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Tiivistelmä: Työssä tarkastellaan kuntien valtionosuuksien avulla toteutettua alu-
eiden välistä tasausta kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Kaupunkipolitiikan käsite
on Suomessa ollut toistaiseksi vakiintumaton. Tässä työssä omaksutun määritte-
lyn mukaan kaupunkipolitiikkaan kuuluvat myös kaupungistumiskehitykseen im-
plisiittisesti vaikuttavat julkisen vallan toimenpiteet. Näin ollen alueiden välisen
tasauksen järjestelmät, jota Suomessa edustavat lähinnä kuntien valtionosuusjär-
jestelmä ja infrastruktuurien rahoitus- ja toteutusjärjestelmä, ovat olennainen osa
kaupunkipolitiikkaa. Työssä tarkastellaan olemassa olevan tutkimus- ja valmiste-
lumateriaalin pohjalta molempia järjestelmiä painottuen kuitenkin enemmän kun-
tien valtionosuusjärjestelmän perusteluihin. Monissa tutkimuksissa todetaan, että
tasausjärjestelmillä on hyvinvointipalvelujen saatavuuden lisäksi vaikutuksia ur-
banisaatioon. Työssä pyritään selvittämään, mitä nämä urbanisaatiovaikutukset
voivat olla ja mikä vaikutus niillä on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin näkökul-
masta.
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Abstract: In the paper the interregional equalisation is considered from the urban
policy point of view. In Finland the urban policy point of view is so far not yet
very firmly established. According to the definition adopted in this study urban
policy consists of all public measures, both explicit and implicit, that have an
impact on urbanisation. Therefore, also interregional equalisation and transfers -
in Finland mainly the system of state grants to local authorities and national sys-
tem of financing and providing infrastructure - form an integral part of urban
policy. In this paper the rationale for state subsidy system is considered on the
basis of the existing research literature and governmental preparatory material.
The previous research has recognised that the equalisation systems affect urbani-
sation. This study aims to further investigate the nature of this effect and its pos-
sible relevance from the social welfare point of view.
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Yhteenveto

Tässä työssä tarkastellaan kuntien valtionosuuksien avulla toteutettua alueiden
välistä tasausta kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Kaupunkipolitiikan näkökulma
on Suomessa ollut toistaiseksi vakiintumaton. Tässä työssä omaksutun määritel-
män mukaan alueiden välinen tasaus, jota Suomessa edustaa lähinnä kaksi järjes-
telmää - kuntien valtionosuusjärjestelmä ja infrastruktuurin rahoitus- ja
toteutusjärjestelmä - on olennainen osa kaupunkipolitiikkaa.

Kaupunkipolitiikkaa on laajasti määritellen kaikki julkinen toiminta, jolla on vai-
kutusta kaupungistumiseen. Kaupunkipolitiikka voi olla implisiittistä, julkilausu-
matonta, tai eksplisiittistä, julkilausuttua. Se voi olla kaupungistumista hillitsevää
tai sitä stimuloivaa. Kaupunkipolitiikka voi olla eri sektoreilla eri suuntaista,
koordinoimatonta tai sektoreiden kaupungistumisvaikutuksia koordinoivaa (van
den Berg et al., 1982). Koordinoidun ja eksplisiittisen kaupunkipolitiikan tarve
herää, kun käy ilmeiseksi, että aiemmalla implisiittisellä ja koordinoimattomalla
politiikalla ei saada aikaiseksi niitä hyvinvointivaikutuksia tai sellaista kansanta-
louden kasvua, joka olisi muuten mahdollista. Uudessa tilanteessa kaupungistu-
miseen vaikuttaminen voi ehkä huomioida selkeämmin myös
kaupungistumistekijöiden myönteiset puolet.

Suomessa kaupunkipoliittisen koordinaation tarpeeseen on herätty vasta 1990-
luvun jälkipuoliskolla. Tässä vaiheessa oli käynyt ilmeiseksi, että aiemmalla kau-
pungistumiseen vaikuttamisella kansalliselta tasolta, joka on ollut koordinoima-
tonta, julkilausumatonta ja voittopuolisesti kaupungistumista jarruttavaa, ei saada
aikaiseksi sellaista kansantalouden ja hyvinvoinnin kasvua kuin näyttäisi muuten
mahdolliselta. Syyt tähän ovat hyvin kokonaisvaltaisessa taloudellisen ja yhteis-
kunnallisen tilanteen muutoksessa.

Politiikka, joka aiemmissa oloissa oli menestyksekästä, ei välttämättä ole sitä
enää tilanteessa tapahtuneiden muutosten jälkeen. Tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan sitä, millaisen haasteen muuttunut tilanne aiheuttaa hyvinvointipalveluiden
rahoitusjärjestelmälle ja miten olisi mahdollista säilyttää hyvinvointivaltion ta-
loudellisia vahvuustekijöitä ja samalla minimoida järjestelmän kustannukset siitä
maksaville alueille.

Luvussa 3 esitetään hyvinvointipalveluiden tuotannonehtojen alueellisen tasauk-
sen järjestelmä, sen muutokset ja erityisesti muutosten yhteydessä käyty keskus-
telu järjestelmän perusteista. Hyvinvointipalveluiden tuottamisesta Suomessa
vastaa suurelta osin kunnallishallinto. Pohjoismaista hyvinvointivaltion tyyppiä
on luonnehdittu julkispalveluvaltioksi erotuksena jakovaltiotyypistä, jossa palve-
lut tuotetaan pääosin markkinoilla tai muilla ei-valtiollisilla tavoilla (yhdistykset,
järjestöt, kirkko, vapaaehtoistyö jne.). Näissä hyvinvointimalleissa valtio vastaa
väestön tasa-arvotavoitteista erilaisilla tulonsiirroilla. Julkispalveluvaltiossa sekä



julkisesti tuotetut laajat hyvinvointipalvelut että yksilöiden välisten tuloerojen
tasaus verotuksella ja tulonsiirroilla toteuttavat tasa-arvotavoitteita. Koska kunnat
vastaavat hyvinvointipalvelujen tuottamisesta, hyvinvointipalveluiden tuotan-
nonehtojen tasaus on meillä Suomessa siten yhtä kuin kuntien valtionosuusjär-
jestelmä.

Koko hyvinvointiajattelussa on 1980-luvulta lähtien siirtymää julkisvetoisesta
tarveteoreettisesta hyvinvointimallista hyvinvointipluralismiksi nimettyyn teori-
aan, jossa yksilöiden toiminta erilaisilla areenoilla (yhtenä niistä julkiset palvelut)
on keskeistä. Tällä siirtymällä voidaan nähdä olleen vaikutusta siihen, että on
siirrytty tehtäväkohtaisista valtionavuista könttäsumma-apuun.

Luvussa 4 on lähtökohtana läpikäydyssä tutkimusmateriaalissa esiintyvät viitta-
ukset niihin vaikutuksiin, joita alueellisella tasauksella on niitä maksaville alu-
eille:
! vaikutukset urbanisaatioon,
! vaikutukset siinä kontekstissa, jossa kaupunkien kasvutekijät ovat entistä tär-

keämpiä ja
! vaikutukset maksavien alueiden hyvinvointiin, eri alueilla koettavat ulkoisvai-

kutukset huomioonottaen.

Tutkimuksessa tarkastellaan näitä kysymyksiä. Käsitellään myös alueellisen tasa-
uksen vaihtoehtoiskustannuksia: mitä menetetään sen kautta, että resursseja käy-
tetään alueiden väliseen tasaukseen. Yhtenä kaupunkipoliittisten ja alueellisten
ohjelmien arvioinnin vaikeutena on pidetty ohjelmien vaikutusten arviointia nii-
den kohdealueiden ulkopuolella (Bradford ja Robson, 1994). Ohjelmilla voi olla
joko positiivisia spill-over -vaikutuksia tai negatiivisia shadow-vaikutuksia kau-
askin kohdealueensa ulkopuolelle. Myös alueelliseen tasaukseen voidaan arvioida
liittyvän molemmantyyppisiä. Myös nämä vaikutukset on otettava huomioon ar-
vioitaessa alueellisen tasauksen yhteiskunnallista kokonaisvaikutusta ja hyödylli-
syyttä.

Luvussa 5 esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Pääperuste alueelliselle tasauk-
selle on sen avulla saatavien hyvinvointipalveluiden tuottaminen alueilla, joilla
kustannustasosta tai talouden kantokyvystä johtuen ei ole omia mahdollisuuksia
tuottaa näitä palveluita. Jos hyvinvointipalveluiden lisäksi saadaan vielä ulkois-
vaikutuksina myönteisiä tuloksia aluepolitiikan kannalta, sen parempi. Tasaus-
järjestelmän avulla annetaan lisäksi signaali, että yritykset ja yksilöt voivat
jatkossakin asua ja toimia turvallisesti niin sanotusti kalliilla alueilla. Tämän vai-
kutuksen tuloksena voi olla jatkuvasti liiallista kalliisti ylläpidettävää infrastruk-
tuuria ja vajaakäytössä olevia palveluita toisaalla ja niiden puutetta ja
pullonkauloja jatkuvasti toisaalla. Tasauksen kautta tietenkin menetetään vastaa-
vasti kulutusta maksavilla alueilla ja näin menetetään urbanisaatiossa. Voidaan
sanoa, että ehkäistään liiallista kaupungistumista. Jos kuitenkin kansallisen tason



paternalismin (meriittihyödykkeet) toteuttamiseksi ja hyvinvoinnin ulkoisvaiku-
tusten (esim. koulutus) aikaansaamiseksi on välttämätöntä toteuttaa tasaus siinä
laajuudessa kuin se on toteutettu, niin asia ei anna aihetta pitempään pohdiske-
luun. Ei edes siinä tapauksessa, että hyväksyttäisiin kaupunkimaisten ulkoisvai-
kutustekijöiden nousseen aiempaa tärkeämmiksi ja aluepoliittisten
ulkoisvaikutustekijöiden menettäneen arvoaan.

Tämän tutkimuksen johtopäätös on, että asetelma ei ole näin yksinkertainen.
Kuntien valtionosuusjärjestelmää analysoitaessa on todettu järjestelmän hyvin
suuri jäykkyys eli path-dependency. Sen seurauksena on kuntien palvelujärjes-
telmään pesiytynyt kustannuksia, jotka eivät ole ehkä välttämättömiä välittömän
hyvinvointivaikutuksen eli väestön hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Jatkossa
on tutkittava, voidaanko väestön hyvinvointipalveluiden saatavuus tuottaa vä-
hemmillä kustannuksilla. Tämä ratkaisu merkitsisi tietenkin erilaista signaalia
alueiden tulevasta kehityksestä sekä vähemmän vajaakäyttöisiä palveluita ja inf-
rastruktuuria tulevaisuudessa. Se merkitsisi myös vähemmän aluepoliittisia ul-
koisvaikutuksia ja vastaavasti säästyneinä resursseina lisää kaupunkimaista
kulutusta ja näin muodoin lisää kaupunkimaisia ulkoisvaikutuksia.
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1 Johdanto

Kaupunkipolitiikkaa on laajasti määritellen kaikki julkinen toiminta, jolla on vai-
kutusta kaupungistumiseen. Kaupunkipolitiikka voi olla implisiittistä, julkilausu-
matonta, tai eksplisiittistä, julkilausuttua. Se voi olla kaupungistumista hillitsevää
tai sitä stimuloivaa. Kaupunkipolitiikka voi olla eri sektoreilla eri suuntaista,
koordinoimatonta tai sektoreiden kaupungistumisvaikutuksia koordinoivaa (van
den Berg et al., 1982). Koordinoidun ja eksplisiittisen ja ehkä myös selkeämmin
kaupungistumista edistävän tai kaupungistumistekijöiden myönteiset puolet huo-
mioon ottavan kaupunkipolitiikan tarve herää, kun käy ilmeiseksi, että aiemmalla
implisiittisellä ja koordinoimattomalla politiikalla ei saada aikaiseksi niitä hyvin-
vointivaikutuksia tai sellaista kansantalouden kasvua, joka olisi muuten mahdol-
lista.

Suomessa kaupunkipoliittisen koordinaation tarpeeseen on herätty vasta 1990-
luvun jälkipuoliskolla. Tässä vaiheessa Suomessakin on käynyt ilmeiseksi, että
aiemmalla kaupungistumiseen vaikuttamisella kansalliselta tasolta, joka on sel-
västi ollut koordinoimatonta, julkilausumatonta ja voittopuolisesti kaupungistu-
mista jarruttavaa, ei saada aikaiseksi sellaista kansantalouden ja hyvinvoinnin
kasvua kuin näyttäisi muuten mahdolliselta. Syyt tähän ovat hyvin kokonaisval-
taisessa taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen muutoksessa.

Ensinnäkin nyt korostuvat eri tavoin kuin aiemmin uudentyyppiset kaupungistu-
mistekijät. Aiemmin teollistumiskehityksen vaiheessa korostuivat nimenomaan
teollisuuden ja palveluyksiköiden skaalatekijät. Tätä teollisen yhteiskunnan vai-
hetta on Suomessa kutsuttu metsäsektori-fordismiksi. Nyt globalisoitumisen,
tuotantorakenteen monipuolistumisen ja Suomessa myös EU-jäsenyyden seurauk-
sina korostuvat tekijät, jotka tekevät kaupungeista hyviä innovaatioympäristöjä.
Nyt korostuvia urbanisaatiotekijöitä ovat kaupungin sisäiset synergiat sen eri toi-
mintojen, alakulttuurien ja osamarkkinoiden välillä sekä ympäristöjen ja infra-
struktuurien käytössä (esimerkiksi kaupunkikeskusta).

Kaupunkien asema erilaisten tavara- ja tietoliikenteen, ylipäätään erilaisten ver-
kostojen solmuina eli noodeina synnyttää verkostosynergioita. Erilaiset virrat vä-
littyessään verkostossa hyödyttävät toinen tosiaan. Myös nämä kaupunkien
verkostosynergiat korostuvat nyt uudessa globaalin verkostotalouden vaiheessa.

Toiseksi, samalla kun uudentyyppiset kaupungistumistekijät korostuvat, niiden
kompensoiminen on tullut vaikeammaksi. Yhteiskuntapolitiikan keinoin on vai-
keampi kehittää niille vaihtoehtoa, joka mahdollistaisi taloudellisen kasvun uusis-
sa oloissa. Tilanne on sikäli erilainen kuin vielä 1970-luvulla, että nyt eivät
korostu sellaiset kaupungistumistekijät, joissa skaalaetuihin perustuen kaupunki-
en tuotanto syrjäyttää markkinoilta maaseudun tai pienempien kaupunkien tuo-
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tantoa.

Kuten sanottu tuolloin vallitsevia kaupungistumistekijöitä kyettiin menestyksellä
synnyttämään myös ns. maaseudun keskuksiin lähelle työvoimareservejä. Nyt on
kysyttävä, mitä ovat toimivat vaihtoehdot suurimmille kaupungeillemme ja niiden
tarjoamille kaupungistumisen hyödyille. Onko niitä?

Kuvaillut muutokset ovat tapahtuneet kaikissa teollisissa yhteiskunnissa siirryttä-
essä ns. fordistisesta teollistumisvaiheesta post-fordistiseen jälkiteolliseen kehi-
tykseen. Muutoksen kuvailuun on yleensä liitetty edellä mainittujen fordismi-
post-fordismi ja teollinen-jälkiteollinen ohella sellaisia luonnehdintoja kuin: key-
nesiläinen kansallinen hyvinvointivaltio vs. schumpeterilainen workfare-
yhteiskunta; kansallisvaltioiden Eurooppa vs. alueiden Eurooppa; mittakaavaetu-
jen tavoittelu vs. keskittymisen etujen tavoittelu (economies of scope); hierarki-
nen teollisuusyhteiskunta vs. joustava verkostoyhteiskunta ja siirtyminen
suhteellisista kilpailueduista absoluuttisiin kilpailuetuihin perustuvaan kilpailuun.
Nämä monissa yhteyksissä todetut muutokset kuvailevat niitä eri ulottuvuuksia,
joita yleinen kehitys on saanut ja joiksi jotain olennaista tästä muutoksesta voi-
daan pelkistää.

Suomessa näihin yleisiin muutoksiin liittyy oma erityinen piirteensä, jolla on suu-
ri merkitys myös alueellisen kehityksen kannalta. Suomessa edellisiin käsitepa-
reihin voidaan vielä liittää käsitepari metsäsektori-fordismi vs. monipuolinen
klusteriyhteiskunta. Elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja avautuminen, ns.
klusteritalouden muodostuminen ja elektroniikkaklusterin nousu metsäklusterin
ohi kansantaloudellisessa merkittävyydessä sekä muiden klusterien (kemia-, hy-
vinvointi-, ympäristöklusterit jne.) muodostuminen on kaupunkipolitiikan kan-
nalta tärkeä toimintaympäristön muutos. Klusterit jäsentyvät nyt pikemminkin
kaupunkiseutuina ja niiden keskinäisinä verkkoina, joissa on yhtäläisesti kotimai-
sia ja globaaleja kaupunkiseutuja tärkeiden panosten tuottajina, kuin kansallisina
alkutuotannosta vientiin -ketjuina.

Tähän yhtenäisten kansallisten tuotantoketjujen globaaliin hajautumiseen liittyy
myös kansallisen elintarvikeketjun tai -sektorin ja muiden tuotantoketjujen ja -
sektoreiden yhteyden mureneminen. Erityisen tiivis yhteys on vallinnut met-
säsektorin ja elintarvikkeiden alkutuotannon välillä. EU-jäsenyyden yksi merkit-
tävä vaikutus lienee ollut se, että se avasi kansallisen elintarviketalouden
Euroopan tasoiseksi avaten sekä elintarviketeollisuuden raaka-aineiden että val-
miiden elintarvikkeiden markkinat ja korvaamalla kansallisen maatalouspolitiikan
Euroopan tasoisella maatalouspolitiikalla. Maatalouden ja metsäsektorin kytken-
töjen katkeamisella on vaikuksensa myös siihen, miten kokonaisuuden kannalta
nähdään kannattavaksi vaikuttaa kaupungistumiskehitykseen.
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Jo vähän ennen EU-jäsenyyden toteuttamaa maatalouden ja metsäsektorin kyt-
kennän katkeamista kytkentä oli löystynyt selvästi myös metsäsektorin puolella
tapahtuneen kehityksen seurauksena. Metsäsektorilla oli tapahtunut voimakas
tuotannon tehostuminen ja puunhankinnan koneistuminen niin, että se tarvitsi
aiempaa vähemmän työvoimaa. Myös metsänomistuksen hajautumisella ja kau-
pungistumisella on ollut merkitystä. Puunhankinnan työvoiman tarve ja siten sen
riippuvuus maaseudulla asuvista ihmisistä väheni. Maatalous ja metsäsektori toi-
siaan tukevana kombinaationa hajosi erillisiin osiin, jotka ovat: eurooppalainen
elintarviketalous ja itsenäinen tehokas metsäsektori, joka myös voi korvata raaka-
aineen hankinnassa kotimaista puuta puuntuonnilla. Metsäsektorista tuli saman-
lainen kuin mikä tahansa teollisuudenala, ts. sen kansallinen sidos maahan ja sen
puuvaroihin sekä puuntuotannon järjestelmään löystyi merkittävästi. Nämä muu-
tokset aiheuttavat vaativan haasteen näiden klusterien eli vastaavien kaupunki-
seutujen kehitykseen vaikuttaville kaupunkipoliittisille järjestelmille. Erityisesti
haaste kohtaa Suomessa laajoja alueellisen tasauksen järjestelmiä kuten kuntien
valtionosuudet (tasaus hyvinvointipalvelujen tuotantoon) ja infrastruktuurirahoi-
tuksen piirteet. Politiikka, joka aiemmissa oloissa oli menestyksekästä, ei välttä-
mättä ole sitä enää edellä kuvattujen muutosten jälkeen.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisen haasteen muuttunut tilanne aihe-
uttaa hyvinvointipalveluiden rahoitusjärjestelmälle ja miten olisi mahdollista säi-
lyttää hyvinvointivaltion taloudellisia vahvuustekijöitä ja samalla minimoida
järjestelmän kustannukset siitä maksaville alueille. Haasteena on tarkastella hy-
vinvointipalvelujen tuotannossa olevia tasausjärjestelmiä kilpailukyvyn näkö-
kulmasta.1 Tuloksena voi olla ”suomalainen” malli, joka rakentaa kilpailukykyä
sekä suhteellisen laajojen yhtäläisten hyvinvointipalveluiden tehokkaalla tarjon-
nalla että kohtuuttomasti rasittamatta kaupungistumistekijöiden hyödyntämistä
kaupunkiseuduilla niiltä muualle maahan ja muiden klustereiden panosketjuihin
maksettavilla tasauksilla. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion on sanottu olleen oma
erityinen näihin oloihin soveltunut hyvinvointikapitalismin malli (Esping-
Andersen, 1990). Samoin voidaan nähdä oman suomalaisiin oloihin soveltuvan
uuden hyvinvointimallin olevan kehkeytymässä aiemman vaiheen ja mallin vä-
hittäisinä muutoksina. Edellisessä vaiheessa malli oli hyvinvointia ja kilpailuky-
kyä rakentava ja niin sen tulee olla uudessakin vaiheessa. Vanhan mallin kaikki
osat on testattava ja sovellettava uusiin oloihin, jotta tämä tavoite saavutetaan.

Luvussa 2 analysoidaan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilannemuutoksen vai-
kutuksia aiemman vaiheen hyvinvointipoliittisten järjestelmien kannalta. Luvussa
3 esitetään hyvinvointipalveluiden tuotannonehtojen alueellisen tasauksen järjes-
telmä, sen muutokset ja erityisesti muutosten yhteydessä käyty keskustelu järjes-

                                           
1 Kilpailukyvyn käsite: suhteelliset yksikkötyökustannukset, suhteellinen vs. absoluuttinen kilpailukyky,
kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana, investointien houkuttelun kannalta ja lopulta kilpailukyky kyky-
nä tuottaa kestävästi, pitkällä ajalla väestölle hyvinvointia (Pfaller, Gough & Therborn 1991)
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telmän perusteista. Luvussa 4 analysoidaan alueellisen tasauksen mahdollisia vai-
kutuksia tasausta maksaville alueille. Luvussa 5 esitetään tutkimuksen johtopää-
tökset.
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2 Tausta: globalisaatio ja schumpeterilaisen
workfare-yhteiskunnan muotoutuminen

Tässä luvussa kuvataan taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen muutos, joka
muodostaa haasteen aiemman vaiheen hyvinvointipoliittisille järjestelmille.

Oulasvirta (1990) tutkii vertailevasti Pohjoismaiden kuntalaitosten ja valtionapu-
järjestelmien kehitystä. Vertailun taustan, keskeisen teoriaperustan, hän rakentaa
Pohjoismaiden hyvinvointivaltioiden kehittymisen eroista ja yhtäläisyyksistä.
Tutkimuksissaan (Oulasvirta, 1990 ja 1996) hän kykenee seuraamaan kuntien ja
valtion suhteiden muodostumista hyvinvointivaltion rakentamisen kauden ja hy-
vinvointivaltion vakiinnuttamiskauden oloissa. Hän kuvailee hyvinvointivaltion
tavoitteiden ja kuntalaitoksen suhteita seuraavasti: ”Valtionapupolitiikka on ollut
yksi keino edistää hyvinvointipoliittisia tavoitteita julkisten palveluiden tuotan-
nossa, jakelussa ja kustannusten tasaamisessa. Kunnan rooli muuttuu yhteiskun-
nallisen kehityksen mukana. Ennen hyvinvointivaltion rakentamista valtio ja
kunnat nähtiin paljolti erillisinä toisistaan, voidaan puhua autonomiasta. Valtion
ei kuulunut puuttua kuntien asioihin. Historiallisesti näkemys oli vahva 1800-
luvulla ja se liittyi läheisesti liberalismiin … Hyvinvointivaltion ekspansion
myötä autonomiamalli on vähitellen joutunut väistymään integraatiomallin tieltä.
Mallissa tehtävien jako kuntien ja valtionvälillä nähdään joustavana ja yhteiskun-
nan kehityksen mukaan muuttuvana. Integraatioideologia liittyy interventionisti-
seen, jota Pohjoismaissa ovat edustaneet sosialistiset, erityisesti
sosialidemokraattiset puolueet… Hyvinvointivaltion rakentamiskaudella kunnat
mobilisoitiin hyvinvointipalvelusten tuottajiksi … kuntien tehtävät lisääntyivät ja
samalla kuntien väliset erot vähentyivät valtion ohjauksen ja kuntien resurssien
erojen suunnitelmallisen pienentämisen ansiosta.” (Oulasvirta, 1990, 35-37)

”Hyvinvointivaltion ekspansio kiihtyi 1970-luvulle asti, mutta öljykriisi, talous-
kasvun hidastuminen ja julkisen sektorin ja verotuksen kritiikki aiheutti sen, että
1980-luvulla siirryttiin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa hyvinvointipolitiikassa
tasanne- ja rajoitusvaiheeseen. Suomessa hyvinvointivaltion rakentaminen jatkui
vielä koko 1980-luvun. Hyvinvointivaltion rakentamisen hidastumien heijastui
selvästi valtion ja kuntien välisiin suhteisiin, erityisesti finanssisuhteisiin ja valti-
onapupolitiikkaan. Valtionapujen stimulanssimotiivin merkitys pienentyi ja valti-
onapujärjestelmän rakentamisessa tavoitteeksi asetettiin kaikissa tutkittavissa
maissa (Pohjoismaat) järjestelmän perustaminen ei-menosidonnaisille yleisille
valtionavuille, jotka ovat paremmin hallittavissa ja jotka kannustavat kuntia
säästäväisyyteen”.(mt. 161)
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Oulasvirta siis erottaa hyvinvointivaltion rakentamisvaiheen ja tasannevaiheen,
joilla on omat tyypilliset kuntien valtionapusysteeminsä. Ovatko hyvinvointival-
tion muutokset rajattavissa kasvu- ja tasannevaiheeseen vai onko jo näköpiirissä
muutos, joka samoin kuin edelliset vaiheet tulee aiheuttamaan paineita myös hy-
vinvoinnin toteuttamisesta vastanneen kuntalaitoksen rahoitukseen?

Kuten sanottu, Oulasvirran uudempikaan (1996) tarkastelu ei tuo uusia vaiheita
kuntien valtionapujärjestelmän hyvinvointivaltiollisen taustan valottamiseen.
Myös valtionosuusvalmistelussa tehdyt ja tässä tutkimuksessa aiemmin referoidut
raportit päätyvät tilanteeseen, jossa kaikki on kunnossa, kunhan tavoitellut hyvin-
vointiarvot (hyvinvoinnin ulkoisvaikutukset, meriittihyödykkeet) saadaan yhteis-
kunnan käyttöön järjestelmällä, joka kannustaa kuntia tehokkuuteen ja
säätäväisyyteen sekä mahdollisuuksien mukaan myös oman verotulopohjan ke-
hittämiseen (Koski, 1996). Viimeaikaisessa hyvinvointivaltion tutkimuksessa on
sen sijaan jo viitteitä näkyvissä paljon perustavammanlaatuisesta hyvinvointimal-
lin muutoksesta kuin oli kysymys siirtymisessä rakentamisvaiheesta tasannevai-
heeseen. Ilkka Pyy näkee hyvinvointimallin mahdollisesti muuttuvan ja näkee
muutoksen aiheuttavan ongelmia syrjäisen kunnan näkökulmasta (Pyy, 1998):
”Aluetalouksien ja aluehallinnon sekä yhdyskuntarakenteen muutospiirteet, kuten
esimerkiksi desentralisaatio ja seutuistuminen, näyttävät sisältävän ainakin lähi-
tulevaisuudessa enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia syrjäisillä alueilla. Näillä
alueilla kuntien keskeiset tulevaisuuden kysymykset koskevat muun muassa kun-
tayhteistyön kehittämistä, kuntarakenteen muutospaineita ja ylipäätänsä kunnalli-
sen itsehallinnon liikkumavaroja ja -alaa. Suomessa on 1990-luvun loppupuolelle
tultaessa muodostunut ristiriitainen tilanne, jossa toisaalta korostuvat paikallisen
politiikan uudenlaiset mahdollisuudet, mutta joita mahdollisuuksia ei varsinkaan
syrjäosissa maata voida välttämättä realisoida sen kummemmin kuntien yhteis-
työllä kuin kuntaliitoksillakaan. Tähän liittyen tutkimuksessa nostetaan erittelyn
kohteeksi se, mihin mittaan kuntien kuuluu jatkossa päättää hyvinvointivaltion
kohtalosta sekä missä määrin tämä kohtalo on edelleen koko maata koskeva yh-
teinen kysymys.” (mt. 251-252) Pyyn mukaan kuntayhteistyö on sen vuoksi risti-
riitainen keino maan syrjäalueilla, että se rationalisoi kuntien palveluita eli
vähentää jo muutenkin niukkoja työpaikkoja aluerakenteen perustasta.

Näiden paineiden taustalla Pyy näkee globalisaation tai (yhteydessä paikallisen
vastuun kasvuun) glokalisaation… ”tämä glokalisaatioksi nimetty kehitystendens-
si sisältää monia keskenään ristiriitaisia kehitysilmiöitä, kuten talouden kasvueh-
tojen globalisoituminen ja fragmentoituminen, kansallisen päätösvallan
sentralisaatio ylikansalliselle tasolle (esim. EU) ja desentralisaation aluehallin-
toon, julkisten toimintojen yksityistämisen ja yhteistyön yksityissektorin kanssa.
Ne asettavat kunnan roolin ja valtion ja kuntien suhteen entisestä poikkeavien
haasteiden eteen” (mt 77).
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Pyy on syrjäisten kuntien asialla, joten hänen huolensa on - kohtuutonta ehkä
sanoa - vain syrjäisten kuntien osittaisintressin näkökulma. Hän ei tarkastele jär-
jestelmää koko Suomen kannalta. Havainto globalisaation aiheuttamista muutok-
sista hyvinvointimallissa on kuitenkin merkittävä.

Saman globalisaation aiheuttaman tilanteen havaitsee Väyrynen (1999), joka nä-
kee, että tarvitaan uutta globalisaatiokauden hyvinvointiyhteiskuntaa ja
-politiikkaa. Se sisältää aiemmilta vaiheilta perittyjen yhteiskunnan instituutioi-
den kehittämisen toimimaan aikaisempaa avoimemmassa ja globaalimmassa
maailmantaloudessa. ”Suljetun talouden ja politiikan ajoilta periytyvät instituutiot
on asetettava tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden testiin” (mt, 255). Väyry-
nen tarkastelee uuden, haasteisiin vastaamaan kykenevän hyvinvointiyhteiskun-
nan piirteitä eläkejärjestelmän esimerkin avulla.

Väyrynen tarkastelee asiaa koko maan kannalta, mutta ei hyvinvointivaltion pal-
veluiden rahoitusta alue-dimension yli. Hänen näkökulmansa (Väyrysen tutkimus
on Sitran rahoituksella tehdyn suuren Suomen tulevaisuutta valottavan tutkimuk-
sen loppuraportti, joten kyseessä lienee myös Sitran näkökulma) on tämän tutki-
muksen kannalta merkittävä. Tutkimuksessa luonnosteltua globalisaation ajan
hyvinvointiyhteiskunnan mallia voidaan nyt soveltaa alue-dimension yli samaan
tapaan kuin Väyrynen on esitellyt tulevaa hyvinvointimallia eläkejärjestelmän
kannalta (ikäkausien ja talouden sektoreiden yli).

Globalisaatiokehityksen synnyttämää tai sen mukana vähitellen kehkeytymässä
olevaa hyvinvointiyhteiskunnan mallia voidaan pitää tuloksena siitä
”tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden testistä”, johon uuden kansainvälisen
taloudellisen kilpailutilanteen johdosta on jouduttu. Kehkeytymässä olevaa mallia
on tiivistetysti luonnehdittu schumpeterilaiseksi workfare-yhteiskunnaksi aiem-
man keynesiläisen hyvinvointivaltion sijaan (Jessop, 1992).

Aiemmassa hyvinvointivaltiollisessa mallissa oli vallalla interventionistinen val-
tioideologia (Oulasvirta, 1990, 35). Juuri tätä interventionismia voi pitää key-
nesiläisyyden ytimenä. Valtio on aktiivinen väliintulija, joka tasaa tulonjakoa ja
suhdanteita niin, että kokonaisuuden hyvinvointi (mitattuna talouskasvulla) on
pitkällä tähtäyksellä paras mahdollinen. Tällaisen keynesiläinen ajattelun laaje-
neminen suhdanteista tulonjakoon ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen sai pe-
rustelunsa jo Myrdalin (1960) ja Suomessa Kuusen (1961) kirjoituksissa.
Ajattelussa on painottunut nimenomaan talouden kysyntäpuolen (keynesiläinen)
sääntely ajan yli ja tasaaminen väestöryhmien yli, niin, että kun hyvinvointia
(kulutusta) tasataan, saadaan aikaan enemmän ns. tuottavaa kulutusta (ja sen mu-
kana hyvinvoinnin ulkoisvaikutuksia) kuin ilman tulonjaon tasoittamista. Edellä
on hyvinvointikäsitteen laajenemiseen viitaten osoitettu, miten ajattelu hyvin-
vointivaltiollisesta hyvinvoinnin tuottamisesta laajeni kattamaan yhä suuremman
osan ns. tarpeentyydytyksestä ja Oulasvirta (1990) on osoittanut, miten kuntien
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palvelutuotannon laajeneminen ja siihen kannustava valtionosuusjärjestelmä oli-
vat tärkeitä osia järjestelmän rakennustyössä. Kun hyvinvointivaltiollinen projekti
tuli tasaantumisvaiheeseen tultiin vastaavasti palvelutuotantojärjestelmän puolella
hakemaan vastauksia siihen, miten entiset hyvinvointituotokset saadaan kokoi-
suuden käyttöön niin, että järjestelmä kannustaa kuntia tehokkuuteen ja säästäväi-
syyteen. Enää ei ollut tarpeen kannustaa voimakkaasti palveluiden
laajentamiseen.

Tässä keynesiläisessä ajattelussa voidaan nähdä kysynnän tasaisuuden olevan
kasvun kannalta tärkeä liikkeellepaneva voima. Ns. tuottava kulutus, joka tarjoaa
kokonaisuuden tasolla enemmän hyvinvoinnin ulkoisvaikutuksia kuin tulojen
epätasaisempi jakautuminen, on talouskasvua ylläpitävä tekijä. Voi selvästi näh-
dä, miten ajattelu implikoi nimenomaan kansalaisuuden pohjalta myönnettäviä
perusoikeuksia laajaan hyvinvointiin. Nykyisin ajattelu näkyy keskusteluna kan-
salaispalkasta ja perustulosta. Tähän suuntaan on voimakkaita paineita sen vuok-
si, että osa kansalaisista on vaarassa syrjäytyä laajan ja pitkittyneen työttömyyden
seurauksena. Mahdollisen syrjäytymisen yleisempänä haittana on juuri se, että
nämä ihmiset eivät voi kokea olevansa kokonaisuuteen nähden kontributiivisia ja
samalla aletaan menettää heidän myötävaikutustaan tuottavan kulutuksen piirissä.
Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaalisten ongelmien leimaamalla alu-
eella kasvavan nuorison ja lasten, joiden vanhemmat ovat työttömiä, kykyjen ke-
hittäminen ja kokonaisuutta hyödyttävään käyttöön saaminen tulee uhanalaiseksi
(Karvinen, 1998).

Myös keynesiläisen ajattelun alueellinen vaikutus on selvä. Eri alueilla asuvien
hyvinvoinnin ylläpito hyväksyttävällä tasolla on tässä hyvinvointivaltion mallissa
selvästi perusteltua. On jopa suoraan nähty voimakkaan aluepoliittisen interventi-
on perustelut Keynesin yleisemmässä ”interventionistisessa” talousopissa (Illeris,
1993).

Nyt ollaan siirtymässä keynesiläisestä hyvinvointivaltiollisesta ajattelusta schum-
peterilaiseen workfare -ajatteluun (Jessop, 1992, ks. Väyrynen, 1999, 270). Siir-
tyminen merkitsee keskittymistä talouden kysyntäpuolen interventioiden sijasta
tarjontapuolen tehostamiseen. Termin workfare sisältöä voidaan luonnehtia Väy-
rysen tapaan siten, että työn vastaanottamien tehdään edellytykseksi yhteiskunnan
tuen jatkumiselle (mt, 270). Termin merkitys voidaan nähdä myös laajemmin si-
ten, että työsuorituksen arvo, vastikkeellisuus ja ansiosidonnaisuuden korostami-
nen tulee merkittävämmäksi. Vastikkeellisuutta ja ansiosidonnaisuutta voidaan
perustella kannustavuudella. Hyvinvointi ja kasvu on tämänkin ajattelun tavoit-
teena, mutta sen nähdään kertyvän seurauksena tuotannon tarjontapuolen tehok-
kaasta käytöstä ja hyvinvoinnin turvajärjestelmien kylläkin turvallisuutta luovasta
(Glennerster , 1992, 25) mutta vastikkeellisesta ja kannustavasta redistribuutiosta.
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Tuotannon tarjontapuolella schumpeterilaisuus korostaa innovaatiotoiminnan
edellytyksiä. Tätä painotusta on kuvattu siirtymällä kansainvälisessä kilpailussa
suhteellisten (kustannustasoon liittyvillä) kilpailuetujen hyödyntämisestä abso-
luuttisilla kilpailueduilla käytävän kilpailuun (Väyrynen, 1999, 274; Stenlund,
1997, 25). Tätä voidaan kuvailla seuraavasti: ”kansainvälisten markkinoiden
avautuessa alueiden kyky luoda hyötyä tuottavia tuotannollisia klustereita ja
verkkoja käy entistä tarpeellisemmaksi… alueiden tulee vahvistaa paikallista
osaamista, jonka pohjalla on määrätietoinen innovaatiotoiminta ja paikallisten
voimien koordinointi yli hallinnollisten rajojen…” (Väyrynen, 1999, 179)
”Absoluuttisen edun periaatteen korostuminen aluekehityksessä johtaa luonnos-
taan näiden etujen vahvistamiseen. Aikaisemmin kansallisessa aluepolitiikassa
tasoitettiin alueellisia kilpailukykyeroja enemmän myös kustannuksia subventoi-
malla, mutta EU:n aluepolitiikan periaatteiden takia se ei ole enää mahdollista.
Siksi tavoitteeksi asetetaan alueen tarjontapuolen tekijöiden kehittäminen. Näitä
tekijöitä ovat työvoiman saatavuus ja laatu, liikenneyhteydet, talouden perusra-
kenne, suhtautuminen yritystoimintaan sekä alueen tunnettuus. Hyväpalkkaisia
työpaikkoja voidaan globaalissa taloudessa hankkia parhaiten tarjoamalla osaavia
työntekijöitä ja organisaatioita, jotka kykenevät sopeutumaan uusiin olosuhteisiin
ja vaatimuksiin… monipuolisten osaamiskeskusten varassa toimivat alueet ovat
Suomessa menestyneet alueiden välisessä kilpailussa muita paremmin” (mt. 274-
275).

”Globalisaatio tavallaan nostaa alueet kansallisvaltioiden sisältä aikaisempaa kes-
keisemmäksi osaksi maailmantaloutta. Alueiden menestyminen kansainvälisessä
kilpailussa riippuu niiden kyvystä hankkia alueelleen verkottuneessa informaa-
tiotaloudessa tarvittavaa osaamista” (mt. 151)… Globalisaatio ja integraatio ovat
merkinneet kansallisvaltiokeskeisen mallin eroosiota ja alueiden merkityksen
kasvua. Alueet ovat aikaisempaa suoremmassa yhteydessä maailmantalouden
keskuksiin ja yrittävät luoda taloudelleen kilpailukykyiset, osaamiseen ja tekno-
logiaan perustuvat lähtökohdat…. Itse asiassa globaalin maailmantalouden me-
nestynein osa voidaan kuvitella eräänlaiseksi mosaiikiksi, joka koostuu toisiinsa
kytkeytyneistä teknologia-alueista.” (mt. 152). Kaikki eivät kuitenkaan voi olla
menestyjiä kaupunkien ja alueiden välisessä kilpailussa (Hudson, 1995). Tässä
suhteessa Väyrysen ja hänen tutkimuksensa taustalla olevan Sitran tutkijaryhmän
näkemys tulevasta hyvinvointimallista on ehkä liiankin kritiikitön ja vaatii rin-
nalleen Pyyn esittämiä kysymyksiä syrjäalueiden näkökulmasta.

Tarjontapuolen politiikka on ensisijassa innovaatiopolitiikkaa, osaamiskeskuspo-
litiikkaa ja osin myös siihen liittyvää infrastruktuuripolitiikkaa ja koulutuspoli-
tiikkaa.

Alueiden ja kaupunkien (klusterikeskittymien) oma toiminta absoluuttisten kil-
pailuetujensa vahvistamiseksi on keskeinen osa tarjontapuoleen keskittyvää poli-
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tiikkaa. Tässä mielessä on alettu puhua yrittäjäkaupungista (entrepreneurial city,
esimerkiksi Jauhiainen, 1995).

Hyvinvointi nähdään kilpailun kautta saavutettavana tuloksena ja niinpä hyvin-
vointipolitiikan painotus on kääntynyt 180 astetta, kulutuksen tasaisuudesta inno-
vaatiotoiminnan edellytyksiin.

Hyvinvoinnin redistribuution puolella huomiota kiinnitetään, kuten edellä todet-
tiin, vastikkeellisuuteen, ansiosidonnaisuuteen ja kannustavuuteen.

Tässä yhteydessä on hyvä luoda katsaus aiemman laajan keynesiläisen hyvin-
vointivaltion ja sen pohjoismaisen tyypin erityisyyteen sekä sen rinnalla hyvin-
voinnin jaossa sovellettuihin muihin malleihin. Esping-Andersen puhuu kolmesta
ns. hyvinvointiregiimistä (Esping-Andersen, 1990; ks. myös Julkunen, 1992, 29;
Pyy, 1998, 95).

Esping-Andersenia aiemmin Ringen on luokitellut hyvinvointivaltiot institutio-
naalisiin ja marginaalisiin (Ringen, 1987, 2). Edelliselle tyypillistä on avustusten
myöntäminen vain tarpeessa oleville, tarpeen tultua varmasti havaituksi tarvehar-
kinnan kautta (incomes-tested). Jälkimmäiselle mallille on tyypillistä kansalai-
suuden perusteella myönnettävät universaalit etuudet ja vahva redistribuutio.
Esping-Andersenin tyypittelyä voidaan pitää Ringenin mallin hienojakoistamise-
na. Tärkeintä hänen ajattelussaan on, että hän kytkee hyvinvointimallin tutkimi-
ensa yhteiskuntien keskeisiin rakenteellisiin ja valtasuhteita määritteleviin
historiallisiin piirteisiin. Esping-Andersen erottaa kolme erilaista
”hyvinvointikapitalismin regiimiä”: liberalistisen, konservatiivis-korporatistisen
ja sosialidemokraattisen (pohjoismaisen) mallin. Regiimijaottelua on sittemmin
edelleen hienojakoistettu (Pyy, 1998, 93) Niinpä liberalistisesta mallista on löy-
detty erilaisia variaatioita riippuen siitä, mikä on ollut hallitseva valtaryhmittymä
mallin rakentamisen takana (Iso-Britannia ja Australia vs. USA ja Kanada). Sa-
moin manner-Euroopan konservatiivis-korporatistinen malli on jaettu edelleen
Saksan korporatistiseen malliin ja etelä-Euroopan latinalaiseen malliin.

Olennaisia ovat Esping-Andersenin ja sittemmin regiimimallin pohjalta tehtyjen
kehitelmien esittämät kytkennät hyvinvointimallin ja yhteiskunnan rakenteellisten
ja valtasuhteisiin liittyneiden historiallisten piirteiden kesken. Esping-Andersen
(1990, 30) ja hänen jaotteluaan soveltaneet ja kehittäneet tutkijat vielä painok-
kaammin korostavat Pohjoismaiden sosialidemokraattis-maalaisliittolaisen (maa-
seudun etuja ajava ryhmä ja korporaatiot) allianssin merkitystä nimenomaan
laajan universaaleihin etuisuuksiin perustuneen järjestelmän taustalla (Pyy, 1998,
97; Kangas, 1993, 20-22). Sekä pohjoismaisen, että konservatiivis-korporatiivisen
regiimin keskeinen hyvinvointipoliittinen saavutus on ansiosidonnainen sosiaali-
turva palkkatyöväestölle eri elämäntilanteita ja niihin liittyviä riskejä varten.
Pohjoismaisessa mallissa on tätä saavutusta täydennetty tarjoamalla kattavat, jos-
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kaan ei välttämättä rahallisesti universaalit etuudet tuloista ja työhistoriasta riip-
pumatta ja luomalla alueellisesti hajautettu julkisten palvelujen järjestelmä. ”Kun
säädeltävänä on ollut sekä työntekijöiden ja työnantajien että maaseudun ja kau-
pungin väliset ristiriidat, näiden ristiriitojen sääntelyn järjestelmäksi rakennetun
hyvinvointivaltion tuottamat etuudet ovat väistämättä luonteeltaan universaalim-
pia kuin siinä tapauksessa, että ristiriita olisi noudattanut ainoastaan työväestö-
porvaristo -jakoa” (Piirainen, 1993, 17). Pyy (1998, 97) kritisoikin aivan oikein
Pohjoismaisen mallin kutsumista sosialidemokraattiseksi. Yhtä hyvin sosialide-
mokratian perusideologiaa vastaa korporatiivinen ansiosidonnainen järjestelmä.

Keynesiläisellä hyvinvointivaltiolla on siis ollut selvä aluepoliittinen tehtävä sekä
keynesiläisenä kasvupolitiikkana yleensä että keynesiläisen hyvinvointivaltion
pisimmälle viedyn pohjoismaisen sovellutuksen taustalla vaikuttaneen rakenteel-
lisen ja valtapoliittisen asetelman vuoksi. Kun ja jos nyt ollaan siirtymässä
schumpeterilaiseen workfare -societyyn, aluepoliittinen tehtävä tulee myös tar-
kasteltavaksi:
! absoluuttisten kilpailukykytekijöiden vahvistaminen kaupunkiverkoissa ja alu-

eilla voi joutua ristiriitaan aiemman mallin kanssa
! ansiosidonnaisuuden ja vastikkeellisuuden painottuminen aiheuttaa muutos-

paineita alueellisiin tulonsiirtoihin.

Ensimmäiseen kohtaan palaamme myöhemmin kaupungistumistekijöiden tarkas-
telun yhteydessä.

Ansiosidonnaisuuden suuntaan tapahtuva painottuminen on nähty pohjoismaisen
hyvinvointimallin tulevaisuudenkuvana useassakin tutkimuksissa (Kangas, 1995;
Pyy, 1998; Väyrynen, 1999). Kangas kuvaa mahdollista muutosta seuraavasti
(1995, 46-47): ”Vertailujen tulokset osoittavat, että sosiaaliturva niin Suomessa
kuin muissakin Pohjoismaissa on perinteisesti rakentunut kansalaisuuden perus-
talle. Keski-Euroopassa työsuhde ehdollistaa oikeuksia. Puheet universaalisuu-
desta pohjoismaisena erityispiirteenä ovat perusteltuja… Euroopan integraatio
muuttaa kenties voimakkaammin pohjoismaista mallia kuin keskieurooppalaista
hyvinvointivaltiota. … On todennäköisempää, että Pohjoismaat saksalaistuvat
kuin että saksalaiset pohjoismaalaistuisivat….Euroopan integraatioprosessi sisäl-
tää tiettyjä tekijöitä, jotka muuttavat niitä rakenteita, joiden varaan pohjoismainen
sosiaalipolitiikka on pohjautunut. Rakennemuutokset edesauttavat siirtymistä
valtiollisista ja yhdenmukaisista kansalaisuuteen pohjautuvista järjestelmistä ha-
jautetumpia sosiaalipoliittisia ratkaisuja kohti. Sosiaaliset oikeudet eivät enää
määräydykään kansalaisuuden vaan ammattiaseman, vakuutusmaksun tai ansain-
ta-ajattelun pohjalta….Pohjoismaat ovat olleet pieniä, ulkomaankaupasta riippu-
via kansantalouksia, joiden talous on erittäin suhdanneherkkä. Siksi on jouduttu
etsimään sellaisia yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja, joilla ulkomaankaupasta johtu-
via suhdannevaihteluita voitiin lieventää… Euroopan rahapolitiikka kaventaa
kansallisvaltioiden liikkumavaraa…. Kaikille palkansaajille lakisääteisesti taatta-
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vat sosiaaliset oikeudet korvautuvat henkilökohtaisilla, yrityskohtaisilla ja laa-
jimmillaan alakohtaisilla järjestelyillä…Yhteiskuntapolitiikassa riippuu paljon
myös siitä, mitä halutaan. Halutaanko Pohjoismaissa ylläpitää nykyistä valtiol-
lista sosiaaliturvaa ja nykyisiä sosiaalipalveluita ja maksaa näistä korkeampia
veroja kuin Euroopassa keskimäärin? Vai halutaanko meillä siirtyä järjestelmään,
jossa vakuutusmaksun ja edun välinen yhteys on suorempi? Saat mitä maksat.
Halutaanko tämä siirtymä tehdä julkisen järjestelmän kautta vai toteutetaanko se
…ammatillisten järjestelmien kautta?” (Kangas, 1995, 46-47).

Kangas arvioi Suomen olevan siirtymässä kohti saksalaista mallia. Myös työvoi-
man liikkuvuus Euroopassa yli kansallisten rajojen perustelee pikemminkin yri-
tys- ja alakohtaisia järjestelmiä sosiaaliturvaan kuin kansalaisuuteen perustuvia
järjestelmiä.

Kangas arvioi, että toisaalta tähän suuntaan kehitystä vetävät kansainvälisen kil-
pailun ulkoiset paineet ja toisaalta myös se, että sisäinen tarve yhtäläiseen järjes-
telmään on uudessa tilanteessa vähäisempi. Suomi ei ole enää pieni, avoin
yksipuolinen ja suhdanneherkkä talous, jollaista aiempi hyvinvointimalli palveli.

Tähän viime mainittuun perusteeseen liittyy selvästi argumentti, että osa niistä
tehtävistä, joita järjestelmä toteutti, on loppunut. Toisin sanoen osa niistä hyö-
dyistä, joita järjestelmän kautta kokonaisuuteen tuotettiin, on käynyt tarpeetto-
miksi. Tämänkaltainen muutos liittyy leimallisesti siihen tuotantorakenteen
muutokseen, joka on Suomessa käynyt rinnan globalisaation kanssa.

Tärkeä toimintaympäristön muutos on elinkeinorakenteen monipuolistuminen ja
avautuminen ja ns. klusteritalouden muodostuminen, elektroniikkaklusterin nousu
metsäklusterin ohi kansantaloudellisessa merkittävyydessä sekä muiden klusteri-
en (kemia-, hyvinvointi-, ympäristöklusterit jne.) muodostuminen. Lisäksi kluste-
rit jäsentyvät kaupunkiseutuina ja niiden keskinäisinä verkkoina, joissa on tasa-
arvoisesti kotimaisia ja mahdollisesti globaaleja kaupunkiseutuja tärkeiden pa-
nosten tuottajina. Tuotanto ei jäsenny kansallisina alkutuotannosta vientiin -
ketjuina.

Perinteisissä alkutuotannosta -vientiin ketjussa voitiin Suomessa erottaa ensinnä-
kin puuraaka-aineen hankinta-alueet. Näillä tuotantoketjun alkupään alueilla työ
oli työvoimavaltaista ja melko tuottamatonta. Pitkään tätä työtä teki metsätyö-
mies-pienviljelijä. Koska elintarviketalous oli kansainväliseltä kilpailulta suljettu,
ammattikombinaation maatalousosiota tukemalla voitiin samalla luoda toimivat
edellytykset puuraaka-aineen hankinnalle. Koska näillä alueilla työn tuottavuus
oli matala ja lapsilukukin suuri, oli kokonaisuuden kannalta järkevää tukea myös
näiden alueiden palveluja ja infrastruktuuria niin, että raaka-aineen hankinta tuli
turvatuksi. Maatalouspolitiikka, sosiaalipolitiikka (esimerkiksi eläkepolitiikka) ja
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kuntien hyvinvointipalveluiden tukeminen sekä infrastruktuuripolitiikka muodos-
tivat kokonaisuuden (ks. Paasivirta, 1991).

Toisaalta puuraaka-aineen varassa toimi sitten sen jalostus, tuotantoketjun tehdas-
porras, sekä vienti. Lisäksi metsäsektorista oli vähitellen enemmän tai vähemmän
erkaantunut sille tuotantopanoksia tuottavia teollisuuden ja muita elinkeinonhaa-
roja, jota kuitenkin olivat yhä riippuvaisia siitä tai eivät ainakaan joutuneet met-
säsektorin kanssa ristiriitaan (esim. saivat suuren osan vientituloistaan
idänkaupasta kuten laivanrakennusteollisuus). Myös suuri osa maaseudulle alue-
politiikan tuella perustetusta teollisuudesta, joka käytti esimerkiksi maaseudun
naistyövoimaa, toisaalta tuki olemassaolollaan metsäklusterin panostenhankintaa
ja toisaalta viedessään suuren osan tuotannostaan Neuvostoliittoon kahdenvälisen
kaupan järjestelyin, ei joutunut ristiriitaan metsäklusterin kanssa. Neuvostovienti
ei ollut suoralle kansainväliselle kilpailulle avointa kauppaa, vaan toimitusten
hinnoista sovittiin poliittisesti ja erilaisia Suomen yhteiskunnallista tilannetta
ymmärtäviä näkökohtia voitiin ottaa huomioon. Näin ollen idänkaupan kustan-
nustaso ei johtanut ristiriitaan metsäsektorin intressien kanssa (miksi meidän
tuotannonalaltamme esim. kerätään veroja, joilla rakennetaan puunhankintaa pal-
velevaa infrastruktuuria). Lisäksi koko järjestelmän yleishallinto ja tukipalvelut
(mm julkinen hallinto, pääkaupunkifunktiot, korkeakoulut) palvelivat suurelta
osin tätä kokonaisuutta. Suomea onkin nimetty metsäsektoriin perustuneeksi ta-
pulitaloudeksi (Rannikko ja Kortelainen, 1992). Tällaisessa kokonaisuudessa
tuottavampien tuotantoketjunportaiden oli luonnollista osallistua tuottavuudeltaan
heikompien, mutta välttämättömien portaiden tuotannon ehtojen turvaamiseen ja
kehittämiseen.

Kortelainen ja Rannikko kuvaavat tutkimuksessaan myös tässä tarkastelun alaise-
na olevaa kehityskaarta (hyvinvointivaltion rakentaminen, tasaantuminen, muu-
tos) seuraavasti: ”Koska Suomen teollistuminen (rinnan hyvinvointivaltion
rakentamisen kanssa KA-huom.) tapahtui paljolti puuraaka-aineen jalostamisen
varassa, oli metsäteollisuudella keskeinen asema tehdasyhdyskuntien synnyttäjä-
nä. Metsäteollisuuden nousu ja laajeneminen hajautti toisaalta työntekijöitä taka-
metsiin korjaamaan ja kuljettamaan puuta ja toisaalta tehdasyhdyskuntiin
jalostamaan sitä. Metsäsektorin synnyttämä rakenne oli pitkään suuressa osassa
Suomea yhdyskuntajärjestelmän perustana…Viimeisen parin vuosikymmenen
aikana ovat teollinen yhteiskunta ja sen synnyttämät alueelliset järjestelmät järk-
kyneet (Kortelainen ja Rannikko, 1992, 111). ”Metsäsektorin kasvu perustui
voimakkaasti laajeneviin maailmanmarkkinoihin sekä metsätalouden ja metsäte-
ollisuuden työvoimavaltaisuuteen. Kehityksessä tapahtui käänne 1950-luvulla.
Teknologian kehitys ja alueellisessa työnjaossa tapahtuneet muutokset ovat aja-
neet metsäsektorin yhdyskuntia vaikeuksiin…Maailmanmarkkinoilla ja teknolo-
giassa tapahtuneet muutokset ovat vähentäneet työvoiman tarvetta kaikissa
metsäsektorin yhdyskunnissa. Monien yksipuolisimpien ja syrjäisimpien yhdys-
kuntien työmarkkinat ovat supistuneet dramaattisesti ja taloudellinen perusta ro-
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mahtanut. Erityisen selvästi tämä kehitys vaikutti metsätyö-pienviljelykylissä
1960- ja 70-luvuilla, jolloin metsänkorjuu koneellistui ja työpaikkojen määrä ro-
mahti 2. Myös monet teollisuuspaikkakunnat ovat joutuneet tapuliloukkua (yhteen
vientituotannonalaan sitoutuneet yhdyskunnat) muistuttavaan tilanteeseen, kun
teollisuus on vähentänyt työvoimaa 1970-luvun lopulta lähtien. Tehdasyhdyskun-
nissa ja teollisuuskeskuksissa tapuliloukku ei ole ollut yhtä ”tappava” kuin maa-
seudulla” (Kortelainen, 1992, 35-36).

Kun siis vientitulot tulivat pääsääntöisesti metsäsektorilta, siihen läheisesti kyt-
köksissä olevalta konepajatuotannolta tai suojatusta idänkaupasta ja kun näiden
vientisektoreiden panosten tarjonta ja mm. elintarvikehuolto olivat myös suojat-
tuja kansainväliseltä kilpailulta, ne olivat osa samaa kokonaisuutta. Tässä järjes-
telmässä oli mahdollista käyttää tuotantojärjestelmän tuottavammissa osissa ja
alueilla kerättyjä tuloja huonommin tuottavien, mutta kokonaisuudelle välttämät-
tömien vaiheiden tukemiseen ja niiden edellytysten luomiseen. Esping-
Andersenin ja mm. Pyyn korostama poliittinen koalitio (sosialidemokraattis-
maalaisliittolainen) järjestelmän tueksi oli myös vankka.

Kuten edellä on todettu, 1970-luvulta alkanut ja 1990-luvulla nopeasti kiihtynyt
muutos on mullistanut yhdyskuntajärjestelmän perusteet. Enää ei voi puhua Suo-
mesta yksipuolisena metsäsektoriyhteiskuntana. Nykyään puhutaan verkostoitu-
neesta klusteritaloudesta (Pikkarainen, 1996), jossa elektroniikkaklusteri on
noussut metsäklusterin ohi vientitulojen hankkijana. Elektroniikkaklusterin tuo-
tantopanokset ovat toisaalta kansainvälisessä verkostossa hankittavia ja toisaalta
muutaman osaamiskeskuksen innovatiivisuuteen ja työvoiman tarjontaan liittyviä.
Myös muita samantyyppisesti globaalissa kaupunkiverkostossa toimivia kluste-
reita on kehkeytymässä (kemian, biotekniikan yms. klusterit). Metsäsektorin työ-
voimantarve puunhankinnassa on hyvin vähäinen ja elintarviketalous on avattu
kansainväliselle kilpailulle EU:n tasolla. Elintarviketalouden ja metsäsektorin
kytkentä on voimakkaasti heikentynyt ja muiden klustereiden kannalta kotimai-
sella maataloudella ei ole erityistä merkitystä. Nämä muutokset merkitsevät vaa-
tivaa haastetta eri klusterien eli vastaavien kaupunkiseutujen kehitykseen
vaikuttaville järjestelmille. Erityisesti haaste kohtaa Suomessa alueellisen tasauk-
sen järjestelmiä kuten hyvinvointipalvelujen tuotantoa tasaavat kuntien valtion-
osuudet ja liikenneinfrastruktuurin rahoituksen muodot. Nyt voi nousta esiin
kysymys siitä, miksi toiselta klusterilta osallistuttaisiin toisen panosketjun ja tuo-
tantoedellytysten rakentamiseen. Kansainvälisessä kilpailussa näillä klusterilla
voi olla tarjolla vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja, joissa ne eivät joudu kantamaan
tällaisia kustannuksia.

                                           
2 Vielä 1970-luvulla ja 1980-luvulla taloudellisen pohjan romahdusta kompensoi hyvinvointivaltion
laajeneminen ja julkisten työpaikkojen lisäys näilläkin alueilla (Väyrynen, 1999, 164)
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Vastikkeellisuuden ja ansaintaperusteisuuden lisääntymisen on edellä todettu
merkitsevän mahdollisesti alakohtaisia sosiaaliturvajärjestelmiä. Se merkitsee
sitä, että jokainen ala varautuu oman työvoimansa vanhuusajan, sairausajan ja
työttömyysajan kuluihin. Se merkitsee myös sellaisten järjestelmien, joissa klus-
terirajojen yli osallistutaan esimerkiksi eläketurvan järjestämiseen toisen klusterin
työvoimalle, uutta tarkastelua. Rinnasteisesti tässä tarkastellun alueiden välisen
problematiikan kanssa esimerkiksi eläketurvan ja sosiaaliturvan osalta Väyrynen
on luonnostellut ja globalisaation tilannetta vastaavia uusia malleja, mm. henkilö-
kohtaisia sosiaaliturvatilejä. Kansainvälisesti yleinen tendenssi on maksujen ja
etuuksien aikaisempaa kiinteämpi kytkentä. (Väyrynen, 1999, 271).

Samalla tavoin kuin sosiaaliturvan tulonsiirtopuoleen, uusi tilanne heijastuu myös
alueiden väliseen tasaukseen palvelujen järjestämisessä. Hyvinvointivaltion laaja
yhtäläinen palvelutarjonta (ja vieläpä sen painottunut rakentaminen metsäsektori-
Suomesta alkaen) on voinut olla perusteltua nimenomaan silloin, kun on luotu
edellytykset palveluille alueilla, joiden tuottavuus on ollut suhteellisen heikko,
mutta joiden panos kokonaisuuden kannalta on ollut tarpeen. Myös eri alueilla
asuvien lasten koulutuksellisen tasa-arvon turvaaminen on tietenkin ollut tarpeen,
samoin terveydenhuolto kansanterveyden näkökulmasta.

Nyt alueellisen tasauksen järjestelmä on eri tavoin kontributiivinen kuin aikai-
semmin. Sen kontribuutiosta on merkittäviä osia poistunut. Suomessa ei ole juu-
rikaan tarkemmin keskusteltu globalisaation ja sen yhteydessä Suomessa
tapahtuneen rakennemuutoksen vaikutuksesta aiemmin hyvinä pidettyjen järjes-
telmien perusteisiin.

Aivan samassa keskusteluyhteydessä on erilaisia alueiden välisiä tasausjärjestel-
miä tarkasteltu ainakin Australiassa (Industry Commission, 1993). Australiassa
verrataan omaa maata OECD:n yleiseen tilaan ja järjestelmiin ja todetaan seuraa-
vasti:

”Providing local authorities (and metropolitan agencies, where they exist) with autonomous
access to tax bases from which they can adequately resource their activities, and not be reliant
on grants or other subventions from other levels of government is clearly a strategy to be
pursued.”
”However, financial independence will not suit all local authorities simply because they will
have different capacities to raise revenues, depending on their size, land use mix, property
values and a host of related factors. Recognition of this has led to the extensive use of hori-
zontal equalisation grants in many countries, including Australia where national government
provides such grants.”
”The arguments in favour of equalisation are principally that it ensures that citizens, where
ever they are located are not called upon to pay greatly differing costs for basic services pro-
vided by local authorities. At the same time equalisation enables local authorities to tax at
broadly the same levels irrespective of their advantages or disabilities, and provides similar
services at similar costs. The national system of governance is seen to be strengthened by
such arrangements.”
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”Not all OECD nations adopt equalisation policies. And in an environment of market -
oriented, competition-driven economic policy, equalisation policies are being strongly ques-
tioned.”
”Economists arguing for maximum efficiency in the allocation of public funds hold the view
that there should be as few cross subsidies between locations as possible, and preferably
none.”
”Cross subsidies from richer to poorer areas encourage poorer areas to use more resources
that they pay for directly, and distorts market signals about their capacity and their future.”
”Cross subsidies between less costly and more costly areas for services reduce the true eco-
nomic costs for businesses and households of locating in more expensive areas, leading to
distorted locational signals and again, inefficient and excessive use of resources (such as
roads).”
”The explicit equity provisions in equalisation systems involve just those cross subsidies, and
represent the antithesis of the position sought by those focusing on the objective allocative
efficiency.”
”In that view, governments should not decide to distort market processes or consumer
choices by subsidising costs and other economic inputs in order to achieve some desired or
planned outcome - such as equity between local councils -except where that equity is highly
valued.”
”Rather, governments should expose people to the full costs of their decisions and allow
market processes to sort out the outcomes - correcting of course, for market failures” (Neil-
son, 1997, 15-16).

Myös muualla OECD:n piirissä on jossakin määrin haettu kriteereitä sille, mitä
voi olla liiallinen alueiden välinen resurssien siirto tasoitustarkoituksessa
(Prud’homme, 1994 ja 1995).

Edellä on mielenkiintoisia tutkimuksen lähtökohtia:
! tasauksen vaikutus siten, että se aiheuttaa palvelujen ja infrastruktuurin yliku-

lutusta tukea saavilla alueilla,
! tasaus signaalina, jolla annetaan yksilöille ja yrityksille merkki siitä, että he/ne

voivat sijoittua kalliille alueille kannattavasti,
! mitä ovat palvelut, joissa tasa-arvo on niin korkealle arvostettu, että tasaus on

perusteltua,
! mitä ovat markkinavirheet, jotka korjataan? Esim. markkinaehtoinen vapaa

kehitys voi teoriassa lyhyellä aikavälillä tyhjentää alueita ja aiheuttaa infra-
struktuurin ja palveluiden romuttumisen alueilla, jotka vähän pitemmällä täh-
täyksellä olisivatkin uudelleen tärkeitä talouden kasvussa (ns. uinuvat
resurssit); tällaisten päätelmien visionvaraisuus.

Suomalaisittain merkittävin viite edellä kuvatun keskustelun tarpeeseen on juuri
Väyrysen toteamus, että ”suljetun talouden ja politiikan ajoilta periytyvät insti-
tuutiot on asetettava tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden testiin”. (mt, 255).
Suomen Kuntaliitto on sovittaessaan yhteen maaseutu- ja kaupunkipolitiikkaa
pyrkinyt valottamaan, mitä tällainen tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden
testi voisi olla (Aronen ja Fagerlund, 1999).
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3 Tasausjärjestelmä ja sen hyvinvointiperustelut

Tässä luvussa esitetään hyvinvointipalveluiden tuotannonehtojen alueellisen tasa-
uksen järjestelmä, sen muutokset ja erityisesti muutosten yhteydessä käyty kes-
kustelu järjestelmän perusteista. Hyvinvointipalveluiden tuottamisesta Suomessa
vastaa suurelta osin kunnallishallinto. Pohjoismaista hyvinvointivaltion tyyppiä
onkin luonnehdittu julkispalveluvaltioksi erotuksena jakovaltiotyypistä, jossa pal-
velut on tuotettu pääosin markkinoilla tai muilla ei-valtiollisilla tavoilla (yhdis-
tykset, järjestöt, kirkko, vapaaehtoistyö jne.), mutta väestön tasa-arvotavoitteista
valtio vastaa erilaisilla tulonsiirroilla ja avustuksilla (Oulasvirta, 1990, 121). Jul-
kispalveluvaltiossa sekä julkisesti tuotetut laajat hyvinvointipalvelut että yksilöi-
den välisten tuloerojen tasaus verotuksella ja tulonsiirroilla toteuttavat tasa-
arvotavoitteita. Koska kunnat vastaavat hyvinvointipalvelujen tuottamisesta, hy-
vinvointipalveluiden tuotannonehtojen tasaus on Suomessa siten yhtä kuin kunti-
en valtionosuusjärjestelmä.

Kunnat vastaavat Suomessa peruskoulun, lukion ja toisen asteen ammatillisen
koulutuksen menoista, sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista, kirjasto- ja kulttuu-
ritoimesta, nuorisotoimesta ja liikuntapalveluista. On sanottu, että kunnat hoitavat
väestön kehdosta hautaan. Näitä tehtäviä varten ja niille edellytyksien luomiseksi
tasavertaisella tavalla maan eri osissa valtio maksaa kunnille valtionosuuksia tai
valtionapuja (Kuntien tulopohjatyöryhmä, 1999). 3

Valtionosuusjärjestelmää on uudistettu useaan otteeseen - voi sanoa, että miltei
jatkuvasti - 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Vuoden 1989 alusta tehtiin ns.
pienten valtionapujen uudistus. Uudistuksen suunta oli tuolloin, ja suunta on py-
synyt samana nykyhetkeen asti, koota yhteen tehtäväkohtaisia valtionapuja suu-
remmiksi kokonaisuuksiksi (Relander, 1993, 12). Vuoden 1989 alusta perustettiin
ns. yleinen valtionosuus, jossa yhdistettiin 15 erillistä pientä valtionosuutta yh-
deksi asukaslukuperusteiseksi valtionavuksi (Oulasvirta, 1990, 106). Merkittävä
uudistus toteutui vuoden 1993 alusta. Ennen tätä uudistusta kuntien valtionosuus
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuustehtä-
viin määräytyi kunnan omien todellisten menojen mukaan. Vuonna 1993 siirryt-
tiin kustannusperusteisesta järjestelmästä laskennalliseen
valtionosuusjärjestelmään.

                                           
3 Käsitteitä valtionapu ja valtionosuus käytetään usein synonyymejä. Niillä on kuitenkin merkittävä ja
järjestelmän kehityksen piirteitä valaiseva vivahde-ero. Valtionapu viittaa valtion kunnalle antamaan
apuun, joka pitää sisällään sivumerkityksen saajan avuttomuudesta. Sen sijaan termiin valtionosuus
liittyy valtion ja kunnan suurempi tasa-arvoisuus, valtio vain maksaa oman osuutensa yhteisistä hyvin-
vointitehtävistä ja saajalla on selkeämpi oikeus saada tämä osuus sille kuuluvana, ei toisen osapuolen
apuna.
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Uudistusten jatkaminen edelleen oli välttämätöntä, sillä vuoden 1993 uudistuk-
sessa kuntien kantokykyluokitus jäi voimaan ja se vaikutti edelleen merkittävästi
kuntien saamiin valtionapuihin. Ongelmana oli myös luokituksen jäädyttäminen,
joka synnytti vääristymiä järjestelmän sisälle. Lisäksi kantokykyluokitussäännök-
siin sisältyi samoja perusteita, jotka sisältyivät myös valtionosuusjärjestelmään
(asukastiheys, pinta-ala jne.). Vuonna 1993 voimaantullutta järjestelmää kuiten-
kin pidettiin edelleen liian vähän tehokkuuteen kannustavana ja liian vähän jär-
jestelmän rakenteita muuttaneena uudistuksena (Kuntien tulopohjatyöryhmä,
1999, 41).

Uudistuksia jatkettiin siten, että vuonna 1995 asetettiin valtion ja kuntien välisten
suhteiden uudistamisprojekti, jota veti selvitysmies Heikki Koski. Vuoden 1996
alusta toteutui uudistuksen ensimmäinen vaihe, jossa luovuttiin kantokykyluoki-
tuksesta ja aiemman järjestelmän verotulotäydennyksestä (oli vanhassa järjestel-
mässä osa yleistä valtionapua, ks. Oulasvirta, 1996, 163). Uudessa järjestelmässä
tulopohjan tasaus perustui tämän jälkeen pelkästään veropohjaan eli laskennalli-
seen verotuloon (Koski, 1996, 79). Vuoden 1997 alusta toteutettiin uudistuksen
toinen vaihe, jossa uudistettiin käyttötalouden valtionosuuksien määräytymispe-
rusteita sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetus- ja kulttuuritoimessa. Uudistuk-
sen taustalla oli aiempaan (vuonna 1993 uudistettuun) järjestelmään kohdistettu
kritiikki monimutkaisuudesta ja liian vähäisestä tehokkuuteen kannustavuudesta
(Lipposen I hallituksen ohjelma, ks. Koski, 1996, 73).

Selvitysmies Heikki Koski linjaa myös jatkossa mahdollisesti tarvittavien uudis-
tusten mahdollisia suuntia (Koski, 1996, 114-120). Hän näkee seuraavat vaihto-
ehdot:
1)  Ns. veromalli eli ansiotulojen verotuksen siirtäminen kunnille, valtionosuuk-

sista luopuminen ja kuntien keskinäinen tasausjärjestelmä.
2)  Seutukunnittaisiin valtionosuuksiin siirtyminen.
3)  Ns. valtion talousvastuu -malli, jonka täsmennyksenä voi nähdä tulopohjatyö-

ryhmän kehittelemän vaihtoehdon, joka on otsikoitu valtionosuusjärjestelmän
kehittäminen -vaihtoehdoksi ja joka toteuttaa valtion ja kuntien yhteisvastuuta
kansalaisten hyvinvointipalveluista (Kuntien tulopohjatyöryhmä, 1999, 54-55).

4)  Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen nykyiseltä pohjalta:
•  määräytymisperusteiden selkiyttäminen
•  yksinkertaistaminen esim. sellaiseen käyttötalouden valtionosuuteen, joka

määräytyisi suoraan demografisista tekijöistä.
 

Koski pitää viime mainittua vaihtoehtoa todennäköisenä. Osin näihin Kosken
kirjaamiin suuntaviivoihin nojautuen kuntien tulopohjatyöryhmä (1999) tarkasteli
kuntien rahoitusvaihtoehtoja ja luonnosteli jatkovalmistelujen pohjaksi neljä eri-
laista vaihtoehtoa:
1)  valtionosuusjärjestelmän kehittäminen,
2)  ns. veromalli,
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3)  kiinteistöverotuksen laajentaminen,
4)  käyttäjämaksutulojen lisääminen.

Esitetyt vaihtoehdot ovat osin päällekkäin toisiaan täydentäen käytettävissä.
Kaikkiin niihin liittyy kuitenkin kuntien ja alueiden välisen tasauksen perusteiden
määrittely uuden tilanteen ja uusien tutkimustulosten valossa. Kaikesta päättäen
keskustelu kuntien välisen hyvinvointipalvelujen tuotannonehtojen tasauksen tar-
peellisesta laajuudesta ja siinä sovellettavista tarkoituksenmukaisista menetel-
mistä jatkuu.

Ainekset tuleville uudistuksille ja keskustelulle ovat suurelta osin löydettävissä jo
aiemmin käydystä keskustelusta ja sen päädimensioista. Seuraavassa luodaan
analyyttinen katsaus (ei historiallinen vaihe vaiheelta etenevä) kuntien valtion-
osuuksien uudistusten ja aihetta koskeneen suomalaisen tutkimuksen päädimensi-
oihin . Ensin käsitellään kuntien valtionosuuksien perusteluita ns. fiskaalisen
federalismin teoriassa. Toiseksi katsotaan (edelliseen liittyen) tarkemmin kuntien
valtionosuuksien hyvinvointiperusteluita. Kolmanneksi kuvataan itse järjestelmä
sen sisältämine eri tasoitus- ja valtionosuustyyppeineen. Neljänneksi arvioidaan
järjestelmän kehittämiseen kohdistuvia haasteita kirjallisuuden pohjalta.

3.1 Fiskaalinen federalismi ja valtion paternalismi

Miksi kansallisvaltion tasolta ohjataan kuntien palvelutuotantoa ja rahoitetaan
sitä? Miten tätä ns. valtion paternalismia voidaan perustella? Perustelut sille,
miksi kansalliselta valtion tasolta tasoitetaan ja luodaan edellytykset paikallishal-
linnon eli kuntien hyvinvointipalveluiden tuotannolle, voidaan jakaa kolmeen
tyyppiin: normatiiviset perustelut (oikeusnormeihin kirjattuja), fiskaalisen fede-
ralismin teorian mukaiset hallinnon tasojen työnjakoperustelut ja lopulta fiskaali-
sen federalismin esittämän työnjaon taustalla olevat hyvinvointiperustelut.

Fiskaalisen federalismin teoriassa kuvattu eri hallinnontasojen työnjakomalli voi-
daan nähdä toisaalta yleispätevänä ratkaisuna, joka tarjoaa optimaalisen työnjaon
ja rahoitusjärjestelmän periaatteet kaikkiin yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Keskei-
siä periaatteita ovat silloin stabilisaatio- ja tulonjakotehtävien keskitetty hoitami-
nen, allokaatiotehtävien hoitaminen paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden
mukaan hajautetusti, tehtävien ja tulonlähteiden epätasapaino eli fiskaalinen vaje
paikallisella tasolla sekä näistä seuraavat valtionapujen ja tasoituksen tarpeet.
Toisaalta fiskaalisen federalismin teorian voidaan ajatella muodostavan pikem-
minkin tarkastelukehikon, jonka sisällä eri suuntiin vetävien perusteiden paino-
tukset määräytyvät vasta kulloisessakin konkreettisessa tilanteessa. Olennaisia
muutoksia voi nähdä esimerkiksi paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden erilaistu-
misessa tai samanlaistumisessa, hyvinvointipalveluiden hyötyjen ja ulkoisvaiku-
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tusten toteutumisalueissa, paikallisen talousvastuun ja innovaatiotoiminnan (ns.
laboratory federalism, ks. Oates, 1999) merkityksessä jne. Edellisessä tarkastelu-
tavassa fiskaalisen federalismin työnjako-oppi toimii annettuna lähtökohtana.
Jälkimmäisessä se sijoitetaan yhteiskunnallis-taloudellisen kehityksen kontekstiin
ja työnjakoa arvioidaan kriteereinä olevien hyvinvointivaikutusten kautta. Aluksi
käsitellään valtion toteuttaman tasauksen oikeudellisia perusteluita ja fiskaalisen
federalismin työnjako-oppia staattisena lähtökohtana. Sen jälkeen käsitellään
erikseen valtion tasauksen hyvinvointiperusteluita ajassa muuttuvassa taloudellis-
yhteiskunnallisessa tilanteessa (dynaaminen tarkastelu).

Tasausjärjestelmien oikeudellinen perustelu

Oikeusnormien kannalta tilanne vaikuttaa selkeältä. Voi arvella, että valtion-
osuusjärjestelmän kehittäjät nähtyään hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaavan muu-
toshaasteen, ovat pyrkineet kiinnittämään luomansa järjestelmän oikeusnormien
kautta sidotuksi mahdollisimman korkealla säädöstasolla.

Oikeusnormiston kautta valtion paternalismille kuntien (paikallishallinnon) yli ja
sitä vastaavalle tasoitusjärjestelmälle on kaksi pääasiallista perustelujen lähdettä.
Ne ovat toisaalta perusoikeuslainsäädäntö ja toisaalta Suomen allekirjoittama Eu-
roopan Neuvoston paikallishallinnon peruskirja.

Meillä vallitsevan ajattelun mukaan kunnalliset peruspalvelut erotetaan usein
muista kunnallisista palveluista. Tämä johtuu osin siitä, että kansalaisten perusoi-
keuksien katsotaan paljolti toteutuvan juuri kunnallisten peruspalvelujen kautta ja
tähän liittyen osin siitä, että valtionosuudet määräytyvät pääasiassa juuri kunnal-
listen peruspalvelujen perusteella. Vaikka Euroopan neuvoston suositus (Equali-
sation of resources between local authorities) asettaa kaikki kunnalliset palvelut
samaan kategoriaan erottelematta peruspalveluita muista, kansalaisten perusoike-
uksien toteuttaminen ja valtionosuusjärjestelmä korostavat meillä kuitenkin lä-
hinnä sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen piiriin kuuluvien
peruspalvelujen merkitystä, toteaa selvitysmies Heikki Koski (1996, 68).

Samaan tapaan on kuntien palveluiden merkitystä ns. TSS-oikeuksien (terveydel-
liset, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet) kannalta sekä kuntien ja valtion
yhteisvastuuta niistä kehitellyt Antti Hautamäki (1995).

Kansalaisten oikeudesta opetukseen, terveelliseen elinympäristöön, työhön sekä
välttämättömään toimeentuloon, huolenpitoon ja asuntoon sekä osallistumisoi-
keudesta säädetään muiden perusoikeuksien ohella hallitusmuodossa. Jokaisella
on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Julkisen vallan on turvattava jokaiselle
yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti
myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estä-
mättä. Samoin jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän
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edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentuloon työttömyyden, sairauden,
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan me-
netyksen perusteella. Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä sekä tuettava perheen ja muiden
lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja
yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asun-
toon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. (Koski, 1996, 13-14)

Näiden tehtävien toteuttamisesta osana julkista valtaa vastaa Suomessa monelta
osin kunnallishallinto. Nämä tehtävät rinnastuvat selvästi hyvinvointivaltion ra-
kennusvaiheessa käytettyyn termiin valtionosuustehtävät, jotka ovat valtion kun-
nille määräämiä tehtäviä ja joista valtio vastaavasti maksaa osuutensa (ks.
Relander, 1993). Malli toteuttaa pitkälle Hautamäen ideaa kuntien ja valtion yh-
teisvastuusta. Tätä vahvistaa perusoikeusuudistuksen perusteluissa todettu lähtö-
kohta, että ”kunnille perusoikeusuudistuksesta mahdollisesti aiheutuvista uusista
tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtävistä säädettäessä on myös
huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävis-
tään.” (Koski, 1996, 15).

Kuntien palveluiden kautta siis toteutuu suuri osa kansalaisten perusoikeuksista ja
tästä toteutumisesta on hallitusmuodon mukaan vastuussa julkinen valta, viime
kädessä valtiovalta siten, että se sitoutuu luomaan edellytykset kunnille suoriutua
tehtävistään.

Euroopan neuvoston hyväksymässä ja Suomen allekirjoittamassa paikallisen itse-
hallinnon peruskirjassa tämä ajattelu saa vahvistusta. ”Paikallisviranomaiset ovat
kansallisen talouspolitiikan rajoissa oikeutettuja riittäviin omiin taloudellisiin
voimavaroihin, joiden käytöstä ne voivat vapaasti määrätä toimivaltuuksiensa
rajoissa”. Koski tulkitsee asiakirjan merkitystä seuraavasti. Peruskirjassa koros-
tetaan voimakkaasti paikallisen itsehallinnon merkitystä ja vastuuta. Vaikka ‘kan-
sallisen talouspolitiikan rajoissa’ suoritetut valtionosuusleikkaukset, jotka
kytkeytyvät julkisen talouden säästöohjelmiin, ovat peruskirjan mukaan mahdol-
lisia, jossakin raja kuitenkin kulkee. Peruskirjassa todetaankin, että paikallisvi-
ranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin
velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa laissa. Rahoitus-
järjestelmien, joihin paikallisviranomaisten voimavarat perustuvat, tulee olla riit-
tävän moninaisia ja joustavia, jotta ne seuraisivat paikallisviranomaisten tehtävien
hoitamisesta aiheutuvien kustannusten todellista kehitystä niin hyvin kuin käy-
tännössä mahdollista. Taloudellisesti heikompien paikallisviranomaisten suojelu
edellyttää sellaisten taloudellisten tasoitusmenetelmien ja vastaavien toimien
käyttöönottoa, joiden tarkoituksena on mahdollisten rahoituslähteiden ja kustan-
nusten epätasaisen jakautumisen vaikutusten korjaaminen. (Koski, 1996, 15)
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Edellä oleva on jo hyvin pitkälle menevää periaatteellista normistoa. Kun se yh-
distetään Suomen perusoikeuksiin ja kuntien vastuuseen niitä toteuttavista palve-
luista, voidaan vetää ankarakin tulkinta, jonka mukaan nykyisen oikeusnormiston
puitteissa jokaisella nykyisellä kunnalla (paikallisviranomaisella) on oikeus riittä-
viin resursseihin suoriutuakseen tehtävistään.

Toinen ja väljempi tulkinta on, että kunnista (paikallisviranomaisista) palvelujen
toteuttamistasona muodostuvalla järjestelmällä on oikeus riittäviin resursseihin
suoriutuakseen tehtävistään tai sitten valtion on yhteisvastuun mukaisesti huoleh-
dittava perusoikeuksien toteutumisesta muulla tavoin. Niin kauan kuin tehtäviä
koskeva normisto on sellainen, että kuntien tehtävänä on vastata pitkälti perus-
palvelujen tuottamisesta, valtion on turvattava kuntasektorin (paikallisviranomai-
sista koostuvan palvelutuotantojärjestelmän) riittävät resurssit siten, että
perusoikeudet toteutuvat kansalaisille. Tämä väljempi tulkinta ei edellytä jokai-
selle kunnalle riittävää resurssointia. Paikallishallinnolle hallinnon tasona ja jär-
jestelmänä on resurssit turvattava siten, että nykyisin yksittäisten kuntien sijasta
peruspalvelut voidaan kansalaisille tuottaa myös kuntien yhteistyönä tai yhteen-
liittymisen tuloksena syntyneiden uusien kuntien kautta kuten tähänkin asti tai
markkinoilta hankkimalla, jos yksittäisen kunnan resurssit eivät tehtäviin riitä.
Kriteerinä on vain se, että palveluiden järjestämisvastuu on paikallishallinnon
tasolla sen oman itsehallintonsa puitteissa ja toisaalta se, että kansalaisten perus-
oikeudet toteutuvat.

Tiukan ja väljemmän tulkinnan ero voi olla erittäin merkittävä nyt, kun muuttolii-
ke on vähentänyt ja vähentää palveluiden väestöpohjia siitä, mikä oli palveluver-
kon mitoituksen perusteena niitä luotaessa. Tämä kehitys näkyy palveluiden
käyttöasteen pienenemisenä ja korkeina yksikkökustannuksina nykyisessä palve-
luverkossa. Tiukka tulkinta johtaisi nykyisten yksiköiden ylläpitämiseen muutok-
sesta huolimatta, väljä tulkinta sallisi muutokseen sopeutumisen.

Koski omaksuu väljemmän tulkinnan ja korostaa paikallishallinnon uudelleenor-
ganisoitumista tarvittaessa, jotta se voi vastata tehtävistään. ”Jotta kunnat selviy-
tyisivät tehtävistään niillä täytyy olla riittävät edellytykset. Tämä taas merkitsee
taloudellisesti järkevää yksikkökokoa. Siihen voidaan päästä esimerkiksi kuntien
yhteistoiminnan kehittämisen kautta. Olennaista on, että perinteisesti varsin kor-
keat hallinnolliset rajat madaltuisivat. Meillä hallinnolliset rajat näyttävät kuiten-
kin olevan kovin vaikeita ylittää, joten - jos kuntarakennetta ja kunnan kykyä
selviytyä tehtävistään todella halutaan vahvistaa - kuntarajojen muuttaminen on
myös otettava vakavasti harkittavaksi. Itse asiassa kuntarakenteen kehittäminen
on olennaista juuri kansalaisten perusoikeuksien kannalta. Kunnan liian pieni
koko ei saa olla esteenä palvelujen toteutumiselle eikä riittävälle erityisosaami-
selle palvelujen järjestämisessä” (Koski, 1996,20).

Samoista oikeusnormeista voidaan päätyä aivan erityyppisiin johtopäätöksiin:



23

•  Olemassa olevan kuntarakenteen puolustus ja sen resurssointi/tehtävien vä-
hentäminen

•  kunnista palvelutuottajina koostuvan järjestelmän puolustus ja kuntarakenteen
kehittäminen / kuntien yhdistäminen.

Oikeusnormien mukaisesti näyttää tasausjärjestelmän perustelu siten hyvinkin
selkeältä. Valtio osallistuu valtionosuusjärjestelmän kautta kunnallisiin peruspal-
veluihin, joiden yhdenvertaiset edellytykset kansalaisille valtion tulee taata maan
eri osissa (Koski, 1996, 38).

Kuitenkin voidaan kysyä, miksi näin on normitettu. Miksi edellä kuvattu malli on
nähty perustelluksi ja miksi sen mukaisella, melko raskaalla järjestelmällä voi-
daan arvella menestyttävän taloudellisesti? Jotta menestystä voidaan odottaa,
täytyy järjestelmän taustalla olla myös taloudellinen perustelu, ei pelkkä normin-
säätäjän tahto.

Eri hallinnon tasojen työnjako fiskaalisen federalismin teoriassa

Fiskaalisen federalismin periaatteita on esitelty kuntien valtionosuuksia koske-
vassa kirjallisuudessa ja valmistelumateriaalissa ehkä ensimmäisen kerran viimei-
simmän valtionosuusuudistuksen valmistelun avanneessa tutkijaseminaarissa
1995 (Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, 1995, Loikkanen, 1995).
Tämän jälkeen on eri hallinnontasojen työnjakoa koskeva tarkastelu ja siihen
liittyvät viittaukset fiskaalisen federalismin teoriaan vakiintuneet osaksi valtion-
osuustutkimuksia ja selvityksiä (Oulasvirta, 1996, Kleemola ja Parviainen, 1996,
8, Kuntien tulopohjatyöryhmä, 1999).

Tiiviin esityksen fiskaalisen federalismin periaatteista tarjoavat Loikkanen, Laak-
so ja Sullström (1997) tarkastellessaan Euroopan integraation mahdollisia alueel-
lisia vaikutuksia. Seuraavassa nojaudutaan suurelta osin tähän esitykseen.

Fiskaalisen federalismin teorian lähtökohtana on Robert Musgraven esittämä
(1959) luokittelu julkisen sektorin erityyppisistä tehtävistä. Nämä kolme pääteh-
tävää ovat talouden vakaasta kehityksestä huolehtiminen (stabilisaatiotehtävä),
tuotanto- ja kulutuspäätösten ohjaustehtävä (allokaatiotehtävä) ja sopivasta tu-
lonjaosta huolehtiminen (distribuutiotehtävä). Fiskaalisen federalismin teoriassa
on kyse julkisen sektorin tehtävien ja niiden rahoituksen tarkoituksenmukaisesta
jaosta eri hallinnon tasojen kesken. Jos eri tasoille syntyy sille sopivien tehtävien
ja sille sopivien rahoitusmuotojen välisestä kohtaantumattomuudesta johtuvia
fiskaalisia vajeita, ne on katettava eri tasojen välisillä tulonsiirtomekanismeilla,
joista tärkeimpiä ovat erilaiset valtionapujärjestelmät ja alueellisten tuloerojen
tasausmekanismit.
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Keskeisiä ovat fiskaalisen federalismin periaatteet (ns. musgravelaiset periaat-
teet), jotka ohjaavat kullekin hallinnon tasolle tarkoituksenmukaisten tehtävien ja
rahoitusmuotojen osoittamista. Periaatteista neljä on selvästi keskusvallan (valti-
on) roolia ja rahoitusta korostavia ja loput ovat enemmän tai vähemmän paikalli-
sen tason päätöksentekoa korostavia.

Keskittävät periaatteet ovat:
•  keskitetyn tulonjaon periaate,
•  keskitetyn stabilisaation periaate,
•  minimipalvelutason turvaamisen periaate ja
•  alue-erojen tasauksen periaate (huom. Jos halutaan tasoittaa alue-eroja, siihen

tarvitaan keskitetysti resursseja).

Selkeimmin paikallisuutta korostavia periaatteita ovat:
•  erilaisuuden hyväksymisen periaate ja
•  alueellisen neutraalisuuden periaate.

Muut periaatteet korostavat paikallisuutta, mutta ottavat huomioon erilaisten pal-
velujen ja tehtävien paikallishallinnon yksiköiden (kuntien) rajat ylittävät vaiku-
tukset. Ne voivat korostaa myös alueellista koordinoitumista paikallisen sijaan:
•  hyötyjä- ja maksajajoukon vastaavuuden periaate ja
•  alueellisten ulkoisvaikutusten korjaamisen periaate.

Kuten nähdään periaatteet ovat osittain ristiriidassa keskenään.

Stabilisaatio- ja tulonjakopolitiikka kuuluvat em. periaatteiden mukaan ensi sijas-
sa keskusvallan tasolle ja allokaatiotehtävä kuuluu paikallistasolle aina silloin,
kun mitkään erityissyyt eivät puolla sen hoitamista keskustasolla (tai paikallista
ylemmällä tasolla) (Kleemola ja Parviainen, 1996).

Kuitenkin em. periaatteista seuraa, että hierarkiatason ylimmälle tasolle erityisesti
stabilisaatiopolitiikan välineeksi ja henkilöllisen tulonjako- ja alueellisen tulon-
siirtopolitiikan rahoittamiseksi soveltuu progressiivinen tuloverotus. (USA:n)
liittovaltioiden tapauksessa keskiportaan muodostaville osavaltioille sopivat ko-
titalouksien tuloverot ja liikevaihtovero. Paikallistasolle sopivia rahoitusmuotoja
ovat hyötyjä maksaa -perusteisten käyttäjämaksujen ohella liikkumattomiin vero-
kohteisiin pohjautuvat verot kuten kiinteistövero sekä palkkaperusteiset verot
(payroll taxes) (Loikkanen ym., 1997, 317). Koska tuottoisimmat veromuodot
sijoittuvat paikallistasoa korkeammalle, niille syntyy fiskaalista ylijäämää, jolla
voi rahoittaa alempaa hierarkiatasoa. Alemmalla tasolla taas on paljon tehtäviä
esim. siitä johtuen, että siellä kyetään tuottamaan palveluita ottaen huomioon
paikalliset preferenssit (ks. Kleemola ja Parviainen, 1996). Verotuksen keskittä-
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mistä perustellaan myös skaalaeduilla verotuksen toteuttamisessa (Loikkanen
ym., 1997, 317).

Edellä kuvattujen periaatteiden ja niistä seuraavan hallinnon tasojen työnjako-
opin voi nähdä merkittävästi vaikuttaneen kuntien tulopohjatyöryhmän tapaan
tarkastella kuntien tulopohjan kehittämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtojen vaiku-
tuksia sekä erityisesti ansiotulojen verotuksen ehdotetun kunnille siirtämisen vai-
kutuksia (Kuntien tulopohjatyöryhmä, 1999, 54-79). Huolimatta siitä, että
musgravelaisten periaatteiden välillä on jossakin määrin ristiriitaa, päädytään
yleensä melko selkeään johtopäätökseen sen puolesta, että erityisesti stabilisaatio-
mutta myös tulonjakotehtävistä johtuen keskusvallan ja paikallisen tason välillä
tuleekin vallita fiskaalinen epätasapaino ja että näin kertyvistä resursseista kes-
kusvalta voi paitsi harjoittaa suhdanne- ja tulonjakopolitiikkaa myös tasata aluei-
den välisiä eroja ja turvata minimipalvelutason alueiden omasta rahoituspohjasta
riippumatta sekä kannustaa kuntia tuottamaan sellaisia palveluita, joilla on mer-
kittäviä ylikunnallisia ulkoisvaikutuksia.

3.2 Hyvinvointivaikutukset eri tasojen työnjaon ja niiden välisen
tasauksen kriteereinä

Edellä olevassa fiskaalisen federalismin esittämässä julkisen vallan tehtäväluet-
telossa on (implisiittisesti) taustalla se ajatus, että julkisen vallan tulee ryhtyä
näihin toimiin, jotta kokonaisuuden hyvinvointi olisi paras mahdollinen. Julkisen
vallan tulee stabilisoida talouden kehitystä, jotta markkinoiden epävakaisen ke-
hityksen kokonaisuudelle aiheuttamilta haitoilta vältytään tai niitä voidaan vä-
hentää. Samoin tulonjakoon tulee vaikuttaa sitä tasoittavasti, jotta markkinoiden
vapaan vaikutuksen aiheuttamalta tulonjaon epätasaisuuden haitoilta voidaan
välttyä tai niitä voidaan vähentää. Allokaatiotehtävän mukaisesti julkisen vallan
on tuotettava joitakin hyödykkeitä tai palveluita tai tuettava niiden tuotantoa, jot-
ka ovat kokonaisuuden kannalta hyödyllisiä, mutta joita ei yksityisen markki-
noilla tapahtuvan päätöksenteon tuloksena eri syistä tuotettaisi ollenkaan tai
tuotettaisiin kokonaisuuden kannalta liian vähän (sisältävät positiivisia eksterna-
liteetteja). On myös mahdollista, että jotain tuotetta, palvelua tai jotain vaikutusta
tuotettaisiin yksittäisen päätöksenteon tuloksena kokonaisuuden kannalta liikaa
tai haitallisia määriä (sisältää negatiivisia eksternaliteetteja), jolloin julkisen val-
lan on verotettava näitä hyödykkeitä tai palveluita tai tuettava niiden vähentä-
mistä.

Kaiken julkisen vaikuttamisen takana on pyrkimys kokonaisuuden hyvinvoinnin
lisäämiseen. Tasausta ei tehdä siinä tarkoituksessa, että jokainen yksittäinen
kunta tulisi toimeen, vaan että kansalaisten hyvinvointi paranisi (Koski, 1996).
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Hyvinvoinnin mahdollisen paranemisen alueiden välisen tasauksen ja valtion-
apujen seurauksena voi nähdä täsmällisemmin ottaen olevan mahdollisesti seura-
usta:
1)  siitä mitä tasauksen ja valtionapujen avulla tuotetaan (palvelut, jotka saadaan),
2)  miten erilaiset valtioapujärjestelmät ja niiden mukainen tuen saaminen ohjaa-

vat kuntien päätöksentekoa (ohjausvaikutus),
3)  kenelle tuotos kohdistuu, millaiset ovat tuen avulla saatavat ulkoisvaikutukset

(kansallisten ja kvasi-kansallisten hyödykkeiden ulkoisvaikutusten toteutumi-
nen) ja

4)  mitä valtioapujen maksaminen aiheuttaa kustannuksina niitä maksavilla alu-
eilla (kustannusvaikutus tai vaihtoehtoinen resurssien käyttötapa ja edelleen
sen mahdolliset ulkoisvaikutukset).

Valtioapututkimuksessa ja valtionosuusuudistusten valmistelumateriaalissa ko-
rostuu perusteluosissa ensimmäinen kysymys ja teknisessä valmistelussa toinen
kysymys (esim. Luoma ym., 1996). Kolmatta kysymystä on käsitelty vähemmän
(vain esim. viittaukset artikkelissa Loikkanen ym., 1997, 318) ja neljättä kysy-
mystä ei ole Suomessa käsitelty juuri lainkaan.

Mitä palveluita valtionavuilla saadaan?

Edellä on perusoikeusuudistuksen kannalta asiaa lähestyttäessä päädytty julkiseen
vastuuseen (kuntien ja valtion yhteisvastuu) ja viime kädessä valtion vastuuseen
kansalaisten perusoikeuksista ja niitä toteuttavien peruspalveluiden järjestämi-
sestä. Alussa kysyttiin myös, miksi voidaan arvella tällaisella mallilla voitavan
menestyä, mikä on taloudellinen järki tämän perustuslakiin asti kirjatun ja käy-
tännössä toteutetun mallin takana? Oulasvirta kytkee vastauksensa edellä esitet-
tyyn fiskaalisen federalismin taloudellisesti perustelemaan eri hallinnontasojen
työnjakoon. Hän toteaa melko voimakkaasti (Oulasvirta, 1996, 19-21):
”Kansantalouden vakaudesta ja suhdannepolitiikasta huolehtimisen samoin kuin
tulonjakotehtävien katsotaan julkistaloudessa kuuluvan keskusvaltiolle. Sen sijaan
valtio voi desentralisoida (alleviivaus KA) julkisten hyödykkeiden tuottamisteh-
tävän (resurssien allokaatiotehtävän) alueellisille tai paikallisille itsehallintoyksi-
köille - tuotanto voidaan silloin sovittaa paikallisiin olosuhteisiin.” Hänen
mukaansa valtion intressi ohjata kuntia liittyy erityisesti kvasi-kansallisiin hyö-
dykkeisiin, jotka on tarkoituksenmukaista jättää kuntien järjestettäväksi. Kansalli-
set hyödykkeet on tässä jaottelussa tarkoituksenmukaista rahoittaa ja tuottaa
kansallisella tasolla. Paikallisella tasolla tuotetaan omaehtoisestikin oikeita mää-
riä sellaisia julkishyödykkeitä, joiden vaikutukset rajoittuvat kunnan rajojen si-
sään. Sen sijaan näiden väliin jäävien kvasi-kansallisten hyödykkeiden, joiden
vaikutukset ulottuvat yhtä kuntaa laajemmalle, mutta joiden tuotanto on esimer-
kiksi paikallisten olosuhteiden huomioimiseksi tarkoituksenmukaista järjestää
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paikallisella tasolla, tuotantoa on yleisemmästä kansallisesta intressistä perustel-
tua ohjata ja mahdollisesti rahoittaa, jotta niitä tuotettaisiin riittävästi.

Kansallisen tason rahoituksen ja ohjauksen tarve liittyy palvelujen ulkoisvaiku-
tuksiin. Palvelutuotannossa ja kulutuksessa ulkoisvaikutuksia syntyy sekä kuntien
sisällä että niiden välillä. Oulasvirran mukaan kuntaorganisaatio on keino yrittää
ratkaista ulkoisvaikutusten ongelma paikallisesti julkisella tavalla (sisäistää pää-
töksentekoon vaikuttaviksi ulkoisvaikutukset kunnan tasolla). Kuntaratkaisu ei
kuitenkaan poista ulkoisvaikutusten ongelmaa, koska harvoin kuntaorganisaatiot
ovat sen laajuisia, että se alue, jolta rahoitus palvelutuotantoa varten kerätään,
vastaisi täsmälleen sitä aluetta, jolle palveluhyödyt (-haitat) kohdistuvat. Hyötyjä
ja haittoja ”valuu” helposti hallintorajojen ylitse ulkopaikkakuntalaisille. Tämä
johtaa helposti siihen, että julkisen hyödykkeen tuotanto ja kulutus jää pienem-
mäksi (suuremmaksi) kuin mikä olisi yhteiskuntataloudellisesti perusteltua. (Ou-
lasvirta, 1996, 20)

Valtion ohjauksella ja avustuksilla tavoitellaan siis sitä, että erilaisten hyödykkei-
den (joilla on julkishyödykeominaisuuksia) tuotanto saataisiin kokonaisuuden
kannalta optimaaliselle tasolle. Ulkoisvaikutusten johdosta voi joidenkin hyödyk-
keiden tuotanto jäädä liian vähäiseksi. Samoin on laita ns. meriittihyödykkeiden
kohdalla.

Oulasvirta kuvaa meriittihyödykkeitä seuraavasti: ”Silloin, kun taustalla on valti-
on paternalistinen tarkoitus ohjata kulutusta niin, etteivät ihmiset toimisi vastoin
omaa parastaan, on käytetty käsitettä merit goods, meriittihyödykkeet. Valtio
pyrkii ohjaamaan kuntien tuottamis- ja järjestämisvastuulla olevien meriitti-
hyödykkeiden tuotantoa ja kulutusta. Meriittihyödyke voi olla myös paikallinen
hyödyke, jolla ei ole mainittavia positiivisia hallinnolliset rajat ylittäviä ulkois-
vaikutuksia. Tällaisia paikallisia meriittihyödykkeitä ovat esimerkiksi vammais-
palvelut tai päihdehuoltopalvelut, joiden tarjonta ja kulutus ilman valtion
sääntelyä jäisi monissa kunnissa kuntalaisten aliarvostuksen takia liian pieneksi.”
(Oulasvirta, 1996, 20-21).

Meriittihyödykkeitä ovat siis sellaiset, joita kotitaloudet markkinoiden varaisesti
kuluttavat ja kunnat tuottavat liian vähän kansallisvaltiotasolle valittujen päätök-
sentekoelinten mielestä. Syy liian vähäiseen kulutukseen voi olla joko hyödyk-
keen myönteisissä ulkoisvaikutuksissa tai vain erilaisissa arvostuksissa. Vaikka ei
pitävästi osoitettaisikaan hyödykkeen myönteisiä ulkoisvaikutuksia laajemmalle
talouteen tai pitkällä aikajänteellä, on silti mahdollista kansallisen tason päätök-
senteolla ohjata ja tukea sellaista palvelutuotantoa, jota pidetään esimerkiksi ih-
misarvosyistä tärkeänä. Meriittihyödykkeiden tapauksessa julkisen vallan
motiivina on ns. hyödykesidonnainen paternalismi, eli halu tulonjaon lisäksi suo-
remmin vaikuttaa palvelujen kulutuksen määrään ja jakaumaan kotitalouksien
kesken. Paternalismin (kansallisen tason päättäjien mielipiteen) mukaan kotitalo-
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uksien nähdään aliarvioivan meriittihyödykkeiden kulutuksen hyötyjä, joista osa
koituu ulkopuolisille. (Loikkanen, 1995, 13).

Loikkanen selventää meriittihyödykkeiden määrittelyn riippuvuutta arvoista
edelleen seuraavasti: ”Toinen perustelu (ulkoisvaikutusten lisäksi, KA) sille, että
tarvitaan hyödykesidonnaisia valtionapuja meriittihyödykkeiden tapauksessa
lähtee siitä, että valtakunnallisella tasolla eduskunnan tahto ja paternalismin si-
sältö on erilainen ja ensisijaisempi (alleviivaus KA) kuin kunnallisella tasolla
muodostuva tahto. Jos näin ei ole, vaan meriittihyödykkeiden tarve arvioidaan
kuntakohtaisesti samoin 455 kunnassa kuin valtakunnan tasolla, määrällisesti oi-
kein arvioitu, rajoittamaton yleistuki riittää.” (Loikkanen, 1995, 16)

Se että hyödykkeellä on selvästi ulkoisvaikutuksia aiheuttaa hyödykkeen tuotan-
non ja kulutuksen jäämisen liian matalalle (korkealle) tasolle ja tätä varten sitä on
ohjattava ja tuettava. Koulutus on selvästi tällainen palvelu.
”Koulutusinvestointien pitkä kesto ja saatavan palveluvirran (koulutuksen hyöty-
jen) ajoittuminen paljon myöhemmäksi puoltavat valtakunnallista tukea, kun li-
säksi otetaan huomioon ihmisten liikkuvuus. Jos kunnat tai muut pienet
alueyksiköt vastaisivat kaiken koulutuksen rahoittamisesta, maksajan ja hyötyjän
vastaavuus poikkeaisivat huomattavasti ylikunnallisesta liikkuvuudesta johtuen.
Tuloksena olisi mitä ilmeisimmin ali-investoinnit tälle alalle…” (Loikka-
nen,1995,14)

Myös terveyspalveluiden tuottamiseen liittyy selvästi tällaisia ulkoisvaikutuksia.
Esimerkiksi kulkutautiepidemioiden (Loikkanen, 1995, 13) kautta huono terveys-
palvelujen saanti jollakin alueella heijastuu myös alueen ulkopuolelle. Koulutuk-
seen suoraan voi rinnastaa äitiyshuollon, lasten ja nuorten terveydenhuollon, sillä
näiden ikäryhmien terveydenhuolto on myös investointi pitkälle tulevaisuuteen ja
väestön liikkuvuuden johdosta palveluista hyötyviä alueita ei voi ennalta tietää.
Näillä palveluilla on siis merkittäviä ulkoisvaikutuksia.

Meriittihyödykkeiden ulkoisvaikutukset ovat osin epäselviä. Meriittihyödykkeet
voidaan palauttaa taloudellisessa mielessä käsitettäviksi (niin, että myös niiden
osalta voidaan antaa vastaus kysymykseen, mikä on taloudellinen järki toteutetun
palvelutuotannon ja rahoituksen järjestelmän takana) hyödykkeiksi ottamalla
huomioon valtiontasoinen paternalismi, oikeus tehdä arvovalintoja ja päättää hy-
väksyttävästä palvelutasosta myös esimerkiksi pienryhmien ja erityispalveluiden
osalta. Tällaiset päätökset liittyvät selvästi kansalaisten perusoikeuksiin ja niitä
täsmentäviin normeihin. Kuten edellä todettiin monia tällaisia palveluita yksit-
täisten kuntien päätöksenteon kautta tuotettaisiin valtiollisen päätöksentekijän
mielestä liian vähän. Valtion tasoinen paternalismi on ensisijaista ja sille voidaan
nähdä tässä mielessä hyvät ihmisoikeuksiin liittyvät perustelut. Valtion ohjaava
päätöksenteko heijastaa myös kansalaisten arvomaailmaa näissä kysymyksissä
paremmin kuin yksittäisten kuntien tasolla tapahtuva päätöksenteko. Kuitenkin
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palveluiden tuotanto on järkevää toteuttaa hajautetusti ja kunkin alueen paikalli-
siin oloihin sopeuttaen. Näin ollen on perusteltua valtiolliselta tasolta ohjata ja
osin valtionavuilla rahoittaa tällaisia palveluita.

Tässä kehittelyn vaiheessa voidaan tehdä oletus, että myös meriittihyödykkeet
ovat sellaisia, että niiden ulkoisvaikutukset ja niistä koituvien hyötyjen kertymi-
nen vasta pitkän ajan kuluessa tekevät niistä koulutukseen tai terveydenhuoltoon
rinnastettavia, selvästi myös taloudelliselta kannalta perusteltavissa olevia jul-
kishyödykkeitä. Vaikka edellä mainitun osoittaminen on vaikeaa, oletetaan että
juuri tämä heijastuu kansallisen tason päätöksenteossa. Jos kuntia ei velvoitettaisi
ja ohjattaisi näiden palvelujen tuotantoon, kunnat voisivat yrittää kilpailla pyrki-
mällä siirtämään em. palvelujen tarpeen aiheuttamia kustannuksia naapurikun-
tiensa kannettavaksi. Tietoisina valtion tasoisesta paternalismista ja sitä
vastaavasta yleisemmästä kansalaisten arvomaailmasta yksittäinen kunta voisi
pidättäytyä joidenkin meriittihyödykkeiden yleistä oikeustajua vastaavasta tuot-
tamisesta ja voisi yrittää päästä eroon niitä tarvitsevista epätoivottavista kunta-
laisistaan luottaen, että muut kunnat tai lopulta valtiovalta olisivat herkempiä
reagoimaan puutteellisiin palveluihin. Kun kansalaisten yleisempi arvomaailma
on sellainen, että vammaisten oikeus palveluihin on turvattava ja päihdyttävien
aineiden väärinkäyttäjiä on hoidettava jne., pelkästään paikallinen päätöksenteko
näissä asioissa, ja monissa muissa meriittihyödykkeissä, johtaisi kuntien kesken
käyttäytymiseen, jolla olisi varmasti negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

Näin ollen vaikka kaikkien meriittihyödykkeiden tuotannon positiivista ulkoisvai-
kutusluonnetta onkin vaikea aina osoittaa, kuntakentässä ja sellaisen arvomaail-
man taustaa vasten, jossa ongelmia ei kuitenkaan voi jättää hoitamatta,
meriittihyödykkeiden tuottamatta jättämisellä on negatiivisia ulkoisvaikutuksia
(turvattomuus, hoidotta jäämisen aiheuttama yhteiskunnallisen ilmapiirin kovuus,
välinpitämättömyys ja sen vaikutukset esim. sosiaalisen pääoman kannalta, ks.
Kajanoja, 1997, 20-23) ja haitat säteilevät laajalle yhteiskuntaan haitaten myös
taloudellista kasvua. Kajanoja toteaakin paternalismin taustalla olevan pyrkimys
välttää menestyksekkään vapaamatkustajuuden mahdollisuuksia (Kajanoja, 1996,
115).

Valtion ohjauksen ja valtionapujen perustelu kiertyy siis julkishyödykeluonnetta
omaavien palveluiden ulkoisvaikutusargumenttiin, jonka mukaan ulkoisvaikutuk-
sista johtuen pelkästään paikallinen päätöksenteko ja rahoitus näissä palveluissa
johtaa niiden liian alhaiseen tuotantoon ja kulutukseen kokonaisuuden kannalta.

Turvaamalla em. palvelujen tuotanto paikallistalouksien omasta kantokyvystä
riippumatta valtionavuilla saadaan siis koko yhteiskunnan tasolla palveluiden
tuotanto paremmin kokonaisuuden etua vastaavalle tasolle ja koko yhteiskunta
hyötyy palveluiden ulkoisvaikutusten kautta.
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Apujen vaikutukset niitä saavien kuntien käyttäytymiseen

Ulkoisvaikutusargumentti perustelee nimenomaan tehtäväkohtaista ohjausta ja
tiettyjen palveluiden tuotannon tukemista. Valtionosuusuudistusten pysyvä
suunta on kuitenkin ollut siirtyminen tehtäväkohtaisista valtioavuista laskennalli-
siin könttäsumma-apuihin. Tätä kehitystä on katsottu voitavan toteuttaa ehkä ni-
menomaan siitä syystä, että on voitu luottaa siihen, että hyödykesidonnaiseen
paternalismiin liittyvät arvot ovat hyvin samanlaiset kaikissa kunnissa. Aiem-
malla tehtäväkohtaisella ja kustannusperusteisella valtionavulla on kannustettu
kunnat rakentamaan kaikkialle samanlainen kattava hyvinvointipalvelujärjestel-
mä. Oulasvirta näkee kehityksen hyvinvointivaltion valmistumiseen liittyvänä
tendenssinä. Hänen mukaansa Suomi on siirtymisessä kohti könttäsumma-apua
seurannut muiden Pohjoismaiden kehitystä noin 10 vuoden aikaviipeellä ja tämä
muutos on tapahtunut samanaikaisesti kun on siirrytty hyvinvointivaltion raken-
tamisesta sen ylläpitoon ja tehostamiseen (Oulasvirta, 1990, 161)

Vasta 1990-luvulla Suomessa toteutettujen perättäisten valtionosuusuudistusten
tuloksena (vuoden 1993 uudistus, vuoden 1996 alusta kantokykyluokituksen
poisto ja vuoden 1997 uudistus) voidaan katsoa jo 1980-luvun lopussa uudistuk-
sille asetettujen tavoitteiden kokonaisuudessaan toteutuneen. Kuntien valtion-
osuustoimikunta 1995 kirjaa pitkän aikavälin tavoitteiksi siirtymisen
laskennallisiin valtionosuuksiin ja valtion rahoitusosuuden painopisteen siirron
tehtäväkohtaisista valtionosuuksista yleisen rahoitustuen ja verotulojen täyden-
nysjärjestelmän suuntaan (Kuntien valtionosuustoimikunta, 1995, 19). Vuonna
1993 toteutettua uudistusta pidettiin vielä liian vähän kuntia taloudellisuuteen
kannustavana ja niinpä jatkouudistuksen yleisiksi tavoitteiksi Heikki Koski (1996,
74) kirjaa:” Yhteenvetona valtionosuuksien tavoitteiksi voidaan asettaa koko-
naistalouden tavoitteita tukeva, kuntia tehokkuuteen ja taloudellisuuteen kannus-
tava, perusteiltaan ja laskettavuudeltaan riittävän selkeä järjestelmä, joka
oikeudenmukaisella ja kustannusvaikutuksiltaan kohtuullisella tavalla luo edel-
lytykset kansalaisten perusoikeuksien ja niihin kytkeytyvien peruspalvelujen to-
teuttamiselle maan eri osissa.”

Edellä esitetty kuvaa painopisteen siirtymistä siitä, että valtionosuuksilla kan-
nustetaan kuntia rakentamaan tietty palvelujärjestelmä siihen, että kuntia on kan-
nustettava tuottamaan aiemmassa vaiheessa luotuja palveluita aiempaa
tehokkaammin. Tähän ajatteluun könttäsumma-apu sopii tehtäväkohtaista kustan-
nusperusteista apua paremmin (Kleemola ja Parviainen, 1996, 11). Könttäsum-
ma-avun, vaikkapa tehtäväkohtaisin laskennallisin perustein, saatuaan kunta voi
tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla ja onnistuessaan tehostamaan pal-
veluitaan hyöty jää kunnalle käytettäväksi esim. veronalennuksiin tai muihin tar-
koituksiin. Kuntien palvelutoiminnan tehostuminen vaikuttaa tietenkin vähitellen
tehtäväkohtaisten laskennallisten perusteiden (ko. toiminnan keskimääräisten me-
nojen) kautta siten, että myös valtio hyötyy ja tehokkuuden keskimäärin parantu-
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essa myös tarvittavat valtionosuudet vähenevät (tavoitteena olevan palveluiden
laadun pysyessä samana).

Kysymys tehokkuuteen kannustavuudesta on ollut valtionosuuskirjallisuudessa ja
selvityksissä merkittävä painopistealue (Luoma ym., 1996 ja Kleemola ja Parvi-
ainen, 1996). Tämän voi katsoa heijastavan näkemystä siitä, missä on järjestel-
män pääkysymys kokonaishyvinvoinnin kannalta. Pääkysymyksenä on nähty se,
että vaikka edellisessä luvussa taloudellisesti perusteltuihin tekijöihin nojautuen
kuntien hyvinvointipalveluihin maksetaan valtionosuuksia (näihin tehtäviin valti-
onosuuksien maksaminen on itsestään selvää), järjestelmän pitää olla sellainen,
että se kannustaa tehokkuuteen näiden palveluiden järjestämisessä.

Voidaan myös nähdä tehokkuuteen kannustamisen ongelman tulleen suurelta osin
ratkaistuksi. Uudistusvaiheiden jälkeen on toteutettu järjestelmä, jota selvitysmies
Relander tavoitteli (1993, 9): ”Kuntien investointipolitiikka on viime vuosien
aikana ollut runsaiden valtionosuuksien turvin varsin aktiivista ja monelta osin
ylimitoitettua. Pulmaksi on muodostunut monien kunnallisten laitosten yms.
käyttöasteen alhaisuus. Käyttöasteen nostamiseen ei ilmeisesti kyetä yleisin hal-
linnollisin toimenpitein vaan kuntien on tältäkin osin itse löydettävä ratkaisut
kunta- ja kuntayhtymätasolla”. Helin on myös kiinnittänyt huomiota samaan asi-
aan. Hänen mukaansa monissa kunnissa palvelut mitoitettiin 1970-luvulla huo-
mattavasti suuremmalle väestömäärälle kuin niissä nyt on muuttoliikkeen
seurauksena. Kun palvelujen käyttäjien määrä on vähentynyt, ovat yksikkökus-
tannukset nousseet (Helin, 1995, 45). Vaikka palveluihin palkattu työvoima ja
tehdyt investoinnit muodostavatkin merkittävän hidasteen palveluiden tehostami-
selle ja käyttöasteen korottamiselle esimerkiksi oloissa, joissa alueen väestö vielä
vähenee, on asiaa syrjäisen maaseudun näkökulmasta tutkinut Pyy huolissaan
siitä, että järjestelmä, joka kannustaa kuntia tehostamaan palveluitaan, johtaa
aluerakenteen perustan murenemiseen syrjäalueilla (Pyy, 1998, 218-219).

Kannustavuus tehokkuuteen palvelutuotannossa on toinen puoli kannustavuusasi-
aa ja toinen on järjestelmän kannustavuus verotulopohjan kehittämiseen. Myös
tätä toista puolta on järjestelmää uudistettaessa tarkasteltu useaan otteeseen. Jär-
jestelmän osana on kuntien verotulojen tasaus (täydennys), jolla taataan heikon
veropohjan kunnille tietty osuus keskimääräisestä asukaskohtaisesta veroäyrien
määrästä (verotulotulopohjasta). Kun tätä järjestelmän osaa on uudistettu on kes-
kustelua käyty järjestelmän kannustavuudesta kunnan omaan elinkeinopolitiik-
kaan ja muihin toimenpiteisiin verotulopohjan vahvistamiseksi. Oulasvirta ottaa
kantaa verotulopohjan tasoitukseen seuraavasti: ”valittuun (nyt valittu 90% kes-
kimääräisestä asukaskohtaisesta laskennallisesta verotulosta) tasoitusrajaan näh-
den puuttuvaa veropohjaa ei saisi kompensoida 100-prosenttisesti vaan
esimerkiksi 50-prosenttisesti” (Oulasvirta, 1996, 39). Kuitenkin Koski (1996)
päätyy ehdottamaan täydellistä kompensaatiota niin, että kunnan laskennallisen
verotulopohjan ja valitun 90%:n (keskimääräisestä asukaskohtaisesta verotulosta)
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tasoitusrajan välinen erotus tasataan kunnalle kokonaan. Hän toteaa, että muut
kannustimet kuten kunnan väestömäärän kehitys ja siitä seuraava tulojen kasvu
riittävät kannustimiksi elinkeinopolitiikkaan ja verotulopohjan kehittämiseen
(Koski, 1996, 79). Näin siis arvioitiin tuolloin kannustavuutta niiden kuntien
osalta, jotka saivat verotulojen tasausjärjestelmän kautta verotulojen täydennystä
(ns. tasauslisäys). Verotulojen tasausjärjestelmä on valtion ja kuntien välisen
kustannusten jaon kannalta neutraali eli maksettavia verotulojen tasauksia vastaa
tasausrajan ylittäviltä kunnilta valtionosuuksista perittävä verotulojen tasausvä-
hennys. Jos kunnan laskennalliset (keskimääräisellä veroprosentilla) verotulot
ylittävät 90%:n tasausrajan, kunnan valtionosuuksia vähennetään markkamääräl-
lä, joka on 40% siitä määrästä, jolla kunnan laskennalliset verotulot ylittävät ta-
sausrajan. Vähennyksen enimmäismäärä on 15% kunnan laskennallisesta
verotulosta. (Koski, 1996, 80). Monimutkaisten laskentakaavojen tarkoituksena
on turvata kunnalle tasausrajan yläpuolella osuus verotulojen kasvusta, silloin
kun se onnistuu elinkeinopolitiikassaan ja kehittämistoiminnassaan. Tasausvä-
hennystä tehtäessä on siis haluttu turvata kannustavuuden säilyminen tietyllä ta-
valla tehokkaammin kuin tasauslisäystä laskettaessa.

Keskustelu kannustavuudesta tulopohjan kehittämiseen on kuitenkin edelleen
jatkunut esimerkiksi selvitettäessä yhteisöveron kuntaosuuksien jakoa (Yhteisöve-
ro-osuustyöryhmä, 1998) ja uudelleen on otettu esiin Oulasvirran esittämä argu-
mentti tasausrajan ja kunnan laskennallisten verotulojen erotuksen täydellisen
kompensoimisen haitallisuudesta kannustavuuden näkökulmasta (Kuntien tulo-
pohjatyöryhmä, 1999, 47).

Hyvinvoinnin ulkoisvaikutusten kertymisalue laajenee? Järjestelmän vaiku-
tukset urbanisaatioon?

Onko niin, että kun hyvinvoinnin ulkoisvaikutukset saadaan aikaan yhä tehok-
kaampaan palvelutuotantoon kannustavalla järjestelmällä ollaan tyydytetty vaati-
mus järjestelmän kokonaistaloudellisesta järkevyydestä? Näin ainakin
valtionosuuskirjallisuuden perusteella voisi olettaa sillä kysymyksiin siitä, koitu-
vatko tuen avulla saadut hyvinvoinnin ulkoisvaikutukset nimenomaan niistä mak-
savaan kansantalouteen ja mitä ns. kalliiden tuotantokustannusten alueiden
suosiminen aiheuttaa kansantaloudessa, ei Suomessa ole tutkimuspanoksia koh-
dennettu.

Valtionosuusjärjestelmän perustelut liittyvät edellä keskeisesti siihen että järjes-
telmän avulla voidaan tuottaa hyvinvoinnin ulkoisvaikutuksia koko kansantalou-
teen. Loikkanen, Laakso ja Sullström (1997, 318) avaavat keskustelun
tarkastellessaan Euroopan yhteisen rahan vaikutuksia hyvinvointivaltiollisiin jär-
jestelmiin. ”Mikäli maiden välistä tuotannontekijöiden liikkuvuutta ei esiinny tai
se on hyvin rajoitettua, paineita verotuksen laajamittaiseen harmonisointiin ei ole
tai ne ovat verraten pienet. Tämä antaa kullekin jäsenmaalle enemmän pelivaraa
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ylläpitää omanlaistaan hyvinvointivaltiota… Etenkin työvoiman liikkuvuus,
mutta myös suorat sijoitukset maasta toiseen ovat EU:n alueella toistaiseksi olleet
verraten vähäisiä, joten liikkuvuuden asettamat rajoitukset itsenäiselle politiikalle
eivät toistaiseksi ole suuria. Toisaalta liikkuvuuden suhteen muutossuunta on sel-
vä: se tulee kasvamaan nykyisestään …”

Esimerkiksi koulutuksen yhteistä rahoittamista perusteltiin edellä nimenomaan
sillä, että siitä kertyvien ulkoisvaikutusten taso on kansallinen taso. Maan sisällä
ei voida varmuudella sanoa, mille alueelle koulutettu työvoima sijoittuu. Liikku-
vuuden lisääntyminen vaikuttaa suoraan siihen, mikä on ulkoisvaikutusten kerty-
misalue eri palveluiden kohdalla. Näin on myös terveydenhuoltopalveluissa.
Selvimmin kansallisen tason asema näyttäisi säilyvän puhtaimmissa meriitti-
hyödykkeissä, joissa kansallisia arvoja heijastavat perusoikeuspäätökset vaikutta-
vat välittömästi näiden palvelujen järjestämisestä koituvien ulkoisvaikutusten
tasoon (tai niiden toteuttamatta jättämisestä koituvien negatiivisten ulkoisvaiku-
tusten tasoon). Ensimmäisenä ulkoisvaikutusten kertyminen tai valuminen kan-
sallisen tason ulkopuolelle tapahtuu koulutuspalveluissa. Esimerkiksi
suomalainen hyvän korkeakoulutuksen saanut työvoima voi siirtyä muualle Eu-
rooppaan ja vastaavasti suomalaiset yritykset voivat houkutella muualta Euroo-
pasta siellä koulutettuja osaajia kotimaisen työvoiman vaihtoehtoina. Euroopalla
voikin nähdä olevan edessään vähittäisen työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä
(mitä korkeammin koulutettu työvoima, sen liikkuvampaa) luonnollisia paineita
lisätä myös Euroopan mittaista rahoitusta näihin Euroopan mittaisesti ulkoisvai-
kutuksia tuottaviin palveluihin.

Koska liikkuvuus on vähäistä, koettu ulkoisvaikutusten taso on vielä pitkään pää-
asiallisesti kansallisvaltion taso ja näin EU voi edelleen delegoida hyvinvointipo-
litiikan toteuttamisen ja sen rahoituksen kansallisvaltioiden tasolle. Kuten
Loikkanen ym. toteavat, muutossuunta kuitenkin on selvä: liikkuvuus tulee li-
sääntymään mikä tulee nostamaan hyvinvointipalveluista koettujen ulkoisvaiku-
tusten tasoa vähitellen kansalliselta EU:n tasolle. Tämä yhdessä finanssipolitiikan
koordinoitumisen paineiden kanssa (emt. 318) tulee aiheuttamaan paineita myös
hyvinvointipoliittisten ohjelmien EU:n tasoiselle rahoitukselle.

Fiskaalisen federalismin työnjako-oppi ja sen taustalta löytyvän hyvinvoinnin
ulkoisvaikutusargumentin soveltamisen tuloksena seuraava optimaalinen hyvin-
vointipalveluiden rahoitusjärjestelmä ei siis ole pysyvä malli, vaan riippuvainen
taloudellis-yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa sitä sovelletaan. Tuen tulisi vas-
tata tuotetun positiivisen ulkoisvaikutuksen rajahyödyn arvoa (Pigou, 1932). Tätä
lähtökohtaa voidaan täydentää siten, että otetaan huomioon myös tukea maksavi-
en alueiden kustannusrasitus eli tukien maksamisen vaikutus urbanisaatioon ja
sen kautta mahdollisesti saatavat hyödyt (liiallisen urbanisaation kielteisten ul-
koisvaikutusten välttäminen) ja haitat (urbanisaatiosta seuraavien myönteisten
ulkoisvaikutusten menettäminen eli ns. alikaupungistuminen ks. Laurila, 1998).
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Kunnille suunnattuja valtionapuja voidaan perustella meriittihyödykkeisiin
(=hyvinvoinnin ulkoisvaikutuksiin) liittyvällä tasa-arvopyrkimyksellä asetelmas-
sa, jossa tuotantopuolen edellytykset vaihtelevat alueittain. Ilman valtionapuja
ääritapauksessa määrättyjen palvelujen tarjontaa ei synny lainkaan tuotannolli-
sesti epäedullisimmille alueille. Syy voi liittyä joko alueen tulotasoon, jonka
puitteissa palvelutarjonnan rasitus muodostuu liian suureksi, tai sitten tuotanto-
kustannukset muodostuvat korkeiksi. Tässä asetelmassa valtionapuja voidaan pe-
rustella sillä, että halutaan tasoittaa veropohjaeroja sekä paikallisten
julkishyödykkeiden tuotannon skaalasta johtuvia kustannuseroja, joihin kunnat
itse eivät voi itse helposti vaikuttaa. Toisaalta tämä merkitsee sitä, että urbani-
soitumisen sijasta tuetaan korkeiden kustannusten rakenteita, usein käytännössä
haja-asutusta. (Loikkanen 1995,15).

Loikkanen, Laakso, ja Sullström toteavat toisessa yhteydessä, että alueiden väli-
sessä kilpailussa (EMU-oloissa) ratkaiseviksi muodostuvat ”markkinaperusteisten
tuotannontekijäkorvausten rinnalla verotuksen, tulonsiirtojen ja palvelutarjonnan
yhdessä muodostamat paketit” ( Loikkanen ym., 1997, 317).

Australiassa on aiheesta käyty keskustelua (Neilson, 1997, 16). Australialaisen
keskustelun mukaan kalliiden palvelutuotantokustannusten alueiden tukeminen
rohkaisee tukea saavia alueita tuhlaavaisuuteen (kannustavuuskeskustelu edellä)
ja antaa vääriä signaaleita näiden alueiden kantokyvystä ja tulevaisuudesta. Nämä
vääristyneet signaalit rohkaisevat edelleen kotitalouksia ja yrityksiä asettumaan
tuotantokustannuksiltaan kalliille alueille ja aiheuttaa tehotonta infrastruktuurien
ja palvelujen käyttöä.

Kun siis verotuksen ja palvelujen paketit on todettu ratkaiseviksi, on huomioitava
ei vain se, mitä käytössä olevalla palveluiden tuotanto- ja rahoitusjärjestelmällä
saadaan vaan myös se, mitä ko. järjestelmä maksaa. Eli on tarkasteltava mitä
muuta laadittuun pakettiin kuuluu kuin hyvinvoinnin ulkoisvaikutuksia tuottavien
palveluiden aikaansaaminen eri osissa maata järjestelmällä, joka kannustaa te-
hokkuuteen. Suomalaista ”pakettia” arvioitaessa ei toistaiseksi ole tarkasteltu
järjestelmän sitä osaa, joka muodostuu sen aiheuttamista kustannuksista ja muista
vaikutuksista järjestelmästä maksaville alueille. Tuki toisessa osassa järjestelmää
on veroa toisessa osassa.

3.3 Kuntien palveluiden tuotannonehtojen tasausjärjestelmä

Oulasvirta tyypittelee käytettävissä olevat valtionavut oheisen asetelman avulla
(Oulasvirta, 1996, 23).
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Asetelma 1: Valtionaputyypit (lähde: Oulasvirta 1996)

Oulasvirta käyttää tehtäväkohtaisen valtionavun synonyyminä ilmaisuja erityis-
apu ja erityisavustus (Kleemola ja Parviainen, 1996, 16 käyttävät termiä erityis-
tuki). Termi avoin tarkoittaa kaaviossa sitä, että kustannusten tai suoritteiden
lisäys tehtäväkohtaisissa valtionavuissa tuottaa kunnalle aina lisää valtionapua ja
termi suljettu tarkoittaa sitä, että valtio on asettanut valtionavulle ylärajan. Mi-
hinkään tehtäviin sitomattomia valtionapuja kutsutaan yleisiksi valtionavuiksi
(Oulasvirta, 1996, 24). Kleemola ja Parviainen (1996, 16) käyttävät menoperus-
teisesta yleisestä valtionavusta termiä tulonhankkimisponnisteluihin suhteutettu
yleistuki ja toteavat sen olevan mahdollisesti joko avointa (ilman ylärajaa) tai
suljettua (Kleemola ja Parviainen, 1996,16).

Kuntien menot asukasta kohti eroavat huomattavasti johtuen toisaalta kysynnän ja
sen taustalla olevien palvelutarpeiden eroista (palvelun kohderyhmän ja palvelua
tarvitsevien asukkaiden osuus kunnan väestöstä) ja palvelun laatu- ja tuotanto-
kustannuseroista sekä veropohjan ja veroäyrin hintaeroista (Oulasvirta, 1996, 37).
Kunnat voivat halutessaan valita keskimääräistä korkeamman palvelujen laatuta-
son, joka maksaa enemmän, ja tällaisen valinnan seurauksia ei valtionosuusjär-
jestelmän kautta tasata. Verotulojen tasauksen perusteena käytetään kuntien
keskimääräistä äyrinhintaa ja sillä saatavaa kunnan laskennallista verotuloa asu-
kasta kohden. Näin ollen veropohjaerojen tasauksessa ei kuntaa valtion varoista
hyvitetä, jos se haluaa pitää keskimääräistä alempaa äyrin hintaa.

Oulasvirta esittää tasoitustarpeen osatekijät oheisen asetelman mukaisesti (Oulas-
virta, 1996, 38).
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Tulopohja Menotarve

1. veropohjaerot
(mk/asukas)

2. palvelutarve-erot
(tarve/asukas)

3. tuotannon kustannuserot
(mk/suorite)

riippuvat kunnallisen verotuk-
sen koostumuksesta, tulove-
roissa tulotaso kunnassa,
omaisuusveroissa esim. kiin-
teistöjen verotusarvo

väestön ikärakenne

väestön sosio-ekonominen
rakenne

geografia ja typografia

asutusrakenne
alueelliset hinta- ja palkkaerot ja
tuotannon skaalaerot

Asetelma 2: Tasoitustarpeen osatekijät (lähde: Oulasvirta 1996)

Suomessa tällä hetkellä sovellettavassa kuntien valtionosuusjärjestelmässä kunti-
en käyttötalouden valtionavut koostuvat kuntien verotuloihin perustuvasta valti-
onosuuksien tasauksesta (ns. verotulon tasaus), selvitystuloksiin perustuvien
valtionosuusperusteiden mukaan määräytyvistä käyttötalouden valtionosuuksista
ja harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta (Koski, 1996, 78). Lisäksi kunnat
voivat saada investointien valtionapuja erikseen säädetyin perustein, mutta tässä
tarkastelussa ne eivät ole mukana.

Verotulon tasaus

Vuoden 1996 alusta poistettiin kantokykyluokitus ja perustettiin tasaus kunnan
veropohjaan ja laskennalliseen verotuloon, joka koostuu varsinaisesta kunnallis-
verosta, yhteisövero-osuudesta ja kiinteistöverosta laskettuna keskimääräisin ve-
roprosentein (Koski, 1996, 79). Verotulojen tasauslisäyksen ja tasausvähen-
nyksen laskentaa on käsitelty jo edellä kannustavuusongelman yhteydessä.

Tehtäväkohtaiset laskennalliset valtionosuudet

Koska verotulopohjaan perustuva tasaus on asukaskohtainen, myös valtion-
osuustehtävien hoidosta aiheutuvaa rasitusta tasataan asukaskohtaisesti. Tehtävä-
kohtaiset valtionosuudet määräytyvät toisaalta yksikkömäärien toisaalta
yksikkökustannusten perusteella laskettavista laskennallisista kustannuksista sekä
kunnan omarahoitusosuudesta (Kuntien tulopohjatyöryhmä, 1999).
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Sosiaalitoimen osalta valtionosuuksien määräytymistekijöitä ovat ikärakenne (0-
6-vuotiaiden osalta myös elinkeinorakenne) ja työttömyys sekä terveydenhuollon
osalta ikärakenne ja sairastavuustekijä. Näiden ohella koko sosiaali- ja terveys-
toimeen on muodostettu erityinen syrjäisyystekijä, joka perustuu syrjäisten kunti-
en palkkakustannuksia korottavaan syrjäseutulisään (Koski, 1996, 82).
Syrjäisyystekijänä on 11 pohjoisen kunnalle, joilla syrjäisyyspisteitä (erillinen
selvitys, Pyy, 1996) on vähintään viisi ja syrjäseutulisien osuus sosiaali- ja terve-
ystoimen palkoista yli 6%, korotettu laskennallisia sosiaali- ja terveystoimen me-
noja 15% sekä 22 kunnalle, joilla syrjäseutupisteitä on vähintään kaksi ja
syrjäseutulisien osuus sosiaali- ja terveystoimen palkoista on vähintään 3% ko-
rotettu laskennallisia sosiaali- ja terveystoimen menoja 5%. Erikseen on korotettu
vielä kuuden saaristokunnan sosiaali- ja terveystoimen laskennallisia menoja
10%. (Koski, 1996,83)

Peruskoulun osalta valtionosuuden määräytymisperusteena on kunnan ylläpitä-
män peruskoululaitoksen oppilasmäärä kerrottuna oppilaskohtaisella yksikköhin-
nalla. Yksikköhintaa porrastetaan, kuten aiemminkin, kunnan peruskoulujen
rakennetta ja opetuksen järjestämistapaa kuvaavan tunnusluvun avulla. Tällä ta-
valla valtiovalta haluaa erikseen tukea pienkouluverkkoa. Kouluverkosta riippu-
mattomien tekijöiden, kuten haja-asutuksen, saaristoisuuden ja kaksikielisyyden
painoarvoa yksikköhinnan laskennassa on aiempaan nähden lisätty (tavoitteena
hieman lisätä kannustusta kouluverkon tehostamiseen). Kaksikielisten kuntien
asukastiheys laskentaan kieliryhmittäin. Lukion yksikköhintaa porrastetaan pal-
velutarvetta kuvaavan tunnusluvun avulla. Tunnusluku heijastaa kunnan lukio-
laitoksen kokoa. (Koski, 1996, 86)

Yleinen rahoitustuki

Kunnan yleinen rahoitustuki koostuu ns. liikenteen taajamalisästä (yli 40 000
asukkaan kaupungeille) sekä kunnan palvelutuotannon ”laskennallisissa erityis-
kustannuksissa” huomioon otettavista syrjäisyys- ja etäisyystekijöistä sekä saa-
ristoisuuteen ja kaksikielisyyteen liittyvistä perusteista, jotka eivät tule
huomioonotetuiksi tehtäväkohtaisten valtionosuusperusteiden yhteydessä (Koski,
1996, 89). Jotta syrjäisyyteen liittyviä tekijöitä ja kustannuseroja voidaan yleisen
rahoitustuen kautta riittävästi tasoittaa, myönnetään 13 laaja-alaiselle kunnalle
(joiden syrjäisyysluku on Pyyn (1996), mukaan 1,50 tai suurempi) asukasta kohti
laskettu yleinen rahoitustuki kolminkertaisena, 14 kunnalle, joiden syrjäisyysluku
on 1,00-1,49, kaksinkertaisena ja 38 kunnalle (0,50-0,99) puolitoistakertaisena.
(Koski, 1996, 91)
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3.4 Tasausjärjestelmän polkuriippuvuus ja sen vaikutukset

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen tulee jatkumaan, sillä jo nyt käsillä ole-
vissa viimeisissä valmisteluraporteissa etsitään vaihtoehtoja jatkouudistuksille
(Kuntien tulopohjatyöryhmä, 1999, Koski, 1996).

Voi myös nähdä aiemmassa valtionosuusuudistusten materiaalissa sellaisia jo
tiedostettuja, mutta ehkä vaille tyydyttävää ratkaisua jääneitä ongelmia ja jännit-
teitä, jotka tulevat pitämään esillä tarvetta jatkouudistuksiin. Yksi tällainen paljon
esillä ollut kysymys on se, miten paljon kussakin uudistuksessa itse lopputulok-
sen, kunnan saaman valtionosuuden, tulee vastata sen aiemmin saamia valtion-
osuuksia. Esimerkiksi jo kantokykyluokituksen soveltamisen ajoilta järjestelmään
on jäänyt erittäin suuria kuntakohtaisia eroja esimerkiksi länsi-suomalaisen ja itä-
suomalaisen maaseutukunnan asukaskohtaisiin menoihin ja niiden saamiin valti-
onosuuksiin (Oulasvirta, 1996). Heikki Helin on ollut tämän järjestelmän eri uu-
distusvaiheissa näkyvän polkuriippuvuuden (path-dependency) terävä kriitikko.
Hän on korostanut, että kuntien toimintapolitiikka itse asiassa on kuitenkin paras
asukaskohtaisten menojen selittäjä. Muuten ei voida ymmärtää samanlaisissa
oloissa toimivien kuntien suuria asukaskohtaisten menojen eroja. Valtion-
osuusuudistusten ongelma on aina ollut se, että kun kunnat ovat saaneet valtion-
osuuksia tiettyihin palveluihin, ne ovat myös rakentaneet palveluvarustuksen
saamaansa tukipanostusta vastaavaksi. Kun sitten pyritään toimintoja tehostavaan
tukijärjestelmään, joudutaan kuitenkin tekemään muutokset kullekin kunnalle
kohtuullisiksi, että se voi niihin sopeutua asukkaiden palveluiden kohtuuttomasti
kärsimättä. Esimerkiksi Helin kirjoittaa: ”Kaikki nykyisin käytössä olevat valti-
onosuusjärjestelmän kriteerit eivät liity ainakaan käytettävissä olevan tutkimuk-
sen perusteella pelkästään palvelutarpeesta ja olosuhdetekijöistä johtuviin
tuotantokustannuksiin vaan nimenomaan saavutettuun valtionaputasoon” (Helin,
1995, 50).

Vaikka edellä oleva on todettu ennen viimeistä uudistusta ja Heikki Kosken lin-
jaamassa uudistuksessa jälleen vähitellen irrottauduttiin saavutetuista rakenteista,
järjestelmään on yhä ollut pakko rakentaa osia, joiden liittyminen nimenomaan
kunnan vaikuttamattomissa oleviin palvelutuotannon kustannuksiin tai palvelu-
tarpeeseen on heikko. Esimerkiksi Oulasvirta toteaa, että kunnan yhdyskuntara-
kenteen hajanaisuuden ottaminen tuen perusteeksi on kyseenalaista, sillä
yhdyskuntarakenne on kunnan vaikutettavissa ja näin nimenomaan tuetaan ra-
kenteen pysymistä kalliina (Oulasvirta, 1996, 262). Vastaavanlainen ratkaisu on
tehty, kun on haluttu tukea olemassa olevaa kouluverkkoa (Oulasvirta, 1996,
177). Tästä valtion paternalistisesta koulutuspoliittisesta päätöksestä seuraavat
edelleen opetustoimen valtionosuuksien keskeiset perusteet. Edelleen selvää uu-
distusten sopeuttamista tai kohtuullistamista aiempiin tukitasoihin nähden sisäl-
tyy yleisen rahoitustuen laskentaperusteisiin, joissa syrjäisyysluku kohottaa
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eräiden kuntien yleistä rahoitustukea merkittävästi (kolminkertaiseksi, kaksinker-
taiseksi tai puolitoistakertaiseksi). Ilkka Pyyn tutkimusten (1996, 1998) mukaan
kysymys on juuri polkuriippuvuuden tunnustamisesta ja huoli on siitä, tuleeko
aiemmin kantokykyluokituksen kautta saatu tuki riittävästi kompensoitua:
”kulloinkin voimassa ollut valtionosuusjärjestelmä on luonnollisesti vaikuttanut
kuntien tapaan järjestää palvelunsa. Näin muodostuneen palvelujärjestelmän ra-
kenne heijastuu myös siihen, mitä mahdollisuuksia kunnilla on sopeuttaa toimin-
tansa valtionosuusjärjestelmän muutoksiin” (Pyy, 1996, 8).

Järjestelmän polkuriippuvuus on siis tuonut laskentaperusteiden sisään monia
osin kyseenalaisia aiemman tukirakenteen muovaaman palvelurakenteen tukiele-
menttejä. Ongelma voidaan nähdä seurauksena siitä, että joudutaan perustamaan
järjestelmä olemassa olevien kunnallisten budjettien loppusummiin, ns. positiivi-
sen metodin kautta, vaikka tiedetään, että aiemmat kyseenalaiset tai nimenomaan
vain jo ohimenneeseen hyvinvointivaltion rakennusvaiheeseen sopivat tukimuo-
dot ovat merkittävästi vaikuttaneet näin lähtökohdaksi muodostuvaan rakentee-
seen (Loikkanen, 1995, 19). Vaihtoehtona olisi optimaalisiin
kustannusrakenteisiin perustuva metodi (Oulasvirta kutsuu positiivisen metodin
vaihtoehtoa normatiiviseksi metodiksi, jossa määritellään asukaskohtainen tai
palveluyksikkökohtainen normimeno, 1996,67).

Samanaikaisesti kun järjestelmä on lähtökohdiltaan polkuriippuvainen ja pyrkii
tukemaan vanhaa rakennetta tai sietää vain hyvin hidasta muutosta, on erityisesti
pohjoismaisesta valtionosuuskeskustelusta nousemassa esiin uusia haasteita huo-
mioonotettaviksi menotarve-eroina myös laskennallisessa järjestelmässä. Oulas-
virta toteaa, että Suomi on seurannut noin kymmenen vuoden viipeellä muiden
Pohjoismaiden valtionosuusuudistusten suuntaa. Sekä Ruotsin että Tanskan vii-
meisissä uudistuksissa (Vuorento, 1996) on otettu laskennassa huomioon uusia
erityisesti kaupunkimaisiin yhdyskuntiin liittyviä palvelutarve- ja kustannuseroja.
Tähän suuntaan otettiin Suomessa ensiaskeleet ottamalla käyttöön liikenteen taa-
jamalisä ja ottamalla huomioon elinkeinorakenteen kaupunkimaisuus, kun paino-
tetaan päivähoitoon liittyviä sosiaalitoimen valtionosuuskriteereitä.
Pohjoismaiden esimerkki osoittaa, että tähän suuntaan voidaan perustellusti men-
nä paljon pidemmälle. Esimerkiksi äidinkielenään vierasta kieltä puhuvien osuus,
ns. kaupunkisosiaalisten ongelmien määrä jne. on laskennallisina kriteereinä
otettu huomioon jo muissa pohjoismaissa. Näiden ja vastaavien tekijöiden voi
arvella jopa perustellummin aiheuttavan palvelutarve- ja kustannuseroja, jotka
eivät ole kunnan vaikutettavissa siinä määrin kuin olemassa olevan palvelura-
kenteen piirteet. Järjestelmän polkuriippuvuus ja toisaalta tarve pitää järjestelmää
yksinkertaisena ovat vaikeuttamassa uusien tekijöiden kytkemistä mukaan.

Yksi mahdollisuus kehittää järjestelmää irti polkuriippuvuudesta on muuttaa val-
tionosuudet tasoituksellisesti neutraaleiksi (valtion osuutena tiettyihin palveluihin
sama markkamäärä asukasta kohti kaikille kunnille eli valtion rahoitusosuus pal-
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veluista) ja hoitaa tasoitus kuntien omien tulojen uudelleenjaolla (Oulasvirta,
1996, 261-262). Kehitystä tähän suuntaan oli harkitsemassa myös Koski, mutta ei
halunnut suositella sitä, koska epäili mallin mahdollistavan rahoitusperusteiden
tarpeettoman usein tapahtuvan vaihtamisen (Koski, 1996, 120). Uudelleen ajatus
yksinkertaistaa valtionosuuksien laskenta suoraan demografisista tekijöistä mää-
räytyväksi nousee esiin Kuntien tulopohjatyöryhmän muistiossa (1999, 58-59).
Tällainen mallin yksinkertaistaminen mahdollistaisi sekä polkuriippuvuudesta
irrottautumisen että - riippuen siitä, miten tasausjärjestelmä toteutettaisiin - mah-
dollistaisi kaupunkimaisuuden huomioonottamisen lopputuloksessa ilman lasken-
nan monimutkaistumista.

Polkuriippuvuudessa voi nähdä myös myönteisen mahdollisuuden järjestelmän
uudistamiseen. Valtionosuusjärjestelmän ohjausvaikutuksesta on koko ajan kat-
sottu voitavan mennä laskennallisten yleistukien eli könttäsummatukien suuntaan.
On katsottu, että kunnat kyllä silti tuottavat ne kokonaisuutta hyödyttävät hyvin-
voinnin ulkoisvaikutuksia säteilevät palvelut, joita perusoikeuksissa velvoitetaan
julkisen vallan tuottamaan. Yksi syy tähän on vahvojen ammatillisten professioi-
den ja sektorihallinnon muodostuminen kuntatasolle, joka on ollut seurausta ai-
emmasta hyvinvointivaltion rakentamisen aikaisesta valtionosuusjärjestelmästä.
Näin toteutettu palvelujen tarjonta luo myös kysyntää. Eri alueiden väestö on op-
pinut saamaan laajat julkiset palvelut ja pitää niitä arvossa. Kuntien palvelusekto-
reiden ammattikunnat saavat tukea vaatimuksilleen palveluiden kehittämisestä ja
ylläpidosta alueen väestöltä, palveluiden asiakkailta. Valtion hyödykekohtainen
paternalismi voidaan siis korvata paikallisella ohjautumisella pelkäämättä vaaraa,
että suurten käyttäjäryhmien palvelut merkittävästi heikkenisivät, jos vain kuntien
resurssit palveluiden tuottamiseen olisivat kohtuulliset.

Sen sijaan pienryhmien palvelut ja tyypilliset meriittihyödykkeet saattavat edel-
lyttää voimakkaampaa ohjausta. Muun muassa Oulasvirta pitää tärkeänä, että ei
rajata keinovalikoimasta pois tehtäväkohtaista valtioapua, jolla kuntien toimintaa
voidaan ohjata (Oulasvirta, 1996, 257).

Muuttoliike, kuntien palveluiden käyttöasteet ja yksikkökustannukset

Vanhan kustannusperusteisen järjestelmän pohjalta on saatu syntymään koko
maahan perupalvelut laadukkaasti ja kohtuullisella kunnallisverorasituksella ta-
kaava järjestelmä. Kuitenkin toisaalta tuloksena on ollut tuhlaavaisuutta ja yli-
investointeja palvelukoneistoon. Tästä syystä valtionosuuksissa nähtiin tarpeelli-
seksi siirtyä kustannusperusteisista valtionosuuksista laskennallisiin valtion-
osuuksiin ja näin luoda kannustavuutta palvelujen tehostamiseen.

Samanaikaisesti kuitenkin muuttoliike juuri niiltä alueilta, joissa palveluiden
käyttöaste on alhaisin ja palveluiden yksikkökustannukset korkeimpia, on aiheut-
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tamassa lisäpaineita palvelujen tehostamiseen. Pyy (1998) tarkastelee tätä haas-
tetta syrjäisten kuntien näkökulmasta. Vastakkain asettuvat selvästi se tavoite,
jonka jo Relander selvitysmiehenä otti, että kuntien on sopeutumalla kyettävä
ratkaisemaan matalien käyttöasteiden ongelma esimerkiksi kuntayhteistyöllä ja
kuntaliitoksilla (Relander, 1993) ja Pyyn asettama tavoite, jossa nykyinen palve-
lurakenne, vaikka sillä ei olekaan ehkä riittävää väestöstä johtuvaa kysyntäpoh-
jaa, otetaan syrjäalueiden elinkeinopoliittisen kehittämisen lähtökohtaresurssiksi
(Pyy, 1998, 219). Jälkimmäinen malli tarkoittaa palvelurakenteen tuen tietoista
irrottamista väestöpohjaisuudesta (ainakin väliaikaisesti, kunnes mahdollinen
elinkeinopoliittinen strategia tuo tuloksia ja siis uutta väestöä) ja palveluraken-
teen tukemista nimenomaan aluepoliittisin perustein: ”syrjäisillä alueilla kunta-
keskukset (ja kuntien palvelut, KA) ovat näin ollen tulevaisuudessa erityisen
keskeinen ja monessa suhteessa melkein ainoa kehittämispotentiaali. Kuntaliitok-
set ovat näillä alueilla merkittävä uhka…” (Pyy, 1998, 231).

Muuttoliike nostaa siis jatkuessaan välttämättä esiin kysymyksen, millaisen sig-
naalin valtiovalta haluaa antaa: pidetäänkö jatkossakin kiinni kuntayksiköistä
aluerakenteen runkona vaikka palvelut voisi alueiden vähentyneelle väestölle
tuottaa halvemmallakin. Näin annetaan signaali kotitalouksille ja yrityksille, että
ne voivat kannattavasti ja turvallisesti sijoittua palvelutuotantokustannuksiltaan
kalliille alueille. Vai jatketaanko jo edellä mainittua Relanderin viitoittamaa
suuntaa, jolla valtionosuusjärjestelmän perustamisella väestötekijöihin sekä te-
hokkuuteen kannustamisella kunnat jossakin vaiheessa pakotetaan sopeuttamaan
palvelurakenteensa myös vähenevään väestöön. Loikkanen viittaa näihin uusiin
mahdollisuuksiin palveluiden järjestämisessä esimerkiksi kotitalouksille osoitetun
tuen kautta (ns. voucher, Loikkanen, 1995, 18).

Kansallisen paternalismin oikeutus ja palvelutarpeiden erilaistuminen

Oulasvirta erottaa toisistaan liberaalisen ja egalitaarisen valtionapupolitiikan
(Oulasvirta, 1990, 17). Liberaalinen valtionapupolitiikka edeltää myös Pohjois-
maissa ajallisesti egalitaarista politiikkaa, joka on tullut pohjoismaista hyvinvoin-
tivaltiota luonnehtivaksi (julkispalveluvaltio). Liberaalista politiikkaa luonnehtii
se, että jakoperiaatteena on distribuutio ja että valtion ja kuntien väliset suhteet
on järjestetty markkinamaisesti. Egalitaarisessa politiikassa valtionapupolitiikka
perustuu redistribuutioperiaatteelle, tavoitteena on kuntien välinen tasa-arvo
(Oulasvirta 1990, 17). Edellä esitettyyn teoreettiseen keskusteluun nojautuen voi-
daan väittää, että egalitaarisessa valtionapupolitiikassa taustalla on laaja valtion
hyödykesidonnainen paternalismi. Liberaalisessa valtionapupolitiikassa ohjaus on
vähäisempää.

Edellä on todettu, että valtion ensisijainen hyödykesidonnainen paternalismi voi
perustua arvojen yhtäläisyyteen tällä tasolla. Pohjoismaisen julkispalveluvaltion
onkin nähty mahdolliseksi kehittyä vain homogeenisen kansallisen väestön olois-
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sa (Esping-Andersen, 1990) liberalistinen hyvinvointiregiimi on paremmin sopiva
sellaisissa pitkälle kehittyneissä maissa, joissa väestö on heterogeenista esimer-
kiksi siirtolaisuuden tulvan vuoksi. Hyväosaisten enemmistölle on silloin vaikea
perustella, miksi heidän tulisi tuntea kollektiivista vastuuta kenestä tahansa maa-
hanmuuttajasta ja maksaa siitä (Pyy, 1998, 95-96). Voi olla myös toisin päin:
yhteisiä arvoja siitä, miten ja millaisia palveluita heterogeeniselle väestölle tulisi
järjestää, ei saada aikaiseksi valtion tasolla ja sen vuoksi palveluiden järjestämi-
nen eri erityisryhmien tarpeisiin tapahtuu enemmän paikallisella yhdyskuntien
tasolla.

Valtion hyödykesidonnainen paternalismi siis edellyttää suurta yksimielisyyttä
tavoiteltavasta palveluiden laadusta ja ”oikeasta” tavasta tuottaa ne. Tämän vuok-
si edellä mainittu keynesiläinen kansallinen hyvinvointivaltio rinnastetaan myös
fordistiseksi hyvinvointivaltioksi (Jessop, 1992).

Tulojen kasvaessa myös tarpeet erilaistuvat. Tämä on selvästi nähtävissä esimer-
kiksi terveydenhuollossa. Samaan suuntaan vaikuttavat työmarkkinoiden lohkou-
tuminen yhä pienemmiksi erityiskvalifikaatioita vaativiksi työmarkkinoiksi,
erikoistuminen ja kaupungistuminen sekä väestön, kulttuurien ja elämäntapojen
moninaistuminen myös kansainvälistymisen myötä.

Jos valtion hyödykesidonnaisen paternalismin perusta murenee arvojen erilaistu-
essa, voidaan entistä vähemmän perustella tehtäväkohtaista ohjausta ja entistä
enemmän nojata paikalliseen päätöksentekoon siinä, miten palvelut järjestetään.
Tämä merkitsee jatkuvaa siirtymistä kohti Oulasvirran esittämää mallia, jossa
valtionavut toteutetaan alueellisesti neutraalisti (distribuutioperiaatteella) ja ta-
soitus toteutetaan kuntien omien tulojen uudelleenjaolla (Oulasvirta, 1996, 261,
262).
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4 Alueellinen tasaus kaupunkikehityksen näkökulmasta

Kuten edellä on sanottu suomalaisessa keskustelussa on vain viitattu (mm. Loik-
kanen, 1995) niihin vaikutuksiin, joita alueellisella tasauksella on niitä maksaville
alueille:
! vaikutukset urbanisaatioon,
! vaikutukset siinä kontekstissa, jossa kaupunkien kasvutekijät ovat entistä tär-

keämpiä
! vaikutukset maksavien alueiden hyvinvointiin, eri alueilla koettavat ulkoisvai-

kutukset huomioonottaen.

Tässä luvussa tarkastellaan näitä kysymyksiä. Pelkistetysti käsitellään alueellisen
tasauksen kustannuksia (voi myös sanoa vaihtoehtoiskustannuksia; mitä menete-
tään sen kautta, että resursseja käytetään alueiden väliseen tasaukseen). Yhtenä
kaupunkipoliittisten ja alueellisten ohjelmien arvioinnin vaikeutena Bradford ja
Robson (1994) pitävät ohjelmien vaikutusten arviointia niiden kohdealueiden
ulkopuolella. He toteavat ohjelmilla voivan olla joko positiivisia spill-over -
vaikutuksia tai negatiivisia shadow-vaikutuksia kauaskin kohdealueensa ulko-
puolelle. Myös alueellisen tasaukseen voidaan arvioida liittyvän molemmantyyp-
pisiä vaikutuksia.

Vasta kun on arvioitu myös nämä vaikutukset, voidaan arvioida yhteiskunnallista
kokonaisvaikutusta ja alueellisen tasauksen hyödyllisyyttä luotettavammin kuin
aikaisemmin, jolloin näitä vaikutuksia ei ole ollut tarkastelussa mukana.

4.1 Hyvinvointipalveluiden tuotannonehtojen tasauksen spill-over- ja
shadow-vaikutukset

Seuraavassa on tarkoitus periaatteellisella tasolla tarkastella, onko alueellinen
tasaus uudessa tilanteessa mahdollisesti liiallista kokonaisuuden menestystä aja-
tellen. Tasauksen tavoitteiden tarkastelua varten väestö voidaan karkeasti jakaa
valmennusvaiheeseen, suoritusvaiheeseen ja lepovaiheeseen kuuluviin ikäluok-
kiin. Suhde työelämään eli kunkin varsinaiseen taloudelliseen myötävaikutukseen
talouselämässä määrittelee kunkin ikäluokan palvelujen rahoitusperusteita.

Työelämässä toimiminen on kunkin ikäluokan varsinainen suoritus, jota varten
ensin kerätään kykyjä, voimavaroja, osaamista, kulttuurista kapasiteettia, ja jona
aikana varustaudutaan eläkkeelle jäämiseen ja lepoon. Työelämässä kerätään
myös varat erilaisiin yhteisiin menoihin kuten puolustusmenot, yleinen turvalli-
suus, vammaisten palvelut yms. Terveet taloudelliset periaatteet ovat erilaisia eri
ikäluokkien palveluissa.

Ansiosidonnaisuuden periaate on vakuutustyyppinen. Se johtaa palveluiden mak-
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sullistamiseen ja palvelumarkkinoihin, joilla kalliimpia ja hyvätasoisempia pal-
veluita voivat ostaa ne, joilla on siihen työmarkkinoilla tai muuten ansaittua va-
raa. Julkisesti tuotetaan ilmeisesti vaatimaton minimitaso.

Ansiosidonnaisuus palvelujen tason sekä työelämän suoritusten ja palkkatason
välillä voi olla sekä työelämän aikaisten että sen jälkeisen lepovaiheen palvelui-
den keskeinen periaate. Ansiosidonnaisuuden, vakuutustyyppisyyden ja niiden
pohjalta palveluiden maksullisuuden piirissä alueiden välinen tasaus on vähem-
män tärkeä periaate.

Palveluiden laajalle julkisin varoin tapahtuvalle tuotannolle (ansiosidonnaisuuden
sijasta) voidaan esittää taloudellisia perusteluita myös uudessa toimintaym-
päristön tilanteessa:
- rinnakkaisten järjestelmien kalleus; aina joudutaan osalle väestöä tuottamaan
palvelut yhteisin varoin, eikä voida sietää esim. vanhusväestön jäämistä kokonaan
hoidotta, vaikka he eivät olisi (tai heidän työvoimansa käyttäjät eivät olisi) va-
rautuneet vanhuusiän kustannuksiin. Koska näin on, tuloksena on kuitenkin aina
melko laaja julkinen hoitoa tarjoava sektori rinnan sitten mahdollisesti yksityisen
ansiosidonnaisen järjestelmän kanssa. Kahden eri perusteisen palvelujärjestelmän
rinnakkainolosta (ks. Glennerster, 1992) seuraa uudet taloudelliset dynamiikat,
mm.:

- kermankuorinnan mahdollisuus,
- kolmannen osapuolen rahoituksesta aiheutuva hintojen nou-

sun mahdollisuus (esim. USA),
- leimaavuuden haitalliset vaikutukset.

- vaikutukset kansanterveyteen; hoidon aikainen aloittaminen on kokonaista-
loudelle edullista; jotta vältytään myöhäisestä hoitoon tulosta aiheutuvalta vaivo-
jen pahenemiselta sekä hoidon ja muiden kustannusten nousulta, on turvattava
aikainen hoitoon pääsy tulotasosta riippumatta.

Tärkein peruste pohjoismaisen mallin mukaiselle laajalle julkiselle palvelutuo-
tannolle on mahdollisuus kykyjen yhtäläiseen kehittämiseen ja kaikkeen mitä sen
piiriin voidaan lukea. Valmennusvaiheessa, jolloin ikäluokka kehittää kykyjään
varsinaista suoritusvaihetta varten, mahdollisuuksien tasa-arvo (equality of op-
portunities) on tärkeä palvelujen rahoitusjärjestelmän arvioinnin perusta.

Kulloinkin seuraavan sukupolven kykyjen kehittäminen eli mahdollisuuksien ta-
sa-arvoisuus, jolla on vankat taloudelliset perustelut, ei saa kärsiä aikuisiän pal-
veluiden erilaistumisesta. Vanhempien tulotasosta ja varallisuudesta riippumatta
ei voida hoitaa lapsia, ellei pidetä huolta myös vanhempien terveydestä. Lasten ja
nuorten mahdollisuuksien tasa-arvo ei voi toteutua, jos heidän asuinympäristönsä
tai koulujensa olot ovat kärjistyneet leimaaviksi. Tämä ikäkausivaiheiden yli
ulottuva kytkentä perustelee laajaa yhteisesti rahoitettua ja hyvätasoista perustur-
vaa ja -palveluita.
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Uudessakin tilanteessa on taloudellista ottaa strategiaksi korkea yhtäläisesti tuo-
tettu perusturvan ja -palvelujen taso, joka koskee myös aikuis- ja lepovaiheessa
olevaa väestöä.

Näin ollen taloudelliset perustelut myös laajoille hyvinvointivaltion alueellisille
tasausjärjestelmille ovat olemassa.

Pohjoismaisen demokraattisen yhtenäisvaltion keskeinen toimintaperiaate on kan-
salaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen myös julkisten palvelujen saavutetta-
vuuden suhteen.

On kuitenkin erikseen nähtävä perusturvan ja palvelujen tarjoaminen ihmisille
toisaalta ja niiden tämänhetkiset alueelliset tuotanto-organisaatiot toisaalta. Pitää
kysyä, voidaanko edellä perustelluksi nähtyyn hyvinvointipalvelujen järjestel-
mään päästä ja silti samalla tehostaa merkittävästi palveluiden tuotan-
to-organisaatioita alueellisten tulonsiirtojen varassa olevilla alueilla. Tämä
tarkoittaa sitä, että nyt on kokonaistalouden kilpailukyvyn kannalta kriittisempää
kuin aiemmin tarkastella alueellisia tasausjärjestelmiä maksavien alueiden (kau-
punkimaisimmat alueet) näkökulmasta.

Kyse voi olla ehdollisesta minimointitehtävästä: miten toteutetaan kokonaisuuden
etua palveleva laaja hyvinvointimalli väestölle, ja samalla minimoidaan kaupun-
gistumistekijöiden hyödyntämiselle asetettavat kustannukset (mikä myös on ko-
konaisuuden etu).

Toiselta puolen on tärkeää varmistua siitä, että hyvinvointivaltion vahvuudet ja
laaja hyvinvointimalli koko väestölle voidaan ylläpitää. Kun muutoksia tehdään,
esimerkiksi pyritään vähentämään alueellisia tulonsiirtoja maksavien alueiden
rasitusta, pitää olla varmaa, että kunnilla on mahdollisuus esimerkiksi seutuista-
malla palveluita ottaa käyttöön palvelutuotannon tapoja, joilla ne turvaavat pal-
velut alueidensa väestölle, vaikka yksittäinen kunta menettäisikin itsenäisen
palvelutuottajan roolin. Näin ollen muutoksia voidaan tehdä vain vähitellen ja
koko ajan tietoisena niiden seurausvaikutuksista.

Voidaan arvella, että hyvinvointitavoitteiden lisäksi tasausjärjestelmään ja tulon-
siirtoihin palveluiden nykyisille tuotanto-organisaatioille on vähitellen pesiytynyt
näiden tuotanto-organisaatioiden byrokraattisia tai alueiden asuttuna pitämisen it-
seisarvoisia tavoitteita.

Kuntajaotus ja sen mukainen hyvinvointipalvelujen rakentaminen 1960-luvulta
1980-luvulle muodosti tärkeimmän ja vaikuttavimman alueellisen kehittämisen
instrumentin. Nyt väestö osista Suomea vähenee ja kuntajaotuksen mukainen hy-
vinvointikoneisto on jäämässä yhä selvemmin aluerakenteen rungoksi, muun toi-
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minnan vähentyessä. Esimerkiksi kansanterveyslaista Kuntaliiton maaseutuoh-
jelma toteaa: "Kun uudistus toteutettiin ilman kunnallisen jaotuksen muutosta, on
kuntien suuri lukumäärä ja yhtenäinen kuntainstituutio taanneet hajautuneen pal-
veluvarustuksen".

Maksajan eli kaupunkimaisimpien alueiden näkökulmasta taloudellisesti ratio-
naalinen tavoite tuottaa väestölle laajatkin hyvinvointipalvelut on perusteltu.
Liikkumisen, tekniikan ja organisaatioiden kehittyessä palvelut voidaan tuottaa
hyvinkin monella tavalla, ja palvelujen tuotannontapojen uudistaminen esimer-
kiksi kuntien yhteistyönä voi avata mahdollisuuksia tehostaa palveluita väestön
palvelujen saatavuuden silti kärsimättä. Näiden pelivarojen hyödyntäminen on
tietenkin ns. maksajan näkökulman mukaista. Onkin tarpeen tukea palveluiden
seutukunnittaista tehostamista ja kytkeä tähän tavoitteeseen laajasti niin uuden
tekniikan hyödyntäminen palveluiden jakelussa kuin myös tarvittava maaseudun
joukkoliikenteen tukeminen ja kehittäminen.

Kuntien ja seutukuntien välisen kilpailun kiristyminen ja voimavarojen vähene-
minen suhteessa kansalaisten tarpeisiin takaa osaltaan sen, että palvelut pyritään
tuottamaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tätä kautta yhteistoimintamal-
lien merkitys kasvaa.

4.2 Infrastruktuurin rahoituksessa tapahtuvan alueellisen tasauksen
spill-over- ja shadow-vaikutukset

Aiemmassa yksipuolisemmassa metsäsektoriyhteiskunnassa oli taloudellisesti
perusteltua tuottaa raaka-ainehuollon turvaava ja sitä laajentava infrastruktuuri
tuotantoketjujen alkupääalueille yhteisin varoin rahoittamalla sitä tuotantoketju-
jen tehdas- ja hallintopäästä verotettavilla resursseilla. Näin varmistettiin koko
tuotantoketjun toiminta.

Mm. metsäteollisuuden raaka-ainehuollon, mökkiläisten ja marjastajien yms. tar-
peilla on edelleenkin perusteltu osallistumista yhteisistä varoista haja-
asutusalueiden infrastruktuuriin. Uudessa tilanteessa on kuitenkin koko kansan-
taloudessa pyrittävä kohottamaan infrastruktuurin tuottavuutta. Se voi osittain
tapahtua lisäämällä kustannusvastaavuutta infrastruktuurin toteuttamisessa ja yl-
läpidossa. Pääperiaate on kuitenkin, että pohjoismaisen laajan hyvinvointimallin
taloudellisten vahvuuksien saavuttamisessa (mahdollisuuksien tasa-arvo, esim.
koulutukseen pääsy) välttämätön infrastruktuuri on kokonaisuuden kannalta pa-
rasta pitää kunnossa tukemalla sitä yhteisin varoin. Kohtuullinen infrastruktuuri
on myös edellytys alussa kuvattujen maaseudun vetovoimatekijöiden hyödyntä-
miselle taloudelliseen toimintaan ja edellytys mahdollisesti uinuvien resurssien
taloudelliseen käyttöönottoon. Näin ollen yhteiselle osallistumiselle infra-
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struktuurimenoihin on edelleen olemassa perusteita. Kokonaisuuden näkökul-
masta infrastruktuuripolitiikan linjaus on seuraava:

- toimiva infrastruktuuri turvataan ja pidetään kunnossa
maan kaikissa osissa,
- infrastruktuuriin tehtävissä uusinvestoinneissa ja niiden
toteuttamisjärjestyksessä painotetaan niiden kansantalou-
dellista kannattavuutta, jolloin investoinneilla vastataan ke-
hityksen myötä syntyneisiin tarpeisiin ja poistetaan
kehityksen pullonkauloja.

Tässä luvussa on tarkasteltu kysymystä siitä, onko alueiden välisen tasauksen
hyvinvointitehtävä sama nyt kuin se on ollut aiemmin. On todettu, että globali-
saation, talouden rakennemuutoksen ja näiden rinnalla tapahtuneen ns. schumpe-
terilaisen workfare-ajattelun yleistymisen johdosta se, mitä alueellisella
tasauksella ajatellaan saatavaksi (saamapuoli) on ainakin osittain menettänyt
merkitystään.

4.3 Tasausjärjestelmien vaikutus urbanisaatioon

Tässä luvussa tarkastellaan sitä, mitä on tapahtunut alueellisten tulonsiirtojen ja
tasauksen maksajien puolella. Vaihtoehtokustannusten tarkastelu, eli mitä mah-
dollisesti menetetään valitun resurssien käytön seurauksena on - kuten jo monesti
todettu - lähes kokonaan puuttunut laajemmista tarkastelussa ja vain kuitattu
viittauksilla, että tällaisia vaikutuksia on. Viittauksissa todetaan, että järjestel-
millä on vaikutusta urbanisaatioon. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin urbani-
saation merkitystä talouskehitykseen, jotta voidaan eritellä näiden vaikutusten
luonnetta.

Kaupungin luontaiset vahvuudet eli kaupungistumistekijät

Suomen Kuntaliiton raportti Kaupunkipolitiikan perusteet (1995) määrittelee ja
linjaa kaupunkipolitiikkaa:

Kaupunkipolitiikaksi voidaan määritellä kaikki julkinen interventio, jolla pyritään
ohjaamaan kaupungistumiskehitystä.

Kaupungistuminen perustuu kaupungin toiminnoille tarjoamiin suhteellisiin etui-
hin, kaupungistumistekijöihin. Amerikkalainen taloustieteilijä (Glaeser, 1998)
tiivistää kaupungistumistekijät seuraavasti:

"Kukin yksilö/yksikkö harkitessaan kaupunkisijaintia tarkastelee asiaa
vain omalta kannaltaan - ei niiden ulkoisten hyötyjen ja haittojen kan-
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nalta, joita hänen kaupunkisijaintinsa aiheuttaa muulle taloudelle".

Glaeser tekee johtopäätöksen, että pääsääntöisesti kaupunkisijaintien hyödyt ovat
haittoja suuremmat ja näin ollen kokonaistaloudellisesti kaupunkisijainteja olisi
mielekästä jopa julkisesti tukea.

Italialainen kaupunkitutkija Camagni (1993) on luokitellut kaupungistumisteki-
jöitä ja hänen luokittelunsa voi tiivistää seuraavasti:

1. Tuotantoyksikön tai palveluyksikön kokoon liittyvät mittakaavate-
kijät eli ns. suurtuotannon edut (tehtaan skaala, sairaalan, kaupan, pal-
veluyksikön jne. skaala ja sen palveleman markkina-alueen
väestömäärä ja erikoistuneiden palveluiden tarvitsema väestöpohja).

2. Kaupungin sisäiset synergiat eli kaupungit luovina tai innovatiivisi-
na ympäristöinä:

- tehokas kilpailu erikoistuneilla markkinoilla pa-
kottaa innovatiivisuuteen,

- kaupunkimiljöö ja erityisesti kaupunkikeskusta
julkisena tilana on kasvutekijä sinällään; on kan-
nattavaa käyttää julkisia resursseja kaupunki-
laisten yhteisten olohuoneiden viihtyisyyteen,

- pitkälle kehittynyt ja erikoistunut kaupunkikult-
tuuri tarjoaa sekä esikuvia että erikoistuneen har-
rastamisen ja kykyjen kehittämisen
mahdollisuuksia,

- kaupungin alakulttuurien keskinäiset synergiat ja
innovaatioita synnyttävät ulkoisvaikutukset, toi-
nen elähdyttää toista, kaupunkikulttuuri laajassa
mielessä on kasvutekijä samoin kuin kau-
punkimiljöökin,

- kaupungin alakulttuurien muotoutuminen eri-
koistuneiksi markkinoiksi, esim. punk-kulttuuri,
etniset alakulttuurit ja osamarkkinat tarjoten esi-
kuvallisen rakenteen erikoistuneelle ja kilpai-
levalle kykyjen kehittämiselle (esim. uudet viih-
deteollisuuden muodot),

- kaupunkiverkostossa helpottuu pääsy muiden
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kaupunkien samantyyppisille markkinoille (esim.
saman alakulttuurin markkinat toisessa kaupun-
gissa),

- kaupungin sisäiset osaamista kehittävät verkostot
(tiiviit yhteydet asiakkaiden ja tuottajien kesken,
osina samaa kaupunkikulttuuria), yhden osaa-
misalan myönteiset heijastusvaikutukset toiselle
alalle,

- edellisiin liittyvät työmarkkinoiden kaupungis-
tumistekijät: kun osaaja harkitsee asuinpaikkaa,
hän toivoo jatkouraansa silmällä pitäen enem-
män kuin yhden potentiaalisen työnantajan
(osaamisesta on hyvä olla kilpaillut markkinat).
Usein näitä potentiaalisia työnantajia pitää olla
tarjolla kahdelle eri alan osaajalle, tämä mitta-
kaavatekijä antaa luottamusta tehdä esimerkiksi
asuntoinvestointeja.

3. Kaupunkien synergisyydet eri alojen verkostojen solmukohtina:

- toisistaan sisällöllisesti riippumattomat verkos-
toyhteydet hyötyvät yhteisestä välittymisestään
kaupunkisolmujen kautta,

- liikennevirrat, esim. aikataulut, vuorotiheydet,

- kontaktien, erityisesti kansainvälisten, tarvitse-
mat oheis- ja tukipalvelut,

- logistiikka, lähetysten uudelleenkombinointi
solmukohdissa.

Seuraavassa on edelleen jatkettu kuvaillen eräitä kaupunkimaisuuden hyötyjä.
Voidaan ajatella, että juuri näitä tekijöitä kehittyy liian vähän silloin, kun tasaus-
järjestelmillä vaikutetaan urbanisaatioon ottamalla huomioon vain ns. saamapuo-
len hyödyt.

Vaihtoehtoisten kustannusten merkitys on nyt suurempi kuin aiemmin?

Aiemmassa fordistisessa taloudessa olivat korostuneita tuotannon mittakaavaan
liittyvät kaupungistumistekijät (Camagni, 1993). Ne ovat osin nyt jääneet ta-
ka-alalle ja kaksi jälkimmäistä ovat nousseet korostuneeseen asemaan. Jälkim-
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mäisetkin tekijät ovat aina olleet olemassa, mutta nyt, kun kilpailua käydään elin-
keinojen jatkuvan uudistumisen edellytyksistä, jälkimmäiset kaksi innovatiivi-
suuteen liittyvää tekijää korostuvat. Muutos avaa hyviä mahdollisuuksia
kaupunki- ja maaseutupolitiikan synteesille.

Enää eivät korostu kaupungistumistekijät, jotka vetävät toimintoja maaseudulta
kaupunkiin. Enää eivät korostu suurtuotannon edut siten, että suurempi yksikkö
syrjäyttää markkinoita maaseudun pieniä yksiköitä. Kaupunkien kehitys perustuu
yhä enemmän niiden luontaiseen rooliin innovaatioympäristöinä ja eri tyyppisten
kontaktiverkostojen solmukohtina. Tässä roolissa ne eivät kilpaile maaseudun
vahvuustekijöiden kehittämisen kanssa.

Kaupunkikulttuuri ja -miljöö kaupungistumistekijöinä korostuvat. Niihin tukeutu-
vat toiminnot eivät luontaisesti voisikaan sijaita hajallaan.

Alueellisen tasauksen tasapainoinen toteuttaminen, joka ottaa huomioon niin
saamapuolen hyödyt kuin maksupuolen vaihtoehtoiset kustannukset, koskee en-
nen muuta niille järjestettäviä taloudellisia puitteita ja kannustimia. Taloudellis-
ten ja hallinnollisten puitteiden järjestäminen maaseutu- ja kaupunkipolitiikalle ei
voi tapahtua toisistaan riippumatta. Toisen puitteet vaikuttavat toisen puitteisiin,
joten niitä tulee tarkastella koordinoidusti. Kyse on siitä, miten rajalliset julkiset
resurssit kohdennetaan kokonaisuuden kannalta optimaalisella tavalla. Tasapai-
nottamisen kriteerit löytyvät kokonaistaloudesta.

Kaupungistumisprosessi voidaan tasapainon etsimistä silmällä pitäen purkaa yk-
sittäisiksi kaupungistumispäätöksiksi, joita ovat yksilöiden ja perheiden muutto-
päätökset ja yritysten ja muiden yksiköiden sijainti- ja investointipäätökset.
Tasapainottamisen lähtökohtana on se, että yksittäiset kaupungistumispäätökset
aiheuttavat laajemmin yhteiskuntaan ulottuvia ulkois- ja kerrannaisvaikutuksia.
Voimakkaimmillaan kaupungistuminen voi jossakin tilanteessa olla ns. liiallista
kaupungistumista (excess urbanisation), jonka haitat ovat hyötyjä suuremmat. 

Kokonaistalouden nimissä tulee pyrkiä tasapainoiseen kaupungistumiseen, jossa
kaupunkimaisuuden nettohyödyt maksimoituvat. Painopiste on ehkä siirtynyt
suosien nyt aiempaa voimakkaampaa kaupungistumista sen vuoksi, että nykyises-
sä tilanteessa skaalaedut eivät ole niin merkittäviä kaupungistumistekijöitä kuin
innovatiiviset ympäristöt ja kansainvälistyminen yms. verkostosynergiat.

Maaseutumaiseman ja maan eri osien keskusten vajaakäyttö ja kansallisten eri-
tyispiirteiden tuhoutuminen siltä osin ei kuitenkaan ole kokonaisuuden etu. Juuri
ne ovat niitä rakenteita, jotka kantavat arvokasta hiljaista tietoa ja joihin abso-
luuttinen kilpailukyky pitkällä aikavälillä voi perustua. Myös tällainen visionva-
rainen tulevan strategian rakentaminen voidaan ottaa tasauksen perusteluissa
huomioon.
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5 Johtopäätökset

Pääkysymys tässä tutkimuksessa on ollut valtionapuihin ja sen rinnalla myös inf-
rastruktuuriin sisältyvän tasauksen vaikutus. Taloustieteen valtionaputeoriassa
nämä vaikutukset on jaettu karkeasti kahteen pääkategoriaan: valtionavuilla on
sekä substituutio- että tulovaikutus. Oulasvirta (1990, 12-13)kytkee substituutio-
vaikutuksen nimenomaan erityisiin tehtäväkohtaisiin apuihin ja toteaa teorian
mukaan yleisillä valtioavuilla olevan vain tulovaikutus, mutta ei substituutiovai-
kutusta. Jos valtio ei halua muuttaa julkisten hyödykkeiden paikallisen kysynnän
rakennetta hintojen kautta, yleiset valtionavut ovat sopivimpia, koska niillä on
ensisijaisesti tulovaikutus. Koska tehtäväkohtaisilla valtionavuilla on hintavaiku-
tus, ne sopivat hyvin lisäämään avun kohteena olevien hyödykkeiden tuotantoa
kunnissa. Valtionaputeorian mukaan valtion säästöpolitiikan kannalta on tehok-
kaampaa leikata suuren stimulanssiefektin omaavia erityisavustuksia kuin yleis-
avustuksia. Yleisavun, jota on osittain käytetty veronalennuksiin, pienentäminen
voi johtaa teorian mukaan helpommin veronkorotuksiin.

Edellä australialaiseen keskusteluun viitaten todettiin, että valtionavut (myös
yleisavut) vaikuttavat siten, että ne lisäävät julkisten palvelujen (ja infrastruktuu-
rin) kulutusta tukea saavalla alueella. Jos saavalla alueella yleisavustus käytetään
tulovaikutuksen kautta verotason alentamiseen, se lisää alueen muuta kulutusta
siitä, mitä se olisi ilman tukea. Tässä mielessä tuella on selvä hyvinvointia tasaa-
va vaikutus. Mutta tuki vastaavasti alentaa kulutusta (jompaa kumpaa, joko yksi-
tyistä tai julkista) niitä maksavilla alueilla.

Edellisissä luvuissa olevan teoreettisen ja erilaiseen valmistelumateriaaliin pe-
rehtyneen historiallisen alueellista tasausta ja kuntien valtionosuuksia koskeneen
keskustelun voi tiivistää seuraaviin kohtiin:
! kuntien valtionosuusjärjestelmä ja alueelliset tasausjärjestelmät yleensäkin pe-

rustuvat kunkin aikakauden hyvinvointipoliittiseen malliin ja ajatteluun
! hyvinvointivaltion rakentamisvaihe - kustannusperusteiset tehtäväkohtaiset

avut
! hyvinvointivaltion tasannevaihe - könttäsumma-apu
! molemmat edellä olevat vaiheet sisältyvät keynesiläisen hyvinvointivaltio-

ajattelun piiriin
! uusi hyvinvointiyhteiskunnan kehitysvaihe, schumpeterilainen workfare-

yhteiskunta, on vielä vailla omaa malliaan siitä, miten ja missä määrin alueel-
linen tasaus on kokonaisuutta palvelevaa

! Suomessa tähän hyvinvointimallin muutokseen liittyy talouden rakennemuu-
tos; metsäsektoriyhteiskunnasta globaalisti verkostoituneeseen klusteriyhteis-
kuntaan, jossa hyvinvointimallin muutoksen aiheuttamiin alueellisen tasauksen
kysymyksiin liittyvät omat lisäongelmansa
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! kaikki edellä kuvatut tekijät yhdessä voidaan tiivistää siihen, että se, mitä hy-
vinvointivaikutuksia alueellisella tasauksella ajatellaan saatavan, on muuttanut
merkitystään (ns. saamapuolen painotukset)

! toisaalta suomalaisessa keskustelussa on kokonaan jäänyt epämääräisten viit-
tausten varaan alueellisen tasauksen kustannukset eli mahdolliset menetykset
alueilla, joilta tasaus kerätään: voidaan nähdä, että alueellinen tasaus täällä hi-
dastaa urbanisaatiota:

! vähentää kansainvälisyyttä ja on pois kaupunkien kansainvälistymisponniste-
luista

! vähentää osaamisen synergioita ja on pois osaamisstrategioista, tätä on sitten
korvattu muutamille kaupungeille annetulla osaamiskeskusohjelman tuella ja
viimeksi kaupunkiohjelmien tukemisella

! heikentää kaupunkikulttuuria ja kaupunkien monikulttuurisuuden kehitystä
(kaupunkiohjelmat, ks. edellinen kohta)

! vähentää resursseja kaupunkien keskustojen, joukkoliikenteen ja infrastruktuu-
rin kehityksestä (kaupunkiohjelmat, joukkoliikenteen taajamalisä)

! heikentää kaupunkien mahdollisuuksia hoitaa sosiaalisia ongelmiaan ja segre-
gaation haittavaikutuksia esimerkiksi ylikompensoivasti (enemmän kuin kes-
kimääräinen mk/asukas) palveluita ja ympäristöjä kehittämällä
(kaupunkiohjelmat)

! kaiken kaikkiaan nämä kaupunkimaisuuden hyödyt ovat niitä, jotka korostuvat
schumpeterilaisen workfare-yhteiskunnan kasvutekijöinä; toisin sanoen tasauk-
sen kustannuspuolen painotus, kun arvioidaan sen yleistä hyödyllisyyttä, on
uudessa tilanteessa mahdollisesti saanut lisää painoa.

Tukea saavan alueen positiiviset ulkoisvaikutukset koostuvat seuraavista teki-
jöistä:

! hyvinvointipalvelujen (esim. koulutuksen) benefit-spillover muille
alueille

! muilla alueilla kulutettavien palvelujen esim. kulttuuripalvelujen
kaupunkimaiset ulkoisvaikutukset

! perusrakenteen säilyminen alueella lyhyen tähtäyksen vaihtelui-
den yli, jolloin alueiden pitkällä tähtäyksellä arvokkaat uinuvat re-
surssit saadaan tehokkaammin hyödynnettyä

! liiallisen kaupungistumisen haitallisten ulkoisvaikutusten (saas-
teet, ruuhkautuminen) välttäminen.

Maksavien alueiden myönteisiä ulkoisvaikutuksia voidaan kutsua kaupungistumi-
sen myönteisiksi ulkoisvaikutuksiksi ja saavien alueiden myönteisiä ulkoisvaiku-
tuksia voidaan kutsua aluepoliittisten tavoitteiden suuntaisiksi
ulkoisvaikutuksiksi. Juuri näiden ulkoisvaikutusten johdosta alueiden välisen ta-
sauksien instrumentit on luettu ns. suuren aluepolitiikan piiriin.
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On muistettava, että pääperuste alueelliselle tasaukselle on sen avulla saatavien
hyvinvointipalveluiden tuottaminen alueilla, joilla kustannustasosta tai talouden
kantokyvystä johtuen ei ole omia mahdollisuuksia tuottaa näitä palveluita. Jos
saatavien hyvinvointipalveluiden lisäksi saadaan vielä ulkoisvaikutuksina myön-
teisiä tuloksia aluepolitiikan kannalta, sen parempi. Toisaalta tietenkin menete-
tään vastaavasti kulutusta maksavilla alueilla ja näin menetetään urbanisaatiossa.
Voidaan sanoa, että ehkäistään liiallista kaupungistumista. Jos kuitenkin kansalli-
sen tason paternalismin (meriittihyödykkeet) ja hyvinvoinnin ulkoisvaikutusten
(esim. koulutus) saamiseksi eli välittömän hyvinvointivaikutuksen saamiseksi on
tarpeen toteuttaa tasaus siinä laajuudessa kuin se on toteutettu, niin asia on peri-
aatteessa ratkaistu, eikä anna aihetta pitempään pohdiskeluun. Ei edes vaikka hy-
väksyttäisiin kaupunkimaisten ulkoisvaikutustekijöiden nousseen aiempaa
tärkeämmiksi ja aluepoliittisten ulkoisvaikutustekijöiden menettäneen arvoaan.

Tämän tutkimuksen oletus on, että asetelma ei ole näin yksinkertainen. Edellä on
kuntien valtionosuusjärjestelmää analysoitaessa todettu järjestelmän hyvin suuri
jäykkyys, path-dependency. Sen seurauksena on kuntien palvelujärjestelmään
pesiytynyt kustannuksia, jotka eivät ole ehkä välttämättömiä välittömän hyvin-
vointivaikutuksen tuottamiseen. Toisin sanoen on tutkittava, voidaanko sama vä-
litön hyvinvointivaikutus saada syntymään vähemmillä kustannuksilla. Tämä
ratkaisu merkitsisi tietenkin vähemmän aluepoliittisia ulkoisvaikutuksia ja vastaa-
vasti säästyneinä resursseina lisää kaupunkimaista kulutusta ja näin muodoin li-
sää kaupunkimaisia ulkoisvaikutuksia.

Saavalla alueella tuki voidaan käyttää julkisen palvelutuotannon lisäämiseen tai
tulovaikutuksen kautta mahdollistamaan muuten korkeamman hyvinvoinnin (ta-
sausvaikutus).

Maksavalla alueella se merkitsee vaihtoehtoa vähemmän (vaihtoehto on tilanne
ilman tuen maksamista) julkista kulutusta, vähemmän julkisen vallan mahdolli-
suuksia veroasteen rajoissa toteuttaa esimerkiksi kaupungistumistekijöitä vahvis-
tavaa tai segregaatiota estävää politiikkaa tai vaihtoehtoon nähden korkeampaa
verotusta ja vastaavasti vähäisempää yksityistä kulutusta (asuminen, palvelut,
elinkeinot, kulttuurin monipuolisuus…).

Tämä hyvinvoinnin julkisen palvelutuotannon kautta tehtävä tasoitus on ylei-
semmin hyödyllistä vain, jos tuen avulla saatu hyvinvoinnin lisäys, ottaen huomi-
oon ulkoisvaikutukset on suurempi tai yhtä suuri kuin maksajan menetys. Edellä
olevissa luvuissa tehdyn teoreettisen tarkastelun mukaan on mahdollista, että ta-
sapaino on muuttunut niin, että se, mikä aiemmin oli yleisesti hyödyllistä ei sa-
massa määrin enää olisi.

Voidaanko teoreettisen tarkastelun perusteella väittää, että tuen kautta saatavat
aluepoliittiset (saavien alueiden myönteiset ulkoisvaikutukset ja liiallisen urbani-
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saation negatiivisten ulkoisvaikutusten välttäminen) ulkoisvaikutukset ovat aiem-
paa vähäisemmät? Ehkä vielä tärkeämpää on, voidaanko teoreettisen tarkastelun
kautta väittää, että tukea maksavilla alueilla koettavat menetykset urbanisaatioon
liittyvissä ulkoisvaikutuksissa ovat nyt suuremmat kuin aiemmin? Tässä tutki-
muksessa on mm. globalisaatioon ja tuotantorakenteen muutokseen nojautuen
perusteltu kantaa, että tasapaino on muuttunut tähän suuntaan. Tällöin tulisi kai-
kin keinoin pyrkiä mahdollisimman pieneen alueiden välisten siirtojen määrään.
Tässä tutkimuksessa otetaan kuitenkin varovainen kanta siten, että on järkevää
pyrkiä pienentämään alueellista tasausta siinä määrin kuin se on mahdollista teh-
dä etsimällä ja soveltamalla tehokkaimpia mahdollisia palvelutuotannon tapoja.
Näiden kysymysten ratkaiseminen edellyttää kuitenkin empiiristä tutkimusta.
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