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1 Johdanto

Pohjoismaisia paikallisen julkistalouden (local public finance) konferensseja on
järjestetty vuodesta 1995. Siihen aikaan Tampereen yliopiston kunnallistalouden
professorina toimineen Heikki A. Loikkasen käynnistämänä. Hän kokosi konfe-
renssin tieteellisen komitean, johon ovat alusta lähtien kuuluneet hänen lisäkseen
professori Thomas Aronsson (Uumajan yliopisto, Ruotsi), johtaja Nils Groes
(AKF, Tanska)  ja professori Jørn Rattsø (Trondheimin ylipisto, Norja). Ensim-
mäinen konferenssi järjestettiin Kööpenhaminan lähistöllä Tisvildelejessä,
AKF:n toimiessa paikallisena pääjärjestäjänä. Sen jälkeen konferenssi on järjes-
tetty Tampereella 1996, Oslossa 1998, Lundissa 1999 ja ”toisen kierroksen”
aluksi jälleen Kööpenhaminan naapurissa Gentoftessa (lokakuu 2000). Tampe-
reen konferenssista lähtien niihin on kutsuttu pääesityksen (keynote speech) pi-
täjät, joina ovat toimineet (aikajärjestyksessä) professorit David Wildasin (USA),
Ann Case (USA), David Boadway (Kanada) ja Stephen Bailey (Skotlanti). Myös
osallistujista osa on ollut aina Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Tässä raportissa tehdään yhteenveto 6. pohjoismaisen paikallisen julkistalouden
konferenssissa esitetyistä tutkimuksista ja kuvataan lyhyesti konferenssin yleistä
antia. Konferenssi pidettiin Helsingissä Kuntaliiton tiloissa 5-6.11.2001. Järjes-
täjätahoina toimivat Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos, VATT ja
Kuntaliitto ja järjestäjinä Heikki A. Loikkanen Helsingin yliopistosta ja Antti
Moisio VATT:sta. Osallistujia oli noin 50 pääasiassa eri pohjoismaista. Osallis-
tujia oli ensi kertaa myös Baltian maista. Kaukaisin vieras oli Kanadasta. Konfe-
renssissa esitettiin 13 tutkimusta. Tämän lisäksi ns. poster-esityksiä oli 8.
Pääesityksen piti professori John M. Quigley Berkeleyn yliopistosta Yhdysval-
loista. Yleisimpiä aiheita olivat kuntien rahoitusasema ja sääntely sekä asunto-
markkinat. Pääosa tutkimuksista oli luonteeltaan empiirisiä; useimmiten niissä
testattiin teoreettisten mallien tuottamia hypoteeseja ekonometristen mallien
tuottamien tulosten avulla.

Osa tutkimuksista on vielä keskeneräisiä. Jos haluatte viitata johonkin tässä esi-
tetyistä tutkimuksista, kääntykää alkuperäislähteen puoleen. Tämä yhteenveto
perustuu konferenssissa esitettyihin versioihin. Yhteenvedon kirjoittajat vastaavat
siinä esiintyvistä mahdollisista väärinymmärryksistä ja käännösvirheistä.
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2 Esitykset

2.1 Mønnesland, Jan (NIBR, Norja): Kunnalliset
tulonsiirtojärjestelmät Pohjoismaissa: vertaileva tutkimus

Niin sanotun suppean aluepolitiikan piiriin kuuluvat kannustinmekanismit saavat
suuremman huomion aluepoliittisessa keskustelussa kuin kunnalliset tulonsiirto-
järjestelmät, vaikka jälkimmäiset siirtävät taloudellisia resursseja alueiden välillä
enemmän kuin aluepoliittiset ohjelmat. Mønnesland kuvaa lyhyesti eri Pohjois-
maiden kunnallisten tulonsiirtojärjestelmien, eli valtionapujärjestelmien ja tulo-
pohjan tasaus-järjestelmien, muotoa ja suuruutta. Tähän liittyen hän vertailee
kuntien tulo- ja menorakenteita, sekä keskushallinnon (valtio) kunnille kanavoi-
man rahoituksen muotoja ja osuuksia. Hän havaitsee niissä suurta vaihtelua
Pohjoismaiden välillä, vaikka niiden järjestelmien tavoitteet ovat samanlaisia.
Eräs ero maiden välillä on se, että Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on verotusoi-
keudellinen välitaso (fylkeskommun, länskommun, amtskommun), jota Islannis-
sa ja Suomessa ei ole. Valtionapujärjestelmät ja tulopohjan tasausjärjestelmät
näissä kolmessa maassa koskevat paitsi kuntia myös välitasoa. Seuraavassa pu-
hutaan kuitenkin yleisnimikkeellä kunnat tarkoittaen molempia tasoja ko. maissa,
joissa on 3-portainen järjestelmä.

Tulopohjan tasausjärjestelmät ja valtionapujärjestelmät pyrkivät tasoittamaan
eroja paikallisissa tulonhankkimismahdollisuuksissa ja kompensoimaan julkisten
palveluiden alueellisista tarve-eroista johtuvaa taloudellista rasitusta. Jälkimmäi-
sen tavoitteen liittyen valtionapumallit ottavat huomioon sosiaalisia ja demograa-
fisia tekijöitä, jotka vaikuttavat palvelutarpeisiin.

Mønnesland tarkastelee artikkelissaan tulopohjan tasausjärjestelmiä pyrkien ar-
vioimaan maiden eroja siinä, missä määrin ne tasoittavat alue-eroja. Tämän lisäk-
si hän käsittelee valtionapujärjestelmien eroja erityisesti sosiaalisten ja
demograafisten tekijöiden painotuksessa ja arvioi niiden alueellisia hyvinvointi-
vaikutuksia. Näiden lisäksi hän vertailee tutkimuksessaan eri järjestelmien tar-
koittamatonta, eli ohjelmien viralliseen tavoitteeseen kuulumatonta alueellista
tulonjakovaikutusta. Mønneslandin esitys on luonteeltaan järjestelmien perusra-
kenteita ja suuruussuhteita kuvaileva. Tutkimus ei sisällä analyyttistä tarkastelua
tai suoranaisia laskelmia eri järjestelmien tulonjakovaikutuksista.

Yhteistä maille oli se, että niissä kaikissa on kaikissa erilliset uudelleenjakojär-
jestelmät, joilla tasoitetaan kuntien tulopohjaeroja ja valtionapujärjestelmät, joilla
tasoitetaan palvelutarve-eroista johtuvia menopaineita kuntien kesken. Islantia
lukuun ottamatta molempien järjestelmien yhdessä tuottama lopputulos makse-
taan yleisinä valtionapuina. Kaikissa muissa maissa määrärahojen jakoperusteena
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kuntien kesken on väestömäärä, mutta Tanskassa muista poiketen järjestelmän
jakoperustana oli veropohja.

Ruotsissa on korkein tavoitetaso alueellisten tulopohjaerojen tasaamisen suhteen.
Siellä köyhimmän kunnan tulopohja pyritään nostamaan tasauksen avulla noin 98
% kuntien keskiarvosta. Islannissa vastaava taso on alle 95 %, Suomessa 90 %.
Norjassa ja Tanskassa virallista tavoitetta ei ole, mutta käytännössä Norja on vä-
hän Suomen alapuolella ja Tanskassa taso on matalin.

Menotarpeen erojen tasoittamista on vaikeampi verrata. Voidaan kuitenkin ver-
rata sitä millaisia elementtejä on painotettu eri maissa. Esimerkiksi miten demo-
grafiset ja sosiaaliset tekijät ja miten keskus(esim. asuminen ja ruuhkat)- tai
periferia(esim. kuljetuskustannukset ja pienet palveluyksiköt)-alueorientoituneet
tekijät painottuvat. Tanskassa painotetaan eniten sosiaalisia indikaattoreita, joi-
den joukossa keskusorientoituneet tekijät ovat tärkeämpiä. Ruotsin järjestelmässä
painotetaan enemmän periferiaorientoituneita tekijöitä, kuin Tanskassa ja Norjas-
sa, mutta Norjassa eksplisiittiset suorat tuet periferioille tasoittavat eroa. Suomes-
sa ei-demograafiset indikaattorit ovat periferiaorientoituneita, sekä yleisessä, että
kohdennetussa tuessa. Islannissa periferioita tuetaan voimakkaimmin.

2.2 Chandler, Mark (EuroFaculty, Vilnan yliopisto): Julkisen
valinnan näkökulma kunnalliseen rahoitukseen
siirtymätaloudessa

Chandler tutkii valtion budjetista kunnille myönnettäviä määrärahoja julkisen
valinnan mallien pohjalta. Perusajatuksena teoriassa on, että poliittiset päättäjät
tekevät päätöksiä, jotka maksimoivat heidän uudelleenvalintansa todennäköisyy-
den. Chandler testaa hypoteesejaan Liettuaa koskevalla aineistolla sekä kunnan
saamia kokonaismäärärahoja että per capita määrärahoja keskeisenä indikaatto-
reina pitäen. Näitä hän selittää muun muassa asukaslukua ja sen koostumusta,
tuloja, verotusta ja poliittista tilannetta kuvaavilla muuttujilla. Aineisto kattaa
kolme vuotta. Menetelmänä ovat LSDV (least squares dummy variable) ja SUR
(seemingly unrelated regressions) mallit sekä lisäksi painotettu pienimmän neliö-
summan versio heteroskedastisuus korjattuna. Chandlerin empiiriset tulokset
vaihtelevat mallista toiseen ja eivät ole muutenkaan selviä. LSDV mallin tulokset
eivät ole robusteja ja siinä esiintyy spatiaalista autokorrelaatiota. Kaiken kaikki-
aan tulokset  viittaavat julkisen valinnan mallin heikkoon selittävyyteen.

2.3 Groes, Nils (AKF, Tanska): Alue- ja paikallishallintojen
tulevaisuus Tanskassa

Groes vertailee alue- ja paikallishallinnon tehtäviä ja julkisen sektorin kokoa Eu-
roopan Unionin maissa. Hän kysyy voivatko nämä erot olla pysyviä ja ennen
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kaikkea voiko Tanska jatkossakin ylläpitää EU-maiden suurimman kunnallis-
sektorin ja korkeat verot. Lyhyellä tähtäimellä Tanskassa ei ole näköpiirissä jul-
kista sektoria ja erityisesti kunta- ja aluetasoa koskevaa reformia, vaikka monet
sitä vaativatkin. Pidemmällä tähtäimellä paikallisen julkisen talouden ongelmat
kasaantunevat. Kuntien kustannustehokkuuden parantamista vaaditaan hyväksi-
käyttämällä uutta teknologiaa ja aktivoimalla maksupolitiikkaa julkisten palve-
luiden tarjonnassa. Groes kysyy pitäisikö myös keskushallinnolta vaatia samaa.
Tulisiko sen tarjota alue- ja paikallishallinnoille nykyistä paremmat taloudelliset
välineet ja kannustimet voimavarojen kohdentamiseen. Esitys on keskusteleva ja
kysymyksiä herättävä luonteeltaan.

2.4 Haapanen, Mika ja Ritsilä, Jari (Jyväskylän yliopisto):
Voidaanko tuloveropolitiikalla vaikuttaa muuttopäätöksiin?2

Viime vuosina muuttoliike on Suomessa suuntautunut taloudellisen kasvun aluei-
siin johtaen inhimillisen pääoman keskittymiseen. Samalla taantuvat alueet me-
nettävät tulevaa inhimillistä pääomaansa nuorten ja kouluttautuneiden muuttaessa
pois. Jos tähän halutaan puuttua, on tärkeää tietää toimivatko mahdolliset poli-
tiikkatoimet.

Kysymys aluekehitykseen vaikuttavista yksilöidyistä politiikkatoimista on tällä
hetkellä keskeisessä osassa julkista keskustelua Suomessa. Haapanen ja Ritsilä
ottavat tähän osaa kysymällä voidaanko tuloverotuksen tasoa alueellistamalla
vaikuttaa muuttopäätöksiin? He analysoivat roolia, joka odotetuilla nettotuloilla
on väestön uudelleen sijoittumisessa, käyttäen ns. random parameter logit -
mallia. Mikrotason analyysi yli 20000 havainnon satunnaisotoksella työikäisistä
ajalta 1993-1995 osoittaa, että odotetut nettotulot vaikuttavat muuttopäätökseen,
mutta vaikutuksen suuruus riippuu henkilön iästä ja siitä omistaako hän asunton-
sa. Myös alueellinen työttömyysaste vaikuttaa. Estimointitulokset osoittavat
myös, että tuloverotuksen alentaminen olisi tehokkainta jos se kohdennettaisiin
korkean työttömyysasteen omaavien alueiden nuoriin, jolloin heidän muuttami-
nen alueen ulkopuolelle, missä olisi korkeampi verotus, vähenisi.

2.5 Johansson, Eva (IFAU, Uppsala): Aktiivisten
työmarkkinaohjelmien vaikutus kunnallisiin palveluihin

Ruotsin paikallishallintoa kuvaa 1990-luvulla kaksi ominaisuutta: heikentyneen
taloudellisen tilanteen aiheuttamat leikkaukset paikallisessa julkisessa kulutuk-
sessa ja kuntien aiempaa aktiivisempi osallistuminen työllistämiseen, esimerkiksi
kuntien osallistuminen työnantajana valtion tukemiin työmarkkinaohjelmiin. Jo-
hansson tutkii aktiivisten työmarkkinaohjelmien vaikutusta kunnallisten palve-

                                           
2 Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, WP 238/2001
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luiden laatuun tilanteessa, jossa kuntien veropohja ja valtionavut ovat pienenty-
neet. Tähän liittyen hän pohtii palveluiden laadun mittaamisen ongelmaa ja sitä,
kuinka tuettu työvoima voi vaikuttaa kunnallispalvelun laatuun.

Johanssonin aineisto koostuu vuosista 1994-1999. Hän käyttää LISREL regressi-
oita ja faktorianalyysia. Hän tulostensa mukaan kuntien osallistuminen työmark-
kinaohjelmiin, eli tuetun työvoiman käyttö on parantanut kunnallisten
palveluiden laatua ainakin kokonaismenojen ja koulutuksen laadun suhteen.
Muut vaikutukset eivät ole niin selviä ja riippuvat käytetystä empiirisestä tutki-
musmenetelmästä.

2.6 Borge, Lars-Erik ja Rattsø, Jørn (Trondheimin yliopisto):
Kustannus- ja käyttäjämaksujen välinen suhde: norjalaisen
yleishyödyllisen palvelun tapaus

Borge ja Rattsø tutkivat tuotantokustannusten ja käyttäjämaksujen välistä suh-
detta Norjan kuntien viemärilaitoksia koskevalla aineistolla. Heidän tarkoitukse-
naan on vastata kahteen kysymykseen: 1. Kuinka suuri osa korkeammista
yksikkökustannuksista siirtyy kuluttajille korkeamman käyttäjämaksun muodos-
sa. 2. Johtaako käyttäjämaksuperusteinen rahoitus korkeampiin vai matalampiin
yksikkökustannuksiin.

Mallin teoreettinen tausta on poliittisen päättäjän ja palvelun tuottavan viraston
välinen peli. Poliitikot määrittävät käyttäjämaksun ja heidän reaktiofunktio joh-
detaan edustavan kuluttajan mallilla. Tutkijat osoittavat, että käyttäjämaksun vai-
kutus kustannuksiin riippuu poliitikkojen ja viraston välisen pelin luonteesta.
Nash -tyyppisessä pelissä virasto ottaa käyttäjämaksun annettuna ja käyttäjämak-
suun painottuva rahoitus johtaa alhaisin yksikkökustannuksiin, koska tehotto-
muus tulee virastolle ”kalliiksi”. Stackelberg -tyyppisessä pelissä tulos on
päinvastainen: tukeutuminen voimakkaasti käyttäjämaksuihin johtaa siihen, että
korkeat tuotantokustannukset siirtyvät suureksi osaksi kuluttajien maksettavaksi
ilman suurta vaikutusta viraston julkisista varoista saamaan budjettiin. Malli-
vaihtoehtojen testaamiseksi tutkijoiden käytössä on Norjan kuntien viemärilai-
toksia koskeva paneeliaineisto vuosilta 1993-1997. Heidän ekonometrisen
analyysinsä perusteella noin 50% kustannusten kasvusta siirtyy kuluttajille kor-
keamman käyttäjämaksun muodossa. Lisäksi käyttäjämaksuperusteisella rahoi-
tuksella on merkittävä yksikkökustannuksia alentava vaikutus. Tulosten mukaan
käyttäjämaksurahoituksen lisääminen 10 prosenttiyksiköllä vähentäisi yksikkö-
kustannuksia 7,5 prosentilla.
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2.7 Uimonen, Sakari (Helsingin yliopisto): Negatiiviset
ulkoisvaikutukset, heterogeeniset yksilöt ja kaupunkisysteemit

Uimonen analysoi teoreettisesti paikallista saasteongelmaa. Saastuttavat yritykset
ja niiden työvoima(saasteesta kärsijät) muodostavat kaupunkisysteemit. Kaupun-
kien muodostumista ei ole rajoitettu, joten tutkimuksen kohteena on sekä yritys-
ten päätös saastuttaa että päätös poistua tai tulla mukaan teollisuuteen. Uimonen
yhdistää ympäristö- ja kaupunkitaloustieteen perinteisiä tutkimuskohteita. Hänen
mallissaan on kaksi yksilöä, jotka eroavat preferenssien ja tuottavuuden suhteen.
Hänen tutkimuksensa määrittää milloin väestöltään homogeeninen, sekalainen tai
osittain sekalainen asutus (kaupunkirakenne) on optimaalinen. Hän tutkii myös
asetelmaa, jossa on joko erikseen kilpailevia kaupunkien suunnittelijoita (com-
petetive developer), joiden voidaan myös olettaa olevan kaupunkeja perustavia
yrityksiä. Tällä mallilla hän tutkii myös tasapainon olemassaoloa ja luonnetta, ja
osoittaa, että tässä asetelmassa tehokas ratkaisu ulkoisvaikutusongelmaan voi-
daan saavuttaa yksin kilpailullisilla voimilla julkisen vallan puuttumatta tilantee-
seen.

2.8 Tovmo, Per (Trondheimin yliopisto): Budjetilliset menettelytavat
ja alijäämät Norjan paikallishallinnoissa

Julkisten alijäämien kehitys viimeisen 25 vuoden aikana on stimuloinut paljon
poliittisen näkökulman omaavaa julkisen talouden tutkimusta. Näissä finanssita-
louden tilaa on selitetty maiden poliittisilla, laillisilla ja taloudellisilla ominai-
suuksilla. Tutkimukset ovat perustuneet useimmiten maiden väliseen aineiston,
joka on rajoittanut muiden finanssipolitiikkaan vaikuttavien tekijöiden kontrol-
loimista. Tovmo sen sijaan käyttää Norjan paikallishallintojen tietoja, jolloin ai-
neiston  vertailuongelmat ovat vähäisempiä.

Tovmo esittää empiirisen analyysin budjettimenettelytapojen ja –alijäämien yh-
teydestä Norjan paikallishallinnoissa. Hän esittää teoreettisen mallin, jossa pää-
töksentekijät allokoivat resursseja nykyisen ja tulevien periodien sekä erilaisten
nykyisten palveluiden välillä. Malli ennustaa, että julkisella sektorilla finanssi-
poliittinen kuri, erityisesti alttius ajautua alijäämiin riippuu siitä onko budjetti-
menettelytapa keskitetty vai hajautettu. Hän testaa malliaan Norjan kuntia
koskevalla vuosien 1991-96 paneeliaineistolla, jossa kuntien kesken esiintyy
vaihtelua budjettien laadintamenettelyissä. Tulokset vahvistavat aiempien tutki-
musten tuloksia alijäämien ja keskitetyn budjettimenettelytavan negatiivisesta
riippuvuussuhteesta. Keskitetyn hallinnon menettelytavassa, jossa hallintojoh-
dolla on vahva asema, poliittisen johdon vahvuus on tärkeä menojen ja alijäämi-
en pitämisessä kurissa.
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2.9 Rattsø, Jørn ja Sørensen, Rune J (Trondheimin yliopisto):
Julkisen sektorin muutoksen selittäminen: vaalimotiivit vai
poliittinen rakenne

Yksityiset yritykset tuottavat yhä enemmän julkisia palveluja ja palveluiden
tuottajia kilpailutetaan yleisesti julkisten hankintojen yhteydessä. Rattsø ja
Sørensen tutkivat miten poliittinen järjestelmä vaikuttaa taipumukseen toteuttaa
tällaisia kilpailun lisäämiseen ja yksityisen palvelutarjonnan hyväksikäyttöön
tähtääviä muutoksia paikallishallinnoissa. Näitä muutoksia voidaan selittää ää-
nestäjien muuttuvilla preferensseillä. Jotkut poliittisen talouden mallit perustuvat
uskottaviin vaalilupauksiin (vaalia edeltävä politiikka). Poliittiset puolueet eh-
dottavat uudistuksia, jotka maksimoimat äänestäjien kannatuksen tulevissa vaa-
leissa. Näissä malleissa oletetaan ”muutokselle herkimpien” äänestäjien
vaikuttavan eniten julkisen vallan reformipolitiikkaan. Kun puolueet eivät voi
antaa uskottavia ja päättäväisiä vaalilupauksia, muutoksien toteutusta voidaan
selittää vaalien jälkeisen politiikan malleilla. Äänestäjien preferensseillä on pie-
nempi merkitys näissä malleissa ja ne sisältävät enemmän poliittisen johtamisen
ulottuvuutta. Poliittisen rakenteen ja taloudellisen tilanteen ominaisuudet ovat
tässä tilanteessa muutoksen keskeiset määrääjät. Äänestäjien aiheuttamia rajoit-
teita ajatellen vallassa oleva puolue voi toteuttaa uudistuksia, joiden se uskoo
olevan suosittuja toteuduttuaan, vaikka ne olisivatkin epäsuosittuja ennen vaale-
ja.

Rattsø ja Sorensen selvittävät vaalia edeltävän ja sen jälkeisen politiikan roolia
Norjan reformipolitiikkaa koskevalla empiirisellä analyysillä. Kuntatason ai-
neistossa on tietoa kilpailumenettelyn käytöstä eri palvelujen yhteydessä sekä
vuodelta 1996 että vuodelta 2000. Aineisto sisältää tietoa kunnittain vaihtelevista
poliittisista instituutioista, jotka vastaavat julkisten palveluiden tuottamisesta ja
muista paikallistason ominaisuuksista. Aineistossa on suurta vaihtelua tuotannon
organisoimisessa kilpailun suhteen. Verrattuna maiden väliseen poliittisten jär-
jestelmien vertailuun, jota kirjallisuudessa on runsaasti, paikallishallintojen ver-
tailun vahvuutena on suuri määrä poliittisilta ja taustaominaisuuksiltaan
samanlaisia kohteita. Tutkijoiden päähavainto on, että uudistuksia ei voida ym-
märtää puhtaana vaalia edeltävään politiikkaan perustuva tuloksena: vaalien
kautta tuleva äänestäjien kontrolli on verraten heikkoa reformipolitiikan toteut-
tamisen kannalta. Vaalien jälkeisellä asetelmalla on merkitystä uudistuspolitiikan
toteuttamisen kannalta. Reformeja rajoittaa asetelma, jossa vaalien jälkeinen
puoluerakenne on pirstoutunut paikallishallinnoissa. Samaten hyvä taloudellinen
tilanne eli taloudellisen kriisin puute ovat keskeisiä uudistusten esteitä. Tutkijat
ihmetteleväkin, onko todella niin, että reformien toteutuminen edellyttää kriisejä,
vaikka tasapainoisessa tilanteessa niiden toteuttamisen luulisi olevan helpompaa.
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2.10 Hanes, Niklas (Uumajan yliopisto): Kuntaliittojen vaikutus
paikallisiin julkisiin menoihin Ruotsissa

Ruotsissa on tehty kaksi kattavaa kuntareformia, jotka ovat merkittävästi vähen-
täneet kuntien lukumäärää. Ensimmäisen, vuoden 1952 reformin tarkoituksena
oli yhdistämällä muodostaa kuntia, joissa oli vähintään 2000 asukasta, jotta saa-
vutettaisiin hallinnollista tehokkuutta ja paikallisten julkisten palveluiden tuotan-
non skaalaetuja. Hanes tutkii onko paikallisten julkisten menojen kasvu
poikennut uusien kuntien ja niiden kuntien välillä, joita reformi ei koskenut. Em-
piirinen analyysi perustuu vuosien 1951, 1953 ja 1959 aineistoon. Hänen tulok-
sensa osoittavat, että vuoden 1952 reformilla oli negatiivinen vaikutus menojen
kasvuun yhdistetyissä kunnissa. Tämä negatiivinen vaikutus pienentyi kuntaliiton
koon kasvaessa. Tämä voidaan tulkita siten, että kuntaliitot toteuttavat skaala-
etuja kunhan ne eivät ylitä tiettyä kriittistä kokoa. Jos empiirisen analyysin yh-
teydessä otetaan huomioon niin sanottu valikoitumisharha (kuntaliittoihin
osallistuvat ja niiden ulkopuolelle jäävät eivät valikoidu satunnaisesti) Hanesin
tulokset enää olleet tilastollisesti merkitseviä.

2.11 Haavio, Markus ja Kauppi, Heikki (Helsingin yliopisto):
Asuntomarkkinat, lainarajoitteet ja työvoiman liikkuvuus

Viimeaikaiset empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että omistusasuminen on
vuokra-asumista epäedullisempi vaihtoehto työvoiman liikkuvuuden kannalta.
Olemassa oleva taloudellinen teoria ei tarjoa riittävää selitystä näille tuloksille.
Tätä puutetta Haavio ja Kauppi yrittävät osaltaan korjata. He kehittävät intertem-
poraalisen monen alueen mallin, jossa stokastiset alueelliset suhdannevaihtelut ja
idiosynkraattiset shokit muuttavat yksilöiden vastaavuutta heidän nykyisen työn
tai vallitsevan teknologian kanssa. He sisällyttävät omistusasumisen ja vuokra-
asuntomarkkinat tähän kehikkoon ja analysoivat miten nämä vaihtoehtoiset asu-
mistavat allokoivat ihmisiä tilassa ja ajassa. Empiiristen havaintojen kanssa yh-
tenevästi heidän mallissaan alueiden väliset työmarkkinat ovat joustavammat
vuokra-asumisessa. Suuremman liikkuvuuden ansiosta vuokra-asuminen johtaa
parempaan allokatiiviseen tehokkuuteen kuin omistusasuminen. Kun asunto-
markkinoilla vuokra-asunnot ovat valta-asemassa, päätös muuttaa noususuhdan-
teen alueelle perustuu pääosin nykyiseen tuottavuuteen, kun taas
omistusasumisvaltaisessa tapauksessa satunnaiset varallisuusvaikutukset rohkai-
sevat poikkeamaan optimaalisesta käyttäytymisestä.
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2.12 Andersson, Linda, Aronsson, Thomas ja Wikström, Magnus
(kaikki Uumajan yliopistosta): Vertikaalisten fiskaalisten
ulkoisvaikutuksien testaaminen

Tässä tutkimuksessa käsitellään vertikaalista fiskaalista suhdetta paikallis(kunta)-
ja verotusoikeuden omaavan ruotsalaisen välitason aluehallinnon välillä. Siinä
erotellaan toisistaan vertikaalinen vuorovaikutus ja vertikaaliset ulkoisvaikutuk-
set. Vertikaalinen vuorovaikutus syntyy, kun toisen tason hallinnon toiminnalla
on vaikutus yhteiseen veropohjaan, jota verotetaan kahdelta tasolta. Vertikaaliset
ulkoisvaikutukset tarkoittavat, että kaikki veropohjan jakamisen hyvinvointivai-
kutukset eivät ole sisäistetty politiikan tekijöiden päätöksenteko-ongelmaan. Tut-
kijat testaavat onko keskushallinto pystynyt toteuttamaan tulonsiirtojärjestelmän,
jossa vertikaaliset ulkoisvaikutukset on sisäistetty. He käyttävät Ruotsin aineistoa
vuosilta 1981-1990 estimoidakseen kunnallisten tuloveroasteiden määrittäjät. He
löytävät negatiivista vertikaalista vuorovaikutusta kahden hallintotason välillä
kunnallisten tuloveroasteiden määrittelyssä. Tätä vuorovaikutusta ilmenee sil-
loinkin kun koko alueen sisäinen muuttoliike on kontrolloitu. Testatessaan verti-
kaalisten ulkoisvaikutusten olemassaoloa heidän tulokset osoittavat, että
keskushallinto ei ole pystynyt onnistuneesti sisäistämään näitä ulkoisvaikutuksia
hallintotasojen välisillä tulonsiirroilla.

2.13 Christoffersen, Henrik ja Larsen, Karsten Bo (AKF, Tanska):
Keskushallinnon sääntely Tanskan paikallishallintojen
epähomogeenisessa rakenteessa

Perinteisesti fiskaalisen federalismin teoriassa hajauttaminen edistää yhteiskun-
nan tehokkuutta, jos yhteiskunnassa on maantieteellisiä eroja preferenssien suh-
teen ja paikalliset julkiset hyödykkeet ovat tärkeitä. Keskushallinnon sääntely
voidaan tällaisessa ympäristössä nähdä seurauksena siitä, että paikallishallinnon
tuottamat hyödykkeet eivät ole luonteeltaan paikallisia. Tanskan kaltaisessa mo-
dernissa hyvinvointivaltiossa on nähtävissä ristiriitoja sen suhteen mitkä hyödyk-
keet pitäisi ja mitä ei pitäisi luokitella paikallisiksi julkisiksi hyödykkeiksi.
Tanskan kuntaliiton näkemys on, että paikalliset julkiset hyödykkeet ovat tärkeitä
ja siitä johtuen keskushallinnon sääntely menee joissain tapauksissa liian pitkälle.

Christoffersen ja Larsen tutkivat miten kunnissa ymmärretään keskushallinnon
sääntelyn vaikuttavan sosiaaliseen tehokkuuteen. Tätä he selvittävät kyselytutki-
muksella, joka on tehty kaikkien 275 kunnan johtajille. Siinä selvitetään kuntien
hallinnollisen kapasiteetin kykyä vastata keskushallinnon sääntelyn vaateisiin,
potentiaalisia ristiriitoja sääntelyn kanssa ja mitä asioita pidetään paikallisesti
tehokkaina ratkaisuina. Tutkijat havaitsevat asukasluvun ja hallinnollisen kapa-
siteetin selittävän merkittäviä eroja siinä miten kunnat ymmärtävät ja kokevat
keskushallinnon sääntelyn seuraukset. Pienet, niukat hallinnolliset resurssit
omaavat kunnat pystyvät heikosti vastaamaan keskushallinnon sääntelyn vaati-
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muksiin, mutta toisaalta pyytävät keskushallinnon asettamia sääntöjä, koska he
eivät omaa tarpeeksi johtamiskapasiteettia oman paikallisen politiikan kehittämi-
seen. Suuret kunnat, joilla on tarpeeksi johtamiskapasiteettia oman politiikan
luomiseen kokevat, että keskushallinnon sääntely voi olla ristiriidassa sosiaalisen
tehokkuuden tavoitteen kanssa.
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3 Pääesitys

3.1 Quigley. John M (Berkeleyn yliopisto, USA): Paikallistason
kaavoitus- ja maapolitiikka ja sen vaikutus väestörakenteeseen
kasvavassa taloudessa

Quigleyn esitys perustuu käynnissä olevaan tutkimukseen, joka hänellä on me-
neillään Steven Raphaelin ja Larry Rosenthalin kanssa. He analysoivat Kaliforni-
an aineistolla kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikassaan hyvin itsenäisten ”kuntien”
(paikallishallinto) roolia siinä, että eri väestöryhmien piirissä on tapahtunut selvä
alueellinen uudelleenjakautuminen 1990-luvulla. Kalifornian demografinen ra-
kenne on siitä erikoinen, että koko osavaltiossa mikään etninen ryhmä ei ole sel-
keä enemmistö. Etninen monimuotoisuus on lisääntynyt noususuhdan-
teisella1990-luvulla. Kalifornian paikallishallinnoilla on käytössään laajat mah-
dollisuudet säännellä maankäyttöä, väestön tiheyttä ja asuntokannan kehitystä.
Paikallishallinnoilla ei ole fiskaalista valtaa, mutta maankäyttökontrollilla on
epäsuoria fiskaalisia vaikutuksia ja myös vaikutuksia palveluiden kysyntään. Si-
ten ne voivat epäsuorasti vaikuttaa asutuksen etniseen rakenteeseen, mikä johtuu
etnisten ryhmien välisistä sosioekonomisista eroista. Esityksessään Quigley sel-
vittää ovatko kaupunkien väliset erot paikallisessa maankäyttöpolitiikassa asu-
miskäytön osalta vaikuttaneet niihin suuriin muutoksiin, joita etnisten ryhmien
maantieteellisessä sijoittumisessa on tapahtunut Kaliforniassa viime vuosikym-
menen aikana.

Esityksessä suhteutetaan eri etnisten ryhmien väkiluvun muutoksia Kalifornian
kaupungeissa mittareihin, jotka kuvaavat sitä, miten paikallinen maankäyttöpoli-
tiikka suosii omakotitaloasumista. Tutkijat kontrolloivat alkuperäisiä asumis- ja
työmarkkinaoloja vuoden 1990 tilastotiedoilla ja he ottavat potentiaalisen rin-
nakkaisen maankäyttöpolitiikan endogeenisuuden huomioon nojaamalla paikalli-
sen julkisen sektorin ”eksklusiivisuuden” ja ”kasvumyönteisyyden” alttiuden
eksogeenisiin mittareihin, jotka on kerätty osavaltion laajuisella kyselyllä 1990-
luvun alussa. Menetelminä ovat kaksivaiheinen ja tavallinen pienimmän neliö-
summan menetelmä. Aineisto on koottu neljästä eri lähteestä. Analyysissä ha-
vaitaan, että maankäyttöpolitiikka ei ole ollut etnisyyden suhteen neutraalia
kaupunkien nettoasukaslukujen muutoksilla mitattuna. Ei-hispaanisen valkoisen
väestön määrä kasvoi kaupungeissa, joiden politiikka suosi alhaisen tiheyden
asutuksen kehittymistä, ja toisaalta hispaanisen ja aasialaisen väestön määrä vä-
heni. Saman politiikan vaikutus afroamerikkalaiseen väestöön oli näiden kahden
väliltä. Maankäyttöpolitiikalla on todellisia eksogeenisia vaikutuksia väestön
alueelliseen jakautumiseen, eikä sääntely ainoastaan seuraa uuden asumisen ky-
syntää.
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4 Poster-esitykset

4.1 Böckerman, Petri (Palkansaajien tutkimuslaitos): Selvittämässä
Suomen alueellisen työttömyyden mysteeriä

Alueelliset työmarkkinat ovat saaneet Suomessa osakseen kasvavaa huomiota,
koska alueelliset erot työttömyysasteissa ovat kasvaneet laman jälkeen nopeasti.
Kuitenkaan yksityiskohtaisia empiirisiä tutkimuksia, jotka vertailisivat näitä
eroja taustalla oleviin talouden perusteisiin ei ole juurikaan tehty. Böckerman
pyrkii puuttumaan tähän erittelemällä alueellisen työttömyyden määräytymistä
Suomessa. Empiirisessä tarkastelussa hän käyttää laajaa paneeliaineistoa vuosilta
1988-1997, jossa on yhdistetty Tilastokeskuksen aineistoista koottuja aluetalou-
den peruspiirteitä kuvaavia tunnuslukuja työpaikka- ja työntekijävirtoja erittele-
viin mittareihin. Aluejakona tutkimuksessa käytetään seutukuntia. Hän soveltaa
niin sanottua kiinteiden vaikutusten ekonometrista mallia paneeliaineistoa ana-
lysoidessaan. Tulosten mukaan työttömyysaste on korkea seutukunnissa, joissa
julkisen sektorin osuus tuotantorakenteesta on korkealla tasolla. Sitä vastoin kor-
kean teknologian palvelujen osuuden kasvulla on työttömyyttä supistava vaikutus
seutukunnissa. Väestön ikärakenteen vanheneminen nostaa työttömyyttä. Alu-
eellisten työmarkkinoiden ”tiheyden” kasvulla mitattuna työntekijöiden määrällä
seutukunnan pinta-alaa kohden on puolestaan työttömyyttä alentava vaikutus,
joka selittynee työmarkkinoiden kohtaannon parantumisella. Työvoiman koulu-
tusasteella ei ole yhteyttä alhaisempaan työttömyyteen. Samanaikainen lähtö- ja
tulomuutto alentaa työttömyyttä seutukunnissa. Työpaikka- ja työntekijävirtojen
osalta havaitaan se, että työpaikkarakenteen voimakas uusiutuminen toimipaik-
katasolla johtaa työttömyysasteen alenemiseen seutukunnissa.

4.2 Susiluoto, Ilkka (Helsingin kaupungin tietokeskus) ja Loikkanen
Heikki A (Helsingin yliopisto): Suomen alueiden taloudellinen
tehokkuus 1988-1999. DEA-menetelmän sovellus

Susiluoto ja Loikkanen tutkivat yksityisen sektorin taloudellista tehokkuutta
83:ssa Suomen työmarkkina-alueessa (seutukunnat) vuosina 1988-1999. He
käyttävät DEA-menetelmää (data envelopment analysis), joka on ei-parametrinen
lineaarisen ohjelmoinnin menetelmä. Sitä on käytetty laajalti empiirisissä tehok-
kuusanalyyseissä, erityisesti kun yksiköt (DMU:t) käyttävät useita panoksia ja
tuottavat useita tuotoksia, ja näiden painoja tai funktionaalisia muotoja on vaikea
määritellä. Se on suosittu julkisen sektorin tutkimuksessa, koska panosten ja
tuotosten hintoja ei tarvita. Tällä menetelmällä he saavat esille tehokkuusrinta-
man, jolla sijaitsevat tehokkuudeltaan muita paremmassa asemassa olevat seutu-
kunnat, ja mittaavat muiden alueiden suhteellista etäisyyttä tehokkuusrintamaan.
Panoksia tutkimuksessa ovat elinkeinotoiminnan pääomavaranto, työllisyys
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koulutustason mukaan eriteltynä, koulutusvuodet ja paikallisen julkisen sektorin
aktiviteetin määrä. Tuotoksina ovat alueen elinkeinotoiminnan arvonlisä ja yksi-
tyiset suorat tulot työstä.

Tulokset paljastavat väestömäärältään suurten seutukuntien saavan keskimää-
räistä korkeamman arvon DEA-tehokkuudessa, Helsingin ollessa tehokkain. Sa-
moin jotkut pienet, erikoistuneet alueet sijoittuvat korkealle. Tehokkaammat
alueet sijoittuvat enimmäkseen maan eteläosiin. Tehottomimmat alueet ovat
usein pieniä, periferia-alueita, joiden taloudellinen kehitys on ollut heikkoa.
DEA-tehokkuus korreloi positiivisesti työllisyyden kasvun kanssa. Alueelliset
tehokkuuserot seutukuntien kesken näyttävät kasvaneen tutkimusajanjakson lop-
pupuolella.

4.3 Mäki-Arvela, Petteri (Turun yliopisto): Valtion ja
paikallishallintojen politiikan vaikutus taloudelliseen kasvuun:
Tuloksia 37:stä urbaanista alueesta Suomessa 1988-1999

Mäki-Arvela arvioi tutkimuksessaan miten reaaliset per capita BKT tasot ovat
kehittyneet Suomen urbaaneissa seutukunnissa 1990-luvulla eri suhdannevaiheis-
sa ja mitkä tekijät tähän ovat vaikuttaneet. Aikasarjojen perusteella suhteellisen
suuret alueelliset erot BKT per capita tasoissa ovat säilyneet läpi tutkimuspe-
riodin 1988-1999. Tekijä estimoi tähän muuttujaan liittyen sen kasvua koskevia
yhtälöitä (esimerkiksi perinteinen neoklassinen Solow-Swan kasvumalli lisättynä
inhimillisellä pääomalla) tavallisella ja yleisellä pienimmän neliösumman mene-
telmillä. Estimointien perusteella rakenteelliset ja eksogeeniset tekijät, eli teolli-
suuden rakenne, ulkomaan viennin kysyntä ja pitkän aikavälin työvoiman
tuottavuuden kasvu ovat pääosin määränneet havaitun alueellisen taloudellisen
kasvun Suomessa. Julkisen sektorin politiikan endogeenisesti kasvun luomiseen
pyrkivillä toimilla näyttää olevan vain toissijainen, tukeva rooli havaitun talou-
dellisen kasvun suhteen. Kuitenkin inhimillisen pääoman luominen julkisen
koulutuksen keinoin osoittautui olevan positiivisessa suhteessa ja paikallisen ve-
rotuksen taso negatiivisessa suhteessa taloudellisen kasvun nopeuteen.

4.4 Mikkola, Henna-Mari, Sund, Reijo, Linna, Miika ja Häkkinen,
Unto (kaikki STAKESista): Sisäpotilaiden hoidon taloudellisten
riskien vertailu Suomen kunnissa erilaisissa
hinnoittelujärjestelmissä käyttämällä bootstrapping- tekniikkaa

Riskin jakamisen ongelma esiintyy sekä vakuutuspohjaisissa yksityisissä että
veropohjaisessa julkisissa terveydenhoitojärjestelmissä. Taloudellinen riski ai-
heutuu siitä, ettei rahoittaja voi tarkalleen ennustaa potilaiden määrää ja näiden
vaatimia resursseja. Nyt tutkijat keskittyvät estimoimaan ja kuvaamaan taloudel-
lisen riskin suuruutta rahoittajan asukasmäärän suhteen Suomen julkisessa ter-
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veydenhuoltojärjestelmässä. Taloudellista riskiä estimoidaan vertailemalla kunti-
en kustannusjakaumaa kahdessa eri sairaaloiden käyttämässä hinnoittelujärjes-
telmässä – vuodepäivä ja DRG (Diagnosis Related Groups) hinnoittelut. Näistä
edellinen on perinteinen ja yleisesti käytetty, ja DRG- hinnoittelu kuvaa potenti-
aalista vaihtoehtoa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös Suomen nykyisen riskin-
hallintajärjestelmän toimivuutta. Suomessa suurin ongelma on ollut
erikoissairaanhoidon aiheuttama kustannusten satunnaisvaihtelu yksittäisissä
kunnissa. Tutkijat käyttävät kahta menetelmää: parametristä, jakaumaoletuksiin
perustuvaa menetelmää ja ei-parametristä bootstrapping menetelmää. Aineistona
on kaikki Suomen sisä- ja avohoitopotilaat (1423648 potilasta) ja heidän aiheut-
tamat kustannukset vuodelta 1999.

Tutkimuksessa havaitaan, että kunnan koko on keskeinen kokonaiskustannusten
epävarmuuden aiheuttaja. Etenkin alle 20000 asukkaan kunnissa riski on merkit-
tävä. DRG perusteisen  hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto pienentäisi kuntien
taloudellista riskiä, tosin ei merkittävästi. Lisäksi se toisi lisää informaatiota
kustannuksista. Olemassa oleva riskienhallintajärjestelmä, joka perustuu korkeat
kustannukset aiheuttavien potilaiden maksukattoon, ei vähennä kokonaisriskiä
tehokkaasti.

4.5 Moisio, Antti: Paikallishallintojen meno- ja
verotuskäyttäytymisestä: asukasluvun ja taloudellisen tilanteen
vaikutus3

Tutkimuksessaan Moisio tarkastelee Manner-Suomen kuntien kokonaismenojen,
omien tulojen, valtionosuuksien ja lainanoton välistä ajallista riippuvuutta. Käy-
tetty paneeliaineisto koostuu kustannussidonnaisen valtionosuusjärjestelmän
kahdeksasta viimeisestä vuodesta (1985-1992) ja laskennallisen järjestelmän seit-
semästä ensimmäisestä vuodesta (1993-1999). Tämän lisäksi kunnat on jaettu
alaryhmiin taloudellisen liikkumavaran ja asukaskoon mukaan, jotta nähtäisiin,
vaikuttavatko em. tekijät kuntien taloudelliseen päätöksentekoon. Käytetty VAR
(vector auto regression) menetelmä sallii ajassa muuttuvat parametrit ja kunta-
kohtaiset vaikutukset. Tutkimuksen päätulosten mukaan kuntaryhmien välillä on
selkeitä eroja taloudellisessa päätöksenteossa. Menojen ja verojen välinen niin
sanottu Granger-kausaliteetti, joka liittyy niiden muutosten ajoittumiseroihin,
vaihtelee kunnittain. Asukasluvultaan suuret kunnat poikkesivat pienistä kunnista
erityisesti vanhan järjestelmän aikana. Pienten kuntien voi sanoa olevan varovai-
sia siinä mielessä, että ne eivät kasvattaneet menoja ennen tulopuolen muutoksia.
Suuret kunnat ovat myös eniten muuttaneet toimintatapaansa siirryttäessä uuteen
järjestelmään. Myös niissä taloudellinen päätöksenteko on muuttunut varovai-
semmaksi, erityisesti asukaskooltaan keskimääräistä suuremmissa kunnissa.

                                           
3 VATT-keskustelualoitteita 257
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Merkittävät kuntiin kohdistuvat taloudelliset toimenpiteet kannattaisi suunnitella
siten, että kuntien erot huomioitaisiin.

4.6 Schwarz, Brita (Tukholman yliopisto): Paikallishallintojen
valtionavut: Reformien toteutus Ruotsissa 1990-luvulla

Ruotsissa toteutettiin 1990-luvun alussa useassa vaiheessa suuri valtionapujär-
jestelmän uudistus. Schwatz tutkii tämän uudistuksen käyttöönoton ja sovittami-
sen ongelmia. Tutkimuksen painopiste on paikallishallinnon (kunnat ja välitaso)
saamien valtionapujen muuttuneessa muodossa. Uudistuksessa korvattiin useita
suuria sektorikohtaisia valtionapuja yhdellä könttäsummaisella tasausavulla.
Schwarzin mukaan tämän avun määrän laskemiseen liittyviä ongelmia aliarvioi-
tiin. Tätä valotetaan vuoden 1993 tilannetta koskevilla uusilla tuloksilla ja esi-
merkeillä ongelmista, joita ilmaantui 1990-luvun lopulla. Mahdollisina
selityksinä ongelmille ja arviointivirheille valtionapujen määrittelyssä esitetään
seuraavia syitä: 1. Paikallishallinnon tuottamien palveluiden rakenteen muuttu-
minen. 2. mediaaniäänestäjä –mallin oletusten implisiittinen käyttäminen budjet-
tipäätösten teossa. 3. vanhat myytit tilastollisten tekniikoiden käyttämisen
mahdollisuudesta menoaineistossa, jotta selvitettäisiin kuntien resurssitarpeiden
erojen kausaaliset suhteet.

4.7 Laakso, Seppo (Kaupunkitutkimus TA OY): Alueelliset
asuntomarkkinat nousu- ja laskukaudella: tapaus Suomi

1990-luvun alun lamalla ja sitä edeltävällä nousukaudella oli erittäin suuri vai-
kutus asuntomarkkinoihin Suomessa. Hintojen rakettimainen nousu 1987-1989 ja
niiden dramaattinen romahtaminen 1989-1993 on tuon ajan parhaiten tunnettuja
tapahtumia. Laakso keskittyy tutkimuksessaan asumisen kysynnän, tarjonnan ja
hintojen kehityksen alueelliseen ulottuvuuteen kyseisinä nousu- ja laskukausina.
Analyysi pohjautuu taloudelliseen malliin, joka sallii kuplaefektin vaikuttavan
hintoihin demografisten ja taloudellisten perustekijöiden lisäksi. Malli estimoi-
daan seutukuntatason paneeliaineistolla, jossa seutukunnat on jaettu neljään alue-
ryhmään. Tuloksien perusteella rahoitusmarkkinoiden vapauttamisella oli
merkittävä vaikutus asumisen hintojen nousuun. Hintojen nousu ja lasku voidaan
pääosin selittää muutoksilla tuloissa, työllisyydessä, korkoasteissa ja tyhjien
asuntojen määrällä. Hintakuplasta ei ole evidenssiä. Asuntojen rakentaminen on
reagoinut voimakkaasti, mutta viiveellä hintojen muutoksiin. Alueellinen analyy-
si paljastaa, että kansallisella tasolla havaitut dramaattiset muutokset asuntojen
hinnoissa ja rakentamisaktiviteetissa koettiin samanlaisina kaikilla alueilla. Vuo-
den 1994 jälkeisessä toipumisessa on sen sijaan alkanut ilmetä alueellisia eroja.
Tyhjien asuntojen määrät ovat laskeneet ja hinnat nousseet huomattavasti voi-
makkaammin Helsingin seudulla kuin muualla Suomessa. Myös asuntojen ra-
kentaminen on reagoinut näihin muutoksiin. Siitä huolimatta alueelliset erot
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asumisen kulutuksessa ovat alkaneet kasvaa. Nykyinen alueellinen polarisaatio
asuntomarkkinoilla johtuu pääosin eroista työllisyyden kasvussa ja demografisis-
sa muutoksissa.

4.8 Valkama, Pekka ja Siitonen, Pentti (Tampereen yliopisto):
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus paikallisten
julkisten palveluiden tuottamisessa Suomessa 4

Suomessa julkisen ja yksityisen kumppanuus ei ole uutta, vaan kunnissa on pitkä
yhteistyöperinne julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Valkama ja Siitonen ku-
vaavat kuinka yksityinen ja julkinen sektori ovat sekoittuneet kunnallisten pal-
veluiden tuotannossa ja organisoinnissa. Syvälle yksityiskohtiin ei mennä, koska
tavoitteena on antaa ymmärrettävä yleiskuva jatkuvasti muuttuvasta paikallisen
julkisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Raportissa analysoidaan julkisen ja
yksityisen hallinnon, organisoitumisen ja johtamisen yhdistelmiä teoreettisesti ja
käyttämällä organisointikäytäntöjen esimerkkinä teknisten palveluiden sektoria.
Empiirinen aineisto on koottu tilastotiedoista, vanhoista tapaustutkimuksista ja
kyselytutkimuksesta, joka kohdistettiin 47 kuntaan.

Havaintojen mukaan erilaisia julkisen ja yksityisen yhteistyötapoja, joita olisi
aivan liian yksinkertaista tulkita yleisesti vain yksityistämiseksi, on olemassa
valtavan paljon. Yksityiseltä sektorilta ostettujen erilaisten teknisten palveluiden
osuus on 30-100% ja tämän lisäksi palvelutuotannossa käytetään pidemmälle
organisoitua yhteistyötä kuntien kesken ja myös yksityisen sektorin kanssa. Eri-
laisten organisointitapojen yhteydessä olennaiseksi nousee se, miten toimintaa
voidaan ohjata ja millaiset ovat hallinnan mahdollisuudet. Infrastruktuurisekto-
rilla kontrollin taso ja järjestämistapa vaihtelivat kunnittain ja eri teknispalvelu-
aloittain. Myös syyt näihin eroihin poikkesivat toisistaan. Palveluiden
alihankkiminen on yleistä ja yleistyy. Uudempana asiana myös palveluseteleiden
käyttö on lisääntynyt erityisesti ns. hyvinvointipalveluiden yhteydessä.

Käytännönläheisen ja toimivan kunnallishallinnon kehittämisessä tarvitaan maan
sisällä hallintovallan delegointia ja kuntien itsenäistä verotusoikeutta. Yksityisen
ja julkisen sektorin roolien tulisi tutkijoiden mukaan olla dynaamisia ja sopeutu-
via muuttuvissa paikallisissa olosuhteissa. Monet tekniset alat ovat luonnollisia
monopoleja, kun taas joillain aloilla on kilpailun lisäämisen mahdollisuuksia.
Ydinpalvelut, kuten vesihuoltojärjestelmä, tulisi tutkijoiden mukaan pitää tiukasti

                                           
4 Kirjoitettu Maailmanpankin Viron kuntarahoituksen kehittämisen ohjelmaa varten vuonna 2001,  The
World Bank Estonia Mission, Municipal Finance Assistance Program (EMFA-program).
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kuntien ohjauksessa. Sen sijaan esimerkiksi huoltotoimien alihankintaa voi mo-
nissa kunnissa lisätä, joskin mahdollisuudet tähän vaihtelevat voimakkaasti paik-
kakunnittain. Vuokraaminen ja pidemmälle menevät käyttöoikeudet edellyttävät
sopimuskäytäntöjen kehittämistä.
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