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Tiivistelmä: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö julkishyödykkeiden tuotan-
nossa on tullut tärkeäksi tutkimusteemaksi julkisen sektorin rahoitustilanteen tul-
lessa kireämmäksi väestön ikääntymisen, globalisaation sekä kansainvälisen 
kilpailun kiristymisen seurauksena. Tässä tutkimuksessa on selvitetty julkisen ja 
yksityisen sektorin toiminnan reunaehtoja investointien näkökulmasta. Epätäy-
dellisten sopimusten näkökulmasta kollektiivisten ja yksilöllisten varallisuusoi-
keuksilla yhdistelyllä voi finanssisääntöjen yhteydessä olla resurssien käyttöä 
tehostavia vaikutuksia. Tutkimuksessa esitetään alustavasti tuloksia infrastruk-
tuurien roolista sovellettaessa tuotannollisen menon käsitettä julkisessa rahoituk-
sessa.  

Asiasanat: Taloudellinen kasvu, finanssisäännöt, varallisuusoikeudet, trans-
aktiokustannukset

SIIVONEN ERKKI: FINANSSISÄÄNNÖT JA VARALLISUUSOIKEUDET 
JULKISTEN INVESTOINTIEN ANALYYSISSA Helsinki, VATT, Valtion ta-
loudellinen tutkimuskeskus, Government Institute for Economic Research, 2006, 
(C, ISSN 0788-5016 (nid.), ISSN 1795-3359 (PDF), No 387). ISBN 951-561-
613-1 (nid.), ISBN 951-561-614-X (PDF) 

Abstract: To produce public goods has been in the highlights for the cooperation 
between public and private sector for many years. The main reason has been the 
strain of public finance due to ageing population, globalisation and the stress for 
international competition. In this report main issue has been to study the effects 
on public expenditures in producing public goods to look more carefully property 
rights and fiscal rules to contribute the economic efficiency. The main conclu-
sions are that fiscal rules and property rights have impacts to economic growth. 
In the report there are presented a preliminary results of infrastructure invest-
ments on economic growth by the Finnish data. 
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Yhteenveto

Yhä useammat maat ovat omaksuneet fiskaalisia sääntöjä ohjaamaan julkisen 
talouden toimintaa ja ne ovat tulleet osaksi makrotaloudellista analyysia. Finans-
sisääntöjen vaikutuksista pitkän aikavälin kasvuun ei ole tehty kovin paljon tut-
kimuksia. Suomalaisessa käytännössä kehysmenettelyllä on saavutettu taloudel-
lista tehokkuutta, joskin myös kritiikkiä on esitetty järjestelmän jäykkyyttä 
kohtaan.

Yksittäisten kannanottojen lisäksi myös yleisessä julkisessa keskustelussa on 
viime vuosina korostettu hallinnonalojen reviirijakojen jäykkyyttä ja irrallisuutta. 
Joustavuuden lisääminen eri järjestelmiin on katsottu yhdeksi keskeisimmistä 
julkishallinnollisista ongelmista. Kehysmenettelyn on väitetty osaltaan lisäävän 
em. jäykkyyttä ja nykyisen menettelyn arvioidaan pääsääntöisesti vahvistavan 
olemassa olevia raja-aitoja ja estävän avoimen keskustelun resurssien allokaa-
tiotarpeista. Yleisluontoiseksi perusongelmaksi on nähty, että nykyisenkaltainen 
kehysohjaus ei riittävästi tue hallituksen budjetin kautta toteuttamaa yhteiskunta-
politiikan linjausta ja resurssien kohdennusta (esim. Harrinvirta & Puoskari 
2001).

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu finanssisääntöjen merkitystä infrastruktuuriin 
liittyvien julkishyödykkeiden tuotannossa. Analyysi ”kultaisen säännön” toimi-
vuudesta osoittaa, että tuotannollisten investointien tapauksessa näiden sääntöjen 
toimivuudella on merkitystä. Esimerkiksi kehysmenettelyssä tulisi paremmin 
ottaa huomioon pitkän aikavälin investointien rooli verrattuna tavanomaisiin jul-
kisen kulutuksen menoihin. 

Kun varallisuutta ja siihen liittyviä varallisuusoikeuksia tarkastellaan sisällölli-
sestä näkökulmasta, varallisuuteen liittyy ominaisuutena vaikutusmahdollisuus 
muihin varallisuusoikeuksiin. Se saa konkreettisen muodon useissa eri oikeuden-
alan säännöksissä, joista liiketaloudellisessa mielessä merkittävin on yhtiöoikeu-
dessa ilmenevä äänioikeuden sääntely suhteessa yhtiön osakkeisiin. Yhtiön 
osakkeisiin liittyvä äänioikeus yhdistettynä osakkeiden kauppaan antaa mahdolli-
suuden äänioikeuden varallisuusoikeudellisen luonteen vahvistamisen yhtiön hal-
linnoimistehtävän kautta. Merkittävät julkiset varallisuusoikeudet kuten esim. 
vero-oikeus määritellään lainsäädännön kautta. Varallisuusoikeuksien tehokkuu-
teen vaikuttavat myös transaktiokustannukset sekä suoraan että välillisesti. 

Transaktiokustannukset ovat mielenkiinnon kohteena nimenomaan tuotannon 
organisoinnin näkökulmasta, jolloin tuotannon järjestämisen institutionaaliset 
piirteet ovat analyysin kohteena. Erityisesti teoria työvoiman erikoistumisesta 
asettaa talouden toimijat pohtimaan valintaa, joka liittyy erikoistumisen tuottoi-
hin ja markkinoilla ilmeneviin transaktiokustannuksiin. Pääomahyödykkeiden 
kasautumista koskevat dynaamiset mallit ovat hyödyntäneet erikoistumisteoriaa. 



Näissä malleissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu sitä, miten yritykset organisoivat 
tuotantoaan eli työn erikoistumisen aiheuttamaa koordinointiongelmaa markki-
noiden välityksellä.  

Transaktiokustannuksia koskeva tutkimusongelma voidaan määritellä kolmen eri 
tehokkuuslähteen vaihtoehtojen tarkasteluksi, jotka syntyvät erikoistumisen sekä 
sisäisten ja ulkoisten transaktiokustannusten kautta. Kiinnostavia organisatorisia 
vaikutussuuntia ovat työvoiman erikoistuminen, markkinoiden koko, julkisten 
hierarkioiden mallit, yritysten koko, yritysten erikoistuminen sekä yritysten väli-
sen kaupan kompleksisuus.  

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä tavoitellaan tehokkaampaa tuotantoa. 
Jos valtio tilaajana ei kuitenkaan pysty havainnoimaan todellisia kustannuksia 
(epäsymmetrinen informaatio), se ei voi olla varma siitä, maksaako se liikaa vai 
juuri oikean hinnan. Ongelma laajenee silloin, kun solmitaan hyvin monimutkai-
sia sopimuksia, jossa sopimuksen kriittiset tekijät jäävät epäselviksi. Tällöin to-
delliset rahoitusmenot jäävät arviointien varaan ja käytännössä valtio voikin olla 
tilanteessa, jossa osa sen toimenpiteistä tarkoituksettomasti muodostuu tulonsiir-
roksi veronmaksajilta yksityisille toimijoille eli tuottajalle ja rahoittajille sen si-
jaan, että valtio säästäisi tehokkaammalla toimintamallilla. Kilpailun toimivuu-
teen liittyvät selkeät määrittelyt vähentävät tätä subventioriskiä. 

Rahoituksen varallissuuoikeudellisia ominaisuuksia voidaan analysoida, arvioi-
malla miten se vaikuttaa resurssien allokaatioon ja sitä kautta pitkän aikavälin 
kasvuun. Infrastruktuurin kohdalla pääargumentti on, että kollektiivisten ja yksi-
löllisten varallisuusoikeuksien paremmalla koordinaatiolla voidaan parantaa re-
surssien allokaatiota siten, että saavutetaan tehokkaampi julkishyödykkeiden 
tuotanto omistajuuteen perustuvan tuottavuushyödyn kautta. Omistajuus voi pe-
rustua suoraan omistukseen tai hallintaoikeuden kautta (prosessin omistus) järjes-
tettyyn omistukseen

Tuottavuus, innovaatiot ja riskienhallinta ovat tähänastisen analyysin perusteella 
niitä keskeisiä tekijöitä, joita varallisuusoikeuksien paremmalla käytöllä voidaan 
edistää.

Rahoituskustannusten alentaminen yksityisen pääoman kohdalla on ongelmallis-
ta, koska riittävän tuottovaatimuksen aikaansaaminen on markkinaehtoisessa jär-
jestelmässä välttämätöntä, jotta yksityisistä rahoituspääomaa olisi saatavissa 
julkisten investointien toteuttamiseen. Markkinaperusteinen korkoero julkisen ja 
yksityisen finanssipääoman hankinnan välillä on pienentynyt, mutta on kuitenkin 
edelleen merkityksellinen kun kysymyksessä ovat suuria rahoituspääomia vaati-
vat infrastruktuurihankkeet. Eräs mahdollisuus rahoituskustannusten alentami-
seen institutionaalista tietä (varallisuusoikeudet) on ottaa käyttöön veronalennus-
obligaatiot, joiden nimelliskorko on nolla. Veronalennusobligaatioiden tuotto 
syntyisi valtion veroon tulevasta alennuksesta, jonka obligaation ostaja saa sijoi-



tustaan vasten. Tällä hetkellä valtion obligaatioiden rajakorkoon perustuva nimel-
listuotto on 2,6 % lainapääoman yksikköä kohden. Mikäli veronalennuksen mää-
rä vastaisi 3 % tuottoa, tällaiset joukkovelkakirjat tulisivat edullisemmiksi kuin 
nykyiset ja velkasalkun järjestelyt tulisivat mahdollisiksi tai uuden lainan ottami-
nen, jos se katsottaisiin tarkoituksenmukaiseksi.  
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1 Johdanto

Taloudellisten toimijoiden käyttäytymisessä strategisten valintojen merkitys on 
tullut yhä tärkeämpään asemaan. Taloudellisessa tutkimuksessa tämä näkyy toi-
mintaympäristöjen analyysissa (skenariot) sekä päätöksentekoon vaikuttavan in-
formaation tutkimuksessa, josta sopimuksiin ja siihen liittyvään institutionaali-
seen rakenteeseen kohdistuva tutkimus on yksi osa-alue. 

Sopimuksiin liittyvä tutkimus keskittyy sopimusosapuolten kannustimiin ja mo-
tiiveihin, joita pyritään edistämään sopimuksiin liittyvien järjestelyjen avulla. 
Sopimukset ovat sidoksissa voimassaolevaan lainsäädäntöjärjestelmään, joka 
itsessään pitää sisällään kannustimia ja rajoitteita. Nämä on otettava huomioon 
kun sopimusten tehokkuutta arvioidaan taloudellisessa mielessä. 

Se mistä lainsäädännön ja sopimusten valmistelussa keskustellaan, voidaan ylei-
sellä tasolla määritellä varallisuusoikeuksiksi, esim. vero-oikeus, tieoikeus, hal-
lintotoimivalta ja niihin liittyvät yksityiskohdat. Koska sekä varallisuusoikeuksia
(ja niiden ominaisuuksia) että taloudellisia toimijoita on paljon, joudutaan koor-
dinointiongelma ja siihen liittyvä tietojen vaihto tai sen puute (voi olla tahallista) 
ratkaisemaan jotenkin. Näiden järjestelyjen tuloksena syntyy transaktiokustan-
nuksia, jotka ovat osa hintajärjestelmän tehokkuusongelman ratkaisusta. Transak-
tiokustannusten merkitys taloudellisessa tutkimuksessa on laajentunut vertailevan 
taloustieteen suuntaan. Sovellutuskohteita ovat erityisesti sopimusteoria ja orga-
nisaatioiden toimintaan liittyvät sovellutuskohteet.

Julkisten investointien sääntely julkishyödykkeenä on joutunut monenlaisten uu-
distusten kohteeksi osana julkistalouden tehostamispyrkimyksiä. Usein ratkaisu-
malliksi on valittu kilpailun edistäminen ja palvelujen kaupallistaminen. Tämä 
lisää painetta ratkaista sopimuksiin liittyviä informaatio-ongelmia. Julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyö ei ole kuitenkaan aina sujunut siihen tapaan kuin 
optimistiset arviot yhteistyömallien toimivuudesta on esitetty. Osaksi syynä ovat 
erilaiset kulttuurit, mutta institutionaalisilla rakenteilla on myös suuri merkitys. 
Yhteistyön toimintaympäristöön vaikuttavat omalta osaltaan hyvin määritellyt 
finanssisäännöt, jotka vaativat tuekseen hyvin toimivia sopimuksia.

Eräs tällainen finanssisääntö on ns. ”kultainen sääntö”, jossa julkista velkaa ote-
taan vain tuotannollisiin tarkoituksiin. Tuotannollisia menoja ovat pitkän aikavä-
lin kasvuun vaikuttavat kiinteät ja aineettomat investoinnit.  
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2 Julkishyödykkeet ja taloudellinen kasvu 

Julkishyödykkeiden tuotanto on aina ollut voimakkaasti sidoksissa laajassa mie-
lessä ymmärrettyyn institutionaaliseen ympäristöön. Instituutioiden rooli osana 
kasvuprosessia on ollut aktiivisen tutkimuksen kohteena 80-luvulta lähtien. Tut-
kimuksen painopisteen muutos on näkynyt siinä, että makrotutkimuksessa suh-
dannetutkimus on jäänyt vähemmälle verrattuna pitkän aikavälin kasvu-
tutkimuksiin, jossa pyritään paremmin ymmärtämään kasvuun vaikuttavia 
tekijöitä. Lucas (1987)1 on tarjonnut selityksen tälle painopisteen muutokselle. 
Hänen tutkimuksensa tulokset viittaavat siihen, että kansalaiset haluavat mie-
luummin vakaata pitkän aikavälin kasvua ja ovat valmiita sietämään lyhytaikaisia 
hyvinvointitappioita, joita suhdannevaihtelut saavat aikaan, kunhan pitkän aika-
välin kasvutavoitteet toteutuvat. Pitkän aikavälin kasvututkimuksessa vallitsee 
yhä laajemmin käsitys siitä, että instituutioilla on merkitystä kasvua ylläpitävänä 
tekijänä.

2.1 Instituutiot ja talouden pitkän aikavälin toimintakyky 

Instituutioiden kehittyminen on voimakkaasti sidoksissa historialliseen prosessiin 
hyvinvoinnin edellytysten luojana. tuotanto ja varallisuus ovat yhteydessä insti-
tuutioiden ominaisuuksiin. Nämä laadulliset ominaisuudet määrittelevät instituu-
tioiden kapasiteetin, jolla ne luovat edellytyksiä taloudelliselle kasvulle. 
Taloudelliselta kannalta markkinainstituutiot ovat tärkeimmät kun mallinnetaan 
taloudellisten toimijoiden käyttäytymistä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 
(esim. Hall and Jones, Bosworth and Collins) instituutioiden laadulliset ominai-
suudet ovat osa tuotannontekijöitä samaan tapaan kuin muutkin tuotannontekijät. 
Näin ollen koko julkinen sääntelyjärjestelmä sen ominaisuudet ovat tuotannonte-
kijöinä mukana taloudellisen kasvun prosessissa. 

Julkisen vallan instituutioita ja niihin liittyviä säännöstöjä voidaan pitää puhtaina 
julkishyödykkeinä ja ne toimivat välineinä käyttäytymisvaikutusten aikaansaami-
seksi. Lisäksi säännöt julkishyödykkeinä luovat edellytyksiä muiden jul-
kishyödykkeiden tuotannolle. Olivatpa syyt mitkä tahansa julkisten menojen 
synnylle, tutkimuksen näkökulmasta hyvä lähtökohtaolettamus on yleisen hyvin-
voinnin lisääminen, joko suoraan yksilöiden hyvinvointiin liittyvänä vaikutukse-
na tai välillisesti per capita tuotantoon liittyvänä vaikutuksena. Eli menojen tulisi 
vaikuttaa sekä yksilöiden hyötyfunktioihin että tuottajien tuotantofunktioihin.
Vaikka varallisuusoikeudet liittyvät sekä yksilöiden hyvinvointiin että tuotan-
toon, tässä tutkimuksessa tarkastellaan lähinnä tuotantoon liittyviä varallisuusoi-
keusjärjestelyjä. Seuraavassa tarkastellaan tehtyjen tutkimusten perusteella miten 
julkisten menojen tuotantovaikutuksia on selvitetty. 

                                             
1 Lucas, Robert E. Models of Business Cycles, Basil Blackwell, 1987. 
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Perusideana ensimmäisissä selvityksissä on ollut julkisten kokonaismenojen tuot-
tavuusvaikutukset. Eli miten julkiset kokonaismenot vaikuttavat kokonaistuotan-
non tasoon tai kasvuun. Tämän tyyppisissä laskelmissa julkiset menot ovat 
muuttujana tuotantofunktiossa (Barro, 1981, 1990; Karras, 1993). Yksinkertainen 
ja mielenkiintoinen tulos näistä analyyseista on ns. ”Barro sääntö” tehokkaista 
tuotantoa edistävistä julkisista menoista, eli että menojen rajatuottavuuden tulee 
olla yhtä kuin yksi. Tämä tulos syntyy siitä periaatteesta että vaihtoehtoiskustan-
nusten tulee olla yhtä suuri kuin veron, jolla meno rahoitetaan. Toisin sanoen 
tuottavien julkisten menojen osuus BKT:sta on yhtä kuin tuotannon jousto suh-
teessa tuottavuutta edistäviin julkisiin menoihin tuotantofunktiossa. Tämän osoit-
taminen empiirisissä tutkimuksissa on monella tapaa ongelmallista ja liittyy 
pitkän aikavälin aikasarjojen konstruointiin ja analyysiin. Evans ja Karras (1994) 
ovat tutkimuksessaan erotelleet pääomamenot ja juoksevat menot toisistaan 
USA:n osavaltioita koskevassa tutkimuksessaan. Tulokseksi he saivat että juok-
sevilla menoilla oli positiivisia tuottavuusvaikutuksia sen sijaan pääomamenojen 
tuottavuusvaikutukset olivat negatiivisia.

Evansin ja Karrasin tutkimus liittyy siihen laajaan keskusteluun, joka alkoi  
Aschauerin artikkelin (1989) pohjalta. Tämän jälkeen ilmestynyt runsaasti artik-
keleita, joissa pohditaan julkisten aktiviteettien tuottavuutta. Pääomapanoksen 
tarkempi määrittely ja disaggregointi tuotantofunktiossa on pienentänyt positiivi-
sia tuloksia, joita ensimmäisissä tutkimuksissa saatiin. Tuloksia vastaan on myös 
esitetty yleisempää kritiikkiä (Hulten ja Peterson, 1984), siitä että tulokset voivat 
olla seurausta korkeammista julkisista tuloista ja sitä seuraavista aktiviteettien 
kasvusta.

Erottelemalla kasvuvaikutuksista erilleen tasovaikutukset ja varsinainen kasvun 
kiihtyminen, voidaan havaita positiivisia tuloksia kasvun kiihtymiseen (Barro, 
1990). Aluksi tuottavuus kasvaa lisääntyvästi tasapainouralla julkisilla panoksil-
la, ja sitten alenee tietyn kriittisen BKT osuuden jälkeen. Tämä piirre on yleinen 
ns. endogeenisten ”Ak”mallien sovelluksissa, jossa tuotannon joustot suhteessa 
pääomaan ja julkiseen BKT osuuteen summautuvat ykköseen. Yksi suuntaus ar-
tikkeleista jakaa julkiset menot tuottamattomiin siirtomenoihin ja tuottaviin in-
vestointimenoihin, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan luvussa 4. Osa 
empiirisistä tuloksista asettaa tämän tapaisen jaon kuitenkin kyseenalaiseksi 
(Cashin 1995, Sala-I-Martin 1997). Useissa tutkimuksissa julkiset menot jaetaan 
tehtäväluokkiin kuten puolustus, koulutus, terveydenhuolto jne. Kneller et. al. 
(1999) tutkivat julkisten menojen kasvuvaikutuksia jakamalla koko budjetin teh-
täviin ja ottamalla mukaan tulot sekä budjetin ali- tai ylijäämän. He saivat nega-
tiivisia tuloksia vääristävien verojen vaikutuksista ja positiivisia vaikutuksia 
”tuottavien menojen” vaikutuksista, johon ryhmän he katsoivat kuuluvan julkiset 
palvelut, puolustuksen, koulutuksen, terveyden ja liikenteen menot. Useimmissa 
tutkimuksissa julkiset menot ymmärretään annettuina pohtimatta perusteelli-
semmin niiden roolia tuotantoprosessissa. 
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Kun hypoteesiksi otetaan julkishyödykkeiden tuotanto ja niiden positiiviset vai-
kutukset taloudelliseen kasvuun, joudutaan miettimään julkishyödykkeiden taus-
talla olevia varallisuusoikeuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä. Tilannetta on 
havainnollistettu seuraavassa kaaviokuvassa (kuva 1). 

Kuva1. Logistiikka- ja inframarkkinat sekä
taloudellinen kasvu

Markkinoiden 
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Kaaviokuvassa sekä yksityiset että julkiset varallisuusoikeudet vaikuttavat talou-
delliseen kasvuun institutionaalisen rakenteen kautta. Paineet varallissuuoikeuk-
sien muuttamiseen tulevat yhteiskunnan eri intressiryhmien kautta, ne muuttuvat 
hitaasti polkuriippuvuuden (path dependence, North) vuoksi. Varallisuusoikeuk-
silla ja niiden muutoksilla on voimakkaita käyttäytymisvaikutuksia, jotka kasvu-
prosessissa kanavoituvat yksityisten ja julkisten kassavirtojen kautta. Kuten 
edellä todettiin, tähän mennessä saaduissa tutkimustuloksissa on tilanteita, joissa 
tulokset ovat toisilleen vastakkaisia taloudellisen kasvun näkökulmasta. Jul-
kishyödykkeiden ja niihin liittyvien varallisuusoikeuksien täsmällisemmällä mää-
rittelyllä voidaan analyysin lähtökohtia parantaa.

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty miten Suomen infrastruktuuri on kehittynyt ja mitä tu-
loksia ekonometrisen analyysin tuloksena on saatu. Analyysi perustuu Jani Luo-
don väitöskirja-artikkelin pohjalle ja laskelmat on tehty tilastokeskuksen aineis-
tojen pohjalta.
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Figure 2: Real GDP and infrastructure investments

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
18

60

18
67

18
74

18
81

18
88

18
95

19
02

19
09

19
16

19
23

19
30

19
37

19
44

19
51

19
58

19
65

19
72

19
79

19
86

19
93

20
00

In
de

x 
(1

92
6=

10
0)

Investments on land and water construction GDP

Lähde: Jani Luoto, Core Infrastructure Capital and Endogenous growth: Evi-
dence from finish data, Jyväskylä 2006 

Figure 3: Infrastructure Capital Share and Estimated Threshold
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Endogeenisen kasvun teoriassa eri pääomakannoille voidaan määritellä kyn-
nysarvot, joiden alapuolella kasvuvaikutus on positiivista suhteessa koko pää-
omakantaan. Endogeenisen kasvun teoria ennustaa, että kynnysarvon yläpuolella 
vaikutus on negatiivista (kuvio 3). Tämä antaa mahdollisuuden investointishok-
kien vaikutusten tarkasteluun. Nämä vaikutukset saadaan esiin tarkastelemalla 
koko investointiprosessia, johon voi vaikuttaa eri politiikkavaihtoehtojen sisäl-
lössä tapahtuvat muutokset tuotannontekijöiden hintojen ja määrien lisäksi. Täl-
löin investointisarjoja ei tarkastella vain joidenkin ennusteparametrien näkö-
kulmasta, vaan politiikan tekijän käyttäytymisvaihtoehdot saadaan paremmin 
näkyviin. Kuviossa 3 estimoinnin tuloksena kynnysarvoksi (r) on saatu n. 0,55 
kuvan osoittamalla asteikolla. Infrastruktuurin kehitys on vaikuttanut kasvua 
kiihdyttävästi 0,124 prosenttiyksiön verran kynnysarvon alapuolella.

Kynnysarvon yläpuolella on ajanjakso, jolloin kasvun kiihtymiseen ei ole havait-
tavissa infrastruktuurin osalta positiivista vaikutusta. Vuosina 1955–1985 infra-
struktuurin laajenemiseen vaikuttivat voimakkaasti työllisyyspolitiikkaan liittyvät 
toimenpiteet, jotka heikensivät pääomien käytön tehokkuutta ja aiheuttivat kuvi-
ossa esitetyn tuloksen. Tällä hetkellä infrastruktuuri-investointeihin on syntymäs-
sä kokonaistaloudellisessa mielessä tilaa, joskin argumentit eivät liity niin 
voimakkaasti määrällisen pääomakannan lisäämiseen vaan pikemminkin infra-
pääomakannan rooliin osana laajempaa kansantalouden logistista järjestelmää.

Seuraavassa luvussa tarkastellaan institutionaalisten muutosten taustaa sekä so-
pimusten roolia ja niiden yhteyksiä varallisuusoikeuksiin ja sitä kautta taloudelli-
seen kasvuun. 
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3 Sopimusten rooli taloudellisessa toiminnassa 

Sopimukset liittyvät monilla tavoin varallisuusoikeuksiin ja lähtökohtana ovat 
varallisuusoikeuksien pääominaisuudet, jotka voidaan luetella seuraavasti: pois-
sulkevuus, siirrettävyys, jaettavuus, ajallinen kesto ja oikeuksien hyvin määritel-
lyt rajapinnat. Varallisuusoikeuksien primäärinen funktio on mahdollistaa 
sopimuksellisten suhteiden syntyminen. Sopimusteoria käsittelee runsaasti erilai-
sia potentiaalisia mahdollisuuksia analysoida epätäydellisiä sopimuksia ja niihin 
liittyviä rajoituksia. Päähuomio analyysissä keskittyy siihen miksi sopimuksia 
ylipäätään allekirjoitetaan vaikka ne ovat epätäydellisiä. Analyysin välineinä ovat 
transaktiokustannukset ja rajoitetun rationaalisuuden käsitteet ja niiden yhdistä-
minen muihin analyysivälineisiin.  

Erilaiset pitkäaikaiset sopimussuhteet tulkitaan usein korvaaviksi suhteiksi mark-
kinoiden toiminnalle tai pikemminkin niiden puuttumiselle. Tähän on syynä hin-
tajärjestelmän kyvyttömyys kantaa informaatiota pitkälle tulevaisuuteen. Sama 
koskee markkinoiden yleisiä ominaisuuksia. Tärkeä teema epätäydellisen sopi-
muksen teoriassa on varallisuusoikeuksien liittäminen analyysiin, joka tuo muka-
naan niihin liittyvän osapuolten ex post aseman sopimuksen muotoilun kannalta. 

Sopimuksen monimutkaisuus tai yksinkertaisuus on riippuvainen useista tekijöis-
tä, mutta lähes kaikissa tapauksissa taloudelliset analyysit ja juridiset vaatimukset 
johtavat varsin monimutkaisiin sopimusehtojen määrittelyihin, joita eri osapuol-
ten tulee täyttää. Sopimuksen tehokkuus ei kuitenkaan määräydy pelkästään sen 
monimutkaisuuden perusteella vaan pikemminkin optimaalisuutena suhteessa 
sopimuksen epätäydellisyyteen. Maine, luottamus ja keskinäinen yhteistyö yk-
sinkertaistavat vaatimuksia, jotka kohdistuvat sopimuksen ehtoihin. Epätäydelli-
nen informaatio ja kompleksisuus suhteessa epävarmuuteen vaikuttavat 
sopimuksen täydellisyyteen. Yhdenmukaisten kaupallisten sopimuskoodistojen 
olemassaolo joissakin maissa osana olemassa olevaa lainsäädäntöä, mahdollistaa 
sopimusten yksinkertaisuuden osana vapaaehtoista tai pakollista järjestelyä, jon-
ka olemassa oleva oikeudellinen sääntely tarjoaa. Täydelliset sopimukset, jos 
niitä olisi olemassa, voisivat toteutua vain erittäin korkeiden kustannusten avulla. 
Vaihtoehdon toisessa ääripäässä on epämuodollinen kirjoittamaton sopimus hy-
vin alhaisin kustannuksin. Taloudellinen tehokkuuskysymys, joka jää jäljelle 
epätäydellisen sopimuksen toimeenpanossa, ovat jäännösoikeudet eli sopimus-
osapuolten vastuut, jos sopimuksen ehtoja ei kyetä täyttämään.

Sopimuksia koskevissa tutkimuksissa yhteisomistukseen liittyy väärinkäsityksiä, 
jotka koskevat jäännösoikeuden kautta määriteltyjä voittojen jakoa. Yleisin on se, 
että sitoutumista saadaan aikaan vain ennakolta sovittujen jakosääntöjen kautta. 
Voitonjakosäännöksiin liittyviä sopimuksia voidaan kuitenkin tehdä ilman omis-
tusrakenteeseen liittyviä järjestelyjä. GHM (Grossman, Hart, More) malli määrit-
telee omistuksen jäännösoikeuksien allokaation kautta. Tällöin yhteisomistuk-
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sessa jäännösoikeuteen liittyy veto-oikeus miten varallisuutta käytetään. GHM 
mallin teoreettinen analyysi päätyy siihen, että yhteisomistus ei ole optimaalinen 
sopimus.

Empiiristä analyysia yhteisomistussopimuksista ovat tehneet Bai,Tao, ja Wu 
(1999) käymällä läpi 200 yhteisomistussopimusta, jossa sopimusosapuolina oli-
vat kiinalainen paikallinen yrittäjä ja ulkomainen yrittäjä. Tutkimuksessa selvitet-
tiin sopimuksiin liittyvien jäännösoikeuksien äänestysmalleja. Sopimukset 
sisälsivät tehokkaita rajoituksia varallisuusoikeuksiin liittyville järjestelyille eri 
muodoissa. Huolimatta GHM mallin tuloksista tämän tyyppiset sopimukset olivat 
hyvin yleisiä ja toimivat hyvin. Käytännön tulosten perusteella näyttäisi siltä, että 
GHM mallissa on joitakin rajoittavia oletuksia, jotka eivät ole yhteneviä käytän-
nön kokemusten kanssa. Sopimuksiin liittyvissä standardimalleissa panostukset 
spesifisiin varallissuuoikeuksiin ovat keskeisessä asemassa, jolloin ulkoisvaiku-
tukset jäävät vähemmälle huomiolle lisäksi sopimusosapuolet voivat vaikuttaa 
vain investointien tasoon. 

Sopimusosapuolilla on kuitenkin intressinsä myös sopimuksen ulkopuolisiin va-
rallisuusoikeuksiin (verkostot). Kullakin kahdenvälisellä sopimuksella on siten 
vaikutus myös muihin sopimussuhteisiin. Mikäli spesifiset ja yleiset investoinnit 
sopimussuhteiden näkökulmasta ovat toisiaan täydentäviä, GMH mallin johto-
päätökset pätevät. Ajatus on, että riippumattomasti omistettu varallisuus lisää 
omistajan ulkopuolisia mahdollisuuksia kasvattamalla kannustimia yleisiin inves-
tointeihin spesifisten investointien avulla. Tällaisessa tilanteessa yhteisomistus 
heikentää kannustimia eikä ole optimaalinen sopimus kuten GHM malli osoittaa. 
Tilanne kuitenkin muuttuu kun spesifiset investoinnit ja yleiset investoinnit ovat 
toisiaan korvaavia, tällöin yhteisomistuksesta tulee optimaalinen sopimus. Täl-
lainen on tilanne useimmiten tietointensiivisessä tuotannossa, jossa hierarkkiset 
sopimussuhteet (tilaaja-tuottaja) toimivat huonosti. Tällöin yhteisomistajat kont-
rolloimalla jäännösoikeuksia omaavat suuren kannustimen tehdä spesifisiä inves-
tointeja sopimukseen kuuluvalla alueella eli yhteisomistus toimii sitoutumista 
edistävänä välineenä. Tulos perustuu varallisuusoikeusteorian yleiseen periaat-
teeseen, että kumpikaan yhteisomistajista ei saa yleisen investoinnin rajahyötyä 
itselleen (sen saa jokin kolmas osapuoli esim. kuluttaja). 

Kumppanuussopimuksissa erityisesti yleisten ja erityisten investointien rooli tu-
lee selvittää perusteellisesti ja selvittää korvaaviin ja täydentäviin tehtäviin liitty-
vät ongelmat perusteellisesti. Kuten edellä todettiin yksityisten tehtävien ja 
julkisten tehtävien yhteensovittaminen ei käytännössä ole kuitenkaan kovin yk-
sinkertainen asia. Esimerkiksi markkinahyödykkeiden tuottaminen hankintaan 
perustuvana sopimustoimituksena on selväpiirteistä. Tilanne muuttuu huomatta-
vasti monimutkaisemmaksi, jos hankintaan liittyy julkisen toimivallan siirtämistä 
tai siihen liittyvien varallisuusoikeuksien yhteistä hallintaa. Varallisuusoikeuksi-
en avulla tätä rajanvetoa voidaan saada selväpiirteisemmäksi. Sopimuksen yksi-
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tyiskohdat ja varallisuusoikeuksien yleiset periaatteet yhdessä ratkaisevat miten 
hyvin epätäydellisen sopimuksen yleinen tehokkuustavoite toteutuu. 

3.1 Varallisuusoikeudet ja transaktiokustannukset riskien taustalla. 

Taloudellisten toimijoiden käyttäytymisessä strategisten valintojen merkitys on 
tullut yhä tärkeämpään asemaan. Taloudellisessa tutkimuksessa tämä näkyy toi-
mintaympäristöjen analyysissa (skenariot) sekä päätöksentekoon vaikuttavan in-
formaation tutkimuksessa, josta sopimuksiin ja siihen liittyvään institutionaali-
seen rakenteeseen kohdistuva tutkimus on yksi osa-alue. 

Sopimuksiin liittyvä tutkimus keskittyy sopimusosapuolten kannustimiin ja mo-
tiiveihin, joita pyritään edistämään sopimuksiin liittyvien järjestelyjen avulla. 
Sopimukset ovat sidoksissa voimassaolevaan lainsäädäntöjärjestelmään, joka 
itsessään pitää sisällään kannustimia ja rajoitteita. Nämä on otettava huomioon 
kun sopimusten tehokkuutta arvioidaan taloudellisessa mielessä. 

Se mistä lainsäädännön ja sopimusten valmistelussa keskustellaan, voidaan ylei-
sellä tasolla määritellä varallisuusoikeuksiksi, esim. vero-oikeus, tieoikeus, teki-
jänoikeus, hallintotoimivalta ja niihin liittyvät yksityiskohdat. Koska sekä 
varallisuusoikeuksia (ja niiden ominaisuuksia) että taloudellisia toimijoita on pal-
jon, joudutaan resurssien allokaation koordinointiongelma ja siihen liittyvä tieto-
jen vaihto tai sen puute (voi olla tahallista) ratkaisemaan jotenkin. Näiden 
järjestelyjen tuloksena syntyy transaktiokustannuksia, jotka aiheutuvat hintajär-
jestelmän tehokkuusongelman ratkaisusta. Transaktiokustannusten merkitys ta-
loudellisessa analyysissa on laajentunut vertailevan taloustieteen suuntaan. 
Sovellutuskohteita ovat erityisesti sopimusteoria ja organisaatioiden toimintaan
liittyvät sovellutuskohteet.  

Julkisten investointien sääntely julkishyödykkeen ja niihin liittyvien ulkoisvaiku-
tusten näkökulmasta on osa julkistalouden tehostamispyrkimyksiä. Usein ratkai-
sumalliksi on valittu kilpailun edistäminen ja palvelujen kaupallistaminen. Tämä 
lisää painetta ratkaista sopimuksiin liittyviä informaatio-ongelmia. Julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyö ei ole kuitenkaan aina sujunut siihen tapaan kuin 
optimistiset arviot yhteistyömallien toimivuudesta on esitetty. Osaksi syynä ovat 
erilaiset kulttuurit, mutta institutionaalisilla rakenteilla on myös suuri merkitys. 

Varallisuusoikeudet ovat sosiaalisesti sanktioitua, taloudellisiin toimijoihin liitty-
vää arvokkaan varallisuuden käytön sääntelyä. Määrittely ulottuu fyysisen omai-
suuden saatavuudesta, käytöstä ja siirrosta, kuten esim. maaomaisuus, myös 
aineettoman omaisuuden omistamiseen, kuten osakkeet ja obligaatiot. Vielä laa-
jemmin ymmärrettynä ne käsittävät eri osapuolten aseman ja vastuut markkina-
vaihdannassa sekä julkisten tehtävien hoitamisessa. Markkinoilla varallisuus-
oikeudet määrittelevät ostajan ja myyjän, tavarat ja palvelut, jotka ovat 
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vaihdannan kohteena, maksutavat, transaktioiden ajoituksen, toimeenpanon ja 
kiistojen ratkaisun. Julkisten tehtävien hoito määräytyy byrokraattisten hierarki-
oiden ja niihin liittyvien sääntöjen kautta. Molemmissa tapauksissa varallisuusoi-
keudet määrittelevät tuotannon erikoistumisen, tuottamisen, johtamisen, markki-
noinnin sekä kustannusten ja hyötyjen jakautumisen omistajien, työntekijöiden ja 
asiakkaiden välillä. Kysynnän riittämättömyys sekä varallisuusoikeuksien raken-
ne ja ominaisuudet voivat yhdessä saada aikaan talouden tasapainottomuuksia, 
jotka edellyttävät muutoksia varallisuusoikeuksien määrittelyssä. 

Yksilöllisen hyödyn roolia organisaatioiden sääntelyssä on selvittänyt Alchian 
(Alchian ja Demsetz, 1972). Mutta ehkä merkittävin kontribuutio Alchianilta on 
kuitenkin se, että hän korosti enemmän taloudellisten kuin juridisten varallisuus-
oikeustulkintojen merkitystä (toiset markkinoiden kautta sidottuja toiset oikeus-
järjestelmän kautta sidottuja). Alchianille varallisuusoikeudet ovat ’yksilöiden 
oikeuksia käyttää resursseja’ ei vain lain tai säännön perusteella vaan todellisena 
tapahtumana. Hän tekee selväksi, että nämä oikeudet eivät ole riippuvaisia vain 
valtion olemassaolosta, vaan ne ovat riippuvia tavoista, vastavuoroisuudesta ja 
vapaaehtoisista rajoituksista. Tämä käsitys on tullut yleiseksi modernissa varalli-
suusoikeuskirjallisuudessa ja on eksplisiittisesti löydettävissä Ellicksonilta 
(1991) ja Landalta (1994). Vaikka taloudellisesti määriteltyjä varallisuusoikeuk-
sia hienosäädetään lakien avulla, ne ovat ääritilanteissa käytettäviä oikeuksia. 
Mitä suuremmassa määrin taloudellinen toimija voi käyttää näitä oikeuksia ja 
kantaa seuraukset siitä, sitä laajemmat ja syvemmät ovat varallisuusoikeudet.

Kun varallisuutta ja siihen liittyviä varallisuusoikeuksia tarkastellaan sisällölli-
sestä näkökulmasta, varallisuuteen liittyy ominaisuutena vaikutusmahdollisuus 
muihin varallisuusoikeuksiin. Se saa konkreettisen muodon useissa eri oikeuden-
alan säännöksissä, joista liiketaloudellisessa mielessä merkittävin on yhtiöoikeu-
dessa ilmenevä äänioikeuden sääntely suhteessa yhtiön osakkeisiin. Yhtiön 
osakkeisiin liittyvä äänioikeus yhdistettynä osakkeiden kauppaan antaa mahdolli-
suuden äänioikeuden varallisuusoikeudellisen luonteen vahvistamisen yhtiön hal-
linnoimistehtävän kautta. Merkittävät julkiset varallisuusoikeudet kuten esim. 
vero-oikeus määritellään lainsäädännön kautta hyvin yksityiskohtaisesti. 

Transaktiokustannukset ovat mielenkiinnon kohteena nimenomaan tuotannon 
organisoinnin näkökulmasta, jolloin tuotannon järjestämisen institutionaaliset 
piirteet ovat analyysin kohteena. Erityisesti teoria työvoiman erikoistumisesta 
asettaa talouden toimijat pohtimaan valintaa, joka liittyy erikoistumisen tuottoi-
hin ja markkinoilla ilmeneviin transaktiokustannuksiin. Pääomahyödykkeiden 
kasautumista koskevat dynaamiset mallit ovat hyödyntäneet erikoistumisteoriaa. 
Näissä malleissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu sitä, miten yritykset organisoivat 
tuotantoaan eli työn erikoistumisen aiheuttamaa koordinointiongelmaa markki-
noiden välityksellä.  
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Transaktiokustannuksia koskeva tutkimusongelma voidaan määritellä kolmen eri 
tehokkuuslähteen vaihtoehtojen tarkasteluksi, jotka syntyvät erikoistumisen sekä 
sisäisten ja ulkoisten transaktiokustannusten kautta. Kiinnostavia organisatorisia 
vaikutussuuntia ovat työvoiman erikoistuminen, markkinoiden koko, julkisten 
hierarkioiden mallit, yritysten koko, yritysten erikoistuminen sekä yritysten väli-
sen kaupan kompleksisuus.  

Transaktiokustannukset vaikuttavat tuotettavan julkishyödykkeen määrään yk-
sikkökustannusten kautta. Tästä seuraa, että kumppanuussopimusten hallinnointi 
aiheuttaa transaktiokustannusten kautta valtiolle kustannuksia, jotka eivät välttä-
mättä ole symmetrisiä eri vaihtoehdoissa. Tämä johtuu siitä, että riskienhallinta 
on jo rakenteellisesti otettu valtion budjetointi- ja hallintokäytännössä (varalli-
suusoikeudet) huomioon. Tämä on merkittävä tekijä analysoitaessa riskien kus-
tannuksia, tapauksessa jossa yksityinen yhtiö saa kaikki tulonsa valtion 
budjetista. Tämä korostaa sopeutumisprosessien merkitystä arvioitaessa eri vaih-
toehtoja.

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä tavoitellaan tehokkaampaa tuotantoa. 
Jos valtio tilaajana ei kuitenkaan pysty havainnoimaan todellisia kustannuksia 
(epäsymmetrinen informaatio), se ei voi olla varma siitä, maksaako se liikaa vai 
juuri oikean hinnan. Ongelma laajenee silloin, kun solmitaan hyvin monimutkai-
sia sopimuksia, jossa sopimuksen kriittiset tekijät jäävät epäselviksi. Tällöin to-
delliset rahoitusmenot jäävät arviointien varaan ja käytännössä valtio voikin olla 
tilanteessa, jossa osa sen toimenpiteistä tarkoituksettomasti muodostuu tulonsiir-
roksi veronmaksajilta yksityisille toimijoille eli tuottajalle ja rahoittajille sen si-
jaan, että valtio säästäisi tehokkaammalla toimintamallilla. Kilpailun toimivuu-
teen sekä transaktiokustannusten liittyvät selkeät määrittelyt vähentävät tätä 
subventioriskiä.

3.2 Kokonaisataloudellisia näkökulmia transaktiokustannuksiin 

Edellä on kuvattu transaktiokustannuksia mikrotalouden ilmiöistä käsin, jolloin 
huomattava osa ongelmista liittyy sopimusteorian erilaisiin suuntauksiin. Trans-
aktiokustannusten rooli tuottavuuden kehityksessä ja siihen liittyvistä vaikutuk-
sista on osa tuotannon organisointia koko kansantaloudessa. Tuotannon rakenteet 
ovat tulleet kompleksisemmiksi, jolloin transaktiokustannusten merkitys resurs-
sien allokaatioon on kasvanut.

Tapahtumat, jotka vaikuttavat tuotannon organisointikustannuksiin, eivät ole mi-
tenkään harvinaisia. Lista on pitkä, mutta esimerikinomaisesti voidaan mainita 
infrastruktuurit, informaatioteknologia, innovaatiot johtamiskäytännöissä, poliit-
tisten ohjelmien muutokset, jotka vaikuttavat lainsäädäntöön jne. Kokonaistasolla 
merkityksellisimmät teoreettiset lähtökohdat ovat neoinstitutionaalinen teoria ja 
työvoiman endogeeninen erikoistumisen teoria. Transaktiokustannusten tarkaste-
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lu pelkästään yksittäisten ilmiöiden kautta antaa jossain määrin harhaanjohtavan 
kuvan niiden roolista tuotannon organisoitumisen prosessista (Lewis S. Davis, 
2003).

Neoinstitutionaalinen teoria lähtee siitä, että yritysten syntyminen on seurausta 
nimenomaan transaktiokustannusten hallinnasta. Johtajien käyttö resurssien allo-
kaation hoitamiseksi yritysten sisällä on myös kustannuksia aiheuttavaa. Tasa-
paino syntyy kun työn ohjaamisen lisäkustannus on sama kuin vastaavan 
välituotepanoksen osto markkinoilta tai kuten Coase sen määritteli eli kun sisäi-
set ja ulkoiset transaktiokustannukset ovat yhtä suuret. Keskeinen kysymys on 
johtamisperusteisen ja markkinaperusteisen organisointitavan analysointi. Tämän 
ajattelun logiikka lähtee siitä, että yritysten koko ja yritysten välinen kauppa 
vaihtelee käänteisessä riippuvuussuhteessa. Eli ulkoisten transaktiokustannusten 
aleneminen johtaa yritysten koon supistumiseen aktiviteettien ulkoistamisen ja 
irtisanomisten kautta, jolloin luotetaan markkinoiden kykyyn tuottaa osa sisäises-
tä tuotannosta tehokkaammin. Vaikka tämä intuitiivisesti vaikuttaa johdonmukai-
selta, Coasen yrityksen teoriaan liittyvät ennakoinnit eivät tule esiin. Käytäntö on 
osoittanut, että yritysten koko ja niiden välinen kauppa vaihtelevat samassa suh-
teessa. Esimerkiksi euroalueen syntymisen pitäisi vähentää ulkoisia transak-
tiokustannuksia ja Coaselaisesta näkökulmasta yritysten koon supistua markkina-
ohjauksen lisääntyessä ja sisäisen ohjauksen vähentyessä. Todellisuudessa on 
tapahtunut kuitenkin yritysten sulautumista ja niiden koko on kasvanut. Onko 
tämä johtanut myös yritysten välisen kaupan volyymin kasvuun on hankala mit-
tausongelma.

Formaalisen rakenteen näkökulmasta Coasen yritysteorian kyvyttömyys havaita 
suoraa vaihtelua yritysten ja markkinoiden välillä viittaa jonkin analyyttisen ele-
mentin puuttumiseen. Nykyisessä muodossaan teoria ei tuo mitään selitystä mi-
ten ulkoisten ja sisäisten transaktiokustannusten tehokkuuden muutos vaikuttaa 
vaihdantaan eli miten tehokkuuden lisääntyminen muuttaa resurssien allokaatiota 
eri toimijoiden välillä. Tällöin tarkastelun kohteena ovat muutokset yritysten (or-
ganisaatioiden) sisällä että niiden välillä koko kansantalouden tasolla. Lupaava 
näkökulma tähän on tarkastella tuotannon organisoitumista yksilötasolta käsin. 
Ääritilanteessa yrityksen omistaja voi organisoida tuotannon siten, että kaikki 
välituotteet tuotetaan yrityksessä, jolloin ulkoiset transaktiokustannukset ovat 
nolla. Sisäiset transaktiokustannukset puolestaan ovat nolla, kun kaikki on ul-
koistettu.

Kun tarkastellaan korkeiden ulkoisten transaktiokustannusten esiintymistä, ne 
eivät välttämättä liity suuriin yrityksiin. Korkeita ulkoisia transaktiokustannuksia
esiintyy erityisesti kehitysmaissa perinteisillä tuotantosektoreilla. Kuitenkin tra-
ditionaalisten tuotantosektoreiden yritykset ovat pieniä, usein kotitalouksien ta-
solla tapahtuvaa tuotantoa ja markkinat kehittymättömiä. Mutta kuten todettiin 
yritysten koko ja kauppa näyttävät vaihtelevan samansuuntaisesti eikä kääntei-
sesti.
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Transaktiokustannukset ovat mielenkiinnon kohteena nimenomaan tuotannon 
organisoinnin näkökulmasta, jolloin tuotannon järjestämisen institutionaaliset 
piirteet ovat analyysin kohteena. Erityisesti teoria työvoiman endogeenisesta eri-
koistumisesta asettaa talouden toimijat pohtimaan valintaa, joka liittyy erikois-
tumisen tuottoihin ja markkinoilla ilmeneviin transaktiokustannuksiin. Pääoma-
hyödykkeiden kasautumista koskevat dynaamiset mallit ovat hyödyntäneet 
erikoistumisteoriaa. Näissä malleissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu sitä, miten yri-
tykset organisoivat tuotantoaan eli työn erikoistumisen aiheuttamaa koordinoin-
tiongelmaa markkinoiden välityksellä.

Yhdistämällä erikoistumisen avulla saavutettavat tuotot suhteessa koordinaation 
aiheuttamiin kustannuksiin sekä yrityksen tarjoaman vaihtoehtoisen tavan hoitaa 
markkinoiden koordinaatio, saadaan parempi kokonaisnäkemys transaktiokus-
tannusten roolista resurssien allokoinnissa ja sitä kautta saavutettavista tuotta-
vuushyödyistä.

Laajentamalla näkökulmaa saadaan dynaaminen, yleisen tasapainomallin mukai-
nen tarkastelu Coaselaisesta yrityksen roolista, tai vaihtoehtoisesti erikoistumisen 
kautta syntyvä kasvumalli, jossa sekä yrityksillä että markkinoilla on rooli työ-
voiman erikoistumisen organisoinnissa. Laajemman näkökulman avulla molem-
pien vaihtoehtojen tulokset kyetään tarkastelemaan samassa kehikossa.  

Transaktiokustannuksia koskeva tutkimusongelma voidaan määritellä kolmen eri 
tehokkuuslähteen vaihtoehtojen tarkasteluksi, jotka syntyvät erikoistumisen sekä 
sisäisten ja ulkoisten transaktiokustannusten kautta. Kiinnostavia organisatorisia 
vaikutussuuntia ovat työvoiman erikoistuminen, markkinoiden koko, yritysten 
koko, yritysten erikoistuminen sekä yritysten välisen kaupan kompleksisuus.  

Tuotannon organisointiin liittyviä malleja 

Ulkoiset transaktiokustannukset sisältävät hyvin erilaisia osa-alueita kuten in-
formaatio- ja kommunikaatiokustannukset, kuljetuskustannukset, sopimusten 
valmistelu- toimeenpano ja valvontakustannukset sekä lainsäädäntöön liittyvät 
kustannukset. Näihin kustannuksiin vaikuttavat sellaisenaan monet hyvin erilai-
set tapahtumat kuten, yhteiset valuuttamarkkinat, kuljetuksiin liittyvät teknologi-
at, infrastruktuurin taso ja julkisen sektorin reformit, joita on kuvattu alla 
olevassa taulukossa.

Kun julkishyödykkeiden hankinta ja tuotanto pidetään erillään, voidaan löytää 
useita erilaisia tapoja järjestää tuotanto institutionaalisten järjestelyjen pohjalta. 
Lähtökohtana näille järjestelyille ovat nykytilanteessa olleet ns. tilaaja-tuottaja 
mallit, joihin liittyviä piirteitä voidaan tiivistää seuraavasti (E.S. Savas): 
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Palvelun tilaaja Tuottaja

Julkinen sektori Yksityinen sektori 

Julkinen sektori 

Julkisen sektorin oma tuotanto  

Toimilupakäytännön sovellus 

Kansainväliset sopimukset 

Julkisen sektorin palve-
lujen myynti

Yksityinen sektori 

Tuotantosopimukset 

Toimilupakäytäntö(franchise)

Tuet yksityiselle sektorille 

Palvelusetelit

Markkinavaihdanta 

Vapaaehtoiset palvelut 

Itsepalvelu

Yllä olevassa kaaviossa on kuvattu tilaaja-tuottaja mallin erilaisia sovellutuksia 
julkishyödykkeiden ja julkisten palvelujen tuotannossa. Erilaisten mallien toimi-
vuutta on käsitelty edellä sopimusteorian valossa. Eri mallien toimivuuteen vai-
kuttaa osaltaan myös noudatettavat budjettijärjestelmät ja finanssisäännöt. 
Finanssisääntöjä ja niiden vaikutuksia tarkastellaan lähemmin luvuissa 4 ja 5.  
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4 Finanssisäännöt ja tuotannolliset investoinnit 

Fiskaalisten sääntöjen merkitys on tullut yhä merkittävämmäksi pohdittaessa jul-
kisen talouden tehokkuuteen liittyviä kysymyksiä. Tämä johtuu ennen kaikkea 
siitä, että julkisen sektorin asema on tullut yhä suuremmaksi, kun tarkastellaan 
kehittyneiden talouksien sisäisiä rakenteita. Tämä on tapahtunut huolimatta eri 
maiden harjoittamasta erilaisesta finanssipolitiikasta. Toinen rinnakkainen kehi-
tyssuunta on ollut voimistuva integraatio, jonka seurauksena rahapolitiikka on 
siirtynyt yhä suurempien kokonaisuuksien sääntelyyn, josta puolestaan on seu-
rannut paineita finanssipolitiikan roolin muuttumiseen. Tämä on ilmennyt siten, 
että finanssipolitiikan säännöistä on tullut komplementaarisia välineitä rahapoli-
tiikan rinnalle talouspoliittisessa päätöksenteossa. Julkisen talouden säännöillä on 
myös pitkän aikavälin vaikutuksia taloudelliseen kasvuun, paitsi fiskaalisten 
sääntöjen kautta niin myös materiaalisten sääntöjen kautta. Merkittävin fiskaalis-
ten sääntöjen asiakirja on ”Kasvu ja vakautussopimus”, jonka tarkoitus on paran-
taa julkisen talouden kestävyyttä EU:n sisällä. Endogeeniseen kasvuun liittyvät 
tutkimukset, ovat ainakin suuntaa antavasti osoittaneet, että julkisilla investoin-
neilla on kasvua lisäävää vaikutusta. Ratkaistavaksi jää edelleen mitkä ovat fis-
kaalisten sääntövaihtoehtojen kasvu- ja hyvinvointivaikutukset.  

Kasvu- ja hyvinvointivaikutusten selvittämiseksi taloudellisten toimijoiden käyt-
täytymiseen vaikuttavat ulkoisvaikutukset, joka tuo analyysiin erilaisia tilanteita, 
missä fiskaalisten ja materiaalisten sääntöjen tulisi toimia johdonmukaisesti. Eu-
roopan eri maissa sovelletaan erilaisia fiskaalisia sääntöjä. Esimerkiksi Saksa ja 
Englanti ovat omaksuneet niin sanotun ”kultaisen säännön” (Golden Rule of 
Public Finance), jossa lainanotto rajoitetaan tuotannollisiin investointeihin.

4.1 Finanssisäännöt talouden ohjausperiaatteina

Mihin julkista sektoria tarvitaan? Taloustieteen klassisessa, Richard Musgraven, 
jaottelussa julkisen sektorin keskeisiä tehtäviä ovat talouden resurssien tarkoituk-
senmukainen kohdentaminen, tulojen uudelleenjako ja talouden vakauden tur-
vaaminen. Näistä talouden vakauden turvaamisen on perinteisesti katsottu 
tapahtuvan julkisten menojen ja tulojen erotuksen, julkisen alijäämän, säätelyllä.  

Resurssien kohdentamistehtävään suunnatut – siis talouden voimavarojen käyttöä 
parantavat – budjettimenot voidaan karkeasti jakaa julkishyödykkeiden tarjon-
taan ja meriittihyödykkeiden tarjontaan. Julkishyödykkeillä tarkoitetaan maan-
puolustusta ja yleistä hallintoa, meriittihyödykkeillä esimerkiksi koulutus- ja 
terveyspalveluja. Tulojen uudelleenjakotehtävästä ovat päävastuussa sosiaalitur-
vamenot.

Budjettimenojen tehtäväluokituksia on pyritty saamaan lähemmäs kansantalou-
den tilinpidon luokituksia, jotka on EU-maissa äskettäin otettu käyttöön uusi jul-
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kisyhteisöjen tehtäväluokitus, COFOG (Classification of the Functions of the 
Government), jonka pääryhmätaso (2-numeroiset koodit) pyrkii kuvaamaan jul-
kisyhteisöjen toiminnan yhteiskunnallisia tavoitteita. Tutkimustarpeita varten on 
tehty erilaisia luokituksia, joista esimerkkejä alla olevassa taulukossa 4.1. Sarake 
kaksi vastaa lähinnä Musgravelaisen luokittelun näkökulmaa. 

Taulukko 4.1 Tuotannolliset investoinnit ja tehtäväluokitus

Tehtäväluokka Oxley & Martin (1991), Bleaney et al Yleisesti käytettyjä 
Yleinen hallinto 

Yleinen järjestys ja 

Julkiset palvelut 

Puolustus 

Puhtaat julkishyödykkeet 

Puolustus 

Terveys Terveys 

Koulutus Koulutus 

Asuminen 

Meriittihyödykkeet

Asuminen 

Liikenne ja viestintä 

Tuotannolliset
menot 

Liikenne- ja viestintä 

Muut taloudelliset 

Virkistys, kulttuuri ja 

Muut tehtävät 

Taloudelliset ja muut palvelut  

Muut menot 

Sosiaalinen hyvin-
vointi 

Tulonsiirrot

Ei-tuotannolliset 
menot 

Sosiaaliturva

Kun tehtyjen tutkimusten perusteella tarkastellaan menojen ja tulojen sekä alijä-
män vaikutuksia taloudelliseen kasvuun voidaan julkisten menojen ja tulojen laa-
dullisista vaikutuksista kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: (i) ylläpitää 
institutionaalista ympäristöä, joka kannustaa taloudelliseen kasvuun ja kestävään 
julkisten voimavarojen hallintaan, (ii) sitoumukset pyritään rajoittamaan olennai-
siin julkisen tarjonnan hyödykkeisiin ja palveluihin, (iii) edistää yksityisen sekto-
rin kannustimia taloudelliseen kasvuun ja parantaa julkisten resurssien käyttöä, 
(iv) luoda edellytyksiä tehokkaalle verojärjestelmälle yksityisen sektorin säänte-
lyssä ja julkisten aktiviteettien rahoitukselle (v) tukea makrotaloudellista vakaut-
ta.

Edellä olevien kriteerien täyttyessä positiivisia kasvuvaikutuksia on tehtyjen tut-
kimusten mukaan löydettävissä. Julkisten voimavarojen kasvuvaikutukset kana-
voituvat ”eksogeenisesti” työpanoksen ja pääoman kasautumisen sekä teknisen 
kehityksen kautta ja lisäksi se voi luoda ”endogeenista” kasvua kiihdyttämällä 
osaamista tietoinsentiivisillä hyödyke ja palvelumarkkinoilla. 
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Taulukko 4.2. Taloudellisen kasvun ja julkisten menojen välinen suhde

Menokategoria  Kasvu ja/tai työllisyysvaikutukset

(1) Korkomenot  Aina haitaksi tehokkuudelle  

(2) Vanhuus, työntekijöille maksetut 
korvaukset, kollektiivinen kulutus 

Hyväksi, mikäli menoja on rajoitettu, 
muutoin haitaksi 

(3) Työttömyysturvamenot, muut me-
not, sosiaaliturvamenot

Hyväksi, mikäli eivät ole liian alhaisia 
tai liian suuret 

(4) Koulutus, T&K, julkiset investoin-
nit, terveydenhuolto, aktiiviset työ-
markkinatoimenpiteet

Aina hyväksi, edellyttäen kuitenkin 
ettei käytetä erittäin suuria summia

Euroopan komissio (2002) erittelee julkisten menoryhmien tehokkuusvaikutuksia
taulukon 4.2 mukaisesti. Osalla julkisista menoista on pelkästään negatiivinen 
vaikutus tehokkuuteen (kategoria 1). Osalla näistä on puolestaan matalalla meno-
tasolla positiivisia vaikutuksia, mutta nämä tehokkuusvaikutukset alkavat vähetä 
tietyn rajan jälkeen ja kääntyvät lopulta kokonaan negatiivisiksi (kategoria 2). 
Osalla julkisista menoista tehokkuusvaikutukset ovat pienillä määrillä negatiivi-
set, mutta muuten vaikutus on kategorian 2 menojen kaltainen (kategoria 3). Joi-
denkin julkisten menojen positiivinen vaikutus alkaa mahdollisesti vähentyä 
vasta, kun saavutetaan suuri menojen BKT-osuus (kategoria 4).  

Institutionaalinen toimintaympäristö, jossa finanssisääntöjä sovelletaan, kanavoi 
kasvuvaikutuksia koordinaatio-ongelman ratkaisun kautta. Koordinaatio-
ongelman ratkaisussa on otettava huomioon sekä vertikaaliset että horisontaaliset 
sidokset. Materiaalisen lainsäädännön rajoitteet ja kannustimet toimivat lähinnä 
hyvin määriteltyjen varallisuusoikeuksien kautta kuten aikaisemmissa luvuissa 
on esitetty tai tehokkaasti toimivien markkinoiden kautta, joka vähentää institu-
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tionaalisiin rakenteisiin liittyvää epävarmuutta. Sekä finanssi - että materiaalisten 
sääntöjen tulisi edistää kilpailua, turvata riittävä informaation saanti ja parantaa 
tehokkaasti riskien hallintaa.

Pohjoismaissa fiskaalisia sääntöjä noudatetaan kehysbudjetointimenettelyn yh-
teydessä, joka luo tiukemmat perustelut julkisen talouden toiminnalle vuotta pi-
demmälle ajanjaksolle. Lisäksi budjetointiperiaatteet ja laskentatoimeen liittyvät 
standardit luovat perustasolla yhtenäisyyttä julkisen talouden sääntöihin. Ongel-
maksi usein jää löytää riittävän johdonmukaiset säännöt, jotka kuitenkin antavat 
joustoja löytää tuottavuuden ja taloudellisen kasvun kannalta optimaaliset ratkai-
sut.

Kehysjärjestelmän toimivuutta finanssisääntönä on selvitetty VM:n työryhmässä 
(kts. alaviite), jossa arvioitiin järjestelmän puutteita sekä tehtiin tarpeellisia ehdo-
tuksia järjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä arvioi, olisiko kehysten pohjaksi 
lähivuosiksi asetettava jokin finanssipoliittinen sääntö ja millainen tuo sääntö 
voisi olla. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon keskushallinnon uudistuk-
seen liittyvien, uuteen hallitusohjelmaan mahdollisesti sisältyvien politiikkaoh-
jelmien kytkeytyminen kehysprosessiin.2

”Erityisesti suhdannetekijöiden rooli ja sitä kautta saavutettavaan finanssi-
politiikan uskottavuus on olennaista sääntöjen toimivuudelle. Tähän liittyy myös 
välillisesti kysymys siitä, kuinka laajasti ja millä yksityiskohtaisuuden tasolla 
näiden päätösten taustalla olevat oletukset ja arviot julkistetaan. Johtopäätös lä-
pinäkyvyydestä:

Finanssipolitiikan sääntöjen asettamisen yhteydessä tulisi julkaista 
myös ne kansantaloudelliset taustalaskelmat ja oletukset, jotka ovat 
olleet käytettävissä säännöistä päätettäessä.

Valtion tulojen kehitystä koskevat arviot tulisi julkaista vuosittaisen 
kehysmenettelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä tulisi eritellä myös eri 
tuloarvioiden riskipitoisuutta.

Finanssipoliittisen menosäännön rakenne ja muoto 

Finanssipoliittinen menosääntö on tarpeen määritellä mahdollisimman täsmälli-
sesti ja yksiselitteisesti, jotta vältetään sääntöön sitoutumista nopeasti rapauttavat 
tulkintaerimielisyydet. Samanaikaisesti olisi kuitenkin pyrittävä identifioimaan ja 
perustelluissa tapauksissa poistamaan ne tekijät, joiden voidaan arvioida erityi-
sesti heikentäneen sääntöjen ja määrärahakehysten sitovuutta ja merkitystä Suo-

                                             
2

Finanssipolitiikan sääntöjen ja kehysmenettelyn kehittäminen Suomessa VM/7.02.03 
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messa. Finanssipoliittisesta menosäännöstä muodostuu tällöin väistämättä yksit-
täistä sääntölausetta tai kasvuprosenttia monimutkaisempi kokonaisuus.

Hallinnonalojen sitoutumiseen finanssipolitiikan sääntöjen mukaisiin tavoitteisiin 
ja rajoitteisiin liittyvät ongelmat ovat nousseet viime vuosina toistuvasti esille 
sekä vuosittaisen kehysprosessin että budjettiprosessin yhteydessä. Yhtenä syynä 
tähän on pidetty sitä, että sääntöjen ja kehysten piiriin on katsottu kuuluvan myös 
sellaisia eriä, jotka eivät perusluonteensa johdosta sovellu kehysohjauksen pii-
riin. Näiden erien osalta tapahtuvan määrärahojen kasvun myötä muille erille 
kohdistuvaa leikkauspainetta ei ole pidetty perusteltuna, vaikka ne olisivat hy-
vinkin keskeisiä kokonaiskehyksessä pysymisen kannalta.

Finanssipoliittisen menosäännön mitoitusta arvioitaessa on luontevaa huomioida 
sekä yleiset periaatteet julkisten menojen hyväksyttäväksi katsotusta kasvuvauh-
dista suhteessa kokonaistuotannon kehitykseen että valtiontalouden tasapainoon 
liittyvät näkökohdat. Yleisesti hyväksyttynä lähtökohtana on pidettävä oletusta, 
jonka mukaan julkisten menojen leikkaaminen on aina lähtökohtaisesti vaikeam-
paa kuin niiden kasvattaminen. Tämän oletuksen voidaan katsoa pätevän hyvin 
Suomessa, minkä johdosta finanssipoliittinen menosääntö tulisi määritellä pää-
sääntöisesti valtion tulokehityksestä riippumattomaksi. Menosäännön täsmällisis-
tä raja-arvioista päätettäessä on kuitenkin tarpeen huomioida myös jäljempänä 
käsitellyt, valtiontalouden tasapainoon liittyvät näkökohdat. Menosääntö on li-
säksi perusteltua mitoittaa siten, ettei myöskään talouden ennakoitua heikom-
maksi jäävä kehitys vaaranna valtiontalouden tasapainoa koskevan säännön 
toteutumista

Finanssipoliittisiin menosääntöihin on mahdollista liittää myös sanktioita, joilla 
pyritään edistämään sääntöjen noudattamista ja niiden uskottavuutta. Voidaan 
esimerkiksi sopia, että jonakin vuonna tapahtuva menosäännön ylitys on kom-
pensoitava vähintään vastaavilla säästöillä seuraavana vuonna. Tämän tyyppisten 
sanktioiden noudattaminen voi kuitenkin osoittautua hyvin ongelmalliseksi eten-
kin silloin, kun tapahtuneet menonylitykset ovat johtuneet luonteeltaan pysyvistä 
menoista. Käytännössä epärealistisiksi osoittautuvat sanktiot voivat siten muo-
dostaa uhan menosääntöjen uskottavuudelle siitä huolimatta, että niiden tavoite 
on päinvastainen 

Sääntöjen seurannan tehostamiseksi hallituksen kehyspäätösneuvotteluja var-
ten tulisi laatia vertailut, joista käyvät ilmi merkittävimmät erot valtiovarain-
ministeriön uuden kehysehdotuksen ja edellisen kehyspäätöksen välillä. 
Talousarvioesityksen yleisperusteluihin tulisi sisällyttää vertailu, josta käyvät 
ilmi keskeiset erot esityksen ja edellisen kehyspäätöksen ja sen taustalla ollei-
den oletusten välillä. ”
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4.2 Finanssisäännöt tehtyjen tutkimusten valossa 

Finanssisäännöille on tutkimusten avulla pyritty löytämään toimivia ominaisuuk-
sia, jotka ovat osittain toistensa kanssa ristiriidassa.
-  Sääntöjen tulee olla yksiselitteisiä, mahdollisimman selkeitä ja helposti 

ajallisesti seurattavia.
-  Sääntöjen tulee olla joustavia eksogeenisten shokkien tapauksessa eli ne 

eivät saisi estää automaattisten vakauttajien toimintaa, esim. siten, että ta-
sapainovaatimus riippuu BKT-kasvusta tai että tavoitellaan budjettitasa-
painoa yli suhdanteiden.

-  Finanssisääntöjen tulee perustua läpinäkyville standardeille, joissa ei ole 
tulkinnanvaraa, niitä tulee valvoa riippumattomasti ja noudattamattomuu-
desta pitää seurata sanktioita.

Ulkoisvaikutusten huomioonottaminen on välttämätöntä, jotta yksityisen kulu-
tuksen ja julkisen kulutuksen vuorovaikutus ja siihen liittyvä ulkoisvaikutusten 
jakautuminen tulee otettua huomioon eri ratkaisuvaihtoehdoissa. Tällaisessa ti-
lanteessa fiskaaliset säännöt, voivat parantaa pääomien keskimääräistä tuottoa. 
Rakenteellisiin ”vääristymisiin” voidaan etsiä korjaavia toimenpiteitä analysoi-
malla fiskaalisten ja materiaalisten sääntöjen kombinaatioita tehokkuuden näkö-
kulmasta. Näin ovat tehneet esimerkiksi Gosh ja Nolan (2005) analysoidessaan 
yksinkertaisten fiskaalisten sääntöjen vaikutusta taloudelliseen kasvuun. Heidän 
mallissaan vääristymät on suoraan mallinnettu tuotantoteknologiassa mahdollis-
tettujen olettamusten kautta., jotka siis edustavat laajempia politiikkavaihtoehto-
jen valintoja (esim. Drazen 2000, ” there is no presumption about whether 
decision making by majority voting leads to a level of public good provision ei-
ther systematically above or below the [social] optimum level.”

Mallin yleisiä piirteitä voidaan kuvata ns. first best/second best tilanteen pohjalta. 
Second-best tilanteessa talous ei pääse teoreettiseen optimitasapainoon esimer-
kiksi erilaisten markkinahäiriöiden vuoksi. On myös mahdollista, että first best- 
ratkaisun vaatimaa politiikkaa ei voida soveltaa syystä tai toisesta. Tällaisessa 
tilanteessa on kuitenkin second-best politiikalla mahdollista lähentyä first-best 
ratkaisua, esimerkiksi erilaisten politiikkasääntöjen avulla Tässä tarkastelussa 
first best tilanteessa ainoat rajoitteet ovat talouden teknologia ja alkuvarannot. 
Muut politiikkavaihtoehdot kohtaavat edellä mainittujen lisäksi muita rajoitteita, 
jotka tässä analyysissa voidaan yleisesti määrittää institutionaalisiksi rajoitteiksi. 
Näistä yksityiskohtaisemmin on kuvattu edellä luvussa 3 varallisuusoikeuksia ja 
niihin liittyviä sopimuksia. Kuluttajan valintakorissa olevat julkishyödykkeet 
ovat erityisen riippuvia institutionaalisista rajoitteista.

Käytännössä argumentteja voidaan esittää molempiin suuntiin. On mahdollistaa 
esittää väittämiä, että markkinataloudessa on sisäänrakennettuja budjettirajoitteita 
julkishyödykkeiden hankinnalle, mutta myös kiihokkeita (lobbaus) ja näin ollen 
rajoitteet poikkeavat systemaattisesti optimaalisen politiikan tasoon verrattuna.
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Mallissa tarkastellaan lähinnä ” Golden Rule of Public Finance”- sääntöä (myöh. 
”kultainen sääntö”), jossa siis lainanottoa rajoitetaan vain investointitarkoituk-
siin. Analyysissa keskitytään tarkastelemaan pääasiassa kahta vaikutusta. Ensin-
näkin, voidaan tarkastella yleisesti julkisen sektorin kokoa julkisen kulutuksen 
kautta. Mallissa tämä on otettu huomioon puhtaan julkisen kulutushyödykkeen 
muodossa eli se julkinen institutionaalinen rakenne, joka synnyttää säännöt sekä 
tälle vaihtoehtoisena kilpailullinen mutta ei poissuljettava investointihyödyke 
(esim. liikenneverkko). Toinen vaikutus ilmenee yhteiskunnallisten yksikkökus-
tannusten kautta, jotka julkiseen investointiin liittyvät. ”kultaisen säännön” tapa-
uksessa, ceteris baribus, investoinnit jäävät alemmalle tasolle kuin optimaalinen 
politiikka edellyttäisi. Tämän säännön kasvu ja hyvinvointivaikutukset eivät kui-
tenkaan ole täysin yksiselitteisiä. Jos esim. julkisen sektorin kulutus puhtaaseen 
julkiseen hyödykkeeseen on riittävän korkealla tasolla, ”kultaisen säännön” käyt-
töönotto johtaa alhaisempaan verotasoon, joka kompensoi alempaa investointita-
soa koko taloudessa. Alempi investointitaso vaikuttaa kuitenkin suoraan 
taloudelliseen kasvuun korkotason kautta (investointien tuotto korkeampi). Näitä 
vaikutuksia on mallissa analysoitu yleisen tasapainon kehikossa.

Aikaisemmista analyyseista on syytä mainita erityisesti Greinerin ja Schmlerin 
(2000), jotka tutkivat pitkän aikavälin kasvua vaihtoehtoisten budjettisääntöjen 
tapauksessa (pääasiassa ”kultaisen säännön” roolia). He saivat tutkimustuloksek-
seen sen, että julkisten investointien tehokkuus on voimakkaasti sidoksissa voi-
massaoleviin budjettisäännöksiin. Eräs tulos oli, että löysemmät budjettisäännöt 
eivät välttämättä johda suurempaan taloudelliseen kasvuun. Heidän analyysis-
sään ei ollut mukana hyvinvointivaikutuksia, mikä rajoittaa tulosten realistisuut-
ta. Gosh ja Mourmouras (2004b) laajensivat aikaisempaa analyysia keskittymällä 
erityisesti hyvinvointivaikutuksiin, jolloin finanssisääntöihin syntyi eroavuuksia 
riippuen siitä olivatko investoinnit lainanotossa korvamerkittyjä vai eivät.  

Jatkoanalyysissa erityisesti investointipolitiikasta riippuva julkisten palvelujen 
ruuhkautuminen (congestion) ja fiskaalisten sekä materiaalisten sääntöjen aiheut-
tamat vääristymät ovat tärkeitä kysymyksiä. Näitä piirteitä on Goshin ja Nolan 
analyysissa otettu huomioon. Julkisten palvelujen ruuhkautumisen osalta lähtö-
kohtana on Barron ja Sala-i Martinin artikkeli (1995), jossa he käsittelivät tulove-
rotusta käyttäjämaksun korvikkeena kilpailullisen mutta ei poissulkevan 
julkishyödykkeen tapauksessa. Tällöin tuloksena oli, että tuloverotus toimii eh-
käisevästi taloudelliseen kasvuun nähden ja estää julkisten palvelujen ruuhkau-
tumista. Turnovsky (1997) puolestaan on selvittänyt julkisten palvelujen 
ruuhkautumista julkisen pääoman tapauksessa, jolloin siirtymävaikutukset ja fis-
kaaliset säännöt ovat tarkastelun kohteena. Hänen mallissaan tuloverot ovat ajas-
sa muuttuvia, joten sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia voidaan 
analysoida. Fisher ja Turnovsky (1998) osoittivat, että julkisten investointien 
vaikutus yksityiseen pääomanmuodostukseen sisältää syrjäytymismahdollisuu-
den, joka on riippuvainen julkisten palvelujen ruuhkautumisen asteesta. Tämän 
mukaan julkisten investointien nettovaikutus voi olla positiivinen, mikäli julkiset 
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palvelut ovat voimakkaasti ruuhkautuneita. Myöskään heidän mallissaan budjetin 
ulkopuolinen tai vääristävä verotus ei ollut optimaalinen rahoitusratkaisu julki-
selle investoinnille. Kysymykseen, joka liittyy fiskaalisten sääntöjen, julkisten 
palvelujen ruuhkautumisen ja hyvinvointivaikutusten väliseen suhteeseen on 
alustavasti pyritty löytämään ratkaisuja Ghosin ja Nolanin artikkelissa. 

4.3 Perusmallin kuvaus  

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti mallin peruspiirteitä. 

Hyvinvointivaikutukset koostuvat sekä yksityisestä kulutuksesta että julki-
sen sektorin rahoittamista julkisista hyödykkeistä (kilpailulliset mutta ei 
poissulkevat). Kuluttajan hyötyfunktio sisältyy hyvinvointifunktioon. Ku-
luttaja pystyy määrittelemään aikapreferenssin (kulutanko nyt vai myö-
hemmin).

Malli sisältää sekä talouden makro- että mikropiirteet (yritystaso, mediaa-
nikuluttaja).

Budjettirajoitteet määritellään sekä kuluttajalle että julkiselle taloudelle. 

Tuotantoteknologia sisältää panoksena julkiset investoinnit. Julkisten pal-
velujen ruuhkautuminen syntyy tuotantosektorin kautta ja julkisten palve-
lujen kysynnästä (Barro, Sala-i-Martin, 1992) 

Mallissa voidaan määritellä myös puhdas julkinen hyödyke (ei kilpailulli-
nen, ei poissulkeva). Tämä ominaisuus on tärkeä finanssisääntöjen ana-
lysoinnille.

Mallin kaikissa analyyseissä oletetaan että julkisella taloudella on velkaa ja että 
valtion obligaatioiden sekä julkisen reaalipääoman välillä valitsee yhteys. Sääs-
tämisen varjohinta määräytyy verotuksen ja tulojen muutoksen yhteydessä ja 
pystytään ilmaisemaan tuotantofunktion kautta ja se on yhteydessä korkokantaan 
eli investointien tuoton kehitykseen. Mallia käytetään tässä kvalitatiivisen ana-
lyysin tukena. 

4.4 Analyysi

Mallilla analysoidaan pääasiassa kahta makrotason finanssisääntöä. Pohjasääntö-
nä on taloudellisten toimijoiden ja markkinasignaalien kautta syntyvä julkisen 
talouden budjettirajoite hajautettuna ratkaisuna sekä toisena ”kultaisen säännön” 
kautta syntyvä budjettirajoite, jonka syntytapa on säädännäinen. Malli on yleisen
tasapainon malli josta seuraa, että voidaan laskea myös optimaalinen finanssi-
sääntö. Hajautettu ratkaisu (äänestäjän hyvinvointimalli) on se, johon säädännäi-
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siä politiikkavaihtoehtoja verrataan. Vertailu tapahtuu lähinnä taloudellisen kas-
vun näkökulmasta.

Mallin tulokset on ratkaistu simuloimalla antamalla mallin parametreille (mm. 
säästäminen, ruuhkautuminen) alkuarvot ja tarkastelemalla talouden kehittymistä 
pitkän aikavälin kuluessa. Taulukossa 4.3 on esitetty perusanalyysi mallin tulok-
sista (julkisten palvelujen ruuhkautuminen mukana). Mallilla on laskettu äänestä-
jän hyvinvointiratkaisu sekä kaksi erilaista politiikkavaihtoehtoa sovellettaessa 
”kultaista sääntöä”. Laskelmissa on oletettu, että julkisen sektorin tuottavuus on 
alhaisempi kuin yksityisen sektorin tuottavuus. Pääomakanta mallissa on annettu 
ja sen oletetaan kehittyneen pitkän aikavälin kuluessa ja se sisältää sekä kiinteän 
pääomakannan että aineettomat investoinnit. Julkinen sektori on keskeinen talou-
dellinen toimija ja se luo omalta osaltaan edellytyksiä taloudelliselle kasvulle 
ylläpitämällä sekä sosiaalista että fyysistä infrastruktuuria. Sen toimenpiteet vai-
kuttavat parhaimmillaan taloudellista kasvua kiihdyttävästi tukemalla markkina-
talouden kilpailullisia toimintaedellytyksiä ja tasaamalla markkinatalouden 
kautta tulevia riskejä kansalaisten kesken. 

Taulukko 4.3 Malliratkaisu kun julkiset palvelut ovat ruuhkautuneita tuo-
tantoteknologian kautta

Rajoitteen tyyppi 

Politiikkavaihtoehdot A ja B 
Äänestäjän hyvin-
vointimalli

"Kultainen
sääntö" A 

"Kultainen
sääntö" B 

Sosiaalinen 
optimi

Tuotanto (BKT) mrd € 170,8 158,9 159,9 193,9 
Yksityinen kulutus mrd € 69,8 77,0 77,6 69,0 
Julkinen kulutus mrd € 17,5 12,2 11,6 17,2 
Julkiset investoinnit mrd € 42,7 21,8 22,4 48,5 
Korkotaso     12,7 %     11,8 %     11,8 % 10,8 % 
Veroaste     36,4 %     22,8 %     22,7 % 34,4 % 
Kasvuprosentti      3,0 %       3,5 %       3,6 % 4,4 % 

Yksityisten investointien taso 
mrd € 48,4 47,9 48,3 59,2

Perusvaihtoehdossa julkishyödykkeiden kysyntää rajoitetaan vain kuluttajien 
omien budjettien kautta, jolloin verotus (36,4 %) nousee suhteellisesti korkeam-
malle tasolle kuin muissa vaihtoehdoissa. Tuotannon määrä (170,8 mrd €) on 
suurempi korkeamman julkisen kulutuksen ja investointien vuoksi, jonka seura-
uksena talouden kasvuvauhti jää alhaisemmalle tasolle. Velan määräksi on oletet-
tu 39 % BKT:sta. Kasvun alhaisempi taso on seurausta julkisen sektorin 
suuremmasta koosta ja tuottavuuden pienemmästä kasvusta.  

Vaihtoehdossa A julkista velkaa on lisätty 41 % BKT:sta ja samalla otettu käyt-
töön ”kultaisen säännön” mukainen budjettirajoite, jolloin velkaa voi ottaa vain 
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tuotannollisiin tarkoituksiin. Tässä vaihtoehdossa tuotannon määrä supistuu, mut-
ta kasvu on korkeammalla tasolla ja verotus alhaisemmalla tasolla supistuneen 
julkisen kulutuksen ja investointien vuoksi. Vaihtoehdossa B on lisäksi säästämi-
sen varjohintaa muutettu säästämismahdollisuuksien lisäämiseksi, jolloin julki-
seen kulutukseen on saatu 0,6 mrd säästöt, mutta julkisiin investointeihin saman 
verran ”omaa pääomaa” lisää. Tässä vaihtoehdossa tuotannolliset investoinnit 
parantaisivat taloudellista kasvua 0,1 prosenttiyksiköllä.  

Mallilla on mahdollista laskea myös optimiratkaisu, jolloin taloudessa esiintyvät 
epätäydellisyydet ovat minimissä. Tällöin tuotannon määrä olisi 193,9 mrd € ja 
talouden kasvu tasolla 4,4 % ja verotus tasolla 34,4 %. Tämä ei kuitenkaan käy-
tännössä ole realistinen vaihtoehto, koska epätäydellisyydet ovat aina mukana 
käytännön ratkaisuissa.

Markkinaehtoisen säännön vallitessa talouden toimijat eivät ota huomioon, että 
heidän yksilölliset tuotantopäätöksensä synnyttävät ruuhkautumisvaikutuksen. 
Tämä selittää korkeamman korkokannan kuin optimisäännössä. Mikäli optimi-
sääntö olisi mahdollinen se pitää sisällään ajatuksen siitä, että ruuhkautumisen 
vaikutukset voidaan ennakoida ja ottaa huomioon finanssisäännössä (sisäistämi-
nen), jolloin korkokanta on alhaisempi ja pitkän aikavälin kasvu korkeammalla 
tasolla. Markkinaehtoisen säännön tapauksessa verotuksen vääristävä vaikutus 
alentaa kasvuvaikutusta.

4.5 Veronalennusobligaatiot julkisten investointien rahoituksessa 

Viime vuosikymmeninä infrastruktuuriin liittyvissä logistiikkakustannuksissa on 
saavutettu huomattavia kustannussäästöjä kansainvälisten markkinoiden kautta. 
Yhdistettynä pääoman vapaata liikkuvuutta koskeviin sääntelyn purkutoimiin ja 
työvoiman liikkuvuutta estäviin institutionaalisiin rakenteisiin, on yleisessä kau-
pankäynnin transaktiokustannuksissa saavutettu myös alempia kustannustasoja. 
Yritysten sijoittuminen ja alemmat infrastruktuurikustannukset ovat verotuksen 
ohella tärkeitä tekijöitä kilpailtaessa suorista sijoituksista. Tämän kehityksen seu-
rauksena yrityksen tuotannollisten toiminnan kytkökset ovat muuttumassa mark-
kinoiden näkökulmasta tarkasteltuna. Koska yritysten toiminta on liikkuvampaa 
ja kansainvälisempää sekä infrastruktuurit että verokilpailu ovat nousseet tärke-
äksi sijaintiin vaikuttaviksi tekijöiksi. Riski, että yritykset kilpailuttavat paikalli-
sia viranomaisia verohelpotusten saamiseksi, on kasvanut.

Johtopäätökset, joita kansainvälisissä verokilpailututkimuksissa on tehty, osoitta-
vat kuitenkin verotasoissa melko lievää alentumista. Tämä jättää tilaa muille kuin 
fiskaalisille tekijöille kilpailtaessa yritysten sijoittumisesta. Tällöin alueiden tar-
joamille erityispalveluille jää enemmän tilaa taloudellisen kehityksen strategiois-
sa olivat ne sitten eksogeenisia tai alueen sisäisen kasvuprosessin tuottamia. 
Paikalliset viranomaiset voivat vaikutta yritysten sijaintiin kahta tietä, tarjoamalla 
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houkuttelevia fiskaalisia paketteja ja kehittämällä suotuisaa tuotannollista ympä-
ristöä esim. laajasti ymmärretyn infrastruktuurin muodossa. Tähän mennessä 
tehdyssä alueiden kilpailua koskevissa tutkimuksessa, joka sisältää molemmat 
edellä mainitut elementit, infrastruktuuri usein määritellään spesifiseksi eri aluei-
den näkökulmasta tarkasteltuna (Justman et al. (2001). Yritysten näkökulmasta 
tarkasteltuna tämä merkitsee, että alueen infrastruktuurit ovat substituutteja toisil-
leen. Tämä on järkevää kun voidaan olettaa, että alueiden maantieteellinen sijain-
ti selvästi poikkeaa toisistaan. Suhteellisen läheisten alueiden välillä vertailua 
tehdään sekä verotuksen että infrastruktuuriominaisuuksien välillä. Kun poliittis-
hallinnolliset rajat eroavat alueen taloudellisesta määrittelystä, ulkoisvaikutukset 
synnyttävät tilanteita, jossa infrastruktuuria on syytä tarkastella komplementtina 
eri alueiden välillä.

Edellä olevan perusteella on johdonmukaista, että eri alueiden infrastruktuuria 
tarkastellaan enemmän laadullisten ominaisuuksien näkökulmasta yhdessä vero-
tukseen ja infrastruktuurin rahoitukseen liittyvien seikkojen kanssa.

Kun verotusta tarkastellaan varallisuusoikeutena, voidaan se edellä olevan ana-
lyysin perusteella jakaa kahteen osaan – tiettynä ajankohtana tapahtuvaan vero-
tukseen ja viivästettyyn verotukseen (velka). Näin muokattuna verotusta voidaan 
analysoida kahtena erillisenä varallisuusoikeusobjektina, joiden välillä voidaan 
muodostaa transaktioita keskenään että suhteessa muihin varallisuusoikeuksiin. 
Näistä tavanomaisin on korko yhdistettynä standardoituihin massasopimuksiin 
(esim. joukkovelkakirjat). Infrastruktuuriin liittyvät sopimukset toimivat parhai-
ten kun mallia voidaan soveltaa julkishyödykkeen tuotantoon liittyvien rajoitus-
ten kautta, jolloin erilaiset sopimuksiin liittyvät transaktiosuhteet voidaan määri-
tellä optimaalisesti suhteessa yleisiin tavoitteisiin (kasvu, työllisyys) sekä 
erityisiin tavoitteisiin (tuottavuus, innovaatiot). Koska verotuksella varallissuus-
oikeusmielessä on vaikutusta rahoituskustannuksiin julkisena toimenpiteenä, voi 
se koskea vain rajoitettuja tapauksia (julkishyödykkeet).

Rahoituskustannusten alentaminen yksityisen pääoman kohdalla on ongelmallis-
ta, koska riittävän tuottovaatimuksen aikaansaaminen on markkinaehtoisessa jär-
jestelmässä välttämätöntä. Tämä rajoittaa edullisen yksityisen rahoituspääoman 
saatavuutta julkisten investointien toteuttamiseen. Korkoero julkisen ja yksityi-
sen pääoman välillä on pienentynyt, mutta on kuitenkin edelleen merkitykselli-
nen kun kysymyksessä ovat suuria rahoituspääomia vaativat infrastruktuuri-
hankkeet. Eräs mahdollisuus rahoituskustannusten alentamiseen institutionaalista 
tietä (varallisuusoikeudet) on ottaa käyttöön veronalennusobligaatiot, joiden ni-
melliskorko on nolla. Veronalennusobligaatioiden tuotto syntyisi valtion veroon 
tulevasta alennuksesta, jonka obligaation ostaja saa sijoitustaan vasten. Tällä het-
kellä valtion obligaatioiden rajakorkoon perustuva nimellistuotto on 2,6 % laina-
pääoman yksikköä kohden. Mikäli veronalennuksen määrä vastaisi 3 % tuottoa, 
tällaiset joukkovelkakirjat tulisivat edullisemmiksi kuin nykyiset ja velkasalkun 
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järjestelyt tulisivat mahdollisiksi tai uuden lainan ottaminen, jos se katsottaisiin 
tarkoituksenmukaiseksi.  

Valtion näkökulmasta veronalennusobligaatioiden käyttö ei lisäisi korkomenoja, 
koska uudella tavalla määritellyissä joukkovelkakirjoissa velan korko olisi 0 %. 
Sen sijaan budjetin tasapainoa heikentävä vaikutus syntyisi veronalennuksesta.

Veronalennuksella on kuitenkin kysyntää lisäävä vaikutus (varallisuusoikeuksiin 
liittyvien institutionaalisten muutosten kautta), joka puolestaan lisää valtion vero-
tuloja yhdessä infrastruktuuri-investointien kanssa, joten nettovaikutus budjetin 
tasapainoon jää joka tapauksessa pienemmäksi kuin perinteisten lainojen korko-
menojen lisäyksen vaikutus. Menetetyn tulon vaihtoehtoiskustannusta voidaan 
arvioida obligaatiokorkoon liittyvänä nettovaikutuksena. Vaihtoehtoiskustannuk-
set kuitenkin alenevat, jos veronalennuksella on kasvuvaikutuksia. Mikäli ve-
ronalennuksesta palautuu valtiolle 30 %, merkitsee se noin kolmanneksen 
alennusta rahoituksen korkokustannuksiin. Arvioitaessa kotitalouksien käyttäy-
tymistä on otettava huomioon Ricardon ekvivalenssiteoria, jonka mukaisesti ku-
luttajan oletetaan ”näkevän julkisten alijäämien taakse” Julkisten menojen lisäys 
tai verojen alentaminen ei vaikuta koko painollaan koska kotitaloudet lisäävät 
omaa säästämistään varautuessaan tuleviin veronkorotuksiin. 

Yritysiin (obligaation ostajina) syntyvät vaikutukset ilmenisivät kasvaneina voit-
toina (kate verojen jälkeen) sekä parantuneena vakavaraisuutena (pitkäaikaiset 
saatavat taseessa) että vahvempana riskitasona (valtion velkakirjat lähes riskittö-
miä). Näin ollen ne kestäisivät paremmin globalisaation kautta tulevia ulkoisia 
shokkeja.

Kotitaloudet voivat säästää veronalennusten kautta. Yksityiseen kulutukseen syn-
tyisi positiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Säästämismahdollisuuksia on 
kuvattu alla olevassa kuvassa, joka kuvastaa kotitalouksien tämän hetkisiä valin-
toja eri säästämismuotojen välillä.
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Kuva 4.   Kotitalouksien varallisuuseriä
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Julkisyhteisöjen omistama projektiyhtiö voi alentaa rahoituskustannuksiaan, jotka 
erityisesti suurissa hankkeissa ovat merkittävä kustannustekijä. Valtio voi osallis-
tua yhtiöihin esim. oman pääoman ehtoisena sijoittajana, koska valtio on viime-
kätinen riskinkantaja kumppanuussopimuksissa. Muilla esim. alihankkijoilla on 
oma riski-tuotto positionsa, joka määräytyy pääasiassa hankkeen tuotantoproses-
siin osallistumisesta ja on luonteeltaan sijoittamista projektiyhtiöön. Lisäksi edel-
lä mainitun tyyppinen projektiyhtiö voisi lievittää tilausvaltuuksien käyttöön 
liittyviä budjetointiongelmia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli varallisuusoikeuksiin liittyviä muutok-
sia käytetään laajasti ymmärretyn infrastruktuurin parantamiseen, edellytykset 
investointien tehokkuuden lisäykseen ovat olemassa. Vaikutukset välittyvät sekä 
spesifisten että yleisten investointien kautta (erityisosaaminen, julkisen talouden 
kestävyys).

Markkinarakenteiden muuttuminen globalisaation vaikutuksesta on muuttanut 
verotukseen liittyvien varallisuusoikeuksien ominaisuuksia, mm lisääntyneen 
verokilpailun kautta. Rahoitukseen liittyvät ulottuvuudet ovat monipuolistuneet, 
jolloin verotuksen rooli julkishyödykkeisiin liittyvänä sijoitustoimintana on vah-
vistunut. Sijoittajan näkökulmasta on rahallisesti samantekevää tuleeko tuotto 
korkotuoton tai veronalennustuoton muodossa. Verokilpailun, suorien sijoitusten, 
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työllisyyden ja muiden vaikutusten laajempaan analyysiin ei tämän tutkimuksen 
aihepiirin näkökulmasta ole tarpeellista mennä. Veroasteen näkökulmasta sijoit-
tajan verotus nousee takaisin samalle tasolle millä se oli kun valtio on maksanut 
velkansa pois.
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5 Tutkimuksen johtopäätökset 

Julkisten palvelujen tuotanto on kokenut monia uudistuksia, joilla niiden hankin-
nan tehokkuutta on parannettu. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu finanssisään-
töjen merkitystä infrastruktuuriin liittyvien julkishyödykkeiden tuotannossa. 
Analyysi ”kultaisen säännön” toimivuudesta osoittaa, että tuotannollisten inves-
tointien tapauksessa näiden sääntöjen toimivuudella on merkitystä. Esimerkiksi 
kehysmenettelyssä tulisi paremmin ottaa huomioon pitkän aikavälin investointien 
rooli verrattuna tavanomaisiin julkisen kulutuksen menoihin. Varallisuusoikeuk-
sien analyysi ja siihen liittyvä ehdotus veronalennusobligaation käyttömahdolli-
suuden selvittämisestä ”kultaisen säännön” yhteydessä osana budjettirajoitetta, 
voisi parantaa julkishyödykkeiden hankinnan tehokkuutta.

Historiallisen aineiston perusteella infrastruktuurilla on ollut pitkän aikavälin 
kasvuvaikutuksia, jonka suuruudeksi on estimoitu 0,12 prosenttiyksikköä. Lisäk-
si finanssisääntöjen kautta on mallilaskelman avulla arvioitu noin 0,1 prosent-
tiyksikön kasvun lisäys, joka on seurausta paremmasta institutionaalisesta 
rakenteesta. Kun molemmat kasvun lähteet otetaan huomioon, saadaan yhteis-
vaikutukseksi 0,22 prosenttiyksikön kasvun kiihtyminen. Tämä edellyttää, että 
fyysisen pääoman laadullisella ja määrällisellä lisäyksellä on tulevaisuudessakin 
positiivinen kasvuvaikutus.

Kehittämällä finanssisääntöjä varallisuusoikeuksien pohjalta on mahdollista luo-
da instituutioiden kautta tehokkaampia ratkaisumalleja (esim. veronalennusobli-
gaatiot) julkishyödykkeiden tuotannon rahoittamiseen. 
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