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Kansantalouden toimintaympäristön ja rakenteellisten
muutosten politiikkaimplikaatiot
– kommentti Reino Hjerppelle
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Reino Hjerppe tarkastelee esitelmässään nyky-
tilannetta ja kehityksen suuntaa. Kovin pitkälle
tulevaisuuteen tarkastelu ei yllä eikä hän yleen-
sä esitä ratkaisuja. Lienee tulkittava niin, että
tällaisenaankin pitkä ja seikkaperäinen tarkaste-
lu tarvitsee jatkokseen vielä pitemmälle mene-
vää arviointia.
Tulevaisuuden kehitystä ja vaatimuksia ar-

vioitaessa Suomi on selkeästi Euroopan unionin
osa. Siksi päätöksenteossa on otettava huo-
mioon myös EU:n vaatimukset ja rajoitukset.
Alustaja tuo esiin EMU:n politiikkavaatimuk-
set, mutta muutoin hän tyytyy toteamaan EU:n
aikaansaamat muutokset. Hjerppe mainitsee
EU:n erilaistumisen ja jaon keskuksiin ja peri-
feriaan. Koko EU:ta koskeva kehitys ja tulevai-
suuden tavoitteet jäävät vähälle tarkastelulle.
Selvää on, että kymmenen vuoden kuluttua

elämme entistä kansainvälisemmässä maail-
massa. Siinä meidän on samaan aikaan sopeu-
duttava ja haettava oma paikkamme tuotannos-
sa ja kaupassa. EU:n jäsenyydestä johtuu myös,
että EU:n suuntaviivat (guidelines) määräävät

toimintaamme melkoisesti sekä talouden että
työllisyyden osalta. Näissä on perinteisen
suhdannetarkastelun lisäksi yhä enemmän pi-
tempää aikaväliä edellyttäviä rakennetarkaste-
luja.
Esitelmöitsijä toteaa, että rakennepolitiikka

saattaa olla tarpeen hyvinvointivaltion tai
hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa. Toi-
saalta nimenomaan turvanäkökohta johtaa ra-
kenteiden säilyttämisen vaatimukseen. Juuri tä-
mähän johti 1990-luvun vastakkainasetteluun,
jonka seuraukset näkyvät vieläkin. Korkea-
suhdanteessa vaaditaan toteutettujen leikkaus-
ten perumista ja uudistuksien rahoittamista.
Tuskin olisi oikein luoda uudelleen sellaista yh-
teiskuntaa, joka ei suhdanteiden heiketessä pys-
tyisi tulemaan toimeen omillaan. Jos jokaisesta
säästötoimesta seuraa uusia menoja, säästämi-
nen on mahdotonta.
Rakenneuudistuksia tarvitaan kansantalou-

den sopeutumiskyvyn kasvattamiseksi, mutta
uudistusten toteuttaminen on vaikeaa. Miten
yhdistämme uudistukset kansalaisten toiveisiin
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ja pelkojen torjumiseen, poliitikkojen lupauk-
siin ja pyrkimyksiin lunastaa paikka seuraaval-
lekin kaudelle?
Alustaja toteaa, että julkisen velkakannan

pienentäminen on tärkeää. Tästä olen samaa
mieltä, mutta muistutan samalla, että velallinen
ei voi vapaasti valita velan maksuajankohtaa.
Meille epäedullinen laina on vastapuolelle edul-
linen ja sen vuoksi siitä ei pääse eroon juuri
muutoin kuin ylimääräisellä rahalla. Korkea-
korkoiset lainat menevät umpeen vasta muuta-
man vuoden kuluttua eikä niitä liene taloudelli-
sesti järkevää maksaa ennen sitä.
Myös asuntopula vaikeuttaa työllisyyden ko-

hentumista. Työvoima ei asu siellä, mihin uu-
det työpaikat syntyvät. Tavaratuotanto tai hen-
kilökohtaiset palvelut eivät ole ainakaan laajas-
sa mitassa mahdollisia etätyönä. STTK:n kol-
misen vuotta sitten tekemän kyselyn mukaan

taloudelliset syyt, ennen kaikkea asunto, olivat
toiseksi suurin este asuinpaikan vaihdokselle
työn vuoksi; suurin este oli puolison työ ja las-
ten koulunkäynti.
Verokiilan alentaminen ja verotuksen keven-

täminen ovat tärkeitä. Ehkä ne eivät ole juuri
nyt suhdannepoliittisesti oikein ajoitettuja, mut-
ta ei veronkevennyksiä voi loputtomiin lykätä-
kään. Selvää on, että verotuksen keventäminen
edellyttää, että talousarvion menot pidetään ku-
rissa ja että korkeasuhdanteessa talousarvion on
oltava ylijäämäinen.
Aidosti työllisyys paranee vain työn määrää

lisäämällä, ei sitä jakamalla. Viime vuosina on
esillä ollut jälleen työajan lyhentäminen työttö-
myyden vähentämiseksi. Silloin on kuitenkin
kyse työttömyyden jakamisesta pikemmin kuin
työn jakamisesta. Sen vaikutuksesta työttö-
myystilastoihin ei ole vakuuttavaa näyttöä.




