattaako esi-
merkiksi investoida tutkimukseen yhtä paljon
kuin ennen, jos hyödyt tästä valuvat entistä suu-
remmassa määrin ulkomaille? Onko Suomen
veronmaksajien koulutettava esimerkiksi sai-
raanhoitajia muille varakkaille Euroopan mail-
le? Uusi toimintaympäristö herättää lukuisia
uusia talouspolitiikan strategisia kysymyksiä.

Rakenteiden raju muutos?
Yleinen käsitys on, että globalisaation ja integ-
raation aiheuttama rakennemuutos on ollut erit-
täin voimakas. Suomen tilannearviossa ei tie-
tenkään voida unohtaa vuosikymmenen ajan
suurta lamaa, joka jo yksinään riittäisi nosta-
maan viime vuosikymmenen rakennemuutokset
monilla ulottuvuuksilla historiallisesti poik-
keuksellisen suuriksi.
Pääomanliikkeiden vapautuminen näkyy ko-

rostuneesti pörssissä: ulkomaalaiset ovat jat-
kuvasti lisänneet omistusosuuttaan pörssiyh-
tiöistä. Pörssin ulkomaalaisomistus hipoo nyt
70 %:n rajaa (kuvio 2). Ulkomaalaiset sijoitta-
jat ovat nostaneet pörssiarvoja, josta suomalai-
setkin ovat päässeet nauttimaan. Toisaalta pörs-
sin mahdollinen alamäki ei enää kosketa vain
suomalaisia.
Pääomanliikkeiden vastakohtana työvoiman

liikkeet eivät ole kansainvälisesti juuri lisäänty-
neet. Sopeutuminen globalisaatioon ja integraa-
tioon on siis pääosin tapahtunut kauppavirtojen
ja pääomaliikkeiden välityksellä. Sen sijaan
voidaan aprikoida sitä, missä määrin maan si-
säisen muuttoliikkeen lisääntyminen on ollut
seurausta toimintaympäristön muutoksista.
Teknologisen muutoksen nopeuden arvioimi-

seksi on erittäin mielenkiintoista havaita, mil-
laisia ovat olleet tuottavuuden muutokset Eu-
roopassa 1990-luvulla. Lisääntyvän globalisaa-

10 Globalisoituminen on verraten uusi käsite. Se
esiintyi ensi kertaa verbinä Oxford Economic Dictio-
naryn mukaan vuonna 1962. Adjektiivi globaalinen
esiintyy saman lähteen mukaan jo seitsemännellä-
toista vuosisadalla. Temin (1999).
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tion mukaanhan teknologian nopean muutoksen
pitäisi heijastua myös tuottavuusluvuissa.
Suomessa tuottavuuden nousu vuosina 1990–

1998 ylittääkin tuottavuuden nousun vuosina
1973–1989. Kuvio 3 osoittaa, että Suomen li-
säksi Pohjoismaat (Ruotsi ja Tanska) sekä
Portugali ja Australia ovat pystyneet kohot-
tamaan tuottavuuden kasvuvauhtia 1990-luvul-
la verrattuna ajanjaksoon 1972–1989. Sen si-
jaan suuret EU-maat Saksa, Italia ja Ranska
eivät tähän ole kyenneet. Tässä voi olla eräs syy
Euroopan heikolle kehitykselle 1990-luvulla.
Merkille pantavaa on myös Japanin ja suuria
reformeja tehneen Uuden-Seelannin heikko me-
nestys.11
Teollisuuden rakennemuutosta Suomessa on

tunnetusti dominoinut Nokia ja sen vanavedes-

sä kulkenut teollisuus. Tällä alueella Suomessa
on tapahtunut lisääntyvää erikoistumista, mikä
on koko teollisuudessa merkinnyt lisääntyvää
diversifikaatiota. Missä määrin tämä johtuu in-
tegraatiosta, on epäselvää. On kuitenkin syytä
uskoa, että integraatio on ollut myötävaikutta-
massa ja vauhdittamassa tätä kehitystä.
Muutoin Suomen teollinen rakenne on muut-

tunut hämmästyttävän vähän (kuvio 4).12 Eri-
koistuminen on toimialatasolla tarkasteltuna ol-
lut yllättävän vähäistä viimeksi kuluneiden 20

Kuvio 2. Ulkomaalaisten omistusosuus pörssiyhtiöiden osakepääomasta ja sen markkina-arvosta,
tammi 1994 – joulu 1999

11 Tuottavuuslukujen vertailuun on toki syytä suh-
tautua tietyin varauksin, vaikka ne ovatkin virallisia
kansantuotelukuja.
12 Kuvion toimialajaottelu on omani eikä ole yleises-
sä käytössä.
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vuoden aikana. Teollisuuden toimialatason ar-
vonlisäystä kuvaavista kokonaisluvuista ei kui-
tenkaan voida vetää liian pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä rakennemuutoksen suuruudesta.
Toimialatason luvut eivät tietenkään paljasta
toimialojen sisällä ja yritysten tuotevalikoimis-
sa tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi TE-
VANAKE-teollisuudessa on tapahtunut työlli-
syyden raju lasku. Kysymys ei ole vain teolli-
suudessa tapahtuneista menetyksistä. Myös
vaatteiden vähittäiskaupassa kilpailukyky on ol-
lut heikko ja ulkomaiset – lähinnä pohjoismai-
set yritykset – ovat vallanneet merkittävästi
markkinaosuutta.

On jossain määrin yllättävää, että koko Eu-
roopan teollisuus on toimialarakenteeltaan
muuttunut suhteellisen vähän. Huolimatta suu-
rista pääomaliikkeistä ja fuusioaalloista Euroo-
pan todelliset rakennemuutokset eivät näytä sit-
tenkään kovin dramaattisilta. On pelätty mm.
sitä, että integraatio johtaa ydin-periferia -kehi-
tykseen, jossa reuna-alueet kärsivät. EU:n ko-
mission kilpailukykyraportti vuodelta 1999
(The competitiveness of European industry,
1999) kuitenkin osoittaa, ettei näin ole ainakaan
toistaiseksi tapahtunut. Maantieteellistä keskit-
tymistä ei ole ainakaan toistaiseksi merkittäväs-
ti tapahtunut. Pikemminkin asia näyttää olevan

Kuvio 3. Tuottavuuden muutokset OECD-maissa vuosina 1990–1998 ja 1973–1998, % vuodessa
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päinvastoin: nopeasti kehittyneet maat ovat ol-
leet pieniä perifeerisiä maita: Irlanti, Portugali,
Itävalta ja Suomi sekä nyt aivan viime aikoina
myös Ruotsi. Näissä maissa myös teollisuuden
ja viennin rakennemuutos on ollut nopeampaa
kuin suurissa keskusmaissa. Tämä on estänyt
alueellisen keskittymisen. Reuna-alueiden so-
peutumiskyky suhteessa eurooppalaiseen yti-
meen näyttää siten olevan verraten hyvä. Reu-
na-alueiden maissa kehitys on myös ollut eri-
laista: Irlanti on erikoistunut, Portugali sen si-
jaan diversifioitunut.
Euroopan teollisuuden tuotanto on jossakin

määrin lisääntyvästi erikoistunut sisämarkkina-

hypoteesin mukaisesti. Viennissä ei kuitenkaan
näy lisääntyvää erikoistumista. Tämä johtuu en-
nen kaikkea toimialojen sisäisen kaupan (intra-
industry trade) lisääntymisestä.
Maantieteellistä keskittymistä on tapahtunut

toimialoilla, jotka ovat tutkimus- ja tietointen-
siivisiä, aloilla joissa on lisääntyviä mittakaava-
etuja ja lisäksi laaja tuotedifferentiointi ja kor-
keat palkat. Kaiken kaikkiaan kehitystä ovat
johtaneet monikansalliset yritykset, ei niinkään
tietyt toimialat.
Seuraavassa tuon konkreettisemmaksi muu-

tamia keskeiseksi näkemiäni rakennepolitiikan
haasteita.

Kuvio 4. Teollisuusalojen osuudet bruttokansantuotteesta vuosina 1980 ja 1998
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Työmarkkinoiden kannustimet

Työllisyysasteen kohottamiseksi työmarkkinoi-
den toimivuuden parantaminen on edelleen
ajankohtaista kannustinjärjestelmän ja työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden tehokkuuden nä-
kökulmasta.
Työmarkkinoiden kannustinjärjestelmää on

viime vuosina tutkittu VATT:ssa varsin inten-
siivisesti. Keskustelu työttömyysloukusta on
monimutkaisempi kuin usein on saatettu kuvi-
tella (Holm – Kyyrä – Rantala (1999)). VATT:n
työttömyysloukkuja koskevien tutkimusten
(Holm – Kyyrä, 1997, Kyyrä, 1997) mukaan
osa ihmisistä työllistyy, vaikka tulojen lisäys
jää vähäiseksi. VATT:n mikroaineistoihin pe-
rustuvat tutkimukset paljastavat tässä valintoi-
hin vaikuttavia taustatekijöitä. Kannustinjärjes-
telmää on myös kehitetty oikeaan suuntaan.
Kynnyspalkat13 ovat alentuneet (Niinivaara,
1999).
Vaikka myönteistä rakennekehitystä on ta-

pahtunut, olisi silti paikallaan arvioida edelleen
lisätoimenpiteiden tarve ja mitoitus. Holmin,
Sinkon ja Tossavaisen simulointimalli antaa
viitteitä siitä, millä tavoin rakenteelliseen työt-
tömyyteen voitaisiin vaikuttaa (Holm – Sinko –
Tossavainen, 1999).
Rakennetyöttömyys on monimutkainen ja

ongelmallinen. Sen tasosta ja siihen vaikutta-
neista tekijöistä vallitsee erilaisia näkemyksiä
(Pohjola (1998), Honkapohja – Koskela (1999),
Holm – Somervuori (1997)). Eräänlaisena kon-
sensus-näkemyksenä on viime aikoina pidetty
usein kahdeksan prosentin tasolla olevaa raken-
teellista työttömyyttä. Tuomalan uusin vuotta
1998 koskeva tutkimus viittaa siihen, että pit-
käaikaistyöttömyyden kova ydin on tosiasia ja

sen alentaminen on entistä vaikeampaa (Tuo-
mala, 2000).
Työmarkkinoiden osittaiseen ylikuumenemi-

seen liittyy ns. mismatch-ongelmia. Sekä lyhyel-
lä että pitkällä aikavälillä tarjonnan pullonkaulo-
jen aukaiseminen olisi tässä avainasemassa. Työ-
markkinoiden nopea rakennemuutos on pahenta-
nut mismatch-ongelmaa (Uusitalo, 1999).
Sopeutumista jarruttavat myös asuntomark-

kinoiden pullonkaulat. Pitkän 1990-luvun alku-
puoliskolle ajoittuneen vähäisen rakentamis-
kauden jälkeen ja taloudellisen kasvun muka-
naan tuoman tulotason nousun ja muuttoliik-
keen seurauksena asuntojen hinnat ovat pääkau-
punkiseudulla kivunneet jo 1980-luvun lopun
’hullujen’ vuosien tasolle. Lyhyellä aikavälillä
asuntojen tarjonnan niukkuus jarruttaa työvoi-
man liikkuvuutta. Koska Suomessa ei ole abso-
luuttista maapulaa, on kysymys taloudellisesta
ongelmasta eli kysynnän ja tarjonnan epätasa-
painosta. Ongelmana on asuntojen tarjonta. Sii-
nä on ylimääräisiä jäykkyyksiä. Tässä vastuu on
keskeisesti kunnallistalouden päätöksentekijöil-
lä. Tosin asuntojen tarjontaa koskeva relevantti
tutkimustieto on sekin vähäistä.
Asuntomarkkinat ovat ennenkin olleet kasvu-

kauden kompastuskivi. Vaikka nyt näyttää val-
litsevan suuri yhteisymmärrys tarpeesta lisätä
asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa, niin sopii
epäillä ovatko toimenpiteet sittenkään olleet
vielä kovin purevia. Kunnallispolitiikka on nyt
avainasemassa. Rakennusteollisuuden tuotta-
vuuskehitys näyttää myös hyvin vaatimattomal-
ta. Ongelmat ovat tavallaan vanhoja, uusia lääk-
keitä näyttää olevan vaikea löytää. Kuitenkin
ongelma on EMU-oloissa pulmallisempi kuin
ennen. Asuntojen ja raakaöljyn hintojen nousu
samanaikaisesti ovat tulenarkaa inflaation syty-
tysainetta. Nämä yhdistyneenä osittaisiin työ-
markkinoiden pullonkauloihin luovat selkeän
vaaratilanteen.

13 Kynnyspalkka on palkka, jolla kannattaa mennä
töihin.
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Veropolitiikka

Huomattava osa veropoliittista keskustelua käy-
dään nyt verotuksen työllisyysvaikutusten ym-
pärillä. Tutkijat näyttävät olevan aika lailla yk-
simielisiä siitä, että korkea verokiila on keskei-
nen rakenteellisen työttömyyden aiheuttaja. Ve-
rotuksen keventäminen olisi siten toivottavaa.
Kuitenkin kokonaiskysynnän piristäminen ve-
ronalennuksilla sopii kovin huonosti tilantee-
seen jossa muutoinkin on hintojen nousupainei-
ta. Tässä on selvä ristiriitatilanne.
Kuvio 5 osoittaa palkkatyön verotuksen ja

työttömyyden välisen korrelaation EU-maissa.
Palkkatyön veroaste approksimoi verokiilaa.
Tämä kuva antaa tukea ajatukselle, jonka mu-

kaan osasyy rakenteelliseen työttömyyteen voi
olla verokiilan korkeudessa.
Verotuksen työllisyysvaikutukset ovat kui-

tenkin edelleen osin kiistanalaisia. Hyvin suuri
merkitys on työvoiman kysynnän hintajoustol-
la, jonka suuruudesta arviot vaihtelevat merkit-
tävästi.14
Veropolitiikan rajoitteena on yhä voimak-

kaammin kansainvälinen verokilpailu. Sen mer-
kitystä voidaan kuitenkin helposti liioitella. Ve-
rorakenteet poikkeavat eri maissa toisistaan
edelleen yllättävänkin paljon. Silti verokilpailu-
paine on lisääntymässä myös EMU:n seurauk-

Kuvio 5. Työttömyysaste ja palkkatyön verotus vuonna 1997 EU-maissa

14 Tuoreimpia estimaatteja Suomesta ovat esittäneet
Honkapohja – Koskela – Uusitalo (1999).
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sena. Integraatio voi kuitenkin lisätä hyödyk-
keiden kysynnän hintajoustoa. Se puolestaan li-
sää työvoiman kysynnän työvoimakustannus-
joustoja. Tätä kautta integraatio voi siten lisätä
veromuutosten työllisyysvaikutuksia.
Hallituksen selvänä pyrkimyksenä on alentaa

tuloverotusta asteikkokevennyksellä. Tässä yh-
teydessä olisi aiheellista jatkaa keskustelua
myös siitä, millainen verotus tukee pitkän ajan
kasvua, investointeja ja työllisyyttä. Ajankoh-
tainen kysymys on myös, missä määrin veropo-
litiikka voidaan ja on tarpeen käyttää ympäris-
tökysymysten, etenkin Kioton pöytäkirjassa
kaavaillun sopimuksen toteuttamisessa. Näyttää
siltä, että tämän keinon mahdollisuudet ovat
varsin rajalliset kunnes saavutetaan jonkinlai-
nen kansainvälinen yhteisymmärrys tai harmo-
nisointi verotuksen käytöstä tähän tarkoituk-
seen. Sellaista ei ole nyt näköpiirissä.

Elinkeino- ja kasvupolitiikan
haasteista
Elinkeino- ja kasvupolitiikassa avainasioita
ovat koulutusrakenteen kehitys, tiede- ja tekno-
logiainvestointien tuottavuus sekä informaatio-
teknologian tuottavuus-, kasvu- ja rakennevai-
kutukset.
Informaatioteknologia muuttaa sekä tuotan-

torakenteita että kaupankäyntiä. Osa muutok-
sesta korvaa vanhoja toimintoja, jotka ovat
muutoksessa häviävä osapuoli. Jos uusi tekno-
logia tuo mukanaan todellista tuottavuuden kas-
vua, se kuitenkin ajan mittaan murtautuu vallit-
sevaksi tuotantotavaksi kilpailun paineen seu-
rauksena. Uusi teknologia voi sekä alentaa lii-
ketoimikustannuksia että tehdä tuotedifferenti-
oinnin halvemmaksi. Tässä mielessä voidaan
oikeutetusti puhua The New Economy -käsit-
teestä. Sen tuottavuutta kohottava vaikutus on
kuitenkin edelleen kokonaisuudessaan epäselvä

ja muutoksen nopeuskin osin arvailujen varas-
sa. Silti muutos näkyy konkreettisena mm. tä-
män päivän työvoiman kysynnässä. Tässä kehi-
tyksessä on muiden rakennemuutosten tapaan
voittajia ja häviäjiä.
Kotimaisilla kysyntätekijöillä on Euroopassa

edelleen – integraatiosta ja sisämarkkinakehi-
tyksestä huolimatta – hyvin tärkeä ellei peräti
keskeisin merkitys investointitoiminnassa. (The
competitiveness of European Industry, 1999).
Myös toimialojen yleiskehitys vaikuttaa inves-
tointeihin. Sen sijaan koron merkitys on EMU:n
myötä vähentynyt.
Työvoimakustannuksilla on komission ana-

lyysin mukaan suuri vaikutus investointeihin
Euroopassa. Työvoimakustannusten nousu
näyttää johtavan Euroopassa rationalisointi-in-
vestointeihin. Näissä investoinneissa pääoma
korvaa työtä, ja tämä taas on työllisyyden kehi-
tyksen kannalta ongelmallista. Yhdysvalloissa
tilanne näyttää erilaiselta. Siellä investointi- ja
työllisyyskehitys liittyvät myönteisesti toisiin-
sa; ne pikemminkin näyttäisivät täydentävän
toisiaan kasvuprosessissa. USA:ssa on ollut
vahva investointiasteen nousu 1990-luvulla sa-
malla kun työllisyystilanne on parantunut.
Investointiaste Suomessa on ollut laskusuun-

nassa vuodesta 1960 lähtien – tosin vuotuiset
vaihtelut ovat olleet suuria. Tämä voi olla merk-
ki siitä, että pääomat allokoituvat nyt tehok-
kaammin kuin aikaisemmin. Euroopassa kehi-
tys on ollut 1969–1999 hyvin samansuuntainen.
Sen sijaan USA:ssa investointiaste on 1990-lu-
vulla ollut nousussa ja on nyt samalla tasolla
kuin Euroopassakin. Investointiaste on nyt Suo-
messa, Euroopassa ja USA:ssa hyvin samalla
tasolla noin 20 % BKT:sta.
EU:n kilpailukykyraportin mukaan perintei-

set investoinnit ovat yhä tärkeä ja keskeinen ta-
loudellisen kasvun lähde huolimatta siitä, että
’uudessa taloudessa’ aineettomat investoinnit
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ovat lisääntyneet ja niiden merkityksen arvioi-
daan aika yleisesti kasvaneen.
Kuitenkin aineettomien investointien tosi-

asiallisesta merkityksestä tiedetään vieläkin yl-
lättävän vähän. Kysymys ei ole vain inhimilli-
sestä pääomasta, koulutuksesta ja tutkimukses-
ta. Kysymys on myös yritysorganisaatioista ja
sisäisistä innovaatioista sekä julkisen politiikan
luomasta aktivoivasta toimintaympäristöstä ja
helppoudesta aloittaa yritystoimintaa sekä vii-
me kädessä näiden tekijöiden keskinäisestä
vuorovaikutuksesta. Vakaa poliittinen ympäris-
tö, vakaat rahoitusmarkkinainstituutiot ja luot-
tamus instituutioiden toimintaan on havaittu tär-
keiksi kasvutekijöiksi useissa tutkimuksissa
(Hjerppe, 1998). Näiden tekijöiden keskinäisen
roolin selvittäminen edellyttää uutta empiiristä
tutkimusta, jossa yrityspohjaisilla mikroaineis-
toilla on entistä tärkeämpi rooli.

Väestön vanheneminen
Hyvinvointipolitiikassa varautuminen väestön
ikääntyminen koskettaa lähes kaikkia julkisten
menojen lohkoja. Erityisenä kohteena ovat
luonnollisesti eläkkeet, terveysmenot ja ikään-
tyvien sosiaalipalvelut. EU:n komission laskel-
mien mukaan sukupolvien välinen tulojen ja
menojen epätasapaino on 12 vertailumaan jou-
kossa suurin Suomessa (The EU economy:
1999 review, 1999, s. 196).
Julkisten palvelujen tehostaminen onkin py-

syvä haaste. VATT:ssa tehdyt tutkimukset
osoittavat, että vaikka julkisten palvelujen tuot-
tamisessa on havaittavissa selkeää tuottavuuden
paranemista 1990-luvulla edellisiin vuosikym-
meniin verrattuna, niin silti samankaltaisia pal-
veluja tuottavien yksiköiden välillä on edelleen
merkittäviä tehokkuuseroja (Järviö – Luoma,
1999). Resurssien käytön tekniset tehokkuus-
erot ovat edelleen 20–30 prosentin suuruusluok-

kaa. Palvelujen tehostamisessa helpot keinot on
laman myötä ehkä jo kuitenkin käytetty. Jatkos-
sa tarvitaan yhä sofistikoidumpia menettelyta-
poja. Mikä olisi esimerkiksi hyvä ja tehokas
työnjako julkisen ja yksityisen sektorin välillä
ikääntyvän väestön palvelutarpeiden tyydyttä-
misessä? Onko käyttämättömiä mahdollisuuk-
sia hyödyntää markkinamekanismeja hyvin-
vointipalvelujen tuotannossa? Mitkä olisivat te-
hokkaita säätelymekanismeja ja miten kilpailu-
olosuhteita voitaisiin kehittää nykyistä parem-
miksi lisääntyvää palvelutuotantoa ajatellen ja
esimerkiksi uuden teknologian mukanaan tuo-
mien terveydenhuoltokustannusten kasvupai-
neiden hillitsemiseksi? Palvelujen organisointi
ja tuottajien – lähinnä kuntien yhteistoiminnan
kehittäminen tarjonnevat myös mahdollisuuksia
parannusten tekemiseen.
Laajemmin tähän liittyy koko palvelusekto-

rin kehittämisen haaste. Suomessa (ja koko Eu-
roopassa) palvelusektorin laajuus ja työllistävä
vaikutus on useissa selvityksissä todettu vähäi-
semmäksi kuin Yhdysvalloissa. Laajemmin on
kysymys koko hyödykemarkkinoiden toimivuu-
desta.

Alueellinen kehitys
Alueellinen kehitys on noussut keskeiseksi on-
gelmaksi. Alueellinen tasaus on ollut vahvaa,
alueiden tuotannollisen pohjan kehittyminen
sen sijaan on ollut heikompaa. Monet kunnat
ovat joutuneet tukalaan tilanteeseen.
Yleisen aluekehityksen surkeuden valittelun

ei kuitenkaan pitäisi peittää sitä tosiasiaa, että
maan kasvukeskuksissa on vahvaa kasvudyna-
miikkaa. Kaupunkipolitiikka oli pari vuotta sit-
ten esillä, mutta odottaa edelleen tulemistaan.
Sen mahdollisuuksien selvittely on pahasti kes-
ken. Suomi tarvitsee dynaamisia keskuksia –
tässä kehitys ei voine poiketa siitä mitä muual-
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la maailmassa tapahtuu. Samalla ovat tietenkin
korostuneesti nousseet esille taantuvien ja ikä-
rakenteeltaan nopeasti vanhenevien kuntien on-
gelmat. Aluekehitykseen liittyy myös kunnallis-
talouden tulevaisuus. Asiaa selvittää parhaillaan
Jukka Pekkarinen, joten en puutu tähän asiaan
nyt enemmän.

Rakennepolitiikan ongelmat
käytännössä
Jos rakennepolitiikan määrittely todettiin vai-
keaksi, niin johdonmukaisen rakennepolitiikan
harjoittaminen ei käytännössäkään ole helppoa.
Rakenneuudistusten toteuttaminen on vaikeaa
sekä monien erilaisten vaikutusten että niihin
liittyvien erilaisten intressien vuoksi. Uudistus-
ten esteenä voi usein olla pienikin vähemmistö.
Häviäjien kompensointi – vaikka siihen olisi
haluakin – ei aina ole mahdollista jne.
Rakennepolitiikan johdonmukainen harjoit-

tamisen ongelmat voivat johtua myös informaa-
tion puutteellisuudesta. Rakennepolitiikan vai-
kutuksia tunnetaan usein huonosti. Rakennepo-
liittisilla päätöksillä on usein suorien vaikutus-
ten ohella monia sivuvaikutuksia, joilla on ih-
misille suuri merkitys.
Yhtenä esimerkkinä on eläkejärjestelmä. On

käyty laajaa keskustelua siitä, missä määrin
eläkkeiden tulisi olla rahastoituja. Esimerkiksi
valtion eläkkeitä on vain vähäisessä määrin ra-
hastoitu. Toki eläkkeiden maksu voi perustua
(kuten monissa maissa perustuukin) rahastoi-
mattomaan pay-as-you-go -järjestelmään. Olisi-
ko eläkkeiden rahoitus helpompaa, jos siirryt-
täisiin kokonaan maksujen perusteella siirryttä-
viin etuihin. Nykyisinhän Suomen eläkejärjes-
telmän perustana on saavutettu etuus, joka mää-
räytyy työaikaisen ansion perusteella.
Eläkejärjestelmään kohdistuvilla rakenneuu-

distuksilla voi olla useita erilaisia vaikutuksia,

jotka voivat lyödä toisiaan korvalle. Etuudet
ovat sisäistyneet laajasti ihmisten päätöksente-
koon ja siksi suuremmat reformit ovat ongel-
mallisia. Monimutkaisen järjestelmän radikaali
uudistaminen voi johtaa epäoikeudenmukaisuu-
den kasvuun.
Toinen esimerkki löytyy vaikkapa asuntolai-

nojen korkojen vähennyskelpoisuudesta käy-
dystä keskustelusta. Korkovähennyksen poista-
minen hillitsisi kysyntää ja siten hintojen nou-
sua. Vähennystä on kuitenkin aikoinaan perus-
teltu omistusasumisen ja sitä kautta myös sääs-
tämisen suosimisella. Korkea omistusasumisen
osuus koko asuntokannasta kuitenkin hidastaa
empiiristen tutkimusten mukaan työvoiman
liikkuvuutta. Rakenteellisen työttömyyden vä-
hentämisen näkökulmasta tämä on tietenkin
haitallinen asia. Korkovähennys on kuitenkin jo
kapitalisoitunut olemassa olevien asuntojen hin-
toihin. Sen poistamisesta kärsisivät kaikki ny-
kyiset asunnon omistajat. Tässä lieneekin yksi
keskeinen syy asian vastustamiseen. Osa vähen-
nyksestä on ehkä mennyt myös lainojen antajil-
le korkeampien luottokorkojen muodossa.
Tämä vaikutus on nyt varmaankin heikentynyt,
kun korot määräytyvät yhä enemmän kansain-
välisen korkotason ja pankkien keskinäisen kil-
pailun lisääntymisen perusteella. Joka tapauk-
sessa sinänsä kätevää instrumenttia asunto-
markkinoiden kysynnän hillitsemiseksi on vai-
kea käyttää sen monien muiden vaikutusten
vuoksi.
Periaatteessa rakenneuudistuksia luulisi ole-

van helpompaa tehdä hyvinä aikoina, silloin
kun kaikilla menee taloudessa hyvin. Tällöin
kuitenkin tarve uudistukseen saattaa tuntua vä-
häisemmältä. Niinpä uudistuksia jääkin sitten
tehtäväksi kriisiaikoina.
Rakenneuudistukset edellyttävät tutkimuk-

sissa paneutumista mikroaineistoihin – joko ko-
titalouksia tai yrityksiä koskeviin. Tässä kan-
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santalouden tutkimus ei ole perinteisesti ollut
vahvaa. Makrotutkimus on pysynyt monistakin
syistä etusijalla. Mikroaineistojen käyttö tutki-
muksessa on kuitenkin selvästi kasvamassa, ja
tämä antaa aihetta optimismiin.

Johtopäätöksiä
Rakennemuutokset Euroopassa eivät ole – aina-
kaan toistaiseksi – olleet aivan niin suuria kuin
on kenties kuviteltu. Jakoa keskukseen ja peri-
feriaan ei ole tapahtunut. Periferian voimakas
kasvu – myös Suomessa – on osaltaan myötä-
vaikuttanut tähän. Euroopan tasolla tuotantora-
kenne on myös osin tästä syystä vähemmän eri-
koistunut kuin aikaisemmin. Tämä tulos on yl-
lättävä. Toisaalta ulkomaankaupassa on nähtä-
vissä jonkinasteista konsentraatiota. Rakenne-
muutosten seurauksena tilanne voi kuitenkin
muuttua. Sisämarkkinakehityksen syveneminen
muuttaa tilannetta. Samoin Emu-prosessin sy-
veneminen tulee edelleen vaikuttamaan raken-
teellisiin tekijöihin.
Rakenneuudistuksia tarvitaan kansantalou-

den sopeutumiskyvyn kasvattamiseksi. Mutta
millainen rakenne tulisi olla tavoitteena? Kenel-
lä on oikeus päättää rakenteista? Kenellä on vel-
vollisuus päättää ja kenellä on edellytyksiä teh-
dä päätöksiä? Kysymys on politiikan ja mark-
kinoiden välisestä rajanvedosta. Työllisyyson-
gelmien hoitamisessa työmarkkinoiden raken-
nekysymykset ovat edelleen keskeisiä. Toisaal-
ta olisi hyvä säilyttää tasapaino rakenne- ja
makropolitiikan kesken.
Hyvien rakenneuudistusten toteuttaminen ei

kuitenkaan ole helppoa. Tutkimustiedossa on
edelleen aukkoja ja siksi uudistusten tietoperus-
taan on kiinnitettävä suurta huomiota. Toisaalta
rakenneuudistusten vaikutukset ovat usein mo-
nimutkaisia ja monitahoisia – usein myös en-
nakko-odotusten vastaisia. Tiellä voi olla vah-

voja eturistiriitoja. Rakenneuudistusten tie ei si-
ten ole kivetön.
Erityisen ajankohtaiselta näyttää nyt lisäjous-

tojen saaminen asuntojen tarjontaan. Asuntojen
tarjonnan jäykkyys johtuu vanhoista ongelmis-
ta. Kuntien politiikka on nyt avainasemassa.
Asuntoja tarvitaan työvoiman liikkumiseksi dy-
naamisiin kasvukeskuksiin. Asuntojen, raakaöl-
jyn ja mahdollisten palkkaliukumien yhdistel-
mänä voi lähivuosien korkeasuhdanteessa muo-
dostua vaarallinen yhdistelmä uudessa EMU-
ympäristössä.
Verokiilan alentaminen näyttäisi nyt raken-

teellisista syistä perustellulta. Kysymys on kui-
tenkin ongelmallinen, sillä kokonaiskysynnän
kiihdyttämiseen ei nyt kaivattaisi verohelpotuk-
sia. Myöskään valtion velkatilanteen kannalta ve-
roalennukset eivät olisi nyt erityisen kiireellisiä.
Kasvupolitiikan tueksi kaivataan kipeästi

vahvoja uusia yrityksiä – uusien Nokioiden tar-
ve tunnistetaan. Mitään takuuvarmaa tietä tähän
ei ole. Sekä yrittäjyyden syntymisen edellytys-
ten että tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikutus-
ten selvittäminen tuntuu tältä kannalta erittäin
tähdelliseltä. Kasvupolitiikassa on myös yhä
enemmän otettava huomioon kestävän kehityk-
sen vaatimukset – ne heijastuvat jo nyt hyvin
konkreettisesti kansalliseen politiikkaan Kioton
ilmastopöytäkirjan välityksellä.
Talouden kehitys on vahvasti kaksijakoista.

Toisaalla on voimakkaasti kehittyvä IT-sektori,
jossa on selvästi nähtävissä ylikuumenemisen
merkkejä. Toisaalla talouden perinteinen sekto-
ri ei ole (laajamittaisesti) ylikuumentunut. Päin-
vastoin ns. perinteisimmillä aloilla työvoiman
kysyntä on pysynyt jopa vaatimattomana. Puut-
tuuko näiltä sektoreilta uudistusvoimaa ja yrit-
täjyyttä? Tämä on osa korkeana pysyneen ra-
kenteellisen työttömyyden ongelmaa.
Tulevan työllisyyskehityksen kannalta palve-

lusektorin kehitys on avainasemassa. Palvelu-
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sektori on erilainen kuin perinteinen teollisuus.
Toisaalta palvelujen ja perinteisen teollisuuden
rajatkin ovat osin hämärtymässä. Tämä asettaa-
kin haasteen, sille miten hyvinvointivaltion me-
kanismeja tulisi muuntaa, jotta uudet alat entis-
tä paremmin pääsisivät kehittymään. Tälle ei
ole ilmeisestikään mitään helppoa reseptiä. Hy-
vin yleisellä tasolla voidaan kuitenkin arvioida,
mihin suuntaan tulisi pyrkiä.
Toivon mukaan edessä on talouden 1990-lu-

kua vakaampi kausi. Tämä ei kuitenkaan mer-
kitse sitä, että rakenteet pysyisivät muuttumat-
tomina. Yritystasolla muutokset jatkuvat. Kil-
pailu on ankaraa ja kilpailuympäristö muuttuu
koko ajan. Suomenkin osalta kysymys on suu-
reksi osaksi sopeutumiskyvystä ja tätä proses-
sia tukevasta politiikasta.

Kirjallisuus
Employment, Economic Reforms and Social
Cohesion -towards a Europe based on inno-
vation and knowledge (2000). Document
from the Presodency. Lisbon, January 2000.

Gomez Buendia, Hernando (1995): The Limits
of the Global Village: Globalization, Nations
and the State. The United Nations Universi-
ty. WIDER. World Development Studies 5.
Helsinki. Finland.

Hetemäki, Martti (1998): Finanssipolitiikka
Emussa. Kansantaloudellinen aikakauskirja
1/1998.

Hjerppe, Reino (1998): Social Capital and Eco-
nomic Growth. VATT-keskustelualoitteita
183. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.
Helsinki.

Holm, Pasi – Pekka Sinko – Pekka Tossavainen
(1999): Työpaikkojen syntyminen ja päätty-
minen ja rakenteellinen työttömyys. VATT-
tutkimuksia 52. Valtion taloudellinen tutki-
muskeskus. Helsinki.

Holm, Pasi – Tomi Kyyrä (1997): Tulojen vai-
kutus työmarkkinasiirtymiin. VATT-tutki-
muksia 40. Valtion taloudellinen tutkimus-
keskus. Helsinki.

Holm, Pasi – Tomi Kyyrä – Juha Rantala
(1999): Household Economic Incentives, the
Unemployment Trap and the Probability of
Finding a Job. International Tax and Public
Finance, 6, 361–378. 1999. Kluwer Academ-
ic Publishers, Boston.

Holm, Pasi – Elina Somervuori (1997): Struc-
tural Unemployment in Finland. VATT-kes-
kustelualoitteita 136. Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus. Helsinki.

Honkapohja, Seppo (1996): Makroteorian mul-
listukset viimeisten 60 vuoden aikana. Kan-
santaloudellinen aikakauskirja 4/1996.

Honkapohja, Seppo – Erkki Koskela (1999):
The economic crisis of the 1990s in Finland.
Economic Policy 29, October 1999.

Honkapohja, Seppo – Erkki Koskela – Roope
Uusitalo (1999): Työllisyys, työn verotus ja
julkisen talouden tasapaino. Kansantaloudel-
linen aikakauskirja 1/1999.

Järviö, Maija-Liisa – Luoma, Kalevi (1999):
Kuntien terveydenhuoltomenot 1990–96 ja
menokehitystä selittävät tekijät. VATT-kes-
kustelualoitteita 199. Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus. Helsinki.

Koskela, Erkki (1996): Talouspoliittisen ajatte-
lun muuttuminen 1930-luvulta nykypäivään.
Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1996.

Kyyrä, Tomi (1997): Työllistyneiden alkupalk-
kojen määräytyminen. VATT-tutkimuksia 39.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hel-
sinki.

Niinivaara, Reino (1999): Kannustinloukkutyö-
ryhmän ehdotusten toteutumisen arviointia.
Valtiovarainministeriö. Tutkimukset ja selvi-
tykset 4/99.

OECD Proceedings (1996). Macroeconomic



193

Reino Hjerppe

Policies and Structural Reform. OECD, Pa-
riisi.

OECD Proceedings (2000). Frameworks to
Measure Sustainable Development. OECD,
Pariisi.

OECD (1997). The World in 2020. Towards a
New Global Age. OECD, Pariisi.

Pohjola, M.(toim.) (1998): Suomalainen työttö-
myys, Taloustieto Oy, Helsinki.

Rahaliitto ja Suomi – talouden haasteet, (1997).
EMU-asiantuntijaryhmän raportti. Valtio-
neuvoston kanslian julkaisusarja 1997/24.

Temin, Peter (1999): Globalization. Oxford Re-
view of Economic Policy, Vol. 15, No.4.

The competitiveness of European industry
(1999). The European Commission.

The EU economy: 1999 review (1999). Euro-
pean Commission, Directorate-general for
economic and financial affairs. European
Economy No 69, 1999.

The welfare state in Europe (1997). European
Commission, Directorate-General for Eco-

nomic and Financial Affairs. European
Economy No 4, 1997. Reports and studies.

Tuomala, Juha (2000): Työttömien työmarkki-
nasiirtymät vuonna 1998. Ilmestyy VATT-
keskustelualoitteita -sarjassa. Valtion talou-
dellinen tutkimuskeskus. Helsinki.

Tyrväinen, Timo (1996 ): Mitä kaikkea olet-
kaan aina halunnut tietää NAIRU’sta – mut-
ta et ole rohjennut kysyä. Kansantaloudelli-
nen aikakauskirja 4/1996.

Uusitalo, Roope (1999): Miten kävi hallitun ra-
kennemuutoksen. VATT-keskustelualoite 206.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hel-
sinki.

Valtiovarainministeriö (1999). Suomen toimen-
piteet hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uu-
distamiseksi.

Vartiainen, Juhana – Haaparanta, Pertti – Hulk-
ko, Kustaa – Melgin, Jari ja Rantanen, Esko
(1999): Rahaliitto ja Eurooppa. PS-kustan-
nus. Jyväskylä.




