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Budjettituen antaminen köyhien ja korruptoi-
tuneiden maiden hallituksille on ”mieletöntä 
hyväuskoisuutta”, linjasi kulttuurihistorian ja 
sosiologian dosentti Jari Ehrnrooth Helsingin 
Sanomien haastattelussa elokuussa 2016 (HS 
18.8.2016).  Muutama vuosi sitten pankkiiri 
Björn Walhroos oli Suomen Kuvalehden haas-
tattelussa kehitysavusta puhuessaan puolestaan 
sitä mieltä, että ”olemme 50 vuotta heittäneet 
rahaa Kankkulan kaivoon” (SK 19.3.2010). 
Wahlroosin ajattelun taustalla on kansainvälisiä 
bestsellereitä kirjoittaneen ekonomisti Dambi-
sa Moyon apukritiikki, jonka mukaan annettu 
kehitysapu on paitsi turhaa, se on myös haital-
lista sitä saaville maille: apu on tuottanut riip-
puvuutta, rohkaissut korruptiota ja lopulta 
tehnyt pysyväksi huonon hallinnon ja köyhyy-
den (Moyo 2009).

Kehitysavun kritisoiminen ei ole uutta. 
Apua on kritisoitu tehottomaksi lähes koko sen 
viisikymmenvuotisen historian ajan. Kehitys-

avun kriitikot käyttävät apujärjestelmän ongel-
mia perustelemaan sitä, että koko avusta pitäi-
si luopua. Viimeaikainen tutkimustieto kuiten-
kin viittaa siihen, että avulla on ollut positiivi-
sempi vaikutus kehitykseen, talouskasvuun ja 
köyhyyden vähentämiseen kuin mitä aikaisem-
pi tutkimus on antanut ymmärtää (Arndt ym. 
2015; Glennie ja  Sumners 2014;  Mekasha ja 
Tarp 2013).

Osallistun tähän keskusteluun avun tehok-
kuudesta väitöskirjani kolmessa ensimmäisessä 
artikkelissa, joissa tarkastelen yleisen budjetti-
tuen jakoperusteita ja sen vaikutuksia vastaan-
ottavan maan talouskehitykselle ja valtionhal-
linnon rahankäytölle. Yleinen budjettituki on 
kehitysapua, joka maksetaan suoraan avunsaa-
jamaan valtion kassaan. Sieltä vastaanottaja-
maan hallitus käyttää rahat budjetin osana 
omien mieltymystensä mukaan. Budjettituki 
kattaa noin kymmenesosan kaikesta teollisuus-
maiden antamasta kehitysavusta. Aina viime 
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vuoteen asti Suomi pyrki lisäämään budjettitu-
en osuutta projektien ohella, mutta nykyisen 
hallituksen budjettileikkausten jälkeen Suo-
men antama budjettituki on kokonaan lakkau-
tettu.

2000-luvulla yleistynyttä budjettitukea on 
tutkittu huomattavasti vähemmän kuin muita 
avun muotoja. Onkin ajankohtaista kysyä, mi-
ten yleisen budjettituen vaikuttavuutta voisi 
mitata.  Budjettituki on nimittäin kaikkea 
muuta kuin läpinäkyvä. On erittäin hankalaa 
osoittaa, että jokin asia avunsaajamaassa on 
tapahtunut juuri budjettituen ansiota. Tämä 
aiheuttaa tervettäkin epäilyä varojen väärin-
käytöstä. Budjettituen arviointi on vaikeaa 
myös, koska siihen liittyy samat valikoitumisen 
tuomat harhat kuin muuhunkin kehitysapuun. 
Apua saaviksi maiksi saattavat valikoitua juuri 
kehityspotentiaalisemmat maat (tai päinvas-
toin), jolloin maitten välisessä vertailussa näky-
vät lähinnä valikoitumisen tuomat erot pikem-
min kuin kehitysavun ansioilla saavutetut erot. 

Tarkastelen tutkimuksessani erityisesti ter-
veysmenojen kehitystä ja vaikuttavuutta. Pyrin 
poistamaan valikoitumisesta tulevan harhan 
kahden eri menetelmän avulla. Maatason esti-
moinneissa käytetään tarjontapuolen instru-
menttia (Dreher ja Langlotz 2015; Arnt ym. 
2010) ja maakohtaisessa tarkastelussa synteet-
tistä kontrollia (Abadie 2003; Abadie ym. 
2010). 

Väitöskirja tulokset osoittavat, että kehitys-
avun jakoperusteissa on tapahtunut selvä muu-
tos vuosituhannen vaihteessa, jolloin budjetti-
tuki otettiin käyttöön. Jakoperusteissa koros-
tuvat nykyisin aiempaa enemmän saajamaan 
tarpeet, ja toisaalta aiempaa vähemmän avun-
antajamaan omat kaupalliset intressit. Budjet-
tituen yhteys talouskasvuun vaikuttaa tulosten 
valossa olleen positiivinen. Budjettitukea saa-

vat maat käyttävät keskimääräistä suuremman 
osan budjettinsa varoista terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen verrattuna maihin, jotka saavat 
kehitysapua muussa muodossa. Avunantaja-
maiden ja budjettitukea saavien maiden tavoit-
teet ovat siis ainakin keskimäärin olleet yhte-
neviä, ja tukea on käytetty juuri köyhyyttä 
alentavien sektorien rahoitukseen avunantaja-
maiden toiveiden mukaisesti. 

Tutkin lisäksi budjettituen vaikutusta ter-
veysmenoihin budjettitukea eniten saavien 
maiden keskuudessa ja käytän siihen synteetti-
sen kontrollin menetelmää, joka mahdollistaa 
maakohtaisen tarkastelun ja kontrafaktuaalin 
määrittelemisen. Menetelmässä imitoidaan 
koeasetelmaa rakentamalla tarkasteltavalle 
maalle synteettinen kontrolliryhmä. Sen sijaan, 
että esimerkiksi Tansaniaa verrattaisiin suo-
raan johonkin toiseen maahan, verrokkimaista 
rakennetaan menetelmän avulla synteettinen 
Tansania, jonka kehitys jäljittelee Tansanian 
kehitystä ennen budjettitukea. Tulosten perus-
teella vaikuttaa siltä, että budjettituen vaikutus 
terveysmenoihin onkin hyvin heterogeenista 
eli vaihtelee paljon jopa näiden eniten apua 
saavien maiden keskuudessa. 

Tarkastelen myös vastasyntyneiden kuollei-
suutta niissä maissa, joissa terveyssektorin ra-
hoitus on kasvanut, sillä pelkkä rahoituksen 
ohjaaminen ”oikeille” sektoreille ei tietenkään 
vielä takaa, että annettu raha menee järkevään 
köyhyyttä estävään toimintaan. Vastasyntynei-
den kuolleisuutta voi pitää mittarina, joka rea-
goi nopeasti terveydenhuollon saatavuuden tai 
laadun parantumiseen tai huonontumiseen. 
Niissä maissa, joissa terveysmenot ovat kasva-
neet budjettituen seurauksena, myös vastasyn-
tyneiden kuolleisuus on laskenut selkeästi 
enemmän kuin muunlaista apua saaneissa 
maissa. Tuloksen voi tulkita kertovan siitä, että 
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terveydenhuoltoon allokoidulla lisärahalla on 
ainakin osittain tehty oikeita asioita.  

Väitöskirjan neljäs artikkeli keskittyy tar-
kastelemaan kehityksen rahoitusta hieman eri 
näkökulmasta eli kansallisista verojärjestelmis-
tä käsin. Se tarjoaa ensimmäiset laatuaan ole-
vat estimoinnit arvonlisäveron käyttöönoton 
vaikutuksista tuloeroihin makrotasolla. YK:n 
kestävän kehityksen vuosituhattavoitteiden en-
simmäisenä tavoitteena on poistaa maailmasta 
köyhyys sen kaikissa muodoissa vuoteen 2030 
mennessä. Tämän tavoitteen toteutuminen tu-
lee vaatimaan esimerkiksi sosiaaliturvajärjes-
telmien luomista kehittyvissä maissa, mihin 
tarvitaan toimivia kansallisia verojärjestelmiä. 
Kehitysapu vuosittaisine vaihteluineen sovel-
tuu huonosti tämän tyyppisen kehityksen ra-
hoittamiseen.

Arvonlisäveron käyttöönotto on ollut yksi 
tärkeimmistä mutta myös kiistanalaisimmista 
veropolitiikan instrumenteista. Toisaalta ar-
vonlisäveroa pidetään erityisesti hyödyllisenä 
valtion tulojen kasvattajana, mutta toisaalta 
sitä syytetään regressiivisyydestä (Keen ja 
Lockwood 2010; Emran ja Stiglitz 2007; Bird 
ja Zolt 2005; Gemmell ja Morrissey 2005). 

Väitöskirjan tulosten perusteella vaikuttaa 
siltä, että arvonlisäveron käyttöönotto on kas-
vattanut tuloeroja silloin, kun tarkastellaan 
käytettävissä olevien tulojen suhteellista jakau-
tumista. Toisaalta pelko regressiivisyydestä voi 
olla liioiteltu, sillä kun tarkastellaan tulonja-
koindeksiä, jossa näkyy myös arvonlisäveron 
alennusluokkien vaikutukset kulutuskäyttäy-
tymiseen, niin arvonlisävero ei vaikuta olleen 
juurikaan aikaisempia verojärjestelmiä regres-
siivisempi. Arvonlisäveron vaikutukset valtion 
tuloihin eivät tulosten mukaan ole yhtä positii-
visia kuin mitä aikaisemmat tutkimukset ovat 
väittäneet. 

Keskustelu kehitysrahoituksen tehokkuu-
desta on ajankohtaisempi tänään kuin koskaan 
ennen mutta hieman eri syistä kuin aikaisem-
min. Ensinnäkin voidaan kysyä, onko kehitys-
apu enää tärkeä ja relevantti kehitysrahoituk-
sen muoto niille maille, joita ei voida enää pi-
tää äärimmäisen köyhinä. Näissä maissa 
toimivat kansalliset veroratkaisut ovat nousseet 
tärkeiksi teemoiksi. Toiseksi globaali talousti-
lanne on jo vaikuttanut avunantajamaiden ke-
hitysapubudjettien pienenemiseen. Vähenevien 
resurssien kohdentaminen ja hyvin erilaiset 
avunsaajamaiden ryhmät ja tarpeet vaativat 
tietoa toimivista rahoitusmalleista kussakin 
tilanteessa. Toistaiseksi julkisen keskustelun 
keskittyminen kehitysavun määrään on valitet-
tavasti vienyt päähuomion siltä, että olisi kes-
kitytty seuraamaan sitä, mitä avulla todella 
voitaisiin saada aikaan – vaikka pienimmillä-
kin määrillä.

Rahan Kankkulan kaivoon heittäminen ei 
liene kenenkään tavoitteena. Niinpä olisi tär-
keää, että Suomessa tuettaisiin kehitysrahoi-
tuksen tehokkuutta tarkastelevaa analyyttista 
tutkimusta. Väitöskirjassani pyrin pieneltä 
osalta edistämään metodologista osaamista ar-
vioida erilaisten kehitysrahoitusmuotojen vai-
kuttavuutta. □
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