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1. Tausta-ajatuksia

J

o Pekka Kuusen aikaan 1960-luvulla ajateltiin, että sosiaalipolitiikka vahvistaa taloutta.
Oikeiden pelisääntöjen avulla taloudesta tulee
voimakkaampi ja ihmiset uskaltavat ottaa riskejä. Näin koko kansakunnan henkiset resurssit saadaan paremmin talouselämän käyttöön.
Ajatuksena on myös, että pienten luokkaerojen yhteiskunta on toimivampi ja tehokkaampi
kuin suurten luokkaerojen yhteiskunta.
Vielä 1980-luvulla tämä järjestelmä toimi
erittäin hyvin. Sosiaaliturvajärjestelmä oli hyvä
ja halpa. Hyvinvointiyhteiskunta oli myös varsin antelias. Edullisuus syntyi siitä, että luontaiset palkkaerot olivat erittäin pieniä ja työhön
osallistumisaste oli suuri. Kun hyvinvointivaltio ottaa rikkailta ja antaa köyhille eikä kovin
rikkaita tai köyhiä ole, ei liikevaihtokaan tule
kovin suureksi.
1
Esitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Sosiaalipoliittisen yhdistyksen järjestämässä Hyvinvointiyhteiskuntatilaisuudessa 13.3.2001. Ääninauhalta toimittanut Leena
Kerkelä.

1980-luvun työmarkkinoilla eri osapuolet eivät
toimineet vain omien itsekkäiden etujensa mukaisesti. Työnantajat pitivät palkkalistoillaan
ihmisiä, joista he joutuivat maksamaan palkkoja enemmän kuin nämä tuottivat. Ammattiyhdistysliike saattoi hieman myötävaikuttaa tähän
solidaarisuuteen niin, että jos Nieminen sai
kenkää, kaikki menivät päiväksi istumalakkoon. Sen takia Nieminen ei saanut kenkää,
vaikka vähän juopottelikin tai ei osannut töitään. Samanlainen työnantajien solidaarisuushan on pitkään pitänyt yllä japanilaista yhteiskuntaa, jossa työnantajalla on tietty väestövastuu. Työnantajat hoitavat sosiaalipolitiikan tehtäviä.
1990-luvulla oikeudenmukaisuus ja tehokkuus muuttuivat toistensa vihollisiksi. Talousteoria muuttui keynesiläisestä monetaristiseksi. Myös se todellisuus, jota talouselämä kuvasi, muuttui. Alettiin puhua markkinakoroista.
Työelämässä tapahtui muutoksia, jotka alkoivat voimakkaasti murtaa suomalaisen tasa-ar195
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voisuuden perustaa eli palkkasolidaarisuutta.
Aiemmin palkkasolidaarisuus ei johtanut rakenteelliseen työttömyyteen, vaikka ortodoksisten ekonomistien mukaan näin olisi pitänyt
tapahtua.

2. Työmarkkinoiden muutokset
edellyttävät muutoksia myös
sosiaalipolitiikassa
Miksi sosiaalipolitiikka on 2000-luvulla keskeistä ja miksi 2000-luvun avioliitossa tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä tulisi
lähteä toisenlaisesta avioehdosta kuin 1970- ja
1980-luvulla? Globalisoitumisen ohella tärkein
syy tähän ovat muutokset työelämässä. Olemme siirtyneet savupiipputeollisuuden suorittavasta työstä informaatioyhteiskuntaan ja
uuteen teknologiaan. Sosiaalipolitiikan sääntöjen vaikutus uudessa taloudessa on erilainen.
Ensinnäkin teknologia suosii osaajia ja yleisesti tällainen osaamisyhteiskunta on syntyjään
eriarvoisempi. Ahkeruuden yhteiskunta on
tasa-arvoisempi kuin osaamisen yhteiskunta.
Yhteiskunnan ja työnteon muuttuminen tietopainotteiseksi ja luovuutta vaativaksi on lisännyt työntekijöiden välistä eriarvoisuutta, jos
mitataan yksinkertaisesti sitä, kuinka paljon
työntekijästä kannattaa maksaa, jos hänet huutokaupattaisiin.
Toiseksi palkkasolidaarisuuden aiheuttama
ongelma on se, että työt ja palkat voidaan organisoida eri tavalla. Ison paperitehtaan sisällä on hyvin helppo sopia, mikä on ruokalan
keittäjän palkan suhde paperikoneen käyttäjän
palkkaan eivätkä seuraukset ole kovin suuret,
sovitaan se sitten miksi tahansa. Mutta jos tehtaan ulkopuolelle avattavan pizzerian hoitajan
palkka sovitaan täysin markkinoista riippumatta suhteessa paperikoneen käyttäjän palkkaan,
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pitäisi sopia myös, että paperikoneen käyttäjä
syö tästä seurauksena syntyviä kalliita pizzoja.
Tähän sopimukseen taas ei voida päästä. Suuret yritykset, esim. rakennuksilla, on pilkottu
pieniksi alihankkijoiksi, jotka koko ajan käyvät
kauppaa ja kilpailevat urakoista toistensa kanssa. Tämä johtaa siihen, että palkkojenkin pitää
määräytyä markkinahenkisesti. Työsuorite, jota
myydään, määräytyy koko ajan faktisesti markkinoilla. Tämä tuottaa vaikeuksia sille mallille,
jolla me tuotimme tasa-arvoisuutta 1980-luvulla, kun palkkaerot vain solidaarisesti sovittiin
pieniksi ja maailma toimi hämmästyttävän hyvin.
Edelleen ne työt, joita yhä enemmän tehdään tai ei tehdä, ovat palveluita. Korkea verotus palveluyhteiskunnassa tuottaa suurempia
tehokkuustappioita kuin savupiipputeollisuudessa. Vaikka paperin hinnassa on kuinka paljon veroa, en ryhdy tekemään sitä itse kylpyammeessa, vaikka se teoriassa on jokseenkin
mahdollista. Tehdas tekee paperin joka tapauksessa niin paljon tehokkaammin. Mutta
jos ravintolaruoan hinnassa on paljon veroa,
johtaa se siihen, että minunkin kokin taidoillani yritetään se sunnuntai-ateria väsätä. Aterian valmistuksessa se tehokkuus, jota työnjako tuottaa, on paljon pienempää kuin teollisuudessa. Tästä seuraa, että korkeat tuloverot
ovat palveluyhteiskunnassa hankalia.

3. Kannustimien soveltuvuudesta
Kun sanon, että 1980-luvulla tapahtui monia
ihmeellisiä asioita, tarkoitan tällä osittain myös
sitä, että ihmiset eivät noudattaneet niitä perverssejä kannustimia, joita maailma oli täynnä.
Kun saha meni kiinni, joutui työttömäksi ja sahan avautuessa joutui taas töihin. Kukaan ei
kysynyt, kumpi oli kivempaa. Uuden ajan yh-
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teiskunnassa työnantaja haluaa työntekijältä
myös enemmän omistautumista. Sen takia karenssien kautta tulevat pakot ottaa työtä vastaan eivät ole yhtä tehokkaita. Usein työntekijältä vaaditaan jonkinlaista mukautumista, eli
työntekijän pitää kouluttautua ja oppia lisää,
ennen kuin hän kelpaa.
Eräs esimerkki perversseistä kannustimista
oli 1990-luvun alun päivänhoitojärjestelmässä,
jossa jokaisen lapsiperheen olisi kannattanut
mennä osa-aikatyöhön. Päivähoitomaksujärjestelmä oli tehty sellaiseksi, että nettotulot osaaikatyön ja kokoaikatyön välillä jäivät samoiksi ja joskus osa-aikatyö oli jopa kannattavampi
vaihtoehto. Harva ajatteli siinä yhteydessä kokoaikatyön kerryttämää eläkettä. Se, että tämä
kannustin ei toiminut, eivätkä ihmiset mennet
osa-aikatöihin johtui siitä, että a) sitä ei tiedetty b) ei ollut tapana tehdä niin tai c) ei ollut
sellaisia työmarkkinoita, jossa sitä olisi voinut
toteuttaa. Työtä myytiin joko tietty tuntimäärä
viikossa tai sitä ei myyty ollenkaan, vaikka työtä olisi kannattanut myydä 20 tuntia viikossa.
Sellaisia työmarkkinoita ei ollut, mutta nyt niitä on. Jos meillä nyt olisi samanlainen järjestelmä kuin 1990-luvun alussa luulen, että kannustin tehdä enemmän osa-aikatyötä kokoaikatyön sijasta saattaisi paremmin realisoitua.
Ehkä myös luterilainen työmoraali ainakin joissakin ikäluokissa on myös hieman lieventynyt.
Voidaan kysyä, miksi ihmeessä ihmisiä halutaan kannustaa niin kauheasti työntekoon?
E.F. Schumacher (1975), joka kirjoitti siitä, että
pieni on kaunista havaitsi sen paradoksin, että
mitä enemmän ihmisillä on käytettävissään työtä säästäviä koneita, sitä enemmän he tekevät
töitä. Tämä tulee mieleen, kun katsoo esimerkiksi Valtiovarainministeriön ja VATT:n suunnitelmia (Ilmakunnas et al. (2000)), miten tulevaisuudesta selvitään nostamalla 15–65-vuo-

tiaiden työhön osallistumisaste 80 prosenttiin,
jossa se ei ole ollut missään eikä koskaan. Sen
jälkeen suomalaiset eivät opiskele yli 18-vuotiaina, eivät ole äitiyslomilla eivätkä koskaan
mene alle 65-vuotiaina eläkkeelle. Ihmetyttää,
miten yhteiskunnassa, jossa toiset pelkäävät
sitä, miten kaikki työ automatisoidaan pois,
pitäisi tehdä niin paljon työtä. Tämä johtuu tietysti siitä, että insinöörit ovat paljon taitavampia keksimään koneita kuin ekonomistit miettimään, että miten niiden koneiden kanssa eletään.
Mikä meitä tässä järjestelmässä uhkaa on se,
että kun hoivatyö ja muu julkinen työ eivät pysty automatisoitumaan yhtä nopeasti kuin yksityinen tuotanto, veroasteet nousevat koko ajan.
Jotta sitä veroastetta voitaisiin pitää kurissa,
tarvitaan yhä lisää tuotteita. Tämä ei tietysti
hyvän elämän kannalta ole kovin älykästä. Jossain vaiheessa voisimme alkaa elämään siinä
paratiisissa, jossa selvitään kohtuullisella työnteolla ja joka ajat sitten on jo rakennettu.

4. Verotuksen perusteista
Kuulun itse niihin, joiden mielestä hyvinvointiyhteiskunnasta ja ilmaisista tuotteista ja kaikesta markkinamekanismin vastaisesta, joita
hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee, kannattaa pitää huolta. Sen vuoksi meidän kannattaa miettiä älykkäitä verotusperusteita. Tiedämme, että
nimenomaan pienipalkkaisen työn verotus ei
ole älykäs veroperuste, koska se johtaa siihen,
että sitä pienipalkkaista työtä ei pian kannata
tehdä ollenkaan. Yhteiskunnassa, jossa hyväosaisuuden ja huono-osaisuuden ero kasvaa,
tulee päästä siihen, että hyväosaiset saavat kantaa tästä verotaakasta suuremman osan. Riittää,
että huono-osaiset elättävät edes itsensä – heidän ei tarvitse elättää enää valtiota.
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Tässä tilanteessa tarvitsemme paljon enemmän
muuta verotusta kuin työn verotusta ja itse
asiassa ehkä nykyistä progressiivisempaa tuloverotusta. Jos köyhät kestävät 80 prosentin
marginaaliveron niin miksi rikkaat eivät kestäisi 60 prosentin marginaaliveroa.
Eräs verotuksen ongelma on korkea arvonlisävero, joka itse asiassa on palkkaverotusta.
Taloustieteellisesti arvonlisävero on eräänlainen ’flat rate’ -palkkavero. Sen vuoksi työhön
kohdistuvasta verotuksesta suuri osa on proportionaalista eli suhteellista flat rate -veroa,
varsinkin kun siihen lasketaan sosiaaliturvamaksut ym. päälle. Tuloverotuksemme ei siis
ole kovin progressiivista.
Verokiila tarkoittaa sitä eroa, minkä kuluttaja maksaa ja sitä mitä työntekijä saa. Tämä
verokiila on hyvinvointivaltiossa aina suuri,
mutta meillä Suomessa se on poikkeuksellisen
suuri myös pienemmissä palkoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että se tehokkuusvaatimus ja arvo
millä kuluttajan tulee arvottaa työsuoritusta, on
meillä paljon korkeampi kuin monissa niistä
maista, missä on meitä korkeampi minimipalkka. Esimerkiksi Ranskassa verotettavan tulon
alaraja on minimipalkka plus 50 prosenttia ja
sitä alemmista tuloista ei mene tuloveroa lainkaan. Kun sosiaaliturvamaksut ja työnantajamaksut ovat progressiivisia, palkkajakauman
alapäässä tämä verokiila on paljon pienempi.
Sen vuoksi Ranska on täynnä pieniä leipomoita, kahviloita ja putiikkeja. Kaikkea sellaista
mikä monesta suomalaisesta teollisuusyrityksestä tuntuu tuhlaukselta, koska mehän lähdemme siitä, että emme rikastu pesemällä toistemme paitoja vaan ainoastaan tekemällä tavaraa. Palveluyhteiskunnassa näin korkeita marginaaliveroja palkka-asteikon alapäässä ei kestetä, sen sijaan yläpäässä kestettäisiin mielestäni paljon enemmänkin.
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Huono-onninen työvoima ei meidän järjestelmässämme pääse töihin ja tämä tuottaa liikaa
painolastia hyvinvointiyhteiskuntaan. Moni
maa on joutunut tämän saman asian kanssa tekemisiin. Esimerkiksi Yhdysvallat, Britannia ja
Irlanti ovat kehittäneet varsin ovelan verohyvitysjärjestelmän, mikä Yhdysvalloissa karkeasti ottaen tarkoittaa, että jos ansaitset dollarin,
yhteiskunta maksaa 40 senttiä päälle ja jos et
ansaitse dollaria, yhteiskunta ei maksa mitään.
Tämä koskee kuitenkin vain ihmisiä, joilla on
huollettavia; vaimo tai lapsia. Mies ei kelpaa
huollettavaksi. Järjestelmä on keksitty jo varsin kauan sitten ja korvasi negatiivisen tuloveron. Alun perin uudistusta pidettiin varsin oikeistolaisena. Clintonin hallinto laittoi lisää rahaa järjestelmään ja sen seurauksena työllisyystilanne parani Yhdysvalloissa siitä huolimatta,
että työllistettävät olivat usein lähes luku- ja
kielitaidottomia. Etnistenkin ennakkoluulojen
vallitessa amerikkalaiset saivat aikaan kohtuullisen hyvän työllisyystilanteen samanaikaisesti
kun pitkään jatkunut köyhien köyhtyminen
pysähtyi ja kääntyi rikastumiseksi. Työmarkkinat alkoivat vetämään niin hyvin, että markkinavoimatkin kääntyivät pienituloisen puolelle.
Hollanti otti tämän vuoden alussa käyttöön
maltillisen perustulojärjestelmän. He siirsivät
verotuksen painopistettä välillisiin veroihin;
sekä arvonlisäveroon että energia- ja ympäristöveroihin. Lisäksi he muuttivat veroasteikon
lähes lineaariseksi alkaen suoraan nollasta.
Nämä molemmat toimet vaikuttavat hieman
tulonjakoon. Tämän lisäksi annettiin veronpalautusta 750 markkaa kuukaudessa, jos henkilö ei ole töissä ja 1000 markkaa kuukaudessa,
jos henkilö on töissä. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko maksanut tuloveroa vai ei. Tosiasiassa he ovat keksineet aivan triviaalin perusturvajärjestelmän, jota tosin kutsutaan veron-
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palautukseksi. Tällä tavalla saadaan myös veroasteet alhaiseksi.
Euroopassa kiinnitetään siis paljon huomiota verokiilaan, joka on palkka-asteikon alapäässä. Tältä osin voi sanoa, että suomalaiset uskovat työvoiman homogeenisuuteen enemmän
kuin muut ja siihen, että kaikilta voi vaatia yhtä
paljon ja samoilla periaatteilla. Voidaankin sanoa, että Suomi sortaa heikkoa. "
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