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1. Johdanto – hyödykemarkkinoiden sääntely ja
kilpailu

hyödykemarkkinoita

säännellään teollistu
neissa maissa edelleen hyvin monella eri tavalla.
Valtiot asettavat markkinoiden toiminnalle
lainsäädännöllisin tai muun ohjauksen keinoin
erilaisia ja erisuuruisia määräyksiä, jotka muut
tavat markkinoiden toimintaa siitä, mitä se oli
si ilman tällaista interventiota. yleensä tämä
merkitsee valtion suoraa markkinaohjausta
(mm. valtion yhtiöomistus, valtioyhtiöiden suo
siminen, hintasääntely), yritystoiminnan har
joittamista koskevia lupajärjestelmiä, viran
omaismääräysten kautta yrityksille koituvaa
hallinnollista taakkaa, erilaisia lainsäädännölli
siä alalle tulon esteitä ja kansainvälistä kauppaa
koskevia esteitä. Viime vuosikymmenten aikana
teollistuneet maat ovat kiinnittäneet kasvavaa
huomiota hyödykemarkkinoiden sääntelyn ta
loudellisiin vaikutuksiin talouden toimintaan.
tämä johtuu lähinnä siitä, että tätä koskeva
tutkimustieto on viitannut siihen, että sääntely
heikentää aidosti talouden suorituskykyä. Vai
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kutuskanavan esitetään perustuvan siihen, että
korkea sääntely heikentää markkinoiden luon
nollista dynamiikkaa ja kilpailua, mikä heiken
tää resurssien allokoitumista ja innovaatiotoi
mintaa vaimentaen siten tuottavuuden kasvua.
etupäässä 1980luvulta lähtien teollisuus
maat ovatkin pyrkineet vähentämään markki
noiden sääntelyä ja saattamaan sitä yritys ja
kilpailumyönteisempään suuntaan. liikenteen
sääntelyn vapauttaminen oli kohteena ensim
mäinen. siitä lähtien sääntelyn purkamista on
ulotettu yhä laajempaan osaan taloutta, myös
sellaisille sektoreille, joissa vielä joitakin vuosia
sitten kilpailun toimivuuden mahdollisuuksia
epäiltiin hyvin vahvasti. sääntelyn vapauttami
sen tulokset ovatkin osoittautuneet sen verran
vankoiksi, että suuntaus on voimistunut ja kat
taa nykyisin kaikki teollisuusmaat. tämä ei
tietenkään tarkoita sitä, että sääntelyn purka
minen merkitsisi sääntelystä täysin vapaata toi
mintaympäristöä, vaan pikemminkin pyrkimys
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tä toteuttaa sääntelyä tavalla, joka huomioi
kilpailun ja yritystoiminnan merkityksen aiem
paa paremmin. tästä syystä olisi useimmin syy
tä pikemminkin puhua paremmasta sääntelystä
kuin sääntelyn poistamisesta tai vapauttamises
ta.
lähtökohtaisesti on hyvin vaikea arvioida,
miten sääntely vaikuttaa talouteen, sillä kansal
liset kontekstit eroavat toisistaan hyvin paljon
ja sääntelyn laadussa on myös paljon käytännön
eroavaisuutta. nyttemmin on kuitenkin tehty
ensimmäisiä yrityksiä saattaa sääntelyympäris
tö mitattavaan ja vertailtavaan muotoon. en
simmäisenä tähän on ryhtynyt oeCd kerää
mällä jäsenmaitaan koskevan ainutlaatuisen
sääntelyindikaattoriaineiston. oeCd on tilas
toinut sääntelyyn liittyviä näkökohtia 1970lu
vun puolivälistä alkaen. aluksi lähtökohtana
oli talouden eri sektoreja koskeva sääntely ja
sittemmin 1990luvun lopulta lähtien laajempi
koko taloutta koskeva sääntely.
tämän artikkelin tarkoituksena on tarkas
tella oeCd:n indikaattoriaineiston avulla hyö
dykemarkkinoiden sääntelyn laajuutta suomes
sa suhteessa muihin oeCdmaihin ja tehdä
tätä koskevia johtopäätöksiä. artikkelin koko
materiaali perustuu oeCd:n kahteen indikaat
toriaineistoon – horisontaalista sääntelyä arvi
oiviin hyödykemarkkinoiden sääntelyindikaat
toreihin ja eiteollisuuden sektorikohtaista
sääntelyä arvioiviin sektorisääntelyn indikaatto
reihin.1 horisontaalista sääntelyä käsitellään
Aineistoa on käsitelty viime vuosien kuluessa monissa eri
OECDraporteissa. Hyvän kokonaiskuvan antavat esimer
kiksi Conway, de Rosa, Nicoletti ja Steiner (2006), Conway
ja Nicoletti (2006), Conway, Janod ja Nicoletti (2005), Höj,
Galasso, Nicoletti ja Dang (2006), Kongsrud ja Wanner
(2005), Nicoletti ja Scarpetta (2005) ja OECD (2005, 2006).
Varsinainen havaintoaineisto on saatavilla OECD:n www
sivuilla.

1

luvussa 2 ja sektorikohtaista luvussa 3. luvussa
4 keskustellaan sääntelyn ja talouden suoritus
kyvyn välisistä yhteyksistä, edelleen oeCd:n
analyysien perusteella. luku 5 käsittää johto
päätökset.

2.

Hyödykemarkkinoiden
horisontaalinen sääntely
OECD-maissa 1998 ja 2003

2.1. OECD:n horisontaaliset sääntelyindikaattorit

oeCd:n laatimat hyödykemarkkinoiden sään
telyindikaattorit (product market regulation
(PMR) indicators) perustuvat laajaan oeCd
maat kattavaan kyselyaineistoon. indikaattorei
ta on 140 kpl ja ne on muodostettu yli 800
kysymyksestä. indikaattorit laadittiin ensim
mäistä kertaa vuonna 1998. Vuonna 2003 ne
päivitettiin, ja aiotaan jälleen päivittää vuoden
2008 aikana. aineiston havaintojen ajankohdat
ovat siis vuosilta 1998 ja 2003, eivätkä ne siten
vielä muodosta kattavaa aikasarjaaineistoa.
sääntelyindikaattorit koskevat horisontaa
lista sääntelyä. tämän osalta indikaattorit kat
tavat valtion markkinaohjauksen, yrittäjyyden
esteet sekä kansainvälisen kaupan ja investoin
tien esteet. näistä kaksi ensimmäistä luokkaa
kuvaavat kotimaisen toiminnan sääntelyä ja vii
meinen ulkomaisen toiminnan sääntelyä.
koska aineisto koostuu suuresta määrästä
indikaattoreita, oeCd on joutunut etsimään
tapoja, joilla aineiston sanoma voidaan esittää
helpohkolla tavalla. järjestö on turvautunut
tässä komposiittimenetelmiin, joille on mm.
ominaista se, että indikaattoreille voidaan mää
rätä esitysteknisesti erilaisia tasoja, joiden välil
lä indikaattoreita voidaan kätevästi tulkita, ja
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Kuvio 1. OECD:n hyödykemarkkinoiden horisontaalisen sääntelyn tarkastelukehikko
+<g'<.(0$5..,12,'(1 6bb17(/<
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^ VllQWHO\GDWD `
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GLVNULPLQRLYDW
Nl\WlQWHHW
6XRVLWXLPPXXV
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^ VllQWHO\GDWD `

+DUPRQLVRL
WXMHQ NY
Nl\WlQWHLGHQ
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lähde: oeCd product Market regulation database.

että indikaattorit mahdollistavat myös yhden
ylätason kokonaisindikaattorin arvon lasken
nan, siis eräänlaisen ”sääntelyn yleiskuvan”
kokonaisindikaattorin määrittämisen. kompo
siittimenetelmässä on olennaista se, minkälaisia
painoja alatason indikaattorit saavat, sillä nämä
vaikuttavat lopulta siihen, minkälaisiksi keski
tason indikaattorit ja myös ylätason ”lopulli
nen” kokonaisindikaattori muotoutuvat. usein
painojen muodostamisessa käytetään hyväksi
pääkomponenttianalyysiä, jossa painot määräy
tyvät sen mukaan, kuinka paljon alatason var
sinaiset indikaattorit selittävät eroja indikaat
torien arvojen vaihtelussa.
koska komposiittimenetelmässä ylätason
kokonaisindikaattorin arvo riippuu alemman
tason indikaattorien painoista, yleensä tällaises
sa analyysissä tehdään myös herkkyys ja luo
tettavuustestauksia, joissa selvitetään, paljonko
ylätason arvot muuttuvat painoja vaihdeltaessa.
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Myös oeCd:n analyyseissä on toteutettu täl
laista arviointia.2
kuvio 1 havainnollistaa oeCd:n hyödyke
markkinoiden sääntelyn arviointikehikon. alin
na ovat esillä varsinaisen kyselyaineiston tulok
set. ne on saatettu indikaattorimuotoon seu
raavalla tasolla (esim. hintasääntelyn määrä).
nämä indikaattorit on vuorostaan yhdistetty
korkeamman tason mittareiksi (esim. valtion
yhtiöomistus), ja edelleen kolmeksi ylemmän
tason luokaksi (esim. valtion markkinaohjaus),
2
OECD on myös analysoinut kokonaisindikaattorin luot
tamusväliä antamalla alatason varsinaisille yksittäisille in
dikaattoreille mielivaltaisia painoja välillä 0–1, ja katsomal
la miten ylätason kokonaisindikaattorin arvo reagoi paino
jen muutoksiin. 90 %:n luottamusvälillä kokonaisindikaat
torin vaihteluväli ei ole kovinkaan merkittävää, mikä viittaa
siihen, että indikaattoreille annetut painot ovat suhteellisen
oikeaan osuvia. Vaihtelu on erityisesti alhaista niissä maissa,
joissa sääntely on suhteellisesti alhaista.
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jotka voidaan yhdistää vielä sisäisiksi ja ulkoi
siksi politiikkatoimenpiteiksi. nämä yhdessä
muodostavat lopulta ylimmän tason kokonais
indikaattorin arvon (kuviossa hyödykemarkki
noiden sääntely).
indikaattorit on käytännössä skaalattu nu
meroasteikolle 0–6 siten, että ”maksimaalista”
sääntelyä kuvaa luku 6 ja sääntelystä tyystin
vapaata tilannetta luku 0. lukujen tulkinta on
tietysti aina sidoksissa yksittäiseen indikaatto
riin, mutta korkeammat arvot siis indikoivat
laajempaa tai tiukempaa hyödykemarkkinoiden
sääntelyä.
2.2. OECD-maiden horisontaalinen
sääntely vuosina 1998 ja 2003

hyödykemarkkinoiden sääntely on muuttunut
vuodesta 1998 vuoteen 2003 tultaessa selvästi
kilpailumyönteisempään suuntaan (kuvio 2),
mikä on nähtävissä huomattavasti alentuneessa
keskiarvossa. sääntely on vähentynyt kautta
linjan, sekä jo aiemmin sääntelyltään liberaa
leissa maissa että myös markkinoiltaan tiukem
min säännellyissä maissa. sääntelyn taso suo
messa on kuitenkin alentunut hieman enem
män kuin keskimäärin, ja kokonaistilanteessa
olemme parantaneet sijoitustamme (sijalta 17
sijalle 10, kun luxemburgia ja slovakiaa ei las
keta mukaan vuoden 1998 tietojen puuttumi
sen vuoksi)3. hyödykemarkkinoiden sääntely
on vähentynyt eniten niissä maissa, joissa sitä
on aiemmin esiintynyt eniten (puola, tsekki,
korea, italia, turkki, kreikka), mikä merkitsee
sitä, että sääntelyn taso on yhdenmukaistunut
oeCdmaiden välillä ajan kuluessa. Mielen
Suomen sääntelyn tason lasku on tilastollisesti merkitse
vää 90 %:n luottamustasolla. Lähes puolella OECDmaista
tilanne on samanlainen, painottuen kuitenkin aiemmin ei
liberaaleihin maihin.

3

Kuvio 2. Hyödykemarkkinoiden sääntely OECDmaissa
vuosina 1998 ja 2003
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aineistolähde: oeCd product Market regulation da
tabase.

kiintoista myös on, että eumaissa sääntely on
alentunut enemmän kuin eu:n ulkopuolisissa
maissa.
oeCd on myös ryhmitellyt maat sääntelyn
määrän mukaan kolmeen ryhmään: liberaalit,
keskiryhmä ja eiliberaalit. suomi kuului vuon
na 1998 liberaalien ja eiliberaalien maiden
välimaastoon, keskiryhmään, eikä tilanne ole
tästä muuttunut vuonna 2003. Vuosien 1998 ja
2003 välillä ryhmien koostumus ei ole muuttu
nut, vaikka ryhmien sisällä maat ovat suhteelli
sia asemiaan muuttaneetkin. isoBritannia,
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Kuvio 3. Hyödykemarkkinoiden sääntely kokonaisuudessaan ja sääntelyluokittain 1998 ja 2003
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aineistolähde: oeCd product Market regulation database.

australia, yhdysvallat, irlanti, uusiseelanti,
kanada, islanti ja tanska muodostavat liberaa
lien maiden ryhmän. Mielenkiintoista on, että
anglosaksiset maat ja pohjoismaat edustavat
yhdessä alhaisen sääntelyn maita, mitä vielä
korostaa se, että ruotsi ja suomi ovat vuoteen
2003 tultaessa selvästi lähestyneet liberaalien
maiden ryhmää.
tarkasteltaessa sääntelyn luokkia havaitaan,
että sääntely on vähentynyt selkeästi kussakin
luokassa (kuvio 3). prosentuaalisesti selvimmin
sääntely on laskenut valtion markkinaohjauk
sessa ja kansainvälisen kaupan ja investointien
esteissä.
kun sääntelyn alenemista tarkastellaan kun
kin kolmen luokan sisällä, havaitaan sääntelyn
muutoksen kuitenkin keskittyneen tiettyihin
indikaattoreihin (kuvio 4). Valtion markkina
ohjauksen osalta sääntelyn aleneminen johtuu
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etupäässä hintasääntelyn loppumisesta (lento
liikenteessä ja viestinnässä) sekä valtion yksityi
siä yrityksiä koskevasta suorasta ohjauksesta.
yrittäjyyden esteiden osalta selvästi merkittä
vin muutos koskee lupien saannin helpottumis
ta. kansainvälisen kaupan ja investointien es
teiden osalta sääntelyn väheneminen on ollut
kauttaaltaan merkittävää. toisaalta muutoksen
ovat aikaansaaneet etupäässä siirtymätalouk
sien joukkoon kuuluneet oeCdmaat, jotka
ovat joutuneet mukautumaan kansainvälistä
kauppaa ja investointeja koskeviin kansainväli
siin sopimuksiin.
2.3. Valtion markkinaohjaus -sääntelyluokka

seuraavaksi hyödykemarkkinoiden sääntelyn
muutosta tarkastellaan maittain kunkin säänte
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Kuvio 4. Sääntelyn muutoksen jakautuminen indikaattorien välillä
+\|G\NHPDUNNLQRLGHQ VllQWHO\
9DOWLRQ \KWL|PLVWXNVHQ ODDMXXV WRLPLDORLWWDLQ
9DOWLRQ \KWL|RPLVWXNVHQ PllUl VXKW WDORXGHQ YRO\\PLLQ
9DOWLRQ VXRUD PDUNNLQDRKMDXV
0llUl\NVLLQ SHUXVWXYLHQ NDQQXVWLQMlUMHVWHOPLHQ \OHLV\\V WDORXGHVVD
+LQWDVllQWHO\Q PllUl
<KGHQ OXXNXQ SHULDDWWHHQ Nl\WW| OXSLHQ P\|QWlPLVHVVl
+DOOLQQROOLVHQ UDVLWWHHQ YlKHQWlPLQHQ YLUDQRPDLVWHQ \KWH\GHQSLGRVVD
2VDNH\KWL|Q SHUXVWDPLVWD NRVNHYD KDOOLQQROOLQHQ UDVLWH
<NVLQ\ULWWlM\\WWl NRVNHYD KDOOLQQROOLQHQ UDVLWH
+DOOLQQROOLQHQ UDVLWH NDXSDQ MD OLLNHQWHHQ VHNWRUHLOOD
.LOSDLOLMRLGHQ OXNXPllUll NRVNHYDW UDMRLWXNVHW
9DOWLRQ\KWL|LGHQ VXRVLPLQHQ
2PLVWXVUDMRLWXNVHW
8ONRPDLVLD \ULW\NVLl GLVNULPLQRLYDW Nl\WlQWHHW




9DVWDYXRURLQHQ WXQQLVWDPLQHQ
6XRVLWXLPPXXVWXOOLW





aineistolähde: oeCd product Market regulation database.

lyluokan puitteissa. Valtion markkinaohjauksen
osalta havaitaan suurimman sääntelyn vähene
misen kohdistuvan aiemmin korkean sääntelyn
maihin (kuvio 5). suomi oli tässä suhteessa
vuonna 1998 heikoimmin suoriutuvien joukos
sa eikä tilanne ole sijoituksen osalta merkittä
västi muuttunut, vaikka sääntely onkin prosen
tuaalisesti huomattavasti alentunut – muut sa
massa ryhmässä olleet maat ovat vähentäneet
valtion suoraa markkinaohjausta lähes samassa
mittakaavassa kuin suomi. Vuonna 2003 suo
mi on tässä luokassa siten edelleen selvästi kes
kiarvon yläpuolella.4
Voidaan tietysti kysyä, kuinka relevantti tekijä esimerkiksi
valtion yhtiöomistus on markkinoiden toimivuuden kannal
ta. Suomessa on yleensä korostettu, että silloin kun valtion

4
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suomen suhteellisen aseman kehitys tässä
sääntelyluokassa on mielenkiintoista myös sik
si, että se ilmentää olennaista sääntelyympäris
tön kehittämisen näkökohtaa: vaikka kansalli
sesti tehtäisiinkin merkittäviltä tuntuvia sään
telyn uudistamisratkaisuja, muut maat voivat
tehdä samanaikaisesti yhtä merkittäviä tai jopa
suurempia uudistuksia. tästä syystä voi käydä
niin, että sääntelypuitteiden kilpailukyky uudis
yhtiöomistukseen ei sisälly minkäänlaista suosituimmuus
periaatetta, kilpailutilanne markkinoilla säilyy neutraalina.
Näin voi olla kilpailuneutraliteetin kannalta. Jos kuitenkin
valtion yhtiöomistus toimii jarruna esimerkiksi yritysjärjes
telyjen kautta tapahtuville markkinoiden rakenteellisille
muutoksille, kyse on markkinoiden luontaista dynamiikkaa
heikentävästä tekijästä, joka on koko talouden toiminnan
kannalta merkityksellistä.
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Kuvio 5. Valtion markkinaohjaus sääntelyluokka 1998 ja
2003
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aineistolähde: oeCd product Market regulation da
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tuksista huolimatta jopa suhteellisesti heikke
nee. tämä on havaittavissa kuviosta 6, jossa
suomen asema ei ole parantunut millään taval
la vertailumaihin nähden kansallisista toimen
piteistä huolimatta. kansainvälinen vertailutie
to on tästä syystä hyvin keskeinen näkökohta
myös sääntelypuitteiden kansallisen kehittämi
sen kannalta.
kun valtion markkinaohjausta tarkastellaan
yksittäisten sääntelyindikaattorien avulla, ha
vaitaan, että vuoden 1998 sääntelyn tasomme
vaihteli merkittävästi indikaattorien välillä (ku
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Kuvio 6. Suomi suhteessa vertailumaihin valtion markkina
ohjaussääntelyluokassa 1998 ja 2003

vio 7). yhtäältä jo tuolloin esimerkiksi hinta
sääntelyämme oli merkittävästi purettu, mutta
toisaalta erityisesti valtion yhtiöomistus oli
edelleen laajaa suhteessa vertailumaihin. Vuo
den 2003 kohdalle edettäessä havaitaan, ettei
selvää muutosta suhteessa kilpailijamaihin ole
havaittavissa: vaikka suomessa valtion markki
naohjaus on selvästi vähentynyt, näin on tapah
tunut myös muualla. Vuoteen 2003 tultaessa
suomessa edistyttiin kaikkien indikaattorien
kohdalla, paitsi valtion yhtiöomistuksen toimi
aloittaisessa kattavuudessa. Muissa verrokki
maissa kehitys oli samansuuntainen. selvimmin
suomi on parantanut sijoitustaan kannustinjär
jestelmien käyttöönotossa sääntelyssä ja hinta
sääntelyn purkamisessa, joissa suomi on nyt
selvästi oeCd:n keskiarvon paremmalla puo
lella.
Valtion markkinaohjausta koskevan säänte
lyn kohdalla suomen keskeinen haaste liittyy
valtion yhtiöomistukseen, joka indikaattorien
valossa on hyvin laajaa ja omistusten myyntiin
tarvitaan poliittista käsittelyä.

Petri Lehto

Kuvio 7. Suomi suhteessa verrokkimaihin valtion markkinaohjaus sääntelyindikaattoreilla vuonna 1998 ja 2003
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2.4. Yrittäjyyden esteet -sääntelyluokka

yrittäjyyden esteiden osalta oeCdmaat
ovat toteuttaneet merkittävää sääntelyn pur
kamista vuosien 1998 ja 2003 välillä (ku
vio 8), mutta ei aivan yhtä suurta kuin kah
dessa muussa sääntelyluokassa. kehityksestä
huolimatta maiden välillä on uudistustenkin
jälkeen selviä eroja. suomi on indikaattorien
valossa ollut eräs eniten uudistuksia toteutta
neista maista, ja onkin parantanut selkeästi suh
teellista asemaansa vuoteen 2003 tultaessa:
aiemmin suomen sijoitus ylitti oeCdkes
kiarvon, mutta vuonna 2003 päästiin jo sel
västi sen alle. sääntelyindikaattoreilla arvioi
tuna olimme vuonna 2003 jo oeCdmaiden
kärkikaartia yrittäjyysmyönteisessä sääntelys
sä.
kun suomen tilannetta arvioidaan suhtees

sa kilpailijamaihin, edellä todettu tilanteen pa
raneminen saa vahvistuksen (kuvio 9).
purettaessa sääntelyluokka indikaattorien
tasolle havaitaan syitä suomen suhteellisen ase
man kohenemiselle: suomi on erityisesti paran
tanut asemiaan lupajärjestelmiä ja hallinnollisia
rasitteita koskevissa tekijöissä (kuvio 10). Val
tioomisteisia yhtiöitä ei ole suosittu kilpailu
säännöissä kumpaisenakaan tarkasteluvuotena.
kun huomioidaan suhteellinen kehitys yrittä
jyyttä koskevassa sääntelyssä, suomen haasteet
liittyvät ennen muuta yritysten perustamisen
helppouteen, erityisesti yksinyrittäjien osalta.
2.5. Kansainvälisen kaupan ja
investointien esteet -sääntelyluokka

kansainvälisen kaupan ja investointien esteet
sääntelyluokka on kolmesta luokasta kaikkein
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Kuvio 8. Yrittäjyyden esteet sääntelyluokka 1998 ja 2003
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homogeenisin (kuvio 11). Vielä 1998 näkyvissä
olleet erot, jotka johtuivat etupäässä kaupan
esteistä siirtymätalouksissa ja kehittyvissä mais
sa, ovat vuoteen 2003 tultaessa pääosin poistu
neet. Vuonna 2003 varsinaisia eroja maiden
välille tuottaakin enää muutama maa, ja niistä
kin osalle lähestymässä ollut eujäsenyys oli
sittemmin tasoittamassa eroja suhteessa muihin
oeCdmaihin. suomi oli jo vuonna 1998 tässä
sääntelyluokassa eturivin oeCdmaa, ja vuo
teen 2003 siirryttäessä tilanne sen kuin vankis
tui. luokan kärjestä on löydettävissä pieniä
eumaita, muutamin poikkeuksin.
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Kuvio 9. Suomi suhteessa verrokkimaihin yrittäjyyden esteet
sääntelyluokassa 1998 ja 2003

yksittäisillä indikaattoreilla tarkasteltuna
suomen suhteellinen asema on parantunut sa
maa vauhtia kilpailijamaiden kanssa, mutta
parempi alkutilanne on ylläpitänyt etumatkaa
muihin (kuvio 12). omistusrajoitusten osalta
kaikki eumaat ovat edelleen eu:n ulkopuo
lelta tehtävien sijoitusten näkökulmasta osittain
suljettu alue, sillä ulkopuolisten maiden kor
kein mahdollinen omistusosuus eurooppalai
sista lentoyhtiöistä on edelleen 49 %. tullit
ovat muuttuneet varsinkin eumaiden kohdal
la hyvin yhdenmukaisesti.

3. Hyödykemarkkinoiden
sektorikohtainen sääntely
OECD-maissa 1975–2003
3.1. OECD:n sektorisääntelyä koskevat
indikaattorit

oeCdmaiden hyödykemarkkinoiden sektori
kohtaista sääntelyä arvioivaa indikaattoriaineis
toa on kerätty huomattavan pitkään, vuosittain

Petri Lehto

Kuvio 10. Suomi suhteessa verrokkimaihin yrittäjyyden esteet sääntelyindikaattoreilla vuonna 1998 ja 2003
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jo vuodesta 1975 lukien. tämän aineiston tie
dot eroavat hieman sektorista toiseen ja ovat
muutenkin vähemmän kattavia kuin edellä lä
pikäyty horisontaalisen sääntelyn aineisto, joka
siis koskee yrittäjyyden ja kilpailun yleisiä edel
lytyksiä sektorista riippumatta. siksi näitä ai
neistoja ei ole yhdistetty eikä niitä ole tässäkään
syytä käsitellä yhdessä vaan erikseen.
Vaikka sektorisääntelyn arviointi rajoittuu
tiettyihin sektoreihin, siinä pyritään huomioi
maan samoja kilpailun kannalta olennaisia te
kijöitä kuten horisontaalisessakin sääntelyssä.
näin ollen alalle tuloon ja valtion markkinaoh
jaukseen kiinnitetään runsasta huomiota. ho
risontaalisen sääntelyn arvioinnista poiketen
sektorisääntelyn arvioinnissa tarkastellaan

myös markkinarakennetta. oletuksena tässä
on, että vahva keskittyminen ja vertikaalinen
integraatio voivat heikentää kilpailun toimi
vuutta ollen siten sääntelynkin kannalta tärkei
tä näkökulmia.
sektorisääntelyn aineisto koskee yhdeksää
oeCdmaiden eiteollista sektoria: maakaasu,
sähkö, lentoliikenne, rautatieliikenne, maalii
kenne, posti, televiestintä, vähittäiskauppa ja
liikeelämän palvelut. Viimeksi mainitun palve
lualan kohdalla aineisto koskee asianajo, tilin
pito, arkkitehti ja suunnittelupalveluja.
tässä artikkelissa keskitytään vähittäiskau
pan ja liikeelämän palvelujen sektorikohtaisen
sääntelyn kuvaamiseen (kappaleet 3.2 ja 3.3).
Muihin sektoreihin tehdään hieman ylimalkai
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Kuvio 11. Sääntelyn muutos kansainvälisen kaupan ja inves
tointien esteet sääntelyluokassa 1998 ja 2003
2(&'
,VODQWL
%HOJLD
,VR%ULWDQQLD
,UODQWL
6XRPL
6DNVD
$ODQNRPDDW
(VSDQMD
,WlYDOWD
/X[HPEXUJ
<KG\VYDOODW
1RUMD
5XRWVL
3RUWXJDOL
7DQVND
8XVL6HHODQWL
$XVWUDOLD
7VHNNL
-DSDQL
5DQVND
6YHLWVL
.DQDGD
,WDOLD
.UHLNND
.RUHD
8QNDUL
6ORYDNLD
7XUNNL
0HNVLNR
3XROD












,QGLNDDWWRULQ DUYR VNDDOD ²

aineistolähde: oeCd product Market regulation da
tabase.

sempi katsaus (kappale 3.4). sektorikohtainen
sääntely tulee kuitenkin uudelleen esiin artik
kelin neljännessä luvussa, jossa selvitetään
sääntelyn ja taloudellisen suorituskyvyn välistä
yhteyttä.
3.2. Vähittäiskaupan sääntely

Vaikka suomen vähittäiskaupan sääntelyä on
viime vuosien kuluessa jonkin verran vähennet
ty, suomen suhteellinen asema oeCdmaiden
joukossa ei ole merkittävästi muuttunut (ku
468

vio 13). yleisesti voidaankin sanoa, että suo
men vähittäiskauppa on edelleen melko voi
makkaasti säännelty. pohjoismaidenkin keski
arvo on suomea selvästi parempi, vaikka mu
kana on norjan korkeaa sääntelyä kuvaavat
luvut. pohjoismaiden keskiarvoa alentaa erityi
sesti ruotsi, jossa vähittäiskaupan sääntely on
hyvin niukkaa, jopa oeCd:n lievintä.
tarkasteltaessa vähittäiskaupan sääntelyä
yksittäisten indikaattorien avulla, huomataan
suomen suhteellisia vahvuuksia olevan hinta
sääntelyn puuttuminen ja rekisteröinnin vaivat
tomuus (kuvio 14). Muilla sääntelyn alueilla –
aukioloajat, olemassa olevien yritysten suojelu,
suuria yksiköitä koskevat rajoitukset ja lupajär
jestelmä – suomi sen sijaan menestyy yleisesti
keskiarvoa heikommin. on myös huomioita
vaa, että näistä tekijöistä sääntelyä on tarkaste
lujaksolla helpotettu vain yhdellä alueella – ole
massa olevien yritysten suojelussa.
alaindikaattorien tasolla kaupan sääntelys
sä suomessa on tapahtunut laskua vain kahdes
sa indikaattorissa. uuden toimipaikan rekiste
röinnin tarve kaupparekisteriin elintarvikekau
pan alalla on poistunut ja siten tätä koskeva
indikaattori on laskenut nollaan. toinen muu
tos on olemassa olevien yritysten suojelua mit
taavan indikaattorin arvon lasku. indikaattoril
la mitataan mm. tiettyjen tuotteiden rajaamista
laillisen monopolin yksinoikeudeksi.5
kaupan suuryksiköiden sääntelyä kuvaava
indikaattori on hyvin mielenkiintoinen. suur
5
Vuoden 1998 ja 2003 indikaattorien muodostamiseen käy
tettyjen vastausten tarkasteleminen paljastaa, että itse asias
sa vuoden 1998 suurempi luku johtuu vastauksen puuttumi
sesta toiseen indikaattorin kysymykseen ”ovatko alan edus
tajat osallisena lupien myöntämisessä”. Tämän perusteella
on siis mahdollista, että indikaattorin mittaamissa sääntelyn
muodoissa tapahtui käytännössä hyvin vähän muutoksia
vuosien 1998 ja 2003 välillä.

Petri Lehto

Kuvio 12. Suomi suhteessa verrokkimaihin kansainvälisen kaupan ja investointien esteet sääntelyindikaattoreilla vuosina
1998 ja 2003
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Kuvio 13. Suomi suhteessa verrokkimaihin vähittäiskaupan
sääntelyssä vuosina 1998 ja 2003
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yksikkökysymystä on nimittäin pidetty tuotta
vuustutkimuksissa kaupan osalta hyvin tärkeä
nä yksittäisenä tekijänä, kuvaahan se helppout
ta perustaa suuria liikepaikkoja, jotka voivat
vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen mm.
skaalatuottojen vuoksi. suuryksiköiden perus
tamista koskevaa sääntelyä on jopa tiukennettu
suomessa tarkastelujakson aikana.6
kauppojen aukioloaikojen sääntelyssä suo
mi kuuluu vahvimmin säänneltyjen maiden
Tältä osin olen korjannut OECD:n kyselyaineistoa siellä
esiintyneen vuotta 1998 koskeneen virheen vuoksi: vuoden
1998 kohdalla Suomen vastaus osoitti suuryksiköiden sään
telyä rajoitetun jo vuonna 1998, vaikka tätä koskeva laki
muutos tuli voimaan vasta hieman myöhemmin.
6
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Kuvio 14. Suomi suhteessa verrokkimaihin vähittäiskaupan sääntelyindikaattoreilla vuosina 1998 ja 2003
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joukkoon. indikaattorissa huomioidaan kolme
tekijää: 1) säädelläänkö kauppojen aukioloai
koja, 2) millä tasolla sääntely tapahtuu (valtion
tasolla indikaattori saa korkeamman arvon) ja
3) onko sääntely muuttunut joustavammaksi
viimeisen viiden vuoden aikana. indikaattori ei
kuitenkaan huomioi sääntelyn yksityiskohtia
esimerkiksi siten, että se ottaisi huomioon osit
taiset aukiolomahdollisuudet, esimerkiksi sun
nuntaisin tai vain osan vuotta kattavat rajoituk
set.7
hintasääntelyn indikaattorin perusteella
suomi kuuluu selvästi vähäisimmän sääntelyn
7 Toisaalta useassa EUmaassa tilanne sunnuntaiaukioloai
kojen osalta on Suomen tavoin melko sekava. Asia on kat
tavasti raportoitu kauppa ja teollisuusministeriön asettaman
kaupan työryhmän mietinnössä (KTM Julkaisuja 17/
2005).
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maiden joukkoon. suomen indikaattorin arvo
(1) johtuu lääkkeitä koskevista hintojen viran
omaismääräyksistä. hintasääntelystä täysin
vapaita maita aineistossa oli vuonna 2003 kuu
si.
3.3. Liike-elämän palvelujen sääntely

Vähittäiskauppaan verrattuna liikeelämän pal
velujen sääntely on suomessa hyvin kilpailu
kykyistä (kuvio 15). jo vuonna 1996 sääntely
oli erittäin vähäistä suhteessa verrokkeihin,
eikä tilanne ole siitä juurikaan muuttunut.8

Liikeelämän palvelujen sääntelyä arvioitiin jo vuonna
1996, mutta vähittäiskauppaa ensimmäistä kertaa vuonna
1998.

8

Petri Lehto

Kuvio 15. Suomi suhteessa verrokkimaihin liikeelämän
palvelujen sääntelyssä vuosina 1996 ja 2003
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kun liikeelämän palveluja katsotaan tar
kemmin toimialakohtaisesti, huomataan että
vain tilinpitopalvelujen kohdalla olemme kes

kimääräinen oeCdmaa sääntelyn määrässä
(kuvio 16). arkkitehti, suunnittelu ja asian
ajopalveluissa sääntely on suomessa hyvin al
haista. huomionarvoista on myös sääntelyn
hyvin pienet muutokset vertailumaaryhmien
kesken tarkastelujaksolla.
tilinpitopalvelujen kohdalla suomen mui
den maiden tasolla olevat arvot johtuvat etu
päässä koulutuksen pituudesta ja alalla vaadit
tavan harjoittelun kestosta, jotka ovat toisaalta
hieman lyhentyneet tarkastelujakson aikana.
insinööripalvelujen kohdalla kohonnut indi
kaattorin arvo johtuu tarkastelujakson aikana
käyttöön otetusta lupajärjestelmästä. asianajo
palvelujen kohdalla kohonnut arvo puolestaan
johtuu alan joutumisesta mainontaa koskevan
sääntelyn piiriin. Monissa muissa maissa tarvi
taan useita lupia toiminnan harjoittamiseen ja
jopa hintoja on säännelty.

Kuvio 16. Suomi suhteessa verrokkimaihin liikeelämän palvelualojen sääntelyssä vuosina 1996 ja 2003
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Kuvio 17. OECD:n hyödykemarkkinoiden sektorisääntelyn arviointikehikko
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3.4.

Muu hyödykemarkkinoiden
sektorikohtainen sääntely

3.4.1. OECD:n hyödykemarkkinoiden
sektorisääntelyn arvioinnin kehikko

oeCd:n hyödykemarkkinoiden sektorisään
telyn kehikko on nähtävissä kuviossa 17. tar
kastellut sektorit eivät rajoitu palvelutoimi
aloihin, sillä mukana on myös sähkön ja maa
kaasun toimialat. kuten edellä jo todettiin,
näkökulma on samantyyppinen kuin horison
taalisenkin sääntelyn arvioinnissa eli pyrkimyk
senä on etsiä keskeiset kilpailuun vaikuttavat
sektorin sääntelytekijät. alalle tulo, valtio
omistus ja markkinarakenne ovat siten keskei
siä huomion kohteita. oeCd:n sektorisäänte
lyn arviointi ei ole kuitenkaan aivan yhtä hie
nopiirteistä kuin edellä esitetyt uudemmat ar
viointikehikot, joten asiaan tehdään tässä vain
lyhyt esittely.
oeCd:n sektorisääntelyn arvioinnin suu
rimpana vahvuutena on, että tarkastelua on
tehty hyvin pitkään. nykyisin käytettävissä on
kin jo pitkä sektorisääntelyn aikasarja. kuvios
ta 18 on nähtävissä, miten sektorisääntely on
kehittynyt tarkastelujaksolla. Merkittävin taite
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kohta ajoittui 1980luvun loppuun, jonka jäl
keen sääntely on jokaisella sektorilla suhteelli
sen tasaisesti lieventynyt, kun oeCd:ta katso
taan kokonaisuutena. nopeimmin on laskenut
maaliikenteen sääntely. rautatieliikenteessä se
on edelleen suhteellisen laajaa.
suomen suhteellisen sektorisääntelyn kehi
tys ja nykytilanne on yllättävän monimuotoinen
suhteessa muihin oeCdmaihin (ks. liite).
Maakaasun ja rautatieliikenteen osalta sääntely
on suomessa korkeaa ja selvästi oeCd:n kes
kiarvoa suurempaa. Maakaasun osalta on lisäk
si huomattavaa, että ehkäpä ainoana oeCd
maana suomessa sääntelyn määrä ei tällä sek
torilla ole indikaattorin mukaan lainkaan vä
hentynyt pitkän tarkastelujakson kuluessa.
rautatieliikenteen osalta suomi on edelleen
niiden muutamien euroopan maiden joukossa,
jossa mm. alalle tulon sääntely on edelleen kor
keaa. Monet maat ovat tälläkin alalla selvästi
edenneet.
sähkön ja lentoliikenteen sektoreilla sään
telyä on runsaasti purettu suomessa, mutta
samoin on tehty valtaosassa muitakin oeCd
maita. silti olemme suhteellisesti oeCdmai
den keskiarvon edistyneemmällä puolella.

Petri Lehto

Kuvio 18. Hyödykemarkkinoiden sääntely OECDmaissa eräillä sektoreilla vuosina 1975–2003 9
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postin, televiestinnän ja maantieliikenteen
sääntelyn purkamisessa suomi on selvästi
oeCdmaiden kärkijoukossa sääntelyn lieven
tämisen osalta. toisaalta televiestintä ja maan
tieliikenne ovat sektoreita, joilla sääntelyn taso
alkaa olla hyvin alhaisella tasolla kaikkialla eikä
selviä eroja maiden välillä siten enää esiinny.
postin osalta sääntelyn purkaminen ei ole eden
nyt näin pitkälle, mutta aiemmin vallinneet
suuremmat erot sääntelyn tasossa ovat kuiten
kin supistuneet.

Kuviossa on laskettu mukaan myös myöhemmässä vai
heessa OECD:hen liittyneiden maiden (esim. Turkki, Mek
siko, Unkari) lukuja, jotka ovat yleensä selvästi vanhoja
OECDmaita korkeampia. Jos kuviossa siis olisi vain vanho
jen OECDmaiden arvot, sektorisääntelyn aleneminen olisi
vielä esitettyäkin selvempää.

9

3.4.2. Hyödykemarkkinoiden sektorisääntelyn
vaikutuksen arviointi

sääntelyn muutosten seurannan lisäksi mielen
kiintoinen sovelluskohde sektorisääntelyn in
dikaattoreille on sääntelyn vaikutusten (regula
tion impact) arviointi. lähtökohtana tälle ana
lyysille on se huomio, että yhden sektorin sään
tely rajautuu hyvin harvoin pelkästään kysei
seen sektoriin. se ulottuu laajalle koko talou
teen, kun säännellyn toimialan tuotosta käyte
tään välipanoksina muiden toimialojen tuotan
nossa. ääritapauksessa joidenkin toimialojen
likimain koko tuotos voidaan käyttää panoksi
na muiden toimialojen tuotoksessa. jos esimer
kiksi korkea sääntely merkitsee korkeaa hinta
tasoa jollakin toimialalla, tämä välittyy korkeina
panoshintoina suoraan muille toimialoille.
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oeCd on analysoinut sääntelyn vaikutusta
39 sektorille 21 oeCdmaassa samalle tarkas
telujaksolle, jota sektorisääntelyn indikaattorit
koskevat (1975–2003). Mukana on myös kau
pan ja liikeelämän palvelujen sääntely, mutta
vain niiltä kahdelta vuodelta, joilta aineistoa on
kerätty. rahoitusalan sääntely, jota on käsitelty
suppeahkosti muissa oeCd:n tutkimuksissa,
on myös liitetty mukaan.
sektorisääntelyn vaikutuksen indikaattorit
kootaan laskemalla vuosittaisten panostuotos
aineistojen avulla kunkin sektorin muilta sek
toreilta panoksina välittyvän sääntelyn määrä.
Mukana on siis myös tarkastellun sektorin
oman sääntelyn määrä.
koska sektorisääntelyn indikaattoreita ei
ole kerätty jokaiselta sektorilta, sääntelyn mää
rä korostuu niillä sektoreilla, joilta aineistoa on
kerätty. näin ollen voisi olettaa, että toimialo
jen välinen sääntelyvaikutusten vertailu on mel
ko vaikeaa ja pikemminkin kannattaa keskittyä
sääntelyvaikutusten seurantaan yhden sektorin
osalta yli tarkastelujakson. Vertailu on joka ta
pauksessa hyvin vaikeaa sellaisten sektorien
välillä, joilta aineistoa on kerätty ja joilta näin
ei ole tehty.
oeCd:n sektorisääntelyn indikaattoreita
voidaan käyttää sen arvioimiseksi, kuinka mer
kittäviä sääntelyn vaikutukset ovat suurimmil
laan olleet ja kuinka paljon nämä ovat vuosien
kuluessa lieventyneet. Maakohtaisia vertailuja
voidaan tehdä, ottaen kuitenkin huomioon
edellä mainitut puutteet.
oeCd:n sektorisääntelyn vaikutusten indi
kaattorit on laskettu siten, että ensin on paikal
listettu sektori, joka saa korkeimman mahdol
lisen indikaattorin arvon. korkeimmat arvot
saavutettiin vuonna 1975. korkein luku on tä
män jälkeen skaalattu siten, että se saa arvon 1.
seuraavaksi kukin sektori kunakin vuotena on
474

Kuvio 19. Sektorisääntelyn kokonaisvaikutukset OECD
maissa 1975 ja 2003
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aineistolähde: oeCd product Market regulation da
tabase.

skaalattu samalla arvolla vertailtavuuden säilyt
tämiseksi.
kuviossa 19 on laskettu tarkastelujakson
ääripäiden kohdalla kunkin maan sektoreiden
sääntelyn kokonaisvaikutukset. tässä on siis
laskettu yhteen kaikkien tarkastelun kohteena
olleiden sektoreiden oma ja muualta panoksina
tuleva sääntely. kuviosta voidaan nähdä, että
sääntelyn vaikutukset ovat selvästi vähentyneet,
mutta eivät suinkaan kokonaan poistuneet.
eräät vielä 1975 korkean sektorisääntelyn
maat, kuten isoBritannia, ovat kuitenkin on

Petri Lehto

nistuneet puolittamaan sääntelyn vaikutukset,
kun taas eräät aiemmin sääntelyltään vähäisem
mät maat, kuten sveitsi ja kanada, eivät ole
kyenneet alentamaan vaikutuksia kuin nimeksi.
suomi on vertailussa keskitien kulkija, sillä
sääntelyn vaikutukset ovat maassamme kumpa
nakin vuotena keskiluokkaa. huomionarvoista
on ruotsin ja tanskan kuuluminen oeCd
maiden ehdottomaan eliittiin vuonna 2003.

4.

Sääntelyn ja taloudellisen
suorituskyvyn yhteydestä

käytännössä käyttäytymiseen vaikuttavia. oma
lukunsa mutkistavissa tekijöissä on lisäksi se,
että kausaliteetteja ja tekijöiden välisiä mahdol
lisia takaisinkytkentöjä ei pyritäkään selvittä
mään. asiassa ikään kuin lähdetään siitä olet
tamuksesta, että sääntely määrää suorituskyvyn,
eikä muita näkökohtia huomioida.
seuraavassa tehdään lyhyt katsaus oeCd:n
keskeisiin löydöksiin sääntelyn ja suorituskyvyn
välisistä yhteyksistä.
4.2.

Hyödykemarkkinoiden sääntely ja
tuottavuus

4.1. Lähtökohtia

4.2.1. Kokonaistuottavuus

sen lisäksi, että sääntelypuitteiden analysointi
voi olla tärkeä itseisarvo, liittyyhän aihe kilpai
lun ja yleisemminkin hyödykemarkkinoiden
toimivuuteen, oeCd on pyrkinyt yhdistämään
pMrindikaattorit talouden suorituskyvyn ana
lyysiin. tavoitteena on ollut pyrkiä löytämään
yhteyksiä sääntelyn ja tuottavuuden kasvun vä
lillä. tässä suhteessa kyse on eräästä tärkeim
mistä, mutta ytimeltään heikoimmin tunnetuis
ta elinkeino ja talouspolitiikan alueista.
sääntelyn ja suorituskyvyn välistä yhteyttä
ei ole helppo analysoida – muutenhan aihetta
olisi kaluttu vaikka kuinka. perimmiltään aihe
on tietysti haastava siinä mielessä, että jos näi
den kahden asian välillä uskotaan esiintyvän
riippuvaisuuksia, ne olisivat hypoteesin mu
kaan niin voimakkaita, että sääntelyn eroavai
suudet heijastuisivat eroina tuottavuudessa.
tämä merkitsisi hyvin voimakasta yhteyttä.
oeCd:n sääntelyindikaattorien kannalta tilan
netta mutkistaa se, että sääntelyindikaattorit
mittaavat lopulta lähinnä määrällisiä eivätkä
laadullisia tekijöitä. tällöin indikaattorit eivät
sisällä kaikkia sellaisia sääntelyyn liittyviä nä
kökohtia, jotka voivat monessa suhteessa olla

taloudellisen kasvun kannalta tärkein säänte
lyn vaikutuskohde on tietysti tuottavuus. pe
riaatteessa hyödykemarkkinoiden sääntelyn
voidaan olettaa vaikuttavan talouden funda
mentteihin, resurssien allokaatioon ja rakenne
muutoksen nopeuteen. Mitään ”yleismaailmal
lista” tutkimustulosta tästä ei kuitenkaan ole
esittää, vaan tämä taloustieteilijöiden ”vallitse
va” kanta perustuu vuosien saatossa kertyneis
tä empiirisistä ja teoreettisista tutkimuksista
syntyneeseen yleiskuvaan. nämä tulokset ovat
myös oeCd:n lähtökohtana sääntelyn talou
dellisten vaikutusten analyysissä.
eräs mielenkiintoisimmista järjestön teke
mistä analyyseistä koskee sääntelyn ja koko
naistuottavuuden välistä yhteyttä. 1990luvulla
huomattiin kokonaistuottavuuden alkavan kat
taa aiempaa suuremman osan työvoiman tuot
tavuudesta eräissä maissa (ml. suomi), mikä
liitettiin usein iCt:n vaikutuksiin taloudessa ja
yhteiskunnassa. kokonaistuottavuuden tulkit
tiin tässä yhteydessä liittyvän talouksien erilai
siin valmiuksiin saada hyötyjä iCt:stä – sekä
investointien välityksellä että sen käytössä. ko
konaistuottavuuden kasvun katsottiin siten
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Kuvio 20. Hyödykemarkkinoiden sääntely ja kokonaistuottavuuden kasvu
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lähde: nicoletti ja scarpetta (2005).

liittyvän teknisen kehityksen, tehokkuuden ja
uudistumiskyvyn voimistumiseen. lisäksi otak
suttiin, että mitä joustavammat hyödykemark
kinat tällaisessa tilanteessa ovat, sitä selvempiä
vaikutukset ovat – vaikutusten leviäminen ta
loudessa on tällöin nopeaa. iCt:n hyödyt siten
ikään kuin vahvistuivat alhaisen hyödykemark
kinoiden sääntelyn tilanteessa.
kuviossa 20 esitetään tyypillinen järjestön
käyttämä diagrammi sääntelyä koskevan poli
tiikan ja tuottavuuden yhteydestä. sääntelyn ja
tuottavuuden riippuvuuksien osalta ne ovat
usein selvästi tarkoitushakuisia, mutta huomioi
tuna analyysin edellä todettu haasteellisuus,
tämä lienee ymmärrettävää.
horisontaaliselle akselille on sijoitettu sään
telyn määrä vuonna 1998 ja vertikaaliselle ak
selille kokonaistuottavuuden kasvun muutos.
Vuoden 1998 käyttäminen sääntelyn vertailu
476

kohtana on kokonaistuottavuuden kasvun
muutoksen vertailukohtaan suhteutettuna hy
vin myöhäinen ajankohta, mutta sitä voinee
perustella sillä, että sääntelyssä pidemmälle
edenneet maat ovat toteuttaneet hyödykemark
kinoiden reformejaan jo hyvän aikaa ennen
vuotta 1998. kokonaistuottavuuden kasvun
kiihtymisen osalta on todettu vuoden 1990 ol
leen selvimmän muutosajankohdan, mikä saat
taa ilmentää iCtinvestointien kasvun lisäksi
myös hyödykemarkkinoiden sääntelyn refor
meja, jotka esimerkiksi sektoritasolla alkoivat
toden teolla 1980luvun lopulla. huomioitavaa
on myös, että sääntelyn osalta mukana on vain
sisäinen sääntely (valtion markkinaohjaus ja
yrittäjyyden esteet).
kokonaistuottavuuden kasvun kiihtyminen
ja hyödykemarkkinoiden sääntelyn purkami
nen näyttäisivät olevan analyysin mukaan toi

Petri Lehto

Kuvio 21. Hyödykemarkkinoiden sääntely ja työn tuottavuuden kasvun kiihtyminen
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lähde: Conway, de rosa, nicoletti ja steiner (2006).

siinsa yhteydessä, myös tilastollisesti merkitse
vällä tavalla. kun katsoo mitkä maat ovat hyö
tyjien joukossa – anglosaksiset maat ja pohjois
maat – voinee päätellä, että alhainen sääntely
on nopeuttanut kokonaistuottavuuden kas
vua.
4.2.2. Työn tuottavuus

seuraavassa korrelaatioanalyysissä on hyödyn
netty kappaleessa 3.4 esitettyjä sektorisääntelyn
indikaattoreita (kuvio 21). kuviossa on verrat
tu työn tuottavuuden kiihtymisessä tapahtu
nutta muutosta 1990luvun puolivälistä lukien
ja keskimääräistä sääntelyä niillä eiteollisilla
toimialoilla, joita sektorisääntelyn indikaattorit
koskevat.
kuviossa löydetään jälleen vahva yhteys
sääntelyn ja tuottavuuden välille. korrelaatio

antaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
samanlaisen viestin kuin kokonaistuottavuuden
tarkastelu: etupäässä anglosaksiset maat, joissa
sääntely on ollut muita maita vähäisempää,
ovat kyenneet kiihdyttämään työn tuottavuu
den kasvuaan. Vertailuajankohta osuu suomen
osalta lamavuosille, millä on vaikutuksensa
suomen asemoitumiseen.
4.2.3. Tieto- ja viestintäteknologioiden
diffuusio

erilaisten sääntelyä koskevien analyysiensä jou
kossa suurinta huomiota oeCd on toistaisek
si saanut sääntelyn vaikutuksia tieto ja viestin
täteknologioiden (iCt) diffuusioon selvittä
neellä tutkimuksellaan. periaatteessa voitaisiin
olettaa, että sääntelyllä on kilpailun välityksellä
vaikutusta siihen, miten uudet (tuottavuutta
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Kuvio 22. Hyödykemarkkinoiden sääntely ja ICT:n diffuusio
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lähde: Conway, de rosa, nicoletti ja steiner (2006).

kasvattavat) teknologiat, tässä tapauksessa iCt,
leviävät käyttäjien keskuudessa. Mitä hitaam
paa tämä diffuusio on, sitä heikommin tekno
logioiden odotettu tuottavuushyöty tulee hyö
dynnettyä. oeCd selvittikin sitä, näyttääkö
sääntely vähentävän iCtinvestointeja sellaisil
la palvelualoilla, jotka käyttävät – tai joiden
pitäisi käyttää – runsaasti iCt:tä (kauppa, ra
hoitus, liikeelämän palvelut).
korrelaatioanalyysi osoitti, että alhaisempi
sääntely näyttäisi johtavan korkeampiin iCt
investointeihin (ks. kuvio 22). tutut maat ovat
hyötyjien joukossa.

5. Johtopäätökset
hyödykemarkkinoiden sääntely määrää olo
suhteet markkinakilpailulle. alalle pääsyä estä
vä lainsäädäntö, toimivien yritysten keinotekoi
478

nen suojelu, valtion voimakas markkinaohjaus
ja yritysten korkea hallinnollinen taakka ovat
haitallista sääntelyä tyypillisimmillään. koska
kilpailulla on merkittävä vaikutus rakennemuu
toksen nopeuteen sekä innovaatio ja uusien
teknologioiden käyttöönoton kannustimiin,
sääntelyn määrä ja laatu vaikuttavat suoraan
yritysten kilpailukykyyn. yritystoiminnan kaut
ta sääntely vaikuttaa koko talouden suoritusky
kyyn ja kansalaisten hyvinvointiin.
oeCd:n sääntelyindikaattoriaineisto on
pisimmälle viety yritys saattaa maiden väliset
sääntelyolosuhteiden erot vertailtavaan muo
toon. koska sääntely on hyvin monimuotoista
ja siksi menetelmällisesti hyvin haastavaa, yk
sinkertaistuksia ja yleistyksiä on pakko tehdä.
Vertailu – puutteineenkin – paljastaa sääntelyn
määrässä ja kohdennuksessa suuria eroja mai
den välillä.

Petri Lehto

Vallitsevan käsityksen mukaan sääntelyllä ja
taloudellisella suorituskyvyllä on yhteyksiä. kau
saliteetin uskotaan menevän niin, että toimin
tapuitteisto määrää suorituskykyä. oeCd:n
selvityksetkin antavat viitteitä siitä, että säänte
lypuitteitaan reformoineet maat ovat myös me
nestyneet taloudellisesti muita maita parem
min. koska teollisuusmaat ovat jatkuvasti muo
kanneet sääntelyympäristöjään kilpailu ja
yrittäjyysmyönteisempään suuntaan, nekin tun
tuvat uskovan tähän vaikutusketjuun.
taloudellisen kasvun kannalta ei siten ole
yhdentekevää, minkälaista sääntelyä harjoite
taan. tämä koskee myös ns. kotimarkkinoiden
sääntelyä, joka yhtäältä itsessään vaikuttaa ta
louden suorituskykyyn ja toisaalta vaikuttaa
siihen myös välillisesti muiden toimialojen
kautta. arvioitaessa kansallisista lähtökohdista
toimialojen sääntelyn uudistamista, tämä tulisi
kin järjestelmällisesti pohjata kattavaan kan
sainväliseen vertailuun. kansainvälinen pers
pektiivi voi esimerkiksi osoittaa, että vaikka
kansallisesti pyritään parantamaan sääntelyolo
suhteita, kilpailijamaat voivat tehdä samanai
kaisesti vielä suurempia reformeja, jolloin kan
sallinen sääntelypuitteisto – uudistustyöstä
huolimatta – jää muista jälkeen. koska korkea
sääntely vaikeuttaa enemmän pienten kuin
suurten markkinoiden toimintaa, pienille mail
le on eduksi sijoittua sääntelyn uudistajien
joukkoon.
teollisuudessa sääntelyä on kansainvälisen
kilpailun voimistumisen vaikutuksesta yhden
mukaistettu viimeisten vuosikymmenten kulu
essa. sääntelypuitteissa nykyisin havaittavat
erot koskevatkin lähinnä eroja palvelualojen
sääntelyssä. talouden kilpailukykyä voidaan

siten parantaa etupäässä palvelualojen säänte
lyn uudistamisella.
hyödykemarkkinoiden sääntelypuitteet
ovat osa yritysten yleistä toimintaympäristöä.
suomessa on jo pitkään elinkeinopolitiikassa
pyritty siihen, että toimintaympäristö tarjoaisi
yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyiset olo
suhteet kehittää toimintaansa. hyödykemark
kinoiden sääntelyn osalta tämä tavoite jää osit
tain saavuttamatta. Vaikka suomessa yritystoi
minnan sääntelypuitteet vaikuttavat yleisesti
ottaen parantuneen ajanjaksolla 1998–2003,
suomea ei silti voida kutsua – ehkä hieman yl
lättäen – erityisen liberaaliksi maaksi sääntelyn
vähäisyyden suhteen, vaan olemme pikemmin
kin keskikastia. parhaiden maiden ryhmään
kuuluvat anglosaksiset maat ja kaksi pohjois
maata – ruotsi ja tanska.
oeCd:n indikaattoreilla tarkasteltuna suo
men jälkeenjääneisyyttä selittävät etenkin val
tion yhtiöomistuksen korkea määrä ja sen toi
mialoittainen laajuus. sitä vastoin yrittäjyyden
esteissä, joiden osalta sijoituimme vielä vuonna
1998 korkeintaan keskimääräisesti, suomen
suhteellinen asema on merkittävästi parantu
nut, ja kuulummekin jo eturivin maihin. aloit
tavien yritysten hallinnollista taakkaa tulisi
tästä huolimatta edelleen madaltaa.
sektorisääntelyn suhteen suomen tilanne
vaihtelee voimakkaasti sektorista toiseen. useil
la sektoreilla (liikeelämän palvelut, sähkö,
posti, televiestintä, maantiekuljetukset, lento
liikenne) olemme kärkikaartissa tai hyvin lähel
lä sitä. Vähittäiskaupan, maakaasun ja rautatie
liikenteen sääntelyn osalta olemme kuitenkin
selvästi oeCd:n keskiarvoa jäljessä. 
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aineistolähde: oeCd product Market regulation database.
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