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Tiivistelmä: Tutkimus tarkastelee Suomen hallitusten vuosina 1962–99 harjoittaman kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä, muuttumista ja muutosten syitä. Erityisesti arvioidaan kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttaneiden tekijöiden
(poliittisten muutosten, ulkomaisten vaikutteiden ja taloustieteellisen ajattelun
muutosten) vaikutuksia harjoitettuun politiikkaan. Kasvu- ja rakennepolitiikkaa
arvioidaan mm. hallitusohjelmien pohjalta ja se jakaantuu tutkimuksessa kolmeen
kauteen: ohjailutalouden kauteen 1962–77, siirtymäkauteen 1977–91 ja kilpailutalouden kauteen 1991–99. Jaettaessa politiikka 10 lohkoon todettiin, että tarkastelukautena painoa menettäneitä lohkoja olivat maatalous- ja metsäpolitiikka sekä
hyvinvointipolitiikka ja painoa lisänneitä lohkoja erityisesti työvoimapolitiikka ja
ympäristöpolitiikka. Sektoripolitiikan murrokset eivät välttämättä tapahtuneet samanaikaisesti politiikan yleislinjan murrosten kanssa. Poliittisia muutoksia enemmän harjoitettuun politiikkaan vaikutti eri aikoina vallinnut poliittis-ideologinen
ilmasto (”ajan henki”). Ulkomaiset vaikutteet tulivat 1980-luvun alkupuolelle asti
pääasiassa yksittäisistä Länsi-Euroopan maista. Sosialististen maiden vaikutusta
oli nähtävissä 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Kansainvälisten järjestöjen rooli tuli erityisen tärkeäksi 1980-luvulta alkaen. Politiikan linjan muutoksissa
oli nähtävissä taloustieteellisen ajattelun muuttumisen vaikutusta.
Asiasanat: Talouspolitiikka, kasvupolitiikka, rakennepolitiikka, hallitusohjelma
Abstract: The study examines the contents, changes and causes of changes of
the growth and structural policy exercised by Finnish governments in 1962–99. In
particular, the impacts of the factors affecting growth and structural policy thinking
(political changes, foreign influences and changes in economics) are evaluated.
The policy is evaluated e.g. on the basis of government programmes. It is divided
in the study into three phases: the phase of guided economy 1962–77, the transition
period 1977–91 and the phase of competitive economy 1991–99. When dividing
the policy into ten sectors, it was found that the sectors losing weight during the
study period are agricultural and forest policies and welfare policy and the sectors
increasing weight are labour policy and environmental policy. The breaks in sector
policies did not necessarily coincide with the breaks in the general line of policy.
The policy was influenced more by the prevailing ideological climate (“the spirit
of the time”) than by political changes. Until the beginning of the 1980s foreign
influences mainly came from individual Western European countries. Some
impacts from socialist countries could be seen at the end of the 1960s and at the
beginning of the 1970s. Since the 1980s the role of international organisations
became emphasised. The impacts of the changes in economics could be seen in the
changes in the general line of the growth and structural policy.
Key words: Economic policy, growth policy, structural policy, government
programme

ESIPUHE
Tällä tutkimuksella on pitkä historia. 1960-luvun alkupuolella Suomessa heräsi voimakas kiinnostus yhteiskunnallisten olojen parantamiseen taloudellista kasvua edistämällä. Talousneuvostossa aloitettiin mietinnön laatiminen harjoitettavan kasvupolitiikan linjoista.
Tulin tätä työtä varten asetetun tutkimusjaoston sihteeriksi. Tähän
vaikutti se kokemus, jonka olin saanut muutaman vuoden ajan silloisen Tilastollisen päätoimiston (nykyisen Tilastokeskuksen) kansantulotilasto-osastolla tri Olavi Niitamon alaisuudessa. Tässä osastossa
vallitsi hyvin tutkimusmyönteinen henki ja sen myötä pyrittiin myös
etsimään uusia lähestymistapoja talouden ongelmiin. Talouden analyysi-, ennuste- ja suunnittelumenetelmät kehittyivät talousneuvoston työn yhteydessä. Edesmennyt Tilastokeskuksen pääjohtaja, prof.
Niitamo jaksoi aina 1990-luvulle asti kannustaa minua väitöskirjan
laatimiseen näistä kysymyksistä. Varsinainen työ ja muut aktiviteetit
veivät kuitenkin aikaa ja energiaa niin paljon, etten työelämässä ollessani aloittanut tällaista projektia.
Ehkä nämä kokemukset vaikuttivat siihen, että jäätyäni pois työelämästä aloin harkita synteesin laatimista Suomessa viime vuosikymmeninä harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan sisällöstä, muutoksista ja taustasta, koska olin pitkän aikaa ollut keskeisesti mukana sen
valmistelutyössä valtiovarainministeriössä ja sitä ennen talousneuvostossa. Positiivista päätöstä edisti, että professori Riitta Hjerppe
otti yhteyttä ja ehdotti väitöskirjan laatimista. Olin hyvin tietoinen
siitä, että kyseinen teema ei ole erityisen kiitollinen väitöskirjan aiheeksi, koska ongelmakentän laajuuden vuoksi kysymyksiin ei voida
paneutua riittävän syvällisesti. Lisäksi aiheen selkeä rajaaminen on
vaikeata. Oman ja yleisen mielenkiinnon takia päädyin kuitenkin tähän aiheeseen, vaikka suppeammin rajattu aihe olisi saattanut olla
tutkimuksellisesti kiitollisempi.
Työskentelin työhön liittyvien osaprojektien parissa muutaman vuoden ajan osin harrasteenomaisesti. Vaikka työ hiljakseen edistyikin,
jouduin toteamaan, että työn valmistuminen edellyttää määrätietoisempaa otetta. Ylijohtaja Reino Hjerppe järjestikin vuonna 2005
käyttööni työhuoneen Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa.

Tämä vaihe oli välttämätön työn valmistumiselle, koska se teki työn
kurinalaisemmaksi ja tarjosi hyvän tutkimusympäristön.
Prof. Riitta Hjerppe on osoittanut työn kuluessa uutta lähdeaineistoa, lukenut ja kommentoinut käsikirjoitustani useaan otteeseen sekä
kannustanut erityisesti vaiheissa, jolloin oma motivaationi työhön on
vähentynyt. Ylijohtaja, prof. Reino Hjerppe on arvioinut käsikirjoitustani sen eri vaiheissa ja tehnyt siihen runsaasti korjaus- ja lisäysehdotuksia. Työn esitarkastajat, professori Paavo Okko ja professori
Erkki Pihkala, ovat arvioineet tutkimusta monipuolisesti ja laajasti.
Myös heidän kommenttinsa ovat tuoneet uusia näkökulmia tutkimukseen ja parantaneet sen laatua.
Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen kanssa minulla on ollut tilaisuus
keskustella useita kertoja työn kuluessa. Dosentti Sakari Heikkisen
kanssa käymäni keskustelut ovat auttaneet jäsentämään käyttämääni
lähde- ja kirjallisuusaineistoa. Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta lukuisilta henkilöiltä saamani tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Sari Virtanen on viimeistellyt työni nopeasti ja suurella ammattitaidolla painatuskuntoon.
Vaimoni Anja on myös erinomaisella tavalla jaksanut kannustaa
minua pitkään jatkuneen projektin aikana. Hän on myös osoittanut
suurta kärsivällisyyttä ja ummistanut silmänsä niiltä laiminlyönneiltä, joita tämä projekti on kotielämässä aiheuttanut.
Lausun kaikille työtäni tukeneille parhaat kiitokseni.

Helsinki, huhtikuussa 2007

Kauko Mannermaa
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1.

Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne

Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden muuttuminen viime vuosisadan loppupuoliskolla oli hyvin nopeaa. Sodanjälkeinen maatalousyhteiskunta muuttui ensiksi yhä suuremmassa määrin teollisuusyhteiskunnaksi ja sen jälkeen yhä enemmän tietoyhteiskunnaksi. Vastaava muutos tapahtui monissa muissakin valtioissa, mutta Suomessa
muutos oli poikkeuksellisen ripeä.
Samalla Suomessa harjoitetun talouspolitiikan sisältö muuttui myös
radikaalisti. Suomessa harjoitettua talouspolitiikkaa on tutkittu monissa yhteyksissä. Työ on kuitenkin keskittynyt pääasiassa perinteiseen talouspolitiikkaan, finanssi-, raha- ja valuuttakurssi- sekä tulopolitiikkaan. Sen sijaan Suomessa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan sisältö, muutokset ja taustatekijät on verrattain puutteellisesti
selvitetty alue (varsinkin kasvu- ja rakennepolitiikka ymmärrettynä
sillä tavoin laajasti kuin tässä tutkimuksessa).
Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida hallitusten Suomessa
harjoittamaa kasvu- ja rakennepolitiikkaa vuosina 1962–1999: mitkä
olivat sen keskeiset tavoitteet, millä tavoin se muuttui kyseisenä aikana sekä mitkä tekijät olivat muutosten taustalla. Tarkastelukauden
valintaan vaikutti se, että v. 1962 asetetun hallituksen ohjelman lähtökohtana olivat selkeästi kasvupoliittiset tavoitteet. Useat aikaisemmat hallitukset olivat keskittyneet pääasiassa akuuttien taloudellisten
ongelmien hoitoon. Mainittuun aikaan mennessä talouden voi myös
katsoa normalisoituneen sodan jälkeen ja ulkomaankauppaa oli alettu vapauttaa. Tällöin oli tapahtunut myös talouspoliittisen ajattelun
murros ja kasvupolitiikan rooli talouspolitiikassa kasvoi merkittävästi. Vuonna 1995 muodostettu hallitus puolestaan oli ensimmäinen
hallitus, joka laati ohjelmansa Suomen liityttyä EU:n jäseneksi. Sen
kauden päättyessä vuonna 1999 Suomen talouden voi katsoa jo pitkälle sopeutuneen kansainväliseen integraatioon ja globalisaatioon.



Kasvu- ja rakennepolitiikalla tarkoitetaan politiikkaa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa talouden kehitykseen ensi sijassa keskipitkällä
tai pitkällä (vähintään noin viiden vuoden) aikavälillä. Vaikka suhdannepolitiikka ja tulopolitiikka rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, niitä joudutaan joissakin yhteyksissä sivuamaan, koska ne sekä
kasvu- ja rakennepolitiikka olivat usein läheisessä yhteydessä keskenään. Kasvu- ja rakennepolitiikan käsite ja sisältö määritellään ja
tutkimusalue rajataan luvussa 2.
Tutkimus rajataan hallituksen vastuualueella olevaan kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Tämän vuoksi rahoitusmarkkinat jätetään periaatteessa tarkastelun ulkopuolelle. Niitä ei voida kuitenkaan kokonaan
sivuuttaa, koska rahamarkkinoiden vapauttaminen vaikutti merkittävästi kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöön tarkastelukauden loppupuolella. Rajauksen vuoksi ei tarkastella myöskään Suomen Pankin
roolia investointien rahoituksessa ja suuntaamisessa, vaikka se erityisesti tarkastelukauden alussa oli merkittävä.
Kasvu- ja rakennepolitiikalla pyritään edistämään talouden kasvua
ja luomaan sellainen talouden kehitys, että hyväksytyt yhteiskuntapoliittiset tavoitteet voisivat toteutua mahdollisimman hyvin. Sitä on
myös sopeutettava siihen taloudelliseen ympäristöön, jossa kansantalous toimii. Eräänä keskeisenä trendinä tarkastelukautena oli yhteiskunnan ja talouden avoimuuden lisääminen sekä Suomen roolin
vahvistaminen kansainvälisessä yhteisössä. Maan kansainvälisten
taloudellisten suhteiden järjestäminen oli keskeinen paitsi talouspoliittinen myös yhteiskuntapoliittinen valinta. Kauppapolitiikka ja
muut talouden avoimuutta lisänneet toimet vaikuttivat voimakkaasti
tuotannon rakenteen muutoksiin ja samalla koko yhteiskunnan kehitykseen.
Ulkomaankauppapolitiikan ja muita talouden avoimuutta lisänneitä muutoksia ei tässä nähdä rakennepoliittisina kysymyksinä, vaan
enemmän yleisinä puitteina, joihin harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka oli sopeutettava. Kasvu- ja rakennepolitiikan linja muuttui
sen seurauksena, että talouden avoimuuden lisääntyminen sekä toi
kansantaloudelle uusia mahdollisuuksia että antoi sille uusia haas-
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teita. Luvussa 3. tarkastellaan niitä ulkomaankaupan olosuhteitten ja
muun kansainvälisen taloudellisen kanssakäymisen muutoksia, jotka
määrittivät Suomessa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan perussuuntaukset.
Talouspolitiikan harjoittamisessa ovat lähtökohtana poliittisella tasolla asetetut talouspoliittiset tavoitteet. Myös kasvu- ja rakennepolitiikan linjat pyritään valitsemaan niin, että nämä tavoitteet voitaisiin
saavuttaa mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi luvussa 3. tarkastellaan myös Suomen hallitusten talouspoliittisia tavoitteita tarkastelukaudella sekä sitä, miten asetettuja tavoitteita onnistuttiin saavuttamaan.
Harjoitettua kasvu- ja rakennepolitiikkaa aletaan varsinaisesti arvioida luvussa 4. Tarkoituksena on ennen muuta selvittää noudatetun
politiikan olennaiset piirteet kiinnittäen erityistä huomiota sen yleislinjaan eikä niinkään yksittäisiin toimenpiteisiin. Erityisesti tavoitteena on jäsentää ja analysoida harjoitetun politiikkalinjan muutoksia. Yleislinjan arvioinnin jälkeen tarkastellaan erikseen julkiselle taloudelle asetettuja tavoitteita sekä finanssipolitiikan yleislinjauksia.
Tämän lisäksi tutkitaan, minkälaista kasvu- ja rakennepolitiikkaa politiikan eri lohkoilla harjoitettiin ja missä määrin harjoitetun kasvuja rakennepolitiikan yleislinjan muutokset heijastuivat eri lohkoille.
Kasvu- ja rakennepolitiikan sisältö määritellään hyvin laajasti ja siihen luetaan ne yhteiskuntapolitiikan osa-alueet, joilla harjoitettavalla
politiikalla voidaan katsoa olevan merkitystä kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta. Eri lohkojen painotuksia ja politiikan sisältöä arvioidaan kuitenkin vain kasvu- ja rakennepolitiikan taustaa vasten. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää, oliko eri lohkoilla harjoitetulla
politiikalla yhteyttä yleiseen kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan ja
millä tavoin tämä mahdollinen yhteys vaihteli eri aikoina. Sekä politiikan yleislinjan että lohkoittaisen arvioinnin perusteella tehdään
lopulliset johtopäätökset siitä, millä tavoin harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka muuttui tarkastelujaksona ja voidaanko siinä erottaa
selkeästi toisistaan poikkeavia kausia.



Luvussa 4 arvioidaan myös noudatettua kasvu- ja rakennepolitiikan
kokonaislinjaa ottaen yleislinjan lisäksi huomioon eri osalohkoilla
harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka. Eräänä tavoitteena on selvittää, voidaanko harjoitettu politiikka jakaa kausiin luonteensa mukaan ja mitkä syyt johtivat harjoitetun politiikan muutoksiin. Kuvan
saamiseksi eri aikoina noudatetun politiikan kokonaislinjasta ja sen
onnistumisesta arvioidaan myös sitä, miten hyvin talouspoliittiset tavoitteet saavutettiin eri kausina.
Työn tavoitteena näiltä osin on myös arvioida sitä, millä tavoin kasvu- ja rakennepolitiikan painotuksiin vaikutti se, että talouden kehitys sai uusia piirteitä ja ongelmat muuttivat muotoaan. Kasvu- ja
rakennepolitiikan muutosten taustalla arvioidaan olleen monia tekijöitä, joista osa oli tiukasti sidoksissa kansantalouden kehitykseen.
Talouden kehitykseen olennaisesti liittyviä tekijöitä oletettiin olevan
mm:
– kansainvälisen toimintaympäristön muutokset
– talouden rakenteen muuttuminen
– talouden ongelmien muuttuminen
– talouden kehitysprosessin luonteen muuttuminen ekstensiivisestä
kasvusta intensiiviseen kasvuun
– teknologian kehitys
– yrityspohjan laajeneminen
– tiedon tason nousu.
Näitä kysymyksiä sivutaan luvussa 4. monissa yhteyksissä, koska ne
katsotaan tekijöiksi, jotka vaikuttivat monin tavoin harjoitetun politiikan linjaan. Erityisenä tavoitteena on kuitenkin arvioida poliittistaloudellisten ideologioiden sekä kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun muutosten vaikutuksia kasvu- ja rakennepolitiikan suuntautumiseen. Mielenkiinto kohdistuu tällöin mm. julkisen sektorin roolin
muuttumiseen kasvu- ja rakennepolitiikassa. Tällaisina harjoitetun
politiikan suuntaan vaikuttavina tekijöinä tuodaan esiin seuraavat tekijät, joiden vaikutuksia harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan
käsitellään luvussa 5:
– poliittisten muutosten vaikutukset
– kansainväliset vaikutteet noudatettuun kasvu- ja rakennepolitiikan
linjaan
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– taloustieteellisen ajattelun muutosten ja taloustieteen virtausten
vaikutukset.
Monet kasvu- ja rakennepoliittisen linjan valintaan vaikuttavat tekijät
olivat keskenään läheisessä yhteydessä, joten voidaan olettaa, että ei
ole mahdollista kovinkaan täsmällisesti osoittaa eri tekijöiden vaikutusta. Tavoitteena on luoda synteesi, joka osoittaisi mahdollisimman
selkeästi Suomessa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan päälinjat
sekä ne taustatekijät, jotka johtivat linjojen muotoutumiseen. Luvussa 6. tehdään yhteenveto Suomessa vuosina 1962–1999 harjoitetusta kasvu- ja rakennepolitiikasta sekä harjoitetun politiikan valintaan
vaikuttaneista taustatekijöistä.





2.

Tutkimuksen viritys ja rajaus

2.1.

Tutkimuksen viitekehikko

Taloustieteessä puhutaan yleensä yhtäältä suhdannepolitiikasta ja
toisaalta kasvupolitiikasta, mutta myös rakennepolitiikasta. Suhdannepolitiikka keskittyy ensi sijassa kokonaiskysynnän rooliin tuotannon tason määrääjänä lyhyellä aikavälillä. Kasvupolitiikka puolestaan keskittyy talouden kasvua pitkällä aikavälillä määrittäviin
tekijöihin ja talouden tarjontapuoleen. Talouspoliittinen keskustelu
tarkastelukautena keskittyi usein finanssi-, raha-, valuuttakurssi- ja
tulopolitiikan muodostamaan makrotalouspolitiikkaan, jonka avulla
pyrittiin säätelemään talouden vaihteluita siten, että sen voimavarat
olisivat mahdollisimman hyvin käytössä ja kehitys olisi tasapainoista. Esimerkiksi Erkki Koskelan artikkeli ”Talouspoliittisen ajattelun
muuttuminen 1930-luvulta nykypäivään” Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 4/1996 käsitteli tätä aluetta eikä käytännöllisesti
katsoen lainkaan tässä tutkimuksessa tarkasteltavaa ongelmakenttää. Myöskin Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen kirja ”Suomen
talouspolitiikan pitkä linja”, joka tarkastelee laajasti Suomessa harjoitettua talouspolitiikkaa, keskittyi tarkastelemaan pääasiassa mainittua aluetta.
Koska käsillä oleva tutkimus keskittyy politiikkaan, jonka pyrkimyksenä oli vaikuttaa Suomen talouden kasvuun ja rakennemuutoksiin
tarkastelukautena, traditionaalista finanssi-, raha- ja valuuttakurssipolitiikkaa sekä tulopolitiikkaa tarkastellaan tässä vain niiltä osin kuin
se on katsottu välttämättömäksi tutkimuksen kysymyksenasettelujen
kannalta. Rajanveto suhdannepolitiikan ja kasvu- ja rakennepolitiikan välillä ei kuitenkaan ole selkeä, koska monilla talouspoliittisilla
päätöksillä voi olla merkittäviä sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia, minkä vuoksi em. kysymyksiä ei voida täysin sivuuttaa.

	
	

Koskela 1996.
Pekkarinen – Vartiainen 1993.



Tutkimuksen virityksen voi katsoa heijastavan kahta näkökulmaa ja
liittävän ne yhteen. Nämä ovat kasvun taloustieteen (kasvuteorian)
näkökulma ja poliittisen taloustieteen näkökulma. Näistä kumpikin
on korostunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Erityisesti Euroopan talouksien sodanjälkeistä kasvua on tutkittu aktiivisesti tarkoituksella parantaa ymmärrystä sen luonteesta. On tehty
yleisiä kasvuprosessia selittäviä ja useita maita koskevia vertailututkimuksia, jotka ovat saaneet paljon hyötyä kasvuteorian tuloksista.
Samoin on tehty yksittäisiä maita koskevia tutkimuksia, jotka ovat
korostaneet ajallisia ja institutionaalisia näkökohtia. Bart van Arkin
ja Nicholas Craftsin mukaan analyysit eivät perustu vain sovellettuun
taloustieteeseen vaan myös taloushistoriaan.
Torsten Perssonin ja Gianni Tabellinin mukaan poliittinen taloustiede (political economics) puolestaan haluaa selittää talouspolitiikkaa
moderneissa demokratioissa: mikä määrää uudelleenjakopolitiikan
laajuuden ja muodot, julkisten hyödykkeiden määrän ja laadun, verotuksen määrän eri veropohjilla, julkisen sektorin alijäämän, korruption laajuuden, työmarkkinasäätelyn rakenteen jne. suhdannesyklin tai vaalikauden aikana. Etsittäessä vastausta näihin kysymyksiin
liikutaan valtio-opin ja taloustieteen rajoilla. Tutkimuksen kohteena
ovat kollektiivinen valinta ja poliittiset instituutiot. Halutaan ymmärtää, kuinka poliittiset päätökset tehdään, mitkä ovat päätöksentekijäin kannusteet ja rajoitteet päätöksiä tehtäessä, ja kuinka politiikkaristiriidat ratkaistaan. Viime kädessä kuitenkin ollaan kiinnostuneita
politiikkapäätösten seurauksista.

	
	

	
	

Useita tällaisia on julkaistu mm. Bart van Arkin ja Nicholas Craftsin toimittamassa kirjassa ”Quantitative aspects of the post-war economic growth” (Quantitative
aspects…..1996).
Tällaisia on julkaistu mm. Nicholas Craftsin ja Gianni Toniolon toimittamassa
kirjassa ”Economic Growth in Europe since 1945” (Economic Growth ….1996).
Laajasti Euroopan talouksien kehitystä pitkällä aikavälillä käsittelevä teos on E.
Damsgaard Hansenin kirja ”European Economic History” (Damsgaard Hansen
2001).
Quantitative aspects .…., xxi–xxii.
Persson – Tabellini 2000, 1–2.
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Tämän tutkimuksen ja näiden kahden näkökulman yhteyksiä voidaan
hahmottaa kaavion 2.1. avulla:
Kaavio 2.1.

Tutkimuksen viitekehikko

Kasvun taloustiede (kasvuteoria)

Poliittinen taloustiede

Talouden kasvu

Preferenssit

Kasvu- ja rakennepolitiikka

Taloudellisen kasvun
tekijät

Tavoitteet ja
poliittiset linjaukset

Kasvun taloustiede tutkii taloudellista kasvua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Eräänä osatekijänä tässä prosessissa on myös julkisen vallan
harjoittama politiikka. Näitä yhteyksiä kuvaa kaavion vasemmanpuoleinen osa. Poliittisen taloustieteen lähtökohtana ovat puolestaan
poliittiset preferenssit sekä se, miten ne poliittisen prosessin kautta
heijastuvat edelleen konkreettisiksi tavoitteiksi ja politiikkalinjauksiksi. Taloudellinen kasvu vaikuttaa myös preferensseihin, mutta kun
preferenssien muotoutumista ei tässä tutkimuksessa käsitellä, tätä
yhteyttä ei ole otettu viitekehikkoon. Tavoitteet ja politiikkalinjaukset näkyvät lopulta julkisen vallan käytännössä harjoittamana politiikkana. Tätä prosessia kuvaa kaavion oikeanpuoleinen osa. Näiden
lähestymistapojen yhteisenä osana on kaaviossa julkisen vallan harjoittama kasvu- ja rakennepolitiikka.



Kasvuteoria on tutkimuksen taustana siinä mielessä, että halutaan
arvioida sitä, millä tavoin taloustieteessä eri aikoina vallinneet näkemykset kasvun taustatekijöistä ovat vaikuttaneet kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaan. Tarkoituksena ei ole ollut tehdä analyysia
Suomen talouden kasvuun vaikuttaneista tekijöistä. Näitä tekijöitä
on selvittänyt mm. Pekka Tiainen väitöskirjassaan ”Taloudellisen
kasvun tekijät. Työvoiman, pääoman ja kokonaistuottavuuden osuus
vuosina 1900–90.” Käsillä olevan tutkimuksen kannalta Tiaisen tutkimuksen näkökulma on hyvin rajoittunut, sillä tässä kansantalouden
kasvuun ja rakennemuutoksiin vaikuttaneita tekijöitä tarkastellaan
huomattavasti monipuolisemmin. Näkemykset kansantalouden kasvuun vaikuttavista tekijöistä ovat Tiaisen tutkimuksen valmistumisen
jälkeen monipuolistuneet ja ristiriitaistuneet niin tutkimuksen edistymisen kuin kasvuprosessin luonteen muuttumisen vuoksi. Näitä kysymyksiä tarkastellaan lähemmin luvussa 5.3.3.
Tutkimus konkretisoi hallitusten kasvu- ja rakennepoliittiset tavoitteet ja linjaukset hallitusohjelmien sekä kasvu- ja rakennepolitiikan
valmisteluaineiston avulla. Tutkimuksen erityisenä tavoitteena on
arvioida tältä pohjalta, minkälaista kasvu- ja rakennepolitiikkaa Suomen hallitukset tarkastelujaksona harjoittivat ja voidaanko sitä esim.
jäsentää erilaisiin jaksoihin. Kun tutkimuksen tarkasteluväli on lähes
40 vuotta, monet asiat muuttuivat tutkimuksen peittämänä aikana.
Suomen talous ja sen toimintaympäristö muuttuivat radikaalisti. Samaan aikaan muuttuivat myös kasvuteoreettinen ajattelu sekä muissa
maissa harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka. Tutkimuksessa arvioidaan, millä tavoin nämä seikat vaikuttivat Suomessa harjoitettuun
politiikkaan. Aikaperspektiivi tuo tutkimukseen taloushistoriallisen
näkökulman. Näkökulma on laajempi kuin kasvuteorian näkökulma
myös sikäli, että kasvuteoriassa huomiota kiinnitetään yleensä vain
sellaisiin julkisen talouden osa-alueisiin, joita voidaan pitää tärkeimpinä taloudellisen kasvun kannalta.
Tutkimuksessa on kaksi kohdealuetta. Tutkimuksen kattamia alueita
kuvaa kaavio 2.2. Ylempi alue A. tarkastelee harjoitetun politiikan
linjauksia, ts. sitä, minkälaista kasvu- ja rakennepolitiikkaa tarkaste	

Tiainen 1994.
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lukautena harjoitettiin. Koska harjoitettu politiikan linja on läheisesti yhteydessä talouden muutoksiin ja ongelmiin, samalla käsitellään
myös tätä ongelmakenttää. Alempi alue B. puolestaan tarkastelee harjoitetun politiikan taustana olleen ajattelun muuttumista ajan myötä,
ts. kysymyksiä, joilla ei ole välitöntä yhteyttä talouden ajankohtaisiin
ongelmiin.
Kaavio 2.2.

Tutkimuksen kohdealueet

A. Kasvu- ja rakennepolitiikan muotoutuminen hallituskaudella
Tavoitteet sekä kasvu- ja
rakennepoliittiset linjaukset

Kauppapolitiikan
linjat

Kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelu

Hallitusohjelma

Harjoitettu kasvu- ja
rakennepolitiikka

Talouden muutokset
ja ongelmat

B. Kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun muutosten taustatekijät
Poliittiset muutokset
Kasvu- ja rakennepoliittiset linjaukset

Ulkomaiset vaikutteet
Taloustieteellisen
ajattelun muutokset
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Kohdealueen A. lähtökohtana on kaavion 2.1. oikeanpuoleinen osa.
Se kuvaa kasvu- ja rakennepolitiikan muotoutumista yhden hallituskauden aikana. Hallituksen tavoitteet ja politiikan linjaukset esitetään hallitusohjelmassa. Näiden pohjalta arvioidaan kunkin hallituksen kasvu- ja rakennepolitiikka. Tätä arvioitaessa käytetään hyväksi
myös erilaista hallinnossa laadittua kasvu- ja rakennepolitiikan valmisteluaineistoa. Tätä aineistoa on voitu valmistella hallitusohjelmaan liittyen tai siitä riippumatta.
Kauppapolitiikka ei varsinaisesti ole tämän tutkimuksen kohteena.
Hallitusohjelmien kauppapoliittiset linjaukset olivat yleensä hyvin
suppeita ja yleisiä. Kansainväliseen työnjakoon osallistuminen ja
ulkomaankauppapolitiikan linja vaikuttavat kuitenkin harjoitettavan kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan niin vahvasti, ettei niitä voida sivuuttaa. Kauppapoliittisten valintojen sisältönä ovat osin olleet
kasvu- ja rakennepoliittiset tavoitteet. Kasvu- ja rakennepolitiikan
puolestaan on ollut luotava edellytyksiä Suomen talouden selviytymiseen ulkomaankaupan avautuessa ja muun kansainvälisen kanssakäymisen lisääntyessä kauppapoliittisten valintojen seurauksena. Tämän vuoksi tutkimuksessa kuvataan Suomen kauppapolitiikan linjaa
taustaksi kasvu- ja rakennepolitiikan tarkastelulle.
Harjoitettava kasvu- ja rakennepolitiikka vaikuttaa omalta osaltaan
talouden kehitykseen erityisesti pitkällä aikavälillä. Siinä on otettava huomioon myös vallitseva taloudellinen tilanne. Toisaalta mm.
odottamattomat taloudellisen tilanteen muutokset voivat edellyttää
muutoksia harjoitettavaan politiikkaan. Taloudellinen tilanne joudutaan siten ottamaan huomioon sekä tavoitteissa ja kasvu- ja rakennepoliittisissa linjauksissa että harjoitettavassa käytännön politiikassa.
Kohdealuetta A. käsitellään luvuissa 3 ja 4.
Yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset aiheuttavat sen, että politiikan taustana olevassa ajattelussa tapahtuu muutoksia ajan myötä.
Kohdealueella B. tuodaan esiin tekijöitä, joiden voidaan arvioida aiheuttavan kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun muuttumista. Ensiksikin poliittiset muutokset voivat vaikuttaa mm. siihen, minkälaiseksi
julkisen sektorin roolin halutaan muodostuvan taloudessa ja miten
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sen uskotaan voivan edistää talouden kasvua. Toiseksi harjoitettavan
politiikan voidaan arvioida saavan vaikutteita myös muissa maissa
harjoitettavasta politiikasta. Tällöin ei siten ajatella ulkomaankaupan
kautta tulevia vaikutuksia, vaan ajattelutapojen ja talouspoliittisten
oppien heijastumista muista maista. Kolmanneksi näkemykset taloudelliseen kasvuun vaikuttavista tekijöistä muuttuvat taloudellisen
ajattelun ja taloustieteen kehittymisen myötä. Tutkimuksen toinen
kohdealue muodostuukin siitä, millä tavoin nämä kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttavat tekijät ovat muuttaneet kasvu- ja
rakennepolitiikan sisältöä. Näitä kysymyksiä käsitellään luvussa 5.
Paul A. Samuelsonin ja William D. Nordhausin mukaan taloudellinen kasvu voidaan määritellä maan potentiaalisen kokonaistuotannon suurenemiseksi. Potentiaalinen tuotanto puolestaan edustaa
maksimimäärää, jonka talous voi tuottaa säilyttäen samalla kohtuullisen hintavakauden. Simon Kuznets puolestaan määritteli taloudelliseksi kasvuksi bruttokansantuotteen reaalisen pysyvän kasvun henkeä kohden kirjassaan ”Modern Economic Growth. Rate, Structure
and Spread”. Riitta Hjerppe toteaa, että kansantuotteen reaalikasvu
on hyvä indikaattori, kun on tarpeen käyttää yhtä ainoaa taloudellisen kehityksen osoitinta. Hän toteaa kuitenkin, että pitkän aikavälin
tarkastelussa sen käsitteelliset rajoitukset on syytä ottaa huomioon.
Kansantuote kuvaa vain materiaalista elintasoa. Vaikka hyvinvoinnin
aineellinen kehitys on taloudellisen kehityksen keskeinen kohde, hyvinvointiin kuuluu muitakin, kuten henkisiä, kulttuurisia ja elinympäristön laatuun liittyviä tekijöitä. Kansantuote ei myöskään kuvaa
yhteiskuntakehityksen kannalta tärkeää tulojen jakautumista väestöryhmittäin, alueittain jne. Kansantalouden tilinpito koskee pääasiassa
talousyksiköiden välisiä markkinoilla tapahtuvia taloustoimia.10
Amartya Sen toteaa artikkelinsa ”Growth Economics: What and
Why?” johtopäätöksenä, että ”Kiinnostus reaalitulojen ja -tuotannon
kasvuun on asetettava paikalleen viime kädessä välineellisenä asiana, joka riippuu vahvasti sen roolista olennaisesti arvostetumpien
	
	
10

Samuelson – Nordhaus 1998, 375.
Kuznets 1996.
Hjerppe, Riitta 1988, 17–18.
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asioiden tukemisessa. Kysymys ”miksi” on siten tärkeä pitää mielessä, kun edistetään kasvua. Se voi johtaa toisenlaiseen näkemykseen taloudellisesta kasvusta.11 Mm. Elina Berghäll, Teuvo Junka ja
Jaakko Kiander ovat kuitenkin todenneet, että erilaiset hyvinvointia
kuvaavat indikaattorit korreloivat positiivisesti henkeä kohti lasketun
tuotannon tason kanssa. Vaikka kasvu tai tuotannon korkea taso ei
sinänsä riitä tuottamaan onnea tai hyvinvointia, kohtuullisen hyvinvoinnin tason turvaaminen edellyttää riittävää aineellisen tuotannon
tasoa.12
Tämän tutkimuksen kannalta ei ole väliä, mitä edellä mainittua taloudellisen kasvun määritelmää käytetään. Tässä tutkimuksessa ei
myöskään käytetä yleensä kasvupolitiikan käsitettä, vaan sen sijaan
puhutaan kasvu- ja rakennepolitiikasta luvussa 2.2. tarkasteltavista
syistä. Taloudellisen kasvun edistämisen nähtiin usein vaativan erityisesti keinoja, jotka kohdistuivat talouden rakenteisiin ja edistivät
niiden muutosta.
Moshe Syrquinin mukaan rakennemuutos on keskeisessä asemassa
modernissa taloudellisessa kasvussa ja sen tutkiminen vaatii määritelmällisesti disaggregointia. Kasvu ja rakennemuutos ovat vahvasti
riippuvuussuhteessa keskenään. Syrquinin mukaan jotkut kirjoittajat
viittaavat keskinäiseen yhteyteen, kun taas toisten mukaan rakennemuutokset ovat jatkuvan kasvun välttämätön ehto. Niiden voidaan
ajatella olevan seurausta esim. tarjonnan ja/tai kysynnän tai teknologian muutoksista.13
Maddisonin mukaan kuitenkin siirtymään matalan tuottavuuden
aloilta korkean tuottavuuden aloille liittyy lähes aina fyysisen pääomakannan lisäys, taitojen, koulutuksen tai organisaation paraneminen tai ulkomaankaupan avoimuuden kasvu. Sen vuoksi tulisi olla
varovainen, jotta vältettäisiin kaksinkertainen laskenta mitattaessa
rakennemuutosten vaikutusta.14
11
12
13
14

Sen 1994, 367.
Berghäll – Junka – Kiander 2006, 4.
Syrquin 1994, 5.
Maddison 1995, 40.
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Myös Riitta Hjerppe korosti, että rakennemuutos kuuluu kasvuun,
sillä taloudelliseen kasvuun on liittynyt tuotannon ja väestön lisääntyminen, tuotantorakenteen ja voimavarojen käytön muutos sekä
työnjaon eriytyminen. Rakennemuutoksen aiheuttavat tekijät ovat
hänen mukaansa tiivistettävissä kysynnän muutoksiksi ja tuottavuuskehityksen eroiksi sekä näihin liittyviksi suhteellisten hintojen
muutoksiksi eri toimialoilla. Ulkomaankaupan kautta komparatiiviset edut joidenkin tuotteiden tuottamisessa saattavat vielä voimistaa
rakennemuutosta.15

2.2.

Kasvu- ja rakennepolitiikan käsitteen perustelut

Tässä tutkimuksessa käytetään kansantalouden kasvuun ja rakennemuutoksiin vaikuttavasta politiikasta nimeä ”kasvu- ja rakennepolitiikka” siksi, että sen voi katsoa parhaiten peittävän tarkasteltavan
alueen koko tarkastelukautena. Asiayhteydestä riippuen käytetään
myös termejä ”kasvupolitiikka” tai ”rakennepolitiikka”. Tämä on
perusteltua siksi, että tarkastelukauden alussa puhuttiin kasvupolitiikasta, mutta 1970-luvulta lähtien lähinnä rakennepolitiikasta. Tarkastelukauden loppupuolella puhuttiin rakennepolitiikan ohella rakenneuudistuksista, koska politiikassa korostui pyrkimys talouselämän
toimintamekanismien muuttamiseen (ks. tarkemmin luku 4.1.). Terminologian muuttuminen näyttäisi olleen yhteydessä politiikan sisällön ja painotusten muuttumiseen.
Vaikka talouden kasvu oli aiemminkin talouspolitiikan tavoitteena,
kasvupolitiikka eksplisiittisenä käsitteenä alkoi esiintyä talouspoliittisissa dokumenteissa Suomessa vasta 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Myös hallitusohjelmissa alkoi näkyä 1960-luvulla pyrkimys
taloudellisen kasvun edistämiseen. Kasvupoliittinen ajattelu korostui
mm. v. 1964 julkaistussa talousneuvoston mietinnössä lähivuosien
kasvupolitiikasta, jonka suosituksia silloinen hallitus pyrki vakavasti
toteuttamaan siten, että se käsitteli ne huolellisesti ja lähetti tarvittaessa jatkovalmisteluun. Aktiivisen ja systemaattisen kasvupolitiikan
15

Asiaa käsittelee tarkemmin Riitta Hjerppen kirjan luku 4. (Rakennemuutos kuuluu
kasvuun). Hjerppe, Riitta 1988, 57–83.
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vaatimuksen katsottiin johtuvan ennen kaikkea siitä, että huomattava
osa yhteiskunnan tulo- ja pääomavirroista kanavoitui julkisen sektorin (laajasti ymmärrettynä) kautta.16 Julkisella sektorilla oli siten
suuri vaikutus yhteiskunnan tulojen jakautumiseen sekä tuotannontekijäin käyttöön ja niiden suuntautumiseen.17
Taloudellisen kasvun tavoitteeseen liitettiin tuolloin kuten myöhemminkin monia muita tavoitteita kuten korkea ja tasainen työllisyys,
vakaa rahanarvo ja kansantalouden kyky vastata ulkomaisista maksusitoumuksista. Tuolloinkin kansantalouden perustana oli markkinatalouden mekanismin säätelemä yrityssektori, joten talouden kasvun
katsottiin riippuvan merkittävästi siitä, miten tehokkaasti yritykset
toimivat. Julkinen sektori puuttui kuitenkin monin tavoin ja eriasteisesti talouselämän eri lohkojen toimintaan. Erik Dahmen nimittääkin
Suomen silloista taloutta puitetaloudeksi kirjassaan ” Suomen taloudellinen kehitys ja talouspolitiikka”.18
1970-luvun alussa tilanne muuttui. Oli alettu keskustella mm. kasvun rajoista, koska oli alkanut esiintyä näkemyksiä, että talouden
kasvu jatkuessaan voisi johtaa ainakin joidenkin luonnonvarojen
ehtymiseen ja luonnon köyhtymiseen. Näitä ongelmia korosti mm.
ns. Rooman klubin raportti.19 Myös luottamus markkinamekanismin
kykyyn ohjata tuotantoresursseja tarkoituksenmukaisella tavalla oli
alkanut heiketä. Kasvupolitiikan sijaan alettiin puhua yhä enemmän
rakennepolitiikasta, mikä osoittaa, että rakennetekijöitä alettiin pitää
entistä tärkeämpinä. Taloudellisen suunnittelukeskuksen julkaisussa
v. 1972 ”Suomen kansantalouden kehitysmahdollisuudet vuoteen
1980” talouspolitiikkaa koskeva luku on jo otsikoitu ”Rakennepolitiikan hahmotus 1980-luvulle”.20 Kasvupolitiikkaa ei terminä etenkään 1970-luvun alkupuolella enää paljonkaan käytetty.
16
17

18
19
20

Talousneuvosto 1964, 9.
Nykyperspektiivistä katsoen julkisen sektorin koko sinänsä ei ollut tuolloin suuri.
Sen sijaan julkisen vallan ohjailun ja säätelyn vaikutus talouteen oli selvästi nykyistä suurempi (ks. luku 4.5.1.). Näitä kysymyksiä tarkastellaan lähemmin luvussa 4.
Dahmen 1963, 16.
Meadows ym. 1972.
Taloudellinen suunnittelukeskus 1972.
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Syynä tähän kehitykseen oli myös se, että tavaroiden ja palvelusten
kysynnän rakenteen muuttuessa, teknologian edistyessä ja talouden
rakenteen monipuolistuessa talouteen alkoi syntyä yhä enemmän erilaisia rakenneongelmia. Sodanjälkeinen työpanosten, pääomapanosten ja muiden tuotantopanosten lisäämiseen perustunut ekstensiivinen
kasvu alkoi muuttua vähitellen yhä enemmän intensiiviseksi tuotantopanosten entistä tehokkaampaan käyttöön perustuvaksi kasvuksi.
Jotkut alat törmäsivät yhä pahempiin kasvun esteisiin ja joidenkin
toimialojen työllisyys supistui. Ulkomaankaupan vapautuminen heikensi kannattavan tuotannon edellytyksiä joillakin aloilla ja laajensi
niitä puolestaan toisilla aloilla.
Kasvupolitiikka-termin käyttö alkoi yleistyä uudelleen 1970- ja
1980-lukujen vaihteessa, sillä 1980-luvulla kehitys sai uusia piirteitä. Lähtökohtana oli 1970-luvun loppupuolen heikko taloudellinen
kehitys monissa maissa, erityisesti hidas kasvu yhdistyneenä korkeaan inflaatioon (stagflaatio). Työttömyys ja julkisen talouden alijäämä näyttivät myös muodostuneen rakenteellisiksi ongelmiksi useissa
maissa, sillä ne pysyivät korkeina myös talouden elvyttyä. Näitä ongelmia koskeva keskustelu vilkastui OECD-maiden piirissä 1980-luvun alussa.
Tämä synnytti keskustelua siitä, toimivatko markkinat tehokkaasti.
OECD:n mukaan markkinoiden toimintaa haittasivat mm. julkisen
vallan kasvanut rooli, korporatismi, kilpailun rajoitukset sekä talouselämän monopolistiset ilmiöt. Näiden katsottiin voineen haitata
hintajärjestelmän sekä taloudellisten kannustemekanismien toimintaa. Tämän vuoksi alettiinkin arvioida sitä, millainen rooli erilaisilla
rakenteellisilla jäykkyyksillä ja vinoumilla oli pyrittäessä ei-inflatoriseen kasvuun ja korkeaan työllisyyteen. Tavoitteeksi tuli identifioida tarvittavia rakenneuudistuksia kansantalouksien suorituskyvyn
parantamiseksi.21 OECD-alueella oli aloitettu laajoja rakenneuudistuksia, joiden tarkoituksena oli tehdä taloudet avoimemmiksi, joustavammiksi ja alttiimmiksi markkinavoimille. Jan-Erik Stostad toteaa
v. 2000, että mikrotaloudelliset uudistukset ovat olleet tärkeällä si21

OECD 1991.
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jalla teollisuusmaissa viimeisten 10–20 vuoden ajan.22 Ne painoivat
leimansa myös Suomessa harjoitettuun rakennepolitiikkaan etenkin
1990-luvulla, kuten luvusta 4 käy ilmi.
OECD:n mukaan rakenneuudistusten aloittaminen teki OECDtaloudet tehokkaammiksi, joustavammiksi ja kilpailukykyisemmiksi
joillakin alueilla, kokonaistuottavuuden kasvun putoaminen pysähtyi
ja se kääntyi jopa nousuun joissakin maissa.23
Rakenneuudistukset ovat osa rakennepolitiikkaa. Stostadin mukaan
rakennepolitiikan käsitteellä ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Stostad pitää käsitettä laajana talouspolitiikan alueena, joka
koostuu suuresta joukosta mikrotaloudellisia interventioita, joita hallitukset tekevät talouteen. Rakennepolitiikan kenttä täydentää tämän
tulkinnan mukaan makropolitiikan kenttää, ja sen päätavoitteina on
nostaa potentiaalista bruttokansantuotetta sekä lisätä talouden joustavuutta.24
Näyttää siten siltä, että politiikan painotukset muuttuivat ajan kuluessa merkittävästi, koska talouden kehitys sai uusia piirteitä ja ongelmat muuttivat muotoaan. Kasvu- ja rakennepolitiikka pystyy terminä
kuvaamaan koko tarkastelujaksolla harjoitettua politiikkaa.

2.3.

Kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöön liittyviä
näkökohtia

Kasvu- ja rakennepolitiikkaan katsotaan kuuluvan niiden talouspoliittisten keinojen käyttö, joilla halutaan vaikuttaa ensi sijassa talouden pitkän ajan kehitykseen eikä niinkään talouden lyhyen ajan
vaihteluihin. Tämä politiikka koostuu eri elinkeinoihin kohdistuvasta
elinkeinopolitiikasta, tuotannontekijöihin kohdistuvasta politiikasta
sekä talouden instituutioihin ja toimintamekanismeihin kohdistuvas22
23
24

Stostad 2000, 9.
Rakenneuudistusten sisältöä on raportoitu mm. julkaisuissa ”Structural Adjustment and Economic Performance” (OECD 1987) ja ”Economies in Transition”
(OECD 1989).
Stostad, 10.
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ta politiikasta. Kasvu- ja rakennepolitiikan ensisijaisena tavoitteena on edistää voimavarojen kasvua ja kohdentumista sekä helpottaa
kansantalouden rakennemuutosten toteutumista talouden suotuisaa
pitkän ajan kehitystä tukevalla tavalla.
Talouspoliittisia toimia kuitenkin voitiin myös käyttää muutosten hidastamiseen esim. poliittisista syistä tai muutoksiin usein välttämättä
liittyvien sopeutumisongelmien ja -kustannusten pienentämiseksi.
Samoin niillä voitiin yrittää vähentää tilapäisiksi arvioituja ongelmia.
Tässä tutkimuksessa käsitellään jonkin verran myös näitä kysymyksiä. Tosin on mahdollista, että kaikki päätöksentekijät eivät kokeneet
tällaisia toimia kasvua hidastaviksi esim. siksi, että heikkotuottoisessa työssä olevalla työpanoksella ei arvioitu olevan vaihtoehtoista
käyttöä muualla kansantaloudessa. Työ oli myös tärkeä sosiaalipolitiikan väline.
Kasvu- ja rakennepolitiikka on tässä tutkimuksessa käsitetty varsin
laajasti. Kasvu- ja rakennepolitiikkaan kuuluu allokaatiopolitiikka,
ts. se, miten tuotannontekijöiden suuntautumista talouspolitiikan pitkän ajan tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan edistää. Allokaatiopolitiikan osana pitkällä aikavälillä on tuotannontekijöiden kehittäminen
toivottua allokaatiota tukevasti, mm. koulutuspolitiikka. Tarkastelu
kohdistuu osin myös politiikkalohkoihin (mm. hyvinvointipolitiikkaan), joita ei yleensä mielletä kasvu- ja rakennepolitiikan osiksi.
Näin on tehty siksi, että näillä lohkoilla tehdyt ratkaisut vaikuttavat
myös kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaan.
Kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjan muutokset heijastuivat yhteiskuntapolitiikan monille lohkoille. Monilla näillä lohkoilla tehtävillä
linjauksilla ja päätöksillä, joita ei tehdä ensisijaisesti taloudellisin perustein, on paljon vaikutusta myös talouden pitkän ajan kehitykseen,
joten myös ne katsotaan osaksi kasvu- ja rakennepolitiikkaa. Kuten
todettiin, eri lohkoilla harjoitettua politiikkaa ei kuitenkaan tarkastella yleisesti, vaan eri lohkojen painotuksia ja politiikan sisältöä
arvioidaan vain kasvu- ja rakennepolitiikan taustaa vasten. Niiden
kokonaisarviointi vaatii laajempaa tarkastelukulmaa kuin tässä tutkimuksessa on.
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Kasvu- ja rakennepolitiikkaan kuului elimellisenä osana maan kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehtiminen. Tulopolitiikan avulla
pyrittiin edistämään hinta- ja kustannustason säilymistä sellaisena,
että kansantalouden suotuisa kehitys ei vaarantuisi hintakilpailukyvyn menetyksen takia. Rakennekysymyksiin onkin usein sisällytetty
myös tulopoliittinen mekanismi, jonka avulla on pyritty edistämään
mainitun tavoitteen saavuttamista. Kuten edellä on todettu, tulopolitiikka on tässä nähty kuitenkin ensi sijassa finanssi- ja rahapolitiikkaan liittyvänä lyhyen ajan kysymyksenä. Se suljettiin tämän vuoksi
pääosin tarkastelun ulkopuolelle.
Tutkimuksen rajausta voidaan lähestyä myös talouspolitiikan keinojen kannalta. Jan Tinbergen jakoi talouspolitiikan keinot kolmeen
ryhmään: reformeihin, kvalitatiivisiin keinoihin ja kvantitatiivisiin
keinoihin.25 Reformit, jotka muuttavat talouselämän toiminnan perusteita tai sääntöjä, ovat vaikutuksiltaan suurimpia. Kvalitatiivisilla keinoilla Tinbergen tarkoittaa vähemmän olennaisia muutoksia
talouselämän toimintaedellytyksissä. Kvantitatiivisella politiikalla
muutetaan talouspolitiikan keinomuuttujien arvoja. Tämä on eniten
käytetty ja vähiten kunnianhimoinen politiikan muoto, jota käytetään
erityisesti suhdannepolitiikassa tasaamaan talouden nopeita vaihteluita. Tosin suuri kvantitatiivinen muutos voi vaikutuksiltaan joskus
olla suurenkin reformin vaikutusten luokkaa, esim. silloin kun kyseessä on huomattava valuuttakurssin muutos. Lisäksi suhteellisen
pienetkin usein toistuvat samansuuntaiset kvantitatiiviset politiikkamuutokset voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa selvästi myös talouselämän toiminnan perusteisiin. Esimerkki tästä on veroasteen vähittäinen nousu tarkastelujaksona. Vaikka pääpaino tässä tutkimuksessa
on reformeissa ja kvalitatiivisessa politiikassa, tämäntyyppisiä kvantitatiivisia muutoksia ei voida jättää huomiotta.
Kun tämän työn tarkoituksena on selvittää Suomessa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä sekä politiikan sisältöön ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä, tutkimusalue jää em. rajauksista huolimatta
huomattavan laajaksi. Yhteiskunta- ja talouspolitiikassa tehtiin jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttivat kansantalouden kasvu- ja rakenne25

Tinbergen 1966, xvii–xxvi.
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kehitykseen. Näistä useimpien vaikutus yksinään voi olla marginaalinen, mutta yhdessä ne muodostivat kokonaisuuden, jonka vaikutus
oli merkittävä. Tutkimuksessa ei pyritä arvioimaan niinkään yksittäisiä päätöksiä, vaan niistä muodostuvaa kokonaislinjaa. Yksittäisiä
päätöksiä tarkastellaan vain, mikäli niiden vaikutuksen kokonaistasolla arvioidaan olleen huomattava.
Talouspolitiikan suunnittelukausi jaettiin tarkastelukautena yleisesti
lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan suunnitteluun. Tutkimuksen rajausta voidaankin arvioida myös tarkasteluaikavälistä lähtien. Tyypillisesti käytetyt talouspolitiikan suunnitteluaikavälit olivat tarkastelukautena:
Lyhyt		
1–2 vuotta
Keskipitkä
4–7 vuotta
Pitkä		
10–30 vuotta
Tällaista jaottelua eri kausiin voidaan pitää ongelmien yksinkertaistamisena, ts. laajojen monimutkaisten ongelmien lohkomisena helpommin hallittavissa oleviin osiin. Tällainen jako muotoutui käytännön kokemuksista ja sen syntyyn vaikuttivat monet näkökohdat. Leif
Johansenin mukaan tällaisia tekijöitä olivat:26
1. Teknologia. Lyhyen ajan tarkastelussa on selvää, että tuotantotoiminta tapahtuu pääosin jo olemassaolevan tuotantokoneiston avulla. Kysymys on lähinnä sen käyttöasteesta, mihin vaikutetaan säätelemällä kokonaiskysyntää ja sen komponentteja. Keskipitkällä
aikavälillä myös uudella tuotantokapasiteetilla on merkitystä, ts.
investointien kapasiteettia luovat vaikutukset on otettava huomioon. Kuitenkin osa kapasiteetin lisäyksistä perustuu jo tehtyihin
päätöksiin ja pääosin tuotanto perustuu olemassaolevaan ja tunnettuun pääomahyödykkeisiin sisältyvään teknologiaan. Talouden
rakenne ei myöskään muutu dramaattisesti. Todella pitkän ajan
suunnittelussa nämä rajoitteet eivät enää päde. Huomattava osa
tuotantokoneistoa korvataan uusilla välineillä ja tekniikalla, joiden kehittely voi jakson alussa olla vasta aivan alkuvaiheessa.
26

Johansen 1977, 205–207.
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2. Talouden tasapaino ja tasapainottomuudet. Kaikkina aikoina taloudessa on ollut erilaisia tasapainottomuuksia, kuten työttömyys,
ulkomaankaupan ja/tai julkisen talouden alijäämä, inflaatio, alueelliset epätasapainot jne. Joitakin tasapainottomuuksia voidaan
tietyissä rajoissa korjata lyhyellä aikavälillä kysynnän säätelyllä,
kun taas jotkut ”rakenteelliset” tasapainottomuudet (esim. rakenteellinen työttömyys) vaativat ainakin keskipitkän ajan tarkastelua. Monet ongelmat (esim. eläkevarojen riittävyys, energiahuollon kestävyys, ympäristökysymykset) vaativat pitkän aikavälin
tarkastelua, jonka avulla pyritään etsimään sellaisia toimintalinjoja, joiden avulla voidaan saavuttaa toivottu kehitys.
3. Operationaalisuus. Talouspolitiikan valmistelun tulee olla operationaalista siinä mielessä, että se johtaa konkreettisiin päätöksiin.
Käytännössä useimmat päätökset tehdään lyhyen ajan valmisteluun liittyen. Keskipitkän ja pitkän ajan ohjelmat eivät välttämättä
ole täysin operationaalisia, sillä usein ne ovat tähän liian aggregatiivisia. Niillä on usein tarkoitus antaa taustaa ja suuntalinjoja
päätöksille. Erityisesti tämä koskee pitkän aikavälin tarkastelua,
sillä siinä usein erilaisilla projektioilla pyritään vain antamaan käsitystä pitkän aikavälin kehityssuunnista ja ongelmista liittämättä
niitä käytännön päätöksentekoon.
4. Tiedolliset näkökohdat ja arvostukset. Nykyhetkestä ja lähitulevaisuudesta tiedetään enemmän kuin kaukaisemmasta tulevaisuudesta esim. mitä tulee teknologiaan, väestökehitykseen tai maailmanmarkkinakehitykseen. Tähän voidaan lisätä myös preferenssit. Vaikka voi olla vaikeaa tehdä tulevaisuutta koskevia valintoja,
vielä vaikeampaa on arvioida preferenssien muutoksia. Päättäjät
vaihtuvat ja arvostukset voivat muuttua. Myös tämä seikka puoltaa sitä, että mitä pitemmän ajan ohjelmia laaditaan, sitä ehdollisempia ja yleispiirteisempiä niiden tulisi olla.
Oli siten hyviä perusteita sille, että laadittiin lyhyen, keskipitkän ja
pitkän ajan ohjelmia ja politiikkalinjauksia, jotka olivat muodoltaan
ja ominaisuuksiltaan erilaisia. Vaikka suunnitteluhorisontti olisikin
pitkä, pitkän ajan ohjelmien toteuttaminen vaikuttaa kansantalouden
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lyhyen ajan kehitykseen. Siten perimmältään kaikki aikavälit kuvaavat saman kehityskulun eri osia. Julkisen vallan toimet – kuten
verotus ja menotalous – vaikuttavat kansantalouteen sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä. Kasvu- ja rakennepolitiikassa ei huomiota
kiinnitetä julkisten menojen tai verotuksen muutoksista aiheutuvaan
kysynnän ja tuotannon lyhyen aikavälin muutoksiin, vaan menojen
suuntautumisesta ja tasosta sekä verotuksen rakenteesta ja tasosta aiheutuviin pitemmän ajan vaikutuksiin. Tällöin jouduttiin usein punnitsemaan esimerkiksi keskenään ristiriitaisia talouden tehokkuuden
ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksia. Korkea verotus
voi lisätä esim. sosiaalipolitiikan voimavaroja, mutta voi samalla
heikentää talouden suorituskykyä.
Tässä tutkimuksessa pääpaino on keskipitkän ajan politiikan tarkastelulla, koska tämä aikaväli katsottiin tarkastelukautena harjoitetussa
talouspolitiikassa toisaalta riittävän pitkäksi kasvu- ja rakennepolitiikan linjojen hahmottelulle ja toisaalta riittävän operationaaliseksi siinä mielessä, että sillä oli verrattain läheinen yhteys talouspoliittiseen
päätöksentekoon. Tämä aikaväli edusti suurin piirtein hallitusohjelmien aikaperspektiiviä ja se oli valtaosassa tarkastelujaksoa käytössä
myös julkisen hallinnon keskeisissä suunnittelujärjestelmissä. Lisäksi suhdannekierto oli tarkastelukaudella suunnilleen tämän aikavälin
mittainen. Monien kasvu- ja rakennepoliittisten ongelmien (esim.
koulutukseen, infrastruktuuriin, energiaan ja ympäristöön liittyvien
ongelmien) käsittelyyn keskipitkä aikaväli on kuitenkin liian lyhyt.
Tämän vuoksi tarkastelua ei tässä tutkimuksessa rajata pelkästään tähän aikaväliin, vaan tutkimuksessa käytetään hyväksi myös sellaisia
pitemmän aikavälin arvioita, joiden arvioidaan olleen tärkeää harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan tausta-aineistoa.

2.4.

Aikaisempi tutkimusalueeseen liittyvä
kirjallisuus

Suomen talouden rakenteesta ja kehityksestä sodanjälkeiseltä ajalta on kirjoitettu lukuisia arvioita ja analyyseja, mutta harjoitettua
talouspolitiikkaa (etenkin kasvu- ja rakennepolitiikkaa) koskeva
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aineisto on huomattavasti niukempaa. Käsillä olevan tutkimuksen
kannalta kiinnostavimpia ovat tutkimukset, joissa tarkastellaan ensi
sijassa talouden pitkän ajan kehityslinjoja eikä niinkään sen lyhyen
ajan vaihteluita.
Monipuolisesti Suomen talouden kehitystä valottava teos on kirjasarja ”Suomen taloushistoria 1–3”, joka käsittelee Suomen talouden
kehitystä vuoteen 1980 asti.27 Teoksen kirjoittamiseen osallistui huomattava määrä tutkijoita. Kehitystä tarkastellaan pääasiassa elinkeinoittain. Harjoitettua politiikkaa arvioidaan etenkin käsillä olevan
tutkimuksen peittämän alueen osalta kuitenkin vain hyvin niukasti.
Muutamaa vuotta myöhemmin ilmestyi toinen Suomen talouden
pitkän ajan kehitystä laajasti valottava teos, Riitta Hjerppen kirja
”Suomen talous 1860–1985: kasvu ja rakennemuutos”.28 Siinä tarkastellaan talouden pitkän ajan kasvua historiallisen kansantalouden
tilinpidon pohjalta. Myös tässä talouspolitiikan roolin tarkastelu on
suhteellisen pieni.
Nämä kirjat antavat kuitenkin hyvää taustaa kasvu- ja rakennepolitiikan tarkastelulle, etenkin kun ne sisältävät paljon kvantitatiivista
tietoa talouden kasvusta ja rakennemuutoksista. Suomen taloushistoriaan sisältyy osana 3 laaja tilastoliite. Hjerppen kirja sisältää laajat
ja yksityiskohtaiset tiedot talouden kehityksestä.
1990-luvun alkuvuosiin saakka talouden kasvua ja rakennemuutoksia
tarkastelee Susanna Fellmanin ja Christian Lindholmin kirja ”Tillväxt, omvandling och kris: Finlands ekonomi efter 1945”.29 Kirjoittajat tarkastelevat Suomen talouden nopean rakennemuutoksen taustoja, joiksi he näkevät mm. teknologian kehittymisen ja demografiset
muutokset. Tässäkin teoksessa vain varsin lyhyesti sivutaan kasvu- ja
rakennepolitiikkaa.
Voimakkaimmin talouspoliittisesti suuntautunut teos on Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen kirja ”Suomen talouspolitiikan pitkä
27
28
29

Käsillä olevan tutkimuksen aikaa käsittelee osa 2 (1982), toim. Jorma Ahvenainen,
Erkki Pihkala ja Viljo Rasila.
Hjerppe, Riitta 1988.
Fellman – Lindholm 1997.
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linja”, joka valottaa hyvin monipuolisesti Suomessa harjoitetun talouspolitiikan periaatteita.30 Siinä tarkastellaan kuitenkin pääasiassa
makropolitiikkaa, kuten edellä on todettu. Kasvupolitiikkaan (lähinnä investointipolitiikkaan) huomio kohdistuu ennen muuta tarkasteltaessa Suomen toipumista sodasta, mitä ajanjaksoa taas käsillä olevassa tutkimuksessa ei käsitellä.
Pekka Tiainen erittelee väitöskirjassaan taloudellisen kasvun tekijöitä
Suomessa pitkällä (1900–90) aikavälillä ja kuvaa yksityiskohtaisesti taloudellisen kasvun kehityspiirteitä.31 Tutkimuksessa sovellettiin
kasvutilinpitoa lähtökohtana keskeisten kasvutekijöiden merkityksen
selvittäminen. Kasvutekijöitä ovat kolme päätuotantotekijää (työ,
pääoma ja maa), panoksiin kytkeytyvät laatutekijät sekä kokonaistuottavuus. Modernimpi vastaavaan aihepiiriin liittyvä tutkimus on
Elina Berghällin, Teuvo Junkan ja Jaakko Kianderin teos ”T & K,
tuottavuus ja taloudellinen kasvu”.32
Pekka Kuusen kirja ”1960-luvun sosiaalipolitiikka”33 on vahvasti
myös tarkastelujakson alun talouspoliittiseen ajatteluun vaikuttanut
teos. Kirja korostaa voimakkaasti taloudellisen kasvun merkitystä,
koska kasvu mahdollistaa tehokkaan sosiaalipolitiikan ja hyvien sosiaalisten olojen kehittämisen. Se oli osaltaan vaikuttamassa kasvupolitiikan läpimurtoon 1960-luvun alussa.
Professori Erik Dahmen Ruotsista laati 1960-luvun alussa Suomen
Pankin toimeksiannosta tutkimuksen Suomen talouden kehityksestä
ja talouspolitiikasta.34 Tämä oli sikäli poikkeuksellista, että tuohon
aikaan ei laajoja ulkopuolisia selvityksiä Suomen taloudesta laadittu. Dahmenin kirja paitsi selvittää Suomen talouden kehityspiirteitä
ennen muuta antaa kuvan senaikaisesta kasvupoliittisesta ajattelusta
sekä harjoitetun politiikan muuttamistarpeista. Se antoi paljon aineksia 1960-luvun kasvupoliittiselle keskustelulle.
30
31
32
33
34

Pekkarinen – Vartiainen 1993.
Tiainen 1994.
Berghäll ym. 2006.
Kuusi 1961.
Dahmen 1963.
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Samaan aihepiiriin liittyviä kotimaisia selvityksiä ovat talousohjelmakomitean mietintö35 sekä talousneuvoston mietintö lähivuosien
kasvupolitiikasta.36 Ne tähtäsivät tulevan politiikan linjan kartoittamiseen, minkä vuoksi ne antavat kuvan lähinnä ao. ajankohtien taloudellisten ongelmien luonteesta ja suosituksista niiden ratkaisemiseksi ja heijastavat ajankohdille tyypillistä talouspoliittista ajattelua.
Menneen kehityksen analyysi palveli tätä tarkoitusta. 1960-luvun
lopulta lähtien vastaavantyyppiset selvitykset yleistyivät eikä niiden
lukumäärän vuoksi enää ole syytä luetteloida niitä. Myöhemmissä
luvuissa niihin on viitattu tarvittavilta osin.
1960-luvun lopulla tehdyistä tutkimuksista on mainittava Veikko
Halmeen kirja ”Teollistuva Suomi”. Halme tarkasteli lähinnä sitä,
mitä edellytyksiä Suomessa on saada teollistumiseen uutta vauhtia
ja uusia teollisuuden yritystoiminnan voimatekijöitä. Teollistumista
hän piti taloudellisen kasvun avainkysymyksenä.37
Monet aihepiiriä koskevat tutkimukset on tehty tietystä näkökulmasta ja/tai ne koskevat tiettyä ajanjaksoa. Matti Pohjolan kirja ”Tehoton
pääoma”38 käsittelee erityisesti investointien suuntautumisen tarkoituksenmukaisuutta, joskin ottaa esiin muitakin kasvuun ja rakennemuutoksiin liittyviä tekijöitä, kuten koulutuksen. Paula ja Seppo
Tiihosen kirja ”Keskitetyn suunnittelun nousu ja tuho”39 tarkastelee
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän kehitystä 1960- ja 1970luvuilla. Pertti Kukkosen artikkeli ”Mitä on suomalainen tarjontatekijöiden talouspolitiikka”40 tarkastelee politiikan muuttumista 1970luvun lopulla. Paavo Okko tuo esiin institutionaalisten tekijöiden
merkityksen kirjoituksessaan ”Kasvun selitykset ja Suomen talouskasvu”.41

35
36
37
38
39
40
41

Talousohjelmakomitea 1960.
Talousneuvosto 1964.
Halme 1967.
Pohjola 1996.
Tiihonen – Tiihonen 1990.
Kukkonen 1982.
Okko 2003.
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Varsin monipuolinen tutkimus Suomen taloudesta on Pentti Vartian
ja Pekka Ylä-Anttilan v. 1992 julkaistu kirja ”Kansantalous 2017”,
joka tarkasteli kasvua ja rakennemuutoksia sekä eri kasvutekijöitä
1900-luvun aikana teoksessa esitettyjen kasvuskenaarioiden taustaksi. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, kuinka
voidaan taata taloudellisen kasvun jatkuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Tämän teoksen uudistettu versio ”Kansantalous 2021”
ilmestyi v. 1996.42
Pentti Puoskari käsittelee väitöskirjassaan talouden ja politiikan suhteita.43 Talouden ja politiikan vuorovaikutusta Suomessa on tutkinut
myös Martti Nyberg.44 Poliittisten muutosten vaikutusten arviointia
vaikeuttaa se, että Suomessa ei ole tapahtunut esim. hallituskoalitioissa sellaisia jyrkkiä muutoksia kuin esimerkiksi kaksipuoluemaissa, vaan olot ovat tässä suhteessa olleet verrattain stabiilit.
Talouspolitiikan toimintaympäristön muuttuminen 1980-luvulta alkaen sekä 1990-luvun alun lama herätti paljon mielenkiintoa myös
kasvu- ja rakennepolitiikkaa koskevaan tai sitä sivuavaan tutkimukseen. Suomalaisen talousmallin muuttumista tarkastelee mm. Anu
Kantolan kirja ”Markkinakuri ja managerivalta: poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun talouskriisissä”45, Seppo Lindblomin kirja
”Kansankodin tuolla puolen – hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden
tarkastelua”46 ja Samuli Skurnikin kirja ”Suomalaisen talousmallin
murros. Suljetusta sääntelytaloudesta kaksinapaiseen globaalitalouteen”.47 Kaikissa näissä aikaperspektiivi on huomattavasti lyhyempi kuin käsillä olevassa tutkimuksessa, sillä tarkastelun kohteena on
pääasiassa 1980- ja 1990-lukujen kehitys. Kasvu- ja rakennepolitiikan linjaa ei käsitellä samalla tavalla yksityiskohtaisesti kuin käsillä
olevassa tutkimuksessa. Tutkimusten näkökulmat ovat myös aivan
erilaiset sekä käsillä olevaan tutkimukseen verrattuna että keskenään.
1990-luvun lama synnytti runsaasti myös lamatutkimusta. Suomen
42
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45
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Vartia – Ylä-Anttila 1996.
Puoskari 1992.
Nyberg 1995 ja 2000.
Kantola 2002.
Lindblom 2002.
Skurnik 2005.
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Akatemia käynnisti vuonna 1997 laajan tutkimusohjelman 1990-luvun talouskriisistä. Mm. Jaakko Kianderin ja Pentti Vartian kirjassa
”Suuri lama”48 tulee vahvasti esiin myös rakennepoliittinen näkökulma.
Erityisen hyödyllistä taustamateriaalia tutkimukseen tarjoavat eri
osalohkoilla harjoitetun sektoripolitiikan kehityksen analyysit. Joidenkin lähtökohdat ovat käsillä olevaa tutkimusta vastaavat sikäli,
että niissä on pyritty osoittamaan harjoitetun sektoripolitiikan päälinjat. Ne eivät yleensä kata koko tämän tutkimuksen tarkastelukautta,
vaan useimmissa tapauksissa vain suhteellisen lyhyen ajanjakson.
Eräiltä lohkoilta tosin melko pitkän ajanjakson kattavia tutkimuksia
on käytettävissä. Maatalouspolitiikkaa tarkastelee Ilkka Kanasen tutkimus ”Muuttuva maatalous teollistuvassa Suomessa”.49 Metsäpolitiikan linjoista ovat kirjoittaneet Kullervo Kuusela (Metsän leiviskät.
Metsäsuunnittelu ja saavutukset 1947–1996)50 ja Pekka Ollonqvist
(Metsätalous ja talouspolitiikka Suomessa).51 Pentti Viita on kirjoittanut teollisuuspolitiikasta (Sodanjälkeistä teollisuuspolitiikkaa).52
Työvoimapolitiikasta ovat kirjoittaneet mm. Matti Sihto (Aktiivinen
työvoimapolitiikka)53 ja Juhana Vartiainen (The labour market in
Finland: institutions and outcomes).54 Koulutuspolitiikkaa käsittelevät Erik Allardt (Tieteen ja korkeakoululaitoksen kehitys keskeiseksi
yhteiskunnalliseksi laitokseksi)55 ja Osmo Lampinen (Suomen koulutusjärjestelmän kehitys).56 Sosiaalipolitiikkaa käsittelee mm. Olavi
Riihisen toimittama kirja ”Sosiaalipolitiikka 2017”.57 Veropolitiikan
linjoista on kirjoittanut Kari S. Tikka (Suomen verojärjestelmän kehityspiirteitä vuosina 1950–1990 ja Veropolitiikka).58 Sari Pekkala
on kuvannut aluepolitiikan kehityspiirteitä (Aluetalouden kehitys
48
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53
54
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Kiander – Vartia 1998.
Kananen 1984.
Kuusela 1999.
Ollonqvist 1996.
Viita 2002.
Sihto 1994.
Vartiainen 1998.
Allardt 1990.
Lampinen 1998.
Riihinen 1992.
Tikka 1990a ja 1990b.
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Suomessa, 1960–1998).59 Paavo Okko on tarkastellut aluekehitystä
ja aluepolitiikkaa sekä niiden suhdetta rakennemuutoksiin ja rakennepolitiikkaan useissa julkaisuissa.60
Kasvu- ja rakennepoliittinen näkökulma ei kaikissa näissä tutkimuksissa ole keskeinen ja vain poikkeustapauksissa ne peittävät koko
käsillä olevan tutkimuksen tarkastelukauden. Monet niistä ovat silti
hyvin hyödyllisiä tarkasteltaessa politiikan linjoja eri lohkoilla, kuten
luvusta 4. käy ilmi.

2.5.

Tutkimuksen lähdemateriaali

Tutkimuksessa käytetty lähdemateriaali voidaan luokitella seuraavasti:
– Hallitusohjelmat ja muut hallituksen kannanotot			
– Talouspoliittiset valmisteludokumentit			
– valtiovarainministeriön tai sitä lähellä olleiden elinten
laatimat		
– muualla hallinnossa laaditut
– Aikaisempi aihetta koskeva tutkimus
– Aikalaispuheenvuorot ja ajan talouspoliittinen keskustelu.
Tutkimuksen tärkeää aineistoa ovat tarkastelujaksona laaditut hallitusohjelmat.61 Luvussa 3.3. todetaan ne ohjelmat, joiden tavoitteet
ja linjaukset ovat riittävän pitkäjänteisiä otettaviksi tarkastelun kohteeksi. Ohjelmien tarkastelu vahvistaa käsitystä, että ulkomaankauppapolitiikkaa ja muita Suomen kansainväliseen taloudelliseen kanssakäymiseen liittyviä kysymyksiä ei tule käsitellä kasvu- ja rakennepoliittisena kysymyksenä, sillä tarkastelukaudella ulkopolitiikka ja
kauppapolitiikka kulkivat pääosin käsi kädessä eikä kauppapoliittisia
linjauksia yleensä käsitelty hallitusohjelmissa kovinkaan täsmällisesti.62 Niinpä nämä kysymykset nähdään tässä tutkimuksessa annettui59
60
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Pekkala 2000.
Mm. Okko 1978.
Nämä on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla http://www.valtioneuvosto.fi/
tietoa-valtioneuvostosta/hallitukset/hallitusohjelmat/fi.jsp. (haettu 15.10.2004).
Ks. luku 3.2.
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na puitteina, joihin kasvu- ja rakennepolitiikka oli sopeutettava. Tältä
alueelta ei tässä ole tehty itsenäistä tutkimusta, vaan pyritään käyttämään olemassa olevaa materiaalia hyväksi niin, että siinä heijastuisi
tämän tutkimuksen näkökulma.
Harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan linjoja ei arvioida yksistään
hallitusohjelmien perusteella. Hallitusohjelmien talouspoliittiset tavoitteet on lähes poikkeuksetta esitetty hyvin yleisesti. 1960-luvulla
ohjelmissa käytetty toimenpiteiden jäsentely oli heikko ja ohjelmat
olivat enemmänkin luettelo toimista, joita hallitus aikoi toteuttaa hallituskautensa aikana. 1970-luvun alusta lähtien toimenpiteet alettiin
luokitella systemaattisesti lohkoittain, jolloin myös ne alkoivat paremmin kattaa koko yhteiskuntapolitiikan kentän. Myöhemminkin
ongelmana on usein, ettei ohjelmissa oteta kantaa kaikkiin relevantteihin kysymyksiin tai että kannanotot ovat niin yleisiä, että niillä ei
ole selkeää konkreettista sisältöä. Ohjelmat eivät myöskään välttämättä toteutuneet tarkoitetulla tavalla tai niiden painotuksia oli pakko muuttaa hallituskauden aikana, kun esiin tuli uusia ongelmia tai
talous ei kehittynyt odotetulla tavalla. Hallinnossa on myös saattanut
olla valmisteltavina asioita, jotka eivät ole saaneet huomiota hallitusohjelmaa valmisteltaessa.
Vaikka käytännössä harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka saattoi
poiketa hallitusohjelmista eikä kaikkiin kysymyksiin hallitusohjelmissa otettu kantaa, hallitusohjelmat näyttävät harjoitetun politiikan
lähtökohdat ja suunnan, koska ne verrattain yhtenäisellä tavalla osoittavat politiikan tavoitteet ja linjaukset. Hallitusohjelmat tarjoavat
myös mahdollisuuden politiikan eri lohkojen painotusten muutosten
arviointiin. Toimenpiteet on tarkastelujakson alkuvuosien ohjelmia
lukuunottamatta hallitusohjelmissa luokiteltu eri lohkoihin ja menettely säilyi varsin yhtenäisenä.
Hallitusohjelmista tai muista hallitusten kannanotoista ei välttämättä ilmene niiden taustana ollut kasvu- ja rakennepoliittinen ajattelu.
Tätä puolestaan heijastavat ne talouspoliittisen valmistelun taustaksi
laaditut dokumentit, joilla oli läheinen yhteys käytännön päätöksentekoon. Erityisen paljon painoa tässä on materiaalilla, joka on val-
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misteltu valtiovarainministeriössä, talousneuvostoissa tai niiden lähipiirissä tai jonka valmisteluun valtiovarainministeriö on osallistunut,
koska erityisesti tällä ministeriöllä on ollut merkittävää yleisvastuuta
kasvu- ja rakennepolitiikan toteuttamisessa.
Kyseinen materiaali koostuu lähes yksinomaan painetuista julkaisuista. Koska kasvu- ja rakennepolitiikka muodostuu pitkäjänteisistä
toimenpiteistä, joilla tulisi olla mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyntä, on tarpeellista, että politiikkalinjaukset
perusteluineen saatetaan julkisen keskustelun kohteeksi. Kasvu- ja
rakennepolitiikan valmisteluun ei liittynyt sellaisia näkökohtia kuin
joskus suhdannepolitiikan valmisteluun, jota saatettiin tehdä luottamuksellisena siksi, että suunniteltujen toimenpiteiden julkistaminen
olisi voinut vesittää niiden vaikutuksen tai vaikutukset olisivat jopa
voineet olla vääränsuuntaisia.63
Talousneuvostossa (talousneuvosto on hallituksen, Suomen Pankin,
työmarkkinajärjestöjen sekä elinkeinoelämän järjestöjen yhteistyöelin) aloitettiin 1960-luvulla sellaisten kasvupoliittisten raporttien
laadinta, joilla oli huomattavaa merkitystä hallituksen päätöksenteon taustana. Kun talousneuvoston sihteeristön pohjalta perustettiin
Taloudellinen suunnittelukeskus, talouden pitkän ajan arvioiden ja
muun kasvu- ja rakennepolitiikkaa palvelevan aineiston tuottaminen laajeni ja monipuolistui. Vaikka tällä aineistolla ei useinkaan ollut välitöntä yhteyttä päätöksentekoon, nämä dokumentit kuitenkin
osoittavat eri aikoina vallinnutta ajattelutapaa. Tämä heijastuu sekä
kulloinkin käsiteltyjen kasvu- ja rakennepoliittisten teemojen valinnassa että tavassa, miten näitä teemoja tarkastellaan.
Valtiovarainministeriössä aloitettiin 1960-luvulla valtiontalouden
keskipitkän ajan suunnittelu, joka vakiintui 1970-luvulla. Tällöin
valtiontalouden suunnittelu liitettiin kansantalouden kehitysnäkymien arviointiin. Laadittujen keskipitkän ajan arvioiden tavoitteeksi tuli
arvioida, minkälaista talouspolitiikkaa tulisi keskipitkällä aikavälillä
noudattaa mahdollisimman suotuisan kansantalouden ja valtionta63

Esim. investointeja suhdanteiden ylikuumenemisen estämiseksi hillitsevien toimien julkitulo ennenaikaisesti olisi voinut johtaa investointien lisääntymiseen.
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louden kehityksen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi niillä oli ajoittain
paljonkin kasvu- ja rakennepoliittista sisältöä. Vaikka myös näiden
dokumenttien merkitys käytännön päätöksenteossa on vaihdellut
paljon eri aikoina, ne heijastavat varsin hyvin hallinnossa vallinneita
näkemyksiä politiikan suunnasta.64
Valtiontalouden suunnittelun yhteydessä laadittujen dokumenttien
laajuus on vaihdellut suuresti. 1970-luvulla ja osin 1980-luvulla niitä
julkaistiin valtion tulo- ja menoarvion liitteinä, mutta 1980-luvulta
alkaen ja etenkin 1990-luvulla erillisinä julkaisuina. Erillisjulkaisuissa tarkasteltiin myös monia sektoripoliittisia teemoja ja ne pyrittiin
aikaisempaa tiukemmin liittämään yleiseen kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Sektoripoliittisten aiheiden valinta näissä raporteissa osoittaa,
miten tärkeiksi eri aiheet koettiin yleisen kasvu- ja rakennepolitiikan
kannalta. Valtiovarainministeriössä on luonnollisesti tehty myös paljon muuta kasvu- ja rakennepolitiikkaa palvelevaa valmistelutyötä
ja dokumentteja. Mm. verotuksen kehittämistä sekä hallinnon kehittämistä koskevissa jaksoissa viitataan lähteisiin, jotka pohjautuvat
tähän työhön.
Koska etenkin tarkastelukauden alkupuolella käytettiin paljon kansantalouden mallikuvausta kasvu- ja rakennepolitiikan taustana, katsotaan tarpeelliseksi arvioida tämän menettelyn merkitystä politiikalle. Tältä osin tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti painoa annetaan
niille dokumenteille, jotka kuvaavat mallien käyttöä kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelun apuna valtiovarainministeriössä. Lisäksi halutaan käsitellä kasvuteoreettisen ajattelun kehitystä siltä osin kuin
sen arvioidaan vaikuttaneen Suomen kasvu- ja rakennepolitiikan
suuntautumiseen. Vaikeutena on kuitenkin se, että kasvu- ja rakennepolitiikan taustana oleva talousteoreettinen ajattelu näkyy laadituissa
raporteissa usein suhteellisen heikosti.
V. 1990 perustettu Valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki
1990-luvulla paljon kasvu- ja rakennepolitiikkaa koskevaa valmistelutyötä. Tätä työtä on voitu monin tavoin hyödyntää tässä tutkimuksessa. Monipuoliset tiedot talouden muutoksista tarkastelukauden
64
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loppupuolelta tarjoaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kirja
”Talouden rakenteet”, joka on julkaistu vuosittain vuodesta 2000 lähtien.65
Vastaavasti myös monilla muilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla harjoitettua politiikkaa ja vallinnutta ajattelutapaa voidaan arvioida vastaavanlaisten valmisteludokumenttien perusteella. Ottamalla tämä
lähinnä julkisen hallinnon piirissä esim. komiteoissa ja toimikunnissa valmisteltu materiaali mukaan tarkasteluun voidaan saada kuva
noudatetun politiikan linjoista ja niiden taustatekijöistä. Tämän materiaalin voi usein katsoa kuvaavan ko. ajan ajattelutapaa tai istuvan
hallituksen kantaa, koska valmistelun tarkoituksena oli yleensä päästä poliittisesti hyväksyttäviin ja läpivietäviin esityksiin. Lähteenä on
käytetty lähinnä aineistoa, joka heijastaa ko. ajan politiikan sisältöä
ja sen taustana olevaa ajattelua ja jolla on eniten yhteyttä yleiseen
kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Näitä yhteyksiä osoittaa mm. talouspolitiikan valmistelijoiden edustus kyseisessä valmistelutyössä.
Tutkimuksen lähteenä käytetyille aikalaispuheenvuoroille asetetaan
erityisiä vaatimuksia. Niiden tuli olla analyyttisia, heijastaa talouden
ja talouspolitiikan pitkän ajan kehittämistarpeita (eikä niinkään kulloisiakin ajankohtaisia talouden ongelmia) sekä niissä tuli heijastua
ajan taloudellisen ajattelun näkökulma käsillä olevan tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Tämän vuoksi eniten painoa annettiin taloustieteellisissä julkaisuissa esitetyille puheenvuoroille. Aikalaisaineisto
tutkimuksen tietolähteenä on keskeistä, koska vain sen avulla voidaan selvittää kulloinkin harjoitetun politiikan perustelut ja taustat.
Jälkikäteisarvioissa asiat voidaan nähdä laajemmassa perspektiivissä,
mutta vaikeutena voi olla, ettei pystytä muodostamaan kyllin selkeää
kuvaa siitä toimintaympäristöstä, jossa päätöksiä aikanaan on tehty.
Jälkikäteisarviot voivat kuitenkin olla hyödyllisiä erityisesti silloin,
kun niiden laadinnassa myös aikalaisarvioille on annettu riittävästi
painoa.
Kuten edellä todettiin, kasvu- ja rakennepolitiikassa paino on kvalitatiivisilla muutoksilla ja reformeilla. Tutkimuksen aineisto on siten
65
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lähes kokonaan kvalitatiivista. Siksi kvantitatiivisten analyysimenetelmien käyttö ei juurikaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Lähinnä on tyydyttävä vertailevaan analyysiin ja induktiiviseen
päättelyyn arvioitaessa sitä, missä määrin kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinja on vaikuttanut eri lohkoilla harjoitettuun politiikkaan.
Edellä mainittuja puutteita voi kuitenkin lieventää jossain määrin
kirjoittajan pitkäaikainen osallistuminen Suomessa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan suunnitteluun sekä niiden taustatekijöiden
tuntemus, jotka ovat johtaneet kulloinkin harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan omaksumiseen.
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3.

Kasvu- ja rakennepolitiikan puitteet			
vuosina 1962–1999

3.1.

Talouspolitiikka 1950-luvulla

Suomi kärsi toisen maailmansodan aikana suuria menetyksiä. Väestötappiot olivat lähes 100 000 henkeä. Maa menetti alueestaan yli
10 prosenttia sekä tällä alueella olleen vahvan tuotantopotentiaalin.
Myös muualla maassa tuotantokoneisto oli vanhentunut ja kärsinyt
vaurioita. Samaan aikaan tuli esiin suuria haasteita: siirtoväki oli asutettava ja maan oli selvittävä raskaista sotakorvauksista.
Niukkuus pakotti tavaroiden tuotannon ja jakelun laajamittaiseen
säännöstelyyn. Inflaatio oli paha uhka, minkä vuoksi hintoja ja palkkoja koskevat sopimukset olivat talouspolitiikassa tärkeässä asemassa. Sitä mukaa kuin talouden pullonkauloja voitiin väljentää, voitiin
talouselämän säännöstelyä asteittain vähentää. Lähtökohdat talouden
elpymiselle olivat sikäli kohtuulliset, että maahan oli itsenäisyyden
alkuvuosikymmeninä luotu hyvin toimivat lainsäädäntö ja instituutiot. Melko pitkälle omavaraistaloudessa elävän maatalousväestön
osuus oli vielä 1950-luvulle tultaessakin suuri.
Talouspolitiikalla oli sodan jälkeen selkeät pitkän ajan tavoitteet:
jälleenrakennus, sodan aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä
tuotannon ja elintason palauttaminen sotaa edeltävälle tasolle. Valuuttapula edellytti talouspolitiikan painopisteen asettamista viennin edistämiseen. Viennin lisäämisessä olivat pulmana bilateraaliset
kauppa- ja maksusopimukset, jotka usein vaativat varsin monimutkaisia järjestelyjä. Vienti oli tuolloin valtaosaltaan metsätuotteiden
vientiä, mutta Neuvostoliiton kanssa solmitut viisivuotiskauppasopimukset varmistivat myös metalliteollisuustuotteiden viennin kasvun
sotakorvausten loputtua.

35

1950-luvun alussa Urho Kekkosen kirja ”Onko maallamme malttia
vaurastua” herätti paljon keskustelua.66 Siinä Kekkonen ajoi voimakkaasti teollistamista, investointiasteen nostamista ja valtion osallistumista investointihankkeisiin, etenkin jos ne olivat perusteltavissa
aluepoliittisin tavoittein. Juha Tarkan mukaan Suomen 1950-luvun
kasvupolitiikan keskeinen ajatus oli teollistaminen. Se (reaalisesti
matala) korkotaso, joka Suomessa vallitsi 1950-luvulla, ei tasapainottanut investointeja ja säästämistä. 1950-luvun ajan merkittävä osa
investoinneista, myös yksityisistä investoinneista, rahoitettiin julkisen säästämisen avulla (julkisen säästämisen osuus koko kansantalouden bruttopääomanmuodostuksesta vaihteli 45 ja 55 prosentin
välillä). Jos täystyöllisyystasolla syntyvä yksityinen säästäminen ei
riittänyt rahoittamaan haluttuja investointeja, oli investoinneille tehtävä lisätilaa julkisen säästämisen avulla.67
1950-luvulla pitkän ajan kysymykset jäivät kuitenkin taka-alalle talouspolitiikassa, vaikka aktiviteettia pitkäjänteisen talouspolitiikan
suunnittelun tehostamiseksi olikin. Pitkäjänteisempää suunnittelutyötä pyrittiin 1950-luvulla tekemään erityisesti talousneuvostossa, joka
oli valtiovallan ja eri intressiryhmien yhteistyöelin. Työn tulokset olivat kuitenkin heikkoja monista ristiriidoista johtuen. Jaakko Nousiaisen mukaan talousneuvostoissa 1960-luvulle mennessä valmistetut
ohjelmat olivat enemmän tai vähemmän impressionistisia, hyvinkin
pinnallisiin, puutteellisiin ja ehkä virheellisiinkin pohjaselvityksiin
nojaavia, enemmän erilaisten ryhmien toiveita ja kuvitelmia kuin ns.
taloudellisia realiteetteja vastaavia sekä lukuisten kompromissien tuloksena usein kovin matalaksi jäävää suurimman mahdollisen yksimielisyyden tasoa ilmentäviä.68
Poliittinen epävakaus ja poliittiset vastakohtaisuudet estivätkin pitkäjänteisen politiikan toteuttamista. Tulonjakotaistelun ongelmat
kärjistyivät yleislakkoon v. 1956. Vaikka tuotannon edellytyksiä ei
merkittävästi parannettu, tuotanto kohosi mm. laajan tuontisuojan
turvin. Tämä johti osin myös heikkotuottoiseen tuotantoon ja mo66
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nenlaisiin vinoutumiin. Kun ulkomaankauppa vapautettiin pääosin
säännöstelystä v. 1957, markka devalvoitiin 28 prosenttia ja valuuttakurssit nousivat 39 prosenttia. Tuotanto kuitenkin monipuolistui ja
elintaso kohosi selvästi 1950-luvulla. Samalla Suomen edellytykset
osallistua avoimesti kansainväliseen kauppaan kohenivat.
1950-luvun loppuvuodet ja 1960-luvun alkuvuodet olivat taloudellisesti suotuisia hyvien kansainvälisten suhdanteiden ja parantuneen
hintakilpailukyvyn ansiosta. Sodanjälkeisen taloudellisen normalisoitumisprosessin voi katsoa huipentuneen Finefta-sopimukseen,
joka asetti pääosan Suomen ulkomaankaupasta tasaveroiseen asemaan silloisten Efta-maiden kanssa (ks. luku 3.2.). Kotimarkkinatuotannon kilpailutilanne alkoi kiristyä tullien aletessa. Ulkomaankaupan liberalisointi toi mukanaan vaihtotaseongelman, joka seuraavien
yli 30 vuoden aikana tuli painamaan vahvan leimansa niin talouden
kehitykseen kuin kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Säännöstelyn kautena tämä ongelma oli vielä pystytty painamaan taka-alalle tiukalla
tuontisäännöstelyllä.
1950-luvun lopulla alkoi kypsyä uudenlainen talouspoliittinen ajattelu, mikä 1960-luvulla johti talouspolitiikan linjan selvään muutokseen.69 Tärkeä syy talouspolitiikan suunnanmuutokselle oli se, että
julkisella vallalla, jonka osuus kansantalouden resurssien käytöstä oli
vielä pieni, alettiin katsoa olevan tärkeä rooli kansantalouden pitkän
aikavälin kehityksessä. Tähän muutokseen vaikuttivat monet tekijät,
joita tarkastellaan jäljempänä. Vaikka valtio oli jo aikaisemminkin
toteuttanut monia toimenpiteitä pitkän ajan talouskehityksen edistämiseksi, 1960-luvun alussa alettiin varsinaisesti puhua kokonaisvaltaisesta kasvupolitiikasta. Tähän kehitykseen vaikutti myös se, että
niin Suomessa kuin monissa Länsi-Euroopan maissa oli tähän aikaan
innostusta kokonaistaloudelliseen suunnitteluun.
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3.2.

Kauppapolitiikan linjat

Kauppapolitiikka kasvu- ja rakennepolitiikan taustana
Keskeisiä tekijöitä kasvu- ja rakennepolitiikan suunnan määräytymisessä tarkastelujaksolla olivat maan kansainvälisen toimintaympäristön muutokset sekä sopeutuminen kansainväliseen työnjakoon. Tarkastelujaksona Suomen talous kulki pitkän asteittaisten muutosten
tien säännöstellystä taloudesta talouteen, jossa sekä tavarat, palvelut,
työ että pääoma voivat eräin poikkeuksin liikkua periaatteessa vapaasti yli maan rajojen. Kuten luvusta 4.1. käy ilmi, kansainvälisen
toimintaympäristön kehitys vaikutti vahvasti harjoitetun kasvu- ja
rakennepolitiikan sisältöön, minkä vuoksi sitä on välttämätöntä tarkastella tämän politiikan arvioinnin taustaksi.
Kansainväliseen työnjakoon osallistumista pidetään eräänä tärkeimmistä kansantalouden pitkän ajan kasvuun ja rakennemuutoksiin
vaikuttavana tekijänä. Talouden kasvuun vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan lähemmin luvussa 5.3. Kansainväliseen työnjakoon osallistuminen merkitsee paitsi tavaroiden vaihtoa myös muissa maissa
tapahtuneen teknisen, yhteiskunnallisen ym. kehityksen seuraamista.
Myös tästä koituvat edut ovat tärkeitä tavaroiden vaihdosta koituvien
etujen ohella.
Kansainväliseen talouteen sopeutumiseen vaikutti ennen muuta ulkomaankauppapolitiikka eli se osa talouspolitiikkaa, jolla pyrittiin
vaikuttamaan maan ulkomaankaupan edellytyksiin. Ulkomaankauppa laajensi ja monipuolisti käytettävissä olevaa hyödykevalikoimaa.
Kauppapolitiikassa oli tavoitteena luoda ulkomaankaupalle sellaiset
puitteet, että kansainvälistä työnjakoa voitiin käyttää tehokkaasti hyväksi pyrittäessä talouspoliittisiin päämääriin. Kauppapoliittisissa
valinnoissa oli kysymys myös maan roolista kansainvälisessä yhteisössä ja siten paljon muistakin kuin talouspoliittisista ulottuvuuksista.70
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Ulkopolitiikan tavoitteet ja rajoitukset vaikuttivat tehtyihin kauppapoliittisiin valintoihin etenkin tarkastelukauden alkupuolella. Tanskanen, Vajanne ja Volk toteavat tämän seuraavasti: ”Kauppapolitiikalla
on myös kiinteä yhteys ulkopolitiikkaan. Kauppapoliittisten tavoitteiden ja keinojen valinta tapahtuu yleisten ulkopoliittisten tavoitteiden puitteissa ja rajoissa. Tämä on tullut tärkeäksi erityisesti toisen
maailmansodan jälkeisessä Suomessa, jossa puolueettomuuspolitiikan varmistaminen on ollut ulkopolitiikan keskeinen lähtökohta. Ulkopoliittisten velvoitteiden hoitamisessa on kuitenkin lähdetty siitä,
että puolueettomuuspolitiikka ei saa olla esteenä puhtaasti kaupallisten järjestelyjen luomiselle”.71
Kauppapolitiikassa tehdyt valinnat vaikuttavat merkittävästi siihen,
millaiseksi maan tuotannon rakenne muodostuu. Ulkomaankaupassa ja kauppapolitiikassa on kysymys ensi sijassa siitä, että voidaan
käyttää hyväksi tuotannon suhteellisia etuja ja keskittyä erityisesti
niille tuotannonaloille, joilla tuotteet pystytään tuottamaan edullisimmin. Ulkomaankauppa tuottaa tuotannon mittakaavaetuja, kilpailulle
altistuminen voi lisätä tuotannon tehokkuutta, ja kauppa lisää myös
uuden tiedon ja teknologian tuloa maahan. Suomen kaltaiset pienet
maat ovat paljon alttiimpia ulkomaiselle kilpailulle kuin suuret maat,
sillä suurissa maissa kilpailupaineet johtuvat suuressa määrin maan
omien tuottajien välisestä kilpailusta. Yritysten kyky selviytyä kilpailussa ulkomaisten kilpailijoiden kanssa on avainasemassa maan
sopeutuessa vapaampaan ulkomaankauppaan.
Toisen maailmansodan jälkeen Suomen kauppapolitiikan suunnaksi
tuli pitkäksi aikaa kaupan sääntely määrällisin rajoituksin jälleenra-
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”Kauppapoliittinen keskustelu Suomessa” (Tanskanen – Vajanne – Volk 1984).
Siinä todetaan, että perinteisten kauppapoliittisten keinojen menetettyä merkitystään ulkomaankaupan edellytyksiin alettiin yhä enemmän vaikuttaa yleisen
talouspolitiikan avulla. Talouden rakenteellisen muutoksen ja sopeuttamisen nopeuttamiseksi alettiin lisääntyvässä määrin käyttää myös selektiivisiä julkisen vallan tukitoimia. Artikkelin peittämän tarkastelujakson jälkeen tällaisiin tukitoimiin
alettiin kuitenkin suhtautua kielteisesti. Laaja katsaus Euroopan sodanjälkeiseen
integraatioon on Mika Widgrenin kirja ”Euroopan integraation talous ja politiikka” (Widgren 2001). Koko Suomen sodanjälkeistä integraatiokehitystä tarkastelee
mm. Jukka Seppisen kirja ”Mahdottomasta mahdollinen. Suomen tie Euroopan
unioniin” (Seppinen 2001).
Tanskanen ym. 1984, 254.
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kennuksen ja valuuttapulan vuoksi. Länsikauppakin perustui eri maiden kanssa tehtyihin bilateraalisiin kauppasopimuksiin. Vaikka nämä
mahdollistivat viennin lisäämisen, niin samalla tuonnin hinta muodostui korkeaksi. Erityisesti kuluttajien maksama hinta saattoi lisäksi
nousta lisenssin saaneiden tuojien vahvan aseman vuoksi. Toisaalta
tullit ja säännöstely suojasivat tehokkaasti kotimarkkinateollisuutta.
Valtioiden välinen taloudellinen kanssakäyminen oli yleensäkin hyvin rajoitettua. Koko Euroopassa oli jouduttu ulkomaankaupan tiukkaan säännöstelyyn. Bilateraaliset kauppasopimukset olivat yleisiä.
Kuitenkin jo jälleenrakennuskautta leimasi Länsi-Euroopassa vahva
pyrkimys kaupan vapauttamiseen ja monenkeskisen kaupan kehittämiseen. Varsin pian myös koko maailmantaloudessa alkoi esiintyä
voimakkaita yhteistyöpyrkimyksiä. Gatt-sopimuksella pyrittiin vähentämään kaupan määrällisiä rajoituksia ja alentamaan tulleja maailmanlaajuisesti. Suomi liittyi tähän sopimukseen jo v. 1950. Kansainvälisen yhteistyön kannalta tärkeä järjestö oli Kansainvälinen
valuuttarahasto IMF, jonka jäseneksi Suomi liittyi myös v. 1950.
Yhteistyöpyrkimykset maailmantaloudessa johtivat siihen, että useat
valtiot – niiden mukana Suomi – vapaaehtoisesti yhteisiin päätöksiin
perustuen sitoutuivat välttämään eräiden talouspoliittisten keinojen
käyttämistä ja noudattamaan sovittuja menettelytapoja. Valuuttarahaston jäsenyys edellytti, että sovittua Suomen markan perusarvoa ei
muuteta ilman rahaston suostumusta ja silloinkin vain ns. perusluonteisen tasapainottomuuden korjaamiseksi.
Valuuttakurssia koskeva sitoumus oli hyvin tärkeä valtaosalla tarkastelukautta. Talouspolitiikkaa suunniteltaessa ja toteutettaessa pantiinkin paljon painoa sille, ettei tuotannon kansainvälinen kilpailukyky
heikkenisi sen vuoksi, että Suomen kustannustaso liukuisi korkeammaksi kuin keskeisissä kilpailijamaissa. Tässä pyrkimyksessä ei
kuitenkaan aina onnistuttu kovinkaan hyvin. Kilpailukyvyn heikkenemisestä aiheutuneiden talouden kasvun hidastumisen ja talouden
tasapainottomuuksien korjaamiseksi turvauduttiin useisiin mittaviin
markan devalvointeihin. Epävakaa kehitys vaikeutti kasvu- ja rakennepolitiikan harjoittamista, joskaan ei yleensä horjuttanut sen perus-
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linjauksia. Toisaalta se tietyissä vaiheissa johti kasvu- ja rakennepolitiikan merkittävään uudelleenarviointiin.72
Myös itäkaupan käynnistyminen oli tärkeä kauppapoliittisen linjan
muotoutumiseen vaikuttanut tekijä. 1950-luvulta lähtien solmitut
viisivuotiset kauppasopimukset merkitsivät varsinkin metalliteollisuuden Neuvostoliiton-viennin säilymistä korkealla tasolla. V. 1967
käynnistynyt talouskomission työ loi myös taloussuhteisiin vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Teollisuudelle vienti Neuvostoliittoon tarjosi
etuja, joita ei ollut saatavissa länsimarkkinoilta. Kaupan vastavuoroisuus antoi mahdollisuuden hyviin vientihintoihin eivätkä vientituotteille asetetut laatuvaatimukset olleet yleensä yhtä korkeita kuin
länsimarkkinoilla.
Sen jälkeen kun länsikauppa purettiin määrällisistä rajoituksista
1950-luvun lopulla ja siirryttiin multilateraaliseen kauppaan, Suomen ulkomaankauppa kulki verrattain johdonmukaisesti, joskin
vaihtelevalla nopeudella, vapautumista kohti. Suomen teollisuuden
tärkeimmät markkinat olivat ostovoimaisissa markkinatalousmaissa.
Niistä oli saatavissa myös teollisuuden tarvitsemaa korkeatasoista
teknologiaa. Suomen kauppapolitiikan linjana olikin ensi sijassa länsikaupan esteiden vähentäminen. Kun Neuvostoliitto kuitenkin suhtautui Suomen läntisiin avauksiin epäluuloisesti, Suomen oli hankittava läntisiin sopimuksiinsa yleensä Neuvostoliiton periaatteellinen
suostumus.
Tämä on eräänä syynä siihen, että Suomen kauppapoliittisia linjauksia ei voida paljonkaan arvioida hallitusohjelmien pohjalta, koska hallitukset ottivat näihin kantaa vain hyvin ylimalkaisesti. 1980-luvulle
saakka hallitusohjelmissa tyydyttiin hyvin yleisluontoisiin lausumiin
erityisesti länsikaupan kehittämisen suhteen ja korostettiin sellaisten
olosuhteitten luomista, että viennin kasvu voitaisiin turvata ja vaihtotase tasapainottaa. Erityistä painoa ohjelmissa pantiin 1960-luvun
lopulta aina 1980-luvun lopulle asti Neuvostoliiton-kaupalle huolimatta siitä, että vienti Neuvostoliittoon oli tällä jaksolla pääsääntöisesti keskimäärin noin viidennes kokonaisviennistä. Lähinnä vasta
72
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1990-luvun hallitusohjelmissa alettiin esittää selkeitä ja konkreettisia
tulevan kauppapolitiikan linjaa koskevia kantoja. Aikaisempien kannanottojen yleisluontoisuuteen poliittisten syiden lisäksi epäilemättä
vaikutti myös se, että kauppapoliittisen ympäristön muutokset olivat
ajoittain vaikeasti ennustettavissa.
Vaikka kauppapolitiikan tavoitteena oli kansainvälisen työnjaon
mahdollisimman laaja hyödyntäminen, kauppapoliittisissa valinnoissa otettiin huomioon myös muita tavoitteita. Kauppapoliittiseen
yleislinjaan liittyi myös ratkaisuja, jotka tehtiin nimenomaan rakennepoliittisista syistä. Huolimatta suunnasta kohti avoimuutta nämä
olivat puolustuksellisia siinä mielessä, että maan talouselämälle haluttiin antaa aikaa sopeutua tehtyihin kauppapoliittisiin ratkaisuihin.
Tunnettiin pelkoa siitä, että Suomen talous ei ollut riittävän vahva
sopeutumaan tehtyihin ratkaisuihin (ks. jäljempänä).
Efta-ratkaisu vuonna 1961
Länsi-Euroopassa tapahtunut taloudellinen lähentyminen oli johtanut lopulta Euroopan talousyhteisön EEC:n syntymiseen v. 1957
(EEC:n jäseniä olivat Ranska, Saksan liittotasavalta, Italia, Belgia,
Hollanti ja Luxemburg). Tätä ei pidetty uhkana Suomen viennille,
koska tärkeimmät kilpailijat jäivät sen ulkopuolelle. Ulkopuolelle
jääneet Länsi-Euroopan maat solmivat puolestaan Efta-sopimuksen
v. 1960 (Efta-maita olivat tuolloin Britannia, Itävalta, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi ja Tanska). Tämä sopimus tarjosi mm. Ruotsin
metsäteollisuuden viennille huomattavan edun Suomen vientiin verrattuna, minkä vuoksi myös Suomi halusi neuvotella vapaakauppajärjestelyistä. Suomen kauppapolitiikan linjana oli, että Suomi saisi
sopimuksilla kilpailevien maiden käytettävissä olevat edut länsiviennilleen.
Ulkopoliittisista syistä Suomi ei liittynyt Eftan jäseneksi, mutta sai
vastaavat edut v. 1961 tehdyllä Finefta-sopimuksella. Tanskanen ym.
toteavat, että Efta-ratkaisun tekeminen koettiin Suomessa paitsi tärkeäksi myös vaikeaksi. Oli ilmeistä, että vasta säännöstelystä vapau-
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tunut talous ei täysin ongelmattomasti pystyisi sopeutumaan vapaakauppaan. Ratkaisua oli omiaan vaikeuttamaan myös Neuvostoliiton
kielteinen asenne integraatiota kohtaan.73
Efta-ratkaisu merkitsi sitä, että vastavuoroisesti Suomen oli helpotettava tuontia läntisistä sopimusmaista poistamalla tuonnin rajoituksia
sekä alennettava tulleja ja muita tuontiin kohdistuvia maksuja. Tällaiset valtion toimenpiteet olivat muodostaneet suojan, joka oli antanut teollisuudelle mahdollisuuden myydä tuotteita kotimarkkinoilla
tuontihintoja korkeampiin hintoihin. Tämä merkitsi tuontikilpailun
voimistumista kotimarkkinoilla. Niin Suomi kuin monet muutkin
maat käyttivät monia keinoja kotimaisen tuotannon aseman turvaamiseksi.74
Ratkaisun jälkeen Karjalaisen v. 1962 hallituksen ohjelmassa todettiin, että hallitus valvoo, ettei Suomen talous- ja kauppapoliittista
ratkaisuvaltaa supisteta ja ettei solmittujen sopimusten tai vapaiden
pääomaliikkeiden puitteissa perustuotantolähteitä ja avainteollisuuksia joudu ulkomaisen pääoman hallintaan. Vaikka kotimarkkinateollisuus sai aikaa sopeutua avoimempaan ulkomaankauppaan, sen
kilpailutilanne tiukkeni huomattavasti. Täysjäseneksi Eftaan Suomi
liittyi vasta v. 1986 alussa, mutta talouden kannalta tällä päätöksellä
ei enää ollut juurikaan merkitystä.
Lisääntyneeseen talouden avoimuuteen liittyikin suuria rakennepoliittisia seurauksia. Aikaisemmin tullit ja säännöstely olivat suojanneet tehokkaasti kotimarkkinateollisuutta, mutta nyt jouduttiin
lisääntyvässä määrin kiinnittämään huomiota paitsi vientiteollisuuden myös kotimarkkinateollisuuden kilpailukykyyn. Tämän vuoksi
teollisuuspolitiikan ja muun rakennepolitiikan rooli alkoi kasvaa.
Myös inflaation hillinnän tarve ja valuuttakurssipolitiikan merkitys
lisääntyi. Tanskasen ym. mukaan yleisesti on tunnustettu, että Efta ja
erityisesti Ruotsin markkinat avasivat pään uusien tuotannon alojen
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viennille ja täten Suomen ulkomaankaupan rakenteen merkittävälle
monipuolistumiselle.75
Länsi-Euroopan maiden ulkomaankaupan vapauttaminen oli huomattava menestys. Näiden maiden viennin volyymi kohosi 1950- ja
1960-luvuilla keskimäärin 9 prosenttia vuodessa. Eurooppalaisessa
integraatiossa oli kuitenkin suvantovaihe 1960-luvulla. Tämä antoi
Suomen taloudelle aikaa sopeutua tapahtuneisiin muutoksiin. Globaalilla tasolla ulkomaankauppa kuitenkin edelleen vapautui ja myös
Suomi osallistui GATT-neuvotteluissa sovittuihin tullien alennuksiin.
Pääoman tuonti ja vienti olivat tarkastelujakson alussa viranomaisten valvonnassa. 1960-luvun puolivälissä alettiin katsoa, että ulkomaiset suorat sijoitukset Suomeen voivat edistää uuden teknisen ja
kaupallisen tiedon ja taidon tuontia. Samoin katsottiin, että suomalaisten yritysten sijoitustoiminta ulkomaille voitaisiin sallia, jos se
palvelee selvästi maan kaupallisia etuja ja edistää kansantalouden
kehitysmahdollisuuksia. Suhtautuminen ulkomaisiin sijoituksiin oli
kuitenkin vielä 1970-luvulla ristiriitaista. Sorsan vuoden 1972 hallituksen ohjelman lisäpöytäkirjassa v. 1973 todetaan, että ulkomaisen
sijoitustoiminnan haittavaikutukset maan talouselämälle selvitetään
ja ryhdytään toimiin niiden poistamiseksi ja että monikansallisten
yritysten toimintaa valvotaan. Miettusen vuoden 1975 hallituksen
ohjelma puolestaan toteaa, että monikansallisten yhtiöiden toimintaa
Suomessa selvitetään ja ryhdytään tarpeelliseksi havaittaviin lainsäädäntötoimiin.
EEC-vapaakauppasopimus vuonna 1974
EEC:n laajentumisen jälkeen v. 1973 Suomen kauppapoliittinen asetelma muuttui. Monien vaiheiden jälkeen Suomen ja EEC:n vapaakauppasopimus tuli voimaan v. 1974 alussa. Tämä merkitsi edelleen
huomattavia tullinalennuksia. Useimpien teollisuustuotteiden tullit
poistuivat v. 1977. Vuonna 1974–76 tehtiin ns. kevsos-sopimukset
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eräiden sosialististen maiden kaupan esteiden poistamisesta, mutta
niiden merkitys jäi vähäiseksi.
EEC-sopimusta valmisteltaessa oli paljon pelkoa siitä, onko Suomen
talous riittävän vahva sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. Tanskasen
ym. mukaan silloin käyty keskustelu oli epäilemättä laajin julkinen
Suomen ulkomaankauppaa koskeva vastakkainasettelu ja se ulottui
myös asiantuntijapiirien ulkopuolelle. Tämä kuvastaa sitä, että tuon
ajan poliittiset asenteet olivat hyvin eriäviä ja talouspoliittiset mielipiteet niin hajautuneita, että yhteisymmärryksen saavuttaminen oli
vaikeaa.76
Sopimuksen puoltajat eivät kieltäneet odotettavissa olevia sopeutumispaineita. He perustivat mielipiteensä siihen, että sopimuksen solmimatta jättämisen seuraukset olisivat taloudellisen kasvun, työllisyyden ja elintason nousun kannalta huomattavasti vaikeammat kuin
sopimuksen solmimisesta johtuvat sopeutumispaineet. Sopimuksen
vastustajien mielipiteet perustuivat osittain erilaisiin painotuksiin
kuin sopimuksen puoltajien. Vastustajat toivat esiin taloudellisten
vaikutusten lisäksi sosiaali- ja ulkopoliittisia vaikutuksia. Ideologiset ja ulkopoliittiset kannanotot tulivat esiin erityisesti vasemmiston
mielipiteissä.77
EEC-ratkaisuun liittyen v. 1972 muodostettu Sorsan hallitus halusi
ohjelmansa 1.11.1973 hyväksytyn lisäpöytäkirjan mukaan hankkia
valtioneuvostolle lainsäädännölliset valtuudet, joiden avulla sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat mahdolliset haittavaikutukset
voitaisiin torjua. Tuolloin Suomen teollisuus oli kuitenkin jo jossain
määrin sopeutunut ulkomaankaupan vapautumiseen. Useat teollisuuden alat – erityisesti vaatetus-, tekstiili- ja kenkäteollisuus – kuitenkin joutuivat sopeutumaan alaspäin paitsi tuonnin Euroopasta myös
kehitysmaatuonnin lisääntyessä. Monille aloille oli varattu pitkiä
siirtymäaikoja suojan poistamiseen, mutta siitä huolimatta suuri osa
tuotannosta menetti kilpailukykynsä myös kotimarkkinoilla.
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Sopimusten ulkopuolelle jätettiin maatalous ja kotimaisia elintarvikkeita valmistava teollisuus. Myös öljyjalosteiden ja lannoitteiden
länsituontia rajoitettiin. Lisäksi tuontisuoja EEC-alueen ulkopuolelta
tapahtuvan tuonnin osalta antoi suojaa kotimaiselle tuotannolle.
Kohti EU-sopimusta
EY päätti yhtenäisten markkinoiden muodostamisesta v. 1985. Tavoitteena oli ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaa
liikkuvuus koko yhteisön alueella. Myöhemmin esiin tuli myös ajatus EY:n ja Eftan yhteisestä talousalueesta tarkoituksena muodostaa
maailman laajin yhtenäinen kauppa-alue ottamatta uusia jäseniä Euroopan yhteisöön. Tällainen alue tuli myös varsin nopeasti tietyin ehdoin Suomen kauppapolitiikan tavoitteeksi, sillä se toteutti pitkälle
menevästi sisämarkkina-ajatuksen sellaisenaan.78
Holkerin v. 1987 hallituksen ohjelma edusti uutta suhtautumista kansainväliseen integraatioon. Aikaisemmin hallitusohjelmissa kauppapolitiikkaa oli arvioitu kansallisesta näkökulmasta siten, että tavoitteena oli turvata maan välittömät taloudelliset edut. Vuoden 1987 ohjelmassa näkökulma muuttui globaaliksi, sillä tämä hallitus ilmoitti
tavoitteekseen kehittää monenkeskistä kauppajärjestelmää sekä poistaa kansainvälistä kauppaa haittaavia vinoumia ja rajoituksia.
Euroopan integraatio oli vain osa laajempaa globalisaatioprosessia,
joka alkoi vaikuttaa syvällisesti yritysten toimintaedellytyksiin tarkastelukauden loppupuolella. Raimo Väyrysen mukaan globalisaatiolla tarkoitetaan ennen muuta kolmea merkittävää muutosta kansainvälisten markkinoiden laajenemisessa ja syvenemisessä: vuorovaikutuskustannusten laskua, valtioiden taloudellisen avoimuuden ja
riippuvuuden kasvua sekä yritysten ja valtioiden välisen keskinäisen
kilpailun voimistumista. Kaikki nämä tekijät ovat yhdessä johtaneet
siihen, että markkinavoimat ovat globaalistuneet ja niiden autono78

Euroopan talousaluetta ETA:a on kuvattu Riitta Hjerppen ja Reino Hjerppen kirjassa ”Eurooppa yhdentyy” luvussa 15. Euroopan talousalue – ETA (Hjerppe, Riitta ja Reino 1992).

46

Kasvu- ja rakennepolitiikan puitteet vuosina 1962–1999

mia suhteessa poliittisiin päätöksiin on lisääntynyt: globalisaatio on
kansainvälisen kapitalismin uusin ilmentymä. Tämä puolestaan on
eriyttänyt yhteiskuntia sekä taloudellisesti, poliittisesti että sosiaalisesti.79
Rahoitusmarkkinoiden liberalisointi tapahtui Suomessa pääosin
1980-luvun loppupuoliskolla. Tämä oli taustana myös keskustelulle ulkomaalaisomistuksen laajuudesta ja muodoista. Hallitus teki v.
1989 periaatepäätöksen, jonka mukaan se hyväksyy Suomeen tehtävät ulkomaiset sijoitukset aina 100 prosenttiin osakepääomasta
edellyttäen, ettei sijoitus ollut oleellisen kansallisen edun vastainen.
Se asetti kuitenkin eräitä rajoituksia mm. ulkomaalaisten oikeudelle
omistaa kiinteistöjä. Rajoitukset poistettiin v. 1993 ETA-jäsenyyden
aiheuttamien vaatimusten vuoksi. Jo edellisenä vuonna oli perustettu
”Invest in Finland Bureau”, jonka tarkoituksena oli houkutella ulkomaisia investointeja Suomeen.
Osittain kielteinen suhtautuminen ulkomaisiin sijoituksiin jatkui
Suomessa hyvin kauan. Suomi harjoitti pitkään politiikkaa, joka esti
ulkomaisen pääoman sijoittamista talouden kehityksen kannalta tärkeille toimialoille: metsä- ja kaivosteollisuuteen, energian tuotantoon, pankki- ja vakuutustoimintaan sekä kiinteistöjen omistukseen.
Kielteinen suhtautuminen hidasti muualla kehitetyn teknologian
siirtoa Suomeen. Matti Pohjolan mukaan taloudellinen nationalismi
on hidastanut talouden kasvua.80 Vastaavia rajoituksia ei kohdistunut suomalaisten yritysten sijoituksiin ulkomaille, vaikka niidenkin
määrä alkoi kasvaa kansainvälisesti verraten myöhään.81
Euroopan talousalue ETA aloitti toimintansa v. 1994, jolloin myös
Suomi tuli osalliseksi EU:n yhteismarkkinoista ja kehitysohjelmista.
Talouspolitiikasta maatalouspolitiikka jätettiin yhteistyön ulkopuolelle. Kuitenkin jo v. 1995 alussa tilanne muuttui, kun Suomi liittyi
EU:n jäseneksi. Myös integraatiosta aiemmin sivussa olleet toimialat – maatalous ja monet palvelut – tulivat kansainvälisen kilpailun
79
80
81

Väyrynen 1999, 11.
Pohjola 1996, 14–15, 54–57.
Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila tarkastelevat tätä kysymystä laajemmin kirjassaan ”Kansantalous 2021” s. 85–97 (Vartia – Ylä-Anttila 1996).
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ja vaihdannan piiriin. EU-jäsenyys kiristi kilpailua kotimarkkinoilla,
joskin lisäsi mahdollisuuksia vientimarkkinoilla. Tällöin myös maatalouden asema ja maatalouspolitiikan rooli muuttuivat radikaalisti.82
Kansainvälinen integraatio sekä työn ja pääoman liikkuvuuden kasvu
johtivat siihen, että yrityksistä tuli hyvin liikkuvia ja toimintaympäristön suhteen valikoivia. Ne etsivät sijaintipaikkansa sieltä, missä se
oli taloudelliselta kannalta edullisinta. Kansalliset näkökohdat saivat
yhä vähemmän painoa sijaintipaikan valinnassa. Yksittäisen maan
kannalta tämä merkitsi sitä, että yritysten taloudellisen toimintaympäristön tuli siellä olla yrityksille niin houkutteleva, että ne sijoittivat
tuotantoaan sinne riittävästi talouskasvun ja työllisyyden varmistamiseksi. Tämä vaikutti monin tavoin harjoitettavan kasvu- ja rakennepolitiikan perusteisiin.
Maastrichtin sopimuksessa v. 1991 EEC päätettiin muuttaa Euroopan
unioniksi. Maastrichtin sopimuksen tavoitteet olivat myös talouspolitiikan alalla selvästi kunnianhimoisemmat kuin yhteismarkkinoiden
muodostaminen. Tavoitteena oli yhteinen raha sekä yhteisen keskuspankin luominen ja samalla myös yhteinen rahapolitiikka. Tähän
EMU:n (European Monetary Union) kolmanteen vaiheeseen tulijoille asetettiin tiukat vaatimukset. Julkisen talouden piti olla kunnossa,
velkaantumisen ja inflaation kurissa sekä korkotason hyväksyttävä.
Myös tätä kautta Suomen liittyminen EMU:un v. 1998 heijastui harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan. Se oli omiaan lisäämään
talouspolitiikan kurinalaisuutta.
Siirtyminen vapaakaupasta tulliliittoon edellytti yhteistä päätöksentekoa, joten kauppapolitiikasta tuli osa yhteistä EU:n politiikkaa.
Samalla Suomen oman kauppapolitiikan kenttä kaventui. Voidaan
kuitenkin arvioida, että Suomi voi omalla painollaan vaikuttaa EU:n
politiikan muotoutumiseen.

82

Ks. luku 4.4.1.
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Yhteenveto
Kauppapolitiikka pyrki koko tarkastelukauden ajan ulkomaankaupan
vapauden lisäämiseen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen,
vaikka Suomella oli aina 1990-luvulle asti vaikeuksia ylläpitää tasapainoista ulkomaankauppaa. Suomi pystyi kuitenkin aina huolehtimaan hyvin ulkomaisista maksusitoumuksistaan. Pääosan tarkastelujaksosta kehitys kulki pääasiassa ulkopoliittisista, mutta osin myös
rakennepoliittisista syistä hiukan jäljessä useimpia Länsi-Euroopan
maita, mutta ajanjakson lopulla näin ei ole enää ollut, vaan kehitys oli melko samantahtista. Sen sijaan suhtautuminen ulkomaiseen
omistukseen oli pitkään hyvin pidättyväistä.
Talouden kansainvälisen vuorovaikutuksen lisääntyminen merkitsi
syvällisiä muutoksia talouselämän rakenteeseen. Se asetti yhä tiukemmat puitteet talouselämän kehitykselle. Aikaisemmin kauppapolitiikkaa voitiin käyttää myös rakennepoliittisiin tarkoituksiin (mm.
idänkaupan kautta tai käyttämällä erilaisia tuonnin tai viennin rajoituksia). Kansainvälisen ympäristön muutos lisäsi varsinaisen rakennepolitiikan tarvetta. Sekä kansantalouden hintakilpailukyvyn että
erityisesti reaalisen kilpailukyvyn merkitys korostui.
Mm. Seppo Lindblom pitää Suomen kauppapolitiikan linjaa sodan
jälkeen hyvin johdonmukaisena todetessaan: ”(Päinvastoin) yhdentyminen yleiseurooppalaiseen kehitykseen muodosti hyvinvointipolitiikkamme yhden perustan, jossa yhdistyvät ja toisiaan tukevat
taloudelliset, sosiaaliset ja turvallisuuspoliittiset näkökohdat. Se oli
asteittaista johdonmukaista kehitystä, jossa ulkopolitiikka ja yhteiskuntapolitiikka kulkivat käsi kädessä. Se oli vähittäistä irtaantumista
säännöstelytaloudesta, joka liian pitkään jatkuessaan olisi tarjonnut
Suomen tapaiselle taloudelle pelkästään kohtalokkaita tulevaisuuden
näköaloja.”83

83

Lindblom 2002, 52–53.
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3.3.

Hallitukset ja talouspolitiikan tavoitteet
hallitusohjelmien mukaan

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjaa arvioidaan tässä lähtien politiikalle asetetuista tavoitteista ja kulloinkin vallinneesta taloustilanteesta.
Seuraavassa kasvu- ja rakennepolitiikan linjan valintaa taustoitetaan
analysoimalla ja vertaamalla hallitusohjelmien makrotaloudellisia tavoitteita sekä toteutunutta talouden kehitystä. Hallitusohjelmat ovat
sikäli hyvä lähtökohta, että niiden taustana ovat usein pitemmän ajan
tavoitteet. Niissä heijastuvat eri tavoitteille ja politiikkalohkoille eri
aikoina annetut painotukset. Niistä voidaan arvioida eri hallitusten
yleistä lähestymistapaa ongelmiin. Politiikan sisältökysymyksiä kuitenkin käsitellään vasta luvussa 4.
Hallitusohjelmissa lähtökohtana oli yleensä ulkopolitiikka ja siihen
liittyen ulkomaankauppapolitiikka, joskin niitä koskevat kannanotot
olivat yleensä suppeita ja yleisiä. Ne kuitenkin asettivat puitteet harjoitettavalle talous- ja yhteiskuntapolitiikalle. Pääasiassa hallitusohjelmissa oli kyse sekä talouspolitiikan että monessa suhteessa laajemmasta yhteiskuntapolitiikan linjasta. Yhteiskuntapolitiikan tavoitteet
olivat hyvin moninaiset eivätkä ne aina olleet selkeästi muotoiltavissa, vaan jättivät sijaa tulkinnoille. Talouspolitiikan tavoitteiden
asettelun taustana oli näkemys, että talouden menestys edistäisi myös
laajempien yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista.
Hallitusohjelmien tarkastelu osoittaa, että ensimmäinen selkeästi taloudelliseen kasvuun sekä kasvupolitiikan suunnittelun edistämiseen
tähtäävä hallitus oli Ahti Karjalaisen v. 1962 muodostettu hallitus.
Sen ohjelma oli kuitenkin nykyperspektiivistä katsoen melko suppea
ja sen toiminnan kasvupoliittinen viritys tulikin selkeämmin esiin
sen käytännön toiminnassa.84 Hallitusohjelmat olivat 1960-luvulla
suppeita ja yleispiirteisiä. Hallitusohjelmien laajuus ja yksityiskohtaisuus lisääntyi ajan myötä ja samalla myös niiden käyttökelpoisuus
arvioitaessa hallitusten työlleen asettamia suuntalinjoja. Ohjelmat
kehittyivät työsuunnitelmiksi, jotka sisälsivät hallitusneuvotteluissa
84

Tätä asiaa tarkastellaan luvussa 4.1.2.
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sovitut hallituksen keskeiset tavoitteet ja keskeiset uudistushankkeet
ja joiden toteutumista alettiin seurata hallituskauden aikana.
Vaikka ohjelmien laajuus, merkitys ja pitkäjänteisyys kasvoivat ajan
kuluessa poliittisten olojen vakiintuessa ja hallitusten toimikausien
pidentyessä, makrotaloudellisten tavoitteiden osalta asian laita ei kuitenkaan ollut näin. Hallitukset yleensä esittivät lähes aina tavoitteensa suhteellisen yleisesti ja välttivät täsmällisiä määrällisiä tavoitteita.
Tämä saattoi olla perusteltuakin ottaen huomioon sen, miten paljon
epävarmuutta talouden tulevan kehityksen arviointiin liittyi.
Hallitusohjelmien käyttöön talouspolitiikan linjauksia arvioitaessa
liittyy myös varauksia. Ohjelmat eivät aina olleet kovin täsmennettyjä eivätkä välttämättä täysin kattavia. Ne eivät välttämättä toteutuneet tarkoitetulla tavalla, koska kaikkia asioihin vaikuttavia tekijöitä
ei ohjelmia kirjoitettaessa ollut tiedossa tai otettu huomioon. Vaikka
rakennepoliittisten päätösten yleensä tulisi olla verrattain riippumattomia suhdanteista, käytännössä ne eivät välttämättä olleet. Poliittisten vastakkainasettelujen kärjistyminen tai joidenkin etujärjestöjen
vastustus voi myös johtaa siihen, etteivät ohjelmat sellaisenaan toteutuneet. Arvioitaessa politiikan linjaa käytännössä voitiinkin todeta
hallitusohjelmien olevan yksinään riittämätön lähtökohta. Sen vuoksi
harjoitetun politiikan linjaa arvioitaessa on käytetty hyväksi myös
runsaasti muuta aineistoa.85
Suomessa oli tarkastelujaksolla kaikkiaan 22 hallitusta. Tarkastelukauden alussa hallitukset olivat usein lyhytikäisiä, mutta vuodesta
1983 alkaen maallamme oli koko vaalikauden hallitukset. Monien
hallitusten ohjelmat eivät tarjoa materiaalia niiden pitemmän ajan tavoitteiden ja politiikan arviointiin. Poliittisten ja taloudellisten olojen
epävakaisuuden vuoksi monet tarkastelukauden alkupuolen hallitukset aloittivat työnsä akuuttien taloudellisten ongelmien tai suppeiden,
päiväkohtaisten asioiden hoitoon tähtäävien ohjelmien pohjalta. Paitsi melko lyhytikäisten virkamieshallitusten myös useiden poliittisten
hallitusten ohjelma oli hyvin suppea. Tarkastelusta poisjätettyjen oh85

Näitä kysymyksiä sivutaan monissa yhteyksissä tarkasteltaessa harjoitetun kasvuja rakennepolitiikan linjauksia luvussa 4.
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jelmien pituus on keskimäärin vain noin yksi sivu. Näin ollen niissä
on korkeintaan vain satunnaisesti kasvu- tai rakennepoliittisia toimintalinjauksia eikä niiden käyttämiseen tutkimuksen lähdeaineistona ollut mitään edellytyksiä.
Analyysin kohteeksi voitiin ottaa yhteensä 11 hallituksen hallitusohjelmat. Nämä ovat etenkin 1960-luvulla suppeita. Vuodesta 1972
lähtien niiden kattavuus laajeni, niin että niiden pituus oli yleensä
enimmillään noin 10 sivua. Toimenpiteet luokitellaan niissä politiikkalohkoittain niin, että ne ovat melko helposti muunnettavissa tässä
tutkimuksessa käytetyn luokittelun mukaisiksi. Myös aikaisemmista
mukaan otetuista ohjelmista vastaava muunnos voidaan tehdä, vaikka
näiden ohjelmien kattavuus on myöhempiä heikompi ja niissä käytetty luokittelu puutteellisempi. Kaikki mukaan otetut hallitukset olivat
enemmistöhallituksia, sen sijaan poisjätetyistä tällaisia oli vain muutama. Vaikka tarkasteluun otettiin vain puolet kaikista hallituksista,
niiden toimikaudet peittävät yhteensä yli 70 prosenttia kaudesta.
Tarkastelujakson hallitukset on esitetty taulukossa 3.1. (Lipposen
vuonna 1999 toimintansa aloittanutta II hallitusta ei kuitenkaan otettu
tarkastelun kohteeksi). Ne hallitukset, joiden ohjelmat on otettu tässä
arvioitaviksi, on esitetty alleviivattuna. Jotkut hallitukset laativat varsinaisten ohjelmiensa lisäksi ohjelmaluontoisia lisäpöytäkirjoja tms.,
jotka myös sisällytettiin tarkasteluun lisäaineiston saamiseksi.86
Kaikki analyysiin riittävästi aineistoa tarjoavat hallitusohjelmat ovat
sellaisten hallitusten ohjelmia, jotka muodostettiin vaalivuotena vaalien jälkeen (pl. Koiviston hallitus v. 1968). Tämä osoittaa, että nimenomaan vaalien jälkeisessä tilanteessa pyrittiin hahmottelemaan
talouspolitiikan linjaa pitkäjänteisesti. Koiviston hallitus jatkoi Paasion vuoden 1966 hallituksen linjaa siinä mielessä, että niiden poliittinen koostumus oli samanlainen. Kun kummankaan ohjelma ei ollut
kovin laaja, niiden ohjelmia tarkasteltiin osin yhdessä, koska näin
saatiin parempi kuva ko. ajan painotuksista. Vaikka hallitukset olivat
86

Tarkastelukauden hallitusten ohjelmat löytyvät valtioneuvoston verkkosivuilta
(ks.viite 61). Seuraavassa ohjelmiin viitataan vain yleisesti, koska ne ovat pääsääntöisesti melko lyhyitä ja hyvin jäsenneltyjä ja sivunumeroja on vaikea määritellä yksikäsitteisesti.
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enemmistöhallituksia, erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla monet niistä
kuitenkin jäivät suhteellisen lyhytikäisiksi.
Taulukko 3.1.
Miettunen I
Karjalainen I
Lehto
Virolainen
Paasio I
Koivisto I
Aura I
Karjalainen II
Aura II
Paasio II
Sorsa I
Liinamaa
Miettunen II
Miettunen III
Sorsa II
Koivisto II
Sorsa III
Sorsa IV
Holkeri
Aho
Lipponen I
Lipponen II

Suomen hallitukset vuosina 1962–1999
Toimikausi
1961–62
1962–63
1963–64
1964–66
1966–68
1968–70
1970
1970–71
1971–72
1972
1972–75
1975
1975–76
1976–77
1977–79
1979–82
1982–83
1983–87
1987–91
1991–95
1995–99
1999–

Ikä (vrk)
273
614
269
622
665
783
62
471
117
194
1012
170
304
228
741
1000
441
1455
1458
1449
1463

Luonne
ml (väh)
porvarillinen (enemm)
toimitusmin.
porvarillinen (enemm)
kesk + vasemm. (enemm)
kesk + vasemm. (enemm)
toimitusmin.
kesk + vasemm. (enemm)
toimitusmin.
sos.dem. (väh)
kesk + sos.dem. (enemm)
toimitusmin.
kesk + vasemm. (enemm)
kesk (väh)
kesk + vasemm. (enemm)
kesk + vasemm. (enemm)
kesk + vasemm. (enemm)
kesk + sos.dem (enemm)
koalitio (enemm)
porvarillinen (enemm)
koalitio (enemm)
koalitio (enemm)

On huomattava, että hallitusohjelmien analyysista puuttuu Kalevi
Sorsan v. 1977 asetettu II hallitus, jonka valtiovarainministerinä toimi Paul Paavela, vaikka sen hyväksymää elvytysohjelmaa v. 1977
pidetään luvussa 4.1. eräänlaisena merkkipaaluna uudenlaisen talouspoliittisen ajattelun läpimurrolle Suomessa. Tämä hallitus laati
kuitenkin aloittaessaan vain hyvin suppean yleisluontoisen ohjelman.
Elvytysohjelma puolestaan keskittyi talouteen ja oli luonteeltaan
suppeampi kuin varsinaiset hallitusohjelmat. Tämän vuoksi tämän
hallituksen ohjelmaa ei voitu analysoida samalla tavoin kuin tau-
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lukossa mainittujen hallitusten ohjelmien tavoitteita ja painotuksia,
mutta sitä arvioidaan luvussa 4. Toinen melko pitkäikäinen hallitus,
joka puuttuu analyysista, on Virolaisen hallitus v. 1964–66. Se asetettiin kuitenkin poliittisesti epävakaassa tilanteessa, ja sen suppea
ohjelma keskittyi erityisesti ajankohtaisten taloudellisten ongelmien
ratkaisuun.
Poliittisista asetelmista tarkastelukaudella on syytä todeta lisäksi,
että eduskunta oli koko tarkastelukauden oikeistoenemmistöinen lukuunottamatta vaalikautta 1966–70. Tasavallan presidenttejä tarkastelukaudella oli vain kolme. Hallituksista, joiden ohjelmat sisältyvät
tarkasteluun, seitsemän toimi presidentti Kekkosen kaudella, kaksi
presidentti Koiviston kaudella, yksi presidentti Ahtisaaren kaudella
sekä yksi osaksi presidentti Koiviston ja osaksi presidentti Ahtisaaren kaudella.
Taulukossa 3.2. on esitetty tarkempaa tietoa analyysin kohteeksi valituista hallituksista.
Hallitusten enemmän tai vähemmän selvästi julkilausuttuna tavoitteena tarkastelukaudella oli taloudellisen kasvun edistäminen. Kasvutavoitetta ei kuitenkaan yksilöity missään hallitusohjelmassa, joten
sitä ei voitu ottaa analyysin kohteeksi. Kuviosta 3.1. voidaan nähdä, että talouden kasvu oli tarkasteluaikana varsin ripeää ja vakaata.
Suurena poikkeuksena tästä oli kuitenkin 1990-luvun alun lamakausi. Lisäksi 1970-luvun puolivälin jälkeen talous kehittyi muutaman
vuoden ajan suhteellisen heikosti.
Keskeisiä talouspolitiikan makrotavoitteita olivat myös työllisyys,
inflaatio ja vaihtotase. Tärkeitä olivat myös julkiseen talouteen liittyvät tavoitteet, joita käsitellään erikseen luvussa 4.2. Mainituille
makrosuureille eri aikoina asetetut tavoitteet antavat taustaa valitun
kasvu- ja rakennepoliittisen linjan arvioinnille. Hallitusohjelmissa
esitetyt makrotaloudelliset tavoitteet on esitetty kuvioissa 3.2. ja 3.3.
Lisäksi kuvioissa on esitetty talouden toteutunut kehitys näillä suureilla mitattuna vuosittain (vastaava numeroaineisto on esitetty liitetaulukossa 1). Tämä on esitetty toisaalta siksi, että se osoittavat,
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missä määrin hallitusohjelmien tavoitteet ovat toteutuneet, mutta
toisaalta myös siksi, että tavoitteiden määrittelyyn ilmeisesti vaikutti talouden tila ohjelmia laadittaessa. Näistä keskeisiä tietoja olivat
ennakkotiedot kuluneista lähivuosista sekä tulevaa kehitystä koskevat ennusteet, jotka luonnollisesti yleensä poikkesivat jonkin verran
taulukossa esitetyistä tiedoista.
Taulukko 3.2.

Analyysin kohteeksi valitut hallitukset

Pääministeri
Ahti Karjalainen (ml)
Rafael Paasio (sd)
Mauno Koivisto (sd)
Ahti Karjalainen (kesk)
Kalevi Sorsa (sd)
Martti Miettunen (kesk)
Mauno Koivisto (sd)
Kalevi Sorsa (sd)
Harri Holkeri (kok)
Esko Aho (kesk)
Paavo Lipponen (sd)

Valtiovarainministeri
Karttunen (kok)
Koivisto, Raunio (sd)
Raunio (sd)
Tallgren (r)
Virolainen (kesk)
Paavela (sd)
Pekkala (kesk)
Pekkala, Ollila (kesk)
Liikanen, Louekoski (sd)
Viinanen (kok)
Viinanen, Niinistö (kok)

Toimikausi
1962–63
1966–68
1968–70
1970–71
1972–75
1975–76
1979–82
1983–87
1987–91
1991–95
1995–99

Pääministerin lisäksi valtioneuvoston kansliassa toimi vuodesta 1968 alkaen erityinen
kansliaministeri, jonka vastuualueeseen aluksi kuuluivat kokonaistaloudelliseen tai yhteiskuntapoliittiseen suunnitteluun liittyvät kysymykset. Tehtäväkenttä muuttui kuitenkin
jo 1970-luvun puolivälissä, kun mielenkiinto näihin kysymyksiin väheni. Kasvu- ja rakennepolitiikan suuntauksen kannalta oli merkitystä ministereillä, joiden toimikausi ajoittui
kaudelle 1968–75. Koiviston hallituksessa tässä tehtävässä toimi Jussi Linnamo (sd), Karjalaisen hallituksessa Olavi J. Mattila (amm.) ja Sorsan hallituksessa Matti Louekoski (sd).
Maalaisliiton nimi muuttui keskustapuolueeksi v. 1965.
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Kuvio 3.1.

Markkinahintaisen bruttokansantuotteen volyymiindeksi (1962 = 100) ja kasvuprosentti vuosina
1962–1999

Volyymi
1000

Kasvu, %
12
10
8

Kasvu

6
4
2
0
-2
Volyymi

-4
-6

100
-8
1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

Kuviossa 3.2. on esitetty hallitusohjelmien työllisyys/työttömyystavoitteet sekä työttömyys ja työllisyyden vuosimuutokset tarkastelukaudella. Havaitaan, että kasvu- ja rakennepoliittisen linjan lähtökohtana on koko tarkastelujakson ollut pyrkimys hyvään työllisyyteen
ja/tai alhaiseen työttömyyteen. Tavoite on väliin muotoiltu työllisyyden ja väliin työttömyyden kautta.
Työttömyyden alentamista korostettiin 1960-luvun loppupuolella,
vaikka työttömyys oli nykyperspektiivistä matala (tällöin kuitenkin
toteutui työvoiman suuri joukkomuutto Ruotsiin), sekä uudelleen
1980-luvulta alkaen. Tämän tarkastelun ulkopuolelle jätetty Sorsan
hallitus asetti v. 1977 ensi kertaa määrällisen työttömyystavoitteen
työttömyyden noustua 1970-luvun puolivälissä (ks. luku 4.1.3.). Tavoitetta (työttömyysasteen alenemista 2,5 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä) ei läheskään saavutettu, vaikka muutoin talouden kehitystä
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1970- ja 1980-lukujen vaihteessa voidaan pitää suotuisana. Toisen
kerran hallitus asetti kvantitatiivisen tavoitteen työttömyyden alentamiseksi v. 1995 työttömyyden noustua laman seurauksena erittäin
korkeaksi. Tavoitteesta jäätiin kuitenkin pahasti jälkeen.
Voidaan sanoa, että koko tarkastelukauden ajan hyvän työllisyyden
ylläpitäminen oli hallitusohjelmien mukaan talouspolitiikan ja samalla myös kasvu- ja rakennepolitiikan keskeinen lähtökohta. Ohjelmista on myös nähtävissä, että työllisyyden katsottiin koko ajan riippuvan lähinnä talouden kasvusta. Työllisyys parani tuotannon kasvun
ollessa ripeää ja heikkeni, kun tuotanto kehittyi heikosti.
Tarkastelukauden kuluessa työttömyys lisääntyi merkittävästi. Tämä
vaikutti selvästi myös kasvu- ja rakennepolitiikan painotuksiin (ks.
luku 4.3.). Lukuja vertailtaessa on tosin huomattava, että työttömyyslukujen vertailukelpoisuus ajassa on pitkällä aikavälillä huono. Tilastoilla mitattuun työttömyyden kasvuun on vaikuttanut ns. piilotyöttömyyden siirtyminen avoimeksi työttömyydeksi.87
Kuviossa 3.3. on esitetty hallitusohjelmien vaihtotase- ja inflaatiotavoitteet sekä niiden toteutuminen. Vaihtotaseen tasapaino muodosti
usein talouspolitiikan rajoitteen. Tämän tasapainon järkkyminen rajoitti tarkastelukaudella usein talouspolitiikan liikkumavaraa ja haittasi muiden tavoitteiden toteutumista. Vaihtotaseen alijäämän kasvu
ja vaikeudet sen rahoittamisessa johtivat useasti investointien rahoituksen vaikeutumiseen sekä edelleen talouden kasvun hidastumiseen
ja lisääntyvään työttömyyteen (ks. luku 4.1.). Useimpien hallitusten
tavoitteena oli mainituista syistä vaihtotaseen tasapainottaminen.
Vain joissakin tapauksissa, milloin vaihtotaseen alijäämäongelma ei
ollut akuutti, siihen ei liitetty erityisiä tavoitteita. Tällöinkin rakennepolitiikkaa suunnattiin niin, että vaihtotaseongelma pitkällä aika87

Tor Erikssonin mukaan ainakin kolme tutkimusta viittaa siihen, että osa työttömyyden kasvusta on ”harhaa”. Politiikkamuutoksista johtuvina syinä tähän Eriksson mainitsee työttömyysaikaisen toimeentuloturvan kattavuuden laajentumisen
ja siirtymisen aviopuolisoiden yhteisverotuksesta erillisverotukseen v. 1976. Vähintään yhtä tärkeitä tekijöitä ovat Erikssonin mukaan olleet lisääntynyt koulutus,
vähentynyt syntyvyys, maataloussektorin pieneneminen ja palvelusektorin laajeneminen sekä asenteiden muutokset (Eriksson 1985, 409–415).
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välillä lievenisi. Huomattava on, että vaikka ulkomaankaupan tasapainon säilyttäminen oli Suomen talouden keskeinen ongelma aina
1990-luvulle saakka, kauppapolitiikassa oli trendinä kaiken aikaa
talouden avoimuuden lisääminen, kuten luvussa 3.2. todettiin. Tämä
kauppapolitiikan linja puolestaan painoi vahvan leimansa noudatettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan.
Hintatason nousun hillintä oli kaikkien hallitusten tavoitteena. Suomen kansantaloutta vaivasi lähes koko tarkastelukauden ajan inflaatio, mikä mm. haittasi ulkomaankaupan tasapainoista kehitystä. Tavoitteet kuitenkin asetettiin eri tavoin eri aikoina riippuen lähinnä
hallitusohjelman laadinnan aikana vallinneesta inflaatiotilanteesta.
Jos inflaatio oli ollut kohtuullinen, voitiin pyrkiä vakaaseen hintatasoon. Jos inflaatio oli päässyt kiihtymään, tavoitteeksi asetettiin sen
hillintä, koska hinta- ja kustannuskierteen nopea katkaiseminen oli
vaikeaa ja hintatason vakauteen pääseminen nopeasti oli tavallisesti
mahdotonta. 1980-luvun lopun jälkeisten hallitusten aikana inflaatiotavoite sai uusia sävyjä, kun myös vakaa markan ulkoinen arvo
asetettiin tavoitteeksi. Tavoitteeseen liittyi entistä tiukempi ehto, että
kotimaisen kustannustason nousu ei ylittäisi kilpailijamaiden tasoa.
Tavoitteissa kuitenkin epäonnistuttiin 1990-luvun alussa, mutta tarkastelukauden lopussa inflaatio pysyi hyvin hallinnassa.
Inflaatiotavoitteen taustana oli usein nimenomaan hyvän kansainvälisen hintakilpailukyvyn ylläpitäminen, koska nimenomaan tämän
järkkyminen usein johti vaihtotaseen tasapainon heikkenemiseen.
Liiallisen kustannustason nousun vuoksi Suomi ajoittain menetti kilpailukykyään viennissä sekä menetti markkinaosuuksia myös
kotimaassa, minkä vuoksi ulkomaankaupan tasapainottamiseksi ja
ulkomaisen velkaantumisen hillitsemiseksi sekä tuotannon hintakilpailukyvyn palauttamiseksi jouduttiin turvautumaan devalvaatioon.
(Lukujen taustaksi on kuitenkin todettava, että Euroopan markkinatalousmaissa yleensäkin inflaatio oli kymmenvuotiskautena v. 1973
lähtien hyvin korkea ylittäen keskimäärin 10 % vuodessa.) 1960-luvulla heikentynyt hintakilpailukyky palautettiin suurella devalvaatiolla v. 1967 ja 1970-luvulla heikentynyt kilpailukyky vastaavasti v.
1977. Myös muutamia muita pienempiä korjauksia tehtiin valuutta-
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kurssiin. Kilpailukyvyn heikkenemisen tärkeänä syynä 1980-luvulla
oli puolestaan valuuttakurssin vahvistuminen. 1990-luvun alussa tehtyjen valuuttakurssikorjausten jälkeen Suomen kustannustaso säilyi
tarkastelukauden loppuun saakka hyvin edullisena kilpailijamaihin
verrattuna.
Hallitukset esittivät myös tavoitteita, joilla oli merkitystä kasvun
sisällön kannalta. 1960- ja 1970-luvuilla tulonjaon tasoittaminen
nähtiin talouspolitiikan tavoitteena, mutta tämän jälkeen tulonjaon
painotus tavoitteena pienentyi. Muutoksen voi katsoa johtuvan yhtäältä siitä, että matalatuloisimpien ryhmien asema parani 1960- ja
1970-luvuilla, ja toisaalta siitä, että kansantalouden avautumisesta
aiheutuneen talouspoliittisen tilanteen muuttumisen vuoksi valtiovallan mahdollisuudet vaikuttaa tulonjakoon alkoivat heiketä (ks. luku
4.). Hallitusohjelmiin sisältyviä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita tarkastellaan erityisesti luvussa 4.4. politiikan osalohkojen tarkastelun
yhteydessä.
Käytettyjä talouspolitiikan linjauksia ja keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastellaan luvussa 4. Siinä käsitellään myös
julkiselle taloudelle asetettuja tavoitteita. Kun tarkastelukauden eri
ajanjaksoina sovellettiin hyvin erilaista kasvu- ja rakennepolitiikkaa,
luvussa 4.5. arvioidaan vielä, miten tavoitteet kokonaisuudessaan
saavutettiin eri kausina.
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1962 Täystyöllisyys
1963
1964
1965
1966 Työttömyyden poistaminen
1967
1968 Työttömyyden poistaminen
1969
1970 Korkea työllisyysaste
1971
1972 Korkea ja tasainen työllisyys
1973
1974
1975 Työllisyyden ylläpitäminen
1976
1977
1978
1979 Työllisyyden parantaminen
1980
1981
1982
1983 Työttömyyden supistaminen
1984
1985
1986
1987 Työttömyyden tuntuva alentaminen
1988
1989
1990
1991 Työllisyyden turvaaminen
1992
1993
1994
1995 Tyött. puolittaminen vaalikauden aikana
1996
1997
1998
1999
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Toteutunut inflaatio
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1962 Vakaa rahanarvo
1963
1964
1965
1966 Vakaa hintataso
1967
1968 Kustannustason nousun pysäytt.
1969
1970 Vakaa hintataso
1971
1972 Vakaa hintataso
1973
1974
1975 Inflaatiokehityksen katkaiseminen
1976
1977
1978
1979 Hinta- ja kust.tason nousun hillintä
1980
1981
1982
1983 Inflaation tuntuva hidastaminen
1984
1985
1986
1987 Hintojen nousun hidast. alle kans.väl.
1988 inflaation, markan ulk. arvon säilyttäminen
1989
1990
1991 Kilp.maita alempi infl., vakaa markan
1992 ulk. arvo
1993
1994
1995 Hyvä kilpailukyky, inflaation torjunta
1996
1997
1998
1999

Talouspolitiikan vaihtotase- ja inflaatiotavoitteet hallitusohjelmien mukaan sekä toteutuneet
vaihtotase (% BKT:sta) ja inflaatio (%)

1962 Viennin edistäminen
1963
1964
1965
1966 Kauppa- ja maksutaseen tasapainon
1967 palautus
1968 Häiriötön ja tasapainoinen
1969 ulkomaankauppa
1970 Viennin edistäminen ja kaupan
1971 tasapainottaminen
1972 Vaihtotaseen tasapainottaminen
1973
1974
1975 Vaihtotaseen vajauksen supistaminen
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983 Ulkomaankaupan tasapainon säilyttäminen
1984
1985
1986
1987 Ulkomaankaupan tasapainon säilyttäminen
1988
1989
1990
1991 Alijäämän pienentäminen ja ulkom.
1992 velkaantumisen pysäyttäminen
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
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4.

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjat

4.1.

Kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinja

4.1.1. Linjan muutosten taustaa
Kuten edellä todettiin, kasvu- ja rakennepolitiikasta voidaan varsinaisesti puhua vasta 1960-luvulta alkaen, jolloin hallitukset alkoivat
asettaa taloudelle pitkän ajan tavoitteita. Tosin sodan jälkeen sen seurauksia pyrittiin korjaamaan ja maata jälleenrakentamaan hyvin pitkäjänteisesti. Sodanjälkeisinä vuosikymmeninä Kianderin ja Vartian
mukaan Suomen kasvuhakuisen talouspolitiikan keskeisiä osia olivat
hyödykemarkkinoiden hintasäännöstely ja kilpailunrajoitukset, luotonsäännöstely ja yleensä rahamarkkinoiden säätely sekä pyrkimys
kiinteään valuuttakurssiin ja tasapainoiseen julkiseen talouteen. Korporatiivisella mallilla pyrittiin hallitsemaan tulonmuodostusta ja tukemaan investointeja ja kasvua sekä rajoittamaan kilpailua. Lisäksi
verojärjestelmä tuki velkaantumista.88 Suomen Pankin rooli talouspolitiikassa oli tärkeä, koska pankilla oli mahdollisuus vaikuttaa investointien suuntautumiseen, mitä pidettiin keskeisenä talouden kehittämisessä.
Maailmansodan jälkeistä kehitystä on usein luonnehdittu kulkuna
säädellystä taloudesta markkinatalouteen. Käytännössä asia on paljon monivivahteisempi. Dahmen totesi Suomen 1960-luvun alun
kansantaloudesta, että suurimmalta osaltaan talouselämä perustui
– ja tulee perustumaan – yksityiseen yritteliäisyyteen ja periaatteena
oli pysyä markkinataloudessa.89 Talousneuvoston mietintö lähivuosien kasvupolitiikasta muotoili saman asian niin, että kansantalouden
perustana oli, julkisen vallan toimipiirin laajenemisesta huolimatta,
yrityssektori, jonka toimintaa sääteli markkinatalouden mekanismi.90
88
89
90

Kiander – Vartia 1998, 18.
Dahmen 1963, 87.
Talousneuvosto 1964, 7.
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Nykyperspektiivistä asiat saattavat näyttää toisenlaisilta. Kiander ja
Vartia toteavat, että ”voitaneen sanoa, että Kekkosen kautta luonnehti punamulta-hallitusten tukema korporatismi, talouden säätely ja
idänkaupan erityisasema. Markkinoihin ei juurikaan luotettu.”91 Anu
Kantola pitää Suomen 1990-luvun kriisiä Suomen porttina markkinavetoiseen talouteen.92
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa maailmantaloudessa ja eri maiden
talouspolitiikassa – aluksi lähinnä Yhdysvalloissa ja Britanniassa
– tapahtui käänne, jota on kutsuttu uusliberalismin nousuksi. Uusliberalismi ymmärretään tällöin ajatustapana, joka kannattaa valtion
säätelyn vähentämistä ja markkinamekanismin toiminnan laajentamista yhteiskunnassa. Ajattelun peruslähtökohdat suuntautuvat ennen kaikkea julkisen talouden sääntelyä kohtaan ja siihen liittyy laaja
kirjo erilaisia toimenpiteitä, kuten valtionyhtiöiden yksityistäminen,
kaupan esteiden purkaminen ja pääomien liikkeiden vapauttaminen.
Uusliberalismin nousun myötä markkinoiden valta vahvistui ja politiikan heikentyi.93
1990-luvulle tultaessa markkinoiden ja yritysten (ml. ulkomaiset yritykset) välisen kilpailun merkitys kasvoi edelleen suuresti erityisesti
1980-luvulla toteutetun rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin seurauksena. Kuitenkin useimmissa kansantalouksissa säilyi edelleen
mm. työmarkkinoilla paljon markkinamekanismin toimintaa rajoittavia piirteitä. Toisaalta on myös ilmeistä, että julkisen sektorin rooli
oli niin tärkeä ja pysyi niin tärkeänä, että ei voida puhua puhtaasta
markkinataloudesta. Esim. Samuelson ja Nordhaus toteavat USA:n
taloudesta, että se on ”the mixed market economy, which combines
fundamentally free markets with a sizable government sector”.94
Kansainvälinen integraatio ja globalisaatio sekä kansainvälisen talouspolitiikan trendit vaikuttivat monin tavoin myös Suomessa harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan, kuten luvusta 3.2. on käynyt
91
92
93
94

Kiander –Vartia 1998, 278.
Kantola 2002, 16.
Kantola 2002, 13–14.
”Sekamarkkinatalous, joka liittää periaatteessa vapaat markkinat yhteen mittavan
valtiosektorin kanssa”. (Samuelson – Nordhaus 1998, 548).
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ilmi. Tarkastelukaudella Suomen kasvu- ja rakennepolitiikan linjassa
voidaankin nähdä eri vaiheita. Monissa yhteyksissä 1960- ja 1970lukuja on nimitetty suunnittelun kaudeksi (esim. Alasuutari 1996
ja Kääriäinen 2002). Tähän on perusteita (etenkin kun tarkastellaan
koko yhteiskuntapolitiikkaa eikä vain kasvu- ja rakennepolitiikkaa),
sillä myöhemmin tätä kautta käsiteltäessä puhutaan paljon suunnittelusta. Tässä tutkimuksessa päädytään kuitenkin luvussa 4.5. toisenlaiseen terminologiaan analysoitaessa kasvu- ja rakennepolitiikan
sisältöä tarkastelukaudella.
Toisaalta talouspoliittisessa keskustelussa on vuosi 1977 usein nähty käännepisteeksi suomalaisessa talouspoliittisessa ajattelussa. Talouden kriisi ja sen epäonnistuneet ratkaisuyritykset entisin keinoin
johtivat kasvu- ja rakennepolitiikan uudelleenorientointiin. Kasvu- ja
rakennepolitiikan suuntaus muuttui v. 1977, kun todettiin, että ongelmia ei voida ratkaista pääasiassa julkisen sektorin omin toimin,
vaan ensi sijassa edistämällä yksityisen sektorin toimintaa. Ajattelun
muutos konkretisoitui v. 1977 hyväksytyssä elvytysohjelmassa. Tätä
linjanmuutosta ovat korostaneet mm. silloinen valtiovarainministeri
Esko Ollila v. 1986 95, Jukka Tarkka96 ja Lasse Lehtinen.97 Myös Pertti Kukkonen ottaa lähtökohdaksi vuoden 1977 artikkelissaan ”Mitä
on suomalainen tarjontatekijöiden talouspolitiikka?”98
Talouspoliittisessa keskustelussa on oltu hyvin yksimielisiä siitä, että
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa talouspoliittinen ympäristö ja talouspolitiikan harjoittamisen ehdot muuttuivat jyrkästi. Mm. Kiander
ja Vartia toteavat, että ”monet sodanjälkeisinä aikoina kehittyneet – ja
monilta osin hyväksi koetut – toimintamallit murenivat 1980-luvulla
ja viimeistään 1990-luvun alussa. Tärkeitä yleismaailmallisia vanhaa
mallia murtavia voimia olivat teknologian muutos ja yritysten kansainvälistyminen. Suomen kannalta erityisen tärkeää oli Neuvostoliiton sortuminen ja länsi-integraation voimistuminen. Kilpailu lisääntyi
paitsi rahamarkkinoilla myös hyödyke- ja työmarkkinoilla”.99 Kuten
95
96
97
98
99

Ollila 1986, 46.
Tarkka 2002, 230.
Lehtinen 2002, 130.
Kukkonen 1982.
Kiander – Vartia 1998, 276.
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edellä todettiin, myös Anu Kantola piti 1990-luvun kriisiä Suomen
porttina markkinavetoiseen talouteen.
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan Suomen kasvu- ja rakennepolitiikan muutoksia tarkastelukaudella. Luvun 4.1. loppuosassa arvioidaan
yleislinjan muutoksia ja luvussa 4.2. julkisen sektorin roolin muutoksia. Luvussa 4.3. arvioidaan eri lohkoille annettujen painotusten
muutoksia sekä luvussa 4.4. kasvu- ja rakennepolitiikan eri lohkoilla
harjoitettua politiikkaa. Lopuksi luvussa 4.5. arvioidaan politiikan
kokonaislinjaa ottaen huomioon kaikissa em. luvuissa esiintulleita
näkökohtia.
4.1.2. Kasvupolitiikan läpimurto
Kuten edellä luvussa 3.3. todettiin, 1960-luvun alun hallitusohjelmista on vaikea hahmottaa hallitusten kasvupoliittista yleislinjaa, sillä ne
olivat hyvin suppeita ja yleispiirteisiä. Kattavia hallitusohjelmia alettiin laatia vasta 1970-luvun alussa. Kun tarkastelukauden alun ohjelmat olivat heikommin täsmennettyjä kuin loppupuolen ohjelmat, on
erityisesti tältä osin pantava painoa muille lähteille. Vaikka hallitusohjelmat kuvasivat hallitusten ideologisia lähtökohtia ja tavoitteita,
ne sisälsivät myös toimintalinjoja, jotka eivät eri syistä toteutuneet ja
joita ei aina edes ryhdytty määrätietoisesti toteuttamaan. Tämä pätee
erityisesti tarkastelukauden alkupuolen ohjelmiin.
1960-luvun kasvupolitiikan yhtenä tärkeänä lähtökohtana voidaan
pitää v. 1959 asetettua talousohjelmakomiteaa. Valtioneuvosto antoi
komitean tehtäväksi laatia lähivuosien tuotantopoliittisen ohjelman,
jossa oli pyrittävä hahmottelemaan ohjelma työtilaisuuksien lisäämiseksi eri elinkeinonhaarojen piirissä tarjolla olevien tuotantomahdollisuuksien tasasuhtaista hyväksikäyttöä silmälläpitäen sekä määrittelemään valtiovallalle tästä aiheutuvat talouspoliittiset tehtävät
suhdannepoliittiset ja finanssinäkökohdat huomioon ottaen. Komitea
arvioi työssään talouden kehitystä ja odotettavissa olevia ongelmia
10 vuotta eteenpäin vuoteen 1970.100
100

Talousohjelmakomitean osamietintö II: Tuotantopoliittinen ohjelma, 1960.
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Komitean suosituksissa oli tehtävänannon mukaisesti painoa erityisesti sillä, miten eri tuotannonalojen kasvua voitaisiin nopeuttaa.
Paino oli siten silloisen terminologian mukaan tuotantopolitiikassa,
nykyisin puhuttaisiin elinkeinopolitiikasta. On hyvin vaikea sanoa,
mikä suositusten vaikutus oli harjoitettuun politiikkaan, mutta ne
osoittivat harjoitettavan kasvupolitiikan suuntaa. Ehkä näkyvimmin
tulevaan kasvupolitiikkaan vaikuttivat paitsi komitean suositukset
Suomen ja Eftan välisten taloussuhteiden järjestämisestä myös suositukset talousneuvoston asettamisesta sekä taloudellisen tutkimuksen ja talouspolitiikan suunnittelun kehittämisestä. Nämä johtivat
siihen, että vähitellen kasvupolitiikan suunnittelu alkoi muodostua
pysyväksi osaksi hallintoa. Komitea piti myös tärkeänä, että julkinen
säästäminen pysyisi korkealla tasolla, vaikka sen osuus investointien
rahoituksesta vähän alenisikin 1960-luvulla.
Huolimatta siitä, että kyse oli sosiaalipolitiikasta, Pekka Kuusen kirja
”1960-luvun sosiaalipolitiikka” vaikutti paljon myös talouspoliittiseen ajatteluun 1960-luvun Suomessa.101 Kirjan teemana oli ajatus,
että reaalisen kansantulon kasvattaminen on korotettava yhteiskuntapolitiikan kokoavaksi tavoitteeksi (s. 23). Kasvu mahdollistaa tehokkaan sosiaalipolitiikan ja hyvien sosiaalisten olojen kehittämisen.
Tämä ajattelu sai paljon kannatusta ja se vaikutti hyvinvointimenojen
kasvuun ja siten julkisten menojen lisääntymiseen etenkin 1960-luvulla. On kuitenkin muistettava, että näiden menojen taso oli vielä
1960-luvun alussa verrattain alhainen ja myöskin veroaste oli tämän
hetken näkökulmasta matala (ks. luku 4.2.).
Kuusen idea oli Jukka Tarkan mukaan, että Suomi hahmottuisi kansalaisten yhteiseksi yritykseksi. Talouden kasvu oli hänelle yhteiskunnan pysyvä muuttuja. Siksi kuluttajien, kapitalistin ja valtiovallan
oli päästävä kasvuhakuiseen yhteistyöhön. Perinteisen yövartijavaltion tilalle tuli ”yhteisvastuullisuuteen ja taloudelliseenkin solidaarisuuteen” pyrkivä valtio, Oy Suomi Ab. Kuusen sosiaalipolitiikalla
oli tilausta vasemmalle kallistuvassa mielipideilmastossa ja kasvuun
pyrkivässä talouspoliittisessa ajattelussa.102
101
102

Kuusi 1960.
Tarkka 2002, 17–18.
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Karjalaisen hallituksen ohjelmassa v. 1962 todettiin, että aktiivisen
tuotanto- ja työllisyyspolitiikan suunnittelua varten asetetaan hallituksen käyttöön taloudellista kehitystä tutkiva, talouspoliittisia ratkaisuja valmisteleva ja eri intressipiirejä edustava elin. Huomionarvoista tässä on, että poliittisesti rikkinäisen 1950-luvun jälkeen tässä
korostettiin erityisesti talouspoliittisten ratkaisujen valmistelua konsensuspohjalla. Tavoitteena oli luoda laajaa yhteisymmärrystä Suomen taloudellisten ongelmien luonteesta ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. Pääministerin johtama valtioneuvoston, Suomen Pankin,
elinkeinojärjestöjen ja työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuva
talousneuvosto tulikin tärkeään asemaan kasvupolitiikan valmistelussa 1960-luvulla. Tämä talousneuvosto lähti liikkeelle uusin, yleistä kehityssuuntaa vastaavin menetelmin. Se asetti yksinomaan asiantuntijoista koostuvan suppean tutkimusjaoston ja jäi odottamaan sen
selvitysten ja ehdotusten valmistumista.
Suomen Pankin silloista aktiivisuutta kasvupolitiikassa osoitti, että
se pyysi professori Erik Dahmenia Ruotsista laatimaan tutkimuksen
Suomen talouden kehityksestä ja talouspolitiikasta. Taustana tälle
oli Suomen Pankin silloisen pääjohtajan Klaus Wariksen näkemys,
että ulkopuolelta katsoen Suomen taloudelliset ongelmat näkyvät toisenlaisina ja selvemmin kuin tarkasteltaessa niitä vyyhdin keskeltä.
Ulkomaalaisella ei liioin ole samanlaisia pinttymiä kuin useasti meikäläisellä, hänen näkemystään eivät sävytä poliittiset tai taloudelliset
etunäkökohdat eikä hänen tarvitse hienotunteisuussyistä peitellä.103
Nämä lähtökohdat osoittavat, että tuolloin ei Suomen talouspoliittinen linjanvalinta joutunut juurikaan kriittisen ulkopuolisen tarkastelun kohteeksi toisin kuin myöhemmin, jolloin kansainväliset järjestöt
esittivät toistuvasti arvioitaan näistä asioista.
Dahmen ottikin kirjassaan selkeästi kantaa joihinkin asioihin, jotka
kotimaisissa arvioissa yleensä sivuutettiin. Hän piti lähtökohtana
mm. sitä, että puitetalous on säilytettävä, toisin sanoen talouselämää
ei saa suuremmin sosialisoida tai saattaa valtion yksityiskohtaisen
säännöstelyn piiriin, mutta ei liioin muuttaa markkinataloudeksi,
jossa valtion halu puuttua kehityskulkuun olisi olennaisesti silloista
103
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pienempi.104 Tämä todennäköisesti vastasi silloisten talouspoliittisten
päättäjien ajattelua, sillä senaikaiset taloudelliset dokumentit eivät
tue ajatusta, että järjestelmää olisi haluttu muuttaa merkittävästi.
Lähivuosien kasvupolitiikan linjaa hahmoteltiin talousneuvoston v.
1964 julkaistussa mietinnössä. Tämä mietintö oli sikäli merkittävä,
että hallitus käsitteli huolellisesti mietinnön suositukset ja pyrki aktiivisesti toteuttamaan niitä (mietinnön suositusten edellyttämistä
jatkotoimenpiteistä päätettiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa).105 Mietinnössä todettiin, että suunnitelmallisen kasvupolitiikan peruskysymys on, miten julkisessa taloudenhoidossa jatkuvasti
tehtävät yksittäiset päätökset voitaisiin niveltää osaksi kasvuhakuista
talouspolitiikkaa. Kansantalouden perustana on, julkisen vallan toimipiirin laajenemisesta huolimatta, yrityssektori, jonka toimintaa
säätelee markkinatalouden mekanismi. Kasvupoliittisia suuntaviivoja hahmoteltaessa on otettava huomioon, että taloudellisen kasvun
voimareservit ovat ensi sijassa yksityisessä sektorissa. Kasvupolitiikan erään keskeisen alueen katsottiin muodostavan ne toimenpiteet,
jotka tähtäävät mm. kilpailumekanismin puutteellisuuksien poistamiseen ja yleensä yrittäjyyden edistämiseen.106
Silloista kasvupoliittista ajattelua kuvaa hyvin seuraava lainaus Dahmenin teoksesta: ”Suomen kansantalouden kehitys on tulevaisuudessa oleva tähänastistakin enemmän teollisuuden harteilla. Maatalouden
on nopeasti vähennettävä työvoimaansa ja rationalisoitava rakennettaan. Myös metsätalouden on supistettava ihmistyön tarvettaan. Näin
vapautuva työvoima ynnä suuret ikäluokat on sijoitettava tuottavuudeltaan hyvään, teolliseen toimintaan – ja palveluelinkeinoihin – ,
jonka suurelta osin on tähdättävä vientiin ja kyettävä hankkimaan
myös länsivaluuttoja ruplien lisäksi. Eri teollisuusalojen tulevaisuudennäkymien perusteella nimenomaan pitkälle jalostava metalliteollisuus – konepajateollisuus laajassa merkityksessä – on se ala, joka
pystyy nopeasti lisäämään sekä työllisyyttä että tuottavuutta että
valuuttatuloja. Useimmat muut alat kykenevät näistä vain johonkin.
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Sen vuoksi lähinnä metalliteollisuuden on yhdessä metsäteollisuuden
kanssa – jonka tuottavuus on kyllä hyvä ja joka hankkii valuuttoja,
mutta ei kykene sen sijaan nopeasti lisäämään työllisyyttä – vastattava Suomen tulevasta kehityksestä. Painopisteen on vähitellen siirryttävä jonkin verran metsätuotteista metalliteollisuuden suuntaan.”107
Tämä vastasi pitkälle myös talousneuvoston mietinnössä esitettyjä
kannanottoja, vaikka talousneuvosto konsensuselimenä suhtautuikin
varovammin maatalouden sopeuttamiseen. Se katsoi taloudellisen
kasvun edellytyksenä olevan, että talouselämä pystyy joustavasti sopeutumaan kiristyvään kansainväliseen kilpailuun, ei vain mukautuen
ulkomailta tuleviin sysäyksiin, vaan pyrkien aktiivisesti suuntaamaan
tuotantovoimia kansainvälisen työnjaon huomioon ottaen tuottavimmille aloille. Julkisen sektorin varoja voidaan ohjata kasvun kannalta
suotuisiin investointikohteisiin. Kuten edellä todettiin, hallitus pyrki
aktiivisesti toimimaan mietinnön suuntaviivojen mukaisesti. Koska
talousneuvostossa oli pyrkimys päästä yksimielisyyteen, mietinnön
suosituksille oli ominaista, että ne olivat eräänlaisia minimiohjelmia,
joista kukaan talousneuvoston jäsen ei ollut eri mieltä.
Kaikki em. julkaisut olivat tähdentäneet tarvetta parantaa talouspolitiikan pitkäjänteisyyttä sekä sen vaatiman tutkimustoiminnan tehostamista. Ajan henki alkoi entistä enemmän korostaa myös julkisen
vallan roolia talouden ohjaamisessa. Tähän suuntaan vaikuttivat mm.
kansainvälinen kehitys, taloudellisen ajattelun muutokset sekä poliittiset muutokset.108 Oli kuitenkin myös pyrkimyksiä parantaa markkinatalouden toimivuutta mm. antamalla kilpailulainsäädännössä viranomaisille mahdollisuus puuttua kilpailun rajoituksiin.
Paasion hallituksen ohjelma v. 1966 korosti suunnitelmallisuuden lisäämistä talouspolitiikassa ja valtion taloudellisen tutkimus- ja suunnittelutoiminnan kehittämistä. Taloudellisen kasvun edellytyksiä haluttiin lisätä suuntaamalla pääomavaroja entistä tehokkaammin kasvukykyisen tuotannon kehittämiseen. Ohjelma korosti siten valtion
roolia kasvupolitiikassa hieman aikaisempaa enemmän.
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Samaan aikaan suhtautuminen markkinatalouteen alkoi muuttua
kriittisemmäksi. Taloustieteilijät alkoivat käydä Suomessakin keskustelua kapitalistisen ja sosialistisen järjestelmän keskinäisestä
paremmuudesta.109 Suomessa alettiin huolestua myös talouden keskittymisilmiöistä, kun tekniikan kehitys yhdessä markkinoiden koon
laajenemisen kanssa näytti suurentavan tuntuvasti yritysten optimikokoa. Keskittymistä tapahtui hyödykemarkkinoiden ohella tuotannontekijämarkkinoilla. Markkinamekanismin rinnalle oli syntynyt neuvottelumekanismi, jonka välityksellä markkinavoimien asettamissa
puitteissa tehtiin huomattava osa kansantalouden tärkeistä päätöksistä. Mitä vaikutuksia ajan oligopolistisella kilpailulla oli hintoihin,
tuotteiden laatuun, tutkimus- ja kehitystoimintaan, innovaatioihin
ja niiden yleisen käyttöönoton nopeuteen – nämä olivat prof. Jouko
Paakkasen mukaan ajan taloustieteen ja talousjärjestelmäkeskustelun
eräitä keskeisiä kysymyksiä.110
Ajan henkeä kuvaa myös silloisen valtiovarainministeri Mauno Koiviston toteamus: ”Vaikka puhe Suomesta kapitalistisena maana loukkaa meistä useimpia, eivät perinnäiset talousjärjestelmien nimitykset
kuitenkaan ole menettäneet merkitystään, vaan käsitteet kapitalismi
ja sosialismi ovat edelleen käyttökelpoisia”.111
Mauno Koivisto esitelmöi Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä
16.11.1966 taloudellisen suunnittelun mahdollisuuksista Suomessa.
Hän totesi, että ”samanaikaisesti kun mielenkiinto on siirtynyt suhdannepolitiikasta kasvupolitiikkaan, on taloudellisen suunnittelunkin
kysymyksenasettelu muuttunut. Voimme sanoa myös, että tapahtunut
poliittisen painopisteen siirtyminen vasemmalle päin ja nähtävissä
olevat voimakkaat pyrkimykset valtion talousaseman lujittamiseksi
ja valtiovallan taloudellisen toimintavapauden laajentamiseksi asettavat taloudellisen suunnittelun entistä vaativamman tehtävän eteen.
Nyt vallitsevassa ja todennäköisesti edessä olevassa tilanteessa kiintyy huomio valtion oman toiminnan suunnitteluun, yksityisen sekto109
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rin informoimiseen valtiovallan aikomuksista sekä uusien yhteistyömuotojen löytämiseen julkisen ja yksityisen sektorin välille.”
Edelleen Koivisto totesi, että ”siihen seikkaan, että taloussuunnittelu
on tullut ajankohtaiseksi kaikissa maissa, on useita syitä. Ensimmäinen niistä on, että sekä yksityisen että julkisen sektorin käytettävänä on entistä kokonaisvaltaisempi kuva kansantaloudesta. Toiseksi:
usko hintamekanismin kykyyn ohjata voimavaroja yhteiskunnassa
optimaalisella tavalla on vähentynyt, ja valtiovallalle on tunnustettu kuuluvan entistä aktiivisemman osan näytteleminen yhteiskunnan
kehittämisessä. Riippumatta siitä, mikä on kunkin asenne valtiojohtoiseen talouselämään, lienevät kaikki sitä mieltä, että julkisen sektorin omien toimintojen yhteensovittaminen on välttämätöntä. Samanaikaisesti on selvitettävä, miten ne vaikuttavat yksityisen sektorin
toimintaan ja miten tämä puolestaan julkiseen.”112
Koiviston hallituksen ohjelma v. 1968 jatkoi Paasion hallituksen
linjaa, joskin asiat esitettiin yksilöidymmin. Aktiivisella kasvupolitiikalla haluttiin elvyttää sekä yksityistä että julkista yritystoimintaa. Kokonaistaloudellista suunnittelua haluttiin kehittää. Erityistä
huomiota haluttiin kiinnittää selvittelytoimintaan, joka koski investointien suuntautumista. Uuden perusteollisuuden rakentamisen katsottiin olevan yhteiskunnan tehtävä. Valtion toimenpiteitä katsottiin
tarvittavan erityisesti valtakunnallista mittakaavaa olevien teollisten
hankkeiden toteuttamisen turvaamiseksi. Myös valtiontaloudessa haluttiin noudattaa entistä suurempaa suunnitelmallisuutta ja aloitettua
valtiontalouden pitkän ajan budjetoinnin kehittämistä korostettiin.
Mainitut näkökohdat on nähtävä sitä taustaa vasten, että talouden
kasvun rajoitteena oli riittämätön rahoitus. Kansantaloudessa säästäminen oli jatkuvasti investointeja pienempi, mikä ilmeni vaihtotaseen
vajeena. Tällaisessa tilanteessa pidettiin suurta julkista säästämistä
tarpeellisena suurten investointien rahoittamisessa. Toinen syy oli,
että yrityspohja oli 1960-luvulla varsin kapea (pl. maatalous) eikä
yksityistä yrittäjyyttä uskottu välttämättä olevan riittävästi tuotantopohjan monipuolistamiseksi. Kolmas syy oli, että vuosikymmenen
112
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alun ripeä, mutta tasapainoton kasvu johti taloudellisten ongelmien
kärjistymiseen vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Käytännössä hallitus toimi ohjelmansa mukaisesti, joskaan valtiontalouden suunnittelu ei hallitusten agendassa pitkään aikaan noussut tärkeäksi 1960- ja
1970-lukujen vaihteessa tehdystä laajasta valmistelutyöstä huolimatta.113
1960-luvulla jatkuvasti korkeana pysynyt inflaatio oli jatkuvasti heikentänyt maan kansainvälistä hintakilpailukykyä ja sitä kautta rapauttanut kasvupolitiikan perusteita. Kilpailukyky palautettiin mittavalla
devalvaatiolla v. 1967, mikä puolestaan ruokki edelleen inflaatiota.
Epävakaat olot vaikeuttivat tuotantoelämän pitkäjänteistä kehittämistä. Tämän vuoksi Karjalaisen hallituksen ohjelma v. 1970 piti tärkeänä tavoitteena tulopoliittisen neuvottelumenettelyn kehittämistä niin,
että tuloerot kaventuisivat, tulonjako olisi oikeudenmukainen sekä
kustannustaso ja kilpailukyky säilyisivät mahdollisimman vakaana.
Tällöin luotiinkin pohja edelleenkin voimassa oleville tulopoliittisille instituutioille. Inflaatio ei kuitenkaan kauan pysynyt hallinnassa ja
talouden ongelmat kärjistyivät uudelleen 1970-luvun puolivälissä.
4.1.3. Yhteiskuntapoliittisen suunnittelun nousu ja romahdus
Talous elpyi kuitenkin vuosikymmenen vaihteessa ja voitolle alkoi
päästä näkemys, että taloudellinen suunnittelu on liian hallitseva
lähtökohta yhteiskunnan kehittämisessä. V. 1968 mietintönsä jättänyt yhteiskuntasuunnittelun organisaatiokomitea oli pitänyt silloisen
järjestelmän pääheikkoutena, että järjestelmää ei ollut voitu kehittää jäsentyneen ja kokonaisvaltaisen yhteiskuntapolitiikan tarpeiden
pohjalta. Se oli katsonut, että päätöksentekoa palvelevan yhteiskuntasuunnittelun tehtävänä oli valmistaa valtioneuvostolle toteuttamiskelpoisia yhteiskuntapoliittisia ohjelmia. Se oli ehdottanut tarkoitusta
varten erityisen suunnitteluelimen muodostamista, johon liitettäisiin
olemassa olleita suunnitteluelimiä ja joka toimisi valtioneuvoston
kansliassa yhteiskuntasuunnitteluosastona.114
113
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Karjalaisen hallitus asettikin ohjelmassaan v. 1970 tavoitteeksi tehostaa pitkän aikavälin yhteiskuntapoliittista suunnittelua eri puolilla yhteiskuntaa tapahtuvan suunnittelun yhteensopeuttamiseksi ja
kasvupolitiikkaa varten tarpeellisen tavoitteellisuuden lisäämiseksi.
Valtioneuvoston kanslian ja sen alaisten suunnitteluelinten mahdollisuuksia sopeuttaa yhteen taloudellista, toiminnallista ja aluepoliittista
suunnittelua, erityisesti alueellista kehityspolitiikkaa, haluttiin vahvistaa. Suunnittelun yhteiskuntapoliittisen ulottuvuuden merkitystä
taloudellisen kustannuksella korosti myös se, että v. 1970 perustettu
Taloudellinen suunnittelukeskus, joka toimi myös talousneuvoston
sihteeristönä, tuli pitkän kiistelyn jälkeen valtioneuvoston kanslian
eikä valtiovarainministeriön alaisuuteen. Valtioneuvoston kansliaan
tuli myös erityinen suunnitteluministeri (myöhemmin kansliaministeri). Suunnittelun uudelleenorganisoinnin yhteydessä lakkautettiin
jo v. 1956 perustettu Valtakunnansuunnittelutoimisto, joka ei ollut
täyttänyt sille asetettuja odotuksia ja jonka yhteydet päätöksentekoon
olivat jääneet heikoiksi.
Kalevi Sorsan mukaan valtioneuvoston kanslian suunnitteluosaston
oli määrä kaavailla yhteiskunnan kehitystä kauemmaksi kuin yksi
budjettiväli ja laajemmin kokonaisuutta harkiten kuin pelkästään
budjettitalouden näkökulmasta, jotka molemmat olivat valtiovarainministeriön suunnittelun lähtökohdat.115
1960-luvulla kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelutyötä oli tehty
suuressa määrin talousneuvoston vastuulla. Talousneuvoston työ alkoi kohdata uusia ongelmia. Sen alaisena laaditut keskipitkän ajan
kehitysarviot muuttuivat yhä enemmän taloudellisiin malleihin perustuviksi kvantitatiivisiksi selvityksiksi, jotka kuvastivat pyrkimystä kartoittaa erilaisten talouspoliittisten vaihtoehtojen seurauksia sekä
tehdä niiden perusteella päätelmiä noudatettavan politiikan suuntaviivoista (ks. luku 5.3.2.). Keskipitkän ajan kehitysarvioiden luonteen muuttuminen johti siihen, että ne saivat tärkeimmän käyttönsä
talousneuvostotyön ulkopuolella. Ennen muuta ne tukivat 1960-luvun lopulla aloitettua valtiontalouden pitemmän ajan suunnittelua.
V. 1973 niiden valmistelu siirtyikin valtiovarainministeriöön. Tämä
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yhteys säilyikin sitten koko tarkastelukauden ajan. Kehitys merkitsi
sitä, että vastuu talouspoliittisesta suunnittelusta siirtyi yhä enemmän
valtiovarainministeriölle.
Talousneuvoston piirissä tehtiin kuitenkin 1960- ja 1970-lukujen
vaihteessa monien rakennepolitiikan osa-alueiden kehittämistä koskevia selvityksiä, joista useilla oli huomattavaa merkitystä politiikan
kehittämisessä. Tällaisia olivat mm. mietinnöt metsä- ja puutaloudesta, työvoimapolitiikasta, rakenne- ja rahoituspolitiikasta sekä integraatiosta.116 Vastauksena yhteiskuntapoliittisen ajattelun esiinnousuun
talousneuvosto aloitti myös työn yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden
selkiinnyttämiseksi. Haluttiin saada konkreettista tietoa siitä, minkälaiseksi yhteiskunta halutaan muodostaa. Yhteiskunnan kehittämispolitiikkaa katsottiin välttämättömäksi harkita myös aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta, josta syystä tarkastelu oli ulotettava myös
puhtaasti taloudellisten ilmiöiden ulkopuolelle. Tätä varten alettiin
kehittää elämisen laatua mittaavia ns. sosiaali-indikaattoreita.117
1970-luvun alkuvuosina innostus kaikenkattavaan suunnitteluun oli
huipussaan. Silloisen kansliaministeri Matti Louekosken muistiossa v. 1972 todettiin, että tehokkaan ja tavoitteisiin ohjautuvan yhteiskuntapolitiikan sekä sen alueellisen kohdentamisen kannalta on
välttämätöntä luoda valtion keskushallintoon voimakas yhteiskuntapoliittisesta suunnittelusta vastaava ja sitä koordinoiva yksikkö. Sen
yhteyteen oli myös saatettava läänien suunnittelutoiminta sekä muiden väliasteisten suunnittelujärjestelmien koordinointi.118
Suunnittelua voitiin C. Cairen mukaan tarkastella toisaalta markkinamekanismia täydentävänä ja toisaalta sitä korvaavana keinona.
Ensinmainitussa suunnittelun tärkeimpinä elementteinä pidettiin toimintoja ja järjestelyjä, joilla oli tarkoitus parantaa markkinamekanismin toimintaa. Katsottiin, että kilpailuolosuhteiden puutteet olivat tärkein suunnittelun peruste ja että suunnittelulla voidaan myös
vähentää markkinamekanismista johtuvaa epävarmuutta. Suunnittelu
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markkinamekanismia korvaavana toimintana puolestaan merkitsi talouselämän keskitetyn suunnittelun lisäämistä.119
Suunnittelu alkoi 1960-luvulla pääasiassa markkinamekanismia täydentävänä toimintana, mutta yhteiskunnallisen ilmapiirin muutos ja
yhteiskunnan politisoituminen merkitsivät myös sitä, että 1970-luvun alussa se alettiin nähdä entistä enemmän markkinamekanismia
korvaavana toimintana.120 Sorsan vuoden 1972 hallitusohjelmassa haluttiin uudistaa aluepoliittisen ja muun yhteiskuntapoliittisen
suunnittelun organisaatio valtionhallinnossa. Haluttiin aloittaa mm.
valtakunnallisen aluepoliittisen kokonaisohjelman laatiminen, jossa
asetetaan mm. alueelliset väestö- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet. Lisäksi haluttiin tehostaa myös taloudellista suunnittelua ja kiinnittää
huomiota sen sekä muun yhteiskunta- ja aluepoliittisen suunnittelun
yhteenkuuluvuuteen.
Valtioneuvoston kansliaan perustettiin näitä tehtäviä varten suunnitteluosasto v. 1973. Sektori- ja alueelliset suunnitteluorganisaatiot paisuivat hallinnossa nopeasti. Paula ja Seppo Tiihosen mukaan se, että
yhteiskuntapolitiikan suunnittelu katsottiin valtioneuvoston kanslian
tehtäväksi, osoitti, että ajatus yhteiskuntapoliittisesta suunnittelusta
ja sen koordinoinnista liitettiin hallitukseen. Tarkoituksena oli luoda
hallitukselle uusi väline yhteiskunnan ja politiikan johtamiseen. Paula ja Seppo Tiihonen toteavat, että käytäntö osoitti kuitenkin nopeasti, että hallinnossa ei kyetty tuottamaan hallitukselle sellaisia suunnitelmia, että se olisi voinut käyttää uutta ohjausvälinettään.121
Monistakin syistä yhteiskuntapoliittiselle suunnittelulle asetetut tavoitteet jäivät toteutumatta. Mannermaan esitelmämuistion mukaan
tähän oli syynä mm. se, että yhteiskuntasuunnittelussa ei ollut käytettävissä kansantalouden tilinpitoa vastaavaa kokonaiskehikkoa eikä
yhtenäistä mittayksikköä – rahaa – kuten taloudellisessa suunnittelussa, minkä vuoksi suunnitteluprosessia oli vaikea hallita. Käytännön
päätösten valmistelu tapahtui lähinnä sektoriministeriöissä ja päätös119
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ten koordinointi valtiovarainministeriössä kts-suunnittelun (keskitähtäimen suunnittelun) ja valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä.
Markkinoiden vaikutus esim. alueelliseen kehitykseen oli selvästi
vahvempi kuin valtion toimenpiteiden. Talouden ongelmien kärjistyminen 1970-luvun puolivälissä vei huomion suunnittelusta akuuttien
taloudellisten ongelmien ratkaisuun.122
Senaikainen pääministeri Kalevi Sorsa arvioi tilannetta jälkikäteen
seuraavasti: ”Jälkikäteen silloinen usko valtiovallan suunnittelun
ylivertaisuuteen on vähän hirvittänytkin, mutta ei liene siinä kovin
suuria virheitä tapahtunut. Osittain siitä piti huolen valtiovarainministeriö, joka alusta alkaen koki pääministerivetoisen suunnittelun
uhkatekijäksi omalle vallalleen ja ryhtyi sitä kaikin tavoin sabotoimaan.” 123
Kun saadut kokemukset eivät vastanneet poliittisella tasolla asetettuja odotuksia, alkoi usko kaikenkattavaan suunnitteluun hiipua. Samanaikaisesti talousneuvoston rooli suunnittelussa heikkeni edelleen
selvästi ja se alkoi menettää legitimiteettiään. Sen toiminta muuttui
aikaisempaa passiivisemmaksi eikä sitä edes asetettu uudelleen aina
edellisen toimikauden loputtua. Se myös irtautui sihteeristönään toimineen Taloudellisen suunnittelukeskuksen esittämistä toimenpidesuosituksista. Vastuu kasvu- ja rakennepoliittisesta suunnittelusta
siirtyi yhä enemmän valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeriön asemaa vahvisti lisäksi se, että 1970-luvun lopulla Taloudellinen
suunnittelukeskus siirtyi valtiovarainministeriön alaiseksi.
Vähitellen suunnittelu kohdistettiin ja rajattiin ensi sijassa julkisen
sektorin omaan toimintaan ja vielä tarkemmin valtionhallintoon.
Paula ja Seppo Tiihosen mukaan siitä seurasi, että valtiontalouden
suunnittelujärjestelmästä muodostui ainoa yhteiskuntapolitiikan eri
lohkojen ja hallinnonalojen koordinointialue. Eduskunta tai edes
hallitus ei kuitenkaan tätä käyttänyt hyväkseen. Valtiontalouden keskipitkän ajan suunnitelmalla ei ollut oikeudellista sitovuutta, halli122
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Mannermaa 1984. Seppo Tiihonen on kuvannut kirjassaan yksityiskohtaisesti
suunnittelun tavoitteiden, käytännön ja organisaatioiden kehitystä sekä näitä koskevaa keskustelua ja kritiikkiä (Tiihonen 1990).
Sorsa 1998, 26.
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tus ei sitä käsitellyt eikä eduskunnalle sitä annettu edes tiedoksi.124
Näin siitä huolimatta, että valtiovarainministeriössä oli 1970-luvun
alussa pyrkimyksiä suunnitelman saattamiseksi poliittiseen käsittelyyn.125 Valtiontalouden ongelmia ei tuolloin kuitenkaan koettu niin
vaikeiksi, että asiasta olisi poliittisella tasolla kiinnostuttu. Vaikka
keskipitkän ajan suunnittelun rooli valtiovarainministeriössä lisääntyi, sen merkitys hallitusten päätösten taustana ei kuitenkaan siten
välttämättä kasvanut. Itse asiassa valtiontalouden suunnittelu vähitellen byrokratisoitui eivätkä siitä koituvat hyödyt vastanneet siitä aiheutuvia kustannuksia. Suunnittelun merkitys kasvoi pysyvästi vasta
1990-luvulla, jolloin valtiontalouden jouduttua kriisiin ns. kehysmenettelystä tuli kiinteä osa valtiontalouden suunnittelua myös poliittisella tasolla.126
Miettusen hallituksen ohjelmassa v. 1975 ei enää puhuttu yhteiskuntapoliittisesta suunnittelusta eikä edes taloudellisesta suunnittelusta, vaan keinot kehityksen ohjaamiseksi valittiin yksilöidymmin.
Kuitenkin vielä tällöin hallitus ilmoitti ryhtyvänsä toimenpiteisiin
investointien kokonaisvaltaisen ohjaamisen ja seuraamisen tehostamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyisi vuosittain investointien kokonaissuunnitelman ja päättäisi sen pohjalta investointien toteuttamisohjeista sekä käsittelisi valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävät
investointikohteet.
Taloudellinen tilanne heikkeni Miettusen hallituksen aikana nopeasti ja työttömyys lisääntyi. Tähän oli syynä mm. viennin romahtaminen voimakkaan inflaation heikentämän kilpailukyvyn ja v. 1973
puhjenneen ensimmäisen yleismaailmallisen öljykriisin seurauksena.
Yritykset korjata tilannetta verojen korotusten ja julkisen kysynnän
lisäämisen avulla eivät parantaneet tilannetta, vaan se päinvastoin
paheni. Tämä johti keskusteluun julkisen sektorin roolista taloudellisessa kasvussa, jota edelleen kiihdytti valtion epäonnistuminen elektroteknisen teollisuuden rakentamisessa.127
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Tiihonen – Tiihonen 1990, 37.
Valtiovarainministeriö 1973 (työryhmämietintö).
Ks. luku 4.2.5.
Ks. luku 4.4.2.
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4.1.4. 		Paino yksityiseen sektoriin
Kuten edellä todettiin, vuotta 1977 voidaan pitää käännekohtana suomalaisessa kasvu- ja rakennepoliittisessa ajattelussa. Tähän johtanutta kehitystä tarkastellaan lähemmin luvussa 5.1. Erityisesti suhtautuminen julkisen sektorin rooliin muuttui nopeasti. Vielä vuoden alussa
ilmestynyt Taloudellisen suunnittelukeskuksen raportti128 edusti ohjailu- ja suunnittelukauden ajattelua, sillä siinä tavoitteiden asettelun lähtökohtana oli kansalaisten perustarpeiden kohtuullinen tyydytysaste v. 1990 sekä se, miten ne voitaisiin tyydyttää suurimmaksi
osaksi kotimaisella tuotannolla ja kotimaisin resurssein sekä osaksi
tuonnilla. Samalla kun julkista taloutta pidettiin tärkeänä niin tarpeiden tyydyttämisen kuin tuotannon kehittämisen kannalta, se katsottiin keskeiseksi myös tulonjako- ja rahoituspoliittisten tavoitteiden
toteuttajana. Julkisen talouden toteuttaman tulojen uudelleenjaon ja
säästöpääomien ohjaamisen investointien rahoitukseen arvioitiin saavan entistä suuremman merkityksen tulevaisuudessa. Selvityksessä
päädyttiinkin siihen, että verojen osuus bruttokansantuotteesta nousisi 5–8 prosenttiyksikköä vuodesta 1975 vuoteen 1990 mennessä.129
Talouden kriisi ja sen epäonnistuneet ratkaisuyritykset entisin keinoin
johtivat lopulta kasvu- ja rakennepolitiikan uudelleenorientointiin.
Taloudellisen tilanteen vuoksi Sorsan hallituksen ohjelma v. 1977
keskittyi vielä ensi sijassa lyhyen ajan kysymyksiin (mistä syystä
sitä ei ole otettu analyysin kohteeksi), joskin siinä korostettiin vielä
voimakkaasti investointien ohjaamisen tarvetta. Pian tämän jälkeen
hallitus kuitenkin hyväksyi elvytysohjelman, jossa ensi kertaa asetettiin määrälliset tavoitteet kansantalouden keskipitkän ajan (vuoteen
1981 ulottuvalle) kehitykselle.130
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Taloudellinen suunnittelukeskus 1977.
Veroasteen kehitystä tarkastellaan luvussa 4.2.1.
Ohjelma on julkaistu mm. valtiovarainministeri Paul Paavelan kirjoituksessa ”Finanssi- ja rahapolitiikan mahdollisuuksista kansantalouden elvyttämisessä” Kansantaloudellisen aikakauskirjan niteessä 1/1978 (Paavela 1978).
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Ohjelman tavoitteet olivat:
– työttömyysasteen painaminen 2 ½ prosentin alapuolelle
– vaihtotaseen alijäämän rajoittaminen pysyvästi alle kahden prosentin bruttokansantuotteesta
– kokonaisveroaste ei saa nousta v. 1977 tasosta
– valtion menojen volyymin kasvun rajoittaminen keskimäärin noin
kahteen prosenttiin vuodessa
– kustannusten ja hintojen nousuvauhdin rajoittaminen niin, että
hintakilpailukyky alkaa parantua, ja reaalitulojen mahdollisimman suotuisan kehityksen turvaaminen.
Ohjelmassa todettiin myös, että rakennepolitiikan linjan ja vastaavien konkreettisten päätösten merkitys korostuu, koska vaikeuksiin
joutuneiden alojen tukemismahdollisuudet ovat rajalliset.
Kuten todettiin, ohjelma edusti uutta suuntaa talouspolitiikassa, sillä aikaisemmin oli taloudellisten ongelmien ratkaisuissa turvauduttu julkisen vallan välittömiin toimiin, mutta nyt ohjelmassa korostui
ongelmien ratkaisu yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä parantamalla. Jukka Pekkarisen ym. mukaan hallitus perusti elvytysstrategiansa ajatteluun, joka monessa mielessä muistutti myöhempää kansainvälistä tarjontapolitiikkaa. Elvytyksen oli määrä tapahtua yrityssektorista käsin samalla kun julkisen sektorin osuutta ja veroastetta
pyrittiin rajoittamaan. Elvyttävät toimenpiteet kohdistettiin lähinnä
yrityssektorin hintakilpailukyvyn parantamiseen. Perinteinen kasvuajattelu heijastui siten hyvin voimakkaasti harjoitettavaan politiikkaan.131 Politiikan suunnanmuutosta ja siihen johtanutta kehitystä
tarkastellaan luvussa 5.1.2.132 Luvun 4. tarkastelu kuitenkin osoittaa,
että politiikan linja ei käytännössä joka suhteessa ratkaisevasti muuttunut.
Jo 1970-luvun lopulla talous kääntyi nousuun ennen muuta devalvaatioiden parantaman hintakilpailukyvyn, mutta myös konsensushengen
sekä elvytyspolitiikan tukemana. Elvytysohjelman tavoitteet toteutuivat kohtalaisen hyvin, joskin työttömyys jäi tavoiteltua korkeammak131
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Pekkarinen 1983, 238.
Asiaa tarkastelee myös Tiihonen (1990) erityisesti s. 254–258.
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si ja korkean inflaation myötä hintakilpailukyky alkoi rapautua. Kun
kokemukset olivat kokonaisuutena myönteiset, myöhempinä vuosina
jatkettiin samaa talouspolitiikan yleislinjaa. Koiviston vuoden 1979
hallitusohjelmassa talouspolitiikan linja asetettiinkin elvytysohjelman hengessä. Tavoitteena oli yritysten toimintaedellytysten turvaaminen suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä tavalla. Voimaperäisen
teollisuuden kehittämisen ohella haluttiin hallitusohjelman mukaan
luoda työpaikkoja yksityisiin ja julkisiin palveluelinkeinoihin sekä
parantaa alkutuotannon työllistämisedellytyksiä.
Sorsan hallituksen ohjelma v. 1983 jatkoi edelleen samaa linjaa, joskin uusiakin elementtejä tuli mukaan. Vastuu talouden kehityksestä
annettiin edelleen yrityksille, joiden toimintaedellytyksiä halutaan
parantaa. Rakenteellisiin kysymyksiin kiinnitettiin huomiota lisäämällä tuotannontekijöiden liikkumista toimenpiteitä tarkasti erittelemättä. Myös kilpailupolitiikkaa haluttiin tehostaa ja siten parantaa
markkinatalouden toimintaa. Hallitus myös ilmoitti alkavansa kiinnittää entistä enemmän huomiota hallinnon kehittämiseen. Tavoitteeksi asetettiin myös hallinnon hajauttaminen siirtämällä tehtäviä ja
päätösvaltaa keskushallinnosta alemmalle tasolle.
Talouden kehitys oli kaiken aikaa suhteellisen suotuisaa mm. siksi,
että 1980-luku oli kansainvälisessä taloudessa lähes jatkuvan nousun aikaa ja myös idänkauppa kehittyi hyvin. Vuosikymmenen alun
lamakaan ei vaikuttanut merkittävästi Suomen talouteen sen kilpailukyvyn ollessa hyvä 1970-luvun korjausten ansiosta. Positiiviseen
kehitykseen vaikutti myös se, että Suomen vientihintojen kehitys oli
suotuisa. Tästä huolimatta kansantalouden avoimen sektorin osuus
aleni trendinomaisesti, mikä oli omiaan ylläpitämään painetta vaihtotasetta kohtaan. Kotitalouksien reaalitulot ja julkisen talouden tulokertymät nousivat vuodesta toiseen. Verotulojen lisääntyessä kasvatettiin myös julkisia menoja korottamalla lapsilisiä ja työttömyyskorvauksia, parantamalla eläkkeitä jne. Talouspolitiikassa katsottiin
jatkettavan v. 1977 aloitettua keskipitkän ajan talouspolitiikan linjaa.
Silloisen valtiovarainministeri Esko Ollilan mukaan vielä vuoden
1987 budjettiesitys noudatti sitä.133
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Ollila kuvasi linjaa seuraavasti: ”Hallituksen eräänä talouspolitiikan
tavoitteena on työllisyyden hoito tavalla, joka ei vaaranna taloutemme sisäistä eikä ulkoista tasapainoa. Tämän linjan juuret yltävät vuoteen 1977 saakka. Tuolloinen hallitus teki periaatepäätöksen talouspoliittisesta linjasta, joka pohjautuu keskipitkän ajan tavoitteisiin ja
jota sittemmin on noudatettu kulloisetkin olosuhteet huomioon ottaen. Linjan ydin on ollut siinä, että työpaikkoja on pyritty luomaan
huolehtimalla yritystoiminnan yleisistä edellytyksistä, ei julkisia menoja paisuttamalla, ei myöskään lyhytjänteisellä valuuttakurssipolitiikalla. Harjoitettua linjaa on joskus kuvattu sanoilla pragmaattinen
tarjonnan talouspolitiikka. Se on myös saanut kiitosta sellaisilta ulkopuolisilta arvioijilta kuten OECD:lta.”
Käytännössä mm. finanssipolitiikan linja poikkesi tästä merkittävästi eikä julkiselle taloudelle asetetuista tavoitteista pystytty pitämään
kiinni, sillä mm. julkisten menojen kasvu muodostui tavoiteltua selvästi suuremmaksi.134
Kun talouden kehitys oli hyvin suotuisaa, ei syntynyt suuria paineita
kasvu- ja rakennepolitiikan tehostamiseen. Hallitusohjelmista huolimatta merkittäviä uudistuksia ei 1980-luvun alkupuolella juurikaan
toteutettu, vaan vuosikymmenen alkupuolen politiikkaa voidaan
luonnehtia tässä suhteessa varsin passiiviseksi. Poikkeus tästä oli
kuitenkin teknologiapolitiikka, johon lisättiin panostuksia huomattavasti mm. perustamalla Teknologian kehittämiskeskus Tekes v.
1983. Kun panostukset teknologian kehitykseen heijastuvat kansantalouteen hyvin hitaasti, näillä panostuksilla on arvioitu olleen suuri
merkitys kansantalouden kehityksen kannalta 1990-luvulla ja myöhemminkin.135
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Ks. luku 4.2.3.
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4.1.5. Rakenneuudistusten aloittaminen
1980-luvun alkupuolella markkinatalousmaiden talouspoliittisessa
ajattelussa alkoi tapahtua suuria muutoksia (ks. luvut 5.2. ja 5.3.).
Rakennepoliittisesti ylivoimaisesti merkittävin ilmiö 1980-luvulla
oli raha- ja rahoitusmarkkinoiden vapautuminen, joka on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska se toteutettiin pääasiassa Suomen Pankin vastuulla. Rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn kehitystä
ja murtumista 1980-luvun loppupuolelle asti käsittelee Juha Tarkan
artikkeli ”Kahlitun rahan aika. Suomen rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn vuosikymmenet”.136
Rahamarkkinoiden säännöstelyn purkaminen oli yleismaailmallinen
ilmiö 1980-luvulla. Säännöstelyn kiertäminen alkoi tulla yhä helpommaksi yritysten kansainvälistyessä ja informaatioteknologian
kehittyessä. Säännöstelyn purkaminen nähtiin myös osana laajempaa
yhdentymiskehitystä, jonka tavoitteena oli tavaroiden ja pääomien
vapaa liikkuminen maasta toiseen. Säännöstelystä luopumisesta tuli
vähitellen ehto integraatioon osallistuville maille.
Julkisen vallan rahamarkkinoita koskeva säätely alettiin Suomessakin nähdä toisaalta tarpeettomana ja tehottomuutta aiheuttavana
ja toisaalta vaikeasti toteutettavana. Rahamarkkinat vapautuivatkin
pitkään jatkuneesta säätelystä asteittain 1980-luvun aikana. Liberalisoinnin toteutuksen epäonnistumisen on arvioitu olleen eräänä tekijänä johtamassa Suomen taloutta lamaan 1990-luvun alussa. Epäonnistumista pahensi politiikan puutteellinen koordinaatio Suomen Pankin ja hallituksen kesken, mm. se, että liberalisoinnin onnistumisen
edellyttämiä muutoksia veropolitiikkaan ei saatu aikaan ja korkopolitiikka oli passiivista. Rahoitusmarkkinoiden vapautusta ei tässä laajemmin käsitellä, vaan viitataan asiaa koskevaan laajaan kirjallisuuteen. Mm. Kiander ja Vartia tarkastelevat kirjassaan ”Suuri lama”137
Suomen Pankin ja hallituksen toimintaa ja rooleja rahamarkkinoiden
liberalisoinnissa. Rahamarkkinoiden liberalisoinnilla oli erittäin suu-
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Kiander – Vartia 1998, 279–287.
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ri vaikutus kasvu- ja rakennepolitiikkaan, sillä se muutti pysyvästi
talouden toimintaolosuhteita.
Yleisestikin alettiin korostaa hyvin toimivien markkinoiden merkitystä talouden ongelmien ratkaisuissa. Rahoitusmarkkinoiden ohella
tämä alkoi johtaa kasvu- ja rakennepolitiikan uudelleenarviointiin
monilla muillakin politiikan lohkoilla. Kasvu- ja rakennepolitiikan
sisällöksi alkoi tulla puuttuminen olemassaolevien instituutioiden
toimintaan rakenneuudistuksia toteuttamalla. Uudenlainen ajattelu
alkoi heijastua ajatteluun nopeasti myös Suomessa mm. OECD-yhteistyön ja muun kansainvälisen yhteistyön kautta. Maiden välisen
riippuvuuden lisääntyminen merkitsi myös sitä, että uudistusten toteuttaminen joissakin maissa lisäsi painetta vastaaviin uudistuksiin
myös muissa maissa.
OECD ryhtyi 1980-luvun loppupuolella aktiivisesti seuraamaan rakenneuudistusten toteutumista jäsenmaissa. Erityisesti mielenkiintoa
kohdistettiin työmarkkinoiden toimintaan, rahoitusmarkkinoihin,
verotukseen, julkisen sektorin tehokkuuteen, yksityistämiseen sekä
elinkeinopolitiikkaan. Tämä merkitsi sitä, että Suomen hallintokoneisto joutui entistä suuremmassa määrin kiinnittämään huomiota
näihin kysymyksiin. Kun talous kokonaisuutena kehittyi hyvin, Suomessa painetta uudistuksiin ei syntynyt kovin nopeasti. Uudistuksiin
tähtäävää valmistelutyötä kuitenkin tehtiin, ja 1980-luvun lopulta
alkaen ne alkoivat näkyä selvemmin myös Suomessa harjoitetussa
kasvu- ja rakennepolitiikassa.138
Siihen, että monet muuttuneen tilanteen vaatimat rakenneuudistukset
toteutuivat hitaasti niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa, oli
useita syitä. OECD totesi mm. julkaisussa ”Assessing structural reform: Lessons for the future”139, että uudistuksiin ryhtyneet jäsenmaiden hallitukset havaitsivat, että uudistusten etujen toteutuminen vaati
138
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Uudistustyötä selostetaan mm. Suomen vastauksessa OECD:n kyselyyn (Structural Surveillance Questionnaire). Siinä selvitetään työmarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla, julkisella sektorilla sekä elinkeinopolitiikassa ja elinkeinojen sopeuttamisessa tehtyjä uudistuksia (Suomen vastaus OECD:n kyselyyn rakennepolitiikasta
18.8.1989).
OECD 1994, 11–12.
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aikaa ja että niistä aiheutui siirtymäkustannuksia. Suurelle yleisölle
ja erityisesti niille, jotka joutuivat sopeutumaan muutoksiin, siirtymäkustannukset voivat näyttää suuremmilta kuin lopulliset hyödyt.
Ongelma voi olla erityisen polttava, jos muutoksia suunniteltaessa
siirtymäkustannuksista ei ollut tiedotettu riittävästi. OECD:n mukaan
on lukuisia seikkoja, jotka vaikeuttavat yrityksiä vakuuttaa kuluttajia
ja veronmaksajia siitä, että rakenneuudistusten hyödyt ylittivät niiden kustannukset.
OECD totesi mainitussa julkaisussa seuraavanlaisia uudistuksiin liittyneitä ongelmia:
Ensiksikin oli vaikea selvittää uudistusten vaikutuksia, koska taloudessa tapahtui kaiken aikaa monia muutoksia. Erityisen vaikeaa tämä
on silloin, kun talous kohtaa suuren shokin. On vaikea arvioida, mitä
taloudessa olisi tapahtunut, jos uudistuksia ei olisi toteutettu. Erityisesti tämä piti paikkansa Suomessa, jossa 1990-luvun alun kriisi oli
poikkeuksellisen syvä.
Toiseksi rakenneuudistuksiin ryhdyttiin myös uhkaamassa olevan
kriisin välttämiseksi. Monissa tapauksissa entinen politiikka olisi tullut ei pelkästään kalliiksi, mutta myös ajan mittaan kestämättömäksi.
Tällöin uudistuksilla pystyttiin lähinnä välttämään kriisin kärjistyminen. Suomessa tämä ei kuitenkaan onnistunut rahoitusmarkkinoita
vapautettaessa.
Kolmanneksi monissa maissa interventionistisen ja protektionistisen
politiikan aiheuttamat vinoumat koskivat useissa tapauksissa rajoitettua määrää toimialoja eivätkä niiden kustannukset näkyneet selkeästi
kokonaistasolla. Tämä heijasti yleistä vaikeutta siirtyä mikrotaloudellisesta analyysista makrotason mittauksiin.
Neljänneksi rakenneasiat koskettivat välttämättä monia mikrotaloudellisia kysymyksiä. Näiden välillä oli monia yhteyksiä eikä ollut
mitään selvää järjestystä, miten niihin pitäisi puuttua. Talous saattoi
hyötyä jonkin alueen uudistuksista vain, mikäli niitä tukevia uudistuksia toteutettiin muilla alueilla. Esim. jos julkisten yritysten tuot-
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tavuutta lisäävät uudistukset johtivat irtisanomisiin, olisi työmarkkinainstituutioiden tullut olla niin joustavia, ettei rakenteellinen työttömyys olisi kohonnut.
Viidenneksi uudistusten yhteydessä usein oli kysymys diffuuseista
vaikeasti havaittavista hyödyistä ja keskitetyistä helposti nähtävistä
kustannuksista. Monet uudistukset merkitsivät huomattavia kustannuksia pienelle joukolle talouden toimijoita, joiden etuja entinen politiikka palveli. Monessa tapauksessa hyödyt kohdistuivat kollektiivisesti kuluttajille ja veronmaksajille ja olivat kunkin yksilön osalta
suhteellisen pienet.
V. 1987 tapahtunut hallituspohjan muutos edisti OECD:n pyrkimysten mukaisen kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun omaksumista Suomessa. Vaikka Holkerin hallituksen ohjelmassa oli lukuisia
uusia piirteitä (esim. veropolitiikassa ja hallinnon uudistamisessa),
siinä kuitenkin monissa suhteissa jatkettiin ja tehostettiin edellisen
hallitusohjelman linjauksia. Talouspolitiikassa korostettiin entistä
enemmän työelämän joustavuuden, sopeutumiskyvyn lisäämisen ja
tuotantotoiminnan monipuolistamisen tarvetta. Työttömyyden alentamisen edellytyksenä pidettiin sitä, että yritysten menestymisen
mahdollisuudet kansainvälisessä kilpailussa olisivat riittävän hyvät.
Myös hallinnon uudistamisen jatkamiseen pantiin paljon painoa. Toisaalta todettiin, että ministeriöiden asemaa hallinnonalansa yleisessä
ohjaamisessa ja kehittämisessä vahvistetaan.
Hallitusohjelman keskeisenä teemana oli rakennemuutoksen hallittu toteuttaminen. Rakennemuutosta pyrittiin edistämään pääasiassa
positiivisin keinoin siinä mielessä, ettei kenenkään saavutettuja etuja
haluttu loukata. Silloinen poliittinen ilmasto ei vielä ollut kypsä mittaviin rakenneuudistuksiin ottaen huomioon myös mainitut rakenneuudistusten hyötyihin ja haittoihin liittyvät näkökohdat. Kun talous
myös kasvoi nopeasti, ei painetta uudistuksiin syntynyt. Kun talous
ajautui lamaan, hallittu rakennemuutos sai negatiivisen kaiun. Vartia
ja Ylä-Anttila toteavat, että monet uskoivat muutoksen toteutuvan
ilman suuria sopeutumiskustannuksia. Pettymys ja kritiikki saivat sijansa, kun mitään suurta toimialojen välistä rakennemuutosta ei teol-
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lisuudessa näyttänyt tapahtuvankaan. Vartia ja Ylä-Anttila kysyvät,
eikö mitään rakennemuutosta tapahtunutkaan, ja vastaavat, että aivan
näin asia ei ollut. Vaikka teollisuuden toimialojen väliset rakennemuutokset olivat pieniä, tapahtui toimialojen sisällä suuria muutoksia
tuoterakenteessa, tuotantopanosten käytössä ja ennen muuta yritysrakenteessa, joka muuttui perusteellisesti keskittämisen, hajauttamisen
ja kansainvälistymisen seurauksena.140
Useilla alueilla, kuten verotuksessa, kilpailupolitiikassa ja yksityistämisessä, toteutettiin uudistuksia. Vuoden 1988 kilpailulaki oli
merkittävä askel kohti markkinaehtoisuutta, sillä hintavalvonnasta
luovuttiin kokonaan. Samalla perustettiin myös kilpailuvirasto, joka
sai tehdä aloitteita tarpeettoman säännöstelyn purkamiseksi. Tämän
hallituksen eniten huomiota saanut uudistus oli kotitalouksien verotuksen uudistaminen.141 Politiikan uudistuspyrkimyksistä huolimatta
kuitenkin vasta talouden kriisi varsinaisesti muutti kasvu- ja rakennepolitiikan suunnan.
Samuli Skurnik toteaa, että suomalaisen talousmallin viime vuosikymmenien muutosprosessia ei voida luonnehtia edes parhaalla tahdolla hyvin suunnitelluksi ja organisoiduksi – Holkerin hallituksen
vielä muutosvaiheen keskivälillä toiveikkaalla retoriikalla – hallituksi rakennemuutokseksi. Pikemminkin tapahtunut muutosprosessi
on osoittautunut Skurnikin mukaan hänen monista eri näkökulmista
suorittamiensa tarkastelujen perusteella kaikkea muuta kuin hallituksi, lähinnä kaaosmaiselta tuntuneeksi tapahtumien vyöryksi.142 Kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta tätä voidaan tulkita siten, että rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin vaikutukset olivat niin dramaattiset,
että ne ainakin lyhyellä aikavälillä koko talouden tasolla peittivät
alleen muilla, mm. edellämainituilla, lohkoilla tehtyjen uudistusten
vaikutukset.
Valmisteluorganisaation kannalta 1980-luku oli vakiintunutta aikaa.
Taloudellisen suunnittelukeskuksen siirryttyä valtiovarainministeri140
141
142

Vartia ja Ylä-Anttila tarkastelevat Suomen talouden rakennemuutoksia (erityisesti
teollisuuden kannalta) kirjassaan s. 73–111 (Vartia – Ylä-Anttila 1996).
Ks. luku 4.4.7.
Skurnik 2005, 419.
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ön alaisuuteen, vastuu kasvu- ja rakennepolitiikasta siirtyi selkeästi
valtiovarainministeriölle. Uuden konsensusajattelun myötä talousneuvoston toiminta vakiintui uudelleen 1980-luvulla. Siitä muodostui talouspolitiikan keskustelufoorumi, jossa käsiteltiin myös monia
kasvu- ja rakennepolitiikkaan kuuluvia asioita. Tällaisia olivat mm.
metsätalouden kehittäminen, työelämän kysymykset, koulutus- ja
tutkimuspolitiikka sekä ympäristökysymykset. Taloudellisen suunnittelukeskuksen arviot kansantalouden pitkän ajan näkymistä ja
haasteista olivat myös asialistalla.143
Taloudellinen suunnittelukeskus myös laati selvityksiä ja antoi lausuntoja valtiovarainministeriölle kansantalouden pitemmän ajan kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Valtiovarainministeriössä alettiin
asettaa tavoitteeksi enemmän puitteiden asettaminen eri ministeriöiden käytettävissä oleville voimavaroille kuin sektoripolitiikan sisältöön puuttuminen. Kehysohjausuudistus144 palveli tätä tavoitetta.
Vaikka valmisteluorganisaatio muodollisesti näytti tukevan entistä
paremmin päätöksentekoa, järjestelmä ei kuitenkaan toiminut tyydyttävästi. Ensinnäkään valtiovarainministeriö ei kyennyt käyttämään Taloudellisen suunnittelukeskuksen voimavaroja tyydyttävästi
hyväksi sellaisen tutkimustiedon hankkimiseksi, joilla päätösten laatua olisi voitu parantaa. Tätä osoittaa se, että aloitettiin keskustelu
organisaation muuttamisesta, mikä sitten johtikin muutoksen toteutumiseen seuraavassa kappaleessa esitetyllä tavalla. Vakavampi ongelma kuitenkin oli, että politiikan valmistelun ja päättäjien yhteistyö ei
toiminut hyvin. Vakavimmin tämä tuli esille 1980-luvun loppuvuosina, jolloin kansantalouden rakenteellinen vaihtotaseongelma oli jo
nähtävissä (joskaan ei läheskään niin pahana kuin miksi se myöhemmin osoittautui). Tämä osoitettiin talousneuvoston ja eräissä muissa
selvityksissä,145 mutta päätöksentekijät eivät ottaneet näitä ongelmia
vakavasti.

143
144
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Ks. lähemmin Voipio 1991.
Tätä tarkastellaan luvussa 4.2.5.
Talousneuvoston raportti v. 1989 (Talousneuvosto 1989) sai erityisesti julkisuutta.
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Myös kansantalouden toimintapuitteiden nopea muutos vaikutti siihen, että kasvu- ja rakennepolitiikan valmisteluorganisaatiota katsottiin tarpeelliseksi muuttaa 1980-luvun lopulla. Talouspolitiikan
sisällöksi tulivat entistä enemmän välilliset yrityksien ja kotitalouksien toimintaan vaikuttavat keinot ja talouden pelisääntöjen parantaminen, kuten luvussa 4.1.6. todetaan. Tällöin tarvittiin tutkimusta
kansantalouden kehitystä koskevan suunnittelun sijasta. Päätöksenteon tueksi perustettiin Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
yhdistämällä kansantalouden rakenne- ja pitkän aikavälin ongelmiin
erikoistunut Taloudellinen suunnittelukeskus ja julkisen sektorin tukien, tulonsiirtojen ja verotuksen analyysiin paneutunut valtiovarainministeriön suunnittelusihteeristö. Politiikkasovellutuksiin tähtäävä
tutkimus voisi auttaa hahmottamaan päätöstilannetta ja eri vaihtoehtojen seurausvaikutuksia niin, että päätöksentekijöillä olisi paremmat
edellytykset arvioida ratkaisuja omien preferenssiensä valossa. Organisaatiomuutos, joka korosti tutkimusta suunnittelun sijasta, heijasti
politiikan sisällössä tapahtuneita muutoksia.
4.1.6. 		Kasvu- ja rakennepolitiikan uudelleenorientointi
Ahon hallituksen ohjelmaa laadittaessa v. 1991 talouden näkymät
olivat hyvin ongelmalliset, vaikka laman syvyys ei tuolloin ollutkaan vielä nähtävissä. Vaihtotaseen vaje oli suuri ja valtiontalouden
tila voimakkaasti heikkenemässä. Kokonaistuotanto alkoi pudota
nopeasti, työttömyys kohosi ja alkoi muodostua yhä enemmän pitkäaikaistyöttömyydeksi. Valtio alkoi velkaantua nopeasti. Kriisistä
selviämiseksi toteutettiin monia poikkeuksellisia toimenpiteitä, kuten laaja pankkituki. Lama muutti myös suhtautumista rakennepolitiikkaan, sillä kansantalouden huono kehitys lisäsi rakenteellisten
muutosten tarvetta.
Huhtikuussa 1991 valmistuneessa valtiovarainministeriön (virkamiesjohdon) talouspolitiikan linjamuistiossa arvioitiin, että integraation edetessä ja talouspolitiikan mahdollisuuksien kaventuessa
korostuu rakennepoliittisten uudistusten ja markkinamekanismin
parantamisen tarve. Talouden tasapainottomuuksien korjaaminen ja
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kestävään kasvuun pääseminen vain yleisen talouspolitiikan keinoin
todettiin vaikeaksi. Suomen kansantaloutta nähtiin vaivaavan monet
rakenteelliset ja sektorikohtaiset ongelmat. Kansantalouden toimintaa
joustavoittavat rakenteelliset uudistukset katsottiin välttämättömiksi.
Uudistusten tavoitteena oli vahvistaa talouden tehokkuutta, joustavuutta ja dynamiikkaa sekä vähentää siihen ajan kuluessa tulleita
jäykkyyksiä. Peruslähtökohtana oli markkinoiden roolin korostaminen voimavarojen suuntautumisen parantamiseksi. Kansainvälinen
integraatiokehitys korosti osaltaan tarvetta markkinoiden toiminnan
tehostamiseen.146
Myös vuoden 1991 hallitusohjelman lähtökohtana oli pyrkiä parantamaan markkinatalouden toimivuutta. Siinä haluttiin puuttua laajemmin kansantalouden toimintamekanismeihin. Vaihtotaseen vajeen
vuoksi haluttiin suosia teollisuutta ja muuta avointa sektoria sekä
parantaa yrittäjyyden edellytyksiä. Elinkeinolainsäädäntöä haluttiin
uudistaa elinkeinovapauden pohjalta poistamalla tarpeettomat luvanvaraisuudet ja muut rajoitukset. Julkista sääntelyä, norminantoa
ja muuta vastaavaa julkista toimintaa haluttiin kehittää integraation
vaatimuksia vastaavasti. Julkisen vallan asema elinkeinonharjoittajana päätettiin arvioida uudelleen ja valtion yhtiöiden ja liikelaitosten
määräävään markkina-asemaan perustuvia kilpailuetuja karsia.
Niin talouspolitiikka yleensä kuin myös kasvu- ja rakennepolitiikka
olivat kuitenkin epäedullisten olosuhteiden rajoittamia ja ohjaamia.
Aluksi kansantalouden heikko ulkoinen tasapaino ja siihen liittyvä
suureksi kasvanut velka rajoittivat liikkumavaraa. Voimavaroja piti
siirtää vientiin, mihin tarvittiin hintakilpailukyvyn parantamista. Kun
maan sisäisessä kustannussopeutuksessa ei onnistuttu, kilpailukyvyn
paraneminen toteutui aluksi tuntuvien valuuttakurssimuutosten kautta. Markan devalvoituminen sekä talouspolitiikan heikosta uskottavuudesta johtuneet korkeat reaalikorot johtivat talouden kahtiajakautumiseen. Kasvu keskittyi pitkään vientialoille, kun taas kotimaisen
sektorin kehitys oli heikkoa. Työttömyys jatkoi nopeaa kasvuaan
vuoteen 1994 saakka ja pysyi sen jälkeenkin hyvin korkeana. Pankkikriisin hoito vaati runsaasti resursseja. Suuren alijäämän aiheuttama
146

Valtiovarainministeriö 1991, 12.
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nopeasti kohoava valtion velka ja siitä johtuva korkomenojen nousu johtivat valtiontalouden pahaan velkakierteeseen, missä kasvavat
korkomenot veivät tilaa muilta menoilta ja/tai veronalennuksilta.
Kuitenkin 1990-luvun alkupuolella toteutettiin monia rakenneuudistuksia, kuten valtion menojen vähentämistä koskevan päätöksenteon
helpottaminen ja kuntien valtionosuusuudistus147 sekä arvonlisäverouudistus ja pääomatuloverotuksen uudistus.148 Monia työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia valmisteltiin ja osin toteutettiinkin,
mutta monelta osin valmistelutyön tulokset eivät sellaisenaan toteutuneet. Valtiontalouden tilaa jouduttiin korjaamaan rajuin menoleikkauksin.
Globalisaatio, integraatio sekä rahoitusmarkkinoiden muutos johtivat myös siihen, että alettiin kiinnittää entistä vähemmän huomiota yksittäisten keinojen käyttöön ja niiden vaikutuksiin ja enemmän
yritysten toimintapuitteisiin kokonaisuutena. Muuttuneissa oloissa
yritykset pyrkivät kansallisista rajoista välittämättä yhä enemmän
suuntaamaan investointinsa ja tuotantonsa sinne, missä se on taloudellisesti edullisinta.
Valtiovarainministeriön v. 1993 laaditussa raportissa todettiin, että
jatkossa olisi kiinnitettävä yhä vähemmän huomiota maahan investoivan yrityksen kansallisuuteen ja yhä enemmän siihen, että Suomi
yleensä menestyy kilpailussa pääomasta. Kansainvälisen pääoman
arveltiin hakeutuvan Suomeen vain ehdolla, että maan tarjoamat toimintapuitteet ovat kansainvälisesti kilpailukykyiset.
Valtiovarainministeriö arvioi, että kun koti- tai ulkomainen yritys arvioi investointien kohdentamisvaihtoehtoja, sen kiinnostuksen kohteena ovat yleensä mm.
– maan integraatioratkaisut
– suhteellinen palkka- ja hintataso
– työvoiman koulutustaso
– infrastruktuurin taso
147
148

Tätä selostetaan luvussa 4.2.4.
Näitä käsitellään luvussa 4.4.7.
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pääomatulo- ja yritysverojärjestelmä
energiapolitiikan linja
työmarkkinoiden pelisäännöt sekä
teknologian taso ja kehittämisympäristö.

Tämän lisäksi yritysten arvioitiin kiinnittävän laajaa huomiota maan
talouden tilaan, kasvunäkymiin, suhdanneherkkyyteen sekä mahdollisiin rakenteellisiin heikkouksiin (mm. velkaantuneisuuteen).149
Työttömyyden noustua hyvin korkeaksi presidentti Ahtisaari asetti
v. 1994 Matti Pekkasen johdolla toimineen työryhmän, jonka tehtäväksi tuli analysoida työttömyyden pysyvän alentamisen tiellä olevia
esteitä, koota asiantuntijoiden asiasta laatimia selvityksiä ja ehdotuksia sekä tehdä selkeät suositukset toimenpiteiksi ja toimintalinjoiksi,
jotka tehokkaasti vähentävät työttömyyttä.150
Työryhmä teki arvion Suomen työttömyyden syistä ja rakenteellisista
ongelmista. Näinä se mainitsi viennin vaikeudet, kotimaisen kysynnän laman, julkisen sektorin velkaantumisen sekä sen, että työmarkkinoiden toiminta on heikentynyt. Työryhmän keskeinen johtopäätös
oli, että tuotannon kasvun tulee olla koko 1990-luvun loppupuolen
ajan voimakasta, jolloin pysyvät työpaikat lisääntyisivät nopeasti.
Rakenteellisina toimina työryhmä suositteli mm. hyvän kilpailukyvyn säilyttämistä, valtion menojen rajoittamista, henkilöverotuksen
keventämistä, vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän sekä työelämän uudistuksia, jotka lisäävät työllistymistä, sekä koulutuksen ja tutkimuksen tehostamista.
Lipposen hallituksen aloittaessa toimintansa v. 1995 talous oli jo
kehittynyt monessa suhteessa parempaan suuntaan. Hintakehitys oli
vakaa, vaihtotase oli ylijäämäinen, korkotaso matala ja julkisen talouden tasapaino parantunut. Työttömyys oli kuitenkin edelleen korkealla. Syitä työttömyyden hitaalle paranemiselle katsottiin löytyvän
mm. rakenteellisista tekijöistä sekä kannustejärjestelmien vinoutumisesta. Päätöksiä työelämän uudistamiseksi tehtiinkin. Todettiin
149
150
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kuitenkin, että rakenneongelmat ovat niin vaikeita, ettei niitä voida
nopeasti poistaa, ainoastaan lievittää.
Vuoden 1995 hallitusohjelmassa talouspolitiikka, jonka katsottiin
luovan edellytykset reaalikoron laskulle, tukevan kasvua ja vähentävän työttömyyttä, rakennettiin neljän peruspilarin varaan. Näiksi
katsottiin:
1. Kasvun työllisyysvaikutusten lisääminen ja pitkäaikaistyöttömyyden pikainen vähentäminen tehostamalla työvoimapolitiikkaa ja
työmarkkinoiden toimintaa.
2. Inflaation torjuminen hallituksen, Suomen Pankin ja työmarkkinajärjestöjen yhteisin toimenpitein.
3. Valtionvelan bruttokansantuoteosuuden kääntäminen vaalikauden
aikana laskuun etupainotteisin, sosiaalisesti oikeudenmukaisin ja
työllisyysvaikutukset huomioon ottavin valtion menojen supistuksin.
4. Veropolitiikka, jolla kannustetaan työntekoa ja yritteliäisyyttä
sekä tuetaan taloudellista kasvua. Veropolitiikan yleisenä tavoitteena on OECD-maihin verrattuna rakenteeltaan ja tasoltaan kilpailukykyinen verotus.
Hallitus tähtäsi siihen, että Suomi täyttää Euroopan unionin talous- ja
rahaliiton kriteerit, jotta Suomi voi niin päätettäessä liittyä talous- ja
rahaliiton kolmanteen vaiheeseen sen käynnistyessä. Valtiovarainministeriö katsoi, että näiden kriteerien täyttäminen ei aseta erityisiä
lisävaatimuksia talouspolitiikalle.151 Toisaalta hallitus tähtäsi työttömyyden puolittamiseen vaalikauden aikana. Nämä lähtökohdat merkitsivät, että hallituksen tavoitteet olivat entistä enemmän kasvu- ja
rakennepoliittisia.
Globalisoitumiskehityksen myötä alettiin kiinnittää yhä enemmän
huomiota Suomen kilpailukykyyn. Arvioitiin, että Suomi joutuu mui151

Valtiovarainministeriö 1996, 39.
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den teollisuusmaiden tavoin käymään läpi nopean ja melko perusteellisen tuotannollisen rakennemuutoksen, johon liittyy suuria haasteita. Kehityksen arvioitiin merkitsevän olemassaolevan tuotannon
osittaista karsiutumista ja se taas vaatii, että kasvun ja työllisyyden
varmistamiseksi tilalle pystytään luomaan riittävästi uutta tuotantoa.
Onnistumisen edellytyksenä arvioitiin olevan tuotantoympäristö,
joka tarjoaa yritystoiminnalle tarpeeksi edulliset olosuhteet ja myönteiset tuottonäkymät.152
Arviot eri maiden kilpailukyvystä tulivat 1990-luvulla suuren kiinnostuksen kohteeksi. OECD julkaisi v. 1997 laajan, tilastoihin perustuvan selvityksen ”Industrial Competitiveness: Benchmarking
Business Environments in the Global Economy”.153 Selvitys kuvaa
OECD:n jäsenmaiden toimintaympäristön keskeisiä ominaisuuksia
erityisesti yritysten näkökulmasta. Vastaavanlaisia selvityksiä tekivät
myös International Institute for Management Development (The
World Competitiveness Yearbook) ja World Economic Forum (The
Global Competitiveness Report), joissa otettiin huomioon myös yrittäjien näkemyksiä. Tällaisten selvitysten merkitystä tarkastelee mm.
Einar Hopen artikkeli ”International Benchmarking and Economic
Performance”.154
Valtiovarainministeriön em. selvityksessä katsottiin, että tarkastelukauden lopulla Suomen vahvuuksia ovat ennen muuta moderni teknologiaympäristö, tasokas ja käyttäjälle edullinen viestinnän infrastruktuuri, kilpailukykyinen yritys- ja pääomaverotus sekä nuorten
ikäluokkien hyvä koulutustaso. Myös kansantalouden suotuisat kasvuedellytykset, kansalaisten hyvä perusturvallisuus sekä oikeusvaltion periaatteiden toteutuminen olivat piirteitä, jotka painoivat kilpailukykyvertailussa. Kilpailukyvyn vahvuuksien katsottiin olevan
tulosta pääosin Suomen omista panostuksista ja omasta aktiivisuudesta – eivät sanottavasti edullisista luonnonolosuhteista tai runsaista
luonnonvaroista. Kehittämisen katsottiin vaatineen runsaasti investointeja monilla osa-alueilla.
152
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Toimintaympäristön pahimpien puutteiden katsottiin liittyvän verotukseen. Vaikka pääoma- ja yritysverojärjestelmä katsottiin sinänsä
kilpailukykyiseksi, ongelmana pidettiin korkeaa kokonaisveroastetta
ja varsinkin työhön kohdistuvaa korkeaa verotusta. Muina haasteina
todettiin mm. työmarkkinoiden toiminnan edelleen kehittäminen, innovaatioiden tehokas kaupallistaminen, koulutuksen sisällön uudelleenarviointi sekä ikääntyneen väestön työmarkkina-aseman parantaminen.155
Tarkastelukauden lopulla EU:n vaikutus rakennepolitiikkaan voimistui. Vaikka rakennepolitiikkapäätökset kuuluivat pääsääntöisesti kansalliseen päätösvaltaan, Euroopan komissio totesi, että yhteismarkkinat ovat hyödyllinen kiihoke taloudellisille reformeille. Uudistusten
katsottiin tulleen EMU:n myötä yhä tärkeämmiksi, koska valuuttakurssisopeutukset eivät olisi enää mahdollisia. Markkinoiden tehokkuus ja joustavuus tulivat ratkaisevaksi sopeutusmekanismiksi asymmetristen shokkien tapahtuessa. Euron käyttöönoton jälkeen oli entistä tärkeämpää parantaa markkinoiden tehokkuutta ja joustavuutta
ja varmistaa sillä tavoin rahaliiton onnistuminen. Tätä silmälläpitäen
komissio ja Euroopan neuvosto aloittivat v. 1999 säännöllisen tuote- ja pääomamarkkinoiden rakenteellisten uudistusten tarkkailun.156
Asiaa tarkastellaan enemmän luvussa 5.2.2.
Harjoitetun kasvu-ja rakennepolitiikan arviointiin palataan luvussa
4.5. sen jälkeen, kun on arvioitu myös eri osalohkoilla harjoitettua
kasvu- ja rakennepolitiikkaa.

4.2.

Julkisen talouden osuus

4.2.1. Julkiselle taloudelle asetetut tavoitteet
Julkinen sektori vaikuttaa monin tavoin kansantalouden kehitykseen.
Julkisen sektorin osuutta kansantaloudessa voidaan mitata monilla ta155
156
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voilla. Tavanmukainen tapa mitata sitä on, paljonko kansantaloudessa syntyviä tuloja kierrätetään julkisen sektorin kautta. Tätä mitataan
yleensä bruttoveroasteen avulla. Vaihtoehtoinen mitta olisi julkisten
menojen suhde kansantuotteeseen. Näiden kehitys on yleensä ollut
samansuuntainen, koska julkiseen talouteen ei Suomessa normaalisti
ole päästetty syntymään suuria yli- tai alijäämiä. Poikkeuksena on
1990-luvun alku, jolloin valtiontalouteen syntyi laman seurauksena
merkittävä alijäämä. Toisaalta työeläkelaitoksissa, jotka 1990-luvulta lähtien on luettu julkiseen sektoriin, on syntynyt rahoitusylijäämää
tulevien eläkkeiden rahoittamiseksi.
Bruttoveroaste ei osoita julkisen vallan osuutta kansantalouden kysynnästä, koska suuri osa siitä on mm. tulonsiirtoina tapahtuvaa tulojen uudelleenjakoa, minkä lopullinen käyttö ilmenee yksityisenä
kulutuskysyntänä. Se mittaa kuitenkin eräällä tavalla sitä laajuutta,
jolla julkinen valta sekaantuu kansantalouden toimintaan.157
Julkinen valta vaikuttaa talouteen monin tavoin myös lakien ja asetusten sekä muun ohjailun ja sääntelyn kautta. Erityisesti tarkastelukauden alkupuolella erilaisen ohjailun ja sääntelyn määrä oli hyvin
merkittävä. Lisäksi veroasteeseen ei vaikuta julkisen sektorin osallistuminen tuotantotoimintaan julkisten liikelaitosten ja julkisten yhtiöiden muodossa. Julkisen sektorin rooli tuotantotoiminnassa aleni
tarkastelukauden loppupuolella selvästi.158
Mainittuja seikkoja lukuunottamatta bruttoveroaste osoittaa tiivistetysti, missä määrin julkisen sektorin halutaan vaikuttavan yhteiskuntapolitiikkaan ja kansantalouden toimintaan. Veroastekäsite omaksuttiin kuitenkin vasta 1970-luvun puolivälin tienoilla, mistä lähtien
se on ollut keskeinen käsite politiikan valmistelussa. Aikaisemmin
hallitukset esittivät tavoitteensa verotuksen kehityksestä suhteellisen
yleisesti. Hallitus voi suoranaisesti päättää valtionverotuksen tasosta
sekä sosiaaliturvamaksuista, mutta välillisesti se voi vaikuttaa myös
kunnallistaloudesta johtuvaan verotuksen tasoon. Kiinnostus kunnal157
158

Julkisen sektorin mittausongelmaa käsittelee laajemmin Reino Hjerppen keskustelualoite ”Uncovering the dimensions of the common good – measurement of the
size of the public sector” (Hjerppe 2003).
Näitä kysymyksiä sivutaan mm. luvuissa 4.4.2., 4.4.3. ja 4.4.8.
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listalouteen oli vielä 1960-luvulla vähäistä. Kunnallistaloutta alettiin
käsitellä valtion tulo- ja menoarvion liitteenä julkaistuissa taloudellisissa katsauksissa vasta 1970-luvulla. Hallitusohjelmissa verotusta
koskevat tavoitteet esitettiin 1970-luvun alkuun saakka vain valtiontaloutta koskevina (ks. taulukko 4.1.). On huomattava, että tarkastelujakson alussa kunnallistalouden merkitys veroasteen määräytymisessä oli nykyistä pienempi. Valtiollisella tasolla tehdyt päätökset
vaikuttivat myöhemmin merkittävästi kuntien menojen kasvuun ja
sitä kautta myös verotuksen tasoon. Valtion ja kuntien yhteiset järjestelyt veroasteen säätelemiseksi tehostuivat 1970-luvulla (ks. luku
4.2.2.).
Lakisääteiset työeläkemaksut, vaikka ne maksetaan yksityisille vakuutuslaitoksille, päätettiin 1990-luvun alkupuolella sisällyttää veroasteeseen tilastojen kansainvälisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi, koska vastaavat maksut monissa muissa maissa maksetaan
julkisille eläkelaitoksille. Tämän vuoksi pääosassa tarkastelujaksoa
verotuksen kehitystä arvioitiin ilman näitä maksuja. Sillä, miten työeläkemaksuja käsiteltiin tilastoissa, oli vaikutusta myös politiikan sisältöön (ks. luku 4.2.4.).
Hallitusten kannat veroasteeseen heijastivat niiden yhteiskuntapoliittisia ja talouspoliittisia pitkän ajan tavoitteita, mutta myös ajankohtaiset ongelmat – kuten vallitseva valtiontalouden tasapaino – ovat
voineet vaikuttaa niihin. Lisäksi on huomattava, että esitetyt veroastetavoitteet saattoivat olla ristiriidassa julkisten menojen kautta toteutettavien yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden kanssa. Ristiriitoja ei
kuitenkaan voitu päätellä hallitusohjelmista, koska näissä viimemainitut tavoitteet esitettiin vain kvalitatiivisina. Näitä muita tavoitteita
voidaan aina 1990-luvun alkuun saakka katsoa pidetyn veroastetavoitetta tärkeämpinä siitä päätellen, että käytännössä veroaste kohosi
selvästi tavoitteita enemmän.
Keskusteltaessa valtiontalouden tai koko julkisen talouden roolista kasvu- ja rakennepolitiikassa on verotuksen tason lisäksi tärkeää tarkastella niin valtion kuin koko julkisen talouden verotuksen ja
menojen suuntautumista. Näitä kysymyksiä arvioidaan luvuissa 4.3.
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ja 4.4. Hallitusohjelmien kannanotot verotukseen ja valtiontalouden
tasapainoon sekä toteutunut veroaste on esitetty taulukossa 4.1.
Kuten edellä todettiin, hallitusten verotavoitteiden muotoilu vaihteli
eri aikoina ja julkisen talouden käsite laajeni ajan mukana. Huomio
kiinnitettiin alussa lähinnä valtiontalouteen, mutta ajan kuluessa yhä
enemmän myös muuhun julkiseen talouteen. Valtiontalous kuitenkin
luonnollisesti pysyi tärkeimpänä vastuualueena, koska siihen hallitus
voi vaikuttaa suoraan omilla päätöksillään. Valtiontalous oli tarkastelukautena yleensä verrattain tasapainoinen. Siinä syntyi kuitenkin
ajoittain alijäämää, joka pakotti suhtautumaan kriittisesti menojen lisäämiseen. Alijäämä oli kuitenkin hyvin merkittävä vain 1990-luvun
alussa laman seurauksena.
Harjoitettu finanssipolitiikka voidaan em. tarkastelun perusteella jakaa alustavasti kolmeen toisistaan erottuvaan jaksoon:
1. Julkisen sektorin kasvun kausi, joka kesti yli 1970-luvun puolivälin. Vaikka verotuksen nousullekin joissakin hallitusohjelmissa
asetettiin tavoitteita, politiikan päälähtökohtana oli yleensä julkisten menojen tarve. Tavoitteen asettelussa otettiin huomioon
pääasiassa vain valtiontalous, joskin kuntienkin talouteen alettiin
ajanjakson lopulla kiinnittää huomiota. Julkiset menot nousivat
selvästi ja verotus kiristyi, joskin sen taso etenkin jakson alussa
oli matala.
2. Julkisen sektorin kasvun hillinnän kausi, jonka alussa otettiin
käyttöön veroastekäsite ja joka kesti vuoteen 1991. Käsitteen
käyttöönoton myötä mielenkiinto kunnallistaloudesta aiheutuvaan
veroasteeseen lisääntyi. Tänä kautena puheissa korostettiin veroasteen vakautta ja tiukan finanssipolitiikan tarvetta, mutta käytännössä menot ja veroaste nousivat edelleen, mutta hitaammin kuin
edellisellä jaksolla (tosin v. 1976–77 verrattuna veroaste ei noussut, koska eräät poikkeus- ja ajoitustekijät nostivat veroasteen näinä vuosina hyvin korkeaksi).
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Taulukko 4.1.

Hallitusohjelmien kannat verotuksen tasoon ja
valtiontalouden tasapainoon sekä toteutunut bruttoveroaste v. 1962–99159

Hallitusohjelmien kannat
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

159

Bruttoveroaste
pl. TEL ml. TEL
valtiontalous tasapainoon veroja ja maksuja korottamatta 26,7
ja sosiaaliturvaa vähentämättä
26,1
27,4
28,3
valtion tuloja lisätään, valtiontaloutta kevennetään sekä
29,5
valvotaan ja supistetaan menoja
31,2
valtion menojen kasvu tulojen puitteisiin, tasapaino
31,6
säilytetään ja maksuvalmius turvataan
30,8
riittävät tulot valtiolle, verouudistukset sopeutetaan
30,9
rahoittamistarpeeseen
32,7
--32,6
33,4
33,1
kokonaisverotuksen kasvun hillitseminen ja
35,0
välttämättömien menojen rahoittaminen
38,0
37,3
34,9
veroastetta ei nosteta
33,0
32,8
34,4
33,8
veroaste ei saa kohota yli (1) prosenttiyksikön v. 1986
33,8
mennessä, menoja kohdennetaan uudelleen
35,3
37,1
38,2
julkisten menojen kasvu pidetään vakaan veroasteen
36,1
puitteissa eikä lainarahoituksen osuutta pysyvästi lisätä 37,9
37,8
38,3
45,3
verotuksen uudistamista jatketaan ottaen huomioon
46,9
verojärjestelmämme kansainvälinen kilpailukyky sekä
46,8
julkiselle taloudelle asetetut tavoitteet
45,4
47,6
valtion talous tasapainotetaan nostamatta
45,2
kokonaisveroastetta, tavoitteena OECD-maihin
47,1
verrattuna kilpailukykyinen verotus, valtionvelan
46,1
BKT-osuus käännetään laskuun
46,1
46,5

Veroaste tuotiin käsitteenä talouspoliittiseen keskusteluun vasta 1970-luvun puolivälin tienoilla. Bruttoveroasteluvut aikaisemmilta vuosilta on arvioitu vasta jälkikäteen, joten niillä ei ollut merkitystä silloisessa talouspoliittisessa keskustelussa.
Taulukon lähteenä ovat olleet valtiovarainministeriön valtion tulo- ja menoarvioesityksen (v. 1993 alkaen talousarvioesityksen) liitteenä vuosittain julkaisemat
taloudelliset katsaukset (v. 1962–84 katsaus vuodelta 1992 ja v. 1985–90 katsaus
vuodelta 1993).
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3. Julkisen sektorin supistamisen kausi, jolloin v. 1991 lähtien politiikan lähtökohtana olivat verotuksen saattaminen kansainvälisesti
kilpailukykyiseksi, odotetut tulot sekä valtiontalouden tasapainottaminen, joiden puitteisiin menot sopeutettiin. Myös työeläkejärjestelmä otettiin huomioon veroasteessa. Monia julkisia toimintoja alettiin supistaa, mutta veroaste pysyi melko vakaana laman
aiheuttaman veropohjan heikkenemisen sekä julkisen talouden
suurten menopaineiden vuoksi. Menoja lisäsivät erityisesti suuresta työttömyydestä aiheutunut tulonsiirtojen kasvu ja suuresta
velanotosta aiheutuneet korkomenot.
On tärkeää huomata, että hallitusohjelmissa mainittu verotuksen tarkastelutapa muuttui merkittävästi tarkastelujakson kuluessa. Seuraavassa tarkastelussa ei ole perusteltua käyttää yhtenäistettyä käsitteistöä verotuksen tasosta puhuttaessa, koska kulloinkin tehdyt talouspoliittiset päätökset perustuivat ao. aikana käytettyjen käsitteiden
mukaiseen informaatioon.
4.2.2. Julkisen sektorin kasvun kausi
Tämän kauden alussa yhteiskuntapolitiikan tavoitetaso oli vielä matala, mutta se kohosi asteittain kauden kuluessa. Tämä merkitsi julkisen talouden roolin korostumista ja julkisten menojen ripeää kasvua.
Tämän vuoksi myös veroaste nousi tasaisesti siitä huolimatta, että
talouden suotuisa kehitys toi myös lisää verotuloja. Vaikka verotusta koskevat tavoitteet asetettiin lähes kauden loppuun saakka vain
valtiontaloutta koskevina, taustalle alkoi tulla yhä enemmän myös
kuntien talous, koska monia päätöksiä toteutettiin käytännössä kunnallistalouden kautta samalla kun kuntien valtionapujärjestelmän
merkitys kasvoi.
1960-luvun alkupuolella ei julkiselle taloudelle asetettu suuria yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Vuosikymmenen alussa oli aloitettu
TEL-eläkejärjestelmän rakentaminen, jota ei kuitenkaan pidetty osana julkista taloutta. Kun yhteiskuntapolitiikan tavoitetaso alkoi nousta, verotuksen annettiin trendinomaisesti kiristyä. Tosin valtion me-
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nojen kasvua haluttiin ajoittain hillitä rahoitusongelmien vähentämiseksi siten, ettei verotusta tarvitsisi nostaa. Kymmenvuotiskaudella
1960-luvun puolivälistä 1970-luvun puoliväliin julkisessa sektorissa
työskentelevien määrä kasvoi yli 50 prosenttia eli yli 100 000 henkeä.
Huomattava osa lisäyksistä kohdistui kunnallissektoriin, mikä johti
kunnallisveroäyrin nousuun sekä kuntien valtionapujen kasvuun.
Valtiontalous ja kunnallistalous alkoivat liittyä yhä enemmän toisiinsa ja valtiollisella tasolla tehdyt päätökset vaikuttivat myös kunnallistalouden kehitykseen. 1970-luvun alkupuoli merkitsi muutosta
siinä suhteessa, että julkinen hallinto alettiin nähdä valtion ja kunnallishallinnon muodostamana kokonaisuutena. Tämä näkyy mm. siinä,
että valtion tulo- ja menoarvion liitteenä olevissa taloudellisissa katsauksissa huomiota alettiin kiinnittää myös kunnallistalouteen. Valtion asettamat yhteiskuntapoliittiset velvoitteet edellyttivät jo tällöin
usein kuntien menojen nousua.
1960-luvulla kuntien valtionapujärjestelmä oli hyvin hajanainen ja
epäyhtenäinen. Lähes jokaiselle toiminnolle oli omat valtionapusäädöksensä. V. 1968 otettiin käyttöön kuntien kantokykyluokitus,
joka oli kustannusperusteinen järjestelmä. Valtionosuuksien kustannusperusteisuus ja prosentuaaliset valtionosuudet ottivat huomioon
kuntien toiminnan laajentumisen ja kustannusten vaikutukset kuntien menoihin. Tehtäväkohtaisten valtionosuuksien avulla valtio voi
ohjata kuntien palvelutuotantoa haluamallaan tavalla. Järjestelmästä
tuli pitkäksi aikaa perusta valtion ja kuntien väliselle kustannustenjaolle. Aluksi kuntien omien päätösten vaikutusta valtion menoihin
ei pidetty haittana. Järjestelmän keskeisenä tavoitteena oli kuntien
erojen tasoittaminen. Kuntien menojen kasvu muodostui kuitenkin
tavoiteltua suuremmaksi. Valtionapujärjestelmän korkeat apuprosentit vaikuttivat eräissä tapauksissa niin, että kunnalle itselleen koituva
taloudellinen rasitus menojen lisäyksestä saattoi jäädä pieneksi.160
Valtion ja kuntien kesken alettiin laatia ns. järjestelyasiakirjoja, joilla
pyrittiin rajoittamaan julkisen sektorin kasvua. Hallitus alkoi esittää
160

Tuolloisen järjestelmän ominaisuuksia on selostettu mm. Juhani Laasasen teoksessa ”Valtionaputasoitus” (Laasanen 1999, 28–33).
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veroastetavoitteensa siten, että myös kunnallisverotus otettiin huomioon. Järjestelyasiakirjamenettely aloitettiin v. 1975 tavoitteena julkisen talouden sopeuttaminen kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Järjestelyasiakirjan allekirjoittivat kuntien puolelta niiden keskusjärjestöt ja niillä pyrittiin välillisesti vaikuttamaan kunnallisiin päättäjiin.
Viime kädessä asiat kuitenkin päätettiin valtion ja kuntien normaalin
päätöksenteon puitteissa. Järjestelyasiakirjojen tavoitteet eivät useinkaan toteutuneet.
1970-luvun puoliväliin saakka voi sanoa, että julkinen talous mitoitettiin ensi sijassa menotarpeiden mukaan. Yleensä ei asetettu veroastetavoitteita ja käytännössä verotus joutui sopeutumaan pääasiassa
menojen mukaan, vaikka luonnollisesti valtion tulokertymät myös
jonkin verran vaikuttivat menojen mitoitukseen. Verotuksen tasoa
sinänsä ei yleensä kuitenkaan pidetty erityisen suurena ongelmana.
1970-luvun puolivälissä alkoi kuitenkin syntyä voimakasta keskustelua julkisen talouden jatkuvasta kasvusta ja veroasteen noususta.161
4.2.3. Julkisen sektorin kasvun hillinnän kausi
Kun verotuksen kiristyessä siitä aiheutuvat epäkohdat alkoivat korostua, verotuksen tasolle alettiin hallitusohjelmissa asettaa 1970-luvun
jälkipuolella aikaisempaa tiukempia tavoitteita, jotka sitten säilyivät
lähes samanlaisina 1980-luvulla. Samalla myös keskustelu verorakenteesta alkoi aktivoitua.162 Tavoitteiden mukaan veroaste tuli pitää
vakaana tai sallia vain vähäinen nousu. Jatkuvan suuren menopaineen vuoksi veroasteen alentamista pidettiin mahdottomana. Vuotta
1977 voidaan pitää eräänlaisena käännepisteenä tässä suhteessa. Kuten luvussa 4.1. todettiin, silloin ensi kertaa asetettiin selkeä tavoite,
että kokonaisveroaste ei saa keskipitkällä aikavälillä nousta. Valtion
menojen kasvulle asetettiin tämän tavoitteen mukainen rajoite.

161
162

Esim. Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 2/1977 oli kuusi kirjoitusta teemasta
”Onko julkisen sektorin kasvu pysäytettävissä”.
Ks. luku 4.4.7.
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Käytännössä kehitys 1980-luvulla ei kuitenkaan ollut tavoitteiden
mukaista. Veroaste nousi selvästi edelleen 1980-luvulla (tosin arviota
vaikeuttavat vuosien 1976–77 poikkeuksellisen korkeat luvut). Veroasteeseen vaikutti myös se, että sosiaalietuusjärjestelmää uudistettiin
1980-luvun alussa korottamalla eräitä etuustasoja ja säätämällä etuudet veronalaisiksi. Ohjelmista ei pystytty pitämään kiinni eikä menoissa käytännössä noudatettu suunniteltua tiukkuutta. Valtiovarainministerit tulo- ja menoarviota esitellessään yleensä totesivat, että
julkisten menojen kasvua on välttämätöntä rajoittaa hyvin tiukasti.163
Käytännössä menot kuitenkin kohosivat selvästi.
Näennäinen tiukkuus saavutettiin mm. siten, että tulo- ja menoarvioissa verrattiin kulumassa olevan vuoden kassamenoarviota budjetin menoihin ja todettiin lisäys kohtuulliseksi. Lisäbudjetit kuitenkin
kasvattivat menoja merkittävästi.164 Lisäbudjetteja voitiin perustella
yllättäen esiin tulleilla menotarpeilla, mutta budjetissa saattoi myös
olla menojen tietoista aliarviointia. BKT:n kasvun jonkin verran hidastuessa 1980-luvun alkuvuosina ja uudelleen vuosikymmenen
puolivälissä voitiin menojen lisäyksiä perustella kysynnän elvyttämisellä. Suotuisamman kehityksen vaiheessa ei menojen kasvua
kuitenkaan pystytty vastaavasti hidastamaan, vaan valtiontalouden
tasapainotus hoidettiin verotuksen kautta. Niinpä julkisten menojen
volyymin kasvuvauhti 1980-luvulla oli 4 prosenttia vuodessa.
Tärkeänä syynä menojen kasvuun oli kuntien menojen paisuminen.
1980-luvun alussa kustannusperusteisuus nähtiin yhä selvemmin haitaksi valtionapujärjestelmässä ja aloitettiin valmistelu järjestelmän
muuttamiseksi. Valtionosuuksien sitominen kustannuksiin yhdistettynä korkeisiin apuprosentteihin ei kannustanut kuntia taloudellisuuteen. Erityisesti alimpien kantokykyluokkien kunnat hyötyivät
korkeista apuprosenteista. Muutoin samanlaisista kunnista eniten
163
164

Tämän voi todeta tulo- ja menoarvioiden yleisperusteluista ja valtiovarainministerien vuotuisista Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa julkaistuista budjettiesitelmistä.
Saija Kaukosen ja Matti Virénin mukaan talouspolitiikan harjoittajien edustajista
ainakaan ministerit eivät budjettipuheissaan lisäbudjetteja maininneet, mikä teki
tarpeelliseksi (Helsingin Sanomien esittämän) kritiikin siitä, että valtio ”kätki menojen kasvua” (Kaukonen – Virén 2000, 535).
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valtionapua sai kunta, jonka menot palvelujen järjestämiseksi olivat
suurimmat. Järjestelmä ei myöskään ottanut riittävästi huomioon palvelutarvetta eikä -tasoa.165
Veroasteen nousu oli sikäli luonnollista, että julkiseen talouteen kohdistui menopaineita myös siksi, että kustannukset julkisessa taloudessa pyrkivät kohoamaan nopeammin kuin muussa kansantaloudessa, kun palkkapolitiikka oli verrattain solidaarista ja tuottavuus julkisessa taloudessa kohosi sektorin työvaltaisuuden vuoksi hitaammin
kuin keskimäärin kansantaloudessa. Menoja saattoi kasvattaa myös
se, että ne kohdistuvat tiettyyn tarkoitukseen ja niiden hyödyt ovat
helposti nähtävissä, kun taas menojen rahoituksesta koituvat kustannukset jakautuivat laajalle kansantalouteen verotuksen kiristyessä ja
olivat osin vaikeasti todennettavissa. Eri hallinnonalojen tuloksia mitattiin myös usein menojen määrällä eikä vaikeasti mitattavissa olevilla todellisilla tuloksilla. Kunkin sektoriministeriön intressinä luonnollisesti oli yrittää lisätä oman hallinnonalansa menojen määrää.
Harrinvirta ja Puoskari toteavat, että kun päätöksenteon valmistelu
tapahtui ministeriöiden lähtökohdista, siitä seurasi hallinnonalojen
etujen korostuminen ja valtion menojen jatkuva kasvu.166
1980-luvun kehityksen seurauksena verotuksen vinouttavat vaikutukset lisääntyivät. Kritiikki erityisesti tuloverotusta kohtaan kasvoi.
Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987 verotuksen kehittämisen
painotus olikin varsin suuri. Kun julkiset menot kuitenkin jatkoivat
kasvuaan ripeän yleisen talouskehityksen mukana, ei finanssipolitiikan linjassa uuden hallituksen myötä tapahtunut ratkaisevaa muutosta. Vielä v. 1991 julkiset menot lisääntyivät erittäin paljon. Politiikan
suunta muuttui dramaattisesti, kun laman seurauksena valtiontalouteen syntyi mittava alijäämä ja menoja jouduttiin seuraavina vuosina
voimakkaasti sopeuttamaan alaspäin.167
165
166
167

Järjestelmän epäkohtia on kuvattu mm. Laasasen kirjassa (Laasanen 1999, 56–
58).
Harrinvirta – Puoskari 2001, 447.
Kiander ja Vartia toteavat kirjassa ”Suuri lama” (Kiander – Vartia 1998) s. 65,
että v. 1991 alun perin epäonnistunut vaalibudjetti saattoi olla loppujen lopuksi
onnistunutta finanssipolitiikkaa, koska se jarrutti v. 1991 nopeata tuotannon pudotusta, josta budjettia tehtäessä ei tiedetty mitään. Suhdannepolitiikan kannalta näin
voidaan ajatella, mutta rakennepolitiikan kannalta väite on kyseenalainen, koska
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Reino Hjerppen mukaan julkisten menojen lisäyksillä toisaalta
1960- ja 1970-luvuilla ja toisaalta 1980-luvulla oli olennainen ero:
”Näin jälkikäteen ajatellen on helppo uskoa, että 1960- ja 1970-lukujen julkisen sektorin uudistukset olivat kansantaloudellisesti hyvin
tuottavia. Liikenneverkoston kehittäminen, perusterveydenhuollon
järjestäminen, koulujärjestelmän kattavuuden parantaminen ja eläkejärjestelmien luominen ovat olleet hankkeita, joiden yhteiskunnallista hyvinvointia ja tuottavuutta lisäävä vaikutus tuntuu nyt lähes
itsestään selvältä. 1980-luvun kehitykselle on ollut luonteenomaista
etuuksien jatkuva lisääminen ja julkisen sektorin vaikutuksen laajeneminen kattamaan yhä uusia toimintoja. Kotitalouksien tuki kasvoi
Suomessa vuosina 1984–1992 keskimäärin 4,9 % vuodessa vastaavan BKT:n kasvun oltua vain 0,7 %.”168
Andrea Bassanini ja Stefano Scarpetta toteavat julkisen talouden kasvuun liittyvät ongelmat yleisemmin: ”On väitetty, että julkisten menojen rahoittamiseksi tarpeelliset verot voivat vinouttaa kannusteita,
millä on kielteisiä vaikutuksia resurssien tehokkaalle allokoinnille ja
siten tuotannon tasolle tai kasvulle. Pääjohtopäätös kirjallisuudesta
on, että saattaa olla olemassa sekä hallituksen intervention julkisen
sektorin koosta aiheutuva vaikutus että erityisiä vaikutuksia, jotka
johtuvat julkisten menojen rakenteesta ja sisällöstä. Matalalla tasolla
julkisten menojen tuotantovaikutukset todennäköisesti ylittävät varojen keräämisen yhteiskunnalliset kustannukset. Kuitenkin julkiset
menot ja vaadittavat verot voivat saavuttaa tason, jolla negatiiviset vaikutukset tehokkuuteen ja siten kasvuun tulevat hallitseviksi.
Nämä vaikutukset ovat ilmeisempiä silloin, kun rahoitus perustuu
enemmän vinouttaviin veroihin (esim. välittömiin veroihin) ja kun
julkiset menot painottuvat ”ei-tuottaviin” toimintoihin.” 169

168
169

valtiontalouden menojen supistamistarve myöhempinä vuosina kasvoi suuresti
ja lisäykset kohdistuivat suurelta osin menoihin, joita ei ollut helppo sopeuttaa
muuttuneeseen taloustilanteeseen. Kun menot ilman rahoitusliiketoimia kasvoivat
v. 1991 yhteensä lähes 20 %, niin helpoimmin suhdannepoliittisesti säädeltävät
reaalisijoitukset alenivat noin 10 %.
Hjerppe, Reino 1995, 251–252.
Bassanini – Scarpetta 2001, 18.
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4.2.4. Julkisen sektorin osuuden supistamisen kausi
1990-luvulla pääasiassa laman ja Euroopan integraatiokehityksen
seurauksena suhtautuminen julkisiin menoihin ja verotukseen muuttui hallitusohjelmissa. Tavoitteet alettiin asettaa kansainvälistä taustaa vasten ja pyrkimykseksi tuli saada Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyinen verojärjestelmä. Tämän seurauksena julkisen talouden
laajuutta alettiin suunnitella tältä pohjalta realistisesti odotettavissa
olevasta tulokertymästä käsin ottaen huomioon valtiontalouden tasapainottamistarve eikä niinkään nähtävillä olevista menopaineista ja
-tarpeista käsin.
Valtiontalouden tilan heikennyttyä dramaattisesti 1990-luvun alussa
alettiin toteuttaa toimenpiteitä valtiontalouden tasapainon palauttamiseksi. Ahon hallituksen aikana v. 1992–95 säästöillä alennettiin
valtiontalouden menoja nettomääräisesti lähes 35 mrd. mk.170 Lipposen hallitus päätti edelleen lisäsäästöistä niin, että kaikkiaan säästöjen arvioitiin johtaneen lähes 60 mrd. mk alempaan menojen tasoon
kuin mihin olisi päädytty ilman säästöjä.171
Myös kunnat joutuivat sopeutumaan laman seurauksiin. Valtionosuusjärjestelmän uudistus oli lykkääntynyt ja uuteen järjestelmään,
joka tuli voimaan v. 1997, alettiin siirtyä v. 1993. Tällöin siirryttiin
kustannusperusteisista valtionosuuksista laskennallisiin osuuksiin,
mikä lisäsi kustannustietoisuutta kunnissa. Tehtäväkohtaiset valtionosuudet perustuivat esim. asukasta, oppilasta, ikäryhmää tai näitä
vastaavaa lukua kohti laskettuihin keskimääräisiin menoihin. Osa
opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista oli kuitenkin edelleen
suoriteperusteisia, jolloin valtionosuuden saanti edellytti tiettyjen
suoritteiden syntymistä. Tehtäväkohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet muuttuivat yleis-

170
171

Supistusten lähtökohtana oli ns. Sailaksen paperi, valtiovarainministeriön budjettipäällikön Raimo Sailaksen v. 1992 talousneuvostolle esittämä säästölista, jossa
säästöjen määrä oli noin 20 mrd. mk (Valtiovarainministeriö 13.9.1992).
Julkisen talouden menoleikkauksia kuvataan valtiovarainministeriön julkaisussa
”Julkisen talouden näkymiä ja haasteita” (Valtiovarainministeriö 1998).
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tyyppisiksi sen johdosta, että niiden käyttöön liittyvät ehdot (korvamerkintä) poistettiin.172
1990-luvulla tehtiin monia veropoliittisia ja eläke- ja sosiaalipoliittisia ratkaisuja sekä valtion ja kuntien välisiä tehtävämuutoksia, joilla
oli vaikutusta valtionosuuksiin. Keskeisin valtionapuihin vaikuttava
tekijä olivat mittavat valtionapuleikkaukset. Toteutetut leikkaukset
merkitsivät yli kolmanneksen leikkausta valtionapujen tasoon. Kun
valtionapujen osuus valtion menoista oli 1990-luvun alussa yli neljännes, se tarkastelukauden lopussa oli alle 15 %. Vaikka apuja vähennettiin näin dramaattisesti, ei kuntien tehtäviä juurikaan vähennetty, vaan niille jopa annettiin uusia tehtäviä. Kunnallistaloudessa
nousi siten keskeiseksi asiaksi tarve nostaa toiminnan tehokkuutta
ja tuottavuutta. Laasasen mukaan valtion taholla leikkauksiin näytti
liittyvän käsitys, että kunnat voivat leikkauksista huolimatta järjestää
palvelut pääpiirteittäin samantasoisina ja -laajuisina kuin aiemmin.
Hieman toisin sanoen käsitys tarkoitti, että kunnat olivat saaneet tehtäviinsä liikaa valtionosuutta.173
Sosiaaliturvaa oli parannettu jatkuvasti aina v. 1991 saakka. V. 1992
lähtien alettiin sosiaaliturvan voimavaroja karsia ja etuuksia heikentää. Leikkauksissa mitään etuja ei kuitenkaan täysin purettu.
Valtiovarainministeriö on julkaissut ns. hyvinvointikalenterin, joka
kuvaa sosiaaliturvan lainsäädännön ja etuuksien kehitystä vuosina
1980– 1998.174
Lipposen v. 1995 muodostettu hallitus asetti tavoitteekseen myös
valtion lainakannan alentamisen. Valtiontalouden hoitoa tällä kaudella helpottivat suurimittaiset valtion yritysten osakemyynnit, jotka
tuottivat v. 1996–99 yli 37 mrd. mk (keskimäärin näillä tuloilla voitiin rahoittaa noin 5 % valtion menoista ko. aikana).
Julkisen sektorin käsitettä kansantalouden tilinpidossa laajennettiin
1990-luvun alussa ottamalla siihen mukaan myös työeläkesektori.
172
173
174

Uutta valtionosuusjärjestelmää selostaa Laasanen 1999, 58–79.
Laasanen 1999, 66.
Valtiovarainministeriö: Julkisen talouden näkymiä ja haasteita (1998), liite 4.
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Tämä sektori on rajatapaus, koska yhtäältä se on yksityistä sektoria
työeläkevarojen ollessa yksityisten vakuutuslaitosten hoidossa, mutta
toisaalta se on lakisääteinen ja julkinen valta voi säädellä sen taloutta työeläkemaksua muuttamalla. Aikaisemmin se oli kansantalouden
tilinpidossa katsottu yksityiseen sektoriin kuuluvaksi. Laajennusta
perusteltiin sillä, että useimmissa muissa maissa vastaava toiminta
oli osa julkista sektoria, ja siten ilman sitä laskettu Suomen veroaste
ei ollut vertailukelpoinen kansainvälisesti. Ennen käsitteiden muuttamista veroastetta tarkasteltiin jonkin aikaa kahden vaihtoehtoisen
käsitteen mukaisesti: bruttoveroasteena, joihin työeläkelaitoksia ei
sisällytetty, sekä kokonaisveroasteena, johon sisällytettiin myös työeläkelaitokset.
Muutos muutti myös talouspoliittisia asetelmia. Se nosti veroastetta
noin 7 prosenttiyksikköä v. 1990 ja paransi julkisen talouden tilaa,
koska työeläkesektori oli runsaasti ylijäämäinen. Vielä 1980-luvulla
Suomen verotus näytti kilpailukykyiseltä, koska se oli tilastojen mukaan kansainvälistä keskitasoa. Verotuksen alentamisvaatimuksia tai
sen kasvun hillitsemisvaatimuksia voitiin torjua tällä perusteella. Lisäksi BKT:n aleneminen laman seurauksena 1990-luvun alussa nosti veroastetta ja heikensi valtiontalouden tilaa. Uudet luvut asettivat
verotuksen uuteen valoon. Kun Suomen verotus muodostui uusien
lukujen mukaan kansainvälistä keskitasoa korkeammaksi, paineet
alentaa verotusta ja siten vähentää julkisen sektorin roolia lisääntyivät.
Merkittävintä kuitenkin oli, että julkisen talouden rahoitustasapaino
parani huomattavasti uusien lukujen mukaan. Tämä helpotti Suomen
liittymistä Euroopan talous- ja rahaliittoon EMU:un v. 1998, koska
tämän asettaman julkisen talouden tasapainovaatimuksen täyttäminen helpottui huomattavasti eikä siitä aiheutunut sen kovempia vaatimuksia julkiselle taloudelle kuin kansallisesti oli jo asetettu.
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4.2.5. Valtiontalouden suunnittelun kehittäminen
Sen paremmin valtiontalouden kuin koko julkisen taloudenkaan
osuus kansantaloudessa ei ole vastannut hallitusten asettamia tavoitteita. Tavoitteena oli yleensä, että verotus ei kiristyisi. Ainakin voidaan sanoa, että jos veroaste olisi kehittynyt hallitusten asettamien
tavoitteiden mukaisesti, sen nousu olisi jäänyt murto-osaan sen toteutuneesta noususta tarkastelukautena. Vielä 1950-luvulla veroaste pysyi hyvin vakaana. 1960-luvulla alettiin nähdä tarve sopeuttaa valtion
tulot ja menot koko kansantalouden kehitykseen, vaikka verotuksen
korkeutta ei pidetty kovin suurena ongelmana.
Valtioneuvosto asetti v. 1960 finanssisuunnitelmakomitean, jonka
ensisijaisena tehtävänä oli laatia ehdotus budjettipolitiikan suuntaviivoista vuosiksi 1962–66. Tämän komitean v. 1962 julkaistussa
mietinnössä pyrittiin ensimmäistä kertaa Suomessa viitoittamaan
valtiontalouden pitkän aikavälin kehitystä sekä esittämään tarpeen
vaatimat budjettipoliittiset suositukset.175 Komitean puheenjohtajan
prof. L.O. af Heurlinin mukaan vain pitkän ajan finanssiohjelma voi
antaa finanssipolitiikalle sitä kiinteyttä ja kokonaisvaltaisuutta, joka
on tärkeä paitsi valtiontalouden järkevän hoidon myös kansantalouden kannalta.176
1960-luvun kuluessa aloitettiin valtiontalouden kattavan suunnittelu- ja laskentajärjestelmän toimeenpano. Valtiovarainministeriön
tehtävänä oli sovittaa yhteen ministeriöissä laaditut keskipitkän ajan
menosuunnitelmat ja tutkia suunnitelmiin perustuva valtiontalouden
kehitysnäkymien sopivuus kokonaistaloudellisiin puitteisiin.177 Tavoitteena oli siten saada väline kahta tärkeää talouspoliittista ohjaus175
176

177

Komiteanmietintö 1962:9.
Af Heurlin 1962, 362. Af Heurlin suhtautui kuitenkin epäilevästi ohjelman toteutumiseen. Hänen mukaansa (s. 364) ”huolimatta siitä, että maamme kansantalousmiehet ovat yhä uudelleen korostaneet kaikkien taloudellisten tekijöiden ja
talouspoliittisten toimenpiteiden kokonaisvaltaisuutta, siten että ne muodostavat
yhtenäisen järjestelmän, jossa kaikki osat riippuvat toisistaan, ei tämä yksinkertainen totuus ole vielä iskostunut kansaamme eikä edes sen poliittisiin johtajiin,
puhumattakaan siitä, että siitä tehtäisiin välttämättömät johtopäätökset talouspolitiikassa ja poliittisessa elämässä.”
Ks. esim. Virolainen 1972.
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tehtävää varten: yhtäältä valtiontalouden ja kansantalouden tasapainotehtävää ja toisaalta resurssien allokaatiotehtävää varten.
Menettelyyn kuului kokonaismenojen mitoittaminen ja julkisen
talouden tasapainon säätely ja sitä kautta vaikuttaminen kansantalouden kehitykseen. Menettelyn ajateltiin lisäävän valtiontalouden
suunnitelmallisuutta ja rationaalisuutta. Harjoitettavan politiikan
kustannusten arvioinnin keskipitkällä aikavälillä oletettiin parantavan menokehityksen hallittavuutta sekä hallituksen (ja eduskunnan)
sitoutumista pitkäjänteiseen valtiontalouden hoitoon.
Kun keskipitkän aikavälin suunnittelu oli 1960-luvun lopulla omaksuttu osaksi valtiontalouden suunnittelujärjestelmää, esitettiin
1970-luvun alussa ajatus suunnitelmien käsittelystä valtioneuvostossa ja menokehysten antamisesta. Silloinen valtiovarainministeri Johannes Virolainen totesi v. 1972, että valtiontalouden usean vuoden
suunnittelu pyritään näkemään välineenä, jonka avulla valtiontalouden käytössä olevia voimavaroja voidaan ohjata valtion eri tehtäviin
eduskunnan ja hallituksen talous- ja yhteiskuntapolitiikalle asettamien päämäärien mukaisesti. Tällöin tulo- ja menoarvio on nähtävä
näiden usean vuoden suunnittelussa hahmoteltujen päämäärien ja toimintalinjojen hallintoa sitovana toimeenpanon välineenä.178
Valtiovarainministeriössä tehtiin tuolloin valmistelua poliittisen tason kytkemiseksi valtiontalouden suunnitteluun mm. laatimalla työryhmämuistio hallitustason KTS-käsittelyn tehostamisesta.179 Käytännössä tämä kytkentä ei kuitenkaan toteutunut. Valtiontalouden
keskipitkän ajan suunnittelujärjestelmä jäi pitkäksi aikaa pääasiassa
valtiovarainministeriön hyödyntämäksi hallinnon sisäiseksi ohjausjärjestelmäksi, joka jossain määrin byrokratisoitui eikä se täyttänyt
sille asetettuja tavoitteita. Martti Harrinvirran ja Pentti Puoskarin
mukaan menokuria ja keskitettyä finanssipolitiikkaa painottanut kehysbudjetointi ei ollut yhdistettävissä hyvinvointivaltion laajentamiseen ja siihen kytkeytyviin sektorisuunnittelujärjestelmiin. Aika ei

178
179

Virolainen 1972, 314–315.
Valtiovarainministeriö 1973.
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ollut kypsä kehysohjaukselle 1970-luvulla, eikä vielä seuraavallakaan vuosikymmenellä.180
Työ valtiontalouden hoidon pitkäjänteisyyden parantamiseksi aktivoitui uudelleen 1980-luvun lopussa osana hallinnon uudistusohjelmaa. Sen taustana olivat mm. suurten julkisten menojen ja valtion
velkaantumisen aiheuttamat ongelmat monissa OECD-maissa. Ne
käynnistivät OECD:ssa jäsenmaiden yhteistyön, joka tähtäsi valtion
menokontrollin lisäämiseen ja hallinnon uudistamiseen toiminnan
tehostamiseksi.181 Työ johti kehysohjausuudistukseen, jonka tarkoituksena oli, että hallitus ottaisi ensin kokonaistasolla kantaa valtiontalouden monivuotisiin kehyksiin (menovolyymiin, veroasteeseen ja
lainanottoon). Valtion menoista päätettäisiin yksityiskohtaisemmin
toisessa vaiheessa kehyksien puitteissa normaalin budjettiprosessiin
yhteydessä. Uudistuksen tarkoituksena oli kytkeä toiminta ja rahoitus
toisiinsa, jolloin hallituksella olisi mahdollisuus tarkastella toimenpiteittensä kustannuksia keskipitkällä aikavälillä.
Vasta laman seurauksena 1990-luvulla kehysmenettelystä tuli kiinteä osa valtiontalouden suunnittelua myös poliittisella tasolla. Kuten
edellä todettiin, aikaisemmin budjetin valmistelu tapahtui ministeriöiden lähtökohdista, josta seurasi hallinnonalojen etujen korostuminen ja menojen jatkuva kasvu. Käytännössä kehysmenettely painottui vahvasti valtiontalouden tasapainotukseen muiden menettelylle asetettujen tavoitteiden toteutuessa huomattavasti heikommin.
Keskeisen painon budjettikehysmenettelyssä saivat valtion menot ja
siinä erityisesti menojen kokonaismäärä. Harrinvirran ja Puoskarin
mukaan tällainen ohjausmenetelmä oli valtiovarainministeriön kannalta joustavampi kuin sellainen integroitu suunnittelu, jossa markkojen lisäksi olisi monipuolisesti arvioitu myös toiminnan kustannuksia ja voimavaramuutosten yhteiskunnallisia vaikutuksia. Heidän
mukaansa taloushistorian tutkijat saattavatkin löytää luurankomaisen

180
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Harrinvirran ja Puoskarin artikkelissa (Harrinvirta – Puoskari 2001) käsitellään
laajasti kehysohjaukseen liittyviä monia ongelmia.
Ks. esim. OECD, The Control and Management of Government Expenditure.
OECD 1987.
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markkasuunnittelun yhdeksi selitykseksi sille, että Suomessa saattoi
toteutua mittava julkisten menojen leikkaus 1990-luvulla.182
Monessa muussakin maassa budjettiprosessi jaettiin vastaavalla tavalla kahteen osaan: ensin määrätään menojen kokonaistaso ja sen
jälkeen niiden suuntautuminen. Perssonin ja Tabellinin mukaan kaksivaiheinen budjetointi voi eristää menojen kokonaistasoa koskevan
päätöksen erityisintressien politiikasta, jolloin päästään parempaan
kokonaispäätökseen. Intuitiivisesti voi perustella, että kaksivaiheinen
budjetointi tekee mahdolliseksi siirtää päätösvaltaa eri päätöksistä eri
päättäjille. Tällöin budjettiprosessissa keskeinen ”yhteisen potin ongelma” (common-pool problem) lievenee. Yhteisen potin ongelma
syntyy siitä, että jokainen ryhmä haluaisi lisätä menoja tarkoituksiin,
joista se hyötyy, koska kustannukset rahoitetaan verotuloista koostuvasta yhteispotista ja kulut kohdistuvat kaikkiin ryhmiin.183
Lipposen hallitus ilmoitti ohjelmassaan v. 1995 tähtäävänsä siihen,
että Suomi täyttää Euroopan talous- ja rahaliiton kriteerit, jotta Suomi voi niin päätettäessä liittyä talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen sen käynnistyessä. Julkista taloutta oli suunniteltava yhtenä
kokonaisuutena, koska euroalueen toiminnan turvaamiseksi tehty
vakaus- ja kasvusopimus asetti edellytyksiä koko julkisen talouden
hoidolle (julkisen talouden tasapainolle ja velalle). Kun euroalueen
toimivuuden varmistamiseksi tehty vakaus- ja kasvusopimus painotti
julkisen talouden tasapainoa, ts. liiallisen julkisen talouden alijäämän
ja velkaantuneisuuden välttämistä, oli siinä käsiteltävä myös tuloja
entistä laajemmin.
Hallitus käsittelikin kehysohjelman ohella EMU:n vaatimat lähentymisohjelmat jo ennen euroalueen syntymistä ja sen jälkeen vuosittain
kasvu- ja vakaussopimuksen mukaiset vakausohjelmat, jotka kattoivat koko julkisen talouden. Vakausohjelmat antoivat valtiovarainministeriölle tukevamman selkänojan vaadittaessa budjettikuria. Mitään
tiukkoja lisävaatimuksia niistä ei kuitenkaan 1990-luvulla aiheutunut,
koska koko julkisen sektorin tila mainituin kriteerein oli 1990-luvul182
183

Harrinvirta – Puoskari 2001, 449.
Ks. Persson – Tabellini 2000, 169–171.
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la yleensä hyvä työeläkesektorin ylijäämäisyyden ja rahoitustilanteen
vuoksi. Keskeisimmäksi julkisen sektorin ja erityisesti valtion rooliin
1990-luvulla vaikuttavaksi tekijäksi tuli kansainvälisen verokilpailun
lisääntyminen integraation ja globalisaation seurauksena.

4.3.

Politiikkalohkojen painotusten muutokset

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjan muuttumista voidaan arvioida
myös sen mukaan, kuinka paljon yhteiskuntapolitiikan eri lohkoille pantiin painoa hallitusohjelmissa eri aikoina. Näillä lohkoilla on
oma kasvu- ja rakennepoliittinen sisältönsä, joskin tämä vaihtelee
paljon lohkottain. Joillakin lohkoilla ovat kasvu- ja rakennepoliittiset tavoitteet ovat toisarvoisia niiden omiin tavoitteihin verrattuna.
Rakennepolitiikka voidaan luokitella eri tavoilla, jotka eivät ole keskenään ristiriidattomia. Hallitusohjelmissa käytetyt luokittelut sekä
tutkimuksen näkökulma ovat määritelleet tässä tutkimuksessa käytetyn lohkojaon.
Jako ei ole ristiriidaton eikä kattava, sillä kasvu- ja rakennepolitiikasta käydyssä keskustelussa ovat usein olleet voimakkaasti esillä
mm. kilpailupolitiikka ja investointipolitiikka, jotka eivät käytetyssä
luokittelussa tule itsenäisinä lohkoina esille, vaikka tarkastelujaksona olivat kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta hyvin tärkeitä kysymyksiä. Esim. Matti Pohjola katsoo kirjassaan ”Tehoton pääoma”,
että Suomi tulisi lukea kasvupolitiikassaan epäonnistuneiden maiden
joukkoon (siinä mielessä, että Suomen korkean investointiasteen
olisi pitänyt johtaa toteutunutta korkeampaan kasvuun) ja sen talouden ongelmat johtuvat viime kädessä tehottomista investoinneista ja
pääoman heikosta tuottavuudesta. Tosin Pohjola katsoo tämän aiheutuvan enemmän yksityisen sektorin toiminnasta kuin harjoitetusta
talouspolitiikasta, mutta tälläkin on oma osuutensa investointipäätösten taustana. Pohjola korostaa myös kilpailupolitiikan merkitystä talouden tehokkuuden turvaamisessa.184 Investointipolitiikkaan ja

184

Pohjola 1996, 10–13, 150–151.
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kilpailupolitiikkaan liittyviä kysymyksiä sivutaan useita eri osalohkoja tarkasteltaessa.185
Arviointi tehdään seuraavassa tutkimalla sitä, kuinka laajasti eri osalohkoja käsitellään eri hallitusohjelmissa. Tämä tehdään yksinkertaisesti laskemalla eri lohkoille omistetun tekstin pituus rivien määränä,
koska tämän voi arvioida osoittavan eri lohkoille annettua merkitystä. Tämän jälkeen lasketaan lohkojen painot prosenttiosuutena niitä
käsittelevien tekstien kokonaispituudesta. Menettely on hyvin puutteellinen tapa mitata eri lohkoille asetettua merkitystä, koska lohkot
ovat luonteeltaan erilaisia ja niitä koskevat ohjelmakohdat poikkeavat luonteeltaan toisistaan paljon. Mukana on niin laajoja periaatteellisia tavoitteita kuin hyvin yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Eri
lohkoille omistetun tarkastelun laajuuteen vaikuttaa paitsi se, miten
tärkeänä eri lohkoja pidettiin yhteiskuntapolitiikassa, myös se, missä
määrin julkinen valta halusi vaikuttaa kehitykseen ja missä määrin
oli käytettävissä keinoja kehityksen muuttamiseksi haluttuun suuntaan kyseisellä lohkolla.
Näistä syistä ei seuraavassa yleensä tarkastella eri lohkojen painotuksia sinänsä, vaan lähinnä eri lohkojen saamien painotusten muutoksia ajassa. Ohjelmien kirjoitustapa säilyi 1970-luvun alusta lähtien suhteellisen samanlaisena ja etenkin ajanjakson loppupään ohjelmissa lohkojen luokittelu pysyi samantapaisena. Tarkastelukauden
alkupään ohjelmat sen sijaan olivat suppeampia ja heikommin jäsenneltyjä. Niiden sisältö on muunnettu ajanjakson lopun ryhmityksen
mukaiseksi. Ryhmitys ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä talouspolitiikan toimet eivät aina yksikäsitteisesti sisälly johonkin tiettyyn
lohkoon. Lohkot voivat olla osin päällekkäisiä keskenään. Tulokset ovatkin 1960-luvun osalta siinä määrin epävarmoja, että koko
1960-lukua käsitellään yhtenä kokonaisuutena. On myös muistettava, että koska jotkut ohjelmat saatettiin viimeistellä nopeasti, satunnaisilla tekijöillä saattoi olla vaikutusta eri asioiden saamaan painoon. Näiden syiden vuoksi ei seuraavassa tehdä niinkään yksittäisiä
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Kilpailupolitiikan kehitystä tarkastelukaudella kuvaa mm. Heikki Kunnaksen artikkeli (Kunnas 1989).
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ohjelmia koskevia johtopäätöksiä kuin arvioidaan pitkäaikaisempia
painotusten muutoksia.
Käytetty ryhmittely on seuraava:
– maatalous- ja metsäpolitiikka
– teollisuus- ja elinkeinopolitiikka186
– infrastruktuuri (energia- ja liikennepolitiikka)
– työvoimapolitiikka
– koulutus- ja tutkimuspolitiikka
– hyvinvointipolitiikka (ml. asuminen)
– veropolitiikka
– hallinnon kehittäminen
– aluepolitiikka
– ympäristöpolitiikka.
Tämä luokittelu seuraa likipitäen hallitusohjelmissa jo 1970-luvulta
lähtien käytettyä luokittelua lukuunottamatta sitä, että joitakin lohkoja yhdisteltiin tämän tutkimuksen tavoitteiden mukaisiksi. Luokittelut myös jonkin verran poikkesivat toisistaan eri ohjelmissa eikä
kaikista politiikkalohkoista ole käytetty täsmälleen näitä nimiä koko
tarkastelujakson ajan. Tarkastelukauden kuluessa myös lohkojen sisäiset painotukset saattoivat muuttua huomattavasti. Lohkojen sisältöä ja sisällön muuttumista käsitellään tarkemmin luvussa 4.4.
Hallitusohjelmiin sisällytetyistä asioista tarkastelun ulkopuolelle jäävät lähinnä vain ulkopolitiikka, ulkomaankauppapolitiikka, puolustuspolitiikka ja oikeudelliset uudistukset. Ulkomaankauppapolitiikka
on suurista rakennepoliittisista ulottuvuuksistaan huolimatta jätetty
ulkopuolelle luvussa 3.2. mainituista syistä. Hallitusohjelmien puhtaasti suhdannepoliittiset elementit jäävät myös tarkastelun ulkopuolelle, joskin näitä saattaa hiukan sisältyä joihinkin lohkoihin. Mainittujen kysymysten osuus tarkasteltavissa ohjelmissa on noin 15 %
tässä käytettyä mittaustapaa (ts. missä määrin niitä tarkasteltiin hallitusohjelmissa) käyttäen. Sen sijaan tarkastelun ulkopuolelle jätetyis186

Koska tähän lohkoon kuuluva politiikka oli tarkastelujaksona pääasiassa teollisuuspolitiikkaa, käytetään tätä termiä, vaikka teollisuuspolitiikan voi katsoa sisältyvän elinkeinopolitiikkaan.
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sä yleensä hyvin suppeissa hallitusohjelmissa korostuivat talouden
akuutit ongelmat pitkäjänteisen politiikan jäädessä taka-alalle.
Eri lohkojen tarkastelussa saamat prosenttiosuudet esitetään seuraavassa kuvioiden muodossa, koska ei ole syytä korostaa yksittäisille
vuosille laskettuja osuuksia aineiston luonteesta johtuen. Osuuksien
muutoksia arvioitaessa ei aina olekaan kiinnitetty huomiota yksistään
niiden määrällisiin muutoksiin, vaan joskus myös asioiden esittämistapaan. Eri lohkojen em. tavalla lasketut osuudet hallitusohjelmissa
esitetään kuvioissa 4.1.–4.5.
Maatalous- ja metsäsektorin paino säilyi suurena aina Sorsan hallituksen vuoden 1983 ohjelmaan saakka, vaikka sen osuus kansantaloudesta aleni tänä aikana selvästi. Suurta painoa ylläpiti maatalouspolitiikka, sillä metsäsektorin osuus oli pieni. Maatalous oli
voimakkaasti säädelty toimiala, sen piirissä oli suuri, joskin nopeasti
pienenevä määrä väestöä, sen tukeminen vaati runsaasti varoja ja se
oli tärkeä myös kuluttajahintojen kehityksen kannalta. Sen painoa
piti suurena myös se, että ylituotanto-ongelma säilyi vaikeana aina
1980-luvulle saakka. Vasta vuodesta 1987 lähtien paino on ollut selvästi pienempi. Metsäsektorin paino oli myös suurin kauden alkupuolella, jolloin metsäteollisuuden tuotannon ja viennin kasvun merkitys talouden kasvussa oli hyvin suuri.
Teollisuus- ja elinkeinopolitiikka oli pääosan tarkastelukautta lähes
yksinomaan teollisuuspolitiikkaa, sillä vasta 1980-luvulla alettiin
kiinnittää huomiota myös palveluelinkeinojen ongelmiin. Teollisuuspainotteisuus oli luonnollista jatkuvan vaihtotaseongelman vuoksi, koska tämän keskeiseksi syyksi nähtiin ulkomaisen tuotannon
kanssa kilpailevan avoimen sektorin heikkous. Ongelma säilyi aina
1990-luvulle asti siitä huolimatta, että politiikka suosi avointa sektoria.
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Kuviot 4.1.–4.5. Eri politiikkalohkojen painotukset hallitusohjelmissa v. 1962–95
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Lähde: Omat laskelmat.
Ohjelmia v. 1962–1970 on käsitelty
yhtenä kokonaisuutena, koska niiden
suppeuden vuoksi yksittäisiä vuosia
koskevat laskelmat ovat liian epävarmoja.
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Teollisuus- ja elinkeinopolitiikan paino säilyi varsin vakaana painon ollessa suurin tarkastelukauden alussa ja lopussa. On kuitenkin
huomattava, että tarkastelujakson alkupuolella tärkeän valtion oman
teollisuuden rakentamista ei yleensä mainittu hallitusohjelmissa. Lisäksi on muistettava, että teollisuuden ja muiden elinkeinojen toimintaedellytyksiin vaikuttavia päätöksiä tehdään muillakin lohkoilla,
kuten esim. koulutus- ja tutkimuspolitiikassa sekä työvoimapolitiikassa.
Infrastruktuuria parannettiin sodan jälkeen 1950-luvulla voimakkaasti, koska sodan jälkeen liikenneyhteyksien heikkous ja energian saatavuus olivat vaikeita pullonkauloja elinolojen kehittämiselle.
1960-luvulla teiden rakentaminen oli edelleen mittavaa, mutta se oli
paljolti lyhyen ajan suhdannepolitiikkaa, jolla pyrittiin hoitamaan
työllisyyttä, vaikka rakentamisella tietenkin oli myös kasvu- ja rakennepoliittinen taustansa. Infrastruktuuriin kohdistunut mielenkiinto lisääntyi 1970-luvulla, jolloin mm. tehtiin laajoja kokonaisohjelmia sen parantamiseksi. 1990-luvulla viestinnän nopea kehitys puolestaan lisäsi mielenkiintoa tälle alueelle.
Työvoimapolitiikka oli 1960-luvulla pääasiassa työllisyyspolitiikkaa,
jota osoittaa se, että näitä asioita varten ei ollut omaa ministeriötä,
vaan nämä asiat olivat kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vastuulla. Työministeriö perustettiin v. 1970, mutta tämäkään
ei merkinnyt työvoimapolitiikan laajamittaista aktivoitumista mm.
siksi, että työllisyys tuolloin oli suhteellisen hyvä. Vuosikymmenen
puolivälin työllisyysongelmatkaan eivät näytä johtaneen työvoimapolitiikan painon lisääntymiseen. Työvoimapolitiikan paino kasvoi
vasta 1980-luvulla ja on siitä lähtien pysynyt suurena. 1990-luvun
suurtyöttömyys erityisesti pakotti etsimään uusia työvoimapoliittisia
keinoja. On kuitenkin todettava, että hallitusohjelmissa esitetyt työvoimapoliittiset keinot suunnattiin suuressa määrin akuuttien työllisyysongelmien lievittämiseen.
Koulutus- ja tutkimuspolitiikan paino säilyi tarkastelujakson ajan
melko tasaisena, sillä sen paino lisääntyi merkittävästi jo 1960-luvulla. Koulutusta ja tutkimusta pidettiin koko tarkastelujakson ajan
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tärkeänä kansantalouden kasvun ja rakennemuutoksen kannalta. Sen
sisäisissä painotuksissa tapahtui kuitenkin merkittäviä muutoksia.
Erityisesti 1980-luvulta alkaen tutkimuksen ja teknologiapolitiikan
merkitys lisääntyi.
Hyvinvointipolitiikan (sisältää sosiaalipolitiikan, terveydenhoidon ja
asumisen) paino oli suuri jakson alussa, jolloin pyrittiin voimakkaasti hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Hyvinvointipolitiikan
saamaan suureen painoon saattoi vaikuttaa myös se, että sosiaalipoliittisten toimien nähtiin varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla olevan
tärkeitä myös taloudellisen kasvun kannalta. Jakson loppua kohti
sosiaalipolitiikan paino laski osin siksi, että monet uudistukset oli
jo toteutettu, ja osin siksi, että sosiaalipolitiikan rahoitus oli tullut ongelmallisemmaksi. Keskustelua alettiin jakson loppupuolella käydä
myös siitä, haittasiko liian antelias työikäiseen väestöön kohdistuva
sosiaalipolitiikka talouden kasvua.
Veropolitiikan paino on kuvion mukaan säilynyt melko vakaana.
Käytetty mittaustapa on kuitenkin tältä osin melko heikko, koska
mielenkiinto joissakin ohjelmissa suuntautui verotuksen kokonaiskehittämiseen ja toisissa taas sen yksityiskohtiin. Tarkastelutapa vaihtelee siten hyvin paljon. Verotuksen kehittämiseen liittyi vaikeita teknisiä kysymyksiä eivätkä hallitukset usein voineet tai halunneet ottaa
verotukseen täsmällisiä kantoja, vaan vetosivat käynnissä olevaan tai
käynnistettävään valmisteluun. Verotukselle oli myös tyypillistä, että
uudistusten toteuttaminen usein vaati huomattavan paljon aikaa, koska mm. niiden tulonjakovaikutusten vuoksi riittävää yksimielisyyttä
ei ollut helppo saavuttaa. Muun tarkastelun perusteella voi arvioida,
että verotuskysymysten paino kasvu- ja rakennepolitiikassa kasvoi
tarkastelukauden aikana.
Hallinnon kehittämisessä oli kaksi aktiivista kautta. 1960- ja 1970lukujen vaihteessa tavoitteena oli yhtäältä keskushallinnon kehittäminen mm. suunnittelutoimintaa vahvistamalla ja aluehallintoa kehittämällä. 1980-luvun lopulla hallinnon yleinen rationalisointi tuli
ajankohtaiseksi ja tehokkuusajattelu levisi myös julkisessa hallinnossa. Tätä suuntausta voimistivat 1990-luvulla julkisen hallinnon ra-
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hoitusvaikeudet. Suuri huomio oli hallintokysymyksissä kaiken aikaa
yhtäältä aluehallinnon parantamisessa ja toisaalta kunnallishallinnon
kehittämisessä sekä valtion ja kuntien välisissä suhteissa.
1970-luku oli erityisen aktiivista aluepolitiikan aikaa. Aluepolitiikka
alkoi kehitysaluepolitiikkana, mutta muuttui pian yleiseksi aluepolitiikaksi, jossa pääpaino kuitenkin oli kehitysalueiden ongelmilla.
Aluepolitiikan mahdollisuuksiin tasoittaa aluekehitystä ja ehkäistä
muuttoliikettä suhtauduttiin erityisesti 1970-luvun alussa toiveikkaasti. Kun kehitys ei vastannut odotuksia, mielenkiinto aluekysymyksiin alkoi lopahtaa. Kiinnostus kuitenkin palautui, joskaan ei entisiin mittoihin.
Ympäristöpolitiikassa on myös nähtävissä kaksi aaltoa. Pienemmässä aallossa 1970-luvun alussa tavoitteena oli ympäristöhallinnon luominen sekä paikallisten ympäristövaurioiden ehkäiseminen. 1980-luvulla alkaneessa kehityksessä haluttiin vahvistaa ympäristöhallinnon
edellytyksiä ja arvioida ympäristökysymyksiä aikaisempaa laajemmin. Globaalinen näkökulma ilmastokysymyksiin tuli esiin Holkerin
hallituksen ohjelmassa v. 1987.
Seuraavassa arvioidaan eri lohkojen sisäistä kehitystä tarkemmin
kasvu- ja rakennepolitiikan taustaa vasten. Tarkastelu on jonkin verran epätasaista, sillä jotkut lohkot olivat kasvu- ja rakennepolitiikassa
hyvin tärkeitä, kun taas joidenkin lohkojen sisäisellä kehityksellä ei
ollut kovin suurta merkitystä tältä kannalta. Kun tutkimuksen tavoitteena on noudatetun kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjan arviointi,
lohkojen käsittely on varsin yleisluontoista ja niiden talouspoliittiseen merkitykseen keskittyvää. Eri lohkojen tarkastelun jälkeen arvioidaan luvussa 4.5. kasvu- ja rakennepolitiikan kokonaislinjaa ottaen
huomioon sekä luvussa 4.1. tarkasteltu yleislinja että eri lohkoilla
harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka.
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4.4.

Eri politiikkalohkoilla harjoitettu kasvu- ja
rakennepolitiikka

4.4.1. Maatalous- ja metsäpolitiikka
Suomi oli maatalousmaa sodan loppuessa ja alkutuotannon osuus
säilyi Suomessa paljon suurempana kuin muissa vastaavan tulotason maissa hyvin pitkään. Vielä v. 1962 lähes kolmannes ammatissa toimivasta väestöstä työskenteli maa- ja metsätaloudessa. Vaikka
luonnon olosuhteet eivät Suomessa suosi maataloutta, maa- ja metsätaloudessa työssä olevien määrä oli tuolloin lähes yhtä suuri kuin palvelutuotannossa työskentelevien määrä. Tarkastelujaksolla maa- ja
metsätalouden työvoiman määrä alentui nopeasti ja oli v. 1999 enää
noin 6 % koko työvoiman määrästä. Samaan aikaan maa- ja metsätalouden keskinäinen yhteys heikentyi maanomistuksen rakenteen
muuttuessa mm. perinnönjakojen kautta.
Vaikka maa- ja metsätalous olivat kiinteässä yhteydessä keskenään,
kasvu- ja rakennepolitiikassa ne olivat eri asemassa. Maatalouspolitiikkaa hoidettiin koko tarkastelujakson ajan verrattain riippumattomana varsinaisesta kasvu- ja rakennepolitiikasta. Metsätalous puolestaan oli tärkeässä asemassa kasvu- ja rakennepolitiikassa varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin talouden kasvu perustui suuressa
määrin luonnonvarojen lisääntyvään käyttöön.
Maa- ja metsätalouden muuttunutta roolia kuvaa myös se, että kun
aina 1980-luvun loppuun asti hallitusohjelmissa puhuttiin maatalousja metsäpolitiikasta, niin v. 1991 ohjelmassa termi vaihtui maaseutupolitiikaksi ja v. 1995 ohjelmassa maa- ja metsätaloutta tarkasteltiin
enää osana yleistä elinkeinopolitiikkaa.
Maatalouspolitiikka
Koska maan elintarvikeomavaraisuus oli sodan ja alueluovutusten
kautta heikentynyt, pyrittiin 1950-luvun puoliväliin saakka maatalo-
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ustuotannon lisäämiseen. Siirtoväen ja rintamamiesten asutustoiminnan johdosta suurten tilojen luku väheni ja pienten tilojen luku nousi
aikana, jolloin tilojen luku Länsi-Euroopassa oli jo voimakkaassa
laskussa. Tämä politiikka lisäsi paitsi pienviljelmävaltaisuutta myös
tuotantoa epäedullisimmilla alueilla idässä ja pohjoisessa. Kokonaistuotanto kuitenkin lisääntyi ja kun elintarvikkeiden kulutuksen kasvu
alkoi vähitellen hidastua, jouduttiin vähitellen pahenevaan maatalouden ylituotantoon ja siihen liittyviin markkinointiongelmiin.
Perinteinen maatalouspolitiikka187
Maatalous oli voimakkaasti talouspolitiikalla säädelty elinkeino ja
mm. sen vuoksi maatalouspolitiikan osuus hallitusohjelmissa oli tarkastelukauden alkupuolella suuri. Politiikan muotoutumiseen vaikutti
myös maatalousväestön suuri osuus väestöstä ja vastaavasti myös sen
poliittinen paino, joka säilyi suurena pitkään. Maatalouspolitiikan tavoitteena oli 1960- ja 1970-luvuilla maatalouden yhdenmukainen tulokehitys muiden elinkeinojen kanssa. Omaksuttiin ns. korkeahintalinja, jossa maatalouden hinnat olivat paljon maailmanmarkkinoiden
hintatasoa korkeammat. Politiikkaan kuului myös suoja ulkomaista
kilpailua vastaan tullein, tuontimaksuin ja määrällisin rajoituksin,
hinnanalennuskorvaukset kuluttajahintojen alentamiseksi sekä vientituki hintatasoa alentavan ylijäämän viemiseksi. Sosiaalisista syistä
maksettiin 1960-luvun alusta lähtien myös viljelmäkokoon sidottua
ja alueellista erityistukea.
Ylituotannon oloissa tavoitteiden asettelu ja toimintalinjojen määrittely oli usein vaikeaa. Tarkastelukauden alussa maatalouden ylituotanto-ongelma ei kuitenkaan ollut vakava, ja vielä Karjalaisen hallituksen ohjelmaan v. 1962 sisältyi maatalouden tuotantoedellytysten
parantaminen mm. maatalouden luotonsaantia turvaamalla ja soiden
kuivatusohjelmaa edistämällä. Harjoitettu hinta- ja tukipolitiikka yhdessä maatalousteknologian nopean kehityksen kanssa olivat tärkeä187

Tämän jakson tekstin tärkeänä lähteenä on Ilkka Kanasen artikkeli ”Muuttuva
maatalous teollistuvassa Suomessa”, jossa tarkastellaan harjoitettua maatalouspolitiikkaa 1980-luvun alkuun saakka (Kananen 1984).
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nä syynä ylituotannon syntymiseen (mm. koneellistumisesta aiheutuva hevosten väheneminen lisäsi peltoalaa maataloustuotantoon).
Ylituotannosta huolimatta vasta 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa
alettiin siirtyä selkeämmin tuotantopohjaa laajentavasta sitä supistavaan politiikkaan toteuttamalla pellonvaraus- ja teurastuspalkkiojärjestelmät. Maatalouspolitiikan tavoitteeksi tuli pyrkiä asteittain
tasapainoon kotimaisten maataloustuotteiden tuotannon ja kulutuksen välillä sekä parantaa maatalouden tuotantoedellytyksiä pysyvästi
tilakoon suurenemista edistävillä toimenpiteillä, kuten esim. maatilojen osittamisen rajoittamisella ja lisämaiden hankintaa tukemalla.
1970- ja 1980-luvuilla tuotantoa supistavat sekä tuotantoa ja kulutusta ohjaavat toimenpiteet lisääntyivät edelleen.
Karjalaisen hallituksen ohjelmassa v. 1970 todettiin, että tavoitteena
on huolehtia tärkeimpien elintarvikkeiden kotimaista kulutusta vastaavan omavaraisuuden ylläpitämisestä. Tuotannon suuntautumiseen
haluttiin vaikuttaa niin, että vientiin tulisi ensisijaisesti maataloustuotteita, joiden vienti turvaisi pienviljelijäväestön työllisyyttä ja joiden
viennin tukemiseen tarvittaisiin suhteellisesti vähiten valtion varoja.
Periaatteena oli, että maatalous perustuisi itsenäiseen pien- ja perheviljelyyn eikä tilakohtaisiin rajoituksiin varsinaisen viljelijäväestön
osalta mentäisi. Sorsan hallituksen ohjelma v. 1972 jatkoi monissa
suhteissa entistä linjaa, mutta tuotannon sopeutumista kulutukseen
haluttiin edistää tehokkaammin mm. säätämällä luopumiskorvaus- ja
luopumiseläkelait. Samoin maataloudelle haluttiin antaa vastuuta ylituotannon markkinoinnista.
V. 1977 säädetty maatilalaki antoi puitteet maatalouden kehittämiseksi välttämättömälle yrityskoon suurentamiseen tähtäävälle rakennepolitiikalle. Maatalouspolitiikan ongelmia lisäsi tavoitteiden
ristiriitaisuus. Tuotannon supistamistavoite oli ristiriidassa sekä tulotavoitteen että tehokkuustavoitteen kanssa. Politiikan tavoitteena oli
maatalouden kehittäminen tavalla, joka lisäisi tuotannon tehokkuutta
ja turvaisi elintarvikehuollon joka tilanteessa sekä samalla tukisi väestörakenteeltaan ja palveluverkostoltaan terveen maaseudun säilymistä.
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1980-luvun alussa jatkettiin toimenpiteitä maatalouden rakenteen parantamiseksi mm. sukupolvenvaihdoksia helpottamalla ja investointien rahoitusjärjestelmää parantamalla. Maatalouden kehittämiseksi
ja sopeuttamiseksi hallitusohjelmissa esitettiin erilaisia – joskaan ei
välttämättä erityisen tehokkaita – toimenpiteitä, joiden pääpiirteissään voi katsoa jatkavan aikaisempia päälinjauksia.
Politiikan suunnan muutos
1980-luvulla kritiikki harjoitettua maatalouspolitiikkaa vastaan lisääntyi huomattavasti. Lauri Kettusen mukaan arvostelu kohdistui
niin korkeisiin elintarvikkeiden vähittäishintoihin kuin suuriin valtion
tukimenoihin. Myös maataloustuotteiden ulkomaankauppaa pidettiin
täysin vääristyneenä, kun maailmankaupan hinnat olivat pudonneet
eri maissa maksettujen vientitukien vuoksi hyvin alas.188
Noudatettu maatalouspolitiikka sopi yhteen yleisesti noudatetun säätelytalouden kanssa. Sitä perusteltiin työllisyyspoliittisilla, aluepoliittisilla ja kansantaloudellisilla syillä. Työllisyyspoliittisena perusteena oli, että muussa kansantaloudessa ei ollut riittävästi työpaikkoja, jolloin maatalouden supistuminen johtaisi työttömyyden kasvuun.
Aluepoliittisena perusteena oli, että monien erityisesti pohjoisten ja
itäisten alueiden säilyminen elinkelpoisena riippui myös maatalouden säilymisestä riittävän suurena. Kansantaloudellisena perusteena
oli mm. elintarvikehuollon turvaaminen kotimaisella tuotannolla,
joka vähensi tuontitarvetta ja sitä kautta avarsi vaihtotaserajoitetta
sekä lisäsi huoltovarmuutta.189
Harjoitettu maatalouspolitiikka ei sopinut yhteen markkinaorientoituneen talouspolitiikan kanssa, jossa haluttiin purkaa myös maataloustuotteiden ulkomaankaupan säätelyä. Maatalouspolitiikan päätavoitteet eivät kuitenkaan merkittävästi muuttuneet vielä Holkerin
ja Ahon hallitusten ohjelmissa v. 1987 ja 1991. Ne olivat edelleen
188
189

Kettunen 1991, 5–11.
Harjoitetun maatalouspolitiikan perusteita kuvaa laajemmin Heikki Haavisto artikkelissaan (Haavisto 1977, 18–25).
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elintarvikeomavaraisuus, viljelijäperheen toimeentulon turvaaminen,
ylituotannon ja vientituen supistaminen sekä kohtuulliset (kuitenkin
kansainvälisesti hyvin korkeat) elintarvikkeiden hinnat. Keskeisinä
pulmina olivat edelleen maatalouden tasapainottaminen sekä sen rakenteen parantaminen. Maatalouspolitiikan sisällössä oli kuitenkin
jo nähtävissä muutosta. Ahon hallituksen ohjelmassa ei enää puhuttu
maatalous- ja metsäpolitiikasta, vaan maaseutupolitiikasta tavoitteena maaseudun kehittäminen kokonaisuutena. Lipposen hallituksen ohjelmassa v. 1995 maa- ja metsätaloutta käsiteltiin osana yleistä
elinkeinopolitiikkaa.
Euroopan unionin jäsenyys muutti maatalouspolitiikan suunnan sillä
tavoin, että maataloustuotteiden tuottajahinnat alenivat voimakkaasti. Suomen maatalouspolitiikka tuli osaksi EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP eli Common Agricultural Policy). Tämä säätelee
EU:n tasolla maatalouden tuotantoa, hintoja ja ylijäämien markkinointia. Liittyminen vaikeutti oleellisesti maatalouden tuotantoedellytyksiä. V. 1995 hallitus asetti tavoitteeksi Suomen maatalouden kilpailukyvyn kestävän parantamisen yhteismarkkinoilla. Maataloutta
haluttiin kannustaa tuotannon arvonlisän kasvattamiseen ja markkinoiden parempaan huomioon ottamiseen, jolloin elintarviketaloudesta aiheutuva valtiontalouden rasitus vähenisi oleellisesti. Liittymissopimuksen mukainen tuki vakavien vaikeuksien varalta otettiin käyttöön maatalouden turvaamiseksi erityisesti eteläisessä Suomessa.
EY/EU:ssa oli harjoitettu samantyyppistä maatalouspolitiikkaa kuin
Suomessa, joskaan maataloustuotteiden hintataso ei ollut läheskään
yhtä korkea.190 Poliittisilla päätöksillä ylläpidetty tuottajahintataso oli
johtanut EU:ssakin suureen maatalouden ylituotantoon, jonka vientiä
tuettiin Unionin yhteisin budjettivaroin. EU:n rajasuojajärjestelmä oli
eristänyt yhteisön maatalousmarkkinat maailmanmarkkinahinnoista.
EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa tuottajahintoja kuitenkin
alennettiin selvästi ja vastaavasti lisättiin viljelijöille maksettavaa
suoraa tulotukea, joka ei ole riippuvainen tuotannon määrästä. Suo-

190

Kettusen artikkelissa on esitetty tietoja Suomen maataloushinnoista ja -tuista
EU-maihin ja eräisiin muihin maihin verrattuna (Kettunen 1991, 7).
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men jäsenyys EU:ssa johti siten tuotantotason ja tulotason välisten
yhteyksien heikkenemiseen.191
***
Maataloudessa noudatettu rakennepolitiikka oli erilaisista yhteiskuntapoliittisista syistä käänteistä rakennepolitiikkaa. Se ei pyrkinyt pääasiassa markkinoiden muutosten aiheuttamien paineiden helpottamiseen ja nopeuttamiseen, vaan mieluummin hidastamaan muutoksia.
Maatalouspolitiikkaa valmisteltiin tarkastelukaudella yleensä myös
erillään muusta kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelusta. Toisin
kuin yleensä kansantaloudessa, markkinamekanismi ei tarkastelukauden lopullakaan ollut tärkeä väline voimavarojen ohjaamisessa.
Vaikka maatalouden sisäistä rakennetta pyrittiinkin monin tavoin
parantamaan, tuottavuus kokonaisuutena säilyi pitkään suhteellisen
alhaisena. Maatalouden piirissä olevan työvoiman määrä pysyi pitkään suurena, kun sodanjälkeiset ikäluokat olivat suuria ja muuhun
kansantalouteen ei syntynyt riittävästi työpaikkoja. Muutosten paine
purkautui epätarkoituksenmukaisella tavalla erityisesti 1960-luvun
lopulla, jolloin työvoimaa muutti suuressa määrin Ruotsiin. Maatalous ei ollut myöskään sopeutunut riittävästi EU:n edellyttämiin olosuhteisiin ennen Suomen jäsenyyttä.
Metsäpolitiikka192
Metsätalouden rooli taloudessa oli hyvin tärkeä tarkastelujakson
alussa, sillä metsäteollisuustuotteiden viennin arvo koko tavaraviennistä oli tällöin yli 70 %, kun se kauden lopussa oli alle 30 %. Kun
tuontitarve oli suuri ja ulkomaankaupan tasapainon säilyttäminen
keskeinen talouspolitiikan ongelma, talouspolitiikan keskeisenä ta191
192

EU:n vaikutuksia Suomen maatalouteen tarkaastelevat Tuomo Heikkilä ja Sanna
Nurmikko artikkelissa ”Maatalous EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa (Heikkilä – Nurmikko 2005).
Metsätalouden suunnittelua tarkastelukaudella kuvaa yksityiskohtaisesti Kullervo Kuuselan kirja ”Metsän leiviskät” (Kuusela 1999). Laaja katsaus metsätalouden rooliin Suomen talouspolitiikassa puolestaan on Pekka Ollonqvistin artikkeli
”Metsätalous ja talouspolitiikka Suomessa” (Ollonqvist 1996).
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voitteena oli metsäteollisuuden laajentaminen. Metsätalouden tavoitteeksi tuli puuntuotannon lisääminen. Yleinen käsitys 1950-luvulla
oli, että raakapuun niukkuus alkaisi pian rajoittaa metsäteollisuuden
laajentamismahdollisuuksia hakkuiden ylittäessä ajoittain metsien
vuotuiskasvun.
Metsäpolitiikka kasvupolitiikan osana
1960-luvun alussa kytkettiin puuntuotannon lisääminen osaksi kansantalouden pitkän ajan kasvuohjelmaa. Luonnonmukaista metsänhoitoa edistävää metsäpolitiikkaa ei pidetty enää riittävänä. Metsätalouden investointien julkista tukea lisättiin. Mm. metsänviljely
uudistamistapana, soiden ojitus, metsäteiden rakentaminen ja metsälannoitus lisääntyivät. Kaikkiaan toteutettiin kolme metsäinvestointien rahoitusohjelmaa vuosina 1965–75, joista viimeiseen saatiin
myös Maailmanpankin rahoitusta. Loppua kohden painotettiin entistä enemmän lainatukea suorien avustusten sijasta metsänomistajien
aloitteellisuuden ja oman vastuun lisäämiseksi.
Metsäteollisuuden kapasiteetti laajeni, mutta raakapuun tarjonta säilyi niukkana. Tämän vuoksi Suomen Pankki halusi saada aikaan säätelyjärjestelmän puunkäyttöä lisääville metsäteollisuuden investoinneille. Lausuntomenettely, jossa arvioitiin puun riittävyyttä uusille
suunnitelluille investoinneille, oli voimassa 1970-luvun alusta aina
1980-luvun lopulle saakka. Vähitellen myös suoritetut investoinnit
alkoivat johtaa puun tuotannon lisäykseen. Raakapuun tarjonnan riittävyyttä edistivät myös metsäteollisuuden jalostusasteen nousu sekä
puun tuonnin lisääntyminen.
Metsäpolitiikan tavoitteiden ristiriitaistuminen
Ajan myötä metsäteollisuuden kasvu perustui yhä vähemmän kotimaisten luonnonvarojen käytön kasvuun. Metsäpolitiikan tavoitteet
olivat verrattain selkeitä (keskeisenä tavoitteena puun tuotannon lisääminen erilaisten metsänparannusohjelmien avulla) aina 1980-lu-
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vulle asti, jolloin alkoi syntyä ristiriitoja perinteisen metsäpolitiikan
ja ympäristötavoitteiden välille. Vähitellen luonnonsuojelun ja virkistyskäytön vaatimuksia alettiin ottaa enemmän huomioon päätöksenteossa. Talousneuvoston asettaman ”Metsä 2000”-ohjelmajaoston
v. 1985 julkaistussa raportissa ohjelman päätavoitteeksi asetettiin
puun kysynnän ja tarjonnan ohjaaminen siten, että kertymäpotentiaali tulisi mahdollisimman täysimääräisesti käyttöön. Kullervo Kuuselan mukaan kansantalouden tavoitteiden lisäksi kannanottoihin ja
ohjelman päätelmiin ja ehdotuksiin vaikuttivat etupoliittiset, usein
keskenään ristiriitaiset tavoitteet. Tästä syystä suunnittelu latistui ja
ehdotusten keinovalikoima vesittyi.193
Varsinaisesti ympäristökysymykset ja metsäluonnon monimuotoisuus nousivat metsäpolitiikan tavoitteiksi 1990-luvulla. Lipposen
hallituksen ohjelmassa v. 1995 tuotiin esille luonnon monimuotoisuus talousmetsien kestävän käytön ohella metsäpolitiikan perustana. Samalla kun metsien monimuotoisuus ja elinvoimaisuus nousivat
metsätalouden tavoitteiksi puuntuotannon rinnalle, metsätalouden
julkinen tukirahoitus kaventui.194
***
Metsäpolitiikka oli tarkastelujakson alussa hyvin tärkeä osa kasvupolitiikkaa. Metsäpolitiikan merkitys rakenne- ja kasvupolitiikassa
pienentyi 1980- ja 1990-luvulla sitä mukaa kuin metsäteollisuuden
osuus tuotannosta ja viennistä alentui. Tähän kehityssuuntaan vaikutti myös mm. valtion roolin väheneminen metsäteollisuudessa ja metsäteollisuuden kansainvälistyminen. Kansallisella metsäohjelmalla
oli kuitenkin tarkastelukauden lopulla edelleen merkittävä rooli metsäpolitiikassa. Metsätalouden ja raakapuumarkkinoiden luonteesta
johtuen kilpailutalouden ideologia vaikutti metsäpolitiikkaan vain
rajoitetussa määrin.

193
194

Kuusela 1999, 186.
Metsätalouden ja ympäristötavoitteiden välisiä ristiriitoja kuvaavat mm. Harri Hakala ja Jari Välimäki kirjassaan ”Ympäristön tila ja suojelu Suomessa” (Hakala
– Välimäki 2003).
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4.4.2. Teollisuus- ja elinkeinopolitiikka
Teollisuuspolitiikan rooli
Teollisuus- ja elinkeinopolitiikka ovat olleet keskeinen osa kasvuja rakennepolitiikkaa. Tarkastelujaksona tämä oli käytännössä ensi
sijassa teollisuuspolitiikkaa, sillä muut elinkeinot ovat tulleet politiikan mielenkiinnon kohteeksi pääasiassa vasta 1990-luvulla. Mm.
Visa Heinonen totesi analysoidessaan valtiovarainministerien Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pitämiä budjettiesitelmiä sekä niiden kommentteja, että vientijohteisen kasvustrategian kyseenalaistamattomuus on ollut suomalaisen talouspolitiikan peruselementtejä.
Keskeistä on ollut myös avoimen sektorin korostus taloudellisen menestyksen lähteenä. Suomalaiselle mallille on ominaista ollut myös
tarjontatekijöiden korostaminen.195
Teollisuuspolitiikka on ollut vaikeasti määriteltävissä oleva kokonaisuus. Tässä teollisuuspolitiikka määritellään tavoitteelliseksi ja
pitkäjänteiseksi toiminnaksi teollisuuden laajentamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Tähän kuuluu ensiksikin vakaa lainsäädännöllinen ja institutionaalinen toimintaympäristö, joka antaa
mahdollisuuden kehittää teollisuutta pitkäjänteisesti. Toiseksi siihen
kuuluvat panosten ja tuotosten markkinaolosuhteisiin ja teknologiaan
vaikuttavat toimet. Pyrkimyksenä oli niin Suomessa kuin yleensäkin
läntisissä markkinatalousmaissa lisätä kilpailua ja estää monopolien muodostuminen, vaikkakin välistä pyrittiin edistämään yritysten
yhdistymisiä mittakaavaetujen hankkimiseksi. Pääomamarkkinoille
kohdistuvat toimet pyrkivät edistämään investointeja. Teollisuuspolitiikka voi myös edistää teknologiaa tukemalla innovaatiotoimintaa
tai jo olemassaolevien tekniikoiden diffuusiota. Monia näitä kysymyksiä sivutaan jäljempänä mm. käsiteltäessä koulutus- ja tutkimuspolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, infrastruktuuria ja verotusta.
Kolmas lohko, jota Federico ja Foreman-Peck nimittävät klassisen
teollisuuspolitiikan ytimeksi, on resurssien uudelleenjako teollisuus195

Heinonen 1992, 474–476.
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alojen ja yritysten kesken.196 Tässä on ollut kaksi erilaista kriteeriä.
Toinen oli ”voittajien poimiminen” – niiden, joiden tulevaisuuden
näkymät olivat loistavat tai joita muuten pidettiin jostain syystä hyvin tarpeellisina. Toinen oli ”häviäjien auttaminen”, ts. vaikeuksissa olevien alojen tai yritysten tukeminen. Teoriassa hallitusten tuli
tukea niitä vain väliaikaisesti joko auttamalla niitä tervehdyttämään
toimintansa tai välttämään liian nopea romahdus ja avustamalla työntekijäin sijoittumista muihin yrityksiin tai muille aloille. Yksittäisiä
aloja suosiva politiikka voi käyttää kaikkia teollisuuspolitiikan välineitä, joko rajoittamalla niiden käyttöalaa tai käyttämällä niitä valikoivasti. Ääritapauksena tällaisesta valikoivasta politiikasta voidaan
pitää valtion omistusta tai valtionyhtiöiden perustamista.
Vaikka kansantalouden teollisen pohjan vahvistamista pyrittiin edistämään monin tavoin 1960-luvulla, teollisuuspolitiikasta alettiin Länsi-Euroopan maissa puhua varsinaisesti vasta 1970-luvulla, jolloin
korkean talouskasvun aika näytti päättyneen ja Euroopan teollisuus
oli menettänyt kilpailukykyään Yhdysvaltoihin, Japaniin ja eräisiin
teollistuviin maihin verrattuna.
Valikoiva politiikka oli varsin suosittua markkinatalousmaissa
1960- ja 1970-luvuilla. 1980-luvulta alkaen teollisuuspolitiikka siirtyi asteittain pyrkimyksistä tukea vaikeuksissa olevia aloja tai stimuloida lupaavia aloja voittajia poimimalla toimenpiteisiin, jotka eivät
sekaantuneet suoranaisesti markkinoiden toimintaan. Sen sijaan yritettiin parantaa markkinoiden toimintaa, joskaan käytännön politiikka
ei aina yltänyt puheitten tasolle.197 Vaikka nykyisin uskotaankin, että
markkinat toimivat – ainakin vaihtoehtoihin verrattuna – tehokkaasti,
ne kaudet ovat olleet poikkeuksia historiassa, jolloin teollisuuspoliittista interventiota ei ole ollut. Aktiivinen asioihin puuttuminen on
ollut sääntö.198
Kehitys kulki samansuuntaisesti myös Suomessa. Tarkastelujakson
alussa pyrittiin ensi sijassa teollistamiseen tavoitteena maan tuotan196
197
198

Federico – Foreman-Peck 1999.
Tämä todetaan mm. julkaisussa ”Industrial Policy in OECD countries” (OECD
1992).
Federico – Foreman-Peck 1999, 6.
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topohjan vahvistaminen, jotta kansantalous pystyisi sopeutumaan
ulkomaankaupan vapautumiseen. Tässä valtionyhtiöillä oli tärkeä
rooli. Vielä 1970-luvun alussa teollisuuden edistämistä ei pidetty
niinkään erityisenä teollisuuspolitiikkana, vaan osana yleistä talouspolitiikkaa, mutta myöhemmin 1970-luvulla alettiin laatia kattavia
teollisuuspoliittisia ohjelmia. Esim. Miettusen hallituksen ohjelmassa v. 1975 hallitus ilmoitti laativansa teollisuuspoliittisen ohjelman,
joka otetaan perustaksi vahvistettaessa teollisuuden tuotantopohjaa
sekä omiin raaka-ainevaroihin perustuvaa tuotantoa.
Koiviston hallituksen ohjelmassa v. 1979 puhutaan ensi kertaa teollisuus- ja elinkeinopolitiikasta, jolloin korostetaan yritysten toimintaedellytyksiä yleensä eikä vain teollisuusyritysten, joskin pääpaino oli teollisuudessa. Samaa terminologiaa käytetään myös v. 1991
hallitusohjelmassa, vaikkakin talouspolitiikan ilmoitetaan edelleen
suosivan teollisuutta ja muuta avointa sektoria. Lipposen hallituksen
ohjelmassa v. 1995 ei enää puhuta teollisuus- ja elinkeinopolitiikasta, vaan pelkästään elinkeinopolitiikasta, joten tässä mielessä kaikki
elinkeinot tulivat samaan asemaan.
Kokonaisuutena katsoen teollisuus- ja elinkeinopolitiikka on kuitenkin tarkastelujaksona ollut ennen kaikkea teollisuuspolitiikkaa, kuten
edellä on todettu. Lähtökohtana talouspolitiikassa on ollut, että Suomen taloudellinen menestys riippuu ensi sijassa siitä, miten ulkomaiselle kilpailulle altis kansantalouden avoin sektori menestyy. Tämän
vuoksi seuraavassa tarkastellaan aluksi pelkästään teollisuuspolitiikkaa.
Teollisuuspolitiikan painotukset ja sisältö
Teollisuuspolitiikan painotukset muuttuivat huomattavasti tarkastelujaksona. Tätä osoittaa seuraava taulukko, jossa on esitetty, mitä
asioita erityisesti tuotiin esiin eri vuosien hallitusohjelmissa. Teollisuuspolitiikan keinot jaetaan seuraavassa viiteen ryhmään:199
199

Tämä luokitus perustuu Gunnar Eliassonin artikkeliin ”Microfoundations of
Industrial Policies” teoksessa ”European Industry: Public Policy and Corporate

131

1. Uusien yritysten edistäminen ja uuden teknologian käyttöönoton
edistäminen
2. Yritysten tukeminen
3. Valtionyhtiöiden perustaminen tai laajentaminen
4. Keskitettyyn suunnitteluun perustuva teollisuuden kehityksen ohjaaminen
5. Markkinalähtöinen politiikka, joka pyrkii vaikuttamaan yritysten
toimintaympäristöön tekemällä sen kilpailevammaksi vähentämällä säätelyä, edistämällä kilpailua, vapauttamalla ulkomaankauppaa, rakentamalla infrastruktuuria ja parantamalla yritysilmapiiriä.
Taulukko 4.2.

1962
1966
1968
1970
1972
1975
1979
1983
1987
1991
1995

Uusien
yritysten
edistäminen
+

Teollisuuspoliittiset keinot eri vuosien hallitusohjelmissa
Yritysten
tukeminen

+
+
+
+
+
+
+
+

Valtionyhtiöt

+
+
+

+
+
+
(+) 1)

Teollisuuden
kehityksen
ohjaaminen
+
+
+

Markkinalähtöisyys

+
+
+
+
+
+

1) Tavoitteena on valtionyhtiöiden laajentamisen sijaan niiden yksityistäminen.
Lähde: hallitusohjelmien perusteella.

Strategy” (Eliasson 1985). Eliassonin luokitus ei kuitenkaan ollut riittävä tämän
tutkimuksen kannalta ja siksi siihen lisättiin valtionyhtiöiden perustaminen tai laajentaminen. Eliasson puhui myös vain vaikeuksissa olevien yritysten tukemisesta,
mutta kun eräissä tapauksissa valtion tuki yrityksille oli varsin pitkäaikaista, on
luokitusta myös tältä osin muutettu.
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Taulukko osoittaa, että politiikan painotukset muuttuivat ajan kuluessa, joskaan kaikki painotusten muutokset eivät tule siitä ilmi. Tämä
johtuu mm. siitä, että politiikan linjauksia ja toimenpiteitä ei aina
kaikilta osin pidetty tarpeellisena sisällyttää ohjelmiin tai toimenpiteiden tarve tuli esiin muulloin kuin ohjelmien laatimisaikoina.
Taulukosta on kuitenkin selkeästi nähtävissä, että teollista kehitystä
pyrittiin ohjaamaan valtiovallan toimenpitein koko tarkastelukauden
alkupuolen ajan. Edelleen nähdään, että markkinalähtöisyys korostui
tarkastelukauden lopulla. Yritysten tuki esiintyy hallitusohjelmissa
vain 1970-luvulla, mutta tämä kuvaa huonosti todellista tilannetta,
kuten myöhempänä tulee esiin. Valtionyhtiöpolitiikan suunta kääntyi
yksityistämiseen 1980-luvulla, mutta hallitusohjelmaan yksityistäminen tuli vasta v. 1991.
Yritystoiminnan edistämistä ja kansantalouden tuotantopohjan laajentamista pidettiin tärkeänä koko tarkastelujakson ajan. Pienten yritysten merkitystä pidettiin alusta lähtien suurena uusien työpaikkojen
luomisessa, 1970-luvun alusta lähtien puhuttiin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Niiden kehitysmahdollisuuksien tukemiseksi lisättiin lainoitusta, takauksia, avustuksia ja neuvontaa. Kehitysaluepolitiikan aktivoituminen 1970-luvulla merkitsi tämänsuuntaisten toimenpiteiden lisääntymistä erityisesti kehitysalueilla. Valuuttapulan
takia teollisuustuotteiden viennin lisääminen sekä tuonnin korvaaminen kotimaisella tuotannolla olivat tärkeässä asemassa erityisesti
1960- ja 1970-luvulla. Julkinen valta alkoi tukea viennin lisäämistä
mm. rahoituksellisin keinoin (mm. Suomen vientiluotto perustettiin).
Teknologian edistäminen tuli tärkeäksi 1980-luvulla.
1990-luvun alkupuolen teollisuuspolitiikassa tulivat vahvasti esiin
klusteriajattelu ja verkostotalous.200 Suomessa tämä ajattelu näkyi
voimakkaasti mm. kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisemassa
kansallisessa teollisuusstrategiassa v. 1993. Katsottiin, että työttömyysongelmien merkittävänä syynä on se, että Suomessa on liian
vähän kilpailukykyisiä yrityksiä ja toimialoja. Kestävän kansainvälisen kilpailumenestyksen katsottiin syntyvän yhteistyössä toimivien
200

Klusteriajattelua kuvaa sen kehittäjä Michael Porter kirjassaan “The competitive
advantage of nations” (Porter 1990).
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ja toisiaan täydentävien yritysten ja toimialojen muodostamissa kehitysryhmissä eli yritysklustereissa. Suomessa oli perinteisesti yksi
vahva klusteri – metsäteollisuus sitä tukevine toimintoineen. Sen
katsottiin kuitenkin jo sivuuttaneen nopeimman kasvuvaiheensa. Sen
rinnalle haluttiin luoda uusia klustereita, kuten telekommunikaatio-,
ympäristö-, energia- ja hyvinvointiklusterit. Nämä ovat osaamisintensiivisiä aloja, joihin kytkeytyy myös niitä tukevia palveluja. Teollisuustuotannon ja palvelujen lähentymisen sekä teollisuuden tarvitsemien palvelujen kysynnän kasvun arvioitiin voivan luoda lisää
työpaikkoja. Toisaalta verkostotalouden edistämisen katsottiin luovan puitteita alihankintatoiminnan kehittymiselle, uudelle yritystoiminnalle sekä uuden vientitoiminnan käynnistymiselle.201
Myös pk-yrittäjyyden edistäminen tuli entistä tärkeämpään osaan
1990-luvulla. Tässä yhteydessä kiinnitettiin huomiota mm. verotukseen, yritysten rahoitukseen – erityisesti riskirahoitukseen ja vakuuksiin – , työvoimaongelmiin sekä energiakysymyksiin.
Yrityksiä tuettiin monin tavoin, mutta hallitusohjelmiin ei kuitenkaan kirjattu kaikkea tukea. Osaksi tuki oli avointa ja osaksi piilevää.
Valtionyhtiöitä tuettiin monin tavoin. Esim. Nesteen öljyjalostuksen
kannattavuus varmistettiin niin, että öljyjalosteiden hinnat olivat säädeltyjä ja vahvistettiin todellisten tuotantokustannusten mukaan niin,
että tuotannon jatkuvuus ei vaarantuisi heikon kannattavuuden takia.
Kun metalliteollisuuden toimitusajat olivat usein pitkiä ja tuotteet
oli myytävä vallitseviin kansainvälisen kaupan hintoihin eikä niitä
voinut jälkikäteen korottaa, valtio myönsi erityisesti 1960–70-luvuilla raskaalle metalliteollisuudelle kustannustakuita, joilla korvattiin
valmistusaikana tapahtunutta kustannusten nousua. V. 1982 otettiin
vientiluotoissa käyttöön valtion korkotuki, jonka avulla päästiin
suurten vientitoimitusten kilpailukykyiseen luototukseen.
Talouden kasvun ollessa hidasta monissa Euroopan maissa aloitettiin
1970-luvulla vaikeuksiin joutuneita aloja tukeva teollisuuden tukipolitiikka. Tämä jatkui kauan huolimatta sekä kotimaisella että kansain201

Suomen teollisia klustereita kuvataan mm. Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan
kirjassa ”Kansantalous 2021” s. 264–278 (Vartia – Ylä-Anttila 1996).
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välisellä tasolla tehdyistä yrityksistä lopettaa se. Hallitusohjelmiin
tukipolitiikka kirjattiin vain 1970-luvun loppupuolella, mutta ei enää
1980- ja 1990-luvuilla. Takis Venetoklis osoitti väitöskirjassaan, että
kauppa- ja teollisuusministeriön 1990-luvulla toteuttaman yritystukipolitiikan vaikuttavuus oli tehotonta.202
Jo ennen tarkastelujakson alkua teollisuuspolitiikan tärkeä osa oli
valtiojohtoisen teollisuuden perustaminen tai laajentaminen, vaikka se mainitaan verrattain harvoissa hallitusohjelmissa. Koiviston
hallituksen ohjelmassa v. 1968 mainitaan perusteollisuuden rakentaminen nimenomaan yhteiskunnan tehtäväksi. 1970-luvun alussa
valtiojohtoisen teollisuuden laajentaminen sai kuitenkin ideologista
sävytystä. Huippunsa innostus valtionyhtiöihin sai Sorsan hallituksen ohjelmassa v. 1972. Sen mukaan valtion yritystoiminnan hallinnon hajanaisuudesta aiheutuvien epäkohtien korjaamiseksi, valtion
yritystoiminnan tehostamiseksi, laajentamiseksi ja suuntaamiseksi
uusille, kansantalouden kokonaisuuden kannalta tarpeellisille aloille
ryhdytään selvittämään valtion yhtiöiden holdingyhteisön tai muun
vastaavan järjestelmän aikaansaamista. Seuraavana vuonna tehdyssä
lisäpöytäkirjassa halutaan vielä jatkaa valtion yritysten teollisuuspolitiikan koordinointia ja selvittää, millä aloilla laajennetaan valtion
yritystoimintaa. Erityisesti mainitaan sijoitukset elektroniikkateollisuuteen.
Näyttävimmin teollisuuspolitiikkaa toteutettiinkin 1970-luvun puoliväliin saakka valtion kokonaan tai osin omistamien yritysten avulla. Valtion teollisuusomistus oli varsin laajaa, kun otetaan huomioon
myös tytär- ja osakkuusyritykset. Valtionomistuksen perustelut olivat
monia. Pentti Viidan mukaan pyrittiin välttämään ulkomaista omistusta kansallisten metsä- ja malmivarojen hyödyntämisessä, luomaan
ja monipuolistamaan perustuotantoa, vahvistamaan omavaraisuutta,
nostamaan tuotannon teknologista tasoa, lisäämään työtilaisuuksia ja
tuotantoa maan kehitysalueilla, välttämään monopoliasemassa olevien yhtiöiden yksityisomistusta sekä lisäämään tuontia Neuvostoliitosta.203
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Valtiojohtoisuus ei tällöin välttämättä ollut ideologinen ratkaisu,
vaan käytännön sanelema toimi teollisuuden monipuolistamiseksi
pääomapulan ja yrityspohjan kapeuden vuoksi. Mitään yksityisiä
yrityksiä ei sosialisoitu. Valtionyhtiöt toimivat yleensä markkinatalouden periaatteiden mukaisesti ja jonkinlaisen kilpailupaineen alaisena. Huolimatta valtiolta saamistaan rahoituseduista valtion yritysten kannattavuus oli heikko. Valtio ei asettanut yrityksilleen erityisiä
tuottovaatimuksia. Usein niiden tavoitteena oli ensi sijassa työpaikkojen luominen. Viidan mukaan kannattavuutta pidettiin muiden tavoitteiden rinnalla jopa toisarvoisena, mikä oli omiaan heikentämään
tuotannon tehokkuutta. Yritysten menestys vaihteli vuodesta toiseen.
Parhaiten menestyivät yleensä yritykset, jotka joutuivat jo alun perin
toimimaan voimakkaan kilpailun alaisena.204
V. 1976 perustettiin valtionyhtiö Valco valmistamaan televisioiden
kuvaputkia ja korottamaan teollisuuden teknologista tasoa. Menekkiongelmien, tuotteiden heikon laadun ym. syiden vuoksi tuotanto lopetettiin kannattamattomana v. 1980. Tämä epäonnistuminen heikensi
paljon uskoa valtion edellytyksiin yrittäjänä ja se oli merkittävä syy
teollisuuspolitiikan suunnan muuttamiseen tältä osin. Valtionyhtiöt
toimivatkin 1980-luvulla aikaisempaa matalammalla profiililla perustamalla tytäryhtiöitä. Myöhemmin 1980-luvulla politiikan suunta
kääntyi kohti valtionyhtiöiden yksityistämistä, vaikka hallitusohjelmaan tämä kirjattiin vasta vuonna 1991.
Paitsi valtion yritystoiminnan kautta pyrittiin 1960- ja 1970-luvuilla vaikuttamaan teolliseen kehitykseen myös yksityisen teollisuuden
kehitystä ohjaamalla. Investointien ohjailu kuului hallitusohjelmaan
vielä v. 1975. Ohjailulla pyrittiin mm. viennin lisäämiseen, tuontia
korvaavan teollisuuden laajentamiseen sekä alueellisen kehityksen
tasapainottamiseen. Merkittävä rooli oli myös Suomen Pankilla, joka
ulkomaisten luottojen säätelyllä, omalla suoralla lainoituksellaan
sekä luotonanto-ohjeilla pankeille pyrki vaikuttamaan investointien
suuntautumiseen. Pankkien luotonanto-ohjeet pysyivät politiikan
välineenä kauan, mutta aikaa myöten rahoitusolojen muuttuessa niiden teho alkoi heiketä. Teollisuuden rahoitusta preferoitiin suhteessa
204
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muihin elinkeinoihin mm. sille suunnatun erillisrahoituksen (esim.
Teollistamisrahaston) kautta.
Teollisuuden ohjailu heijasti 1970-luvun alkupuolella yleistä käsitystä, että markkinat eivät johda optimaaliseen tulokseen, minkä vuoksi
tarvitaan julkisen vallan toimia resurssien ohjaamiseen. Markkinoiden puutteiden syynä katsottiin voivan olla monia tekijöitä, kuten tutkimustoimintaan ja teknologiaan perustuvat ulkoisvaikutukset. Katsottiin myös, että tieto ei ole yhteistä ja symmetristä ja että tuotteista
ja resursseista monet ovat julkishyödykkeen luonteisia. Teollisuuden
puolelta tällaista ohjailua vastustettiin jyrkästi ja katsottiin, ettei julkisella vallalla ole edellytyksiä asettaa esim. eri teollisuusaloja erilaiseen asemaan.205
Etenkin 1980-luvulta lähtien ajattelu kulkikin siihen suuntaan, että
teollisuuden menestymisen kannalta tärkeintä oli markkinavoimien
vapauttaminen. Katsottiin, että viranomaisten tehtävänä ei ole ohjata
teollisuuden rakennekehitystä. Yrityksillä nähtiin olevan ratkaisujen
tekemiseen viranomaisia paremmat edellytykset ja tiedot.
Markkinalähtöisyyden korostaminen oli hallitusten teollisuuspolitiikan selkeänä lähtökohtana vuoden 1987 hallitusohjelmasta lähtien.
Tavoitteena oli erityisesti markkinamekanismin toiminnan parantaminen mm. kilpailuolosuhteita edistämällä ja rahoitusmarkkinoiden
toimintaa kehittämällä. Pentti Viidan mukaan 1990-luvun alussa vahvistui käsitys, että valtiolla ei enää ollut välineitä elinkeinojen merkittävään säätelyyn. Rahamarkkinoiden vapautuminen ei enää ollut
purettavissa. Pankkikeskeisestä yritysten luototuksesta oli luovuttava ja oli sallittava yritysten ulkomaisen omistuksen laajentuminen.
Se helpotti pääomien saatavuutta ja ehtoja yrityksille sekä laajensi tuotantoon sisältyvien riskien jakautumista entistä lukuisamman
omistajajoukon kannettavaksi. Yritysten oli myös pakko tehostaa
toimintaansa pystyäkseen maksamaan omistajilleen entistä suurempia osinkoja.206 Samalla kilpailu tehostui suuresti myös lisääntyneen
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kansainvälistymisen seurauksena. Tämä oli omiaan lisäämään tuottavuutta nopeasti, mikä osaltaan vaikutti työttömyyden kasvuun.
Valtiovarainministeriön mukaan edelleen kuitenkin katsottiin, että
teollisuuspolitiikalla voi olla merkittävä rooli erityisesti niiden mahdollisuuksien etsimisessä ja kartoittamisessa, joihin uusien yritysten
perustaminen voisi muuttuvissa olosuhteissa perustua. Katsottiin, ettei näin menettelemällä häiritä tai rajoiteta yritysten omaa aitoa päätöksentekoa.207
Kilpailukyvyn korostuminen
Kehitys johti myös teollisuuden voimakkaaseen kansainvälistymiseen, joka vei ulkomaille tehtyjen sijoitusten nopeaan kasvuun 1980luvun lopulta alkaen. Suorat sijoitukset ulkomaille olivat 1990-luvun
puolivälissä jo samaa luokkaa kuin kotimaiset investoinnit. Alkoi
näyttää siltä, että ulkomaiset investoinnit olivat syrjäyttämässä investoinnit kotimaahan. Pohjolan mukaan kyseessä oli luonnollinen,
yritysten kasvuun ja kohentuneeseen kilpailukykyyn liittyvä prosessi. Ne veivät tällä tavoin osaamistaan ulkomaille, pääosin Euroopan
unionin alueelle. Ongelmallista Suomen kannalta oli, että se oli antavana, ei vastaanottavana osapuolena. Suomen teollinen perusrakenne
oli nimittäin rapautumassa tällaisen kehityksen myötä, sillä sijoitukset Suomeen olivat vaatimattomia. Toisaalta ei ollut vahvoja näyttöjä siitä, että Suomesta ulkomaille tehdyt sijoitukset olivat erityisen
onnistuneita.208
1990-luvulla teollisuuspolitiikan ydinkysymykseksi alettiinkin nähdä se, millä tavoin Suomi voi olla houkutteleva sijaintipaikka teollisille (sekä kotimaisille että ulkomaisille) yrityksille. Valtiovarainministeriön kilpailukykyraportin esipuheessa todetaan, että kilpailu
tuotannon sijoittumisesta on kiristymässä globalisoitumisen myötä
nopeasti. Yrityksistä on tullut kansainvälistymisen myötä paitsi hyvin liikkuvia, myös toimintaympäristön suhteen valikoivia. Vahvan
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talouskasvun ja korkean työllisyyden varmistamiseksi taloudellisen
toimintaympäristön tulee olla yritystoiminnan näkökulmasta edullinen.209
Teollisuuspolitiikan painopiste siirtyi yhä enemmän kilpailukykyisten tuotannontekijöiden luomiseen. Sen tuli pyrkiä parantamaan niiden määrää ja laatua eikä rajoittua voimavarojen kohdentamiseen
uudelleen. Politiikan tehtäväksi nähtiin luoda sellaiset toimintaedellytykset, että kansainvälisessä kilpailussa menestyvät yritykset sijoittavat tuotantoaan Suomeen.
Tämä oli sopusoinnussa EY:n v. 1990 julkaiseman raportin kanssa,
jossa esitettiin suuntaviivat yhteisön teollisuuspolitiikalle.210 Siinä
julkisen vallan tehtäviksi katsottiin
– myönteisen taloudellisen toimintaympäristön ylläpitäminen
– myönteinen asennoituminen sopeutumiseen
– markkinoiden avoimuuden säilyttäminen.
Tämän tehtävämäärittelyn voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että julkisen vallan tehtävä oli tukea rakennemuutoksia, mutta jättää lopulliset
ratkaisut yrityksille, ja että teollisuuspolitiikka ei saanut olla vanhoja
rakenteita säilyttävää sekä oli luotettava markkinavoimiin.
Mielenkiinto palveluelinkeinoihin
Uutta 1990-luvun elinkeinopolitiikassa oli se, että mielenkiinto palveluelinkeinoja kohtaan lisääntyi huomattavasti. Kuten alussa todettiin,
kansantalouden menestyksen oli arvioitu riippuvan ensi sijassa kansainväliseen kilpailuun osallistuvan avoimen sektorin menestyksestä.
Lähinnä palveluelinkeinoista koostuvan suljetun sektorin edistämisen
ei ollut yleensä katsottu vaativan erityisiä kasvu- ja rakennepoliittisia
toimia (pl. toimet, joita tässä käsitellään muiden lohkojen yhteydessä, esim. koulutus). Palvelujen tuotannon ongelmana Suomessa oli
vielä 1980-luvulla kilpailun puute ja sen vinoutuminen. Hintojen ja
209
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tuottavuuden sijasta kilpailu kohdistui palvelujen tarjontaan. Mielenkiinnon lisääntymisen syynä oli, että integraation taloudelliset vaikutukset kohdistuvat suuresti myös yksityisiin palveluihin. Taloudellinen integraatio voimisti suuntausta, jossa kaupan esteitä puretaan ja
markkinoille pääsyä etabloimalla helpotetaan tuntuvasti.211
Joillakin aloilla kapasiteetti oli paisunut liian suureksi. Monille yksityisille palvelualoille ominainen piirre oli ollut se, että julkisen vallan
sääntelyllä oli ollut suuri vaikutus markkinoiden toimintaan. Sääntelyn purku oli aloitettu jo 1980-luvulla niin Suomessa kuin yleensäkin
OECD-maissa. Taloudellinen integraatio voimisti tätä kehityssuuntaa, kun monilla aloilla luovuttiin kaupan esteistä ja kilpailun rajoituksia aiheuttavasta sääntelystä.
Perinteisesti julkinen sääntely vaikutti erityisesti pankki- ja vakuutussektoreitten toimintaan. Pankkipalvelujen tarjonnan liberalisointi sai
alkunsa jo paljon ennen Suomen 1990-luvun integraatioratkaisuja.
Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen loi pitkälti ne puitteet, joissa
yksityiset palvelut 1990-luvulla joutuivat toimimaan. Pankkikriisillä
ja pankkitoiminnan uudelleen järjestelyillä oli merkittäviä sivuvaikutuksia eri yritysten ja toimialojen kilpailuasetelmiin.
Palvelusektoriin kohdistuvaa mielenkiintoa lisäsi, että tavaroiden
ja palvelujen tuotanto integroituivat keskenään kasvavassa määrin.
Palvelusektori voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: kuluttaja- ja
tuottajapalveluihin. Kuluttajapalvelujen asiakkaina ovat kotitaloudet ja niiden toiminta suuntautuu pääosin kotimarkkinoille. Tuottajapalvelut suuntautuvat pääosin yrityksille ja niiden markkinat ovat
periaatteessa maailmanlaajuiset. Rajojen vetäminen palvelualojen ja
muiden toimialojen välillä vaikeutui, kun osa yritystoiminnasta koostui usealle toimialalle luettavista liiketoimista. Lisäksi hyödykkeiden
211
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tuotannossa eri yritysten muodostamat verkostot yleistyivät. Tätä
kautta tavara- ja palvelutuotannon riippuvuus toisistaan lisääntyi.
Integraatiokehityksen taloudelliset vaikutukset kohdistuivat paljolti juuri niille toimialoille, jotka aikaisemmin olivat voineet toimia
kansainvälisen kilpailun ulottumattomissa. Tämä koski erityisesti
useimpia palvelualoja, joskaan talouden avautuminen ei koskettanut
kaikkia aloja samalla tavoin. Kuitenkin oli jo etukäteen arvioitavissa, että monilla aloilla oli edessään merkittävä rakennesopeutuminen.
Taloudellinen integraatio voimisti jo muutoinkin käynnissä ollutta
julkisen vallan sääntelyn purkamista, kun kaupan esteistä ja kilpailua
rajoittavasta sääntelystä edellytettiin luovuttavan.
1990-luvulla palvelusektori kohosi tärkeään asemaan työllisyysongelman ratkaisemisessa, koska työllisyys tavaratuotannossa ei enää
kasvanut ja julkisen sektorin säästöt heikensivät julkisen sektorin
työllistävyyttä. Palvelujen merkitys kohosi myös siksi, että teollisuuden rakennemuutos merkitsi siirtymistä ulkopuolisten palvelujen laajempaan käyttöön. Ulkoistamisen ja kilpailun kiristymisen seurauksena kuitenkin palvelusektoriin kohdistuvat tehokkuusvaatimukset
kasvoivat. Tuotannon kasvun työllisyysvaikutukset alenivat myös
palvelualoilla tietotekniikan ja automaation seurauksena.
Yksityisten palvelujen merkityksen kasvu johti mm. siihen, että talousneuvoston toimeksiannosta laadittiin 1990-luvun loppupuolella
laajapohjainen raportti yksityisten palvelujen kehittämisestä työllisyyden ja talouden kilpailukyvyn näkökulmasta. 212 Palveluilla nähtiin olevan työllisyyden kasvupotentiaalia mm. siksi, että Suomessa
yksityisten palvelujen osuus kansantuotteesta ja työllisyydestä oli
selvästi OECD-maiden keskimäärää alempi, sillä palvelusektorin
kasvu oli Suomessa pohjoismaiseen tapaan nojautunut vahvasti julkisiin palveluihin. Erityisesti yksityisten kuluttajapalvelujen osuus oli
Suomessa pieni. Kauppa- ja teollisuusministeriön raportin mukaan
elinkeinopolitiikan lähtökohtana tuli olla, että toimenpiteet yritysten
yleisten toimintaedellytyksien parantamiseksi eivät tunne toimialarajoja. Yritykset olivat ensi sijassa vastuussa kilpailukykynsä kehittä212
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misestä, jolloin julkisen vallan tehtävänä oli turvata toimintaympäristö, joka loisi tähän riittävät edellytykset.
Raportin mukaan yksityisten palvelualojen kehittymisen esteitä olivat mm. verotuksesta ja työn sivukuluista johtuvat korkeat työvoimakustannukset, ammattitaitoisen työvoiman saantivaikeudet ja muut
ongelmat työn kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa, kilpailuolosuhteiden vääristymät ja epäselvyys rajanvedosta julkisen ja yksityisen
sektorin kesken, yrittäjyyttä ja kehittymistä haittaava toimintaympäristön monimutkaisuus, palvelujen alhainen arvostus ja palvelukulttuurin puute sekä pienet kotimarkkinat. Toimenpiteiden näiden
ongelmien poistamiseksi todettiin vaikuttavan kaikkiin yrityksiin,
mutta osan niistä erityisesti palvelualojen yritysten toimintaedellytyksiin, koska ne ovat keskimäärin työvaltaisia ja pieniä.
Kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta tärkeimpiä seurauksia palvelusektorin aseman korostumisesta oli keskustelun lisääntyminen työn
hinnasta ja verotuksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaosta.
***
Teollisuus- ja elinkeinopolitiikka oli melkein koko tarkastelukauden
ajan ennen muuta teollisuuspolitiikkaa. Kun teollisuuspolitiikka oli
keskeinen osa kasvu- ja rakennepolitiikkaa, siinä heijastuivat läheisesti tässä tapahtuneet muutokset. Tarkastelukauden alkupuolta leimasivat valtion oman teollisuuden rakentaminen sekä pyrkimykset
ohjata myös yksityisen teollisuuden laajentumista. Kauden lopulla
mielenkiinto kohdistui ennen muuta kansainvälisesti kilpailukykyisten olosuhteiden luomiseen ja Suomen vetovoiman lisäämiseen teollisuuden sijaintipaikkana ja palvelujen kehittämiseen.
4.4.3. Infrastruktuuri
Kuten todettua, infrastruktuuriin on sisällytetty energia- ja liikennepolitiikka. Suomen olosuhteet tekevät nämä kummatkin hyvin tär-
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keiksi kasvu- ja rakennepolitiikassa. Maan pohjoinen sijainti, harva
asutus ja pitkät etäisyydet samoin kuin sen luontainen paljon energiaa vaativa tuotantorakenne lisäävät energian tarvetta. Sen vuoksi
energian hyvä saatavuus sekä edullinen hinta on saanut paljon painoa
talouspolitiikassa. Koko tarkastelukauden ajan pidettiin tärkeänä, että
kuluttajille olisi saatavissa riittävästi edullista, käyttötarkoitukseensa
sopivaa energiaa. Vastaavasti pitkät etäisyydet kotimaassa sekä etäisyys tärkeimmistä markkina-alueista edellyttivät, että tuotteiden kilpailukykyisyyden ylläpitämiseksi kuljetukset voitiin hoitaa nopeasti
ja edullisesti. Ajan kuluessa vahvistui vaatimus, ettei niin energian
tuotannosta, siirrosta ja käytöstä kuin liikenteestäkään saa aiheutua
liiallista haittaa luonnolle ja muulle ympäristölle.
Sodan jälkeen infrastruktuurin kehittäminen oli hyvin tärkeässä asemassa talouspolitiikassa, koska niin energian saatavuus kuin
kuljetusväylien heikkous olivat tuotannon lisäämisen kapeikkona.
1960-luvun hallitusohjelmissa energia- ja liikennekysymykset eivät
kuitenkaan olleet paljon esillä. Tähän oli useita syitä. 1950-luvulla
niihin oli panostettu melko paljon. Tästä syystä ja ilmeisesti myös
siksi, että teitä rakennettiin 1960-luvulla paljon työllisyyden ylläpitämiseksi, teihin panostaminen kasvupoliittisista syistä ei tuolloin ollut erityisen vahvasti esillä. Tosin keskustelua herätti se, että teiden
rakentaminen suuntautui kasvupoliittisesti väärin rakentamisen painottuessa liiaksi kehitysalueille niiden heikon työllisyyden vuoksi.
Energian osalta pieni paino hallitusohjelmissa johtui ilmeisesti myös
siitä, että energiayhtiöiden, jotka olivat suuressa määrin julkisen vallan omistuksessa, katsottiin huolehtivan riittävästä edullisen energian
tarjonnasta.
Suunnittelun ja ohjailun kausi
1970-luvulla näistä kysymyksistä alettiin keskustella enemmän ja
jo Sorsan hallituksen ohjelmassa v. 1972 todettiin ajan hengen mukaisesti, että laaditaan yhtäältä valtakunnallinen energiapoliittinen
suunnitelma ja toisaalta koko valtakuntaa käsittävä liikennepoliittinen investointisuunnitelma. Samalla hallitus totesi saattavansa ato-
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mienergialaitoksen perustamisen valtioneuvoston päätöksestä riippuvaiseksi. Seuraavissa hallitusohjelmissa kiinnitettiin huomiota
energiatarpeen tyydyttämiseen kansantaloudellisesti edullisimmalla
tavalla. Tavoitteena olivat mm. energiasäästöt ja kotimaisten energiavarojen hyödyntäminen. Kimmokkeena energiakysymysten painon lisääntymiseen oli yleismaailmallinen energiakriisi 1970-luvun
alkupuolella. Myös energian tuotantoon liittyvät ympäristöongelmat
alkoivat vähitellen saada huomiota. Liikennepolitiikassa huomiota
sai mm. työnjako eri liikennemuotojen välillä. Haluttiin suojella mm.
rautatieliikenteen asemaa, koska rautatiekuljetuksia pidettiin kansantaloudellisesti autokuljetuksia edullisempina. Henkilöliikenteessä
korostettiin joukkoliikenteen parantamista.
Ydinvoimaloiden valmistuminen 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun
alussa lisäsi merkittävästi hinnaltaan edullisen energian saatavuutta. Jo vuoden 1979 hallitusohjelmassa Koiviston hallitus halusi lisätä vaikutusmahdollisuuksiaan energiapoliittisessa päätöksenteossa.
Energiapolitiikan neuvosto laati energiapoliittisen ohjelman, jonka
valtioneuvosto hyväksyi v. 1979 perusteeksi Suomen energiapolitiikalle.213 Valtioneuvosto totesi, että ohjelma tarkistetaan kolmen vuoden välein ja seuraava ohjelma valmistuikin v. 1982.214
Ohjelman tarvetta perusteltiin sillä, että Suomessa energiapoliittisten
ratkaisujen merkitys on erityisen suuri. Omat energiavarat ovat rajoitetut eikä niiden täysimääräinen hyödyntäminen ole useiden tekijöiden – kuten ympäristötekijöiden – vuoksi suotavaa. Omien energiavarojen käyttö oli rajoitettua myös runsaan ja halvan tuontienergian
vuoksi. Tämä oli johtanut omavaraisuusasteen voimakkaaseen alenemiseen. Ongelmien ratkaisun suotuisasti koko yhteiskunnan kannalta
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset tavoitteet huomioon ottaen katsottiin edellyttävän valtiovallalta ja muilta energia-alan osapuolilta aikaisempaa aktiivisempaa energian kysyntään ja tarjontaan
vaikuttavaa toimintaa. Tämän aktiivisen energiapolitiikan hoidossa
tulee julkisen vallan osuuden muiden teollisuusvaltioiden tapaan olla
213
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Suomen energiapoliittinen ohjelma. Energiapolitiikan neuvosto. Komiteanmietintö 1979:16.
Energiapoliittinen ohjelma. Energiapolitiikan neuvosto. Komiteanmietintö
1982:76.
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aikaisempaa merkittävämpi.215 V. 1980 tuli voimaan sähkölaki, jolla
maahan luotiin sähköhuollon lakisääteinen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä, jolla pyrittiin sovittamaan yhteen sähkön tuotanto ja kulutus.
Sorsan hallitus puolestaan ilmoitti vuoden 1983 ohjelmassa antavansa esityksen ydinenergialaiksi, jonka mukaan päätösvalta ydinvoimaloiden rakentamisesta on eduskunnalla. Asteittain myös keskustelu
ydinvoiman riskeistä oli lisääntynyt. Tshernobylin v. 1986 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen vuoden 1987 hallitusohjelmassa todettiin, että uusia ydinvoimaloita ei rakenneta. 1980-luvulla
energiapolitiikan linja alkoi saada uusia sävyjä. Ympäristökysymysten paino vahvistui ja maakaasun käyttö energialähteena tuli esiin.
Myös uusiutuva energia ja energia-alan tutkimus saivat lisähuomiota.
Politiikan muutos 1980-luvun lopulla
Vuosikymmenen loppuvuosina politiikan linja alkoi muuttua selvästi.
Ruostetsaaren mukaan v. 1980 sähkölain voimaantulo ei merkinnyt
energiapolitiikan uuden ohjausideologian alkua vaan suunnitteluideologian viimeistä voimanäytettä energia-alalla.216 V. 1988 annetulla
muutosesityksellä suunnittelujärjestelmää kevennettiin merkittävästi. Vuosikymmenen loppuvuosina kilpailua lisättiin myös öljytuotteiden markkinoilla.
Energiapolitiikan valmistelun suunta myös muuttui. Vuonna 1987
asetettiin laaja energiakomitea selvittämään eri energialähteiden ja
energiamuotojen yhteiskunnallisia vaikutuksia, mukaan lukien niiden terveys- ja ympäristöriskit. Komitea tarkastelikin energian käytön merkitystä ihmisen ja yhteiskuntien kehityksen eri vaiheissa sekä
energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä teknologisia ja taloudellisia
215
216

Ohjelma on julkaistu mm. Markku Nurmen kirjan ”Energiatalous” liitteenä (Nurmi 1980). Nurmen kirjasta saa kuvan energiapoliittisesta ajattelusta 1970- ja 1980lukujen vaihteessa.
Ruostetsaari 1998, 9.
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vaikutuksia, vaikutuksia luontoon ja ihmisten terveyteen.217 Energiapolitiikan neuvostossa valmistui v. 1991 ehdotus Suomen energiastrategiaksi, joka määritti tavoitteet energiapolitiikan kehittämiseksi pitkällä aikavälillä ja esitti toimintalinjan tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategia oli valtiovallan kannanotto, mutta sen pyrkimykset
ja tavoitteet vaikuttivat monin tavoin energia-alan osapuolten toimintaan. Neuvosto katsoi voitavan perustellusti puhua kansallisesta
energiastrategiasta.218
Liikennepolitiikan suunta ei 1980-luvulla hallitusohjelmien mukaan
merkittävästi muuttunut. Käytännössä politiikka alkoi kuitenkin
muuttua 1980-luvun lopulta alkaen. Tällöin alettiin vähentää liikenteen sääntelyä mm. liikennelupajärjestelmää joustavoittamalla. V.
1987 hyväksyttiin julkisia liikelaitoksia koskeva laki, jonka tarkoituksena oli muuttaa niiden toimintaa enemmän markkina- ja kilpailusuuntautuneeksi ja lisätä niiden tehokkuutta. Julkisten liikelaitosten
aseman muuttaminen aloitettiin v. 1989 ja seuraavana vuonna mm.
Valtionrautatiet sekä Posti- ja lennätinlaitos muutettiin uuteen organisaatiomuotoon.
Ennen 1980-lukua telealalla ei ollut ollut juurikaan kilpailua. Uusi
tekniikka muutti tilanteen 1980-luvulla. V. 1987 uudistettiin telealaa
koskeva lainsäädäntö ja perustettiin itsenäinen viestintähallinto. Uusi
tekniikka ja hallintomalli mahdollistivat kilpailua lisäävän telepolitiikan. V. 1993 markkinat olivat avautuneet kilpailulle kokonaan.219
Ahon hallituksen ohjelma v. 1991 jatkoi aikaisempien hallitusohjelmien linjanvetoja. Hallitus ilmoitti turvaavansa energiansaannin
kilpailukykyiseen hintaan ja totesi, etteivät energian riittävyys tai
hinta saa olla esteenä Suomeen tehtäville teollisille investoinneille.
Ohjelmassa painoa saaneita asioita olivat energiansäästö, vaihtoehtoiset energialähteet, kotimainen energia sekä kaasun hyödyntäminen energialähteenä. V. 1995 sähkömarkkinat avautuivat kilpailulle.
217
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Energiakomitean mietintö. Komiteanmietintö 1989:11.
Suomen energiastrategia. Energiapolitiikan neuvoston ehdotus. Komiteanmietintö
1991:29.
Telemarkkinoita tarkastellaan mm. Heli Kosken artikkelissa ”Telemarkkinat taloustieteen näkökulmasta” (Koski 2000).
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Sähkönmyyjät voivat kilpailla keskenään markkinoinnin keinoin,
joskaan markkinoiden luonteen vuoksi kilpailu ei välttämättä ollut
kovin tehokasta.
Lipposen hallituksen ohjelmassa v. 1995 energiapolitiikan painotus
putosi paljon, sillä sähkömarkkinoiden avautuminen merkitsi hallituksen vastuun vähenemistä energiapolitiikassa. Hallitus ilmoitti
turvaavansa energian saannin ja edistävänsä energiansäästöä ensisijaisesti markkinatalouden keinoja käyttäen. Energiapolitiikan lähtökohtina olivat edelleen ympäristötavoitteet ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky.
Energiantuotannossa jouduttiin vähitellen entistä enemmän kiinnittämään huomiota sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Suomi sitoutui
ilmastomuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen Kiotossa v. 1997 solmitun kansainvälisen ilmastosopimuksen mukaisesti. Suomessa energian tuotannon osuus hiilidioksidipäästöistä oli 90 % ja kaikista kasvihuonepäästöistä kolme neljännestä.
Vaikeudet rajoittaa näitä päästöjä alkoivat korostaa energiapolitiikan
roolia. Talouspolitiikan valmistelussa oli usein esillä lisäydinvoiman
tarve ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta poliittisella tasolla tätä ajattelua ei vielä tarkastelukaudella hyväksytty.
Liikennepolitiikassa alkoi viestintäkysymysten paino vähitellen lisääntyä, mutta vielä v. 1991 niiden paino oli pieni. Sen sijaan vuoden
1995 ohjelma painotti toimivan tietoyhteiskunnan kehittymistä. Kuvaa, ääntä ja muuta tietoa välittävä laajakaistainen tiedon valtaväylä
haluttiin ulottaa kotitalouksien, julkisten palvelujen ja pk-yritysten
käyttöön. Tele- ja muuta lainsäädäntöä haluttiin kehittää monipuolisen tietostrategian edellyttämällä tavalla ja kilpailua lisäävästi.
Hallitus ilmoitti edistävänsä myös telekilpailua Euroopassa sekä
hyödyntävänsä suomalaista tietoliikenneosaamista kansainvälisissä yhteyksissä. Käytännössä tavoitteet eivät toteutuneet ohjelmassa
hahmotellulla tavalla.
***
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Infrastruktuurin kehittämisessä oli tyypillistä julkisen vallan ohjailu
tarkastelukauden alkupuolella. 1980-luvulla esiintulleita piirteitä olivat ympäristökysymysten painon nousu ja kielteinen suhtautuminen
ydinvoimaan samoin kuin teknologian kehityksen mahdollistama
kilpailun lisääntyminen sekä sääntelyn vähentyminen. Kilpailulliset
elementit vahvistuivat edelleen 1990-luvulla, joskin markkinoiden
luonne asetti esteitä tälle kehitykselle.220
4.4.4. Työvoimapolitiikka
Työmarkkinat ja rakennepolitiikka
Työvoimalla on ollut tärkeä rooli kasvu- ja rakennepolitiikassa, koska
työvoiman määrän ja laadun on arvioitu olleen tärkeä tekijä talouden
kehityksessä ja toisaalta hyvää työllisyyttä on pidetty talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena. Työttömyyden ohella tavoitteena on ollut
työvoiman mahdollisimman laajamittainen käyttö (ts. että työikäisestä väestöstä mahdollisimman suuri osa olisi työelämässä). Tämän on
katsottu edistävän talouden kasvua ja estävän väestön syrjäytymistä
yhteiskunnasta.
Työvoimapoliittiset kysymykset voidaan jakaa kahteen ryhmään, toisaalta työelämään ja työolosuhteisiin liittyviin kysymyksiin ja toisaalta työllisyys- ja työvoimapoliittisiin kysymyksiin.
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia asioita ovat mm. työajat, työolot ja
työsuojelu, työntekijöiden oikeudet sekä säädökset työvoiman palkkaamisesta ja irtisanomisesta. Näitä voidaan pitää osin rakennepoliittisina kysymyksinä. Nämä kysymykset ovat usein hyvin vaikeita
siksi, että niistä päätettäessä on asetettava vastakkain toisaalta taloudelliset seikat ja toisaalta sosiaalipoliittiset näkökohdat. Sosiaalisten
olojen kohentaminen on yleensä ollut lähtökohtana, kun niitä koskevaa lainsäädäntöä on kehitetty. Erityisesti 1990-luvulla kuitenkin
220

Eero Lehto tarkastelee kilpailun lisäämiseen liittyviä ongelmia kirjoituksissaan
”Sähkömarkkinat ja kilpailu”, ”Postipalvelut ja markkinamekanismi”, ”Suomen
telemarkkinat” sekä ”Kilpailuako rautateille” toimittamassaan kirjassa ”Monopoli
vai kilpailu” (1997).
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herätettiin keskustelua myös siitä, ylittävätkö sääntelyn kustannukset
ainakin joissakin tapauksissa sääntelystä saatavat hyödyt.
OECD:n julkaisu ”Assessing structural reform” arvioi tätä seuraavasti: Työmarkkinoiden rakenteelliset jäykkyydet, joita kuvaa rakennetyöttömyyden kasvu lähes kaikissa OECD-maissa, ovat tehneet työmarkkinoiden reformin avainkysymykseksi rakenneuudistuksessa.
Suuri osa sitä nykypolitiikkaa, josta jäykkyydet aiheutuvat, on ensi
sijassa suunnattu sosiaalisiin tavoitteisiin. Siten uudistuksista kasvaneena työllisyytenä tulevat hyödyt on punnittava niiden sosiaalisille
tavoitteille aiheuttamia epäsuotuisia vaikutuksia vastaan. Siitä huolimatta voidaan kysyä, ovatko nykyiset institutionaaliset järjestelyt
tehokkaita sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi – jotkut voivat
suorastaan vaikuttaa kielteisesti.221
Työllisyys- ja työvoimapolitiikkaan puolestaan kuuluvat työvoimavarojen kehittäminen ja ohjaaminen, työllisyyshäiriöiden torjuminen
työvoiman kysyntään kohdistuvin toimenpitein sekä työttömyyteen
liittyvän toimeentuloturvan järjestäminen. Näitä kysymyksiä voidaan
pitää vain osittain rakennepoliittisina. Kun koulutus kuuluu pääasiassa opetushallinnon tehtäviin222, jää työvoimapolitiikalle ensimmäiseen ryhmään kuuluvista kysymyksistä sellaisia rakennepoliittista
merkitystä omaavia kysymyksiä kuin työnvälitys, ammatinvalinnanohjaus, työvoiman liikkuvuuden edistäminen ja työllisyyskoulutus.
Työllisyyshäiriöiden torjuminen kuuluu suhdannepolitiikkaan eikä
sitä tässä käsitellä. Työttömien toimeentuloturva sai työttömyyden
kasvun vuoksi etenkin 1990-luvulla huomattavaa rakennepoliittista
merkitystä toisaalta aiheuttamansa kustannusrasituksen vuoksi ja toisaalta sen vuoksi, että sillä arvioitiin olevan vaikutusta työssä olemiseen.
Eräs tärkeä työmarkkinoiden toimintaan vaikuttava tekijä on työehtosopimusjärjestelmä. Suomessa on uskottu laajasti keskitettyyn työehtosopimusjärjestelmään ja monet keskeiset taloudelliset päätökset
ovat perustuneet kolmikantaisiin työnantajien, ammattiyhdistysliik221
222

OECD 1994, 13.
Koulutusta tarkastellaan luvussa 4.4.5.
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keen ja valtiovallan välisiin sopimuksiin.223 Yhteistoiminta tuotti
tarkastelukautena usein etenkin taloudellisten kriisien jälkeen hyviä
tuloksia. Järjestelmän avulla ei kuitenkaan usein pystytty turvaamaan
kansantalouden tasapainoista kehitystä. Työmarkkinakentän hajautuminen heikensi keskitettyä järjestelmää. Järjestöjen välinen kilpailu
vähensi ajoittain järjestelmän hyötyä inflaation torjunnassa ja kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämisessä.
Monissa maissa usko tulopoliittiseen neuvottelujärjestelmään ja kollektiiviseen päätöksentekoon on ollut heikompi kuin Suomessa. On
katsottu, että neuvottelujärjestelmät, työmarkkinainstituutiot ja hyvinvointivaltio ovat aiheuttaneet jäykkyyksiä sekä tehottomuuksia
taloudessa ja johtaneet työttömyyden lisääntymiseen. Työttömyys
on saattanut kasvaa, koska keskitetty järjestelmä on hidastanut palkkarakenteiden muutoksia ja vähentänyt palkkojen joustavuutta. Suomessa usko järjestelmään säilyi tarkastelukautena, koska väestön
elintason kehitys oli monista ongelmista huolimatta yleensä verrattain suotuisaa.224 1960-luvulta lähtien valtiovalta tuki aktiivisesti järjestelmän vahvistumista, koska sen nähtiin mm. olevan keino alentaa
palkkainflaatiota ja vähentää työriitoja. Etenkin 1990-luvulla keskustelu kääntyi osittain toisensuuntaiseksi mm. siksi, että palkkojen
ohella monet työelämään liittyvät uudistukset edellytettiin sovittavan
yhteisymmärryksessä kolmikantayhteistyössä, mikä vaikeutti rakenneuudistusten toteuttamista. Vaikka tulopolitiikka on rajattu tämän
työn ulkopuolelle, tämän vuoksi näitä kysymyksiä joudutaan hiukan
sivuamaan jatkossa.225
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Näitä kysymyksiä käsittelee mm. Juhana Vartiainen kirjassa ”The Labour Market
in Finland: Institutions and Outcomes” (Vartiainen 1998, 9–11).
Ks. Vartiainen 1998, 7.
Vartiaisen kirjassa kuvataan myös Suomen työmarkkinainstituutioiden kehitystä
tarkastelukaudella (Vartiainen 1998). Työvoimapolitiikan ja tulopolitiikan yhteyksiä puolestaan arvioidaan mm. Matti Sihdon artikkelissa ”Aktiivinen työvoimapolitiikka – Strategia, sen kehitys ja merkitys joukkotyöttömyyden vallitessa” (Sihto
1996).
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Aktiivisen työvoimapolitiikan alku
Tarkastelukauden alkupuolella painoa pantiin runsaasti työelämän
ja työolojen parantamiseen. Työaika lyheni 1960-luvulla 40 tunnin
työviikon toteutuessa ja edelleen 1970-luvulla lomapäivien määrän
kasvaessa. Mm. työolojen ja työsuojelun sekä osallistumisjärjestelmien kehittämiseen pantiin painoa 1970-luvulla. 1980-luvulla olivat
erityisesti esillä mm. työsuhdeturvaan liittyvät kysymykset.
Työvoimapolitiikka oli aina 1960-luvulle saakka ensi sijassa työllisyyspolitiikkaa, jossa pyrittiin järjestämään työttömiksi jääneille
työtä. Varsinaisen työvoimapolitiikan paino oli 1960-luvulla kasvu- ja rakennepolitiikassa vielä pieni. Vuosikymmenen alussa tulivat
voimaan työnvälityslaki ja laki ammatinvalinnanohjauksesta, joilla
tähdättiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuuden parantamiseen. Vuosikymmenen puolivälissä otettiin käyttöön työvoiman liikkuvuutta edistävät tukimuodot sekä työllisyyttä edistävä ammattikurssitoiminta. Työvoimaministeriön silloinen kansliapäällikkö
Keijo Liinamaa totesi artikkelissaan v. 1971, että tärkein työvoiman
liikkuvuutta rajoittava ja ohjaava tekijä oli kuitenkin asuntojen tarjonta, mikä näkökohta oli jo tiedostettu ja minkä vuoksi tuli edelleen
korostaa työvoima- ja asuntopolitiikan koordinointia.226
Työvoimaministeriö perustettiin vasta v. 1970. Siihen asti työvoimaasiat olivat kuuluneet kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle,
mikä oli myös vaikuttanut harjoitetun politiikan sisältöön. Työttömyyden torjunta oli ollut pitkälti työllisyyspolitiikkaa. Ns. aktiivinen työvoimapolitiikka omaksuttiinkin Suomessa kansainvälisesti
katsoen melko myöhään, mitä voidaan pitää varsin yllättävänä myös
sen vuoksi, että se oli ollut tärkeä osa talouspolitiikkaa (ns. Rehnin
– Meidnerin mallia) jo pitkään Ruotsissa, josta muutoin Suomeen
haettiin siihen aikaan paljon talouspoliittista oppia.227
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Liinamaa 1971, 99.
Rehnin – Meidnerin mallia on selostettu mm. Sihdon kirjassa (Sihto 1996,
33–50).
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Varsinaisen sysäyksen aktiivisen työvoimapolitiikan omaksumiselle
antoi Suomen liittyminen OECD:hen v. 1969, sillä OECD:ssä oli v.
1964 hyväksytty suositus tämänsuuntaisesta työvoimapolitiikasta.
Suomi hyväksyi tämän suosituksen liittyessään järjestön jäseneksi.
Työvoimaministeriötä perustettaessa annettiin paljon painoa työvoimapolitiikan edistämistä palvelevalle suunnittelulle ja tutkimukselle.
Käytännön politiikassa työvoimapolitiikan paino ei kuitenkaan vielä
1970-luvulla ollut suuri. Työvoimapolitiikan tavoitteet eivät myöskään olleet selkiintyneet. Liinamaa totesi, että työvoimapolitiikan
tavoitteiden osalta on tunnustettava, että aina ei oikein tiedetty, mihin pyrittiin ja miksi. Hän katsoi, että työvoimapolitiikan tavoitejärjestelmän täsmentäminen ja systematisoiminen olivat ehkä kaikkein
tärkeimpiä tehtäviä 1970-luvulla.228
1970-luvulla päähuomio kiinnittyi edelleen työolojen kehittämiseen ja työlainsäädäntöön. Merkittävä syy tähän oli, että työllisyys
1970-luvun puoliväliin saakka säilyi hyvänä. Itse asiassa 1970-luvun
alkupuolella keskusteltiin runsaasti tulevan työvoimapulan uhasta.
Samaan aikaan työvoimapolitiikan sisältö alkoi täsmentyä. Työvoimaministeriön suunnitteluosaston päällikkö Lauri Korpelainen totesi artikkelissaan v. 1975, että ”viime vuosina on työvoimapolitiikka
alettu mieltää myös Suomessa entistä kiinteämmäksi osaksi yleistä yhteiskuntapolitiikkaa. Sisältöönsä nähden laajasti määriteltynä
työvoimapolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen vallan toimenpiteitä,
joiden avulla inhimillisiä voimavaroja kehitetään ja niiden käyttöä
tehostetaan. Yhtäältä on turvattava työvoiman saatavuus tuotantoelämään ja toisaalta samalla turvattava yksityisen ihmisen asema työmarkkinoilla.”229
Vuosikymmenen puolivälin jälkeen työllisyys heikkeni selvästi ja
työttömyys nousi silloisissa oloissa korkeaksi. Kun OECD-alueella
yleensäkin työllisyys heikkeni ja inflaatio pysyi taantumankin aikana
korkeana, OECD:ssä syntyi painetta työvoimapoliittisen strategian
uudistamiseen. Silloisen työvoimaministerin Paavo Aition mukaan
OECD:n uudessa työvoimapoliittisessa suosituksessa haettiin keino228
229

Liinamaa 1971, 102–103.
Korpelainen 1975, 3–4.
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ja, joilla julkinen valta voi vaikuttaa tuotantotoimintaan, sen säätelyyn, tuotantomenetelmiin ja muihin työvoiman kysyntää määrääviin
kansantalouden tekijöihin.230 Tämä viittaa siihen, että myös kansainvälisellä tasolla luotettiin tällöin ensi sijassa julkisen vallan ohjailuun
taloustilanteen korjaamisessa.
Työllisyystilannetta yritettiin Suomessa parantaa 1970-luvun puolivälissä lähinnä perinteisin finanssipoliittisin keinoin. Työttömyys
kuitenkin pysyi paljon totuttua korkeampana. Korpelainen totesikin
artikkelissaan v. 1978, että ottaen huomioon valtiontalouden rahoitusvaikeudet on ilmeistä, että pelkin työllisyysperusteisin keinoin ei
joukkotyöttömyydestä selvitä.231
Työttömyys jäi pysyvästi totuttua korkeammaksi. Tämän vuoksi
myös työvoiman tarjontaan sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan
keskinäiseen sopeutumiseen alettiin kiinnittää lisääntyvässä määrin
huomiota. Tämä vei keskustelua mm. työvoiman tarjontaa supistavien toimenpiteiden (kuten työajan lyhentämisen, eläkeikärajan alentamisen, koulutusajan pidentämisen, vanhempainloman pidentämisen
ja työn osituksen) käyttöön. Käytännön talouspolitiikan linjaa määriteltäessä niihin kuitenkin suhtauduttiin torjuvasti ottaen huomioon
niiden arvioitu kalleus sekä heikko teho. Koska toimenpiteet toteutuessaan helposti olisivat jääneet pysyviksi, ne eivät olisi sopineet
arvioihin aktiiviväestön osuuden alenemisesta 1980-luvun lopulla
ja 1990-luvulla.232 Työttömyyden pysyessä suurena jouduttiin koko
talouspolitiikan suuntaa arvioimaan uudelleen, kuten luvussa 4.1. todettiin.
Useissa OECD-maissa sallittiin työttömyyden 1970-luvun lopulta
alkaen kasvaa, jotta inflaatio saataisiin kuriin. Työvoimapolitiikalla pyrittiin kuitenkin vähentämään työttömyyttä. Vaikka työvoiman
kysyntään kohdistuvat lyhyen aikavälin toimenpiteet pyrittiin valitsemaan niin, että ne eivät estäisi rakennemuutosta, ne kuitenkin ehkäisivät sitä, kun niitä sovellettiin pitemmän aikaa. Kun toimenpiteet
230
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Aitio 1976, 141.
Korpelainen 1978, 159.
Korpelaisen mainittu artikkeli käsittelee työvoimapolitiikan silloista keinovalikoimaa (Korpelainen 1978, 152–157).
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olivat ristiriidassa yleisen talouspolitiikan toimenpiteiden kanssa,
työllistämistoimien määrä putosi useimmissa maissa 1980-luvun kuluessa.
Painotus rakennekysymyksiin ja työmarkkinoiden
toimintamekanismeihin
Työttömyyden nousulla oli se vaikutus, että työvoimapolitiikan mielenkiinto kohdistui yhä enemmän työvoiman rakennekysymyksiin
sekä työmarkkinoiden toimintamekanismeihin. Toinen vaikutus oli,
että vaikka inflaatio saatiin hillintään, työttömyys ei enää palannut
entiselle ”luonnolliselle” tasolleen. Vaikka työttömyys oli korkea,
avoimet työpaikat eivät täyttyneet vastaavasti nopeammin. Tämä ns.
hysteresis-ilmiö, joka merkitsi sitä, että työttömyys luo työttömyyttä,
muodostui keskeiseksi työvoimapolitiikan ongelmaksi 1980-luvun
kuluessa.233
Suomessa työllisyystilanteen vaikeutuminen heijastui mm. työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suurena kasvuna, sillä toisenlaisissa oloissa suuri osa näistä olisi todennäköisesti voinut jatkaa työelämässä
ainakin kuntoutuksen jälkeen. Työllisyysvaikeudet näkyivät mm.
pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisenä. Sorsan hallituksen ohjelma
v. 1983 korosti työvoimapolitiikan asemaa merkittävästi. Ohjelmassa tulivat voimakkaasti esiin erilaiset erityistoimenpiteet työttömyyden alentamiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi. Tällaisia olivat mm.
pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen, nuorten ohjaaminen koulutukseen, varhaiseläkejärjestelmät, työvoimapalvelujen lisääminen,
työllisyyskoulutus ja työajan joustavoittaminen. Seuraavina vuosi233

Tähän liittyviä kysymyksiä käsittelee laajemmin Matti Sihto artikkelissaan erityisesti s. 25–33 (Sihto 1996). Elmeskovin ja MacFarlanin mukaan yksi näkemys
OECD-maiden sitkeästi korkeana pysyvästä työttömyydestä oli, että se heijastaa
luonnollisen työttömyysasteen nousua. Tämä voidaan pitkällä aikavälillä määritellä tasapainotyöttömyydeksi, jonka määrittävät työmarkkinain taustana olevat rakenteelliset piirteet. Toinen näkemys tästä on, että rakenteellinen työttömyysaste
riippuu ainakin lyhyellä aikavälillä todellisen työttömyyden kehityksestä. Esim.
tilapäinen negatiivinen kysyntäshokki voi johtaa rakennetyöttömyyden kasvuun,
joka pysyy vielä kysyntäshokin laannuttua. Kirjallisuudessa tälle ilmiölle on annettu nimi ”hysteresis” (Elmeskov – MacFarlan 1993, 70).
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na varhainen eläkkeelle siirtyminen lisääntyikin merkittävästi, mikä
merkitsi yhtäältä työttömyyden säilymistä kohtuullisena, mutta toisaalta työvoimavarojen käyttöasteen heikkenemistä.
Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987 työvoimapolitiikan paino
edelleen kasvoi. Hallituksen lähtökohtana oli, että kansainvälisen
työnjaon kehittyessä kansantalouden rakenne muuttuu. Rakennemuutoksen hallitun toteuttamisen katsottiin edellyttävän tätä tukevaa
rakennepolitiikkaa. Syntyviä työttömyysongelmia oli lievennettävä
harjoittamalla tehokasta työvoimapolitiikkaa. Tämän sisältönä olivat
mm. työnvälityksen kehittäminen, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon parantaminen mm. työvoiman vapaaehtoista ammatillista ja
alueellista liikkuvuutta tukemalla, yrittäjä-, aikuis-, oppisopimus- ja
muu koulutuksen kehittäminen ja rakennemuutosten aiheuttamien
ongelmien lieventäminen. Ohjelman lähtökohtana olivat pysyvät työsuhteet avoimilla työmarkkinoilla. Myös työelämän uudistamiseen
pantiin ohjelmassa painoa. Rakennemuutoksen edistämiseen pyrittiin
siten ns. positiivisin keinoin, työmarkkinoiden toimintamekanismin
puutteisiin ei niinkään haluttu puuttua. Paineita näiden puutteiden
korjaamiseen ei tämän hallituksen aikana tullut, kun talous kehittyi
kasvulla mitaten vielä hyvin, vaikka talouden tasapainoisuus heikkenikin uhkaavasti.
Ajattelun muuttumiseen vaikutti myös OECD:ssä 1980-luvulla aloitettu talouden rakenneuudistuksiin tähtäävä työ. Työssä tultiin tulokseen, että vähemmän säännellyt, joustavammat työmarkkinat johtavat nopeampaan työllisyyden kasvuun. Välttämättä tämä ei merkitse alempaa työttömyyttä, koska työvoimaosuudet voivat nousta.
OECD:n selvityksissä oli tultu tulokseen, että pitkäaikaistyöttömien
osuus oli paljon alempi maissa, joissa palkat olivat joustavat, työttömyyskorvaukset eivät olleet liian anteliaita ja yrityksillä oli suhteellisesti enemmän vapautta työvoiman palkkaamisessa ja irtisanomisessa. Myös aktiivisen työvoimapolitiikan katsottiin tukevan työllisyyttä, joskin tämän katsottiin pohjoismaissa olevan liian kunnianhimoista työmarkkinoiden riittävän joustavuuden puuttuessa.234
234
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OECD:n suositus v. 1990 sisälsi työvoimapolitiikan merkitystä ja
asemaa koskevia uudelleenarviointeja. Matti Sihdon mukaan suositukselle leimaa-antava oli näkemys siitä, että vaaditaan joitakin
perustavia muutoksia instituutioissa, asenteissa ja säädöksissä, jotka koskevat sosiotaloudellista järjestelmää yleensä ja työmarkkinoita erityisesti. Työvoiman tarjontaan vaikuttavien keinojen käyttö
korostui entisestään ja arvio niiden vaikutusmahdollisuuksista oli
kasvanut. Samalla työvoiman kysyntään vaikuttavien keinojen rooli
nähtiin entistäkin vähäisemmäksi. Työnhaun ja ylipäänsä kansalaisten aktivoinnin merkitys ulottui suosituksessa työnhaun aktivoinnin
työllistävästä merkityksestä sopeutumiskyvyn ja kannustavuuden lisäämiseen erityisesti yrityksissä, jotta uusi teknologia ja taloudellinen kasvu voisivat toteutua entistä paremmin. Työvoimapoliittisten
strategioiden kehityksessä tuli esiin se, että työvoimapolitiikan keinot kytkeytyvät keynesiläisyyden vaihtumiseen neoklassiseen perusnäkemykseen sekä konkreettisesti valtiovallan ja hyvinvointivaltion
asemaan ja tehtäviin yhteiskunnassa.235
Suurtyöttömyyden aika
Ahon hallituksen aloittaessa toimintansa työttömyys oli jo alkanut
kohota, mutta korkealle tasolle se nousi vasta hallituskauden alkuvuosina. Tämän hallituksen ohjelmassa v. 1991 korostettiin erityisesti yritysten kilpailukyvyn merkitystä työllisyyspolitiikassa. Uusina
piirteinä tuotiin esiin työllisyyslain säädösten sopivuus työmarkkinoiden tarpeisiin sekä työmarkkinoita ja työttömyysturvaa koskevan
normiston vaikutus ammatilliseen liikkuvuuteen. Tämä heijasti halua
edistää rakennemuutoksia paitsi porkkanaa myös keppiä käyttäen.
Työelämän kehittäminen sai edelleen paljon huomiota. Esiin tuotiin
myös mm. joustavan eläkeiän edistäminen.
1990-luvun alkupuolella syntyi korkean työttömyyden seurauksena
vilkasta keskustelua siitä, missä määrin työmarkkinoilla on rakennetekijöitä ja toimintamekanismeja, jotka haittaavat työllisyyden
parantamista. Keskustelun taustana olivat osin samantyyppiset aja235

Sihto 1994, 254.
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tukset, joita sisältyi myös mm. OECD:n rakenneuudistusprojektiin
sekä Uudessa Seelannissa 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa toteutettuun työmarkkinoiden uudistukseen. Timo Tyrväisen mukaan massatyöttömyyttä ylläpitäviä rakenteellisia tekijöitä olivat mm. verotus,
irtisanomisiin liittyvät kustannukset, työttömyyskorvaus- ja perustoimeentulojärjestelmä, työmarkkinoiden kilpailullisuuden aste jne.
Tyrväisen mukaan rakennetekijät jäykistivät 1980-luvulla työttömyyttä niin, ettei vahvakaan talouskasvu tahtonut riittää painamaan
työttömyyttä 4–5 prosentin alapuolelle. 1990-luvun puolivälissä samat tekijät jäykistivät työttömyyden yli 15 prosentin tasolle. Hänen
mukaansa työmarkkinoiden rakennetekijät eivät olleet työttömyyden
nousun keskeinen syy, mutta ne voivat silti olla työttömyyden alenemisen keskeinen este.236
Presidentti Martti Ahtisaaren suurtyöttömyyden johdosta v. 1994
asettaman luvussa 4.1.6. mainitun Pekkasen työryhmän tuli arvioida työttömyyden pysyvän alentamisen tiellä olevia esteitä ja tehdä
suositukset toimenpiteiksi ja toimintalinjoiksi työttömyyden vähentämiseksi.237 Työryhmä esitti yleisten talouspoliittisten toimien lisäksi myös monia toimenpiteitä työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi. Se korosti myös työnhaun
kannusteiden lisäämistä työttömyysturvajärjestelmää muuttamalla.
Ajan myötä monet työryhmän esittämät uudistukset toteutuivat ja
Lipposen hallituksen harjoittaman työvoimapolitiikan suunta oli työryhmän esitysten mukaista. Kuitenkin mm. työttömyysturvan uudistus ja eräät muutkin uudistukset jäivät toteutumatta tai toteutuivat
vain osittain, koska työmarkkinajärjestöt eivät päässeet niistä yksimielisyyteen.238
Lipposen hallitus aloitti v. 1995 toimintansa työttömyyden ollessa
hyvin korkea. Se asetti päätavoitteekseen työttömyyden puolittamisen vaalikauden aikana. Tämän saavuttamiseksi se nojasi ensi sijassa
talouden nopeaan kasvuun, tuotantorakenteen monipuolistumiseen ja
236
237
238

Tyrväinen 1995, 7–8.
Tasavallan presidentin työllisyystyöryhmä 1994.
Hanna Hirvikorven, Juha Honkosen ja Atte Jääskeläisen artikkelissa ”Työttömyyden kova ydin jäljellä” Helsingin Sanomissa 23.7.2002 käydään läpi työryhmän
kaikkien esitysten toteutuminen (Hirvikorpi ym. 2002).
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kasvun ulottumiseen myös työvoimavaltaisiin palveluihin. Se katsoi
tarvittavan työmarkkinoiden toiminnan parantamista, aktiivisen työvoimapolitiikan tehostamista, työhön kohdistuvan verotuksen keventämistä sekä työn uudelleenjakoa. Esiin tuotiin myös jo jonkin aikaa
keskusteltu ns. kannusteloukkuongelma, joka aiheutui siitä, että verotuksen, tulonsiirtojen ja palvelumaksujen vuoksi työnteon kannattavuus oli monissa tapauksissa heikko.239 Aikaisemmin oli kiinnitetty
enemmän huomiota verotuksesta aiheutuvaan kannusteongelmaan,
joka kuitenkin oli pieni tässä mainittuun kannusteongelmaan verrattuna.
Vaikka työllisyys kääntyi selvään nousuun ja työttömyys alkoi vähentyä, hallitusohjelman tavoitetta työttömyyden puolittumisesta v.
1999 mennessä ei alkuunkaan saavutettu. Tähän vaikutti mm. se, että
työmarkkinoiden parantuessa niille tuli paljon uutta väkeä. Integraatio lisäsi myös kilpailupaineita, minkä johdosta tuotannon lisäys perustui entistä enemmän tuottavuuden eikä työpanoksen kasvuun.
***
Tarkastellun alueen kehityksessä voidaan siten nähdä selkeitä vaiheita. Työolojen ja työelämän kehityksessä voidaan nähdä positiivinen
trendi (johon kuitenkin liittyi negatiivisia työmarkkinoita jäykistäviä
piirteitä), joka jatkui aina 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen saakka.
Erityisesti 1990-luvun alkupuolella tuli voimakkaana esiin kysymys,
että työmarkkinat ovat liian jäykät ja vievät pohjaa taloudelliselta kehitykseltä ja haittaavat syntyneiden ongelmien ratkaisua. 1990-luvulla trendi kääntyikin ja työmarkkinoiden joustavuutta alettiin lisätä.
Muutos näkyi myös siten, että siihen asti lähes koko tarkastelukauden ajan jatkunut vuosityöajan aleneminen pysähtyi.
Työvoimapolitiikassa oli 1960-luvulla pääosassa työllistäminen ja
työvoiman määrällisesti täysipainoinen käyttö, vaikka laadullisiinkin tekijöihin alettiin kiinnittää jonkin verran huomiota. 1970-lu239

Mm. Matti Virén osoitti laskelmillaan, että progressiivisen verotuksen ja tulosidonnaisten etuuksien yhteisvaikutukset synnyttävät loukkuja, joissa ansiotulojen
kohoaminen johtaa nettotulojen/käytettävissä olevien tulojen supistumiseen (Virén
1994).
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vun alusta lähtien korostettiin aktiivista työvoimapolitiikkaa, mutta
mm. yleensä suhteellisen hyvästä työllisyystilanteesta johtuen sen
merkitys ei vielä ollut kovin suuri. Työttömyyden nousu aktivoi työvoimapolitiikkaa selvästi 1980-luvun alkupuolella, jolloin alettiin
kiinnittää huomiota työttömien erityisryhmiin. Ratkaisuja ongelmiin
haettiin entiseltä pohjalta pääasiassa tehostamalla tavanomaisten työvoimapoliittisten keinojen käyttöä. Työvoimapolitiikan asema korostui edelleen 1990-luvulla, jolloin suurtyöttömyyden johdosta alettiin
yhä intensiivisemmin etsiä uusia keinoja työttömyyden alentamiseksi. Tällöin tehtiin monia työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia,
vaikka muutosten toteuttamista vaikeutti mm. kolmikantayhteistyön
edellyttämä yksimielisyys.
4.4.5. Koulutus- ja tutkimuspolitiikka
Nykyisin koulutusta ja tutkimusta pidetään keskeisenä taloudellisen
kehityksen tekijänä. Vielä 1950-luvulla koulutusta ja tutkimusta ei
pidetty erityisen tärkeänä talouspolitiikassa. Vaikkakin koulutus oli
arvostettua, se oli pitkälti yleissivistävää peruskoulutusta. Koulutusta ohjasivat pitkään humanistiset arvot, jotka korostivat koulutuksen
yksilölle tuottamaa sivistystä ja persoonan kasvua tärkeimpänä tavoitteena. Tutkimustoiminta puolestaan oli hyvin vähäistä. Tuotantopohjan laajentaminen voi tuolloin perustua ulkomaisen teknologian
imitointiin sekä kotimaiseen kysyntään. Korkeakouluissa annettu
opetus painottui voimakkaasti julkisen hallinnon tarvitseman henkilöstön kouluttamiseen. Korkeakouluihin hakeutuminen oli hyvin
vähäistä vielä 1950-luvulla.240
Koulutuksen ja tutkimuksen roolin korostuminen
Koulutus alettiin 1960-luvulla nähdä yhä enemmän välineeksi, jota
kehittämällä ja hyväksikäyttämällä voidaan edistää koulutuksen ul240

Korkeakoululaitoksen kehitystä tarkastelukautena 1980-luvulle asti kuvaa Erik
Allardt artikkelissa ”Tieteen ja korkeakoululaitoksen kehitys keskeiseksi yhteiskunnalliseksi laitokseksi” (Allardt 1990).
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kopuolisia tavoitteita, kuten talouden kasvua.241 Osmo Lampisen
mukaan koulutuspolitiikassa oli 1960–70-luvuilla erityisen kiihkeä
kausi, jolloin koulutusjärjestelmä sai yhtenäisen hahmonsa ja kokonaisvaltainen koulutussuunnittelu työntyi esille.242 Hallitukset panivat paljon huomiota koulutus- ja tutkimustoiminnan edistämiseen,
joskaan tämä painotus ei näkynytkään erityisen selvästi 1960-luvun
hallitusohjelmissa. Koulutus ja tutkimus koettiin kuitenkin positiivisiksi asioiksi, joiden hoito katsottiin ensi sijassa yhteiskunnan tehtäväksi ja joihin ei ole liittynyt olennaisia poliittisia ristiriitoja. Kun
lähtötaso oli matala, koulutuksen volyymi ei vielä 1960-luvulla kasvanut erityisen suureksi. Asteittain paino siirtyi peruskoulutuksesta
enemmän korkeakoulu- ja ammattikoulutukseen. Peruskoulutuksessa merkittävin hanke oli peruskoulun toteuttaminen. Uudistuksen
tarkoituksena oli laajentaa koulutuksen tasa-arvoa ja tehostaa koko
kansan lahjakkuusreservien käyttöä. Peruskoululaki tuli voimaan v.
1968 ja uudistus toteutettiin vuosina 1972–77. Peruskoulu-uudistus
pakotti myös arvioimaan uudelleen peruskoulutusvaiheen jälkeistä
koulutusta.
1960- ja 1970-luku olivat voimakasta koulutuksen laajentamisen aikaa. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijamäärä kasvoi yli kaksinkertaiseksi ja korkeakoulujen kolminkertaisiksi vuodesta 1960 vuoteen 1977. Samana aikana lukiossa aloittaneiden määrä kohosi yli
kaksinkertaiseksi. Koulutusta laajensi lisääntyvän kysynnän ohella
tasa-arvoon pyrkivä yhteiskuntapolitiikka.243 Korkeakoululaitoksen
nopeaan kasvuun liittyi korkeakouluverkon leviäminen koko maahan.
Laajentamisen taustana oli mm. v. 1966 säädetty laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä v. 1967–81, joka perustui presidentti Kekkosen
aloitteeseen. Korkeakoululaitoksen nopea laajentaminen merkitsi
241
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Koulutuksen laajenemisen yhtenä taustatekijänä olivat taloustieteellisessä tutkimuksessa saadut tulokset, joiden mukaan koulutus alettiin yhä laajemmin nähdä
keskeiseksi taloudellisen kasvun tekijäksi. Robert Solowin runsaasti huomiota
saaneessa tutkimuksessa (Solow 1956) korostui tiedon merkitys tällaisena tekijänä. Suomessa tämän havainnon merkitystä korosti se, että Olavi Niitamo sai
tutkimuksessaan (Niitamo 1958) samansuuntaisia tuloksia.
Lampinen 1998, 12.
Lampinen 1998, 60.
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myös sen rakenteen muuttumista. Laajentaminen tapahtui suuressa
määrin aloilla, jotka nähtiin tärkeiksi taloudellisen kasvun kannalta.
Lain tarkoituksena oli saada vauhtia korkeakoululaitoksen kasvuun ja
suunnata kasvua ennen laiminlyödyille luonnontieteiden ja tekniikan
alueille. Kehityksen tuloksena opetusministeriön asema korkeakoululaitoksen ohjaajana vahvistui ja korkeimman opetuksen suunnittelu
yhteiskunnallistui.
Myös tutkimuksen, johon käytettiin vuosikymmenen puolivälissä
vain 0,3 prosenttia BKT:sta, panostukset alkoivat kasvaa. Aluksi haluttiin lisätä lähinnä sellaisia tutkimukseen ja tuotekehittelyyn käytettäviä varoja, joilla voitaisiin monipuolistaa maan tuotantopohjaa ja
lisätä vientiä. Merkittävä askel tutkimuksen lisäämiseksi oli Suomen
itsenäisyyden juhlarahaston Sitran perustaminen v. 1967.
Erityisesti 1970-luvun alussa myös tutkimus alkoi saada yhä enemmän yhteiskuntapoliittista sävytystä. Alettiin painottaa sellaista tutkimusta, joka palvelisi yhteiskunnallista suunnittelua, ja sellaista tutkimuspolitiikkaa, joka kytkeytyisi läheisesti yhteiskuntapolitiikkaan.
Monille hallinnonaloille luotiin tutkimusta suunnittelevia ja rahoittavia elimiä, jolloin kehittyi myös ns. sektoritutkimus. Tarkoituksena
oli tilata ja käyttää hyväksi sellaisia tutkimuksia, joiden avulla ajateltiin voitavan toteuttaa näiden hallinnonalojen poliittisesti määriteltyjä tavoitteita. Uskottiin laajasti, että tieteellinen analyysi, suunnittelu
ja toimintavaihtoehtojen arviointi olisi mahdollista yhdistää laajoiksi
kokonaisohjelmiksi. Vähitellen voitiin kuitenkin todeta, että vaikka
nämä laajat kokonaisohjelmat eivät välttämättä täysin epäonnistuneet, ne eivät kuitenkaan täyttäneet niihin asetettuja toiveita. Tutkimuspolitiikan painopiste alkoi siirtyä kohti teknologiapolitiikkaa.244
Työvoimatarpeet koulutuksen määrääjänä
Karjalaisen hallituksen ohjelmassa v. 1970 koulutuspolitiikkaa haluttiin keskittää siirtämällä se sekä kaikki oppilaitokset opetusministeri244

Näitä kysymyksiä käsittelee laajemmin mm. Erik Allardt (Allardt 1990,
626–628).
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ön alaisuuteen. Tällöin myös koulutuksen tasa-arvon lisääminen mm.
alueellisesti oli tärkeällä sijalla ohjelmassa. Opintotukijärjestelmä haluttiin laajentaa koskemaan kaikkea peruskoulun jälkeistä opetusta.
Ammattikoulutuksessa korostettiin sen mukautumista elinkeinoelämän tarpeisiin. Katsottiin, että tasapainoisen talouskehityksen kannalta on tärkeää, ettei työmarkkinoilla synny rakenteellisia tasapainottomuuksia. Koulutuksen suuntaamisen ja mitoituksen arvioitiin
olevan keskeinen tekijä, jolla kysyntä- ja tarjontarakenne saadaan
vastaamaan toisiaan.
Ongelmana oli, että koulutus vaatii paljon aikaa, joten työvoimatarpeet oli pystyttävä ennustamaan pitkälle eteenpäin. Jo v. 1969
oli julkaistu koulutusrakennekomitean mietintö245, jossa ensi kertaa
tarkasteltiin peruskoulun jälkeistä koulutusta yhtenä kokonaisuutena. Siinä oli arvioitu työvoimatarpeet elinkeinoittain vuoteen 1985,
joiden pohjalta oli arvioitu erilaiset koulutustarpeet. Kun edelleen
tunnettiin työssä olevan työvoiman rakenne ja arvioitu poistuma työmarkkinoilta, voitiin tehdä suosituksia erilaatuisen koulutuksen mitoituksesta. Komitean työn lähtökohtana oli, että ammattikoulutus oli
voitava antaa jokaiselle koulutusiässä olevalle.
Vaikka komitean työ saattoikin vaikuttaa koulutuksen suuntautumiseen, se sai myös paljon kritiikkiä. Menetelmää pidettiin liian yksioikoisena ja epävarmana. Se laiminlyö kokonaan yksilöiden taholta
tulevan koulutuskysynnän ja on siten luonteeltaan hyvin työelämädeterministinen.246 Katsottiin myös, että ennusteisiin liittyi liikaa
epävarmuuksia eivätkä arviot ole luotettavia. Lisäksi koulutuksesta
valmistuneista kolmasosa valitsi muun kuin opiskelemansa alan.247
Tämän vuoksi kysyttiin, missä määrin koulutuksen pitäisi mieluummin antaa kansalaisille sellaisia valmiuksia, että uusien taitojen hankkiminen on helppoa työmarkkinoiden sitä vaatiessa. Eräs kysymys
edelleen oli, pitäisikö koulutusmäärät mitoittaa yksinomaan työmark245
246
247

Komiteanmietintö 1969: A 13.
Lampinen 1998, 169.
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kinoiden tarpeista lähtien. Elinkeinoelämässä tapahtumassa olevat ja
tulevat muutokset korostivat myös aikuisväestön koulutustarvetta.
Koska koulutus oli laajentunut melko myöhään, aikuisväestö ei ollut
erityisen hyvin koulutettua.
1970-luvun alkupuolen hallitusohjelmissa korostettiin kuitenkin koulutuksen suuntaamista tulevaa elinkeino-. ammatti- ja tehtävärakennetta vastaavaan suuntaan, joten lähtökohtana olivat ensi sijassa työelämän tarpeet. Miettusen hallituksen ohjelmassa v. 1975 korostettiin
kuitenkin myös koulutuksen kulttuurista merkitystä. Tutkimuksen
edistämistä konkretisoitiin näissä ohjelmissa viittaamalla valtion tiedeneuvoston valmistamaan ohjelmaan.
Koulutussuunnittelussa palattiin kuitenkin pian samantapaiseen lähestymistapaan, mikä em. koulutusrakennekomitealla oli ollut vajaa
10 vuotta aikaisemmin huolimatta tämän lähestymistavan puutteista,
joihin viitattiin edellä. Työttömyysongelman luonne oli muuttunut
niin, että työttömyysuhka alkoi lisääntyä myös monilla korkeampaa
koulutustasoa edustavilla ryhmillä. Koulutuksen tavoiteohjelmatoimikunnan mietinnön248 tulokset olivat eräänä lähtökohtana keskusteltaessa erilaatuisen koulutuksen mitoituksesta. Tulokset muuttivat
jossain määrin kuvaa siitä, mihin suuntaan koulutusta tulisi kehittää.
Niiden mukaan korkeakoulutusta saavien määrää tuli vähentää joillakin aloilla ja alemman tason koulutustarjontaa puolestaan lisätä (osin
siksi, että kaikilla aloilla ei ennen ollut järjestettyä muodollista koulutusta). Lisäksi korostettiin koulutuksen laadun nostamista kaikilla
tasoilla. Jos työvoiman valmiudet hankkia uusia tietoja ja taitoja kasvaisivat, myös työmarkkinoiden joustavuus kasvaisi ja koulutuksen
mitoituksessa tehtyjen virheiden merkitys pienenisi.
Koiviston hallituksen ohjelmassa v. 1979 koulutusta ja tutkimusta
käsiteltiin nimikkeen sivistyspolitiikka alla, ja pääpaino ohjelmassa
olikin kulttuuripalveluilla. Tämä voidaan ehkä myös katsoa jonkinlaiseksi vastavaikutukseksi sille, että työmarkkinain näkökulma oli
ollut pitkään hallitseva koulutuspolitiikassa. Vaikka koulutukseen ja
248
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tutkimukseen luonnollisesti suhtauduttiin positiivisesti, merkittävää
uutta ei tältä alueelta esitetty.
Teknologian merkityksen korostuminen
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa alettiin korostaa teknologian merkitystä talouden kehityksessä. Asioiden valmistelua varten asetettiin
laajapohjainen teknologiakomitea osittain siksi, että alkoi esiintyä
mielipiteitä, joiden mukaan teknologinen kehitys johtaa työllisyyden
heikkenemiseen. Komitean johtopäätös oli, että teknistä kehitystä
olisi nopeutettava teollisuuden kilpailukyvyn ja muiden kasvuedellytysten turvaamiseksi. Tällöin voitaisiin luoda paremmat edellytykset
yleisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiselle. Teknologisesta kehityksestä jälkeenjääminen vaikuttaisi työllisyyden tasoon
paljon haitallisemmin kuin kansainvälisen kehityksen mukana pysyminen. Haitallisista vaikutuksista keskeisimmät liittyivät rakennetyöttömyyden uhkaan.249
1980-luvulla tutkimuspolitiikan sisältönä olikin teknologian ja teknis-tieteellisen tutkimuksen kasvava paino. Vuonna 1983 perustettiin
teknologian soveltavaa tutkimusta varten Teknologian kehittämiskeskus Tekes, jonka rahoitusta myöhemmin lisättiin jatkuvasti. V. 1963
perustettu tiedeneuvosto, joka käsitteli pääministerin puheenjohdolla
maan tiedepolitiikan suuntaviivoja, muutettiin v. 1986 tiede- ja teknologianeuvostoksi. Ilmapiiri oli kuitenkin siinä määrin tutkimusmyönteinen, että huolimatta panostuksesta teknologiseen tutkimukseen muunkin tutkimuksen rahoitus lisääntyi.
Eräänä taustatekijänä koulutuksen ja tutkimuksen roolin korostumisessa oli, että alettiin yhä enemmän painottaa inhimillisen pääoman
ja teknologian merkitystä taloudellisessa kasvussa.250 Korkeakoulujen kehittämislaki, jota jatkettiin myöhemmin vuoteen 1986, oli varmistanut korkeakoulujen resurssien perusopetuksen varsin ripeän
kasvun pitkäksi aikaa eteenpäin. V. 1986 annetussa vuosia 1987–96
249
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koskevassa laissa ei enää nähty olevan tarvetta korkeakoululaitoksen
merkittävään laajentamiseen. Sen sijaan tämä laki korosti tutkimusta ja tutkijankoulutusta, sillä määrärahoja kohdennettaessa otettiin
erityisesti huomioon tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen tarpeet sekä
saavutetut tulokset.
Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987 erityistä painoa sai tutkimuksen edistäminen. Hallitus katsoi, että rakennemuutosten tukemiseksi
ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi olisi lisättävä tutkimus- ja
tuotekehitystoimintaan sekä koulutukseen tarkoitettuja määrärahoja.
Tieteen ja teknologian edistämisessä korostettiin niin korkeakoulujen, Suomen Akatemian, Teknologian kehittämiskeskuksen kuin
kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Koulutuksessa kiinnitettiin
huomiota mm. sen joustavuuden lisäämiseen sekä aikuisten opiskelumahdollisuuksien parantamiseen elinkeinorakenteen muutosten
vuoksi. Opiskelijoiden opintotukea haluttiin parantaa perustoimeentulon turvaavaksi etuudeksi.
Painoa omaehtoiseen koulutukseen
Keskiasteen koulutusuudistus toimeenpantiin 1980-luvulla. Ammattikorkeakoulut synnytettiin opistoasteen oppilaitoksia yhdistämällä
ja niiden koulutusta kehittämällä. Lampisen mukaan ammattikorkeakoulut syntyivät keskiasteen ammatillisen koulutuksen järjestelmän
ongelmista sekä kansainvälistymisen paineista. Vanha järjestelmä
ohjasi opiskelijoita epätarkoituksenmukaisella tavalla moninkertaiseen ja päällekkäiseen koulutukseen. 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla alettiin purkaa valtion säätelyä. Keskitetystä suunnittelusta siirryttiin hajautettuun järjestelmään. Koulutuksen järjestäjien vastuuta
koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lisättiin. Koulutusta alettiin suunnata niin, että se kohtaisi aikaisempaa paremmin paikalliset
elinkeino- ja työvoimatarpeet. Oppilaitokset saivat 1990-luvulla väljemmissä valtakunnallisissa raameissa päättää itsenäisesti oppilaiden
sisäänotostaan.251
251
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Ahon hallituksen ohjelmassa v. 1991 koulutuksen joustavuutta haluttiin edelleen lisätä hajauttamalla päätöksentekoa, kannustamalla
oppilaitoksia omaleimaisuuteen sekä lisäämällä korkeakoulujen itsenäistä päätöksentekoa ja vastuuta. Myös peruskoulutusta päätettiin
kehittää ja ammattiopetusta laajentaa kohti entistä laaja-alaisempia
peruslinjoja. Siten keskitetyn koulutussuunnittelun asema heikkeni
entisestään. Tutkimuksen paino ei enää ollut yhtä suuri kuin edellisessä hallitusohjelmassa.
Lipposen hallituksen ohjelma v. 1995 korosti edelleen v. 1987 ohjelmassa aloitettuja painotuksia, sillä se painotti sitä, että yksilön,
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kyky vastata muutokseen, kansainvälistymiseen ja tiedon merkityksen korostumiseen riippuu perussivistyksestä, erityisosaamisesta ja luovuudesta. Se korosti elinikäisen
oppimisen periaatetta ja koko väestön koulutustason nostamista. Uutena piirteenä tuli esiin tietoyhteiskunnan edellyttämien perustaitojen
antaminen kaikille.
Teollisuuspolitiikan luonteen muututtua luvussa 4.4.2. selostetulla
tavalla tutkimus- ja teknologiapolitiikassa alettiin 1980-luvulta alkaen yhä enemmän korostaa kansallista innovaatiojärjestelmää. Sillä
tarkoitettiin uuden tiedon ja osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen vaikuttavien tekijöiden kokonaisuutta. Sen keskeisiä osia olivat
koulutus- ja tutkimusjärjestelmät sekä ne instituutiot, joiden kautta
osaamisen siirto sekä tuottajien ja käyttäjien vuorovaikutus järjestettiin.252
1970- ja 1980-luvuilla koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeiden
kanssa saattoi heikentää se, että oli vaikeaa vähentää koulutuskapasiteettia aloilla, joilla se oli tullut liian suureksi elinkeinoelämän rakennemuutosten johdosta. 1990-luvulla näiden yhteyksien heikkenemiseen saattoi vaikuttaa oppilaitosten välisen kilpailun lisääntyminen,
joka saattoi edistää koulutuksen tarjontaa enemmän koulutettavien
toiveiden kuin työelämän tarpeiden mukaan. Matti Pohjolan käsityksen mukaan Suomea alkoi 1990-luvulla uhata liiallinen investointi
henkiseen pääomaan. Hänen mukaansa kehitys voi johtaa siihen, että
252
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suomalaiset olisivat pian elintasoon nähden ylikoulutettu kansa. Koulutus ei tällöin olisi investointia, vaan kulutusta. Se voi olla arvokasta
itsessään, muttei välttämättä toimi elintason kohottamisen keinona.
Uhka toteutuisi, ellei elinkeinorakenne muutu Suomen suhteellista
etua vastaavaksi.253 Vielä tarkastelukauden lopullakin oli suurena ongelmana kuitenkin se, että työmarkkinoilla oli paljon heikosti koulutettua ikääntynyttä työvoimaa.
Koulutus- ja tutkimusmyönteinen ilmapiiri säilyi lamasta huolimatta
edelleen 1990-luvulla, sillä uudessa talouspoliittisessa ympäristössä
osaaminen ja teknologian edistäminen nähtiin keskeiseksi maan reaalisen kilpailukyvyn kannalta. Suomalainen teknologia, osaaminen
ja tuottavuus olivatkin keskeisiä syitä ulkomaisten yritysten tulolle
maahan.254 Kuitenkin laman aiheuttamat julkisten menojen leikkaukset kohdistuivat jossakin määrin myös koulutusmenoihin. Sen sijaan
ne eivät niinkään kohdistuneet tutkimusmäärärahoihin. Tutkimukseen kohdistuvien varojen osuus BKT:sta kohosikin edelleen ja se oli
kansainvälisesti vertaillen eräs korkeimpia. Koko tarkastelujaksolla
tutkimukseen käytettyjen varojen kasvu oli ripeää, esim. v. 1967 näiden osuus BKT:sta oli 0,6 %, mutta 2,9 % v. 1998. Raimo Väyrysen
mukaan määrärahojen perusteella arvioituna Suomessa tapahtuikin
käänne suhteessa tieto- ja tutkimusyhteiskuntaan, mutta se kosketti vain rakennuksen yläkertaa eikä panostanut rakennuksen perustaan.255
4.4.6. Hyvinvointipolitiikka
Hyvinvointipolitiikkaan on tässä luettu sosiaaliturva, terveydenhoito
ja asuminen. Tämä lohko on sikäli ongelmallinen kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta, että näkökannat hyvinvointipolitiikan ja kansantalouden vuorovaikutuksesta vaihtelevat.256 Voidaan ajatella, että
253
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Talouden ja sosiaalipolitiikan välisiä yhteyksiä käsitellään laajasti mm. Olavi Riihisen toimittamassa kirjassa ”Sosiaalipolitiikka 2017” erityisesti Olavi Riihisen,
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sosiaaliturva on rasite kansantalouden kilpailukyvylle ja työllisyydelle ja haittaa siten kansantalouden tehokkuutta. Tällöin ajatellaan
työvoimakustannusten määrää ja niitä vaikutuksia, joita sosiaaliturvalla on työmarkkinoiden toimintaan sekä julkiseen talouteen. Toisaalta hyvän sosiaaliturvan voidaan ajatella auttavan kansantalouden
toimintamekanismin toimivuutta. Sosiaalinen koheesio edistää talouden tehokasta toimintaa. Sosiaaliturva ja tehokkuus voivat siten täydentää toisiaan. Jos sosiaaliturva on riittävä, ihmiset uskaltavat ottaa
riskejä, hakeutua koulutukseen ja vaihtaa työpaikkaa.
Hyvinvointipolitiikkaan sisältyvät toimet siten yhtäältä vaikuttavat
positiivisesti väestön elinolosuhteisiin sekä esim. hakeutumiseen
uusiin työpaikkoihin ja sitä kautta rakennemuutoksiin ja kasvuun,
mutta toisaalta näiden toimien rahoituksen arvioidaan jarruttavan
talouden kehitystä. Tähän lohkoon sisältyvät toimet ovat mm. terveydenhoidon edistämisen ja valtion lainoittaman asuntorakentamisen sekä asumisen tukemisen kautta edistäneet talouden rakenteen
muuttumista, mutta toiset sosiaalipoliittiset toimet ovat puolestaan
saattaneet hidastaa rakennemuutoksia. Sosiaalipolitiikan linja, mm.
eläkepolitiikka, on vaikuttanut myös siihen, missä määrin työikäinen
väestö on osallistunut työelämään. Työstä saadut eläke-edut ovat yhtäältä kannustaneet työntekoon, mutta toisaalta ne ovat voineet kannustaa varhaiseen siirtymiseen eläkkeelle.
Tämä lohko tuli tarkastelukauden loppupuolella kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta erityisen tärkeäksi siksi, että se edusti hyvin suurta menoerää julkisessa taloudessa. Näille lohkoille käytettyjä varoja
alettiin tarkastelukauden loppua kohti yhä enemmän pitää hyvinvointimenoina eikä niinkään talouden kehitystä edistävinä menoina.257
Kun julkisten menojen rahoittaminen ajan myötä vaikeutui ja rahoitukseen liittyi monia ongelmia, keskustelu suuntautui voimakkaasti
hyvinvointimenojen määrään.

257

2017 (1992).
Ks. Reino Hjerppen kommentti s. 105.

168

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjat

Sosiaalipoliittisten uudistusten kausi
Sodan jälkeen talouspolitiikassa painotettiin jälleenrakennuksen
ohella myös väestön elinolosuhteiden kohentamista. Tässä tarkoituksessa luotiin mm. lapsilisäjärjestelmä ja panostettiin asuntorakentamiseen voimakkaasti. Pahimpien puutteiden tultua korjatuksi sosiaalisten uudistusten tahti hidastui 1950-luvulla, joskin kansaneläkeuudistus toteutettiin vuosikymmenen puolivälissä. 1960-luvulla ajattelu
muuttui. Asiaan vaikutti erityisesti Pekka Kuusen kirja ”1960-luvun
sosiaalipolitiikka”258, jossa korostettiin sosiaalisen tasauksen ja taloudellisen kasvun positiivista vuorovaikutusta. Sosiaalipoliittisiin
uudistuksiin alettiin suhtautua entistä myönteisemmin, mikä loi leimansa myös seuraavien hallitusten ohjelmiin.
V. 1961 tuli voimaan työeläkelaki. Karjalaisen hallituksen ohjelmassa v. 1962 hallitus ilmoitti ryhtyvänsä toimenpiteisiin koko väestöä
koskevan sairausvakuutuslain aikaansaamiseksi, joka toteutui v.
1964. Seuraavat hallitukset pyrkivät myös eri tavoin sosiaalipoliittisiin parannuksiin ja asuntojen tarjonnan lisäyksiin. Mm. eläkeläisten asema alkoi saada lisääntyvää huomiota. Valtion tuki asumiseen
säilyi tärkeänä koko 1960- ja 1970-lukujen ajan. Karjalaisen toisen
hallituksen ohjelmassa v. 1970 tulivat esiin mm. työttömyysvakuutusjärjestelmän sekä maksutonta avoterveydenhoitoa lisäävän kansanterveyslain säätäminen, joista jälkimmäinen esitys johti kunnallisten terveyskeskusten perustamiseen.
Vuosien 1970 ja 1972 hallitukset edustivat sosiaalipoliittisen aktivismin huippua. V. 1972 hallitus ilmoitti ryhtyvänsä toimenpiteisiin
sosiaalipolitiikan kokonaisohjelman aikaansaamiseksi sekä kiirehti
valtakunnallisen asuntotuotanto-ohjelman valmistumista. Käytännön
toimenpiteissä painoa pantiin erityisesti eläketurvaan sekä lapsiperheiden asemaan. Ohjelmakohta lasten päivähoitolain säätämisestä
johti kunnallisen päivähoidon toteutumiseen.
Miettusen hallituksen ohjelma v. 1975 edusti sikäli uutta näkökulmaa
sosiaalipolitiikkaan, että hallitus totesi mahdollisuudet sosiaaliturvan
258
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vahvistamiseen rajallisiksi ja ilmoitti parannusesityksensä olevan rahoituksellisesti kestäväpohjaisia. Kuitenkin sosiaalipolitiikkaa haluttiin edelleen monin tavoin parantaa. Erityisesti korostettiin eläkeläisten toimeentuloa kansaneläkejärjestelmää kehittämällä.
Koiviston hallituksen ohjelmassa v. 1979 mielenkiinto sosiaalisiin
kysymyksiin oli laantunut. Päähuomion sosiaalipolitiikassa saivat
edelleen lapsiperheet sekä eläkeläiset. Meneillään ollutta kansaneläkeuudistusta jatkettiin, mutta hallitus ilmoitti päättävänsä erikseen
jatkoaikataulusta. Asumiskysymysten paino vähentyi.
Sorsan hallituksen ohjelmassa v. 1983 sosiaalipolitiikka sai taas
enemmän huomiota mm. siksi, että työllisyys oli muodostunut pysyvästi aikaisempaa heikommaksi. Avoimen työttömyyden kasvua
tosin hillitsi se, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä oli
noussut dramaattisesti, mitä ei talouden kannalta voinut pitää hyvänä kehityksenä. Hallituksen lähtökohtana oli pitää huolta siitä, että
saavutettu sosiaaliturvan yleistaso voitaisiin säilyttää. Taloudellisten
mahdollisuuksien puitteissa sosiaaliturvaa haluttiin kehittää ottaen
erityisesti huomioon vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset. Sosiaali- ja terveyspalveluja haluttiin lisätä entistä kehittämislinjaa noudattaen. Hallitus ilmoitti antavansa esityksen työttömyysajan toimeentulojärjestelmän uudistamisesta ja selvittävänsä mahdollisuudet luoda
perustoimeentulojärjestelmä. Tämä johti varsinaiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvajärjestelmään jo seuraavana vuonna. Työttömyyden noustua dramaattisesti 1990-luvun alussa tämä järjestelmä
tuli erityisen kalliiksi.259 Kansaneläkeuudistuksessa oli toteutettu lisävaihe ja sen jatkamista haluttiin selvittää. Asumiseen ohjelma ei
kiinnittänyt erityistä huomiota.
Käytännössä sosiaalietujen taso nousi edelleen 1980-luvulla selvästi.
Eräänä syynä tähän oli näiden kysymysten kytkentä tulopoliittisiin
sopimuksiin. Tämä johti eräänä osatekijänä julkisten menojen tavoiteltua suurempaan lisääntymiseen sekä veroasteen nousuun. Kuten
edellä todettiin, on arvioitu, että etujen tason nosto ei enää ollut sa259
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malla tavoin taloudellisen kehityksen kannalta perusteltua kuin mitä
se oli ollut 1960- ja 1970-luvuilla.
Huomiota kustannuksiin ja tehokkuuteen
Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987 uutena piirteenä oli, että
yksityisen sektorin ja joustavien järjestelyjen roolia alettiin korostaa
sosiaalipolitiikan kentässä. Haluttiin esim. kehittää erilaisia lastenhoitomuotoja tavoitteena luoda perheille todellinen valinnanvapaus.
Säädökset eivät saisi estää lasten päivähoidon tarkoituksenmukaista
järjestämistä. Julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa katsottiin voitavan tarvittaessa käyttää hyväksi täydentäviä yksityisiä palveluja.
Myös asuntopolitiikassa yksityisen sektorin roolia korostettiin aikaisempaa enemmän.
Tämä painotus jatkui Ahon hallituksen ohjelmassa v. 1991, vaikka
ehkä hiukan pienemmällä painolla. Hallituksen alkaessa toimintansa
taloudellinen tilanne oli jo kiristynyt. Hallitus totesi taloudellisesti
tiukkoina aikoina olevan tärkeää turvata ihmisten vähimmäistoimeentulo eri elämänvaiheissa. Perusturvaa haluttiin kuitenkin parantaa valtiontalouden sallimissa puitteissa ottaen huomioon talouden
tervehdyttämistoimenpiteiden aiheuttamat sosiaaliset kompensaatiotarpeet. Kireästä taloudellisesta tilanteesta huolimatta (tai ehkä sen
vuoksi) ohjelmaan sisältyi monia sosiaalipoliittisia osittaisuudistuksia.
Laman myötä heikentynyt valtiontalous kuitenkin pakotti mittaviin
valtiontalouden säästöihin. Kun sosiaalimenot olivat suuri menoerä
eikä niitä pidetty yleisesti ottaen tärkeimpinä talouden elpymisen
kannalta, säästöt kohdistuivat erityisesti niihin. Vaikka etujen universaalisuusperiaatteeseen ei koskettu, menoja haluttiin suunnata entistä
tehokkaammin. Tämä merkitsi mm. markkinamyönteisyyden vahvistumista tällä alueella sekä halua säästää erityisesti sellaisissa menoissa (kuten eläkemenoissa), joiden ei arvioitu lisäävän taloudellista
kasvua tulevaisuudessa.
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Vastaava ajattelu jatkui myös Lipposen hallituksen ohjelmassa v.
1995. Vuosikymmenen alkupuolelta lähtien oli alettu kiinnittää huomiota väestön ikääntymisestä pitkällä aikavälillä aiheutuvan kustannusrasituksen lisääntymiseen. Vuosikymmenen aikana tehtiinkin
monia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli eläkemenojen kasvun
hillitseminen.
Vaikka talouden kasvu oli jo käynnistynyt uudelleen, talouden tila
oli vielä v. 1995 huonompi kuin edellistä hallitusta muodostettaessa. Hallituksen ohjelmassa todettiinkin, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on uudistettava omien voimavarojen mukaiseksi. Sen
mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut, ansiosidonnainen sosiaaliturva
ja vähimmäisturva muodostavat hyvinvointiyhteiskunnan ytimen.
Niiden turvaamiseksi hallitus totesi vaalikauden aikana tarvittavan
merkittäviä, rakenteellisia muutoksia ja menojen karsintaa sosiaalija terveysturvassa. Tukijärjestelmiä haluttiin kehittää niin, että työn
tekeminen parantaa aina työntekijän taloudellista tilannetta.260 Vähimmäisturvan etuusjärjestelmää pidettiin tarpeellisena selkeyttää.
Työ- ja kansaneläkkeen katsottiin muodostavan kokonaiseläkejärjestelmän, jota tuli kehittää kokonaisuutena, jolloin voitaisiin toteuttaa
säästöjä kansaneläkejärjestelmässä. Työttömyysturvan kokonaisuudistus haluttiin toteuttaa pikaisesti yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.
Hallitusohjelmien sosiaalipoliittisia osia arvioitaessa on otettava
huomioon, että hallitusohjelmissa tavoitetaso on usein ollut korkeampi kuin käytännössä on voitu toteuttaa tai tavoitteet on esitetty niin
epämääräisesti, että hallitukselle on jäänyt mahdollisuus tehdä välttämättömiä poliittisesti epämiellyttäväksi koettuja toimia poikkeamatta
liian paljon hyväksytystä ohjelmasta. Siten esim. 1970-luvulla kaavaillut kansaneläkeuudistukset eivät toteutuneet suunnitellun laajuisina. Julkisten menojen supistuksia on voitu perustella yllättävästi
heikenneellä taloustilanteella, joka on pakottanut tinkimään laadituista ohjelmista.
***
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Kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta noudatettu sosiaalipolitiikka
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 1960- ja 1970- luku olivat sosiaalipolitiikan laajenemisen aikaa, jolloin menojen rahoitus pystyttiin
kohtuullisesti hoitamaan ja jolloin niitä voitiin perustella taloudellisen kehityksenkin kannalta. 1980-luvulla, jolloin myös menojen
rahoitukseen liittyvät ongelmat alkoivat lisääntyä, korostuivat hyvinvoinnin kohottamis- ja turvaamistavoitteet. Kun talouden kasvu oli
vielä hyvää, ei menojen kasvun pysäyttämistä nähty tarpeelliseksi.
Lama loi uuden tilanteen, kun hyvinvointimenoja jouduttiin karsimaan ja rahoitusmahdollisuudet jouduttiin ottamaan keskeiseksi lähtökohdaksi niiden mitoituksessa.
4.4.7. Veropolitiikka261
Verojärjestelmän rooli talouspolitiikassa
Verotuksen tasoon liittyneitä tavoitteita ja sen kehitystä käsiteltiin
jo edellä. Tässä käsitellään verojärjestelmään ja verotuksen rakenteeseen liittyviä kysymyksiä kiinnittäen huomiota ainoastaan niiden
muuttumisen pääsuuntalinjoihin tarkasteluaikana. Aluksi tarkastellaan kuitenkin hieman yleisemmin verotukselle asetettuja tehtäviä ja
tavoitteita.
Verotuksen keskeinen tehtävä on, että julkinen valta saa tuloja rahoittaakseen omaa toimintaansa. Verotulojen osuus julkisen vallan
tuloista on yleensä ollut 85–90 %, joten tämän fiskaalisen tavoitteen
toteuttaminen on verotuksen tärkein tehtävä. Verotuksella on kuiten261

Eräiltä osin tässä esitettyä laajemmin verotusta kuvaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisema kirja ”Kasvumallin muutos ja veropolitiikan haasteet”
(Kasvumallin…2006) Tällaisia kirjassa julkaistuja artikkeleja ovat erityisesti seuraavat:
Reino Hjerppe: Hyvän verojärjestelmän kehittämisestä.
Outi Kröger: Suomen verotuksen kehityspiirteitä 1960-luvulta 2000-luvulle.
Seppo Kari – Tuomas Kosonen – Hanna Ulvinen: Yritys- ja pääomatulojen verotuksen muutokset.
Jaakko Kiander – Tuomas Kosonen: Työn verotus – muutokset ja niiden vaikutukset.
Kahdessa viimeksi mainitussa artikkelissa muutoksia tarkastellaan v. 1985 alkaen.
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kin muita talous- ja yhteiskuntapoliittisia perusteita. Talouspolitiikassa verotuksella on merkitystä niin jako- ja suhdannepolitiikassa
kuin kasvu- ja rakennepolitiikassa. Tässä tarkastellaan tutkimuksen
tavoitteen mukaisesti vain sitä, millä tavalla verotuksella on pyritty
vaikuttamaan voimavarojen jakautumiseen taloudessa.
Verorasituksen kohotessa on alettu yhä enemmän keskustella siitä,
minkälainen on ”hyvä” tai ”optimaalinen” verojärjestelmä. Kari S.
Tikan mukaan hyvän verojärjestelmän kriteerit liittyvät ennen muuta
verotuksen kokonaistaloudellisiin vaikutuksiin, verorasituksen jakautumiseen ja verotuksen kustannuksiin. Verotuksen taloudellisten
vaikutusten tulisi vastata talouspoliittisia ja muita verotukselle asetettuja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, verorasituksen tulisi jakautua
oikeudenmukaisesti ja verotuksesta tulisi aiheutua mahdollisimman
vähän kustannuksia verohallinnolle ja verovelvollisille itselleen.262
Reino Hjerppe puolestaan toteaa, että ”tunnetusti hyvän verojärjestelmän katsotaan pitävän sisällään mm. veronmaksajien yhdenmukaisen kohtelun, mahdollisimman pienen tehokkuusrasituksen (excess
burden), joustavuuden kansantalouden yleisen vakauttamispolitiikan
kannalta sekä ulkoisten haitta- ja hyötyvaikutusten korjaamisen (jolla
tarkoitetaan sitä, että verotetaan esimerkiksi ympäristön saastuttajaa
ja subventoidaan esim. koulutusta).263
Tarkastelukauden loppua kohden veropoliittinen ajattelu meni yhä
enemmän siihen suuntaan, että veropolitiikan on oltava rakennepolitiikkaa eikä se ole kovinkaan käyttökelpoinen aktiivisen suhdannepolitiikan väline, sillä veroperusteiden muuttaminen on käytännössä
suhdannepolitiikan kannalta liian hidasvaikutteista.264
Verotus voimavarojen ohjaajana
Tärkeä veropoliittinen linjanveto liittyi näkemykseen siitä, missä
määrin verotuksen roolin yhteiskunnassa tuli olla neutraali ja mis262
263
264
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Hjerppe 1978, 373.
Ks. esim. Autio – Lehtinen 1998, 357–358.
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sä määrin interventionistinen, ohjaava. Verotus voidaan määritellä
neutraaliksi silloin, kun verotus ei vaikuta suhteellisiin hintoihin.
Tätä voidaan kuvata myös niin, että neutraali verotus ei muuta verovelvollisen valintoja siitä, mitä ne olisivat verottomassa taloudessa.
Neutraali verotus ei toisin sanoen vääristä kotitalouksien ja yritysten
päätöksiä esim. kulutuksen, säästämisen, investointien sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhteen. Normatiivisessa mielessä neutraalisuusperiaate merkitsee sitä, että verojärjestelmä tulisi suunnitella
mahdollisimman vähän markkinoiden toimintaan vaikuttavaksi.265
Veropolitiikassa korostui verotuksen ohjaava rooli aina 1980-luvulle
saakka, mutta sen jälkeen verouudistuksia on toteutettu ensi sijassa
neutraalisuuden hengessä. Verojärjestelmiä on käytetty välineenä talous- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa erityisesti
verovähennysten ja verohuojennusten muodossa. Tällaiset verojärjestelmän normaalista perusrakenteesta poikkeavat huojennuselementit – verotuet – voidaan jossain määrin rinnastaa suoriin julkisiin
tukiin. 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alkupuolen verouudistukset
pienensivät huomattavasti verotukien määrää.266
Kuitenkin tarkastelukauden alussa verotuksessa oli siinä määrin taloudellisia valintoja vääristäviä elementtejä, että jo ennen 1980-lukua
veropolitiikan tavoitteena oli joiltakin osin neutraalisuuden vahvistaminen. Missään vaiheessa verotuksen ohjaavaa vaikutusta ei kuitenkaan asetettu kokonaan kyseenalaiseksi. Sillä on ollut tärkeä rooli
esim. terveyspolitiikassa (alkoholi- ja tupakkaverot), liikennepolitiikassa (autoiluun kohdistuvat verot) sekä energia- ja ympäristöpolitiikassa.
Tikan mukaan voidaan kuitenkin erityisesti aikaa 1960-luvun loppupuolelta 1980-luvun puolivälin paikkeille luonnehtia ohjaavan
verotuksen kulta-ajaksi. Lainsäädäntö heijasteli tällöin ajatusta, että
verotusta on tarkoituksenmukaista käyttää mm. suhdannepolitiikan,
aluepolitiikan, kasvupolitiikan ja elinkeinopolitiikan välineenä.267
265
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267

Tikka 1990b, 47-48.
VATT:n julkaisu ”Verotuet Suomessa vuosina 1985–2002” käsittelee näitä kysymyksiä (Kari ym. 2004).
Tikka 1990a, 393.

175

Verotuksessa voidaan erottaa kolme keskeistä veropohjaa: tulot, kulutus sekä omaisuuden hallinta ja siirtäminen. Lisäksi erilaiset sosiaaliturvamaksut kuuluvat olennaisena osana verojärjestelmään. Tuloverotuksen kohteena ovat yleensä kotitalouksien tulot ja yritysten
voitot. Kulutukseen kohdistuu yleinen kulutusvero (pääosassa tarkastelukautta liikevaihtovero ja sen lopulla arvonlisävero) sekä hyödykekohtaisia erityisveroja (lähinnä valmisteveroja). Omaisuuden
hallintaan ja siirtämiseen kohdistuva verot olivat tarkasteluaikana
niin pienet, ettei niitä tarkastella, vaikka niilläkin saattoi olla jonkin
verran merkitystä kasvupolitiikan kannalta.
Verotuksen rakenne on tärkeä talouden pitkän ajan kehitykseen vaikuttava tekijä, koska se vaikuttaa niin hintatasoon kuin hintasuhteisiin talouselämässä ja sillä on merkitystä myös niin taloudellisten
kannusteiden kuin talouden innovointikyvyn kannalta. 1950-luvulla
verotusta tarkasteltiin pääasiassa keinona hankkia julkiselle vallalle tarpeelliset tulot kiinnittäen samalla huomiota hallinnolliseen yksinkertaisuuteen. Tullit ja tuontimaksut, joiden merkitys tuolloin oli
suuri, olivat helposti kerättävissä. Nykyistä arvonlisäverotusta edeltäneen liikevaihtoverotuksen hallinnollista yksinkertaisuutta lisäsi se,
että pienet yritykset ja palveluyritykset jätettiin verotuksen ulkopuolelle. Verotuksen vaikutuksiin talouselämän toimintaan ei tarvinnut
kiinnittää erityisen paljon huomiota, kun verotuksen taso oli matala.
Tosin tämä arvio tulee suhteuttaa silloisiin olosuhteisiin. Esim. Dahmen totesi kirjassaan v. 1963: ”Verot ovat tosin Suomessa raskaat,
mutta eivät raskaammat kuin monessa muussa maassa. Ns. ”puitetaloudessa” verorasitus ei koskaan voi olla pieni, siinä kun valtion
tehtävät ovat monet. Lisäksi tulonjakoseikat rajoittavat veropolitiikan liikkumavapautta. Sen sijaan on – etenkin Suomessa – lisättävissä paljonkin sitä hyötyä, jota verovaroin rahoitettu julkinen toiminta
tuottaa yritystoiminnalle ja joka vuorostaan edistää mm. taloudellista
kehitystä”.268 Ajan kuluessa verotuksen vaikutukset talouden toimintaan alkoivat lisääntyä, kun verotuksen taso kohosi.
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Kuten todettiin, kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta on tärkeintä arvioida kotitalouksien ja yritysten tuloverotuksen kehitystä sekä sosiaaliturvamaksujen ja yleisen kulutusverotuksen kehitystä. (Nimikkeet ja järjestelmät ovat ajan kuluessa osin muuttuneet, joten veroista käytettävä terminologiakin saattaa vaihdella). Valmisteveroja ja
muita erityisveroja (kuten autoveroa) ei tässä käsitellä, koska niihin
liittyvät tavoitteet olivat lähinnä fiskaalisia ja yhteiskuntapoliittisia,
ei niinkään kasvu- ja rakennepoliittisia. Yleisenä kehityspiirteenä tarkastelukautena on ollut, että kulutukseen kohdistuvien erityisverojen
osuus on alentunut. Hallitusohjelmien tavoitteenasettelut liittyivät
ensi sijassa tässä tarkasteltaviin verolajeihin.
Verouudistusten ongelmat
Verotuksen kautta harjoitettava kasvu- ja rakennepolitiikka on usein
hyvin vaikeasti toteutettavaa, koska merkittävät verouudistukset
muuttavat yleensä eri verovelvollisten suhteellista asemaa. Uudistuksissa häviävät ovat helposti osoitettavissa, ja he ovat yleensä
vahvasti uudistuksia vastaan. Uudistukset on yleensä poliittisesti
tarkoituksenmukaista toteuttaa valtiontaloudellisesti kevyessä tilanteessa, jolloin uudistukseen voidaan liittää yleisen veronalennuksen
piirteitä. Psykologiset tekijät on syytä ottaa huomioon verouudistusten markkinoinnissa ja informatiivisessa läpiviennissä. On kuitenkin
luultavaa, että verotus oli usein hallituksille epäkiitollinen politiikkalohko, sillä veropsykologian ”ensimmäisen aksiooman” mukaan vanha vero on aina parempi kuin uusi vero.269 Reino Hjerppen mukaan
tuskin mitään verotuksen järjestelmää on otettu käyttöön ilman pitkiä keskusteluja sekä teknisellä että poliittisella tasolla. Keskustelun
muutoksesta tekee usein ongelmalliseksi se, että verotuksen erilaisia
yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia on erittäin vaikea osoittaa. Vallitsevan verojärjestelmän merkittävä muutos luo aina huomattavan
määrän epävarmuutta verotuksen muutoksista yksityistapauksissa.
Tämä puolestaan motivoi vastustamaan reformeja. Usein on suhteellisen helppoa osoittaa jonkin verotuksen muutoksen erityisvaikutus,
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mutta muutoksen kokonaisvaikutus saattaa olla erittäin hankalasti
ekonometrisesti todettavissa.270
Lisäksi verotuksen on perustuttuva lakiin. Ns. pysyvän verolain säätäminen oli 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen saakka poliittisesti
vaikeaa, koska sen hyväksymiseen vaadittiin kahden kolmasosan
enemmistö, joten 67 kansanedustajaa voi äänestää lakiehdotuksen
lepäämään seuraavien varsinaisten valtiopäivien jälkeen pidettäviin
varsinaisiin valtiopäiviin. Tämä johti siihen, että merkittäviäkin verouudistuksia toteutettiin yksivuotisilla verolaeilla, joiden hyväksymiseen riitti yksinkertainen enemmistö.
Hallitusohjelmissa asetettiin joskus tavoitteeksi laajat verouudistukset niitä enemmälti perustelematta, mutta joskus tuotiin taas esiin
monia pieniä yksityiskohtaisia verotuksen korjaamistarpeita, joilla
oli vähän merkitystä veropolitiikan yleislinjan kannalta. Näissä oli
kyse mm. tulonjaosta ja oikeudenmukaisuudesta. Verotuksen muutosten valmistelulle oli tyypillistä, että se kesti usein hyvin kauan,
sillä muutosten valmistelu oli usein teknisesti ja poliittisesti vaikeata. Yhteisymmärryksen puute tulonjakokysymyksistä usein viivytti
uudistuksia. Näiden syiden vuoksi samat veropoliittiset kysymykset
esiintyivät monissa ohjelmissa.
Verojärjestelmän kehitys
Vaikka verotuksen taso oli matala, verotuksessa nähtiin jo 1960-luvulla olevan joitakin rakenteellisia epäkohtia, jotka haittasivat talouden toimintaa ja kasvua. 1960-luvun alussa voimassa ollut liikevaihtoverojärjestelmä oli hyvin epäneutraali tuotantoverojärjestelmä,
joka tarjosi myös mahdollisuuden keinotteluun erilaisia siirtohintoja
soveltamalla.271 Teollisten liikkeiden veroprosentti oli 20, työliikkeiden ja ravintoloiden 10 sekä tuonnin 25. Tukku- ja vähittäiskauppa,
muut palvelut sekä rakennustoiminta olivat verotuksen ulkopuolella. Vuoden 1962 hallitusohjelmassa tavoitteena olikin edellytys270
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ten selvittäminen liikevaihtoverojärjestelmän uusimiseksi. V. 1963
tuli voimaan uusi liikevaihtoverojärjestelmä, jossa veroa kannettiin
vaihdannan kaikissa vaiheissa ja se kohdistui siten koko kuluttajahintaan. Vero oli 10 % tavaran verollisesta hinnasta. Järjestelmä oli
arvonlisäverojärjestelmän kaltainen, mutta investointien ja eräiden
tuotantopanosten puuttuvista vähennysoikeuksista johtuen siihen
sisältyi myös ns. piilevää veroa. Kotimaisen tuotannon joutuminen
tästä syystä tuontiin verrattuna huonompaan asemaan kompensoitiin
tuonnin tasausverolla.
Tikka katsoo, että toteutettu liikevaihtoverouudistus onnistui hyvin,
sillä se paransi selvästi verotuksen neutraalisuutta ja tehokkuutta.272
Järjestelmä oli kuitenkin edelleen tavarakeskeinen, sillä se kohdistui
vain poikkeuksellisesti palveluihin. Lisäksi rakentamisen verottomuus aiheutti neutraliteettihäiriöitä teollisesti toteutetun rakennustuotannon ja paikallarakentamisen kesken. Piilevä vero myös koettiin
ongelmaksi, minkä vuoksi varsin nopeasti syntyi pyrkimyksiä päästä
todelliseen arvonlisäveroon.
Toinen epäkohta tarkastelukauden alussa oli, että säästämiseen kohdistuvaa verotusta oli kehitetty hyvin sattumanvaraisesti ja vaihtoehtoisilla sijoituskohteilla oli hyvin erilainen verokohtelu. Osa, kuten
valtion obligaatiot, pankkitalletukset ja asunnot, oli verottomia, mutta
osa taas veronalaisia. Verotus suosi voimakkaasti lainavaroilla rahoitettua toimintaa. Tämä johti siihen, että yritysten rahoitusrakenteet
muodostuivat hyvin heikoiksi oman pääoman määrän ollessa pieni.
Pääomamarkkinat olivat kehittymättömät ja elinkeinoelämän mahdollisuudet saada pitkäaikaista vierasta pääomaa pienet. Toisaalta lainarahoituksen reaaliset rahoituskustannukset jäivät inflaatio-olosuhteissa usein hyvin vähäisiksi, mikä oli omiaan alentamaan investointien tehokkuutta sekä johtamaan rahoituksen pankkikeskeisyyteen.
Pankkien vaikutusvalta investointien kohdentumisessa oli suuri.
Yrityksiin kohdistunut verotus johti investointihakuisuuteen, sillä
vaikka yritysveroprosentti oli korkea, niin mm. poistojärjestelmä antoi paljon investoiville yrityksille mahdollisuuden alentaa verotetta272
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van tulon määrää. Yritysveron tuotto olikin 1960- ja 1970-luvuilla
yleensä suhteellisen pieni. Järjestelmä suosi suuria paljon investoivia
yrityksiä, erityisesti metsäteollisuutta. Sen sijaan se ei rohkaissut uusien yritysten syntyä ja talouden monipuolistumista sitä kautta. Jo
1960-luvulla syntyikin paineita yritysverotuksen uudistamiseen.
Hallituksen esityksen perustelut elinkeinotuloverolaiksi antavat kuvan silloisesta veropoliittisesta ajattelusta:
”Talouspolitiikan yleiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain saattamalla kansantalouden yksityinen ja julkinen puoli yhteistoimintaan sekä mitoittamalla kumpikin yhteiskunnan tuotantovoimien asettamiin puitteisiin. Julkisen vallan omat, tavallaan sisäiset
toimenpiteet eivät tällöin riitä, vaan julkisen vallan on pyrittävä
vaikuttamaan myös muiden talousyksiköiden, yrityksien ja kulutustalouksien, käyttäytymiseen. Tämä voi tapahtua välittömästi
joko kielloin tai käskyin tai – mikä on yleensä tehokkaampaa – välillisesti ohjaamalla tai kannustamalla talousyksiköiden toimintaa
haluttuun suuntaan.
Verotusta koskevat säännökset muodostavat huomattavan osan
julkisen vallan talouspoliittisista välineistä. Näillä säännöksillä on
aina myös talousyksiköiden käyttäytymiseen ja sitä kautta koko
kansantalouteen kohdistuvia vaikutuksia, vaikka taloudellisia tavoitteita ei olisikaan nimenomaan ajateltu verosäännöksiä laadittaessa. Verotushan vaikuttaa suoranaisesti tulonjakoon yhteiskunnassa (esim. progressiivinen tulovero). Verotusta voidaan käyttää
myös suhdannepolitiikan keinona pyrittäessä kokonaistaloudellisen tasapainon ylläpitämiseen. Verotuksella voidaan lisäksi ohjata
yhteiskunnan tuotantovoimia eri kohteisiin. Valtion ja kuntien verotulojen määrästä riippuu osaksi, millä tavoin tuotantovoimat jakaantuvat yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Verojärjestelmän
rakenne, lähinnä se, mistä lähteistä verot kannetaan, vaikuttaa taas
talousyksikköjen investointikohteiden valintaan.”273
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Elinkeinotulojen verotuksen muutos sisältyi Koiviston hallituksen
ohjelmaan v. 1968 ja se myös toteutui. Jo tässä ohjelmassa kiirehditään valmisteluja liikevaihtoverotuksen uudistamiseksi, koska järjestelmä tuotantopanosten epätäydellisistä vähennysoikeuksista johtuen
oli osittain kumulatiivinen. Myös Karjalaisen v. 1970 hallitusohjelma
toi esiin siirtymisen lisäarvonverotukseen, kuten arvonlisäverojärjestelmää tuolloin nimitettiin. Liikevaihtoverotuksen epäkohtien poistamistavoite oli myös Sorsan hallitusohjelmassa v. 1972. Siirtyminen
arvonlisäverotukseen toteutui lopulta v. 1994. Tosin jo aikaisemmin
oli osittaiskorjauksin (mm. investointien vähennysoikeuksia lisäämällä) siirrytty tätä kohti, joskin samalla järjestelmä oli myös monimutkaistunut.
Tuloverotuksen työnteon kannusteita vähentävästä vaikutuksesta
alettiin keskustella jo 1960-luvulla, kun silloinen aviopuolisoiden
yhteisverotus johti korkeisiin rajaveroprosentteihin. Paasion v. 1966
hallitusohjelmassa luvattiinkin oikaista tämän verotuksen epäkohdat
ja asia on esillä myös v. 1970 hallitusohjelmassa. Myös v. 1972 hallitus ilmoitti kiirehtivänsä tuloverouudistuksen valmistelua ja poistavansa aviopuolisoiden yhteisverotuksen haitat. Yhteisverotuksen
poisto toteutui v. 1976.
Miettusen hallitus muotoili ohjelmassaan v. 1975 veropoliittiset tavoitteensa hyvin yleisesti ilmoittaen pyrkivänsä selvittämään mm.
välillisen ja välittömän verotuksen keskinäisen suhteen. Mitään merkittäviä konkreettisia verorakenteeseen kohdistuvia toimia ei kuitenkaan esitetty. Eräs merkittävä muutos näihin aikoihin kuitenkin
tapahtui. Kun kotitalouksien tuloverorasituksen oli sallittu pitkään
nousta sitä kautta, että veroasteikkoja ei tarkistettu, vaikka inflaatio ja tulojen nousu kohottivat rajaveroasteita, niin tuloverotuksen
inflaatiotarkistukset tulivat pysyväksi osaksi veropolitiikkaa.
Bruttoveroaste oli ollut 1960-luvun alusta alkaen trendinomaisessa
nousussa oltuaan 1950-luvulla suhteellisen vakaa. Samalla myös
verorakenne oli alkanut muuttua välittömien verojen suuntaan. Reino Hjerppen mukaan tuloveron nousuun vielä tällöin suhtauduttiin
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yleisesti myönteisemmin kuin liikevaihtoveron korotukseen.274 Kun
Sorsan hallitus asetti v. 1977 tavoitteekseen veroasteen pitämisen vakaana, ei verotuksen rakenteeseen kiinnitetty erityistä huomiota.
Verojärjestelmään kohdistuva mielenkiinto oli verrattain pieni Koiviston v. 1979 hallitusohjelmassa ja aleni edelleen Sorsan hallituksen ohjelmassa v. 1983. Vuoden 1975 jälkeen kymmeneen vuoteen ei
verotuksessa toteutettu mitään merkittävää rakennemuutosta, vaikka
Lasse Aarnion mukaan veropolitiikka eräiltä osin periaatteellisestikin poikkesi aikaisemmasta. Tällaisina Aarnio piti paitsi v. 1977
lähtien kotitalouksien tulo- ja varallisuusverotuksessa toteutettuja
inflaatiotarkistuksia myös 1970-luvun loppupuolen toimia, joilla verotuksen painopistettä alettiin siirtää tuloverotuksesta välilliseen verotukseen.275
Käytännössä tämänsuuntaista muutosta toteutettiin mm. siten, että
liikevaihtoveroprosentti, joka 1970-luvun alussa oli 11, oli 1970- ja
1980-luvun vaihteessa 14, vuosikymmenen puolivälissä 16 ja lopussa 17. Tämä indikoi ajattelun nopeaa muutosta siihen suuntaan, että
verotuksen painopistettä tuli siirtää yhä enemmän välilliseen verotukseen. Matti Tuomala totesi artikkelissaan v. 1985, että yksimielisyys
verotuksen painopisteen siirtämisestä välillisten verojen suuntaan on
ollut hämmästyttävän suurta.276
Verouudistusten aika
1980-luvun alusta lähtien verouudistus sai keskeisen aseman poliittisissa keskusteluissa monissa maissa. Tuloverotus oli monissa teollistuneissa maissa ajautunut kriisitilaan: muodolliset verokannat olivat
hyvin korkeita ja veropohja oli rapautunut lukuisten verohuojennusten seurauksena. Tuloksena oli sekava järjestelmä, jota arvosteltiin
siitä, että verorasitus jakaantui epäoikeudenmukaisesti, hallinnolliset
kustannukset olivat kohtuuttoman korkeat ja sekä kokonaistaloudel274
275
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linen että ohjausvaikutuksellinen tehokkuus oli epätyydyttävä.277 Tikan mukaan kansainväliseen kehitykseen vaikutti erityisesti Yhdysvaltain verouudistus, joka osoitti uudistuskehityksen suunnan kohti
alempia verokantoja, laajempaa veropohjaa ja suurempaa neutraalisuutta. Tavoitteena oli vähentää verotuksesta johtuvia vinoutumia
markkinoiden toiminnassa sekä supistaa verotuksen ohjaavuutta yritysten ja kotitalouksien päätöksiin.
Verouudistuksiin vaikutti se uusi painotus, joka pantiin kestävälle ei-inflatoriselle makrotalouspolitiikalle ja rakenneuudistuksille,
joiden tarkoituksena oli parantaa markkinoiden tehokkuutta. Verouudistuksilla pyrittiin paitsi laajentamaan veropohjaa ja alentamaan
veroperusteita myös siirtämään osa verorasituksesta kohti laajapohjaisia kulutusveroja sekä sosiaaliturvamaksuja. Näiden ajatusten tuloa Suomeen edisti se, että OECD otti rakenneuudistusprojektissaan
tehtäväkseen myös jäsenmaissa tehtävien verouudistusten tukemisen
ja seurannan.
Laaja kiinnostus verouudistuksiin OECD-maissa heijasti huolta siitä,
että olemassaolleet verorakenteet eivät vain aiheuttaneet suuria kustannuksia yhteiskunnille vinouttamalla taloudellisia päätöksiä, vaan
että ne olivat myös epäoikeudenmukaisia, tarpeettoman monimutkaisia ja mahdollistivat verojen välttämisen ja veronkierron. Epäoikeudenmukaisuutta oli kahdenlaista: samanlaisissa olosuhteissa eläviä
henkilöitä käsiteltiin eri tavoin, kun taas verotuksen progressiivisuudesta huolimatta tosiasiassa tapahtui hyvin vähän tulojen uudelleenjakoa. Näitä huolia korosti verotuksen kiristymistrendi useimmissa
maissa. Lisäksi jo korkeiden verojen ja hyvin vinouttavien verojärjestelmien yhdistelmä teki vaikeaksi lisätä verotuloja budjettiongelmien
helpottamiseksi siellä, missä se oli tarpeen. Lisäsyynä verotukseen
syntyneeseen mielenkiintoon oli, että se mahdollisesti oli lisännyt talouden rakenteellisia jäykkyyksiä.
Verotuksen uudistaminen ei kuitenkaan osoittautunut helpoksi. Hallituksilla oli vaikeuksia muodostaa selkeitä strategioita, sillä eri osapuolilla oli erilaisia odotuksia uudistusten tavoitteista ja esim. vero277
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järjestelmän käytöstä muuhun kuin verotuottojen hankkimiseen. Oli
olemassa poliittisia ja käytännön rajoituksia muutosten toteuttamiseen. Makrotaloudellinen ympäristö (ja erityisesti myös kansainväliset näkökohdat) vaikuttivat uudistusten onnistumiseen.278
Myös Suomessa keskustelu välittömän verotuksen uudistamistarpeesta lisääntyi 1980-luvun loppupuolella. Tuomalan mukaan tuloverotuksen ongelmia olivat erityisesti pääomatulojen kirjava verokohtelu
sekä tuloverotuksen pohjan voimakas kaventuminen. Tuloverotuksen
pohja oli kehittynyt sellaiseksi, että siinä oli sekä menoverotuksen
että tuloverotuksen piirteitä. Siitä oli tullut eräänlainen sekajärjestelmä, jota inflaatio oli vielä sotkenut. Julkisen vallan kasvanut verotulojen tarve oli vaatinut ylläpitämään kaventuneeseen veropohjaan
kohdistuneita korkeita veroasteita. Näistä osa oli tosin vain nimellisesti korkeita, mikä edelleen lisäsi järjestelmän mielivaltaisuutta.279
Vallinneiden verohelpotusten poistamisen ja vähennysten voimakkaan karsinnan arvioitiin tekevän verotuksen myös hallinnollisesti
helpommaksi. Erityisesti katsottiin horisontaalisen oikeudenmukaisuuden (samasta tulosta sama vero) toteutuvan tällaisen muutoksen
avulla. Silloinen tulovero verotti eri tulolajeja eri tavalla, mikä oli
vastoin horisontaalisen oikeudenmukaisuuden periaatetta. Kun laajennettu tulopohja ei vaatisi niin korkeita rajaveroja kuin voimassa
ollut järjestelmä, niin sen arvioitiin vähentävän korkeiden rajaverojen arvioituja haittavaikutuksia taloudelliseen käyttäytymiseen.280
Myös Suomessa syntyi voimakas kiinnostus verotuksen rakenteen
parantamiseen. Holkerin hallitus asetti v. 1987 tavoitteekseen (tuloverotuksen) kokonaisverouudistuksen toteuttamisen lähtökohtana eri
tulolajien yhtäläinen verottaminen. Uudistukseen sisältyi verokantojen alentamis- ja veropohjan laajentamistavoite kansainvälisen suuntauksen mukaisesti. Myös verotuksen neutraalisuuteen, vähennysjärjestelmän selkiyttämiseen sekä tulonsiirtojen ja verovähennysten yh278
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teensovittamiseen kiinnitettiin huomiota. Kokonaisverouudistuksen
tavoitteiden toteutumista haittasi jossain määrin se, että hallitusohjelmassa siihen liitettiin monia verokertymää ja tulonjakoa koskevia
reunaehtoja.
Hallitus ilmoitti yhtenäistävänsä myös omaisuustulojen verotuksen.
Verouudistuksen yhteydessä omaisuustulojen veropohjaa laajennettiin. Uudistuksen jälkeenkin omaisuustulojen verokohtelu jäi hyvin
vaihtelevaksi tavalla, mikä ei ollut perusteltavissa toimivien pääomamarkkinoiden ja voimavarojen kohdentumisen kannalta.281
Esiin tuotiin myös liikevaihtoverotuksen ongelmat. Verojärjestelmää alettiin uudistaa vastaamaan kansainvälistä käytäntöä. V. 1991
voimaantullut liikevaihtoverolaki rakentui entistä enemmän arvonlisäverotuksen periaatteille ja lisäsi huomattavasti tuotantopanosten
vähennysoikeuksia saattamalla tuotannollisia investointeja vähennyskelpoisiksi sekä ottamalla energiahyödykkeitä verotuksen piiriin
ja käyttäjälle vähennyskelpoisiksi.
Verorakenteen parantaminen korostui edelleen Ahon v. 1991 hallitusohjelmassa, ja verojärjestelmän kansainvälinen kilpailukyky tuli
kehittämisen tärkeäksi lähtökohdaksi kansainvälisen integraation
edetessä. Liikevaihtoverotuksessa todettiin siirryttävän arvonlisäverojärjestelmään. Lisäksi tuotiin esiin ympäristöverot. Tuloverotusta
haluttiin kehittää työntekoa, yrittämistä ja säästämistä edistävällä tavalla. Pääomatulojen verotuksen rakenne haluttiin uudistaa muiden
Pohjoismaiden tapaan. Yritysverotuksen veropohjaa haluttiin laajentaa ja yhteisöjen verokantaa alentaa.
Hallituskauden loppuun mennessä verojärjestelmän keskeiset osat
eli tuloverotus ja yleinen kulutusverotus oli uudistettu. Ansiotulojen
ja pääomatulojen verotus eriytettiin, sillä tuloverotuksessa siirryttiin
pääomatulojen ja yhteisöjen verottamiseen 25 prosentin suhteellisella verokannalla ansiotulojen jäädessä progressiivisen verotuksen
piiriin. Siten hylättiin 1980-luvun lopulla vahvasti esillä ollut ajatus verotuksen horisontaalisesta oikeudenmukaisuudesta (samasta
281
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tulosta sama vero). Esimerkiksi korkotulojen verotus tuli lieväksi
ansiotulojen verotukseen verrattuna. Tämä oli seurausta kansainvälisen integraation etenemisestä ja verokilpailun korostumisesta. Koska
sijoitusomaisuuden siirtäminen maasta toiseen oli tullut helpoksi, ei
vapaan verokilpailun oloissa ollut mielekästä kohdistaa ankaraa verotusta pääomatuloihin.282
Yleisessä kulutusverotuksessa siirryttiin lopulta v. 1994 liikevaihtoverotuksesta arvonlisäverotukseen veroprosentin ollessa 22. Uudistuksen toteuttamisen taustasyynä oli se, että Suomen järjestelmä olisi yleiseurooppalaisen käytännön mukainen. EY-jäsenyyden eräänä
edellytyksenä oli, että jäsenverotuksen osana on arvonlisäverotus ja
tämän tulee vastata veropohjan laajuuden ja muun rakenteensa osalta
EY:n arvonlisäveroa koskevaa direktiiviä. Tällöin laajennettiin veropohjaa huomattavasti (rakennustoimintaan ja palveluihin) ja lisättiin
vähennysoikeuksia. Tämän jälkeen kulutusverotus peitti periaatteessa kaiken tavaroiden ja palvelujen kulutuksen. Poikkeukseksi jäivät
kuitenkin mm. terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut sekä pankki- ja
vakuutuspalvelut. Veropohjan laajentamisen seurauksena verovelvollisten määrä kohosi yli kolminkertaiseksi.
Laman seurauksena verotus kiristyi 1990-luvun alkupuolella mittavista julkisen talouden säästöohjelmista huolimatta. Kun samaan aikaan työttömyys oli kasvanut erittäin suureksi, alettiin keskustelussa
yhä enemmän kiinnittää huomiota työllistämisen kustannuksiin ja
edelleen verotuksen vaikutuksiin siihen, ns. verokiilaan. Tällä mitataan eroa työnantajalle koituvien työvoimakustannusten ja työntekijän käteen jäävän tulon välillä283. Mitä korkeampi verokiila on, sitä
pienempää on verotuksen kannustavuus työntekoon. Verokiila kasvoi
282

283
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vuosikymmenen alkupuoliskolla runsaasta 45 prosentista noin 5 prosenttiyksikköä. Suurtyöttömyydestä huolimatta verotuksen rakenne
muuttui siten yhä vähemmän työn tekemistä ja työn teettämistä suosivaksi.284
Lipposen v. 1995 hallitusohjelmassa korostettiinkin verotuksen rakenteen muuttamista työn tekemistä ja työn teettämistä suosivaksi
ja siinä todettiin ansiotulojen verotusta kevennettävän huomattavasti vaalikauden aikana. Sen sijaan pääoma-, yhteisö- ja korkotulojen
verotuksessa peräydyttiin edellisen hallituksen linjasta nostamalla
verokantaa, joskin hyvin lievästi. Myös tämä hallitus korosti ympäristöverojen lisäämistä ja yleensä verotuksen painopisteen siirtämistä
välillisen verotuksen suuntaan.
1990-luvun alkupuolella ja itse asiassa jo 1980-luvun loppuvuosina veropolitiikassa oli alettu siirtyä varautumiseen ja sopeutumiseen
mahdolliseen Euroopan unionin jäsenyyteen, kuten valtiovarainministeriön vero-osaston ylijohtaja Lasse Arvela toteaa artikkelissaan
”EU:n vaikutus Suomen verotukseen”.285 Jäsenyyden verojärjestelmälle asettamat vaatimukset koskivat lähinnä välillistä verotusta.
Paljon keskeisempi asia oli kuitenkin se, että talouksien avautuessa
verotuksen tavoitteeksi alkoi yhä selkeämmin muodostua kansainvälisesti kilpailukykyinen verorakenne. Tämä tarkoitti sitä, ettei mikään yksittäinen veromuoto tai järjestelmä kokonaisuudessaan saisi
johtaa kansantalouden voimavarojen kohdentumiseen kansainvälistä kilpailukykyä heikentävällä tai kansantalouden tervettä toimintaa
haittaavalla tavalla.
Kilpailukykyinen verojärjestelmä ei aiheuta pääomien tai työvoiman
maastapakoa. Siten katsottiin tärkeäksi, ettei esim. tuloverotus ole
tuntuvasti ankarampaa kuin naapurimaissa, joiden kanssa työmarkkinat ovat yhteiset. Erityisesti pidettiin tärkeänä, että helposti liikuteltavien pääomavirtojen kuten pääomatulojen verotus on kohtuullisella
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kansainvälisellä tasolla, kuten edellä todettiin. Sama koskee yritysten
ja niiden omistajien verotusta.286
EU:ssa ei kuitenkaan verotuksen harmonisoinnissa vielä ollut edetty
pitkälle, pisimmälle oltiin menty arvonlisäverotuksessa. Kansainväliset vaikutukset Suomen verotukseen tulivat markkinavoimiin perustuvien kansainvälisten rajoitteiden kautta. Erityisen voimakkaina
nämä kohdistuivat pieniin valtioihin, joiden talous oli avoin. Globaaleissa oloissa talouden menestyminen edellytti, että se on pääomalle
kilpailukykyinen sijoittumiskohde ja työvoimalle kilpailukykyinen
asuinpaikka. Kummassakin suhteessa verotuksella oli oma merkityksensä.287
***
Veropolitiikan suuntalinjat paljastuvat tarkasteltaessa tärkeimpiä
veroja erikseen. Kotitalouksien tuloverotuksen annettiin kasvaa
1970-luvun puoliväliin saakka, kun inflaatiotarkistukset jätettiin tekemättä. Tämä oli helpoin tapa hankkia valtiolle lisätuloja, kun veroja ei tarvinnut erikseen korottaa. Kritiikin vähitellen yltyessä tästä oli
luovuttava ja inflaatiotarkistukset tulivat jäädäkseen.
Yhdessä jatkuvasti kasvavien sosiaaliturvamaksujen kanssa rajaveroasteet muodostuivat 1980-luvun lopulla korkeiksi. Karsimalla laajaksi tulleita vähennyksiä verotuksen tulopohja laajeni, jolloin myös
veroasteikkoja voitiin alentaa. Tätä kautta voitiin vähentää myös
korkeista rajaveroasteista aiheutuvia kannusteongelmia. 1990-luvulla politiikan suunta kääntyi kohti kotitalouksien tuloverotuksen lieventämistä.
Yritysverotus oli tarkastelukauden alkupuolella poliittisista syistä
näennäisesti ankaraa, mutta taloudellisista syistä asiallisesti kevyt286
287
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tä laajoista vähennysoikeuksista johtuen. Järjestelmä suosi suuria
pääomavaltaisia yrityksiä, vinoutti yritysten investointeja ja haittasi
uuden yritystoiminnan syntymistä. Veroprosentin alentaminen ja vähennysjärjestelmien karsiminen vähensivät merkittävästi näitä epäkohtia.
Tarkastelukauden loppupuolella verotuksen painopiste siirtyi kohti välillistä verotusta. Siirtyminen entisestä liikevaihtoverotuksesta
nykyiseen arvonlisäverotukseen oli hyvin hidas prosessi. Se kuvaa
myös osaltaan harjoitetun veropolitiikan yleistä jähmeyttä. Kun veropoliittiset uudistukset koskettivat eri tavoin eri yhteiskuntaryhmien
suhteellisia etuja, kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta tarpeellisia
uudistuksia oli hyvin vaikea toteuttaa ja ne vaativat usein paljon aikaa.
4.4.8. Hallinnon kehittäminen
Hallinnon kehittämistä ei ole yleensä pidetty kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta keskeisenä lohkona eikä hallintokysymyksiä ole sen
yhteydessä paljon tarkasteltu. Hallintokoneiston muutosta leimasi
Temmeksen mukaan aina 1960-luvulle saakka varovainen maltillisuus, pidättäytyminen radikaaleista muutoksista ja virkamiesten
puolustuksellinen asenne ulkoisia muutoksia vastaan.288 Erityisesti
tarkastelujakson alussa kysymys oli suuressa määrin hallintovallan
käytöstä, minkä merkitys talouspolitiikan kannalta oli pieni.
Hallinnon kasvun kausi
1960-luvulla syntyi pyrkimyksiä lisätä talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa palvelevan päätöksenteon valmistelua, kuten edellä luvussa 4.1.
todettiin. Koiviston hallituksen ohjelmassa v. 1968 todettiin tarve
suunnitelmallisuuden lisäämiseksi valtiontaloudessa. Tämä kehitys
huipentui Karjalaisen ja Sorsan hallitusten ohjelmissa v. 1970 ja v.
1972, joissa korostetaan tarvetta tehostaa pitkän aikavälin yhteis288
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kuntapoliittista suunnittelua. Markku Temmes katsookin289, että v.
1967–75 tapahtui hallintokoneistomme ensimmäinen sodanjälkeinen
harppaus. Se toi hallintoon aikaisemmin tuntematonta teknokratiaa
kuten suunnittelutietoutta, automaattisen tietojenkäsittelyn ja ensimmäiset yritykset kehittää julkista johtamista liikkeenjohdolliseen
suuntaan.
Hyvinvointivaltion rakentamisen myötä hallintokoneisto ja sen tehtävät paisuivat nopeasti. Muutokset rakennettiin hallintokoneiston vanhojen rakenteiden ja järjestelmien varaan. Hallintouudistukset jäivät
jälkeen kehityksen muusta vauhdista. Ei kyetty riittävästi muuttamaan keskitettyä ja hallinnollista julkisen johtamisen traditiota ja byrokraattista hallintokulttuuria, vaikka monia hallintouudistuksia leimasi niiden aikaisempaa parempi kytkentä hallinnonalan palvelujen
kehitykseen. Valtiovarainministeriön silloisen palkkaosaston johtajan
Seppo Salmisen mukaan hallinto paisui myös siksi, että työvoiman
saanti hallintoon oli helppoa ja asenteet olivat sellaisia, ettei hallinnolle katsottu tarvittavan asettaa erityisiä tuottavuustavoitteita.290
Vaikka 1970-luvun puolivälin jälkeen mielenkiinto hallinnon kehittämiseen laantui, alettiin 1970-luvun lopulla eduskunnassa ja hallituksessa käydä keskustelua hallinnollisen byrokratian vähentämisestä.
1970-luvulla alettiin kiinnittää huomiota myös siihen, että julkisen
sektorin kasvu jatkuessaan veisi suuren osan työvoimavarojen lisäyksestä, mikä voisi vaikeuttaa muiden alojen kasvua.291 Kasvu- ja
rakennepolitiikan kannalta olikin merkittävää, että alettiin korostaa tarvetta kohottaa valtionhallinnon tuottavuutta ja palvelukykyä.
Merkittävää eteenpäinmenoa ei hallinnon uudistamisessa kuitenkaan
tapahtunut ennen 1980-luvun loppupuolta.
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Tähän kysymykseen kiinnitetään huomiota mm. eräissä Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa v. 1997 julkaistuissa kirjoituksissa teemasta ”Onko julkisen sektorin kasvu pysäytettävissä?”.
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Huomiota tehokkuuteen
Toinen harppaus hallinnon kehittämisessä tapahtui Temmeksen mukaan vuosina 1987–1995. Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987
korostui voimakkaasti tarve parantaa hallinnon tuottavuutta ja palvelukykyä. Ohjelmassa korostettiin hallinnon tuottavuuden ja palvelukyvyn ohella sen toimivuutta ja joustavuutta kaikilla hallinnon
tasoilla. Lisäksi haluttiin vahvistaa ministeriöiden asemaa oman hallinnonalansa yleisessä ohjaamisessa ja kehittämisessä. Myös ministeriöiden välinen ja ministeriöiden ja niiden alaisten keskusvirastojen
välinen työnjako ja tehtävät haluttiin tarkistaa ja selkeyttää.
Muutokseen oli monia syitä. Korkeaan verotukseen kohdistuva vastarinta oli lisääntynyt, mikä oli lisännyt tarvetta parantaa julkisen
sektorin toimintaa kaikilla lohkoilla. Vaikka hallinto edustaa vain
pientä osaa (esim. 1990-luvun puolivälissä runsaat 5 %) kaikista julkisyhteisöjen menoista, sen laajuus oli kuitenkin kasvanut ja sielläkin oli mahdollista saada aikaan huomattavia säästöjä. Tärkeä syy
oli kansainväliset vaikutteet. Vastaavat ongelmat olivat kärjistyneet
useissa maissa, mikä oli synnyttänyt mm. OECD:n puitteissa yhteistyötä ongelmien lievittämiseksi tarvittavien keinojen etsimiseksi.292
Alkaneelle uudistustyölle oli ominaista keskitetyn kehittämistyön
vähittäinen jäsentyminen erilaisiksi avainhankkeiksi ja poliittinen
ohjaus hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnan kautta. Uudistusaallossa toteutuneet keskeiset uudistukset olivat:293
– ajallisesti ensimmäisenä ja pioneerihankkeen roolissa muurinmurtajana toimi liikelaitosuudistus
– julkisen talouden ja valtio-kuntasuhteen kannalta merkittävä oli
valtionosuusuudistus, joka sen sisään rakennetun toimivallan hajautustavoitteen kautta mahdollisti kuntien hallinnon itsenäisen,
292
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Julkisen sektorin uudistuksen taustoja ja sisältöä käsittelee mm. Jan-Erik
Lanen artikkeli ”Public Sector Reform: Only Deregulation, Privatization and
Marketization?” kirjassa “Public Sector Reform. Rationale, Trends and Problems”
(1997).
Temmes 1994, 52.
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valtiollisesta ohjauksesta vapaamman kehittämisen
– perinteisen hallinnon johtamisen ja hallintokulttuurisen muutoksen kannalta kaikkein merkittävin oli tulosjohtamisuudistus.
Pentti Puoskarin mukaan uudistusten jälkiarvioinneissa on todettu,
että uudistustyön taustana ei ollut punnittua kehittämisstrategiaa.
Hillitön hallinnon kehittäminen jätti silti jälkeensä liudan valtionhallintoa ravistelleita muutoksia: toimintaa siirrettiin virastomuodosta
liikelaitoksiin, tulosohjauksen opit tulivat, jos ei nyt eläväksi käytännöksi, niin ainakin ulkokuoreksi virastojen ohjaukseen, ja yksityistämisen tiellä otettiin ensiaskeleita.294
Uudistusten yhteisenä piirteenä oli pyrkimys hajauttaa toimivaltaa
varsinaisesta palvelutuotannosta ja muusta julkisesta toiminnasta
vastaaville hallinnon tasoille ja vastuuorganisaatioille. Uudistuksilla pyrittiin lisäämään vastuuorganisaatioiden toiminnallista ja taloudellista autonomiaa. Kansantalouden ja valtiontalouden kannalta oli
tärkeää, että toiminnallinen ja taloudellinen vastuu lähentyivät toisiaan.
Uudistustyö jatkui seuraavienkin hallitusten aikana. Ahon hallituksen ohjelmassa v. 1991 kiinnitettiin erityistä huomiota hallinnon tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Lisäksi haluttiin arvioida julkisen ja
yksityisen sektorin välistä tehtäväjakoa palvelukyvyn ja taloudellisuuden perusteella. Keskushallintoa haluttiin supistaa mm. muuttamalla toiminnallisia keskusvirastoja liikelaitoksiksi ja lakkauttamalla
hallinnollisia keskusvirastoja. Uudistustyötä vauhditti laman myötä
vaikeutunut valtiontalouden tila, joka pakotti etsimään lisää säästöjä
ja tehokkuutta hallinnosta.
1980-luvun lopusta 1990-luvun puoliväliin mennessä noin kolmannes budjettisektorin piirissä työskennelleistä ihmisistä siirtyi markkinasektoriin liikelaitostamisen, yhtiöittämisen ja yksityistämisen
seurauksena. Tulokset näyttivät Erkki Virtasen mukaan lähes poik294

Puoskari 2002, 16.
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keuksetta hyviltä sekä palvelujen laadun että että niiden tuottamisen
tehokkuuden suhteen.295
Vuosikymmenen puoliväliin mennessä uudistukset oli pääosin toteutettu. Vuoden 1995 hallitus jatkoi edellisten hallitusten viitoittamaa
linjaa pyrkimällä hallinnon tehokkuuden, toimivuuden ja palvelukyvyn lisäämiseen. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuntien ja valtion
keskinäisiin suhteisiin. Yhteistyö EU:n kanssa alkoi myös asettaa
yhä enemmän uusia vaatimuksia hallinnolle.
***
Hallinnon kehittäminen voidaan kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta
jakaa kahteen jaksoon. Pääosa ajasta 1980-luvun loppupuolelle oli
hallinnon laajenemisen aikaa, jolloin kiinnitettiin jonkin verran huomiota myös hallinnon tuottavuuteen ja palvelukykyyn. Tämän jakson puoliväliin osui hallinnon kehittämisen ensimmäinen merkittävä
vaihe, jolloin siirryttiin hallintovaltiosta asiantuntijavaltion suuntaan.
1980-luvun loppupuolella alkanut kehitys merkitsi julkisen hallinnon
tehokkuuden ja toimivuuden sekä palvelukyvyn korostamista. Samansuuntainen ajattelu, jonka merkitystä laman aiheuttama julkisen
talouden rahoitusmahdollisuuksien kaventuminen vielä lisäsi, jatkui
tarkastelukauden loppuun saakka. Kehityksen seurauksena virastojen ja laitosten johdon vastuu ja mahdollisuudet niiden toiminnan ohjaamisessa lisääntyivät. 1990-luvun puoliväliin mennessä hallinto oli
muuttunut Temmeksen termein managerivaltioksi.296 Managerismin
tavoitteena oli minimoida julkisen sektorin eroa yksityiseen sektoriin
verrattuna. Julkisten palvelujen tuotannossa korostettiin hajautettua
tulosohjausta, virastojen ja laitosten autonomiaa, vastuuta asiakaskunnalle sekä markkinaohjauksen lisäämistä.

295
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Virtanen 1995, 268–269.
Temmes 1994, 47.
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4.4.9. Aluepolitiikka
Kaikella yhteiskunta- ja talouspolitiikalla on alueellinen ulottuvuutensa. Aluepolitiikkaa ei kuitenkaan tarkastelukautena yleensä kytketty kiinteäksi osaksi yleistä kasvu- ja rakennepolitiikan suunnittelua. Laadituissa kasvu- ja rakennepoliittisissa dokumenteissa aluepoliittisilla näkökohdilla ei useinkaan ollut kovinkaan merkittävää
painoa.
Kokonaisvaltaisen aluepolitiikan alku
Aluepolitiikan rooli alkoi korostua 1960-luvulla, jolloin mm. asetettiin kehitysalueiden neuvottelukunta, joka käynnisti työn aluepolitiikan uudistamiseksi ja tehostamiseksi. Silloista ajattelua kuvasi Auvo
Kiiskisen esitelmä Kansantaloudellisessa yhdistyksessä ”Suunnitelmallista aluepolitiikkaa kohti”,297 jossa todettiin mm. seuraavaa:
”Alueellinen ulottuvuus on pyritty viime aikoina ottamaan varsin
määrätietoisesti huomioon eri maiden yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja kehittämispolitiikassa. Suuntaus kohti kiinteämpää ja
koordinoidumpaa aluepolitiikkaa kohden tulee meilläkin olemaan
ilmeisenä kehityslinjana. Tällä hetkellä aluepoliittinen toimintamme on vielä melko vaatimattomasti ohjattua ja ohjelmoitua, mikä
sinänsä ei ole kummastuttavaa, koska ensimmäinen askel yhtenäisyyttä ja laaja-alaisuutta tavoittelevan aluepolitiikan suuntaan ei
meillä ole muutamaa vuotta vanhempi.” 298
”Aluepoliittisina tavoitteina tuodaan tavallisesti esille tehokkuus ja
tasaisuus. Tässä yhteydessä aluepolitiikan egalitaariset päämäärät
jäävät taustalle esittäytyen lähinnä vain tiettyinä talouspolitiikkaa
rajoittavina sivuehtoina. Kokonaistaloudelliseen tehokkuuskriteeriin pitäytyvänkin on valittaen kuitenkin todettava, että sijainti- ja

297
298

Kiiskinen 1968.
Mt. 181.
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aluetutkimuksen nykyvaiheessa arvioinnit ja johtopäätökset nojautuvat pakosta vielä melko epävarmalle pohjalle.” 299
”Aluepolitiikan ohjenuoraksi näyttää nykyisin yleisesti muodostuneen käsitys, että yhtäältä tungosalueet ja toisaalta alikehittyneet
vajaatyöllisyysalueet ovat merkkinä aktiivisten toimenpiteiden
tarpeesta puhtaasti kokonaistaloudellisen tehokkuudenkin kannalta.” 300
”Kokonaisvaltainen suunnittelu pystyy arvioimaan pitkän tähtäimen kasautumista sekä ottamaan huomioon myös sen aikaansaamat yhteiskustannukset aivan toiselta pohjalta kuin atomistinen
päätöksentekijä. Suunnittelua on kuitenkin sekä meillä että muualla leimannut pirstoutuneisuus erillisiin osatehtäviin kokonaishahmotusten ja –ajattelun kustannuksella.” 301
Aluepoliittinen aktivismi lisääntyi nopeasti seuraavina vuosina. Kuten luvussa 4.1.2. todettiin, poliittisella tasolla syntyi 1970-luvun
alussa pyrkimys laajaan yhteiskuntapoliittiseen suunnitteluun, joka
kattaisi myös alueellisen suunnittelun. Jo muutamassa vuodessa kävi
selväksi, että tällaista toimivaa suunnittelujärjestelmää oli mahdotonta rakentaa. Yleistä kasvu- ja rakennepolitiikkaa sekä aluepolitiikkaa
valmisteltiin tarkastelukautena pääsääntöisesti hallinnollisesti erillään. Lisäksi oli usein vaikea niveltää toisiinsa kokonaistason aluepoliittista valmistelua ja eri hallinnonaloilla tehtävää aluepoliittista
valmistelua. Talouspolitiikan kannalta ongelmana oli, että siinä käytettyihin tarkastelukehikkoihin ei sisältynyt alueellista ulottuvuutta.
Sen sijaan akateeminen Paavo Okon tutkimus ohjailevan aluepolitiikan teoriasta ja Suomen aluepolitiikasta arvioi aluepolitiikkaa osana
yleistä rakennepolitiikkaa. 302
299
300
301
302

Mt. 162.
Mt. 163.
Mt. 163.
Okko 1978. Hannu Tervo toteaa, että taloutta tutkivan tieteen kannalta sijaintikysymyksen tulisi olla tärkeä, mutta sitä se ei ole ollut. Kansantaloustieteessä talous
on ollut ikään kuin ruumiiton, vailla alueita ja kaupunkeja. …. Esimerkiksi sellaisista asioista kuin sijainnin roolista päätöksenteossa tai kaupungistumisen syistä
taloustiede on ollut hiljaa. Alue- ja sijaintikysymyksiä on tutkittu ennen kaikkea
”regional science”-yhteisössä, joka tosin valtaosaltaan on koostunut taloustieteen
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Aluepolitiikan suunnan vaihteluilla oli hallitusohjelmien painotuksista päätellen kuitenkin yhteys kasvu- ja rakennepolitiikan suunnan
vaihteluihin. Aluepolitiikalla pyrittiin ensi sijassa edistämään taantuvien alueiden elinkeinoelämää ja hidastamaan muuttoliikettä. Siten
sen avulla pyrittiin tapahtumassa olevien muutosten hidastamiseen.
Rakennepoliittisesti aluepolitiikkaa perusteltiin sillä, että muuttoliike jatkuessaan alentaisi olemassaolevan infrastruktuurin käyttöastetta poismuuttoalueilla ja vaatisi uuden infrastruktuurin rakentamista
kasvualueilla.
Aluepolitiikka ei pystynyt estämään markkinavoimien vaikutuksesta tapahtunutta tuotannon keskittymistä eteläiseen Suomeen. Hannu
Tervo toteaa, että alueellinen kehitys pyrkii etenemään keskittävästi
alkutuotannon merkityksen väistyessä. Keskittyvän kehityksen taustalla ovat itseään vahvistavat voimat, joiden seurauksena kehitys liikkeelle lähdettyään etenee nopeasti. Kehityksen luonnollisena lopputuloksena on muutaman vahvan alueen muodostama talous. Yritykset haluavat keskittää tuotantotoimintansa lähelle markkinoita, mutta
pääsy markkinoille on parhainta siellä, missä muutkin yritykset sijaitsevat. Taustalla vaikuttavat skaalahyödyt, kuljetuskustannukset ja
markkinoiden kokovaikutukset.303
Aluepolitiikan vaiheet
Suomalaisen aluekehityksen historia on esitetty tiivistetysti oheisessa Sari Pekkalan laatimassa taulukossa, jota käytetään seuraavassa
hallitusohjelmien ohella taustana tarkasteltaessa aluepolitiikan linjauksia.304

303
304

koulutuksen saaneista tutkijoista. Tervon mukaan kansantaloustiede on löytänyt
alueet vasta 1990-luvulla. (Tosin tästä voidaan olla eri mieltä viitaten Kiiskisen
siteeramaan kirjallisuuteen, Paavo Okon tutkimukseen ja muuhun 1960- ja 1970lukujen kirjallisuuteen). Tervo 2000, 6–10.
Tervo 2000, 8–9.
Taulukko on Pekkalan artikkelista ”Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960–1998”
(Pekkala 2000, 11–18).
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Vaikka talouspoliittisia ratkaisuja tehtäessä oli jo aikaisemminkin
kiinnitetty erityistä huomiota alityöllisyysalueiden ongelmiin ja suunnattu valtion teollisuus- ja muita investointeja erityisesti kehitysalueille, ensimmäiset varsinaiset aluepoliittiset lait säädettiin v. 1966.
Pyrkimyksenä oli lisätä taloudellista aktiviteettia syrjäseuduilla sekä
säilyttää tyydyttävät elinolot ja työllistymismahdollisuudet kaikilla
alueilla. Politiikan voimistumiselle edelleen oli pontimena maatalouden ongelmien kärjistyminen 1960-luvun lopulla ja samaan aikaan
voimistunut maastamuutto. Aluepolitiikka alkoi siten kehitysaluepolitiikkana, jonka edistämiseksi Karjalaisen hallituksen ohjelmassa v.
1970 esitettiin monenlaisia toimenpiteitä, mm. kehitysaluerahaston
perustamista, mikä tapahtuikin seuraavana vuonna. Tällä tähdättiin
erityisesti kehitysalueiden teollistamiseen.
T aulukko 4.3.

Suomalaisen aluekehityksen historia

1960-luku
Yleinen
Epätasainen
aluetaloudellinen aluekehitys ja
kehitys
suuret al.
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1980-luku
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pysyvät
ennallaan.
Keskittävä
aluekehitys

Toimialarakenne

Maataloussektori Voimakas
kutistuu
rak.muutos
jatkuu

Teollisuuden
kasvu hidastuu
keskusalueilla

Korkean tekn.
yritykset
keskittyvät
alueellisesti

Muuttoliike

”Suuren
muuton”
aikakausi

Muuttoliike
alkaa hidastua

Koulutetut
muuttavat pois
syrjäseuduilta

Laman
jälkeinen
muuttobuumi

Aluepolitiikka

Virallinen
aluepolitiikka
alkaa 1966

Aluenäkökulma Alueongelmien EU määrittää
kaikissa
kirjo kasvaa
aluepolitiikan
poliittisissa
1994 alkaen
päätöksissä

Kehitysal.
teollistaminen
painopisteenä

”Suuri
aluepolitiikka”
ja
aluesuunnittelu
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Teknologian ja
innovaatioiden
rooli korostuu

Ohjelmaperusteinen
aluepolitiikka
EU:n tukialueet

Sorsan hallituksen ohjelmassa v. 1972 aluepolitiikka haluttiin nähdä koko maata koskevana ja todettiin aloitettavan valtakunnallisen
aluepoliittisen kokonaisohjelman laatiminen, jossa asetetaan mm.
alueelliset väestö- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet. Ohjelmassa haluttiin myös selvittää sekä yksityisen että julkisen teollisuuden sijoituspolitiikan perusteet ottaen huomioon erityisesti kehitysalueiden
teollistamistarve ja tarve helpottaa maan eteläosiin kohdistuvaa teollistumispainetta. Ohjelmassa tuli esiin myös kasvukeskusajattelu. V.
1974 tuli voimaan sijainninohjausjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli
yksityisen ja julkisen sektorin yritysten, palvelujen ja muun tuotannon sijainnin ohjaaminen yleisen edun mukaisesti. Pääkaupunkiseudun arvioitiin kasvavan liiallisesti ja pääkaupunkiseudun epätervettä
kasvua haluttiin rajoittaa. Hallitusohjelman laatijoiden usko valtiovallan vaikutusmahdollisuuksiin oli vahva.305
Miettusen hallituksen ohjelmassa v. 1975 painotettiin uudelleen kehitysalueiden asemaa. Hallitus ilmoitti vahvistavansa aluepoliittisen
lainsäädännön edellyttämät alueelliset väestö- ja työpaikkatavoitteet
ja valmistelevansa keinot niiden toteuttamiseksi. Keinoina mainittiin
sijainninohjauksen tehostaminen, sijainninrajoitusjärjestelmän luominen sekä hallinnon hajasijoitus.
1970-luvun alkupuolen aluepoliittiset tavoitteet osoittautuivat epärealistisiksi mm. siksi, että valtiovallan mahdollisuudet vaikuttaa talouden kehitykseen yliarvioitiin. Jo tuohon aikaan talouden luonnollinen
alueellinen keskittymispyrkimys oli verrattain voimakas eikä sellaisten keinojen käyttö ollut mahdollista, että tavoitteet olisivat toteutuneet. Maan sisäinen muuttoliike säilyi suurena, joskin se hidastui
1970-luvun jälkipuoliskolla. Sen sijaan elinolosuhteet eri alueilla tasoittuivat hyvinvointivaltion luomiseen liittyvien tulonsiirtojen kasvun vuoksi.306
Koiviston hallituksen ohjelmassa v. 1979 korostettiin alueellisten kehityserojen tasoittamista ja todettiin, että laaditaan esitys aluepoliittiseksi lainsäädännöksi 1980-lukua varten. Sijainninohjausta haluttiin
305
306

Vrt. Kalevi Sorsan kommentti luvussa 4.1.3. s. 77.
Pekkala 2000, 12.
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jatkaa ja kehittää. Vuoden 1983 hallitusohjelmassa tuotiin esiin myös
taantuvien teollisuuspaikkakuntien ongelmat. Aluepolitiikalle hallitusohjelmissa annetun painon perusteella voidaan päätellä, että mielenkiinto aluepolitiikkaan väheni 1980-luvulla. Kuitenkin 1980-luvulla muuttoliikkeen rakenne alkoi muuttua niin, että muuttajat olivat
nuoria, hyvin koulutettuja henkilöitä, jotka etsivät kaupungeista töitä
ja korkeaa tulotasoa.307 Tämä alkoi kärjistää edelleen syrjäseutujen
ongelmia.
Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987 painopiste aluepolitiikassa
siirtyi. Kehitysalueiden ulkopuolisten alueiden kehittyminen sai aikaisempaa enemmän huomiota, kun teollisuuden rakennemuutos oli
aiheuttanut ongelmia näillä alueilla. Tässä tarkoituksessa teollisten
ongelma-alueiden asemaa haluttiin parantaa myös kehitysalueiden
ulkopuolella, kehitysaluerahaston toiminta-aluetta haluttiin laajentaa ja yhteiskunnallisia palveluja kehittää maan väkirikkaissa osissa.
Alueellisen tuen painopistettä haluttiin siirtää koulutukseen, osaamiseen ja tietotaitoon.
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa alueiden oman aktiivisuuden lisääntymistä alettiin pitää yhä tärkeämpänä.308 Ahon hallituksen ohjelmassa v. 1991 kehitysalueet saivat taas enemmän huomiota keskustapuolueen tultua johtavaksi hallituspuolueeksi. Kehitysalueiden
tuotantorakenteen monipuolistamiseksi ja kasvuongelmista kärsivien
paikkakuntien tilanteen helpottamiseksi tuli kannustaa taloudellisen
toiminnan sijoittumista kehitysalueille. Maakunta- ja aluekeskuksista
haluttiin kehittää kilpailukykyisiä osaamiskeskuksia. Aluepolitiikan
vaikuttavuutta haluttiin lisätä supistamalla tukialueiden määrää ja
laajuutta sekä kohdistamalla tukitoimenpiteet vaikeimmille alueille.
Lipposen hallituksen ohjelmassa v. 1995 painotus taas muuttui, sillä
siinä haluttiin tukea vahvojen kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisten kasvukeskusten luomista. Ensi kertaa mainitaan myös kaupunkipolitiikka kuitenkin sen sisältöä määrittämättä. Muutoin tämä
ohjelma korosti erityisesti aluehallinnon parantamista ja siirtymistä
307
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resurssi- ja hallintokeskeisestä, tukialueisiin sidotusta aluepolitiikasta voimavarojen kohdentamisessa tarve- ja tavoitekeskeiseen politiikkaan. Aluekehityksen painopisteitä olivat uusien yritysten luominen
sekä verkostoyhteistyön vahvistaminen. Vuosikymmenen puolivälistä lähtien myös EU-jäsenyys toi uusia piirteitä aluepolitiikkaan.
***
Aluepolitiikassa voidaan siten tarkastelujaksona havaita monia vaiheita. 1960-luvulla politiikka koostui monista erillisistä toimenpiteistä eikä niinkään kokonaisvaltaisesta politiikasta. 1970-luvun alussa
(kehitys)aluepolitiikalle pantiin erityisen paljon painoa. Asteittain
kehitysaluepolitiikan paino alkoi vähentyä ja kehitysalueiden ulkopuolisten ongelma-alueiden paino kasvoi. Kehitys ei kuitenkaan ollut
suoraviivaista, sillä keskustapuolueen ollessa hallituksessa kehitysalueiden paino koheni. Vuosien 1987–1995 poliittiset muutokset näkyvätkin hallitusohjelmien aluepoliittisissa osissa. Vuosikymmenen
puolivälistä alkaen EU alkoi määrittää aluepolitiikan suuntaa.
4.4.10. Ympäristöpolitiikka
Maailmansodan jälkeen talouden kasvu oli talouspolitiikan tavoitteena niin markkinatalousmaissa kuin sosialistisissa maissa eikä kasvun
ja ympäristön välisiin riippuvuuksiin kiinnitetty paljonkaan huomiota. Kasvun ympäristövaikutukset alkoivat saada huomiota 1960-luvulla. Myös Suomessa ryhdyttiin toimenpiteisiin ympäristön heikkenemisen ehkäisemiseksi.
Huomiota paikallisiin ympäristöongelmiin
Vesilaki tuli voimaan ja vesiensuojeluhallinto aloitti toimintansa
1960-luvun alkuvuosina. Tämän seurauksena jo 1970-luvun alkupuolella siihen asti kasvanut vesistöihin johdettu teollisuuden jätevesikuormitus kääntyi laskuun.
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Jo 1960-luvun aikana ympäristönsuojelussa otettiin esille ”saastuttaja maksaa” -periaate OECD:n suosituksen pohjalta. Tavoitteena oli,
että OECD:n jäsenmaat eivät keskinäisessä kaupassaan kävisi hintakilpailua ympäristön kustannuksella. Toisaalta kuitenkin ajateltiin,
että pelkästään markkinavoimien avulla ei voida toteuttaa riittävää
ympäristönsuojelua. Tuolloin talouspolitiikassa ei kuitenkaan kovin
paljon suunnattu mielenkiintoa ympäristönsuojeluun. Ympäristöä
tarkasteltiin vielä 1970-luvullakin enemmänkin luonnonvarojen riittävyyden kannalta.309
Ympäristökysymykset tulivat hallitusohjelmiin v. 1970, jolloin todettiin ryhdyttävän tehostamaan ympäristön suojelua perustamalla
erityinen ympäristönsuojeluvirasto ja sen yhteyteen ympäristönsuojeluneuvottelukunta. Tällöin haluttiin tutkia myös valmisteveron säätämistä ympäristöä saastuttaville tuotteille.
Sorsan hallituksen ohjelma v. 1972 halusi edelleen parantaa ympäristönsuojelun vaatimusten huomioon ottamista yleisessä yhteiskuntapolitiikassa kehittämällä edelleen hallintoa. Ympäristönsuojelua
varten haluttiin myös luoda tehokas rahoitusjärjestelmä sekä säätää
useita lähinnä paikallisten ympäristöongelmien torjumiseen tarkoitettuja lakeja.
Tärkeänä herätteenä ympäristökysymysten korostumiselle oli Tukholman ympäristökokouksessa v. 1972 esitelty ns. Rooman klubin
raportti, joka toi voimakkaasti esiin luonnonvarojen ja ympäristön
kasvulle asettamia rajoja.310 Mm. tämä vaikutti kansainväliseen keskusteluun ympäristökysymyksistä ja välillisesti myös ympäristöajatteluun Suomessa.
Tämän jälkeen mielenkiinto ympäristöpolitiikan kehittämiseen väheni hallitusohjelmissa. Tilanteeseen saattoi vaikuttaa taloudellisten
ongelmien kärjistyminen. Muutoin mielenkiinto ympäristökysymyksiin säilyi suurena. Ympäristöasioiden aseman korostumista osoitti
se, että ympäristöministeriö perustettiin v. 1983, joskin vesihallitus
309
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Esim. Taloudellinen suunnittelukeskus 1977.
Meadows ym. 1972.
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jäi vielä muutamiksi vuosiksi maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen. Saman vuoden hallitusohjelmassa kiinnitettiin huomiota
myös rakennettuun ympäristöön. Lainsäädäntöä haluttiin monin tavoin kehittää ja ilmansuojelun edistymistä haluttiin seurata erityisesti rikkipäästöjen osalta. Kiinnostus kohdistui vielä tässä ohjelmassa
lähinnä paikallisiin ympäristöongelmiin.
Talouspolitiikan valmistelussa mielenkiinto ympäristökysymyksiin
alkoi myös lisääntyä ja suhtautuminen muuttua. Taloudellinen suunnittelukeskus arvioi raportissaan v. 1981311, että ympäristönsuojelutoimet hidastavat todennäköisesti lyhyen ajan taloudellista kasvua,
kun taas pitkän ajan kasvun mahdollisuudet ja väestön hyvinvointi
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä voivat niiden ansiosta parantua.
Globaalien ympäristöongelmien korostuminen
Kansainvälinen yhteistyö ympäristökysymyksissä lisääntyi 1980-luvulla voimakkaasti. YK:n asettaman ympäristön ja kehityksen maailmankomission eli ns. Brundtlandin komission v. 1985 valmistuneen
raportin312 johtopäätös oli, että ympäristön saastuminen ja luonnonvarojen väheneminen olivat edenneet jo niin pitkälle, että ihmiskunnan
taloudellinen, sosiaalinen ja tekninen kehitys oli vaarassa. Komission mukaan oli päästävä kestävään kehitykseen, jossa nykyiset sukupolvet eivät veisi tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta työskennellä
ja elää puhtaassa ympäristössä. Taloudellinen kasvu oli tarpeellista
etenkin kehitysmaissa köyhyyden vähentämiseksi, mutta myös teollisuusmaissa. Oli kuitenkin kehitettävä taloudellisempia tuotantotapoja sekä säästettävä energiaa ja luonnonvaroja.313 Samoin alettiin
ajatella, että ilman kaikkia maita sitovia kansainvälisiä sopimuksia
globaalien ympäristöongelmien ratkaisu saattaa olla mahdotonta.
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Taloudellinen suunnittelukeskus 1981, 63.
Brundtland 1987.
Brundtlandin komissio määritteli kestävän kehityksen seuraavasti: Meeting the
needs of the present without compromizing the ability of future generations meet
their own needs.
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Myös talouspolitiikassa ympäristökysymykset nähtiin osin positiivisemmassa valossa kuin 1960–70-luvuilla. OECD:ssä laaditun Nicolaisenin, Deanin ja Hoellerin tutkimuksen mukaan harvat tutkimuksen
valmistumisaikaan v. 1991 hyväksyivät näkemyksen, että maailmantalous on menossa kohti luonnonvarakriisiä, vaikka 1960- ja 1970-luvuilla keskusteltiin paljon luonnonvarojen globaalista niukkuudesta.
Nicolaisenin ym. mukaan talouspolitiikan lisääntynyt mielenkiinto
ympäristökysymyksiin voidaan johtaa mm. kasvaneeseen tietoisuuteen, että ympäristökysymyksillä on tärkeitä taloudellisia ulottuvuuksia, jotka on otettava esille, jotta voitaisiin edistää sosiaalista
hyvinvointia. On tunnistettava, että maksuilla ja muilla taloudellisilla
keinoilla, joilla on suuria vaikutuksia makrotalouteen ja talouksien
rakenteeseen, on todennäköisesti avainrooli tässä prosessissa.314
Suomessakin hyväksyttiin suhteellisen nopeasti ajatus, että taloudellinen toiminta ja ympäristö kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa ja että
taloudellisen kasvun on oltava myös ympäristön kannalta kestävää.
Holkerin hallituksen ohjelman lähtökohtana v. 1987 olivatkin jo globaalit ympäristöongelmat sekä pyrkimykset voimistaa kansainvälistä
yhteistyötä ympäristönsuojelun alalla. Erityisesti ilmansuojelu sai
ohjelmassa paljon painoa. Ympäristönsuojelua edistävinä toimenpiteinä tuotiin esiin mm. erilaiset lupajärjestelmät, ympäristörikoksilla
aiheutettujen vahinkojen korvausjärjestelmä, toimenpiteet päästöjen
vähentämiseksi, kansainväliset sopimukset, verotukselliset keinot
ympäristönsuojeluinvestointien edistämiseksi sekä ympäristötutkimuksen edistäminen. Myös luonnonsuojelualueiden hankintaa haluttiin edistää.
Vuonna 1989 mietintönsä jättänyt ympäristötalouskomitea esitti verotuksen kohdentamista entistä enemmän ympäristölle haitallisen
toiminnan ja ympäristökuormituksen suuntaan. Se ehdotti myös, että
alettaisiin selvittää tarkemmin verojen ja maksujen käyttöönottoa
ympäristönsuojelun ohjauksessa.315
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Nicolaisen ym. 1991, 8.
Komiteanmietintö 1989:18.
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Ahon hallituksen ohjelmassa v. 1991 lähtökohtana oli kestävän kehityksen käsite, jonka mukaan hallituksen tavoitteena oli tuotannon
ja kulutuksen sopeuttaminen luonnon sietokykyyn. Ohjelma nojasi
voimakkaasti kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisiin sopimuksiin ympäristönsuojelun edistämisessä. Normiohjausta täydentävien ympäristöverojen ja -maksujen käyttöönottoa haluttiin edistää
ottaen huomioon kilpailijamaiden toimenpiteet. Monissa käytännön
toimissa haluttiin jatkaa ja tehostaa aikaisempaa politiikan linjaa. Tämän hallituksen aikana toimi myös ympäristötaloustoimikunta, jonka
tehtävänä oli tehdä konkreettisia ehdotuksia taloudellisten ohjauskeinojen käytöstä ympäristönsuojelua koskevien ohjelmien ja periaatepäätösten toimeenpanossa.316
Hallitusohjelmasta huolimatta ympäristönsuojelun keskeisissä tehtävissä 1970-luvulta saakka toimineen ja suomalaisen ympäristöpolitiikan historiaa kirjoittavan Olli Paasivirran mukaan ympäristönsuojelun vahva kausi päättyi viimeistään Ahon hallituksen tullessa
valtaan. Uutta lainsäädäntöä ei oikein uskallettu esittää ja teollisuus
alkoi saada liikaakin ymmärrystä.317 Paasivirran mielipiteisiin on
voinut kuitenkin vaikuttaa se, että hän edusti ns. perinteistä luonnonsuojelua (ks. Sirkka Hautojärven mielipide alempana).
Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskongressissa v. 1992 hyväksyttiin maailmanlaajuiset ympäristösopimukset, jotka koskivat ilmastonmuutosta ja biologista monimuotoisuutta. Siinä hyväksyttiin myös
laaja ohjelma kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Myös Suomessa
käynnistettiin kansallisten toimintaohjelmien laadinta. Yhteistyötä
varten perustettiin v. 1993 pääministerin johtama Suomen kestävän
kehityksen toimikunta, jonka julkaisussa v. 1995318 koottiin kestävää
kehitystä edistävät hankkeet. Rion sopimukset ja toimintaohjelma
koskettivat laajasti kansantalouden toimintaa. Suomen ongelmista
vaikein oli panos ilmastonmuutoksen torjumiseen, joka kytkeytyi
kiinteästi energian tuotantoon ja kulutukseen.

316
317
318

Ympäristötaloustoimikunnan mietintö 1993:35.
Paasivirran haastattelu Helsingin Sanomissa 10.8.2003.
Suomen kestävä kehityksen toimikunta 1995.
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Myös Lipposen hallituksen ohjelma v. 1995 painotti edeltäjiensä
tavoin voimakkaasti ympäristökysymyksiä ja jatkoi aikaisempien
hallitusten aikana aloitettuja linjauksia. Kansainvälisen yhteistyön
merkitystä korostettiin yhä. Hallitus ilmoitti tekevänsä toimintaohjelman Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskokouksessa hyväksytyn
biologista monimuotoisuutta ja ilmastonmuutosta koskevan yleissopimuksen sekä kestävän kehityksen toimintaohjelman kansalliseksi
toimeenpanemiseksi. Taloudellisen ohjauksen, ympäristöverojen ja
-maksujen käyttöä haluttiin lisätä kotimaisin toimin ja kansainvälisellä yhteistyöllä, kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.
Kioton sopimus v. 1997 asetti lisää vaatimuksia ilmastopäästöjen rajoittamiseksi.
Ympäristökysymysten luonne politiikassa muuttui tarkastelukauden viimeisten 10 vuoden aikana selvästi. Ympäristöministeriön
kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi määrittelee ympäristönsuojelun
käännekohdat 1990-luvulla seuraavasti: ”Ensinnäkin asialistalle tuli
vaikeampia ja laajakantoisempia ongelmia, kuten ilmastonmuutos.
Toiseksi liittyminen Euroopan unioniin mullisti toimintaympäristön.
Ympäristönsuojelu on vahvasti EU-sidonnaista. Koska ympäristöongelmat eivät tunne kansallisia rajoja, EU on hyvä foorumi ratkaisuja etsittäessä myös kansainvälisiä neuvotteluja ajatellen. Kolmas
mukaan tullut piirre on lisääntynyt tarve toimia ympäristönsuojelun
rajapinnoilla niin talouden, kaupan, kulutuksen kuin köyhyydenkin
kysymysten parissa.”319
Luonnon monimuotoisuuteen liittyi ongelmia, jotka synnyttivät ristiriitaa traditionaalisen metsäpolitiikan ja ympäristöpolitiikan välille.
Hallitus ilmoitti pyrkivänsä kansalliseen yhteisymmärrykseen metsäpolitiikassa. Metsäpolitiikan tuli perustua luonnon monimuotoisuudelle ja talousmetsien kestävälle käytölle. Inventoinnin pohjalta
haluttiin laatia vanhojen metsien suojeluohjelma, jonka toteuttamista
varten luodaan uusia rahoitusjärjestelmiä. Ristiriitoja metsien suojelun ja talouskäytön välillä oli kuitenkin tarkastelujakson loppuun
asti.
319

Hautojärven kommentti em. Paasivirran haastattelun yhteydessä, Helsingin Sanomat 10.8.2003.
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Suomi onnistui varsin hyvin täyttämään happamoittaville päästöille
kansainvälisissä sopimuksissa määrätyt velvoitteet. Sen sijaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ei onnistuttu tavoitteiden mukaisesti. Tässä suhteessa olikin hyvin vaikeaa sovittaa yhteen ympäristöpoliittisia tavoitteita taloudellisten tavoitteiden kanssa. Kasvu- ja
rakennepolitiikan valmistelussa katsottiin, että talouden kasvun ja
ympäristön välisen ristiriidan ratkaisu vaatisi ydinvoiman lisärakentamista, mutta tätä näkemystä ei poliittisella tasolla tarkastelukaudella hyväksytty ydinvoimaan liittyvien riskien vuoksi.
***
Ympäristökysymysten paino talouspolitiikan tavoitteenasettelussa
vahvistui tarkastelukautena asteittain. Vielä 1970-luvulla ei ympäristönsuojeluinvestointeja kasvu- ja rakennepolitiikassa aina välttämättä kannatettu, koska niiden katsottiin muodostavan ylimääräisen
kustannusrasitteen tuotannolle. Vaikka ympäristöongelmat muuttuivat luonteeltaan paikallisista osin globaaleiksi ja siten vaikeutuivat,
ne tulivat osaksi talouspolitiikan hoitoa. Etenkin 1990-luvulla kestävä kehitys em. mielessä oli politiikan tavoitteena, joskaan toimenpiteet eivät kaikilta osin olleet riittäviä eikä toteutunut kehitys ollut
tavoitteiden mukaista. Kansainvälinen yhteistyö todettiin erityisen
tärkeäksi tällä alueella, jotta ympäristönsuojelun kustannukset kohdistuisivat kaikkien maiden tuotantoon samalla tavoin eivätkä aiheuttaisi kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun menetyksiä maissa, jotka
ovat ympäristöpolitiikassa muita aktiivisempia. Tässä suhteessa kehitys eteni monilla alueilla hitaasti.

4.5.

Kasvu- ja rakennepolitiikan kokonaislinja

4.5.1. Kokonaislinjan muutokset
Luvussa 4.1. arvioitiin kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjaa ja
muutoksia tarkastelukaudella. Luvussa 4.2. tarkennettiin tätä linjaa
selvittelemällä vastaavasti julkisen sektorin osuutta ja sen muutoksia.
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Luvuissa 4.3.–4.4. puolestaan tarkasteltiin sitä, minkälaista kasvu- ja
rakennepolitiikkaa harjoitettiin politiikan eri osalohkoilla. Tämä luku
on yhteenveto näistä luvuista. Tarkoitus on siten arvioida, millaista
kasvu- ja rakennepolitiikkaa eri aikoina kokonaisuutena katsoen harjoitettiin.
Tavoitteena on jäsentää tarkastelujakso eri kausiin harjoitetun politiikan luonteen mukaisesti. Kuten edellä havaittiin, monissa tapauksissa politiikan luonne on muuttunut melko nopeasti esim. kriisien tai
joidenkin ulkoisten tapahtumien seurauksena suhteellisen selkeästi.
Tässä tarkastelussa huomio keskitetään politiikan murrosvaiheisiin,
jolloin joko politiikan taustana ollut ajattelu muuttui selvästi tai siihen
tuli merkittäviä uusia elementtejä. Koska kasvu- ja rakennepolitiikan
linjanmuutokset ovat usein sidoksissa hallituskausiin ja hallitusohjelmiin, hallituskaudet ovat pohjana jäsenneltäessä politiikan linjanmuutoksia. Useimmiten mainitunlainen politiikan murros ei tapahdu
hetkessä, joten monissa tapauksissa muutoksen sijoittaminen tiettyyn
vuoteen on asioiden merkittävää pelkistämistä ja yksinkertaistamista,
joten seuraavaa tarkastelua on osin tulkittava viitteenomaisesti.
Harjoitetun politiikan yleislinjaa hahmoteltiin sen luonteen mukaisesti edellä seuraavasti (koska tarkastelu on sidottu hallituskausiin,
yksittäiset vuodet esiintyvät sekä kauden loppuvuotena että seuraavan kauden alkuvuotena):
– kasvupolitiikan läpimurto 1962–70
– yhteiskuntapoliittisen suunnittelun nousu ja romahdus 1970–77
– paino yksityiseen sektoriin 1977–87
– rakenneuudistusten aloittaminen 1987–91
– kasvupolitiikan uudelleenorientointi 1991–99.
Tarkasteltaessa julkisen talouden osuutta päädyttiin hieman poikkeavaan jaksotukseen:
– julkisen talouden osuuden kasvun kausi 1962–77
– julkisen talouden osuuden kasvun hillinnän kausi 1977–91
– julkisen talouden rajoittamisen kausi 1991–99.
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Tässä tarkastelussa ei nähty perusteita jakaa kausia 1962–77 ja
1977–87 kahteen erilliseen jaksoon, kuten yleistä kasvu- ja rakennepolitiikkaa arvioitaessa. Vaikka talouden ohjailu verotuksen ja julkisten menojen kautta ei ollut ensimmäisellä kaudella kovin merkittävää siinä mielessä, että näiden osuus kansantaloudessa oli vielä pieni,
menojen kasvu merkitsi tätä kautta tapahtuvan kansantalouden voimavarojen ohjailun lisääntymistä. Toisella kaudella syntyi voimakas
pyrkimys julkisen talouden osuuden vakiinnuttamiseen kansantaloudessa, joka kuitenkin ilmeni enemmän sanoissa kuin teoissa. Osuus
kohosi edelleen, vaikkakin sen kasvu hidastui. Vasta 1990-luvun
alun laman aiheuttama julkisen talouden epätasapaino ja rahoitusvaikeudet sekä voimistuva kansainvälinen verokilpailu pakottivat arvioimaan julkisen talouden osuutta uudelleen.
Mainittu yleislinjan jaksotus (kuitenkin jakaen viimeinen jakso kahtia Euroopan talousalueen ETA:n sekä EU-jäsenyyden vuoksi) on
pohjana arvioitaessa eri lohkoilla harjoitetun politiikan käännekohtia. Yhteenveto arvioista on esitetty taulukossa 4.4. Kuten todettiin,
taulukon arvioita ei kuitenkaan ole tulkittava kirjaimellisesti vaan
vain viitteenomaisesti. Taulukossa politiikan suhteellisen selkeäksi katsottu murrosaika on merkitty X:llä. Arvioitaessa yleisen kasvu- ja rakennepolitiikan vaiheita taulukossa päädytään samaan jaksotukseen kuin julkisen talouden osuutta tarkasteltaessa, ts. kausia
1962–77 ja 1977–91 ei jaeta kahteen jaksoon. Tätä ratkaisua perustellaan jäljempänä tässä luvussa.
On korostettava, että sektoripolitiikkaa on arvioitu vain kasvu- ja rakennepolitiikan kokonaisuuden kannalta. Itse sektoripolitiikan kannalta arvioiden kuva olisi monivivahteisempi, sillä kynnys politiikan
murrosten esilletuomiseen olisi matalampi. Tällaiselle luokittelulle ei
ole löydettävissä selkeitä objektiivisia kriteerejä, vaan niihin liittyy
välttämättä subjektiivisia komponentteja.
Maatalouspolitiikka ja metsäpolitiikka on syytä erottaa toisistaan.
Maatalouspolitiikkaa valmisteltiin ja harjoitettiin koko kauden ajan
jossain määrin riippumattomasti muusta kasvu- ja rakennepolitiikasta. Selkeän linjanmuutoksen voi katsoa tapahtuneen v. 1970 tienoilla,
koska tällöin siirryttiin tuotantoa laajentavasta sitä supistavaan poli208
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tiikkaan. Vaikka ulkoisten olosuhteiden muutokset muuttivat asteittain maatalouspolitiikan linjaa, radikaali linjanmuutos tapahtui vasta
Suomen tullessa EU:n jäseneksi, koska EU-jäsenyys muutti suuresti
maatalouspolitiikkaa ja maatalouden harjoittamisen edellytyksiä.
Taulukko 4.4.

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjan merkittävimpien suunnanmuutosten likimääräiset ajankohdat
(lähinnä hallitusohjelmien mukaan)

Yleislinja
Julkisen talouden rooli
Maatalouspolitiikka
Metsäpolitiikka
Teoll. ja elink.politiikka
Infrastruktuuri
Työvoimapolitiikka
Koul. ja tutk.politiikka
Hyvinvointipolitiikka
Veropolitiikka
Hallinnon kehittäminen
Aluepolitiikka
Ympäristöpolitiikka

1962
x
x
x
x
x
x
x
-

1970
x
x
x
x
x
x
x

1977
x
x
x
x
-

1987
x
x
x
x

1991
x
x
x
x
x
x
-

1995
x
x
x
x
x
x

Metsäpolitiikka oli tarkastelukauden alussa tärkeä osa kasvupolitiikan yleislinjaa, koska metsätalouden merkitys viennille ja sitä kautta
koko kansantaloudelle oli hyvin suuri. Tällöin aloitettiin määrätietoiset toimenpiteet puuntuotannon lisäämiseksi. 1990-luvulla metsäpolitiikassa korostuivat ekologisen kestävyyden ja metsäluonnon
monimuotoisuuden vaatimukset.
Teollisuus- ja elinkeinopolitiikalla oli koko kauden ajan läheinen yhteys kasvu- ja rakennepolitiikkaan, sillä tämän tärkeänä tavoitteena
oli elinkeinorakenteen vahvistaminen. Politiikan valmistelu tapahtui
koko kauden ajan pitkälti yhteneväisellä pohjalla. Teollisuuden menestyminen kansainvälisessä kilpailussa sai ulkomaankaupan avautumisen seurauksena paljon painoa tarkastelukauden alussa. Vuoden
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1977 jälkeen yksityisen sektorin ja markkinamyönteisyyden painotus
lisääntyi selvästi ja innostus valtiojohtoisen teollisuuden rakentamiseen laantui. 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa huomio alkoi keskittyä erityisesti Suomen kilpailukykyyn teollisuuden sijaintipaikkana
samalla kun valtio-omisteista teollisuutta yksityistettiin.
Infrastruktuurin kehittämiseksi alettiin 1970-luvun alusta lähtien
tehdä valtakunnallisia suunnitelmia. Julkisen sektorin merkitys infrastruktuurin kehittämisessä oli hallitseva. Energiantuotannon ja liikenteen keskitettyä suunnittelua ja ohjausta alettiin vähentää ja tuoda
siihen kilpailutalouden ideologiaa 1980-luvun loppupuolelta lähtien,
vaikkakin sektorin luonne asettikin tälle rajoituksia.
Työvoimapolitiikkaa ei kasvu- ja rakennepoliittisista syistä pidetty
tarkastelujakson alussa erityisen tärkeänä, vaikka työn merkitystä
kasvutekijänä pidettiin suurena. Työvoimaministeriön perustaminen v. 1970 merkitsi aktiivisen työvoimapolitiikan alkua. Työmarkkinoiden toimintamekanismeista alettiin keskustella kriittisemmin
1980- ja erityisesti 1990-luvulla työttömyyden noustua suureksi.
Kuitenkin vasta laman jälkeinen suurtyöttömyys lopulta pakotti ottamaan käyttöön sellaisia keinoja, jotka selvästi muuttivat työmarkkinoiden toimintamekanismeja.
Koulutukseen ja tutkimukseen panostettiin voimakkaasti lisää etenkin 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa talouden kasvun edistämiseksi. Koulutuksen ja tutkimuksen erityisen voimakas
laajentaminen on taulukossa sijoitettu sekä vuosille 1962 että 1970.
Yhteiskunta pyrki ohjaamaan koulutusta ja tutkimusta tavalla, joka
parhaiten edistäisi talouden kehitystä. Työelämän tarpeet olivat tärkeässä asemassa koulutuksen suuntaamisessa. 1990-luvun alussa korostettiin koulujen omaleimaisuutta ja itsenäisyyttä sekä nuorten ikäluokkien koulutustoiveita ja vähennettiin keskitettyä suunnittelua.
Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna voidaan koulutus- ja tutkimuspolitiikan alueella löytää monenlaisia muutoksia. Mm. teknologiapolitiikan vaiheet näyttävät seuraavan mielenkiintoisella tavalla yleisen kasvu- ja rakennepolitiikan kausia. Tarmo Lemola jakaa Suomen
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teknologiapolitiikan kolmeen vaiheeseen.320 1960-luvulla alkoi tutkimuspolitiikan kausi. Hallitus alkoi tukea yritysten tutkimusta ja tuotekehittelyä (mm. Sitra perustettiin). Toinen vaihe, teknologiapolitiikan kausi, alkoi 1980-luvun alussa (Tekes perustettiin ja aloitettiin
erilaisia teknologiaohjelmia). Kolmas, innovaatiopolitiikan, kausi alkoi 1990-luvun alkupuolella. Tämä politiikka korosti sellaisia asioita
kuin teknologian siirto, diffuusio ja kaupallistaminen. Teknologiapolitiikan vaiheistusta arvioidaan myös Jani Saarisen väitöskirjassa.321
Kun otetaan huomioon teknologiapolitiikan uudelleenarvioinnin
vaatima aika uusien ideoiden esilletulosta ja siihen liittyvästä keskustelusta asioiden vaatimaan selvittelytoimintaan ja valmisteluun
sekä edelleen päätösvaiheeseen, nämä kaudet sopivat hyvin yhteen
sen kasvu- ja rakennepolitiikan jaksotuksen kanssa, johon tässä luvussa päädytään.
Hyvinvointipolitiikka laajeni voimakkaasti 1970-luvun loppupuolelle
saakka ja sen nähtiin yleisesti tukevan talouden kasvua. 1970-luvun
puolivälissä hyvinvointipolitiikan rahoitusongelmat alkoivat nousta
esiin ja näkemykset sen merkityksestä talouden kasvulle ristiriitaistuivat. Rahoitusmahdollisuuksien kaventuessa ja kilpailuideologian
voimistuessa 1990-luvun alussa se yhä enemmän alettiin nähdä myös
rasitteena talouden kasvun kannalta.
Veropolitiikassa huomio tässä kohdistuu rakennemuutoksiin, sillä
julkisen sektorin rooli mittaa taulukossa myös verotuksen tasoa. Verotuksen päätehtävä – julkisen vallan tulojen hankkiminen – korostui
tarkastelukauden alussa, mutta jo 1960-luvun alussa mielenkiinto verotuksen kansantaloudellisiin vaikutuksiin kasvoi ja sen rakennetta
uudistettiin. Vaikka 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun puolivälissä
tehtiin eräitä pitkään valmisteltuja verouudistuksia (jotka eivät ajoitu
taulukossa määriteltyihin ajankohtiin), vasta 1980-luvun lopulla aloitetut uudistukset on katsottu niin mittaviksi, että ne on otettu taulukkoon. Tosin jo aikaisemmin verorakenteen painotus vähitellen muuttui välillisen verotuksen suuntaan. Verojärjestelmää alettiin uudistaa
mittavasti 1980-luvun lopusta lähtien kansainväliseen integraatioon
320
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Lemola 2002.
Saarinen 2005. Saarinen esittää eräitä tähän liittyviä lisänäkökohtia s. 41–44.

211

liittyen. 1990-luvun loppupuolella huomio keskittyi kotitalouksien
verotuksen alentamiseen. Vaikka työtulojen verotuksen vuosimuutokset eivät ole olleet kovin suuria, muutoksen vaikutukset ovat tämän tutkimuksen peittämän tarkastelujakson jälkeen kasvaneet loppujen lopuksi hyvin merkittäviksi.
Hallintoa laajennettiin voimakkaasti 1960-luvun lopussa ja 1970luvun alussa pyrittäessä lisäämään valtiovallan ohjausta. Hallinnon
keventäminen ja tehostaminen sai lisää huomiota 1980-luvun loppupuolella, jolloin talouspoliittisen ideologian muutokset alkoivat
vaikuttaa myös siihen. Nämä pyrkimykset vahvistuivat 1990-luvulla laman ja julkisen vallan rahoitusmahdollisuuksien kaventumisen
seurauksena.
Aluepolitiikan paino talouspolitiikassa oli suurimmillaan 1970-luvun
alussa, jolloin sen tavoitteet asetettiin hyvin kunnianhimoisesti. Kun
tulokset eivät vastanneet odotuksia, myös aluepoliittinen ohjailu väheni ja osin etsi uusia muotoja. Merkittävä muutos tapahtui tarkastelukauden lopulla, jolloin EU alkoi määrittää aluepolitiikan linjauksia.
Ympäristöpolitiikka aktivoitui 1970-luvun alussa, jolloin pyrittiin
paikallisten ympäristöongelmien ehkäisemiseen. Kasvu- ja rakennepolitiikassa ympäristökysymykset saivat painoa kuitenkin vasta
1980-luvun loppupuolelta lähtien, jolloin kansainvälinen yhteistyö
globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi alkoi lisääntyä voimakkaasti. Ympäristönäkökulma tuli keskeisesti mukaan kasvu- ja
rakennepolitiikkaan. Liittyminen EU:hun vaikutti edelleen ympäristöpolitiikan suuntaan myös kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta.
Osa politiikkalohkoja oli siten kiinteä osa yleislinjaa. Näin oli erityisesti teollisuus- ja elinkeinopolitiikka. Jotkut sektoripolitiikat taas
olivat melko riippumattomia siitä. Esimerkkinä voidaan mainita
maatalouspolitiikka. Joillakin lohkoilla oli osan aikaa läheinen yhteys, mutta välillä yhteys heikkeni. Useimmissa tapauksissa yleinen
kasvu- ja rakennepoliittinen linja heijastui jollakin, ajassa vaihdelleella voimakkuudella sektorikohtaisiin linjoihin.
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Taulukon 4.4. perusteella tarkastelukauden alussa niin yleisen kasvu- ja rakennepolitiikan kuin monilla keskeisillä lohkoilla harjoitetun
politiikan linja muuttui. Siten politiikan kokonaislinjan voi katsoa
selkeästi muuttuneen. Sen sijaan 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa
tilanne oli erilainen. Vaikka monilla politiikan lohkoilla politiikan
arvioidaan muuttuneen, näin ei katsota asian olleen niin yleislinjan
kuin kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta tärkeimpien politiikkalohkojen linjojenkaan osalta. Kun kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta
tärkeimmillä lohkoilla (kuten suhtautumisessa julkiseen sektoriin,
teollisuus- ja elinkeinopolitiikassa ja veropolitiikassa) ei selvää politiikan muutosta ole nähtävissä, mainittuna ajankohtana kyseessä ei
niinkään ollut käänne politiikan suunnassa, vaan jo aikaisemmin vallinneen suunnittelu- ja ohjailuideologian korostuminen ja osin ulottuminen uusille lohkoille. Tämän vuoksi ajanjaksoa 1962–77 käsitellään seuraavassa yhtenä kokonaisuutena.
Taulukon ja luvussa 4.1. esitetyn tarkastelun perusteella näyttää
selvältä, että kasvu- ja rakennepolitiikassa alkoi v. 1977 uusi jakso. Politiikan linja muuttui selkeästi, kun Sorsan hallitus hyväksyi
vuoden 1977 elvytysohjelman. Näin siitä huolimatta, että useimmilla
politiikan osalohkoilla ei selvää politiikan uudelleensuuntausta voidakaan havaita. Sen sijaan on epäselvempää, milloin tämän kauden
voi katsoa päättyneen. Kasvu- ja rakennepolitiikkaan tuli 1980-luvun
lopulla paljon uusia piirteitä ja merkkejä muutoksesta oli nähtävissä mm. Holkerin hallituksen ohjelmassa v. 1987. Useissa tärkeissä
suhteissa politiikan linja ei kuitenkaan radikaalisti muuttunut, vaan
monilla keskeisillä lohkoilla jatkettiin entistä linjaa. Seuraavassa katsotaankin kauden 1977–91 olleen siirtymäkausi siirryttäessä
1990-luvun alussa alkaneeseen uuteen kauteen.
Tarkastelussa päädytään siten jaksottamaan harjoitettu kasvu- ja
rakennepolitiikka kolmeen kauteen: 1962–1977, 1977–1991 ja
1991–1999. Tämä jaksotus osuu yksiin taloudellisten vaihteluiden
kanssa, sillä kumpanakin jaksojen vaihtumisajankohtana taloudessa
vallitsi kriisi. Kasvu- ja rakennepolitiikan ensimmäinen vaihe päättyi
1970-luvun puolivälin jälkeiseen kriisiin ja toinen vaihe puolestaan
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1990-luvun alun syvään lamaan. Kriisit osaltaan pakottivat ajattelemaan talouspolitiikan linjaa uudelleen.
Kuten edellä luvussa 4.1.1. on todettu, Suomen taloutta 1960- ja
1970-luvuilla on kuvattu termillä ”suunnittelutalous”. Tätä termiä ei
kuitenkaan edelläolevan tarkastelun pohjalta voi pitää täysin onnistuneena kuvaamaan Suomen kasvu- ja rakennepolitiikkaa ensimmäisellä kaudella, vaikka erilaatuinen suunnittelu olikin etenkin kauden
loppupuolella laajaa. Tätä termiä ei pidetä osuvana mm. seuraavista
syistä:
– Kuten edellä on käynyt ilmi, hallitusohjelmat (suunnitelmat siitä,
mitä hallitus aikoo hallituskaudella tehdä) olivat etenkin tämän
kauden alussa jäsentymättömiä ja suppeita, mutta aikaa myöten
niiden laatu ja laajuus paranivat ja niiden toteutumista alettiin seurata paremmin. Siten suunnitelmallisuus lisääntyi koko tarkastelukauden loppua kohti.
– Valtiontalouden suunnittelu sai erityistä merkitystä päätöksenteossa vasta 1990-luvulla, kuten todettiin luvussa 4.2.
– Vaikka suunnittelu olikin ajoittain laajaa ja nykyistä kattavampaa,
sen käytännön toteutus jäi usein heikoksi mm. siksi, että järjestelmä oli jatkuvasti käymistilassa eikä pitkäjänteistä päätöksentekoon kiinteästi niveltyvää järjestelmää tällä kaudella syntynyt.
Olennaisempaa kaudella 1962–77 (ja vielä enemmän kaudella ennen
sitä) oli, että valtio puuttui laajasti elinkeinoelämän toimintaan ja ohjasi sitä lainsäädännöllä, erilaisin lupamenettelyin, omalla tuotantotoiminnallaan, investointeja ohjaamalla, epäneutraalilla verotuksella
sekä erilaisin tuin. Tässä on päädytty nimeen ohjailutalous puhuttaessa tästä kaudesta.322
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Toinen vaihtoehto voisi olla ”ohjaustalous”. Nykysuomen sanakirjan mukaan ohjaus tarkoittaa jonkun saattamista kulkemaan haluttuun suuntaan tai vaikuttamaan
määräävällä tavalla tai suuntaa-antavasti jonkun tekoihin tai toimintaan. Ohjailu
tarkoittaa enemmänkin toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kulkusuuntaan. Jälkimmäinen sävy kuvaa paremmin harjoitetun politiikan luonnetta.
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Kauden alkupuolesta on käytetty usein myös nimitystä ”sääntelytalous”. Samuli Skurnik menee väitöskirjassaan323 jopa niin pitkälle,
että käyttää Suomen taloudesta vielä kaudella 1980–88 luonnehdintaa ”suljettu sääntelytalous”, jonka mukaan kirja on otsikoitukin. Käsillä olevan tutkimuksen mukaan tällaista luonnehdintaa on vaikea
hyväksyä (joskin on korostettava, että Skurnik tarkastelee taloutta
enemmänkin yksityisen sektorin näkökulmasta ja muutoinkin käsillä
olevasta tutkimuksesta poikkeavasti). Termiä ”sääntelytalous” ei tässä pidetä edes 1960- ja 1970-lukuja koskien yhtä perusteltuna kuin
termiä ”ohjailutalous”, sillä useimmilla edellä tarkastelluilla lohkoilla politiikka tähtäsi enemmänkin voimavarojen ohjailuun kuin
niiden sääntelyyn ja sääntelynkin tarkoitus oli voimavarojen ohjailu. 1980-luvulla tapahtunut politiikan muutos tähtäsi julkisen vallan
vaikutusvallan vähentämiseen ja talouspolitiikan (esim. verojen tai
tukipalkkioiden) aiheuttamien vinoumien vähentämiseen. Varsinaisen sääntelyn purkamisen (deregulaation) rooli oli tähän verrattuna
suhteellisen pieni rahoitusmarkkinoita lukuun ottamatta (joilla tosin
sen merkitys oli erittäin suuri). Eräillä alueilla, kuten ympäristöpolitiikassa, sääntelyn rooli on lisääntynyt.
Kun luonnehditaan Suomen kasvu- ja rakennepolitiikan linjoja tarkastelukaudella, on edellä tarkasteltujen lohkojen lisäksi otettava
huomioon rahoitusmarkkinoilla tapahtuneet muutokset, koska rahamarkkinoiden liberalisointi 1980-luvulla vaikutti syvällisesti näihin
linjoihin.
Voidaan kuitenkin väittää, että myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyn
tarkoituksena oli viime kädessä kansantalouden voimavarojen ohjaaminen talouden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Juha Tarkka toteaa tarkastellessaan pelkästään rahapolitiikkaa, että ”se suuntautui (rahoitusmarkkinoiden) säännöstelyn kauden loppupuolella
(1960–81) voimakkaasti maksutaseen tasapainon tavoitteluun…
Vaihtotasesidonnainen rahapolitiikka tulee kuitenkin ymmärrettäväksi, kun se nähdään osana maksimaalisen talouskasvun tavoittelua epävarmojen valuuttatulojen asettamissa rajoissa. Ilmeisesti tärkeimmäksi käytännön tavoitteeksi tulikin investointien maksimointi
323

Skurnik 2005.
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maksutaserajoituksen asettamissa puitteissa”.324 Tarkka lopettaa kirjoituksensa toteamukseen, että tutkimuksen tehtäväksi jää sen selvittäminen, joko kansainvälisten vertailujen avulla tai Suomen kansantalouden säännöstelyn jälkeistä kehitystä tarkastellen, olivatko rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn vuosikymmenet Suomessa ”kahlitun”
vai ”valjastetun” rahan aikaa.325
Kun 1970-luvun lopulta alkaen alettiin luottaa yhä enemmän markkinamekanismiin kansantalouden voimavarojen ohjaajana, kehitys oli
osin hidasta ja vasta rahoitusmarkkinain liberalisointi, 1990-luvun
alun laman aiheuttama kriisi sekä kansainvälinen integraatio ja globalisaatio muuttivat selvästi kasvu- ja rakennepolitiikan linjan. Tämän vuoksi tätä kautta nimitetäänkin siirtymäkaudeksi. On kuitenkin
muistettava, että lähes koko kauden ajan sitä ei välttämättä ajateltu
sellaiseksi, vaan yleisesti sen ajateltiin edustavan verrattain pysyväluontoista regiimiä.
1990-lukua on yleisesti luonnehdittu kilpailutalouden kaudeksi ja
myös tässä on päädytty samaan nimitykseen, vaikka tähänkin nimeen liittyy varauksia. Myös Skurnik katsoo 1990-luvulla siirrytyn
avoimen kilpailutalouden kauteen lyhyen siirtymäajan jälkeen.326
Tätä kautta voitaisiin nimittää myös markkinavetoisuuden kaudeksi,
mutta tämäkin nimitys on sisällöllisesti hiukan epäselvä, kuten edellä
luvussa 4.1.1. on todettu. Seppo Lindblom päätyy tarkastellessaan
1990-luvun alussa tapahtunutta talouspolitiikan paradigman muutosta nimittämään muutosta edeltävää kautta suvereeniksi keynesiläiseksi hyvinvointitaloudeksi ja muutoksen jälkeistä kautta globaaliksi
tarjonnan taloudeksi.327
Edelläoleva tarkastelu osoittaa, että talouspolitiikan kokonaisuus
voidaan nähdä hyvin eri tavoin riippuen tarkastelunäkökulmasta ja
tarkastelun aikaperspektiivistä. On myös nähtävissä, että aikalaisarviot ja jälkikäteisarviot jollakin aikavälillä noudatetun politiikan
luonteesta voivat poiketa selvästi toisistaan.
324
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Tarkka, Juha 1988, 236.
Tarkka, Juha 1988, 238.
Skurnik 2005, 148–162.
Lindblom 2002, 68.
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4.5.2. Kansantalouden kehitys eri kausina
Tässä tarkastellaan kansantalouden kehitystä edellä määritettyjen
kasvu- ja rakennepoliittisten kausien aikana, erityisesti sitä, miten talouspolitiikan tavoitteet saavutettiin eri kausina. Tämä tehdään suppeasti päähuomion kohdistuessa kasvuun ja työllisyyteen. Vertailukohteena käytetään kehitystä EU:n jäseninä tarkastelukauden lopulla
olleissa maissa (EU-15). Vertailua tehtäessä on syytä muistaa, että
EU-maiden kasvu- ja rakennepolitiikan sisältö on muuttunut paljon
tarkasteltavana aikana, kuten luvusta 5.2. käy ilmi.
Kansantalouksien suorituskyvyn kehitystä on tapana mitata bruttokansantuotteen kasvulla samalla kun tämä heijastaa myös taloudellisen hyvinvoinnin kehitystä. Myös työttömyyttä pidetään tärkeänä
arvioitaessa talouspolitiikan onnistumista.
Kokonaistuotannon kasvu ja työttömyys eri tarkastelukausina on esitetty seuraavassa asetelmassa:
Tuotannon kasvu, %
Ohjailutalouden kausi 62–77
Siirtymäkausi 77–91
Kilpailutalouden kausi 91–99

Suomi
3,9
2,8
2,8

EU-15
4,0
2,4
2,0

Työttömyysaste
keskim., %
Suomi
EU-15
2,7
2,8
5,1
8,1
13,6
10,3

Lähde: European Commission (2003): European Economy No 4/2003.

Tämän mukaan talouspolitiikka onnistui tuotannon kasvulla mitaten
parhaiten saavuttamaan tavoitteensa ohjailutalouden kaudella. Tähän
on kuitenkin tehtävä varauksia. Yleensäkin markkinatalousmaissa
tuotannon kasvu oli 1970-luvun alkuvuosiin saakka ripeää. Suomen
talous kehittyi tällä kaudella samalla tavoin kuin EU-maat keskimäärin. Siirtymäkaudella em. mittareilla mitaten Suomen talous kehittyi
paremmin kuin muut EU-maat. Kilpailutalouden kauden alkuvuosina
talous joutui vielä sopeutumaan alaspäin lamasta periytyneiden on-
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gelmien vuoksi, mutta kasvu oli koko kaudella kuitenkin muita maita
nopeampaa. Siitä huolimatta työttömyys muodostui selvästi suuremmaksi kuin keskimäärin EU-maissa. On kuitenkin korostettava, että
harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan ohella talouden kehitykseen
vaikuttavat sekä ulkoiset olosuhteet että harjoitettu makropolitiikka.
Harjoitetun makropolitiikan voi katsoa epäonnistuneen erityisesti
1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa, jolloin kansantalous ajautui monista sekä sisäisistä että ulkoisista syistä syvään lamaan, josta
irtipääseminen kesti pitkään.
Arvioitaessa työttömyyden kehitystä Suomessa on muistettava se
luvussa 3.3. todettu seikka, että pitkällä aikavälillä luvut eivät ole
täysin vertailukelpoisia, koska ns. piilotyöttömyys on osin muuttunut
avoimeksi työttömyydeksi. Lisäksi sekä ohjailutalouden kausi että
siirtymäkausi ovat jättäneet seuraavalle kaudelle perinnöksi keskimääräistä korkeamman työttömyyden.
On lisäksi huomattava, että vuosi 1999 on tutkimuksen tarkastelujakson loppuvuosi eikä kilpailutalouden kauden loppuvuosi. Kilpailutalouden kausi on jatkunut tutkimuksen kattaman tarkastelujakson
jälkeen 2000-luvulla. Tänä aikana talous on kehittynyt verrattain
suotuisasti ja tarkastelujakson pidentäminen muuttaisi kilpailutalouden kauden lukuja positiivisemmiksi.
Vaihtotaseen tasapaino (% BKT:sta) ja inflaatio (prosenttia) eri kausina on puolestaan esitetty seuraavassa asetelmassa:

Ohjailutalouden kausi 62–77
Siirtymäkausi 77–91
Kilpailutalouden kausi 91–99

Vaihtotaseen tasapaino
Suomi
-2,2
-2,0
2,6

Inflaatio
Suomi
8,3
6,8
2,0

EU-15
6,9
7,6
2,9

Näitä tavoitteita ei pitkän aikavälin tarkastelussa voi pitää yhtä keskeisinä kuin tuotantoa ja työllisyyttä. Epäonnistuminen näiden tavoitteiden saavuttamisessa heijastuu tuotantoon ja työllisyyteen. Luvussa 3.3. tuli ilmi, että inflaatiotavoitteiden asettelussa oli kyse ennen
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muuta siitä, että suomalaisen tuotannon kansainvälinen kilpailukyky
olisi riittävä tuotannon kasvun ja työllisyyden ylläpitämiseksi. Jos
näin ei ollut, se näkyi tuotannon kasvun hidastumisena. Inflaatiolla
mitaten Suomen kehitys on ajan mittaan parantunut EU-maiden kokonaiskehitykseen verrattuna. Myös vaihtotaseen alijäämän aiheuttamat rahoitusongelmat ajan mittaan heijastuivat tuotannon kasvussa.
Näiden tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä pysyväluonteinen
ero kilpailutalouden kauden hyväksi. Tämän johdosta pitkäjänteisen
kasvu- ja rakennepolitiikan harjoittamisedellytykset paranivat tällä
kaudella.
Vertailussa ei kuitenkaan ole kysymys talouspolitiikkaregiimien asettamisesta paremmuusjärjestykseen. Sen perusteella ei voida sanoa,
että jonakin aikana olisi tullut harjoittaa toisenlaista talouspolitiikkaa kuin mitä harjoitettiin. Tarkastelussa on selvästi tullut esiin, että
talous ja sen ympäristö olivat eri kausina niin erilaisia, että millään
niistä harjoitettua kasvu- ja rakennepolitiikkaa ei olisi voinut ajatella
noudatettavan sellaisenaan jollakin toisella kaudella.
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5.

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan 			
vaikuttaneita tekijöitä

5.1.

Poliittisten tekijöiden vaikutukset

Poliittisilla oloilla on luonnollisesti suuri vaikutus kasvu- ja rakennepolitiikan muotoutumiseen, koska eduskunta ja hallitus tekevät viime
kädessä useimmat rakennepoliittiset päätökset. Poliittisilla tekijöillä
ja poliittisilla instituutioilla onkin todettu olevan riippuvuuksia talouden kasvun kanssa.328 Seuraavassa tarkastellaan ensin poliittisten
tekijöiden vaikutuksia kasvu- ja rakennepolitiikkaan yleisesti. Tämän jälkeen arvioidaan hallituskokoonpanon muutosten vaikutuksia
harjoitettuun politiikkaan.
5.1.1. Poliittiset tekijät ja talouden kasvu
Talouspolitiikan suunta on periaatteessa talouspolitiikan päättäjien
päätettävissä ja päätöksiä tehdessään he lähtevät omista tavoitteistaan ja lähtökohdistaan, mutta joutuvat myös ottamaan huomioon
talouden ongelmat ja rajoitukset sekä sen toimintaympäristön, jossa talous toimii. Myös ne ajattelukehikot, joiden pohjalta ratkaisuja
tehdään, he saavat ympäristöstään. Käytännössä he joutuvat yleensä
tekemään valintoja politiikan valmistelijoiden heille tarjoamien vaihtoehtojen välillä. Näiden vaihtoehtojen muotoutumiseen vaikuttavat
monet tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat paitsi yhteiskunta- ja talouspoliittiset tavoitteet myös talouden ja teknologian kehitys, taloustieteellisen ajattelun kehitys, kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset
vaikutteet sekä poliittinen kehitys. Talouspoliittisten toimien alkuperää on etsittävä myös poliittisten yhteisöjen, tutkimuslaitosten sekä
yksityisten henkilöiden ja instituutioiden keskusteluista ja arvioista,
mutta kaikilla em. tekijöillä on vaikutusta myös niihin.
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Institutionaalisten ratkaisujen merkitystä talouskasvussa korostaa mm. Paavo
Okko artikkelissaan ”Kasvun selitykset ja Suomen talouskasvu” (Okko 2003).
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Yleensä suurin osa kasvu- ja rakennepoliittisten päätösten valmistelusta tarkastelujaksona tehtiin siinä osassa virkakoneistoa (laajasti
ymmärrettynä), jonka alaan kyseinen politiikkalohko kuului. Kullakin politiikkalohkolla oli omat tavoitteensa, jotka eivät välttämättä
olleet keskenään konsistentteja. Tämä toi esiin koordinointiongelman
eri lohkojen välillä. Kasvu- ja rakennepolitiikan linjan valinta oli hyvin tärkeä koordinointikanava, koska hallitusten keskeinen tavoite
tarkastelujaksona oli pyrkimys taloudelliseen kasvuun.
Toisaalta koko kauden ajan päätösten valmistelussa oli paljon myös
julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä. Tällaista edusti
mm. talousneuvoston puitteissa tapahtunut yhteistyö sekä päätösten valmistelu erilaisissa komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä.
Tällainen yhteistyö tähtäsi yhtäältä asiantuntemuksen monipuolistamiseen valmistelussa ja toisaalta laajan yhteiskunnallisen tuen hankkimiseen päätösten toteuttamiselle.
Seuraavassa otetaan aluksi lähtökohdaksi, että hallitus voi yksinään
päättää harjoitettavan kasvu- ja rakennepolitiikan linjasta, vaikka
tämä ei täysin pidäkään paikkaansa. Lähtien tästä olettamuksesta tarkastellaan politiikan päättäjien tavoitteita ja motivaatioita.
Arvioitaessa poliitikkojen motivaatioita on Perssonin ja Tabellinin329
mukaan kaksi peruslähtökohtaa, jotka eivät ole välttämättä toisiaan
poissulkevia. Ensiksikin voidaan ajatella poliitikkojen ajavan vain
omia etujaan: heidän tavoitteensa on saavuttaa ja pitää asemansa tai
saada niitä hyötyjä, joita asema tuottaa. He haluavat siis valtaa tai
pysyä vallassa. He valitsevat politiikkansa edistääkseen näitä tavoitteita, mutta eivät muutoin välitä siitä, minkälaista politiikkaa toteutetaan. Poliitikkoja voidaan sanoa opportunistisiksi. Toiseksi voidaan
olettaa poliitikkojen ajavan yhteiskunnan joidenkin ryhmien asiaa ja
valitsevan politiikkansa niin, että sellainen hyvinvointifunktio maksimoituu, joka panee suuren painon näiden ryhmien eduille. Poliitikot ovat tällöin puolueellisia (partisan).
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Persson ja Tabellini toteavat, että kummallakin olettamuksella on hyvät ja huonot puolensa. Julkista valintaa koskevassa kirjallisuudessa
opportunismi on standardioletus. Se on metodiselta kannalta houkuttelevampi, koska on monenlaisia tapoja olla puolueellinen. Analyysin tulokset ovat vähemmän herkkiä mielivaltaisille oletuksille, jos
opportunismi otetaan lähtökohdaksi.
Persson ja Tabellini toteavat myös, että niin äänestäjien kuin poliitikkojen käyttäytymistä usein kuitenkin leimaavat ideologiset näkökohdat, jotka ylittävät yksityiset edut. Lähtökohtana on tällöin ns.
yhteiskunnan etu sellaisena kuin eri henkilöt sen näkevät. Toimintamallit valitaan sen mukaan, mikä on oikein tai kohtuullista ja millaisina nähdään esim. talouspolitiikan seuraukset tai julkisen vallan
rooli. Poliittinen opportunismi unohtaa kaiken tämän eikä kykene selittämään, miksi poliitikot eri tilanteissa harjoittavat erilaista politiikkaa tai tekevät joskus epäsuosittuja päätöksiä. Mainitut lähtökohdat
unohtavat myös sen, että puolueet ovat tärkeitä toimijoita poliittisessa järjestelmässä.
Kuten todettiin, olettamukset eivät ole toisiaan poissulkevia: poliitikot voivat olla opportunistisia, mutta heitä voivat motivoida myös
tietyt ideologiset lähtökohdat. Lasse Lehtinen sanoo tämän nasevammin: Yhteisten asioiden hoitaminen on ikiaikainen sekoitus laulujen
sanojen mukaista ”aatosta jaloa ja alhaista mieltä”.330
Poliitikkojen voi olla myös pakko toimia johdonmukaisen ideologisen näkemyksen mukaan säilyttääkseen äänestäjien luottamuksen.
Toisaalta opportunismin voidaan joskus nähdä tukevan ideologisia
lähtökohtia: poliitikot voivat olla opportunistisia voittaakseen vaaleissa ja voidakseen ajaa ideologisia näkemyksiään myös vaalien jälkeen.331
Poliittisessa järjestelmässä on siten piirteitä, jotka voivat johtaa lyhytnäköiseen politiikkaan. Yhtä niistä Persson ja Tabellini kutsuvat
”jakaantuneeksi hallitukseksi” (divided government). Valtiontalou330
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desta päätettäessä liiallista lainanottoa voi syntyä mm. ”yhteisen potin mallissa”, koska päätösvalta on liian hajaantunut eri päätöksentekijöille, joilla on erilaiset tavoitteet. Velka kasaantuu tuloksena monien poliittisten toimijoiden vuorovaikutuksesta, joista kullakin on
valtaa johonkin politiikkainstrumenttiin. Keskitetty poliittinen valta
yhden toimijan käsissä parantaa tämän puutteen, joskin voi johtaa
allokaation vinoutumiseen.332
Näyttää kuitenkin siltä, että Suomen oloissa mekanismi toimi tarkastelukautena toisin. Koska Suomessa yleensä suhtauduttiin kielteisesti
julkisen velan kasvuun, yhteisen potin ongelma heijastui mieluummin veroasteen nousuna. Pekkarisen ja Vartiaisen mukaan Suomen
sodanjälkeistä finanssipolitiikkaa luonnehtii mm. se, että valtiontaloudessa on tähdätty kassatasapainoon, vieläpä siten, että on haluttu
tasapainottaa ilman lainanottoa kassaanmaksut ja kassastamaksut.
Valtion harjoittama lainananto on rinnastettu juokseviin menoihin ja
valtion lainanottoa on vierastettu.333
Toinen velkaantumiseen johtava piirre ovat ”vaihtuvat hallitukset”
(alternating governments). Hallitusvaihdoksen uhatessa hallitukset
voivat lisätä julkista velkaa parantaakseen tilapäisesti talouden kehitystä, mutta samalla ne voivat heikentää seuraavan hallituksen asemaa. Poliittinen epävakaus on tässä keskeinen tekijä. Perssonin ja
Tabellinin mukaan empiirinen evidenssi ei kuitenkaan vahvasti tue
tätä ajattelua, joskin empiirisesti näiden piirteiden erottelu on vaikeaa, koska monissa maissa koalitiohallitukset ovat usein olleet lyhytikäisiä.334
Suomessa tämänsuuntainen ajattelu on heijastunut erityisesti ns.
vaalibudjetteina, ts. vaalivuosina valtion menojen kasvu oli tarkastelukautena selvästi keskimääräistä suurempaa. Kun valtion menojen
alentaminen on yleensä ollut vaikeaa, oli tämä eräänä tekijänä johtamassa julkisen talouden osuuden kasvuun kansantaloudessa. Poliittinen kilpailu voi johtaa myös siihen, että vallassa oleva hallitus
332
333
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pyrkii antamaan vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta liian hyvän
kuvan. Tällä tavoin se voi perustella taloudellisen kehityksen vaatimien epämiellyttävien päätösten tekemättä jättämistä tai siirtämistä myöhemmäksi (vaalien jälkeen). Martti Nybergin tutkimuksessa
testien tulokset tukevat selkeästi vaalisyklien olemassaoloa valtion
rahoitusalijäämän ja sen päätösperäisen osan, bruttoveroasteen sekä
valtion kulutusmenojen osalta.335
Rakenneuudistusten toteuttaminen on usein poliittisesti hyvin vaikeata. Uudistuksissa on aina voittajia ja häviäjiä ainakin lyhyellä aikavälillä. Potentiaaliset häviäjät pystyvät usein estämään tai hidastamaan uudistuksia. Mahdolliset kompensaatiot voivat puolestaan vesittää uudistuksia ja vähentää niiden hyötyjä. Uudistusten yhteydessä
usein on kysymys diffuuseista vaikeasti havaittavista hyödyistä ja
keskitetyistä helposti nähtävistä kustannuksista. Monet uudistukset
merkitsevät huomattavia kustannuksia pienelle joukolle talouden toimijoita, joiden etuja entinen politiikka palvelee. Hyödyt kohdistuvat
kollektiivisesti kuluttajille ja veronmaksajille ja ovat kunkin yksilön
osalta suhteellisen pienet. Monessa tapauksessa on vaikea selvittää
uudistusten vaikutuksia luotettavasti edes jälkikäteen, koska taloudessa kaiken aikaa tapahtuu monenlaisia muutoksia.
Lisäksi rakenneuudistuksille on usein ominaista se, että niiden haitat
näkyvät välittömästi, mutta hyödyt vain hitaasti ajan kuluessa. Tämän vuoksi on luonnollista, että hallitukset eivät mielellään kautensa lopulla toteuta suuria rakenneuudistuksia. Kun uudistukset usein
vaativat laajaa paneutumista asioihin eivätkä ne ole välttämättömiä
lyhyellä aikavälillä, tulee ymmärrettäväksi, että monet uudistukset
ovat vaatineet huomattavan paljon aikaa. Esim. siirtyminen liikevaihtoverotuksesta täyteen arvonlisäverotukseen vaati yli 20 vuotta
ja lähes yhtä kauan kului valtiontalouden kehysohjausuudistukseen.
Uudistusten hidas toteutuminen ei ole pelkästään suomalainen piirre, vaan se liittyy usein koalitiohallituksiin. Päätöksenteon umpikuja
johtuu veto-oikeudesta, joka voi olla jokaisella osapuolella. Koalitiohallitusten päätöksenteossa voi olla kalliiksi tulevia viivästyksiä
335
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koalitiohallituksen jäsenten ja eri intressiryhmien välisen pelin luonteesta riippuen.336
Uudistusten toteuttaminen on erityisen vaikeaa, jos hallitukset ovat
lyhytikäisiä tai niiden poliittinen koostumus muuttuu nopeasti, jolloin
politiikan pitkäjänteiset linjaukset saattavat muuttua. 1980-luvulla
tulleet koko vaalikauden hallitukset paransivat kasvu- ja rakennepolitiikan mahdollisuuksia. On kuitenkin muistettava, että noudatettava
politiikka ei ollut yksistään hallituksen päätettävissä, vaan siihen vaikuttavat monet intressiryhmät. Pekkarinen ja Vartiainen toteavat tämän seuraavasti: ”Toisin kuin esimerkiksi maineikkaan hollantilaisen
Jan Tinbergenin formalisoimassa neuvonantaja-päättäjäasetelmassa
(ks.luku 5.3.2.) otaksutaan, talouspolitiikka ei ole yhden päättäjän
suorittamaa valintaa, vaan lähinnä ristiriitojen ajamaa toimenpiteiden
sarjaa. Talouspolitiikka on yhteiskunnan keskeisiä ristiriitojen sovittelun areenoja – usean toimijan peli, jos näin halutaan sanoa. Näin
sen määräytymiseen vaikuttavat talouden rakenteellisten reunaehtojen ohella eri ryhmien tavoitteen asettelut sekä niiden neuvotteluvoima, strateginen asema ja organisatorinen voima.” 337
Talouspolitiikka vaikuttaa kasvuun monen kanavan kautta. Varhaisempi talouden kasvua käsittelevä kirjallisuus keskittyi pääomanmuodostukseen kasvun lähteenä. Viime kädessä talouden kasvu pelkistettiin yksityisen sektorin investointipäätöksiin. Sellaisella talouspolitiikalla, joka vaikuttaa investointien tuottoon, ajateltiin olevan
vaikutusta kasvuun. Perssonin ja Tabellinin mukaan eräät poliittista
taloustiedettä ja kasvua koskevat tutkimukset korostivat erityisesti
kahta yksityisten investointien tuottoasteeseen vaikuttavaa politiikan
instrumenttia – nimittäin pääoman verotusta sekä julkisia infrastruktuuri-investointeja – asettaen kysymykseksi sen, miten pääomatulojen veroaste ja julkisten investointien taso määräytyvät.
Myöhempi endogeenisen kasvun tutkimus korostaa innovaatioita ja
tutkimusta kasvun moottorina. Talouspolitiikka voi vaikuttaa teknisiin innovaatioihin myös monella muulla tavoin kuin pääoman vero336
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tuksella, kuten hyödyke- ja työmarkkinoiden säätelyllä, kauppapolitiikalla ja patenttilainsäädännöllä. Yleisesti ottaen talouspolitiikka,
joka vaikuttaa resurssien suuntautumiseen eri sektoreille tai erilaisiin
teknologioihin, todennäköisesti vaikuttaa investointikannusteisiin.
Erityisen merkittäviä kasvuun vaikuttavia seikkoja ovat Perssonin
ja Tabellinin mukaan myös mm. seuraavat poliittisluontoiset tekijät,
kun tavanomaiset kasvuun vaikuttavat tekijät pidetään annettuina ja
vertailut tehdään laajan kansainvälisen maakohtaisen aineiston perusteella:338
1. Poliittinen epävakaus, mitattuna toistuvina vallanvaihdoksina tai
poliittisina levottomuuksina ja väkivaltana, korreloi negatiivisesti
kasvun kanssa.
2. Parempi omistusoikeuksien suoja korreloi positiivisesti kasvun
kanssa. Samalla kun poliittiset oikeudet ja demokratia korreloivat
vahvasti tulotason kanssa, selkeää näyttöä demokratian vaikutuksesta kasvuun ei ole.
Uusi institutionaalinen taloustiede, erityisesti Nobel-palkinnon saanut Douglas North, on korostanut, että muodolliset ja informaaliset
instituutiot (lainsäädäntö ja ”normatiiviset” pelisäännöt) ovat ratkaisevassa asemassa koetettaessa ymmärtää talouden suorituskykyä.339
Suuri osa keskustelua siitä, miksi poliittinen epävakaus on haitallista
kasvulle, on liittynyt siihen, että epävarmuus tai huono ennustettavuus
vaikuttaa yksityisiin investointeihin. Perssonin ja Tabellinin mukaan
investointien tuottojen epävarmuuden vaikutukset investointiin ovat
ristiriitaisia. Heidän mukaansa mekanismi on toisenlainen: poliittinen epävakaus tuottaa lyhytnäköistä finanssipolitiikkaa. Tällainen
politiikka voi johtaa esim. liian pieniin julkisiin investointeihin tai
julkisen velan lisäämiseen. Poliittinen epävakaus näyttää vaikuttavan
negatiivisesti kasvuun, mutta mahdollisista vaikutuskanavista voidaan esittää monia vaihtoehtoisia hypoteeseja. Poliittinen epävakaus
338
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voi esim. johtaa kestämättömään raha- ja finanssipolitiikkaan, ja tämän aiheuttama makrotaloudellinen epävakaus puolestaan vaikuttaa
haitallisesti kasvuun.340 Toisaalta on esimerkkejä myös siitä, että liian
stabiilit poliittiset olot voivat johtaa siihen, että rakenneuudistuksia ei
tehdä, jolloin kansantalouden dynamiikka voi asteittain heiketä.341
Talouspolitiikka vaikuttaa kasvuun myös sitä kautta, että se vaikuttaa
esim. säätelypolitiikan tai elinkeinopolitiikan kautta innovointikannusteisiin. Tällöin keskeinen politiikkakonflikti on perinteisillä toimialoilla vanhaa teknologiaa käyttävien toimijoiden ja uuden tuotantoteknologian käyttöönottoa yrittävien innovaattoreiden välillä. Tällä
ristiriidalla on ollut keskeinen rooli koko teollisten yhteiskuntien kehitysprosessin ajan.342 Riippuen siitä, ovatko dynaamisten sektoreiden innovoijat vai perinteisten sektoreiden vakiintuneiden etujen säilyttäjät vaikutusvaltaisempia, hallitus toteuttaa politiikkaa, joka joko
edistää tai hidastaa talouden kasvua. Perinteisissä sektoreissa toimivat, jotka yrittävät puolustaa etujaan, usein vastustavat innovaatioita.
Toiselta puolen innovaatioihin usein sisältyy ulkoisia vaikutuksia,
jotka lisäävät edellytyksiä kasvua edistävään politiikkaan.343
Perssonin ja Tabellinin tekemiin johtopäätöksiin on suhtauduttava
varauksin, vaikka ne perustuvat moniin tutkimuksiin. Talouden kasvu ja rakennemuutos riippuvat niin monista tekijöistä, että poliittisten
tekijöiden vaikutusta siihen on vaikea osoittaa. Kasvuun vaikuttavia
tekijöitä arvioidaan laajemmin luvussa 5.3.
5.1.2. Hallituskokoonpanon muutosten vaikutukset
Tutkimuksen kysymyksenasettelun mukaisesti seuraavassa rajoitutaan arvioimaan sitä, millä tavoin hallitusten kokoonpanon muutokset vaikuttivat tarkastelukautena kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjaan. Poliittisten olojen kehitystä ei ole tarpeen tarkastella laajasti,
340
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koska ensi sijassa hallitukset päättivät harjoitetusta politiikan linjasta. Poliittisia taustatekijöitä myös yleisemmin on kuitenkin aiheellista käsitellä jonkin verran.
Suomen poliittiset olot tarkastelukaudella olivat melko vakaat siinä
mielessä, että eduskunnan kokoonpano yleisesti ottaen pysyi suhteellisen vakaana eikä nopeita suuria muutoksia tapahtunut. Yleistä
poliittista ilmapiiriä voidaan kuvata eduskunnan jakautumisella oikeistoon ja vasemmistoon. Tarkastelua tämän jaon pohjalta voi pitää
perusteltuna mm. siinä mielessä, että yleisesti ajatellaan, että vasemmistopuolueet korostavat enemmän julkisen vallan roolia kuin oikeistopuolueet. Samoin ajatellaan, että ne panevat enemmän painoa
työllisyyteen suhteessa inflaatioon kuin oikeistopuolueet. Äänestäjien voidaan ajatella tietävän puolueiden eron ja äänestävän puoluetta,
jonka politiikka on lähempänä heidän arvostuksiaan.
Eduskunta oli oikeistoenemmistöinen v. 1958 saakka, jolloin vasemmisto saavutti pienimmän mahdollisen enemmistön. Oikeisto
saavutti v. 1962 vaaleissa uudelleen vaalivoiton (mm. sosialidemokraattien hajaannuksen takia), mutta v. 1966 eduskuntaan tuli taas
vasemmistoenemmistö vuoteen 1970 saakka. Tämän jälkeen eduskunnassa oli oikeistoenemmistö, mikä varsinkin v. 1987–95 oli hyvin
suuri. Tällöin on muistettava, että jako oikeistoon ja vasemmistoon
ajoittain ja erityisesti tarkastelukauden lopulla hämärtyi. Eduskunnan
kokoonpano ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa poliittisen
ilmapiirin muutoksista. Erityisesti 1960-luvun loppu- ja 1970-luvun
alkupuoli oli tässä mielessä poikkeuksellista aikaa.
Tarkastelukauden alkupuolta leimasi presidentti Kekkosen pitkä
valtakausi, joka vaikutti vahvasti myös kasvu- ja rakennepolitiikan
painotuksiin varsinkin 1960-luvun loppupuoliskolla ja 1970-luvun
alkupuoliskolla. Hänen roolinsa oli erityisen suuri kauppapolitiikassa, varsinkin idänkaupan edistämisessä, mutta vaikutus oli ilmeisesti merkittävä myös kasvu- ja rakennepolitiikan suuntautumisessa
yleensä samoin kuin monilla yksittäisillä politiikan lohkoilla. Myöhempien presidenttien vaikutus kasvu- ja rakennepolitiikan suuntautumiseen ei sen sijaan näytä erityisen merkittävältä.
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Poliittiset olot olivat kuitenkin varsin pitkään epävakaat siinä suhteessa, että hallitusten keski-ikä oli hyvin alhainen. Koska lähinnä
hallitukset olivat vastuussa kasvu- ja rakennepolitiikan linjasta, tämä
luonnollisesti heikensi olennaisesti pitkäjänteisen politiikan mahdollisuuksia. Etenkin 1960- ja 1970-luvulla oli monia verraten lyhytikäisiä hallituksia, jotka keskittyivät talouden akuuttien ongelmien
selvittämiseen. Hallitusten koostumus muuttui myös ajoittain huomattavasti. Poliittinen epävakaus korosti hallintokoneiston vastuuta
politiikan linjasta ja pitkäjänteisyydestä.
1950-luvulla yksikään hallitus ei istunut edes kahta vuotta, joka voitaneen katsoa jonkinlaiseksi minimiajaksi pitkäjänteisen politiikan
harjoittamiselle. 1960-luku ja 1970-luku olivat hiukan vakaampia
kausia, mutta kumpaankin sisältyy myös epävakaita jaksoja, jolloin
hallitukset olivat hyvin lyhytikäisiä. Hallitusten ikä oli parhaimmillaankin vain noin kaksi vuotta lukuunottamatta Sorsan hallitusta v.
1972–75. Epävakaus päättyi v. 1983, mistä lähtien maalla on ollut
koko vaalikauden eli neljä vuotta istuneet hallitukset. Hallitusten
pitkäikäisyys ei kuitenkaan sinänsä ole riittävä ehto kestävän pitkäjänteisen politiikan harjoittamiselle. Esimerkkinä tästä on Suomen
talouspolitiikka 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa.
Poliittista epävakautta kompensoi se, että etenkin 1960-luvulta alkaen luotiin hallintokoneistoa pitkäjänteistä kehitystyötä varten ja se
sai enemmän vastuuta. Asioiden tullessa yhä monimutkaisemmiksi valmistelun rooli kasvoi. Arvoperusteisen politiikan suhteellinen
merkitys vähentyi etenkin silloin, kun taloudelliset ongelmat pahentuivat ja taloudellinen liikkumavara kaventui. Tällaisessa tilanteessa
saatettiin joutua valmistelemaan toimia, jotka loukkasivat joidenkin
väestöryhmien välittömiä etuja. Etenkin vaalien lähestyessä poliitikot eivät mielellään tuoneet tällaisia toimenpiteitä keskusteluun. Tällöin ongelmien mahdollisten ratkaisumallien valmistelu ja sen myötä
päätöksentekokin siirtyi valtionhallinnon teknostruktuurin suuntaan,
vaikka viime kädessä päätökset olivatkin poliitikkojen vastuulla.
Pekkarinen ja Vartiainen luonnehtivat kirjassaan 1990-luvun alussa, että Suomen talouspolitiikalle on ollut tyypillistä poliittisen ta-
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hon heikkous virkamiesvastuulla toimiviin talouspolitiikan instituutioihin verrattuna. Tämän myötä talouspolitiikan epäpoliittisuus
on Suomessa korostunut. Oma osuutensa poliittisen tason ohjailun
heikkouteen on puolestaan ollut esimerkiksi lainsäädännön tiukoilla
määrävähemmistösäädöksillä, jotka ovat tehokkaasti estäneet talouden poliittista kontrollia. Puoluekentän rikkonaisuus sekä hallituskoalitioiden kapea poliittinen pohja ja lyhytikäisyys olivat myös omiaan heikentämään hallituksen talouspoliittista otetta pitkään toisen
maailmansodan jälkeen.344
On kuitenkin muistettava, että mainituilla politiikan valmisteluun
osallistuneilla instituutioilla ei ole päätösvaltaa. Ne voivat vaikuttaa
siihen, minkälaisia asioita otetaan valmisteltavaksi ja minkälaisten
vaihtoehtojen välillä poliittiset päättäjät voivat tehdä valintoja. Valmisteluelinten tehtävänä oli usein paitsi päätösten valmistelu myös
ehdotettujen toimenpiteiden ”myyminen” päätöksentekijöille. Jos ne
onnistuivat tässä tehtävässä, äärimmillään poliitikkojen tehtäväksi
tuli näiden toimenpiteiden julkistaminen ja ”myyminen” edelleen
kansalaisille.345
Kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun kehittyminen jaettiin edellä luvussa 4. kolmeen kauteen. Seuraavassa tarkastelussa käytetään samaa
jakoa, vaikka näyttää siltä, että poliittisten muutosten ja näiden kausien yhteys ei aina ollut kovinkaan vahva. Tarkastelussa keskitytään
pääasiassa vain kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjaan. Joihinkin
politiikan osalohkoihin poliittisilla muutoksilla oli keskimääräistä
enemmän vaikutusta, mutta seuraavassa rajoitutaan tarkastelemaan
lähinnä politiikan yleislinjaa.
Ohjailun kausi
Pitkäjänteisen politiikan poliittiset edellytykset paranivat eräissä suhteissa nopeasti 1960-luvulla. Jaakko Nousiainen toteaa, että
aina 1960-luvulle saakka suomalainen oli luokkaäänestäjä. Hän sai
344
345

Pekkarinen – Vartiainen 1993, 62.
Ståhlberg 1988, 9–10.

231

puoluekantansa syntyessään, homogeeninen sosiaalinen ympäristö
kontrolloi hänen käyttäytymistään ja hän seurasi puolueensa johtoa
puoluetta vaihtamatta. 1960-luvulla puolueet alkoivat avartaa ideologiaansa ja muuttaa käytännön politiikan sisältöä tavoitteinaan laajentaa kannatuspohjaa nopeasti tapahtuvan sosioekonomisen rakennemuutoksen seurauksena. Seurauksena oli puolueiden tavoitteiden
lähentyminen toisiaan ja kilpajuoksu poliittiseen keskustaan, vaikkakin puolueiden tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi saattoivat poiketa edelleen toisistaan eräiltä osin huomattavasti.
Nousiaisen mukaan poliittisten tekijöiden epävakauden vaikutusta
lievitti merkittävästi myös se, että 1950-luvun lopun vaikeiden poliittisten ongelmien jälkeen johtavat poliitikot, työmarkkinajohtajat
ja virkamiehet alkoivat rakentaa siltoja ristiriitojen yli. Suomi alkoi
jo 1960-luvun aikana edustaa eurooppalaista konsensuspolitiikkaa ja
sen jälkeenkin yhteiskunnassa on jatkunut enimmäkseen kohtuullisen
hyvä yhteisymmärrys noudatettavan politiikan suuntalinjoista. Siitä
huolimatta se ei läheskään aina ollut sellaista, että talouspolitiikan
tavoitteet olisi kohtuullisessa määrin saavutettu.
Puolueiden lähentymistä tuki Nousiaisen mukaan myös yksi suomalaisen politiikan historiallisista peruspiirteitä eli korostunut etatismi,
yhteiskunnallisten voimien hakeutuminen lähelle valtiokoneistoa ja
tasapainottavien vastavoimien heikkous, hallinnon suhteellinen irrallisuus edustuksellisesta politiikasta, tukeutuminen valtioon kaikessa ongelmanratkaisussa sekä taipumus julkisen päätöksenteon byrokraattiseen rutiinistumiseen.346
Kasvu- ja rakennepolitiikan kannalta merkittävintä 1960-luvulla oli
kokonaistaloudellisen suunnittelun vakiinnuttaminen. Se tapahtui
vasemmiston poliittisen voiman ollessa suurimmillaan v. 1966–70.
Muutokset pohjustettiin kuitenkin varsin yksimielisesti toisenlaisten poliittisten asetelmien vallitessa 1960-luvun alussa. Asiaa vietiin
eteenpäin sekä 1960-luvun alkupuolen porvarihallituksissa että talousneuvostossa, joka edusti monipuolisesti yhteiskunnan eri etupiirejä. Suunnittelumyönteisyys johtui pääasiassa muista tekijöistä; ajan
346
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yleisestä ilmapiiristä, talouden tilasta, talousteoreettisen ajattelun kehityksestä, kansainvälisistä tekijöistä ym., joita käsitellään muissa
luvuissa.
Laura Kolbe on esittänyt mielenkiintoisen tulkinnan suunnittelumyönteisyyden syntymisestä. Hän on katsonut, että suunnitelmallisen yhteiskuntapolitiikan synty 1960-luvulla liittyi kahden aatteellisen linjan yhtymiseen. Toista edusti juuriltaan fennomaniaan ulottuva
oikeistoradikaali suuntaus, joka korosti valtakunnallista eheyttämistä
ja kokonaisetua. Toista edusti pohjoismainen vasemmistosävyinen
suunnitteluideologia. Nämä löysivät toisensa valtakunnansuunnittelussa, joka tarjosi mahdollisuuden valtiokokonaisuuden pitkäjänteiseen taloudelliseen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen suunnitteluun.347
(Tosin on liian pitkälle menevää puhua valtakunnansuunnittelusta,
kuten luvusta 4. on käynyt ilmi).
Poliittiset tekijät alkoivat korostua, kun toisaalta suunnittelun rooli alkoi vakiintua, mutta toisaalta tapahtui muutoksia, jotka alkoivat heikentää sen asemaa. Suunnittelua ei vähitellen enää kaikilla
tahoilla nähty entisessä määrin pragmaattisena asiana, vaan siihen
alkoi liittyä yhä enemmän ideologista viritystä, kuten luvussa 4.1.2.
osoitettiin. Tämä merkitsi myös suunnitteluun liittyvän vastustuksen
kasvua.
1960-luvun lopulla tapahtui voimakas uusradikalismin nousu, joka
sai suurta suosiota varsinkin nuorison keskuudessa. Sosialistiset maat
nähtiin esikuvana, jonka suuntaan tulisi Suomessakin pyrkiä.348 Sosialistinen suunnittelu mm. silloisessa DDR:ssä nähtiin menestyksenä.
Yhteiskuntaa haluttiin suunnitella kokonaisvaltaisesti näiden esikuvien mukaan. Tämä liike vaikutti myös oikeistopuolueitten politiikan
muuttumiseen vasemmistolaisemmaksi.349 Tähän vaikuttava tekijä
oli ilmeisesti myös Suomen poliittinen asema, sillä yleensä läntisen
Euroopan maissa innostus kokonaistaloudelliseen suunnitteluun ei
347
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enää lisääntynyt mm. siksi, että taloudellinen integraatio alkoi viedä pohjaa kansalliselta suunnittelulta. Myös Neuvostoliiton tekemä
Tshekkoslovakian miehitys v. 1968 oli vienyt monissa maissa uskoa
suunnitteluun, vaikkakin suunnittelun lähtökohdat markkinatalousmaissa olivat aivan erilaiset kuin sosialistisissa maissa.350
Erityisesti SDP:ssä korostettiin yhteiskunnan suunnitelmallisen kehityksen merkitystä 1970-luvun alussa, jolloin eduskunta oli jo muuttunut oikeistoenemmistöiseksi. Paasion lyhytaikaiseksi jääneen vähemmistöhallituksen ohjelma (jota tässä ei ole arvioitu) totesi hallituksen
noudattavan SDP:n ohjelmien viitoittamaa linjaa siinä määrin kuin
se porvarienemmistöisen eduskunnan aikana on mahdollista. Puolueissa tapahtuvan politiikan valmistelun merkitys olikin 1970-luvun
alkuvuosina suuri. Poliittisen valmistelun silloinen korostuminen
näkyi vahvana Sorsan hallituksen ohjelmassa v. 1972, jossa monin
tavoin haluttiin lisätä yhteiskunnan ohjausta talouselämässä.
Poliittisista muutoksista huolimatta tämä oli mahdollista mm. siksi,
että yhteiskunnan ohjauksen lisääminen ja teollistaminen valtion toimin palveli myös toisen keskeisen hallituspuolueen, keskustapuolueen, tavoitteita. Sen tavoittelemaa tasapainoisempaa aluekehitystä ei
ollut mahdollista saavuttaa ilman, että yhteiskunta ohjaa tuotantoa ja
investointeja kehitysalueille. Tätä tuki myös em. Suomessa perinteinen menettely tukeutua valtioon ongelmien ratkaisemisessa.
Vähitellen hallintokoneistossa tapahtuvan valmistelun merkitys lisääntyi ja puolueissa tapahtuvan valmistelun merkitys väheni, kun
useissa ministeriöissä laajennettiin pitkäjänteistä valmistelutyötä.
Hallintokoneisto ja puolueet lähentyivät kuitenkin toisiaan sitä kautta, että politisoitumisen ja johtavien hallituspuolueiden välisen valtakilpailun myötä nimityspolitiikka sai uudet mittasuhteet. Seppo Kääriäisen mukaan SDP:llä oli parhaiten organisoitu nimityspolitiikka ja
-mekanismi, jonka avulla se vyöryttämällä vyörytti sen jäsenkirjan
omaavia virkamiehiä tärkeille virkapaikoille. Keskusta ei halunnut
jäädä jalkoihin. Systemaattiseksi sen virkanimityspolitiikka – valtionhallinnon tasolla ja hallituspolitiikkaan kytkeytyen – muuttui v.
350
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1973 jatkuen katkeamattomasti koko vuosikymmenen.351 Tämä oli
omiaan lisäämään ylimiehitystä ja byrokratiaa sekä vähentämään tehokkuutta julkisessa sektorissa.
Johtavan hallituspuolueen SDP:n vasemmistolaisuus saavutti huippunsa 1970-luvun puolivälissä. Vuoden 1975 puoluekokous asetti
tavoitteeksi ”taloudellisen kansanvallan laajentamisen siirtämällä
elinkeinoelämän aloja ja yrityksiä … yhteiskunnan omistukseen ja
hallintaan sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista työn ja pääoman
välisen ristiriidan poistamiseksi, omistussuhteista johtuvien epäoikeudenmukaisuuksien hävittämiseksi tai edellytysten luomiseksi sosialistiselle suunnitelmataloudelle”.352
1970-luvun puolivälissä talouspolitiikka epäonnistui pahasti. Kansainvälinen energiakriisi, inflaation riistäytymisen aiheuttama korkea
kustannustaso sekä viennin vaikeudet johtivat suureen vaihtotaseen
vajeeseen sekä työttömyyden nopeaan kasvuun. Asetettu keskustan
”hätätilahallitus” yritti torjua ongelmia perinteiseen tapaan mm. veronkorotuksin ja julkista kysyntää lisäämällä. Työttömyys kuitenkin
vain nousi edelleen. Toisaalta kuvaputkiyhtiö Valcon epäonnistuminen vähensi valtion yritystoiminnan kannatusta. 1970-luvun loppupuolella politiikan suunta selvästi muuttuikin, vaikka poliittisissa
voimasuhteissa ei merkittäviä muutoksia tapahtunutkaan. Selitystä tälle muutokselle on etsittävä pääasiassa SDP:n talouspoliittisen
suunnan nopeasta muutoksesta, jota Jukka Tarkka nimittää puolueen
talouspolitiikan peruskurssin reippaaksi U-käännökseksi.353
1970-luvun kriisi muutti ratkaisevasti talouspolitiikan poliittisia reunaehtoja. Sorsan hallituksen markkinoiden merkitystä korostavan v.
1977 elvytysohjelman lisäksi pyrkimykseksi tuli lisätä yhteisymmärrystä talouspoliittisista ratkaisuista. Yhteisymmärrys saavutettiin siitä, että veroasteen nousu on pysäytettävä ja teollisuuden kilpailukyky palautettava. Kansantalouden päättäjien kokous Korpilammella v.
1977, jossa olivat mukana talouspolitiikan kaikki keskeiset osapuo351
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let, oli osaltaan vaikuttamassa konsensushengen elpymiseen.354 Ratkaisuja ei enää yritetty etsiä julkisen vallan välittömällä puuttumisella tuotantotoimintaan. Päättäjien tietämyksen lisäämiseksi talouden
ongelmista ja niiden ratkaisutavoista aloitettiin talouspolitiikan johtamiskurssit Sitran toimeenpanemina.355
Siirtymäkausi
Talouspolitiikan muuttumiseen markkinahenkisemmäksi 1970-luvun
lopulla ei vaadittu poliittisten asetelmien muutoksia. Poliittiset asetelmat säilyivät melko vakaina (SKDL jäi hallituksen ulkopuolelle v.
1983) eikä myös kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjassa tapahtunut
olennaisia muutoksia. Paineita politiikan muuttamiseen ei 1980-luvun
alkupuolella syntynyt, kun talous näytti kehittyvän melko suotuisasti.
Talouden rakenne kuitenkin muuttui kaiken aikaa 1980-luvulla huonoon suuntaan, kun avoimen sektorin osuus kansantaloudessa aleni.
V. 1987 poliittinen asetelma kuitenkin muuttui, kun muodostettiin sinipunahallitus ja kokoomuksesta tuli johtava hallituspuolue. Kiander
ja Vartia toteavat, että pitkään jatkunut SDP:n ja keskustan punamultayhteistyö mureni, kun sitä puoliväkisin ylläpitäneet paineet – presidentti Kekkonen ja Neuvostoliiton paineet – lakkasivat vähitellen
vaikuttamasta. Punamultayhteistyön päättyminen SDP:n ja keskustan välirikkoon v. 1987 lopetti kokoomuksen pitkän oppositiokauden
ja siirsi ”ikuisen” hallituspuolueen keskustan oppositioon. Kiander ja
Vartia toteavat edelleen, että SDP:n ja kokoomuksen yhteistyö merkitsi uutta hallituskokoonpanoa ja tiettyä ideologisen kynnyksen ylittämistä. Käytännössä loikka ei ollut puolueille kovin suuri.356
Kansainvälinen talouspoliittinen ilmapiiri oli muuttunut Yhdysvalloista ja Britanniasta alkaneen kehityksen sekä monien Euroopan
354
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maiden talouksien ongelmien seurauksena. Rahoitusmarkkinoiden
vapautuminen olisi vaatinut muutoksia mm. veropolitiikkaan, mutta
poliittista tahtoa liberalisoinnin haittavaikutuksia vähentäviin muutoksiin ei syntynyt. Hallitus ilmoitti pyrkivänsä hallitun rakennemuutoksen toteuttamiseen. Siten rakennemuutoksen ja rakennepolitiikan
tavoite korostui, mutta yleistä kasvu- ja rakennepolitiikan linjaa tämä
ei ratkaisevasti muuttanut. Useilla osalohkoilla, kuten verotuksessa,
sääntelyn purkamisessa ja valtion liiketoiminnassa, kuitenkin tapahtui huomattaviakin muutoksia. Muutoksia tuki mm. OECD:ssä aloitettu talouksien rakenneuudistuksiin tähtäävä työ, jota tarkasteltiin
luvussa 4.1.5. Rakenneuudistusten valmistelu oli Suomenkin hallinnossa edennyt niin pitkälle, että muutosten toteuttaminen oli joillakin
lohkoilla mahdollista.
Poliittinen muutos edisti rakenneuudistuksia eräillä lohkoilla, mutta
etenkin kautensa lopulla Holkerin hallituksen ei voi katsoa tavoitteistaan huolimatta harjoittaneen kasvu- ja rakennepoliittisesti kestävää
politiikkaa. Se ei välittänyt varoituksista talouden ajautumisesta ongelmiin ja saattoi politiikallaan pahentaa 1990-luvun rakenneongelmia.357 Tästä ei voida kuitenkaan syyttää pelkästään hallitusta. Risto
Ranki luonnehtii väitöskirjassaan Holkerin hallituksen talouspolitiikan toteutumaa rohkeiden rakennetavoitteiden, institutionaalisten
olojen ja omien taustaryhmien asettamien rajoitusten sekä ulkoisten
shokkien seurausten summaksi.358
Hallitus joutui toimimaan vaikeissa oloissa mm. rahoitusmarkkinain
vapautumisen ja Neuvostoliiton-kaupan romahduksen seurauksena,
mutta kriisi ei puhjennut vielä tämän hallituksen aikana. Kokonaisuutena asioita jouduttiin ajattelemaan radikaalimmin uudelleen
vasta hallituksen vaihdoksen ja laman aiheuttaman kriisin jälkeen,
jolloin myös kasvu- ja rakennepolitiikassa voi katsoa alkaneen uuden vaiheen. Tällöin monet aikaisemmin poliittisesti mahdottomiksi
todetut muutokset tulivat välttämättömiksi toteuttaa.
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Kilpailutalouden kausi
1990-luvun alun lama vaati jälleen politiikan suunnan muuttamista.
Valtiontalous joutui kriisiin, sillä julkisen sektorin koko oli tulojen
vähentyessä ja menojen lisääntyessä kestämättömän suuri uudessa tilanteessa. Tilanteessa piti ottaa kriittisesti tarkasteltaviksi mm.
”saavutetut edut”, joiden karsimista erityisesti työmarkkinajärjestöt
olivat ennen pitäneet mahdottomana. Valtion menoja oli pakko supistaa paljon, millä luonnollisesti oli heijastuksia myös kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Valmistautuminen EU-jäsenyyteen merkitsi sitä, että
verotuksen kansainväliseen kilpailukykyyn jouduttiin kiinnittämään
entistä enemmän huomiota. Tämänsuuntaisia toimia olisi ilmeisesti
ollut pakko panna toimeen hallituksen poliittisesta koostumuksesta
riippumatta. Hallituksella oli niin paljon vaikeuksia ajankohtaisen
taloudellisen tilanteen hallinnassa, että se haittasi kasvu- ja rakennepolitiikan linjaa.
Kiander ja Vartia toteavat, että 1990-luvun kriisin kannalta tärkeiden
vuosien talouspolitiikkaan vaikuttivat varmastikin ne poliittiset jännitteet, jotka johtuivat uusista hallituskokoonpanoista. 1990-luvulle
tultaessa oli yhä vaikeampaa löytää sellaista puolueet ylittävää kansallista yhteisymmärrystä, jota tehokkaan ja uskottavan kriisipolitiikan harjoittaminen olisi edellyttänyt. Ahon porvarihallitus oli uusi
kokoonpano, jonka yhteistyö yhtenäisen vasemmisto-opposition ja
sosialidemokraattien hallitseman ay-liikkeen välillä sujui heikosti.359
Nämä päätelmät koskevat lähinnä makropolitiikkaa, mutta muutokset heijastuivat myös kasvu- ja rakennepolitiikkaan, mm. työvoimapolitiikkaan ja veropolitiikkaan.
Kiander ja Vartia toteavat myös, että Lipposen sateenkaarihallituksen
noustua valtaan v. 1995 oppositiopolitiikka muuttui maltillisemmaksi ja hallituksen ja ay-liikkeen välinen yhteistyö elpyi. Lipposen hallitus aloitti v. 1995 toimintansa jo muutoinkin paremmissa oloissa,
vaikka talouden tila oli edelleen huono. Monissa suhteissa se jatkoi
edeltäjänsä linjaa, joskin eräissä suhteissa painopisteissä oli eroja.
Erityisen tärkeänä se piti maan reaalisen kilpailukyvyn kehittämistä.
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Se pani edellistä hallitusta enemmän painoa mm. uuteen teknologiaan ja kasvukeskuksiin, ts. enemmän painoa uuden luomiseen ja vähemmän vanhan säilyttämiseen.
Merkittävin piirre 1990-luvun kehityksessä oli markkinavoimien
merkityksen kasvu talouden ohjaamisessa politiikan kustannuksella. Kantola tulkitsee tätä kehitystä seuraavasti: ”Suomen talouskriisi tuottaa yhteiskuntaan monia vaikeita poliittisia kysymyksiä kuten
leikkauksia, säästöjä, alentuneita palkkoja, työttömyyttä ja syrjäytymistä. Nämä ongelmat saattaisivat asettaa kyseenalaiseksi poliittisen
hallinnan legitimiteetin, kun sekä ongelmien syntyä että niiden ratkaisemista on vaikea selittää ja perustella. Markkinat tarjoavat tässä
yhden selityksen ja ratkaisumallin. Kun päättäjät kuvaavat yhteiskunnan markkinoiden ohjaamana ja pitävät markkinoiden ohjausta
terveenä järjestelmänä, he samalla voivat vetäytyä itse vastuusta.
Markkinat tekevät päättäjien puolesta arvovalinnat ja ”likaisen työn”
päättämällä, ketkä voittavat ja ketkä häviävät.
Samalla katoavat myös poliittinen toiminta ja vastuunkanto. Vaihdoksessa vapaiden pääomamarkkinoiden maailmaan on silmiinpistävää päättäjien tulkintojen epäpoliittisuus. Muutos markkinavetoiseen
talousjärjestelmään ei juuri synnytä ideologista tai poliittista kamppailua suomalaisten päättäjien välillä, vaan ratkaisut perustellaan
ulkoisilla pakoilla. Samalla poliittinen vallankäyttäjä katoaa ja vetäytyy vastuusta markkinavoimien selän taakse. Kun ei ole ketään,
joka olisi aktiivisesti toiminut, tahtonut tai valinnut, on vaikea vaatia
ketään vastuuseen. Markkinoiden vapauttaminen synnyttääkin tyhjiön poliittisessa vastuunkannossa. Kukaan ei ole vastuussa ”pakon
edessä” tehdyistä ratkaisuista.”360
Kantolan tulkinta on varsin kärjistetty. Poliittisille valinnoille julkisen
talouden hoidossa oli 1990-luvullakin tilaa, vaikka vaihtoehtojen kirjo kaventui. Hyvin erilaisia näkemyksiä esiintyi mm. työmarkkinoiden toiminnan parantamisesta ja energiapolitiikasta. Totta on kuitenkin, että talouspolitiikan toimintakenttä kaventui mm. yksityistämisen ja kansainvälistymisen seurauksena. Samoin EU-jäsenyys alkoi
360
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1990-luvulla antaa selkänojaa harjoitetulle politiikalle esim.
EMU-kriteerien välityksellä. Kun EU-tasolla tehtävien päätösten
merkitys kasvoi, kansallisten päätösten merkitys vastaavasti kaventui. Politiikan kentän kaventuminen näkyi siinä, että puolueiden väliset mielipide-erot politiikan suunnasta pienentyivät.
***
Edelläoleva tarkastelu osoittaa, että kasvu- ja rakennepolitiikan
yleislinja ei tarkastelukautena hallituskokoonpanon muutosten takia
yleensä kovinkaan paljon muuttunut, vaikkakin joillakin lohkoilla
painotukset saattoivat jonkin verran muuttua. Tarkasteltavaksi valituista hallituksista ensimmäinen (Karjalaisen hallitus v. 1962–63)
oli porvarihallitus, mutta myös se oli edistämässä ohjailuideologian
omaksumista. Tämä ideologia voimistui keskusta-vasemmistohallitusten aikana 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa. Vaikka keskusta ja
SDP olivat johtavia hallituspuolueita kaikissa tarkastelluissa hallituksissa aina vuoteen 1987 saakka, kasvu- ja rakennepoliittinen ideologia muuttui selvästi tällä kaudella. Poliittiset muutokset ilmeisesti edistivät 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa tapahtunutta ajattelun
murrosta, mutta monet tekijät viittaavat siihen, että samansuuntaista
muutosta olisi joka tapauksessa ollut tapahtumassa. 1990-luvulla tapahtuneista poliittisista muutoksista huolimatta harjoitetun politiikan
yleislinja ei merkittävästi muuttunut.
Kasvu- ja rakennepoliittisen yleislinjan muutokset johtuivat pääasiassa muista syistä kuin hallituskokoonpanon muutoksista. Koko tarkasteluajanjakson aikana puolueiden kannat muuttuivat ajan kuluessa huomattavasti ja liukuivat samaan suuntaan. Keskeiset puolueet
kannattivat enemmän tai vähemmän voimakkaasti ohjailuideologiaa
tarkastelukauden alussa ja vastaavasti kilpailutalouden ideologiaa
kauden lopussa. Kannat olivat vahvasti sidoksissa ”ajan henkeen”,
jota voidaan selittää paitsi talouden kehityksellä ja rakenteella myös
mm. kansainvälisillä tekijöillä ja taloudellisen ajattelun muutoksilla,
joita käsitellään luvuissa 5.2. ja 5.3.

240

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan vaikuttaneita tekijöitä

5.2.

Ulkomaiset vaikutteet

5.2.1. Yleisiä näkökohtia
Kun ajatellaan kansainvälisten tekijöiden vaikutuksia maan talouteen, ajatellaan yleensä ulkomaankaupan kautta tulevia vaikutuksia.
Ulkomaankaupan puitteilla, määrällä ja muulla taloudellisella kanssakäymisellä muiden maiden kanssa on ollut erittäin suuri vaikutus
Suomessa harjoitettuun talouspolitiikkaan. Näitä kysymyksiä tarkasteltiin luvussa 3.2. Seuraavassa arvioidaan muissa maissa harjoitetun
talouspolitiikan vaikutuksia Suomessa harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan.
Sen, missä määrin Suomen talouspolitiikkaan tarkastelukautena tuli
vaikutteita muista maista, voidaan olettaa riippuvan mm. maantieteellisestä läheisyydestä, talouden institutionaalisen rakenteen samankaltaisuudesta sekä poliittisesta ilmastosta. Lisäksi eri maiden
taloudellisen kehityksen voidaan olettaa vaikuttavan siihen; oppia
luonnollisesti voidaan olettaa haetun ensi sijassa maista, joiden kehitys näytti hyvältä. Myös kielikysymyksellä saattoi olla etenkin ajanjakson alkupuolella merkitystä, sillä kieliongelmat rajoittivat vähiten
tietojen saantia skandinaavisista ja anglosaksisista maista.
Seuraavassa tarkastellaan aluksi kasvu- ja rakennepolitiikan suuntauksia niissä markkinatalousmaissa, joista käytettävissä olevien lähteiden mukaan on haettu eniten vaikutteita Suomessa noudatettuun
politiikkaan. Huomiota kiinnitetään erityisesti tarkastelukauden alkupuoleen, koska tällöin ei kansainvälisten järjestöjen merkitys politiikan suuntaan vaikuttavana tekijänä vielä ollut suuri, kuten edellä
on tullut ilmi. Kuten edellä luvussa 4. on myös todettu, 1980-luvulla
talouspoliittinen ilmasto muuttui lähinnä Yhdysvalloissa ja Britanniassa alkunsa saaneen uudenlaisen ajattelun seurauksena, aikaa myöten yhä enemmän kansainvälisten järjestöjen ja muun kansainvälisen
yhteistyön kautta. Lisäksi edellä on useissa yhteyksissä sivuttu sitä,
miten tarkastelukauden loppupuolella kansainvälisten järjestöjen,
aluksi OECD:n ja myöhemmin EU:n, vaikutus Suomen kasvu- ja
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rakennepolitiikkaan lisääntyi huomattavasti. Kun tarkastelukauden
alku- ja loppupuoli näyttävät poikenneen selvästi toisistaan, seuraavassa tarkastellaan aluksi markkinatalousmaista ja kansainvälisistä
järjestöistä saatuja vaikutteita 1960- ja 1970-luvuilla ja sen jälkeen
vastaavia vaikutteita 1980- ja 1990-luvuilla.
Etenkin 1970-luvun alussa Suomessa harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan tuli piirteitä, joiden esikuvana voisi arvioida olleen
sosialistisissa suunnitelmatalousmaissa harjoitettu politiikka. Taloudellinen kehitys näissä maissa näytti tuolloin suotuisalta, mutta osin
vielä 1980-luvullakin monien näiden maiden talouksien arvioitiin
kasvavan ripeästi. Kuten luvusta 5.2.3. käy ilmi, oli näkemyksiä, että
sosialistiset maat voisivat saavuttaa markkinatalousmaat taloudellisessa kehityksessä ja mahdollisesti jopa ohittaa ne. Tämä tulevaisuudenkuva vaikutti markkinatalousmaissa harjoitettuun talouspolitiikkaan. Näiden syiden vuoksi tarkastellaan erikseen sosialististen
maiden kehitystä ja arvioidaan näistä maista Suomen kasvu- ja rakennepolitiikkaan mahdollisesti tulleita vaikutteita.
5.2.2. Markkinatalousmaista saadut vaikutteet
Vaikutteet 1960- ja 1970-luvuilla
Yksittäisistä maista saadut vaikutteet
Monien Länsi-Euroopan maiden talouselämä oli sodan jälkeen hyvin
säännöstelty ja julkisen vallan merkitys talouselämän ohjaamisessa
oli suuri. Ne olivat kuitenkin pohjimmiltaan markkinatalousjärjestelmiä, joissa valtiovallan toimenpiteillä pyrittiin täsmentämään ja
tehostamaan tuotantovarojen kohdentumista säätelevää markkinamekanismia. Kehitys sai erilaisen suunnan eri maissa maan poliittisista ym. olosuhteista riippuen. Olisi voinut ajatella, että oppia talouspolitiikan suunnasta otetaan ensi sijassa Yhdysvalloista sen ollessa
taloudellisesti ja teknologisesti johtava valtio. Vaikka Yhdysvaltain
kehitys monin tavoin vaikutti läntisen Euroopan maihin, sen vaikutus Euroopassa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaan
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ei kuitenkaan enää 1960-luvulla ollut kovin vahva mm. siksi, että
USA:ssa työttömyys oli jatkuvasti hyvin korkea Eurooppaan verrattuna. Silloinen kylmä sota ja Neuvostoliiton suotuisalta näyttänyt
talouden kehitys toisaalta vaikuttivat jopa siihen suuntaan, että Yhdysvaltain politiikka alkoi saada vaikutteita muista maista.
Kun kasvuajattelu ja kokonaistaloudellinen suunnittelu tunkeutuivat
Suomeen, vastaavanlaista kehitystä tapahtui myös monissa muissa
maissa. Kasvuajattelu löi 1960-luvulla itsensä läpi nopeasti yleismaailmallisesti, ja YK julisti 1960-luvun kasvun vuosikymmeneksi.361 1960-luvulla kokonaistaloudellinen suunnittelu alkoi vahvistua
monissa maissa, sillä useat maat turvautuivat siihen taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Tätä kehitystä kuvaa eräs YK:n suunnittelua
käsittelevä asiantuntijaryhmä seuraavasti 1960-luvun alussa: ”In the
course of last few years, there has been a remarkable intensification
of interest in national economic planning … What is striking about
this trend is not simply that the number of countries engaged in national planning has increased considerably; more important, planning
has emerged as a tool of policy in countries differing widely, not only
in stages of economic development but also in their economic and
social systems.”362
Eri maat loivat pitkän ajan suunnittelunsa periaatteita ja muotoja yhteiskunnan rakenteen sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten ideologioiden mukaisesti. Vielä 1960-luvulla eri maissa oli nähtävissä
melko selvästi erilaisia profiileja. Talousneuvoston asettaman taloudellisen suunnittelua ja sen kehittämistä tarkastelleen professori Jouko Paunion puheenjohdolla toimineen työryhmän mietintö363 antaa
kuvan siitä, mistä maista Suomeen pyrittiin vaikutteita hakemaan.
361
362

363

United Nations: The United Nations Development Decade, 1962.
Muutaman viime vuoden aikana mielenkiinto kansalliseen taloudelliseen suunnitteluun on lisääntynyt merkittävästi … Silmiinpistävää tässä trendissä ei ole pelkästään se, että kansallisesta suunnittelusta kiinnostuneiden maiden luku on kasvanut
huomattavasti, tärkeämpää on, että suunnittelu on noussut politiikan välineeksi
maissa, jotka eroavat suuresti toisistaan paitsi taloudelliselta kehitysasteeltaan
myös taloudellisilta ja yhteiskunnallisilta järjestelmiltään. (Johansen 1977, 11).
Talousneuvoston asettama taloudellisen suunnittelun työryhmä: Kokonaistaloudellinen suunnittelu ja sen kehittäminen Suomessa. Helsinki 1968.
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Joissakin maissa suunnittelulla oli jo pitkät perinteet ja sillä oli merkittävä vaikutus käytännön talouspolitiikkaan. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa kokonaistaloudellisen suunnittelun rooli ainakin jonkin verran vahvistui 1960-luvulla ja hiipui vaihtelevasti eri
maissa myöhemmin. Niitä läntisen Euroopan maita, joissa kokonaistaloudellinen suunnittelu ei paljoakaan saanut jalansijaa, olivat
erityisesti Saksan liittotasavalta ja Sveitsi. Britanniassa kehitys oli
ristiriitaisempi, koska talouden ja poliittisten voimasuhteiden muutokset aiheuttivat talouspolitiikkaan nopeita heilahteluja ja vaikeuttivat pitkäjänteistä politiikkaa. 1980-luvulla Britannian talouspolitiikan suuntauksen muutos vaikutti kuitenkin myös Suomen kasvu- ja
rakennepolitiikan linjaan, minkä vuoksi sitä on perusteltua käsitellä
myös 1960- ja 1970-lukujen osalta.
Mainitussa mietinnössä tarkastellaan kokonaistaloudellisen suunnittelun kehitystä ensin Ruotsissa ja Norjassa, joiden talouselämällä ja päätöksentekojärjestelmällä oli paljon yhteistä Suomen kanssa.
Ruotsissa lähtökohtana oli suunnitelmallinen talouspolitiikan linja
sekataloutta lähtökohtana pitäen. Norjassa suunnittelu palveli lähinnä valtiovallan toimenpiteitä ja talouspolitiikkaa ja kytkentä päätöksentekoon oli läheinen. Lisäksi tarkasteltiin taloussuunnittelua Ranskassa, jota siihen aikaan pidettiin länsimaisen suunnittelukokeilun
eräänä mallimaana. Ranskassa pyrittiin painamaan yksityisen ja julkisen sektorin ero taka-alalle ja yritettiin ajaa yhteisen osallistumisen
aatetta käyttäen hyväksi muitakin vaikutuskanavia kuin mihin pelkästään parlamentaarinen demokratia antoi mahdollisuuden. Mukana
tarkastelussa on myös Hollanti, jolla oli pitkä kokemus pitkäjänteisen
talouspolitiikan suunnittelun kehittämisessä. Hollannissa edettiin pitkälle talouspoliittisten ekonometristen mallien laadinnassa ja niiden
kytkemisessä päätöksentekoon.
Sen sijaan Saksan liittotasavallan talouspolitiikkaa, jota etenkin
1950-luvulla pidettiin yleisesti esikuvana maan elvyttyä nopeasti sodan vaurioista, ei tarkasteltu mm. siksi, että maan talouden kasvu ei
enää ollut erityisen ripeää 1960-luvulla (ks. taulukko 5.1.) eikä sen
talouspolitiikan suuntautuminen ilmeisesti vastannut silloista mielipideilmastoa.
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Sosialistisen suunnitelmatalouden perustyyppinä selostettiin Neuvostoliittoa. Muista sosialistisen järjestelmän maista esiteltiin Tshekkoslovakiassa kaavailtuja talousjärjestelmän uudistuksia, koska ne
edustivat kiinnostavaa kokeilua markkinavoimien hyväksikäytöstä
suunnitelmataloudessa. Lopuksi selostettiin eräänlaisena kuriositeettina Jugoslavian talousjärjestelmää, jota oli jo pitkään kehitelty hyvin
omintakeisesti.364
Suomen taloudelliseen suunnitteluun vaikutti kehitys erityisesti Ruotsissa ja Norjassa, joiden kanssa Suomella oli pohjoismaisen
yhteistyön kautta läheinen keskusteluyhteys. Hollannin vaikutus oli
voimakas varsinkin sen vuoksi, että suunnittelun teoriaa ja soveltamista käytäntöön kehitettiin siellä voimakkaasti. Ranska oli mielenkiintoinen paitsi siksi, että siellä länsimainen suunnittelukokeilu
vietiin hyvin pitkälle, myös siksi, että maan talous kehittyi hyvin
suotuisasti. Tämä vaikutti siihen, että useat maat – mm. Britannia
– pyrkivät ottamaan oppia Ranskan järjestelmästä 1960-luvulla ja
aloittamaan vastaavantyyppistä suunnittelua. Kun Suomeen ei syntynyt mitään vakiintunutta järjestelmää, kuten luvun 4. tarkastelu osoittaa, ei myöskään ole mahdollista osoittaa mitään selkeitä esikuvia.
Merkittävää kuitenkin oli, että kiinnostus kohdistui suuressa määrin
maihin, joissa julkisen sektorin rooli oli suhteellisen suuri ja joissa
talouspolitiikan suunnittelu oli hyvin aktiivista.365
Oma osuutensa oli myös sillä, että näiden talouksien kehitys
1960-luvulla oli verrattain suotuisaa. Yhdysvaltojen, Euroopan keskeisten markkinatalousmaiden sekä Ruotsin ja Suomen kiinteähin364
365

Yhteiskuntasuunnittelun organisaatiokomitea (ks. luku 4.1.3. s. 73) puolestaan tarkastelee mietinnössään 1968: A 3 suunnittelua Hollannissa, Japanissa, Norjassa,
Puolassa, Ranskassa ja Ruotsissa.
Ei ole sattumaa, että ensimmäinen taloustieteen Nobel-palkinto jaettiin R.
Frischille Norjasta ja Jan Tinbergenille Hollannista, joilla oli tärkeä rooli maidensa taloudellisen suunnittelun kehittäjinä. L.V. Kantorovits, joka pitkälti loi
Neuvostoliiton suunnittelun teoreettista perustaa, sai palkinnon v. 1975 (yhdessä
yhdysvaltalaisen T. C. Koopmansin kanssa). W. Leontief, jonka kehittämä panostuotosanalyysi oli tärkeä perusta useissa maissa (myös Suomessa) käytetyille
suunnittelumenetelmille, sai palkinnon v. 1973. V. 1984 palkinnon sai brittiläinen
R. A. Stone, jonka kehittelemät yhteiskunnallisen tilinpidon kehikot vaikuttivat
myös monin tavoin talouspoliittiseen suunnitteluun, joskin niiden vaikutus oman
maan käytännön politiikkaan jäi pieneksi ensinmainittuihin verrattuna.
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taisen bruttokansantuotteen sekä työllistä henkilöä kohden lasketun
bruttokansantuotteen kehitys 1960- ja 1970-luvuilla on esitetty taulukossa 5.1.
Taulukko 5.1.

USA
Britannia
Ranska
Saksan liittotasavalta
Ruotsi
Suomi

Bruttokansantuotteen ja työllistä kohden lasketun
bruttokansantuotteen volyymin keskimääräinen
vuosikasvu, %
BKT
1960–70
4,2
2,9
5,6
4,4
4,6
4,8

1970–80
3,2
1,9
3,3
2,7
2,0
3,6

BKT/työll.
1960–70
2,3
2,6
4,9
4,2
3,9
4,4

1970–80
1,2
1,7
2,9
2,6
1,2
3,3

Lähde: EU:n tilastot.

Kokonaistaloudellisen suunnittelun omaksuminen Ruotsissa tapahtui samaan aikaan kun sosialidemokratiasta tuli vallitseva ideologia.
Siten talouden silloisten menestysten takana ei ollut enempää puhdas sosialismi kuin taloudellinen liberalismikaan. Valtiollisten suunnitelmien ja markkinatalouden sekoitus oli luonteeltaan uudistettua
kapitalismia, jolla oli juurensa kummassakin perinteessä. Myös eisosialistiset puolueet kannattivat järjestelmän peruspiirteitä. Termi
”sekatalous” (jota joskus käytettiin myös Suomen taloudesta) kuvasi talouden luonnetta. Sen puitteissa yksityisen sektorin oli noudatettava institutionaalisia sääntöjä, jotka määrittelevät markkinoiden
toiminnan. Poliittinen järjestelmä sääteli markkinoita pystyäkseen
kontrolloimaan niiden toimintaa.
Politiikkaan liittyivät korkea verotus ja pakollinen julkinen säästäminen. Hallitukset ohjasivat tukea suosituimmuusasemassa oleville
sektoreille – pääasiassa asumiseen, infrastruktuuriin ja teollisuuteen.
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Usein tukeen liittyi tavoite suojella aloja, joita oli uhkaamassa työpaikkojen väheneminen. Vallitsi yhteisymmärrys siitä, että talous
kokonaisuutena hyötyi solidaarisesta palkkapolitiikasta ja sosiaaliturvan laajenemisesta. Skandinaavinen malli tuotti hyviä tuloksia
1960-luvulla, sillä vaikka lähtötaso oli korkea, Ruotsin talouden kasvu oli 1960-luvulla suunnilleen samaa luokkaa kuin muissa teollisuusmaissa. Laaja hyvinvointivaltio Ruotsissa oli mahdollinen, koska julkisen vallan oli mahdollista saada suuret verotulot yksityiseltä
sektorilta. Sotaakäymättömänä maana Ruotsin elinkeinorakenne oli
kunnossa ja ruotsalaiset yritykset saavuttivat nopeasti merkittävän
aseman myös muissa teollisuusmaissa kansainvälisen talouden kasvaessa.
Hallitukset jatkoivat edelleen hyvinvointipolitiikan laajentamista,
sillä katsottiin, että julkisen sektorin nopea kasvu oli yhä rahoitettavissa. 1970-luvulta lähtien Ruotsin talouden kasvu jäi kuitenkin selvästi alle OECD-maiden keskiarvon. Positiivinen kuva alkoi murtua
1970-luvun puolivälin taantuman seurauksena, jolloin sekä julkisen
talouden että vaihtotaseen alijäämät alkoivat kasvaa. Eräs syy tähän oli suuri tuottavuuden kasvun ero avoimen ja suljetun sektorin
(suuressa määrin julkisen sektorin) välillä. Kun suljetun sektorin
tuottavuus kasvoi vain puolet avoimen sektorin tuottavuudesta, mutta palkat molemmissa yhtä nopeasti, julkisen sektorin kustannukset
nousivat nopeasti ja sen seurauksena verotus vaati jatkuvasti suurenevan osan BKT:sta. Ruotsin instituutiot ja verotus eivät myöskään
rohkaisseet riittävästi yrittäjyyttä ja uusien yritysten syntymistä.366
Ruotsin taloudelle alettiin laatia kokonaistaloudellisia suunnitelmia
säännöllisesti heti maailmansodan jälkeen. 1960-luvulla puhuttiin
kuitenkin jo pitkän ajan selvityksistä (långtidsutredningar), mikä
osoittaa niiden luonteen muuttumista ns. indikatiivisen suunnittelun
suuntaan.367 Ruotsissa kuten monissa muissakin maissa ”suunnitel366

367

Ruotsin talouden sodanjälkeistä kehitystä tarkastelee mm. artikkeli Henrekson,
Magnus – Jonung, Lars – Stymne, Joakim: ”Economic Growth and the Swedish
Model teoksessa Economic Growth in Europe since 1945” s. 240–289 (Henrekson ym. 1996).
Leif Johansen määrittelee indikatiivisen suunnittelun toiminnaksi, jossa hallitus
vaikuttaa kehitykseen enemmän koordinoinnilla, tarjoamalla informaatiota ja tie-
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mat” olivat enemmän ennusteita kuin varsinaisesti toteutettavaksi aiottuja suunnitelmia.
Ruotsin pitkän ajan selvitykset olivat hyvin laajoja ja kartoittivat monipuolisesti talouden pitkän ajan ongelmia ja toimintavaihtoehtoja.
Ne toimivat monin tavoin mallina myös Suomessa tehdylle vastaavalle työlle ja antoivat siten vaikutteita Suomessa tehdylle kasvu- ja
rakennepolitiikan valmistelulle.
Ruotsin talousjärjestelmälle oli ominaista yritysten suuri toimintavapaus, maatalous ja asuntosektori kuitenkin olivat säännösteltyjä.
Tämän mukaisesti elinkeinoihin pyrittiin vaikuttamaan pääasiassa finanssi- ja rahapoliittisin keinoin. Kun Ruotsissa sodan ulkopuolella
olleena maana oli jo 1960-luvulla varsin kehittynyt elinkeinoelämä,
ei julkinen valta pyrkinyt siellä maan poliittisesta suuntauksesta huolimatta osallistumaan tuotantoelämän kehittämistä koskeviin päätöksiin samalla tavoin kuin monissa muissa maissa. Suunnittelun aikaväli oli keskipitkä, mutta samaan aikaan pyrittiin perspektiivin pidentämiseen varsinkin sektorisuunnittelussa. Suunnittelussa kiinnitettiin
huomiota eri sektoreiden kehitysmahdollisuuksiin ja ongelmiin, ja
suunnittelu oli jonkin verran irrallaan varsinaisesta toimeenpanosta.
1960-luvulta lähtien Ruotsin kokonaistaloudellisen suunnittelun vastuuorganisaationa toimi valtiovarainministeriö. Elinkeinoelämän ja
työmarkkinaosapuolten järjestöillä oli myös vakiintunut asema talouspolitiikan suunnittelussa. 1960-luvulla suunnittelutyössä pyrittiin mm. suunnitteluaikavälin pidentämiseen, avainasemassa olevien
elinkeinojen sekä alueellisen suunnittelun tehostamiseen, rahoitusmarkkinasektorin suunnitteluun, suunnittelumallien kehittämiseen
sekä valtionhallinnon sisäiseen suunnitteluun. Hallitus ei pitänyt laadittuja arvioita virallisena hallituspolitiikkana. Dokumentteja voi lähinnä pitää menetelmänä levittää tietoa talouden toiminnasta sen eri
alueilla, mikä täydensi markkinoilta saatavaa tietoa. Yleinen käsitys

dottamalla aikomuksistaan kuin suoranaisin päätöksin ja määräyksin (Johansen
1997, 98).

248

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan vaikuttaneita tekijöitä

tuntui myös olevan, että raporttien julkaiseminen toi luottamusta itse
kasvuun, mikä paransi sen vakautta.368
Taloudellisen suunnittelun työryhmän mukaan suunnittelun vapaamuotoisuuden vuoksi sen toimeenpanosta tavanomaisessa mielessä
ei voida puhua, koska suunnittelu ei välittömästi kartoittanut toimintavaihtoehtoja, vaan kiinnitti huomiota eri sektoreiden kehitysmahdollisuuksiin ja ongelmiin. Valtionhallinnon sisäinen suunnittelu oli
eri asemassa, koska suunnitelmia toteutettiin valtionhallinnon sisäisin toimenpitein.369
Myös Norjan taloudellinen suunnittelu alkoi toisen maailmansodan
jälkeen. Se keskittyi enemmän kuin Ruotsin suunnittelu valtiovallan
toimenpiteiden ja julkisen vallan valvomien tai tukemien elinkeinosektorien (maatalous, kalastus, asuntotuotanto, energiantuotanto ja
liikenne) suunnitteluun. Sillä oli läheisempi yhteys poliittiseen päätöksentekoon kuin Ruotsissa, sillä hallitus hyväksyi vaalikausittain
”pitkän ajan ohjelman”, jolla oli suuri merkitys vuotuisten budjettipäätösten pohjana. Monille em. elinkeinosektoreille laadittiin myös
pitemmän ajan perspektiiviohjelmia. Sitävastoin yksityisen sektorin
rooli suunnittelussa oli melko pieni. Myös Norjassa suunnitteluvastuu oli valtiovarainministeriöllä. Mielenkiintoa Norjan suunnitteluun
lisäsi se, että siellä kehitettiin ja myös sovellettiin käytännön suunnittelua tukevaa metodologiaa hyvin paljon. Kvantitatiivisten suunnittelumallien rooli päätöksenteon tukena oli siellä ilmeisesti suurempi
kuin missään muussa maassa. Panos-tuotostyyppisellä kansantalouden mallilla (MODIS) oli Norjan talouspolitiikan suunnittelussa vakiintunut asema. Talouspoliittisen valmistelun tukena käytettiin myös
monia muita malleja. Myös Suomen talouspoliittisessa suunnittelussa käytettyihin malleihin saatiin vaikutteita Norjasta.370
Hollannin keskussuunnittelutoimisto (Centraal Planbureau, CPB) perustettiin 1940-luvulla talousministeriön alaisuuteen. Sen tehtäväksi
368
369
370

Lindbeck 1968, 130.
Talousneuvoston asettama taloudellisen suunnittelun työryhmä 1968, 35–36.
Norjan taloudellista suunnittelua selostaa mm. artikkeli Bjerve, P.J. (1968):
”Trends in quantitative economic planning in Norway.” Economics of Planning
(Norwegian issue), No 1–2, vol 8, 1968, 1–25.
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tuli valmistella taloussuunnitelmaa, jonka avulla hallitus koordinoi
säännöllisin väliajoin talous-, sosiaali- ja finanssipolitiikkaansa, sekä
tehdä tutkimuksia kysymyksistä, jotka liittyvät suunnitelman toteuttamiseen. Sen neuvottelukuntana toimi Keskussuunnittelukomitea,
johon kuului valtionhallinnon, liike-elämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä asiantuntijoita. Organisaation työn ensisijaisena tavoitteena oli laatia vuotuinen taloussuunnitelma (joka ei kuitenkaan
välttämättä sitonut hallitusta) ja siten se painottui lyhyen ajan kysymyksiin. Myös pitkän aikavälin kysymykset olivat kuitenkin paljon
esillä, kuten esim. pitkän aikavälin teollistamisohjelmien laatiminen.
Pitkän aikavälin arviot palvelivat myös lähinnä valtion talouspolitiikkaa eikä niiden laadinnassa niinkään pidetty silmällä yksityisen sektorin osallistumista tavoitteiden saavuttamiseen. Hollannin talouden
kehitys oli suhteellisen suotuisaa 1970-luvun alkuun saakka, mutta
hidastui 1970-luvulla kuten yleensäkin OECD-maissa.371
Myös Hollannin suunnittelu koettiin metodologisesti kiinnostavaksi,
koska siellä kokeiltiin mm. sellaisen ekonometrisen kansantalouden
mallin käyttöä, jonka avulla pyrittiin löytämään optimiratkaisu kokonaistaloudellisten tavoitteiden (työllisyys, talouden kasvu, vaihtotase, inflaatio ja tulonjakautuma) yhdistelmälle. Kovinkaan suurta
merkitystä tällä ajatuksella ei kuitenkaan ollut käytännön talouspolitiikassa.372 Erilaisten mallien käyttö Hollannin talouspolitiikan suunnittelussa säilyi merkittävänä koko tarkastelukauden ajan. Donin ja
Verbruggenin mukaan CPB:llä on kokemusta mallien käytöstä enemmän kuin millään muulla taloudellisella tutkimuslaitoksella maailmassa.373
Erityisesti Ranskan järjestelmä herätti 1960-luvulla paljon kiinnostusta ja se antoi paljon vaikutteita muille maille. Länsi-Euroopan
maista siellä suunnittelussa mentiin kaikkein pisimmälle. 1960-luvulla laadittuihin neljänteen ja viidenteen suunnitelmaan sisällytet371
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Hollannin talouden kehitystä kuvaa artikkeli Ark, Bart van – Haan, Jakob de –
Jong, Herman de: “Characteristics of economic growth in the Netherlands during
the postwar period” teoksessa Economic Growth in Europe since 1945, 290–328
(Ark ym. 1996).
Talousneuvoston asettama taloudellisen suunnittelun työryhmä 1968, 49.
Don – Verbruggen 2006, 33.
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tiin laajasti yhteiskuntaelämän kehitystä ja tulojen käyttöä koskevia
tavoitteita. Varsinkin viidettä v. 1966–70 käsittävää suunnitelmaa
voidaan pitää koko yhteiskunnan kehitystä koskevana ohjelmana.
Suunnitelman valmistelusta sekä toteuttamisen valvonnasta oli vastuussa pääministerin alainen suunnitteluelin Commissariat Général
du Plan. Komissariaatin apuna toimi suuri joukko yhteistyöelimiä,
ns. uudistamistoimikuntia, jotka käsittelivät eri elinkeinosektorien
tai politiikkalohkojen kehittämiskysymyksiä. Organisaation laajuutta
osoittaa, että viidettä suunnitelmaa valmistelemassa oli näissä toimikunnissa 1 950 henkeä (ml. avustava työvoima 4 000 henkeä).
Ennakkovalmistelujen vaiheessa komissariaatti laski yhteistyössä
tilastovirastojen kanssa alustavia ennusteita kansantalouden kasvumahdollisuuksista ja talouspolitiikan vaihtoehtojen seurauksista. Hallitus pyysi luonnoksesta lausuntoa talous- ja sosiaalineuvostolta, johon kuului valtionhallinnon, elinkeinojen, eturyhmien ja finanssipiirien edustajia. Tämän jälkeen esitettiin parlamentin keskusteltavaksi
ja hyväksyttäväksi taloussuunnitelman päälinjoja koskeva ehdotus.
Samaan aikaan komissariaatissa ja toimikunnissa tehtiin yksityiskohtaista työtä suunnitelmien käytännölliseksi toteuttamiseksi. Suunnitelmat koordinoitiin komissariaatissa kokonaissuunnitelmaksi, joka
esitettiin uudelleen hallitukselle, talous- ja sosiaalineuvostolle sekä
parlamentille hyväksyttäväksi lain veroisena talouspolitiikan ohjenuorana kyseisille vuosille. Suunnitelman toteuttamisesta laadittiin
raportti vuotuisen budjettikäsittelyn yhteydessä. Mikäli eräät keskeiset taloudelliset indikaattorit – inflaatio, viennin arvo, kokonaistuotannon ja teollisuustuotannon kasvu, tuotannollisten investointien
kasvu, ja työttömyys – ylittivät tai alittivat tietyt rajat, oli ryhdyttävä
tarpeellisiin toimenpiteisiin tai otettava suunnitelman tavoitteet uudelleen harkittaviksi.
Hallituksella oli vastuu suunnitelmasta; se nimitti uudistamistoimikuntien jäsenet, esitti suunnitelmaa koskevat lait sekä antoi komissariaatille toimintaohjeet. Parlamentti puolestaan voi keskustella
suunnitelmasta päälinjojen hyväksymisvaiheessa, mutta lopullista
suunnitelmaa se ei enää voinut muuttaa. Suunnitelmassa haluttiin
kuitenkin välttää tiukkoja lakisääteisiä määräyksiä ja ohjeita. Enem-
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mänkin korostettiin ”osallistumista” taloudelliseen yhteistyöhön sekä
yksimielisyyden vaatimia kompromissipäätöksiä. Yksityisen sektorin päätöksentekijöitä suunnitelma ei velvoittanut juridisesti, mutta
kylläkin moraalisesti, koska yksityistä sektoria edustavat järjestöt
olivat olleet mukana suunnitelmaa laatimassa.374 Suuryritysten kanssa solmittiin ”näennäissopimuksia” (quasi-contrats), joissa nämä sitoutuivat toimimaan suunnitelman mukaisesti saaden samalla valtiovallalta takeet sovitun veropolitiikan noudattamisesta. Suunnitelman
toteuttamista helpotti se, että suurin osa Ranskan rahalaitoksista oli
eri tavoin julkisen sektorin omistuksessa tai valvonnassa. Suunnitelmassa oli myös vahva alueellinen ulottuvuus.
Ranskan taloussuunnittelu oli parin vuosikymmenen kokeilu, jossa
kokemuksen ja poliittisten olosuhteitten pohjalta jouduttiin usein
muuttamaan suunnittelun yksityiskohtia. Tarkoituksella pyrittiin välttämään kovin selvästi muotoiltuja lakisääteisiä määräyksiä ja ohjeita.
Osallistumiseen liittyvät pakotteet ja houkutukset olivat peitetympiä
ja pitkälti henkilösuhteista ja poliittisesta tilanteesta riippuvaisia.
Ranskan talous menestyi erittäin hyvin suunnittelun kautena
BKT:n vuotuisen kasvuvauhdin ollessa 1960-luvulla yli 5 % ja edelleen 1970-luvulla melko hyvä (taulukko 5.1.). Keskeinen institutionaalinen tekijä 1960-luvun kasvussa näytti olleen keskipitkän ajan
suunnittelu, jossa päähuomio kiinnitettiin tarjontapuoleen. Ranskan
talouspolitiikka oli perinteisesti ollut hyvin keskitettyä ja interventionistista ja sodan jälkeen tätä piirrettä vahvisti vielä teknobyrokratia,
joka tuli sillaksi hallituksen ja elinkeinoelämän välille. Täten indikatiivinen suunnittelu sopi ohjailevaan poliittiseen kulttuuriin, joka
halusi uudistaa jälkeen jääneen sosiaalisen ja poliittisen rakenteen.
Olennainen tekijä näyttää olleen keskeisiä taloudellisia valintoja
koskeva yhteisymmärrys, jonka omaksui ryhmä ihmisiä, joille suunnitelma oli hyödyllinen (ja neutraali) keskustelupohja, mutta joiden
yhteydet, vaikutusvalta ja ideat ulottuivat paljon laajemmalle kuin
siihen tuhanteen tai useampaan henkeen, joka suoranaisesti osallistui
suunnitelman laadintaan.
374
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Suunnittelun asema Ranskassa oli 1960-luvulla hyvin vahva ja sen
arvostus myös kansainvälisesti niin suurta, että monet maat halusivat
oppia Ranskan kokemuksista. Etenkin 1960-luvun lopulla kriittiset
äänenpainot suunnittelua kohtaan kuitenkin lisääntyivät. Suunnittelun painopiste siirtyi yksityisestä sektorista, jossa omaksuttiin yhä
enemmän markkinatalouden piirteitä, julkiseen sektoriin. Yksityiseen sektoriin kohdistuvien interventioiden väheneminen johtui mm.
ulkomaisen kilpailun lisääntymisestä, mikä vaikeutti suuressa määrin
yksityiskohtaista suunnittelua.375 Suunnittelu huipentui 1960-luvun
loppuvuodet käsittävään V suunnitelmaan, mutta samalla sen loistokausi alkoi olla ohi. Samalla sen välilliset vaikutukset muissa maissa
harjoitettuun rakenne- ja kasvupolitiikkaan vähenivät myös nopeasti.376
Jälkikäteen katsottuna suunnittelun vaikutusta talouden kasvuun on
alettu epäillä. On korostettu, että Ranskassa tapahtui monia muita
muutoksia, joilla voi olla merkittävä osuus talouden silloiseen nopeaan kasvuun. Näistä keskeisin oli maan liittyminen EEC:hen v.
1958 ja muu talouden avautuminen, kuten ulkomaisia investointeja
koskevien säännösten liberalisointi. Avautuminen muutti talouden
tarjontapuolta kasvua suosivalla tavalla. Kilpailun tiukkenemisella
oli suotuisia allokaatiovaikutuksia. Lisäksi uuden teknologian tulo
nopeutui ja helpompi pääsy kansainvälisille markkinoille antoi mahdollisuuden hyödyntää mittakaavaetuja tuotannossa.377
Erityisen mielenkiintoisia kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun muutokset olivat Britanniassa maan kaksipuoluejärjestelmästä johtuen,
vaikka vaikutukset Suomen politiikkaan olivat 1960- ja 1970-luvulla pieniä mm. siksi, että maan taloudellinen kehitys oli heikko eikä
se kelvannut esikuvaksi (ks. taulukko 5.1.). Britannian kehitystä on
kuitenkin syytä tarkastella siksi, että se 1980-luvulta lähtien vaikutti
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Lindbeck 1968, 132.
Ranskan talouden kehitystä tarkastellaan artikkelissa Sicsic, Pierre – Wyplosz,
Charles: ”France 1945–1992” (Sicsic – Wyplosz 1996) teoksessa ”Economic
Growth in Europe since 1945” s. 210–239.
Ks. Foley, B. J: “France: A Case of Eurosclerosis?” (Foley 1998) teoksessa
”European economies since the second world war” s. 48–74.
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merkittävästi Suomessakin harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan.378
1950-luku oli Britanniassa kysynnänsäätelypolitiikan kautta, joskin
kasvupoliittista ajattelua alettiin omaksua vuosikymmenen loppupuolella. Varsinainen muutos tapahtui kuitenkin 1960-luvun alussa.
Kansainväliset vertailut paljastivat Britannian talouden heikon suorituskyvyn suhteessa muihin maihin. Tällöin alettiin harkita sitä, voisiko ranskalaistyyppinen indikatiivinen suunnittelu auttaa lisäämään
talouden kasvua samalla tavoin kuin suunnittelun uskottiin parantaneen Ranskan talouden kasvua. Suunnittelu alettiin nähdä suotuisassa valossa eikä sitä enää yhdistetty entiseen tapaan kontrolliin ja
rajoituksiin.
Mielenkiintoista on, että konservatiivihallitus ensimmäiseksi omaksui tämän ajattelun. Tämän seurauksena perustettiin esim. National
Economic Development Council (NEDC), joka oli kolmikantaelin,
jossa olivat edustettuina elinkeinojärjestöt, ammattiliitot ja hallitus.
Sen tehtävänä oli tietojen vaihto sekä nopeamman kasvun edellytysten ja seurausten selvittäminen. Taustana oli ajatus, että kasvutavoitteen hyväksyminen kaikissa piireissä oli jo askel sen saavuttamiseksi. Sen asettamaa kasvutavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. NEDC:lla
ei ollut itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen merkitys riippui siitä, miten
vakavasti hallitus sen suositukset otti.
Vallan vaihduttua työväenpuolue katsoi olevansa luonnollisempi suunnitteluosapuoli ja perusti talousministeriön (Department of
Economic Affairs, DEA), jonka tehtävänä oli nimenomaan kasvun
edistäminen. Se oli hallinnon vastine NEDC:lle, jonka toiminta edelleen jatkui. NEDC:n tapaan DEA laati ohjelman ja asetti kasvutavoitteen, jonka keskeisenä taustana oli ajatus, että jos investoijat
hyväksyvät kasvutavoitteen, siitä tulisi eräänlainen itseääntoteuttava
378

Britannian talouden kehitystä tarkastelee artikkeli Bean, Charles – Crafts,
Nicholas: “British economic growth since 1945: relative economic decline … and
renaissance ?” (Bean – Crafts 1996) teoksessa ”Economic Growth in Europe since
1945” s. 131–172. Britanniassa harjoitettua politiikkaa v. 1970 asti puolestaan
tarkastelee Tomlinsonin artikkeli ”Managing the economy, managing the people:
Britain c. 1931–70” (Tomlinson 2005).
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ennuste. Koska suunnitelmassa ei ollut yrityksille mitään velvoitteita
eikä kannusteita, rinnastus Ranskan suunnitteluun ei ollut oikeutettua.
Valuuttakriisi v. 1966 vei pohjan suunnittelulta. V. 1970 konservatiivihallitus sitoutui vahvasti talouden kasvun nopeuttamiseen. Nyt
keinona oli kuitenkin suunnittelun sijaan taloudellinen liberalismi ja
hallinnon uudistaminen. Kasvulla mitattuna politiikka oli aluksi menestys, mutta menestys loppui inflaation kiihtymiseen.
Myös 1970-luvun teollisuuspolitiikka epäonnistui. Se oli hyvin interventionistista ja sisälsi mm. eräiden suurten yritysten kansallistamisen. Tavoitteena oli valtion tuella löytää uusia menestyjiä, mutta käytännössä se johti työttömyyden nousun vuoksi huonosti menestyvien
yritysten massiiviseen tukeen. Vuoteen 1973 ulottuvalla Euroopan
talouksien ”kultaisella kaudella” (ks. alempana) Britannian kehitys
oli poikkeuksellisen epätyydyttävä kansainvälisesti verraten. Koko
talouspolitiikka joutui kriisiin 1970-luvulla.
Syinä on nähty mm. huonosti suunniteltu investointipolitiikka, epäonnistunut makropolitiikka, inhimillisen pääoman laiminlyönti,
mutta erityisesti laiminlyödyt politiikkalohkot – puuttumattomuus
teollisten suhteiden ongelmaan ja tarpeeseen lisätä koulutusta, kyvyttömyys nähdä työvoiman tehoton käyttö ja puuttua siihen sekä
kyvyttömyys luoda ympäristö, joka lisäisi johdon paineita poistaa
tehottomuuksia.379
Yhteenvetona Euroopan markkinatalousmaiden kehityksestä voi todeta, että vaikka talouspolitiikan puitteissa monissa maissa tapahtui
muutoksia ja eri maissa noudatettiin erisuuntaista talouspolitiikkaa,
talouden kasvu monissa läntisen Euroopan maissa oli varsin nopeaa 1970-luvun alkupuolen energiakriisiin saakka. Crafts ja Toniolo
katsovat, että vuodet 1950–73 olivat ainutlaatuinen kausi Euroopan
”modernin taloudellisen kasvun” historiassa – siinä määrin, että kauteen nykyisin usein viitataan ”kultaisena kautena”. Eivät pelkästään
379
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kasvuluvut olleet korkeita, vaan lisäksi suhdannevaihtelut olivat pieniä ja inflaatio sosiaalisesti hyväksyttävällä tasolla.380
Samuelson totesi kirjassaan ”Economics” v. 1980, että ”the single
most surprising development of our age was the unpredicted vigor
of the modern mixed economy” (yksittäinen aikakautemme hämmästyttävin kehityspiirre oli modernin sekatalouden ennalta-arvaamaton voima). Eräänä syynä tähän oli Samuelsonin mukaan se, että
maiden oli mahdollista kuroa kiinni teknologista jälkeenjääneisyyttä
Yhdysvaltoihin verrattuna. Mailla oli kannusteita ja kapasiteettia ottaa käyttöön uutta pääasiassa USA:ssa kehitettyä teknologiaa. Tämä
kiinnikurominen jatkui vielä 1980-luvulla, kuten taulukko 5.2. osoittaa. Tämän mahdollistivat suhteellisen vapaat markkinat, voittomahdollisuuksien kannustama innovaatiohakuisuus, avoimet informaatiojärjetelmät, halukkuus vastaanottaa ulkomaisia investointeja sekä
korkea koulutustaso. Lisäksi Yhdysvaltain poliittinen johto tuki tätä
prosessia osaksi taloudellisista, mutta osin myös strategisista geopoliittisista syistä parantaakseen asemiaan sodanjälkeisessä kilpailussa
valtaryhmittymien välillä.
Taulukko 5.2.

1950
1960
1973
1987

Suhteellinen tuottavuuden taso v. 1950–87 Yhdysvaltoihin verrattuna (USA = 100), reaalinen
BKT/työllinen työvoima1)
Ranska
41,6
52,9
72,7
90,3

Saksan liittotasavalta
37,8
53,8
69,1
81,9

Britannia
59,7
59,7
66,0
77,6

1) Tuottavuuden taso ostovoimapariteetilla korjattuna.
Lähde: Bean – Crafts 1996, 134.
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Crafts – Toniolo: “Postwar growth: an overwiev” kirjassa ”Economic Growth
in Europe since 1945” s. 1–37. Van Arkin ja Craftsin toimittamaan kirjaan
”Quantitative aspects of post-war European economic growth” puolestaan sisältyy
lukuisia artikkeleja, jotka analysoivat ja vertailevat keskeisten Länsi-Euroopan
maiden sodanjälkeistä kasvua.
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Tilanne alkoi kuitenkin muuttua 1970-luvulla monissa suhteissa.
Vuosien 1974–75 lama kiihdytti monissa maissa keskustelua talouspolitiikan suunnasta. Leif Johansen, joka oli suunnittelun vankka
kannattaja, arvioi v. 1977 381, että monet tekijät edelleen perustelivat
kokonaistaloudellisen suunnittelun tarvetta. Johansen toi esiin seuraavat perusteet:
1. Kokemus osoitti, että säätelemätön markkinatalous oli epätyydyttävä makrotaloudellisen vakauden kannalta. Lama toi esiin
vaatimuksia valtiovallan suorista ja erityisistä toimista tilanteen
korjaamiseksi. Johansenin mukaan jopa USA:ssa monet johtavat
ekonomistit ja jotkut poliitikot tekivät v. 1975 aloitteen kansallisen suunnitteluinstituutin perustamiseksi, joka osittain omaksuisi
suunnittelumenetelmiä ja -elementtejä, joita sovellettiin läntisessä
Euroopassa sodan jälkeen.
2. Julkisen kulutuksen osuus kulutuksesta oli kasvanut tulojen lisääntyessä. Se vei kasvavan osuuden resursseista, kun sen suhteellinen
hinta nousi työintensiivisyydestä johtuen eikä markkinamekanismi säädellyt tarjontaa.
3. Tuotannon ja kulutuksen ulkoisten vaikutusten arvioitiin kasvavan. Ympäristön saastuminen oli tästä esimerkkinä. Tämä teki tarpeelliseksi valtion jonkinasteisen intervention tai säätelyn.
4. Talouden eri yksiköiden ja sektoreiden integraation lisääntymistä
voitiin myös pitää perusteluna. Tämän johdosta ongelmat talouden jossakin osassa voivat helposti levitä muihin osiin.
5. Mielenkiinto pitkän ajan kysymyksiin oli kasvanut. Johansen otti
esimerkiksi talousjärjestelmien välisen kilpailun, kehitysmaiden
ongelmat, luonnonvarojen mahdollisen ehtymisen sekä ympäristön. Tällaisten ongelmien ratkaisussa markkinamekanismi ei toiminut tyydyttävästi sen paremmin käytännön kokemusten kuin
teoriankaan mukaan.
381
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6. Kansalaiset ja yritykset olivat lisääntyvässä määrin ryhmittyneet
yhteiskunnallisten tai taloudellisten etujensa mukaisesti. Tämän
johdosta ne esittivät vaatimuksia, jotka eivät käyneet yksiin vapaan markkinamekanismin kanssa, jolloin syntyi painetta jonkinlaisiin interventioihin.
7. Oli erityistilanteita, jotka veivät politiikkaa suunnittelun suuntaan
(erityisesti erilaiset kriisit).
Samanaikaisesti suunnittelun edellytykset olivat selvästi edelleen paranemassa mm. tietotuotannon ja laskentatekniikan parantuessa. Kaikista em. näkökohdista huolimatta Johansen piti hyvin epävarmana,
että kehitys kulkisi kohti aina kattavampaa kansallista suunnittelua,
koska monessa maassa oli ollut jo toisensuuntaista kehitystä.
Johansen totesi myös vastakkaiseen suuntaan vaikuttavia tekijöitä.
Tällainen oli ennen muuta kansainvälisten yhteyksien lisääntyminen.
Maat tulevat enemmän ja enemmän riippuvaisiksi toisistaan, mikä
vaikeuttaa kansallista politiikkaa. On helpompi sopia joidenkin keinojen käytön lopettamisesta kuin positiivisista toimista ja koordinoidusta toiminnasta. Kansainväliset eturistiriidat voivat kärjistyä. Valtion sisäinen organisaatiokehitys (kohta 6) voi johtaa valtataisteluun
ja vallanjakoon, joka häiritsee suunnittelua. Tiheillä poliittisen vallan
muutoksilla voi olla sama vaikutus.382
Voi arvioida, että Johansen aliarvioi näiden vastakkaisten tendenssien
voimakkuuden eikä osannut ottaa kaikkia tekijöitä huomioon. Hän ei
osannut ennustaa kansainvälisen integraation voimakkuutta eikä sen
vaikutuksia edellytyksiin kehittää taloutta kansalliselta pohjalta. Hän
ei ottanut myöskään tarpeeksi huomioon kiristyvän kilpailun vaikutuksia tuotantorakenteeseen (ns. schumpeteriläistä luovaa tuhoa).
Etenkään kasvuprosessin luonteen muuttuminen ekstensiivisestä intensiiviseksi ja kasvun perustuminen yhä enemmän vaikeasti mitattavissa oleviin tekijöihin ei saanut riittävästi huomiota. Informaatioteknologian kaikkialle talouteen ulottuvat vaikutukset eivät tuolloin vielä olleet nähtävissä. Lisäksi markkinoiden ohjaama talouden kehitys
382
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rikkoo usein vanhoja rakenteita ja instituutioita, mutta suunnittelua
rakennettiin olemassaolevien rakenteiden ja instituutioiden pohjalle.
Kansainvälisten järjestöjen rooli
Kansainvälisten järjestöjen merkitys Suomen kasvu- ja rakennepolitiikassa ei vielä 1960-luvulla ollut kovin merkittävä. Suomi oli
jo pitkään ollut Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n jäsen, mutta tällä järjestöllä ei ollut kovinkaan paljon vaikutusta Suomessa
harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Suomi osallistui myös
YK:n Euroopan talouskomission (Economic Commission for Europe)
ECE:n toimintaan, jossa myös pitkän aikavälin kysymykset olivat
esillä, mutta joka ei puuttunut niinkään talouspolitiikan linjakysymyksiin. Järjestöjen kautta voitiin kuitenkin saada tietoa muiden
maiden kehityksestä ja talouspoliittisesta ajattelusta, millä saattoi
olla vaikutusta myös Suomessa tehtyihin linjavalintoihin. ECE:llä oli
epäilemättä merkitystä myös sikäli, että se tuki taloudellisten mallien
käyttöä talouspolitiikassa ja että erityisesti sen kautta saatiin tietoa
sosialististen maiden kehityksestä.
Suomen liittyminen OECD:hen (Organization for Economic Cooperation and Development) v. 1969 muutti tilannetta huomattavasti.
Järjestön tavoitteena oli kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen. Kasvu- ja rakennekysymykset olivatkin järjestössä
paljon esillä. Sen tehtäväkenttä oli hyvin laaja ja kattoi miltei kaikki
yhteiskuntapolitiikan sektorit ja se oli siten valtionhallinnon peilikuva. OECD:n jäsenmaita 1970-luvulla olivat Euroopan markkinatalousmaiden lisäksi USA, Kanada, Japani, Australia ja Uusi Seelanti.
Sen vahvuutta lisäsi, että jäsenistö oli hyvin homogeeninen, minkä
vuoksi eri maiden ongelmia voitiin käsitellä samanlaisen tarkastelukehikon puitteissa. On nähtävissä, että Suomen jäsenyys OECD:ssa
alkoi vaikuttaa politiikan suuntaan eri osalohkoilla jo ennen jäsenyyden alkua ja vaikutukset vahvistuivat erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla. OECD julkaisi säännöllisesti Suomen taloutta koskevia maakatsauksia, joskin rakennepoliittisia kysymyksiä niissä alettiin käsitellä
pääasiassa 1980-luvun puolivälin jälkeen.
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OECD:n silloisen pääsihteerin van Lennepin mukaan OECD:n tavoitteena ei ollut jäsenmaiden yhteinen politiikka, vaan kansallisen
politiikan tehokkuuden lisääminen ja jossain määrin myös harmonisointi. Maat saivat politiikalleen vaikutteita OECD:sta paitsi sen julkaisujen ja tutkimusten kautta erityisesti siksi, että OECD:ssa toimi
eri aloilla suuri määrä komiteoita ja työryhmiä, joissa eri maiden vastuulliset virkamiehet olivat mukana ja jotka vertailivat ja arvioivat
erilaisia politiikkalinjauksia. Kun OECD oli monialainen, eri sektoreilla saadut tulokset voitiin arvioida kokonaistaustaa vasten.383
1960-luvulla OECD:ssa pantiin painoa pääasiassa korkeimman kestävän kasvun (tuotannon, tulojen ja kaupan) saavuttamiselle asianmukaisella sektori- ja suhdannepolitiikalla. 1970-luvun alussa jäsenmaat
totesivat van Lennepin mukaan, että suuntautuminen maksimikasvuun saattaa johtaa ei vain ei-toivottuihin sivuilmiöihin, vaan myös
sosiaalisiin häiriöihin joissain oloissa. Talouspolitiikan päämääränä
ei voi olla millainen tahansa kasvu. Enemmän painoa haluttiin antaa
kasvun kvalitatiiviselle sisällölle ja liittää se sosiaalisiin tavoitteisiin.
Kasvu alettiin nähdä enemmän keinona luoda hyvät elinolosuhteet.
OECD:n työ antoi aineksia mm. keskusteluun koulutuksen roolista,
ympäristöstä, teknologiasta ja sen sivuvaikutuksista, julkisten menojen roolista sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisessa ja sitä kautta ns.
sosiaali-indikaattoreista ja luonnonvarojen riittävyydestä.
Kasvu- ja rakennepolitiikan muutos 1980-luvulla
1970-luvun puolivälin energiakriisin jälkeen läntisten markkinatalousmaiden kehitys oli varsin huono. Vaikka tuotannon kasvu oli
selvästi aikaisempaa heikompi, inflaatio pysyi jatkuvasti korkeana.
Seurauksena oli korkea ja sitkeä työttömyys sekä nouseva julkinen
velka. Heikko työllisyys ja julkinen talous tulivat ongelmiksi monissa sellaisissakin maissa, missä ne olivat aikaisemmin olleet tyydyttäviä. Alettiin katsoa, että ongelmat olivat tulleet rakenteellisiksi,
sillä niiden ei arvioitu poistuvan edes talouksien elpyessä. Tällaisessa
383
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tilanteessa aika alkoi olla kypsä talouspoliittisen regiimin muutokselle.384
Muutos alkoi Yhdysvalloista ja Britanniasta ja se on kytketty presidentti Reaganin ja pääministeri Thatcherin nimiin, joskin Yhdysvalloissa linja alkoi joiltakin osin muuttua jo presidentti Carterin kaudella.385 Pääministeri Thatcherin tullessa valtaan v. 1979 talouspolitiikan suuntaus muuttui Britanniassa. Tavoitteiden painotus muuttui,
taloudellinen tehokkuus ja kasvu saivat lisää painoa taloudellisen
turvallisuuden ja tulonjaon epätasaisuuden vähentämisen kustannuksella. Rakenne- ja kasvupolitiikan kannalta tärkeä vaatimus oli, että
kansantalouden tuotantopotentiaalin vahvistamiseksi oli vähennettävä valtion valtaa sekä alennettava julkisia menoja, julkista lainanottoa sekä verotusta. Edelleen uskottiin, että mikropolitiikka voisi edistää talouden suorituskykyä. Tämä tarkoitti markkinoiden toiminnan
esteiden vähentämistä. Tähän liittyi esim. ammattijärjestöjen vallan
rajoittaminen, julkisen palkkavalvonnan vähentäminen sekä työntekijäin suojan alentaminen. Tämä linja toisaalta rakentui niille muutoksille ja toisaalta vahvisti niitä muutoksia työmarkkinoiden voimatasapainossa, joita massatyöttömyys oli tuonut mukanaan.
Pääministeri Thatcherin hallitus hylkäsi myös suhdanteita tasoittavan
kysynnänsäätelypolitiikan. Se hyväksyi nopeasti kasvaneen työttömyyden inflaationvastaisen politiikan uskottavuuden lisäämiseksi ja
tuottavuuden parantamiseksi. Tämä kehitys heijasti sitä seikkaa, ettei
makrotaloudellisen epäonnistumisen perinteellisessä mielessä (massatyöttömyyden) tarvinnutkaan olla poliittisesti tuhoisaa. Mikropolitiikan painotus heijasti kasvutavoitteen korostumista. Nimenomaan
kasvun nähtiin olevan keino ratkaista politiikkatavoitteiden ristiriita.
Tällaisena ristiriitana nähtiin olevan mm. halu alentaa verotusta ja
valtion lainanottoa samaan aikaan kun oli poliittisia ongelmia vähentää valtion menoja.

384
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Tätä kehitystä kuvataan artikkelissa ”Economic policy-making since the mid1960s” (OECD Economic Outlook 50, 1991, 1–11).
Yhdysvalloissa tapahtunutta politiikan muutosta analysoi mm. kirja ”Politics and
Economics in the Eighties” (Politics ... 1991).
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Politiikkaristiriitojen ratkaisuissa alettiin korostaa tehokkuutta tasaarvon kustannuksella. Etusija annettiin henkilöverotuksen alentamiselle julkisten menojen kasvattamisen sijaan sekä kasvulle ja rakennemuutoksille tulonjakautuman tasoittamisen ja tuotantoelämän
tukemisen sijaan.
Merkittävä muutos Britannian 1980-luvun politiikassa oli myös yksityistämisen aloittaminen. Siinä nähtiin monia etuja. Ensinnäkin se
nähtiin keinona parantaa julkisen talouden tasapainoa. Toiseksi se
nähtiin keinona laajentaa yksityistä osakeomistusta. Kolmanneksi se
pienensi julkisen sektorin kokoa, mikä sopi yhteen julkisen sektorin
tehottomuudesta esitettyjen väittämien kanssa. Tosin monet ekonomistit epäilivät omistajamuutosten tehokkuusvaikutuksia, ellei kilpailua pystytä samalla lisäämään, mutta nämä kommentit sivuutettiin
poliittisten näkökohtien painaessa enemmän. Myöhempi kokemus
on osoittanut nämä epäilyt ainakin osin perustelluiksi.386 Watersonin
mukaan yksityistäminen ja sen jälkeen toteutettu sääntely Isossa-Britanniassa on kuitenkin johtanut huomattaviin ja pääosin myönteisiin
vaikutuksiin. Kilpailu on lisääntynyt ja keskimääräinen hintataso
alentunut. Kehitys on kuitenkin johtanut myös siihen, että sääntelyn
ala on pikemminkin laajentunut kuin supistunut.387
1980-luvusta lähtien Britannian talouden suorituskyky suhteessa
muihin maihin alkoi parantua. Taulukkoa 5.1. vastaavat eri maiden
kehitystä 1980- ja 1990-luvuilla osoittavat luvut on esitetty taulukossa 5.3. Beanin ja Craftsin mukaan Britannian taloudesta hävisi
1980-luvulla paljon tehottomuutta, mutta kehitys merkitsi myös epätasaisempaa tulonjakoa ja työttömyyden nousua. Kokonaistuotannon
kasvu hidastui 1980-luvulla Britanniassa paljon vähemmän kuin läntisessä Euroopassa keskimäärin. Investointien taso pysyi suhteellisen
matalana, mutta kuilu muihin maihin kaventui. Teknologian kehitys
jatkui verrattain heikkona. Politiikkamuutosten vaikutuksia koulutukseen on mahdotonta arvioida. Teollisten suhteiden muutokset ei-
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vät vain mahdollistaneet ainutkertaista tuottavuuden kasvua, vaan ne
myös paransivat tulevaa kasvupotentiaalia.388
Sicsic ja Wyplosz puolestaan luonnehtivat Ranskan kehitystä
1980-luvulta lähtien todettuaan ensin sen olleen erityisen hyvää
kautena 1958–73 siten, että öljykriisiin reagointi ei ollut tyydyttävää ja tarjontapuolen toimenpiteet jäivät tekemättä. Kehitys ei parantunut 1980-luvulla, vaikka tehtiin lisää liberalisointitoimia, jotka
silloin koskivat rahoitusmarkkinoita ja merkittävän osan yhä valtion
omistuksessa olleen teollisuuden yksityistämistä. Kuitenkin Ranska
taisteli yhä pitkittyneiden vahvojen jäykkyyksien kanssa. Työmarkkinainstituutiot ja hidas inhimillisen pääoman kasautuminen saattoivat korvata protektionismin ja tehottoman tuotannollisen pääoman
muodostumisen hitaamman kasvun lähteenä.389
Taulukko 5.3.

USA
Britannia
Ranska
Saksan liittotasavalta
Ruotsi
Suomi

Bruttokansantuotteen ja työllistä kohden lasketun
bruttokansantuotteen keskimääräinen vuosikasvu,
%
BKT
1980–90
3,2
2,7
2,5
2,2
2,2
3,1

1990–2000
3,3
2,3
1,9
1,9 1)
2,3
2,1

BKT/työll.
1980–90
1,3
1,9
2,3
1,7
1,4
2,6

1990–2000
1,6
2,1
1,6
1,6 1)
2,9
2,8

1) Yhdistynyt Saksa.
Lähde: EU:n tilastot.

Talouspoliittinen uudelleenorientointi levisi edelleen moniin muihin
maihin. Tähän vaikutti myös se, että OECD alkoi tukea voimakkaasti
politiikan reformia. Ruotsissa ja muuallakin Pohjoismaissa suuntauksen muutosta tukivat sisäiset tekijät. Sjögrenin mukaan Ruotsis388
389

Bean – Crafts 1996, 160–162.
Sicsic – Wyplosz 1996.

263

sa vielä 1970-luvun alkupuolella jokainen näytti hyötyvän paremmista sosiaali-, koulutus- ja terveyspalveluista, mutta vähitellen
1980-luvulla myös negatiiviset vaikutukset alkoivat tulla yhä ilmeisemmiksi. Kannusteet kasvattaa tuottavuutta olivat pienet. Rajaveroasteet olivat kohonneet hyvin korkeiksi, keskituloisillakin tuloluokilla 60–90 prosenttiin. Kiusaus huijata valtiota tavalla tai toisella
lisääntyi, harmaat markkinat ja verojen kiertäminen kulkivat käsi kädessä heikompien työnhakukannusteiden kanssa riippuen siitä, kuinka paljon oli mahdollista saada tuloja avokätisen sosiaalijärjestelmän
kautta. Egalitaarinen henki, joka oli Ruotsin mallin tärkeä piirre,
alkoi hajota. Luottamus poliitikkoihin alkoi heiketä ja yksilöllisille
valinnoille haluttiin antaa yhä enemmän painoa. Malli oli menettänyt
keskeiset piirteensä, konsensuksen ja kollektiivisen vastuun.390
Pohjoismaat omaksuivat uuden USA:sta ja Britanniasta lähtöisin
olevan talouspolitiikan monia piirteitä 5–10 vuoden viiveellä. Ensimmäisenä tähän suuntaan eteni Tanska, jonka kehitys kääntyi hyvin suotuisaksi ja työllisyys parani huomattavasti. Julkisen sektorin
osuus kansantaloudessa alkoi vähetä ja yleensäkin pyrittiin alentamaan julkisen sektorin puuttumista talouteen. Kehityksen seurauksena talouspolitiikan päättäjien kiinnostus Tanskan malliin lisääntyi
myös Suomessa.
Kokonaisuutena katsoen muista Pohjoismaista saadut vaikutteet
Suomen kasvu- ja rakennepolitiikkaan kuitenkin vähenivät selvästi 1980- ja 1990-luvuilla. Tähän vaikuttivat Ruotsin heikko kehitys,
öljyn vaikutus Norjan talouteen, minkä vuoksi Norjan taloudellinen
problematiikka alkoi poiketa muista pohjoismaista, sekä lopulta ennen muuta maiden toisistaan poikkeavat integraatioratkaisut. Kansainvälisten järjestöjen kokoukset alkoivat syrjäyttää pohjoismaisia
kokouksia ja niiden tuottama aineisto pohjoismaista aineistoa.
Uuden politiikan omaksuminen merkitsi kaikissa maissa pääomamarkkinoiden liberalisointia 1980-luvun alkupuolella. Valvontaa purettiin myös monilta muilta sektoreilta, kuten liikenteestä ja asuntosektorilta. Monopoleja purettiin ja kilpailua lisättiin. Valtio-omistei390
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sia yhtiöitä yksityistettiin, joskin valtio säilytti useinkin huomattavan
vaikutusvallan muodostetuissa yksityisissä yhtiöissä. Esim. Ruotsissa purettiin valtion monopolit rautateillä, telekommunikaatiossa ja
energiasektorilla 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla. Deregulaatio
ja yksityistäminen olivatkin uuden rakennepoliittisen linjan leimallisimpia piirteitä.391
Kasvu- ja rakennepolitiikan uudistumista eri maissa nopeutti se, että
OECD aloitti projektin, jonka tavoitteena oli toteuttaa jäsenmaissa
sellaisia rakenneuudistuksia, jotka palauttaisivat jäsenmaat dynaamisen kasvun tielle, kuten edellä luvussa 4.1.5. todettiin. OECD korosti
avoimien ja tehokkaiden kotimaiselle ja ulkomaiselle kilpailulle altistettujen tavara- ja palvelumarkkinoiden merkitystä. Oli siten arvioitava, millaista osaa rakenteelliset jäykkyydet ja vinoumat näyttelivät siinä, että talouksien suorituskyky oli epätyydyttävä.
OECD:n käynnistämä rakenneuudistusprosessi oli vaikuttamassa
muutoksiin kaikissa jäsenmaissa. Projekti oli hyvin laaja, sillä siihen sisältyi lukuisia osa-alueita. Yhteisinä piirteinä muutoksille on,
että ne asettivat aikaisempaa enemmän painoa markkinavoimille.
Projekti merkitsi myös sitä, että eri maiden politiikat lähenivät toisiaan. Tarkasteltavia lohkoja olivat työmarkkinat, rahoitusmarkkinat,
deregulaatio, kilpailupolitiikka, ulkomaiset suorat investoinnit, yksityistäminen, julkinen hallinto, verouudistus sekä kaupan vapauttaminen. Monet luvussa 4.4. käsitellyt uudistukset saivat lisävauhtia
OECD:n aktiviteetista. Voi arvioida, että 1980-luvun loppupuolelta
lähtien kansainväliset vaikutteet Suomen kasvu- ja rakennepolitiikkaan tulivat pääasiassa kansainvälisten järjestöjen kautta eikä niinkään yksittäisistä maista.
Merkittävin vaikutteiden antaja oli OECD, koska se laati säännöllisesti katsauksia jäsenmaiden taloudesta ja esitti samassa yhteydessä
myös talouspoliittisia suosituksia. Rakennepoliittiset teemat alkoivat
kuitenkin tulla näissä katsauksissa esille vasta 1980-luvun puolivälin
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tienoilla, jolloin OECD alkoi muutenkin kiinnostua voimakkaasti rakennepoliittisista kysymyksistä.
Tosin myöhemminkin Suomessa herättivät kiinnostusta mm. Uudessa Seelannissa tehdyt uudistukset, jotka saivat dynamiikkaa maan talouteen. Taustaksi on toisaalta todettava, että tämä maa oli kärsinyt
pitkään poikkeuksellisen pahoista institutionaalisista jäykkyyksistä,
jotka olivat osaltaan johtaneet sen talouden suorituskyvyn voimakkaaseen suhteelliseen heikkenemiseen moniin muihin kehittyneisiin
maihin verrattuna. Ne johtuivat maan liiallisesta vakaudesta, pienestä
koosta ja erityisen vahvasta protektionismista. Laaja markkinoiden
avaaminen ja deregulaatio heikensivät huomattavasti intressiryhmien
asemaa.392 Samoin laajaa kiinnostusta oli myös Irlannissa harjoitettuun politiikkaan, jonka merkittävänä osana oli ulkomaisten investointien houkutteleminen maahan. Mielenkiinto jatkui myös koko
tarkastelukauden ajan Irlannin nopean taloudellisen kasvun vuoksi.
1980-luvun lopulta lähtien myös EY alkoi vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Jo huomattavasti ennen
ETA-sopimuksen solmimista haluttiin välttää sellaisia kasvu- ja rakennepoliittisia linjauksia (esim. verotuksessa), jotka olivat ristiriidassa EY:n jäsenmaiden linjausten kanssa. Tämä ei ollut ristiriidassa OECD:n toiminnan kanssa, koska EY-maat olivat myös OECD:n
jäseniä ja järjestöjen linjaukset olivat hyvin sopusoinnussa toistensa
kanssa.
Merkittävää yhteistä kasvu-ja rakennepoliittista aktiviteettia käynnistyi EY/EU:ssa, kun se 1990-luvun alkupuolella alkoi luoda unionitason työllisyysstrategiaa. Vuosikymmenen alkupuolelle asti uskottiin,
että EY:n sisämarkkinoiden luomisella ja talouksien tiiviimmällä
integraatiolla aikaansaatava vahva taloudellinen kasvu ratkaisee Euroopan työllisyysongelman. Yhteistä työllisyysstrategiaa ei arvioitu
tarvittavan, vaan pahimpien työttömyysalueiden ongelmien ajateltiin korjaantuvan ohjaamalla niille varoja rakennerahastojen kautta.
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Myöskään sovittaessa Maastrichtin sopimuksella yhteiseen rahaan
siirtymisen kriteereistä ei työllisyyteen kiinnitetty huomiota.
Työttömyys EU-alueella kasvoi jyrkästi Maastrichtin sopimuksen
valmistelun aikana ja oli v. 1994 jo yli 11 %. Alettiin nähdä, ettei
pelkkä talouden integraatio pysty takaamaan talouden ja työllisyyden
suotuisaa kehitystä. Euroopan unionin huippukokous päätti v. 1993,
että EU ja sen jäsenmaat pyrkivät tukemaan kasvua ja työllisyyttä parantamalla maanosan infrastruktuuria (energiaa, liikennettä ja kommunikaatiota) sekä panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen. Tarkoituksena oli edelleen aktivoida työvoimapolitiikkaa ja lisätä joustavuutta työmarkkinoilla sekä tiivistää talouspoliittista yhteistyötä.
Myös Suomi muiden Efta-maiden tavoin päätti pyrkiä osallistumaan
eurooppalaisiin yhteishankkeisiin mahdollisuuksien mukaan.
Suomen liityttyä unioniin vuoden 1995 alussa tämänsuuntainen yhteistyö vahvistui. Kasvu- ja rakennepolitiikan yleissuuntaukseen sen
vaikutus oli lähinnä välillinen, koska tämä politiikka pääasiassa kuului edelleen kansalliseen päätösvaltaan. Taloudellinen yhdentyminen
alkoi kuitenkin heikentää monin tavoin kansallisen politiikan autonomiaa ja vaati ottamaan huomioon rajojen yli menevät vaikutukset.
Vapaakaupan edellyttämät juridiset puitteet oli sovittava kansainvälisellä tasolla ja yhteismarkkinoita koskevat asiat EU:n tasolla. Esim.
ympäristökysymyksissä asioita alettiin valmistella yhä enemmän
EU:n tasolla, koska ympäristövaikutukset ylittävät usein kansalliset
rajat. Monissa tapauksissa (esim. tutkimuksessa) mittakaavaedut voivat olla niin merkittäviä, että ne vaativat kansainvälistä yhteistyötä ja
yhteisiä päätöksiä.
Sisämarkkinakehitys ja myöhemmin rahaliiton syntyminen vaikuttivat kuitenkin tuotantotoiminnan edellytyksiin sekä sitä kautta sijaintipäätöksiin. Huolet sosiaalisen polkumyynnin lisääntymisestä
kasvoivat sen vuoksi, että katsottiin rajoittamattoman kilpailun voivan johtaa työehtojen ja sosiaaliturvan heikentämiseen alle poliittisesti hyväksyttävän tason. Integraatio lisäsi painetta kansallista veropohjaa kohtaan erityisesti siksi, että verokohteiden kansainvälinen
liikkuvuus lisääntyi. Kun liikkuviin tuotannontekijöihin (pääomaan)
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kohdistuvaa verotusta jouduttiin alentamaan, lisääntyi paine vähemmän liikkuviin tuotannontekijöihin (työvoimaan) kohdistuvaan verotukseen. Tämän alentamista kuitenkin pidettiin muista syistä tarpeellisena. Suomen kaltaisessa suhteellisen korkean verotuksen maassa
paineet alentaa verokantoja lähemmäksi muiden maiden tasoja lisääntyivät.393
Tällä oli monenlaisia vaikutuksia mm. julkisen talouden kokoon ja
rakenteeseen. Se lisäsi paineita supistaa julkista sektoria sekä lisätä
sen tehokkuutta. Ei kuitenkaan ollut mitään säädöksiä tai järjestelmiä, jotka rajoittivat sinällään julkisen sektorin kokoa tai rakennetta,
vaikka julkinen velka ja alijäämä sisältyivätkin EMU-kriteereihin.
EU:lla itsellään ei myöskään ollut erityisen suurta budjettia, jonka
kautta voitiin kohdentaa voimavaroja unionin alueella. EU:n pääasiassa maatalous- sekä alue- ja rakennepolitiikan menoja kattava budjetti oli kooltaan vaatimaton suhteessa jäsenmaiden budjetteihin.
EU:n huippukokous päätti v. 1997 talouspolitiikan tehostetusta koordinaatiosta. Tällöin tehtiin päätös mm. työ-, hyödyke- ja palvelumarkkinoita koskevan rakennepolitiikan seurannasta sekä verouudistusten
vauhdittamisesta niin, että tehokkuus lisääntyisi ja haitallinen verokilpailu vähenisi. EU:n talouspolitiikan laajat suuntaviivat (Broad
Economic Policy Guidelines, BEPGs) muodostui keskeiseksi EU:n
talouspolitiikkaa koordinoivaksi asiakirjaksi, joka pyrki ohjaamaan
talouspolitiikkaa jäsenvaltioissa ja EU:ssa.394 Se esitti suosituksia
mm. työmarkkinoista, julkisesta taloudesta ja sisämarkkinoista. Ne
eivät kuitenkaan ratkaisevasti muuttaneet jäsenmaiden rakennepolitiikkaa, sillä ne eivät asettaneet velvoitteita jäsenmaille eikä niiden
noudattamatta jättämiseen liittynyt mitään sanktioita.
Sanktioiden mahdollisuus sitävastoin sisältyi vakaus- ja kasvusopimukseen (Stability and Growth Pact), jonka tarkoituksena oli ylläpitää budjettikuria jäsenmaissa myös talous- ja rahaliiton kolmannen
vaiheen (jonka tärkeänä osana oli euron käyttöönotto) jälkeen. Raha393
394
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EU:n talouspolitiikan laajat suuntaviivat on julkaistu vuosittain vuodesta 1993 Euroopan komission julkaisussa ”European Economy”, esim. numerossa 64/1997.
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liittoon osallistuvien jäsenvaltioiden oli laadittava vakausohjelmia,
jotta julkisen talouden tasapaino voitaisiin säilyttää keskipitkällä aikavälillä.
Kukin jäsenvaltio laati v. 1998 oman hyödyke- ja pääomamarkkinoiden uudistamista koskevan selvityksensä. EU:n talouspoliittinen
komitea laati synteesiraportin, joka käsitteli paitsi hyödyke- ja pääomamarkkinoita myös jäsenvaltioiden rakennepolitiikkaa laajemmin
kuten julkisen talouden kestävyyttä sekä työmarkkinoiden rakenteellisia uudistustarpeita. Tästä huolimatta suurin osa kasvu- ja rakennepolitiikkaa koskevasta yhteistyöstä oli edelleenkin luonteeltaan
hallitusten välistä yhteistyötä, jossa yhteiselimien kuten komission
rooli oli periaatteessa samanlainen kuin minkä tahansa kansainvälisen järjestön sihteeristön.
Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että EU-tason rakennepoliittisella aktiviteetilla ei olisi ollut merkitystä rakennepolitiikan kannalta. Jäsenmaat pyrkivät edistämään omia intressejään ja tavoitteitaan,
mutta myös yhteistä etua. Nämä tulivat sitä lähemmäksi toisiaan,
mitä tiiviimmin EU-alue integroitui yhteismarkkinoiden ja yhteisen
rahan kautta. Yritysten ja omistuksen kansainvälistyminen muutti
kansallisen edun luonnetta sekä suhtautumista yritystoimintaan ja
sen tukemiseen.395
Vaikka pääsääntö Sixten Korkmanin mukaan olikin, että politiikkapäätökset kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan, niin mm. suuressa
osassa sisämarkkinakysymyksiä toimivalta siirtyi yhteisön tasolle ja
päätösvalta oli ylikansallisilla elimillä. Lisäksi talouspolitiikan lähtökohtana olivat yhteiset periaatteet. Talouspolitiikan tuli sopeutua
vapaan kilpailun markkinatalouteen ja sen tuli pyrkiä edistämään talouden vakautta. Nämä periaatteet ovat tulkinnanvaraisia eivätkä kovin operationaalisia, mutta ne antoivat kuitenkin selviä suuntaviittoja
poliittisesti herkissä asioissa. Erityisesti ne sisälsivät eräitä liberaalin
talousopin keskeisiä elementtejä.396
395
396

Näitä kysymyksiä on käsitelty laajemmin Ilkka Kajasteen artikkelissa ”Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella” s. 271–279 (Kajaste 1999).
Korkman 1999, 737.

269

Liittymisellä Euroopan unioniin oli tarkastelukaudella siten kasvu- ja
rakennepolitiikkaan merkittäviä vaikutuksia, joista monet eivät ole
helposti tunnistettavissa. Sisämarkkinat, lisääntynyt kanssakäyminen
sekä yritysten että kotitalouksien tasolla ja maiden välinen läheinen
yhteistyö keskusteltaessa talouspolitiikan suunnasta vaikuttivat kaikki siihen, että talouspoliittinen ajattelu EU:n tasolla yhtenäistyi. On
selvää, että tämä kehitys edelleen myötävaikutti siihen, että ne erilaiset kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun profiilit eri maissa, jotka
vielä tarkastelukauden alkupuolella olivat selkeästi nähtävissä, suuressa määrin katosivat, vaikka selkeitä eroja eri EU-maiden kasvu- ja
rakennepolitiikassa edelleen oli vielä tarkastelukauden lopullakin.
5.2.3. Sosialististen maiden vaikutus
Maailmansodan jälkeen talousjärjestelmien kehitys teollisuusmaissa
jakaantui kahteen suuntaan. Yhdysvallat oli johtava kapitalistinen
talousjärjestelmä ja Neuvostoliitto puolestaan johtava sosialistinen
talousjärjestelmä. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua myös markkinataloudesta ja keskusjohtoisesta taloudesta. Talousjärjestelmien merkitys valtaryhmien kamppailussa oli suuri. Taloudesta riippui, paljonko
resursseja voitiin jakaa väestön tarpeiden tyydyttämiseen, kansainväliseen toimintaan ja sotilaalliseen varusteluun yms, joihin maan kansainvälinen asema suuressa määrin perustui. Kun maiden talouksia
rakennettiin uudelleen sodan jälkeen, kummankin järjestelmän maat
menestyivät aluksi varsin hyvin.
Yhdysvallat oli taloudellisesti paljon Neuvostoliittoa voimakkaampi. Samaan aikaan talouden kasvu Neuvostoliitossa näytti selvästi
nopeammalta. Tämä herätti levottomuutta USA:ssa voimasuhteiden
muuttumisesta sekä lisäsi kasvupolitiikan kannatusta.397
397

Esimerkkinä tästä voidaan esittää kaksi lainausta W. H. Locke Andersonin ja John
Cornwallin artikkelista ”Problems of growth policy” (The Review of Economics
and Statistics, May 1961, Cambridge, Mass., USA):
Now that the outcome of the Cold War seems to depend in some measure on
America´s ability to maintain a margin of economic superiority over the Soviet
Union, economists have begun to speculate whether policy could be deliberately
designed to foster economic growth as well as full employment. (s. 163)
If we wish to maintain our market system and at the same time to avoid being
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Vaikka 1950- ja 1960-luvuilla taloudellinen kehitys useissa markkinatalousmaissa oli verrattain hyvää, kehitys sosialistisen talouden
maissa näytti suotuisammalta kuin kehitys markkinatalousmaissa.
Alkoi yleistyä se käsitys, että ne ovat taloudellisesti saavuttamassa
markkinatalousmaita ja ehkä ajan mittaan jopa taloudellisesti ohittavat nämä.398 Tätä käsitystä vahvistivat mm. YK:n Euroopan talouskomission ECE:n kautta saadut tiedot ja ennusteet eri maiden taloudellisesta kehityksestä. Tämä käsitys osin säilyi jopa 1980-luvulle
saakka. Mainitut tiedot ja arviot perustuivat kansallisiin lähteisiin.
Myöhemmin on osoittautunut, että arviot sosialististen maiden kehityksestä olivat harhaisia (ks. alempana). Käsitykseen sosialististen
maiden suotuisasta kehityksestä vaikutti myös, että maiden ollessa
tiedotuksellisesti hyvin suljettuja, talouden kehityksestä saatu tieto
oli hyvin suodatettua ja osin harhaista eikä talouksien toiminnan sisäisistä ongelmista tiedetty riittävästi. Käsityksiin maiden kehityksestä vaikutti myös niiden silloinen näyttävä menestys eräillä talouden ulkopuolisilla aloilla, kuten esim. avaruustekniikassa, urheilussa
ja taiteessa.
Kehitystä sosialistisissa talouksissa tapahtui myös talousteorian alueella erityisesti 1950-luvulta lähtien. Syntyi sosialistinen suunnittelun teoria, jonka näkyvimpiä kehittäjiä olivat L.V. Kantorovits Neuvostoliitossa ja Oskar Lange Puolassa. Materiaalitaseisiin ja panostuotosajatteluun nojautuvat kehikot muodostivat teoreettisen taustan
talouden ohjaamiselle. Vaikeudet soveltaa niitä käytännössä olivat
kuitenkin niin ylivoimaiset, että niillä ei ollut sanottavaa merkitystä
käytännön päätöksenteossa.
Kuten luvussa 4. todettiin, talouden ongelmat johtivat myös Suomessa keskusteluun talousjärjestelmästä, mikä 1960-luvulla oli erityisen
aktiivista. Vallitsevaan puite- tai sekatalouteen (kuten järjestelmää

398

outstripped by the Soviet Union, some way will have to be found to manipulate
the market forces to achieve the desired growth goals. This area has been too long
neglected. (s. 174)
Jan Tinbergen arvioi kirjassaan ”Menneisyyden opetukset” (Tinbergen 1965, alkuteos ”Lessons from the past, Haag 1963), että kehittyneiden maiden tuleva kasvu
on 3–5 prosenttia vuodessa, mutta kaiken todennäköisyyden mukaan idän maat
(sosialistiset maat) tulevat jatkuvasti kasvamaan lähes 7 prosenttia vuodessa (s.
179 ja 193).
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silloin nimitettiin) oltiin suhteellisen tyytyväisiä, mutta käsitykset
julkiselle vallalle sopivan intervenoinnin määrästä vaihtelivat. Sosialistisen järjestelmän talouspolitiikasta vastuussa olevat torjuivat
ehdottomasti, mutta myös kapitalistiseen järjestelmään suhtauduttiin
penseästi.399
Kriittisyyttä markkinataloutta kohtaan lisäsi se, että alettiin pelätä talouselämän liiallista keskittymistä ja sen vaikutuksia.400 Markkinoiden rakenne oli muuttumassa keskittymistä suosivaksi ja tämän uskottiin vaikuttavan taloudellisen kilpailun tehokkuuteen ja luonteeseen.
Keskusjohtoisissa talouksissa alkoi samaan aikaan esiintyä vakavia
ongelmia. Kuluttajien tarpeet tulivat osin huonosti tyydytetyksi, tuotteiden laatu oli usein heikko, ja tuotantorakenne oli kokonaisuutena
jäykkä. Erityisesti Tshekkoslovakiassa ja Unkarissa haluttiin tinkiä
keskitetystä päätöksenteosta ja laajentaa desentralisoitua päätöksentekoa. Voittoa alettiin käyttää taloudellisen tuloksen kriteerinä.
Kummassakin taloudellisessa järjestelmässä syntyi pyrkimyksiä ratkaista taloudellisen kehityksen ongelmia paitsi oman järjestelmän
keinoilla myös lainaamalla toisesta järjestelmästä sen (todellisia tai
kuviteltuja) hyviä puolia. Tämän ajattelun pohjalta syntyi ns. konvergenssiteoria, joka sai huomattavaa kannatusta varsinkin 1960-luvulla. Konvergenssiteoria katsoi, että kun kumpikin järjestelmä lainaa toisiltaan niiden hyviä puolia, ne lähenevät toisiaan ja kumpikin
kehittyy paremmaksi. Kun kansantalouksien perimmäiset tavoitteet
ja keskeiset ongelmat ovat samantyyppisiä idässä ja lännessä, niin
kumpaakin järjestelmää parempi järjestelmä on niiden välimuoto.401
399
400
401

Vrt. s. 71 referoitu Mauno Koiviston kommentti vuodelta 1966.
Talouselämän keskittymistä selvittämään asetettiin laaja keskittymiskomitea, joka
mietintö valmistui v. 1972 (1972 A:6).
Ks. esim. Tinbergen 1965, 205–207. Järjestelmien lähentymistä tarkastelee myös
Asko Korpela artikkelissa ”Yksityisen ja yhteiskunnallisen tarpeentyydytyksen tasapaino talousjärjestelmien tavoitteena” (Korpela 1966, 305–308). Toisaalta syntyi
myös analyyttista vertailevaa eri talousjärjestelmien tutkimusta. Esimerkkinä tästä
on Alexander Ecksteinin kirja ”Comparison of Economic Systems. Theoretical
and Methodological Approaches (Eckstein 1973). Tässä julkaistussa artikkelissa
T. J. Koopmans ja J. M. Montias toteavat ongelmanasettelusta, että ”In general we
believe the new circumstances invite approaches to the comparison of economic
systems that altogether avoid prior classification according to the grand ”isms” and
instead start from organizational arrangements for specific economic functions.”
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Sekä markkinatalousmaissa että keskusjohtoisen suunnittelun maissa
oli jo tapahtunut muutoksia, jotka tukivat tätä ajattelua. Jatkamalla
näitä trendejä voitiin päätyä johtopäätökseen, että järjestelmät lähenevät toisiaan. Sosialistimaissa teoria synnytti paljon kritiikkiä.
Sen katsottiin olevan ristiriidassa marxilaisen teorian kanssa, koska
tämän mukaan kapitalistinen järjestelmä on häviävä ja sosialistinen
järjestelmä voittava talousjärjestelmä.402
Kokonaisuutena voi kuitenkin arvioida, että enemmän järjestelmien
lähentymisessä oli kysymys markkinatalouden piirteiden liittämisestä keskusjohtoiseen talouteen kuin päinvastoin. Kun keskusjohtoisen
talouden maat olivat taloudellisessa kehityksessä jäljessä länsimaista, niillä oli mahdollisuus ottaa oppia näistä esim. hyödykevalikoiman tai teknologian kehittämisessä. Yleisesti voi myös sanoa, että
markkinatalousmaissa oli yleisesti vastenmielisyyttä sosialistista järjestelmää kohtaan, lähinnä haluttiin lisätä pitkäjänteisyyttä ja ”kokonaisvaltaisuutta” politiikkaan, koska katsottiin, ettei ”kansantalouden
etu” tule aina otetuksi riittävästi huomioon yritysten päätöksissä.
Sosialististen maiden arvioitu kehitys saattoi olla eräänä osatekijänä
ylläpitämässä uskoa kokonaistaloudellisen suunnittelun mahdollisuuksiin. Suunnittelu markkinatalousmaissa erosi kuitenkin perusteiltaan täysin suunnittelusta keskusjohtoisissa talouksissa, sillä markkinatalousmaissa ei yleensä pyritty välittömiin allokaatioratkaisuihin,
vaan tuotantopäätökset ajateltiin tehtävän pääosin yrityksissä markkinoiden ehtojen alaisina. Kokonaistaloudellinen suunnittelu ei siten
merkinnyt talousjärjestelmän muuttamista, vaan se oli enemmänkin
talouspolitiikan tekniikkaa, vaikka se samalla lisäsi houkutusta laventaa julkisen vallan vaikutusvaltaa kansantalouden kehitykseen.
Keskusjohtoisen talouden ongelmat lisäsivät ajan mittaan paineita
järjestelmän parantamiseksi tai muuttamiseksi Itä-Euroopan maissa,
erityisesti Puolassa, Tshekkoslovakiassa ja Unkarissa. Tarvittavien
uudistusten taloustieteellisiä perusteluja esittivät näkyvimmin Janos
Kornai Unkarissa ja Ota Sik Tshekkoslovakiassa. Tshekkoslovakias402

Laajemmin näitä kysymyksiä tarkastelee mm. Urpo Kivikarin artikkeli ”Muuttuvat talousjärjestelmät” (Kivikari 1980).
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sa alettu uudistustyö katkesi kuitenkin Neuvostoliiton suorittamaan
maan miehitykseen v. 1968. Länsi-Euroopassa puolestaan radikalistinen liike voimistui vuosikymmenen loppupuolella. Vuosi 1968 oli
Jakobsonin mukaan monessa suhteessa käännekohta. Lännestä tuli
radikalismin aalto, idässä peräännyttiin uudistuslinjalta stalinistiseen
komentoon Yhdysvaltain vajotessa alennustilaan (mm. Vietnamin sodan vuoksi). Neuvostoliitto näytti voittamattomalta supervallalta.403
Sosialistinen järjestelmä uudistui jonkin verran useissa maissa 1970ja 1980-luvuilla. Erityisesti Unkarissa pyrittiin kehittämään eräänlaista markkinasosialismia. Tämä antoi Unkarille johtoaseman muihin
sosialistisiin maihin verrattuna uudistettaessa järjestelmää sosialismin romahduksen jälkeen v. 1989–91.404
Max Jakobsonin arvion mukaan Tshekkoslovakian miehityksen todellinen tarkoitus oli uudistuspolitiikan tukahduttaminen – ei vain
Tshekkoslovakiassa, vaan myös itse Neuvostoliitossa.405 On kuitenkin korostettava, että tämä arvio on jälkikäteistulkintaa. 1970-luvun
alussa tiedot Neuvostoliiton kehityksestä olivat hyvin puutteellisia.
Miehityksen talouspoliittiselle ulottuvuudelle ei Suomessa pantu painoa, esim. Mauno Koivisto totesi puheessaan v. 1971 sen olleen ennen kaikkea turvallisuuspoliittinen toimenpide.
Koivisto myös totesi samassa puheessa, joka on julkaistu kirjassa
”Väärää politiikkaa”406, että kapitalismi on murenemassa ja sen vastineet ideologioiden joukossa menettämässä iskukykynsä. Samaan aikaan hän myös ennakoi jossain määrin Neuvostoliiton edessä olevia
ongelmia toteamalla, että kommunistien johtamat maat ovat omaksumassa markkinamekanismeja, mikä vahvistaa niitä taloudellisesti
ja vaarantaa niiden kehitystä jonkin verran ideologisesti. Neuvostoliiton taloushallinnon pääongelmana Koiviston mukaan on ilmeisesti
se, että ellei sallita enemmän liikkumavapautta monessakin mielessä,
taloudellinen kehitys ei vastaa Neuvostoliiton suurvalta-aseman vaa403
404
405
406

Jakobson tarkastelee tätä kehitystä kirjassaan ”Tilinpäätös” (Jakobson 2003,
214).
Pihkala 2002, 234.
Jakobson 2003, 31–36.
Koivisto 1978.
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timuksia. Jos taas sallitaan enemmän vapauksia ja markkinamekanismien toimintoja, kasvaa hajaannuksen vaara.407
Tuohon aikaan presidentti Kekkosen valta Suomen politiikassa oli
vahvimmillaan. Jakobson toteaa kirjassaan, että presidentti Kekkosen esittämä ”suomalainen paradoksi” tarkoitti, että kuta paremmat
olivat Suomen suhteet Neuvostoliittoon, sitä paremmin Suomi saattoi hoitaa suhteensa länteen. Kerta toisensa jälkeen hän vaati kansallista yksimielisyyttä idänsuhteiden tueksi. Se edellytti Neuvostoliiton
hyväksymistä ystävällismieliseksi naapuriksi sen järjestelmästä riippumatta. Hän uskoi pitkään Neuvostoliiton talouden ja koko yhteiskunnan edistymiseen.408
1970-luvun alun voimakkaan yhteiskunnan politisoitumisen ja ns.
suomettumisen vuoksi sosialististen maiden vaikutus vahvistui Suomessa vielä 1970-luvun alkuvuosina.409 Sosialististen maiden kehitys
saattoi vaikuttaa innostukseen laajentaa yhteiskuntapoliittista suunnittelua 1970-luvun alussa. Vaikka Suomen taloudellinenkin riippuvuus Neuvostoliitosta oli ulkomaankaupan kautta merkittävää, riippuvuus koski kuitenkin enemmän muita alueita kuin taloutta. Tästä
osoituksena oli ennen muuta EEC-vapaakauppasopimuksen solmiminen. Lehtisen mukaan samanaikaisesti kun hallinto nöyrtyi Neuvostoliiton suuntaan, talous avautui länteen. Ne kasvoivat erilleen.
Mikään ei ollut kaiken aikaa suoraviivaista ja selkeää, paitsi suuri
linja: Suomi oli läntinen markkinatalousmaa ja halusi sellaisena pysyä.410
Tshekkoslovakian miehitys vaikutti suuresti Länsi-Euroopassa uskoon demokraattisen sosialistisen talouspolitiikan mahdollisuuksiin.
Se yhdessä muun samaan aikaan tapahtuneen kehityksen kanssa vaikutti siihen, että sinänsä neutraali sana ”suunnittelu”, joka jo aikaisemmin oli usein yhdistetty keskusjohtoisuuteen ja johon siksi oli
esim. yrityssektorissa osin suhtauduttu epäluuloisesti, sai huonon
kaiun. Tämäkin saattoi olla eräänä osatekijänä siihen, että valtion
407
408
409
410

Koivisto 1978, 257.
Jakobson 2003, 219.
Ks. luku 5.1.2.
Lehtinen 2002, 666.
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harjoittamaa talouspolitiikan suunnittelua alettiin vähitellen rajata
sen omiin perustoimintoihin sekä välillisiin talouspolitiikan keinoihin. Sanaa ”suunnitelma” alettiin yhä enemmän korvata sanalla ”ohjelma”.
Vaikka talouden kehitys 1970- ja 1980-luvulla hidastui keskusjohtoisissa maissa ja siihen liittyi yhä enemmän ongelmia, niin käytettävissä olleiden tietojen mukaan se oli kuitenkin yhä ripeämpää kuin läntisissä markkinatalousmaissa. Vielä v. 1980 painetussa Paul Samuelsonin oppikirjaklassikossa ”Economics” on kuvio, jonka mukaan
Neuvostoliitto saavuttaisi USA:ta taloudellisesti ja jopa ohittaisi sen
v. 2020 mennessä. Nopeamman kasvun Samuelson arvioi johtuvan
ensi sijassa korkeammasta investointiasteesta.411 Samuelson ei ilmeisesti osannut arvioida Neuvostoliiton investointien tehottomuutta.
Aika, jolloin sosialististen maiden kehitys loi paineita markkinatalousmaissa noudatettavaan talouspolitiikkaan, alkoi kuitenkin jo olla
ohi 1980-luvulla, jolloin kasvu- ja rakennepolitiikan viritys alkoi
markkinatalousmaissa kääntyä toiseen suuntaan. Tähän oli useita
syitä, joista tärkeimmät olivat ilman muuta markkinatalousmaiden
sisäisiä, kuten luvussa 5.2.2. todettiin. Sosialistisista maista alettiin
saada yhä enemmän tietoa, myös muuta kuin virallista, ja maiden
talouksien ongelmat alkoivat paljastua yhä selvemmin. Virallisten
tietojen oikeellisuuteen alettiin myös suhtautua yhä suuremmalla
epäluulolla. Matkailun lisäännyttyä myös tiedot arkipäivän elämästä
näissä maissa olivat lisääntyneet, ja nämä eivät useinkaan tukeneet
talouksien kehityksestä virallisesti annettua kuvaa. Vaikka ongelmien mittavuus paljastui jo 1980-luvun aikana selvästi, silti sosialismin
romahdus 1980- ja 1990-luvun vaihteessa tuli yllätyksenä. Romahduksen tapahduttua keskustelu järjestelmien keskinäisestä paremmuudesta menetti kokonaan merkityksensä.
1980-luvulla ja etenkin sosialismin romahduksen jälkeen alettiin kysyä yhä enemmän, pitikö käsitys sosialististen maiden markkinatalousmaita nopeammasta kasvusta paikkansa. Jälkikäteen tehdyissä arvioissa on päädytty siihen, että talouden kasvu ei sosialistisissa mais411

Samuelson 1980, 825.
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sa 1960- ja 1970-luvuillakaan ollut virallisten arvioiden mukaista,
vaan jonkin verran hitaampaa.412 Sosialististen maiden ja markkinatalousmaiden kehitysvertailua vaikeuttaa se, että virallinen tuotannon
käsite sosialistisissa maissa oli kapeampi, koska se pyrki mittaamaan
vain aineellista tuotantoa. Sosialististen maiden kasvuarviot olivat
ylimitoitettuja mm. seuraavista syistä:413
1. Yritykset pystyivät inflatoimaan tuotantonsa arvoa soveltamalla
uusiin tuotteisiin korkeita hintoja ja olemalla ottamatta huomioon
vanhoihin tuotteisiin saatuja kustannussäästöjä tai laadun muuttumista (huonontumista). Tuotannon määrää arvioitaessa luvut
deflatoitiin virallisilla hintaindekseillä, joissa yritysten hinnoittelukäytäntöä ei otettu huomioon.
2. Suunnitteluelimet vaativat yritysten yhteistyön lisäämistä ja pakottivat yrityksiä alihankintoihin tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. Tilastojärjestelmä mittasi yleensä bruttotuotannon kehitystä, jolloin välituotteiden tuotannon kasvava osuus lisäsi myös
arvioitua kokonaistuotannon kasvua.
3. Vaikka tilastojärjestelmä (MPS) oli tarkoitettu materiaalituotannon kehityksen mittaamiseen, se mittasi myös aineellisten palvelujen kehitystä. Käytännössä järjestelmän kattavuus laajeni ajan
kuluessa.
4. Tilastotuotannon eri vaiheissa on ollut myös tietoista yliarviointia. Yritykset ovat voineet vääristellä tietoa osoittaakseen saavuttaneensa tavoitteensa. Samoin on voinut tapahtua kokonaistasolla,
jotta kehitys näyttäisi paremmalta kansainvälisesti.
Lisäksi osa tuotannosta ei päätynyt koskaan kulutukseen huonon laadun vuoksi. Myös varastotappiot olivat suuria mm. maataloudessa.
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413

Maddison, Angus. ”Monitoring the world economy 1820–1992”. OECD
Development Centre Studies (Maddison 1995).
Van Ark 1996, 281–282.
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Maddison esitti tarkistetut arviot Länsi-Euroopan markkinatalousmaiden ja Itä-Euroopan sosialististen maiden kehityksestä kausina
1950–73 ja 1973–92. Niiden mukaan kasvu oli Itä-Euroopan maissa
vielä hivenen nopeampaa (5,0 %/v vs. 4,7 %/v) ensimmäisellä kaudella, mutta kasvu putosi 2,2 prosenttiin lännessä ja jäi negatiiviseksi
idässä (-0,4 %) jälkimmäisellä kaudella, jolloin sosialismin romahdus ehti jo tapahtua.414 Näin ollen 1960- ja 1970-luvulla yleinen käsitys, että sosialistiset maat olisivat nopeasti saavuttamassa taloudellisessa kehityksessä markkinatalousmaita, näyttää olleen perusteeton.
Edelleen jää kuitenkin kysymys, miksi maaryhmien kehitys oli melko tasaista pitkän aikaa sodan jälkeen, mutta miksi sosialistiset maat
alkoivat myöhemmin jäädä jälkeen.
Näyttää siltä, että sosialistiset maat pystyivät mobilisoimaan voimavarojaan melko onnistuneesti selkeiden tavoitteiden – sodasta toipumisen ja jälleenrakennuksen – saavuttamiseksi. Niillä oli vaikuttavia tuloksia esim. koulutuksen kehittämisessä ja uuden keskiluokan
luomisessa (yrittäjyyskomponenttia lukuunottamatta). Sosialististen
maiden kehitys oli kuitenkin myös joustamattomuuden ja jälkeenjääneisyyden historiaa, kun oli priorisoitava ja vastattava moniin ristiriitaisiin tavoitteisiin sen jälkeen kun toipuminen oli ohi. Niissä ei
syntynyt joukkokulutusmarkkinoita samalla tavoin kuin markkinatalousmaissa. Ratkaiseva kannuste innovointiin ja muutokseen puuttui,
koska asemien säilyttäminen tuli lopulliseksi kriteeriksi, jota vasten
uudistuksia arvioitiin.
Kaudella, jolloin mikrosirut tunkeutuivat kaikkiin tavaroihin ja palveluksiin, sosialististen maiden tietokoneala jäi sukupolvia johtavista
maista jälkeen ja muut elinkeinot eivät sisällyttäneet niitä tuotteisiinsa. Maiden teollisuus ei vain jäänyt jälkeen, se näytti menettäneen
koko teknologisen vallankumouksen.415

414
415

Maddison 1995, 79–80.
Swain 1998, 202–205.
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Tiivistetysti sosialististen maiden jäämiseen jälkeen 1970- ja 1980luvuilla voidaan van Arkin mukaan löytää seuraavat kolme tärkeää
syytä:416
1. Investoinnit pääomaan ja teknologiaan
Sodan jälkeinen kasvu oli luonteeltaan ekstensiivistä, se perustui
luonnonvarojen, työvoiman ja pääoman lisääntyneeseen käyttöön.
Investointi fyysiseen pääomaan oli teollisuuden tuotannon kasvun
tärkeä selittäjä. Markkinatalousmaiden tuotannon kasvun tärkeä
selittäjä oli myös kokonaistuottavuus (ns. Solowin residuaali),
joka osoittaa tiedon tason ja teknologian yms. tekijäin roolia tuotannon kasvussa. Tutkimukset viittaavat siihen, että tämän residuaalin merkitys sosialistisissa maissa jäi aikaa myöten läntisiä
talouksia pienemmäksi. Kun markkinatalousmaat siirtyivät yhä
enemmän intensiivisen kasvun malliin, kokonaistuottavuudesta
siellä tuli tärkein kasvutekijä.
Arviot viittaavat siihen, että sosialistiset maat eivät pystyneet
omaksumaan riittävän nopeasti uutta teknologiaa, vaikka näissäkin maissa tapahtui merkittävää teknologista edistystä. Resurssit
siellä olivat huonosti suuntautuneet ja työpanoksen korvaaminen
pääomalla oli vaikeaa. Yrityksissä syntyi paljon vastarintaa uudistusten tekemiseen.
2. Investoinnit inhimilliseen pääomaan
Sosialististen maiden koulutustarjonta oli laajaa 1960-luvulla.
1970-luvulta lähtien opiskelijoiden osuus väestöstä ei Itä-Euroopassa kohonnut toisin kuin lännessä. Viitteitä on myös siitä, että
koulutuksen laatu oli idässä huonompi kuin lännessä ja tarjottu
koulutus oli usein myös sisällöltään kapeampaa.

416

Van Ark 1996, 281–282.
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3. Ulkomaankaupan ja kansainvälisten investointien avoimuus
Sosialistiset maat loivat keskinäisen säännöstellyn ulkomaankauppajärjestelmän. Valtaosa viennistä meni toisiin sosialistisiin
maihin. Eri maat erikoistuivat eri tuotannonaloille. Esimerkiksi
Tshekkoslovakia sai monopoliaseman erilaisten koneiden viennissä. Tämä menettely vei pois kannusteet rationalisoida tuotantoa
ja suunnata resursseja tuottavampiin toimintoihin. Näiltä mailta
puuttui suuressa määrin se kilpailuympäristö, joka läntisissä talouksissa pakotti tuotantorakenteen uudistumiseen, joskin usein vaikeiden sopeutumisprosessien kautta. Sosialistiset taloudet eivät
myöskään avautuneet ulkomaisille investoinneille, joiden kautta
maat usein saavat uutta teknologiaa ja uusia innovaatioita.
Näiden kolmen tekijän yhteisenä taustana voidaan nähdä neljäs tekijä, nimittäin maiden poliittis-institutionaalinen järjestelmä, joiden
seurauksena maiden taloudellinen järjestelmä jäykistyi. Tämän vuoksi maat, jotka menestyivät melko hyvin sodanjälkeisen ekstensiivisen
kasvun kautena (tosin paljon luonnonvaroja ja energiaa tuhlaavasti),
eivät pystyneet sopeutumaan intensiivisen kasvun edellyttämiin rakennemuutoksiin.
Kuten edellä on todettu, sosialististen maiden kehityksellä ja talousjärjestelmien välisellä kilpailulla oli tarkastelukauden alkupuolella
jonkin verran vaikutusta monien läntisten markkinatalousmaiden talouspolitiikan sisältöön sekä siihen, että se muuttui pitkäjänteisemmäksi ja ohjelmallisemmaksi. Esim. Assar Lindbäck toteaa kirjassaan ”Svensk ekonomisk politik”: Det finns också tendenser, som
kanske kan kallas ”Socialistiska”, såsom den snabba expansionen av
den offentliga sektorn på serviceområdet och den successiva ”Nationaliseringen” av inkomster genom skatter och socialpolitik. Dessutom kan man tala om ett successivt ökat offentligt ansvar för den
samhällsekonomiska utvecklingen i stort, både när det gäller tillväxt
och stabilitet.417
417

On myös kehityssuuntia, joita voidaan nimittää ”sosialistisiksi”, kuten julkisen
sektorin nopea laajeneminen palvelualueella ja siitä seuraava tulojen ”kansallistaminen” verojen ja sosiaalipolitiikan kautta. Sen lisäksi voi puhua vähittäin lisääntyneestä koko yhteiskuntataloudellista kehitystä koskevasta vastuusta, joka koskee
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Vaikutukset Suomeen olivat pääasiassa hyvin välillisiä ja tulivat
etenkin kasvu- ja rakennepolitiikan valmisteluun pääasiassa läntisten markkinatalousmaiden kautta (vaikutus yhteiskuntapoliittisen
suunnittelun nousuun 1970-luvun alussa saattoi olla välittömämpi).
Toisaalta sosialististen maiden vaikutukset Suomessa harjoitettuun
kasvu- ja rakennepolitiikkaan kestivät hiukan kauemmin kuin muissa
Euroopan markkinatalousmaissa Suomen poliittisen aseman ja Neuvostoliiton-kaupan suuren merkityksen vuoksi.

5.3.

Taloustieteellisen ajattelun muutosten
vaikutukset

5.3.1. Taloustieteellisen ajattelun murros tarkastelukauden
alussa
Talouspolitiikan lähtökohtana sodan jälkeen oli maan jälleenrakentaminen. Niukkuus ja säännöstely asetti puitteet tälle tavoitteelle. Vallitsevan ajattelun mukaan luonto, työ ja pääoma olivat taloudellisen
kehityksen peruselementit. Koko työvoimalle oli hankittava työtä,
sillä kaikkien työpanosta tarvittiin jälleenrakennuksen toteuttamiseen. Taloudellisen kehityksen perusedellytyksenä nähtiin olevan
luonnonvarojen – lähinnä maan, metsävarojen, vesivoiman ja kaivannaisten – kasvava hyväksikäyttö. Tuotantopääoman laajentaminen
nähtiin myös välttämättömäksi. Mm. maan poliittisen epävakauden
takia lyhyen ajan taloudelliset ongelmat tulivat etualalle, ja kasvu- ja
rakennepoliittinen ajattelu jäi taka-alalle 1950-luvulla, vaikka mm.
teollistamispolitiikkaa pidettiin tuolloinkin hyvin tärkeänä. Talouspolitiikan lähtökohtana oli säännöstelyn purkaminen ja markkinatalouden asteittainen lisääminen.
Kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun kannalta 1950-luvun loppu
oli aikaa, jolloin Suomessa alkoi kypsyä uudenlainen taloudellinen
ajattelu. Oli tapahtumassa monia muutoksia, jotka tulivat vaikuttamaan merkittävästi kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan 1960-luvulla
sekä kasvua että vakautta. (Lindbäck 1968, 194).
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ja myöhemmin. Kun 1950-luvun alun suomalainen kansantaloustiede painottui kuvailevaan, osin spekulatiiviseenkin taloushistoriaan,
joukko nuoria ekonomisteja alkoi vaatia talouden analyysilta tiukkoja faktoja ja matematiikkaa. He uskoivat, että tällainen positivistinen
lähestymistapa tarjoaisi myös objektiivista tietopohjaa yhteiskunnan
rationaaliselle suunnittelulle. Tästä ns. O-ryhmästä tuli toimija, joka
kansantaloustieteen ja talouspolitiikan puolella ryhtyi muuttamaan
vallitsevaa ajattelutapaa. Tämän ryhmän syntyä ja vaiheita kuvaavat
Jussi Linnamo ja Jouko Paunio artikkelissaan ”O-ryhmän vaiheet ja
ideat – keskipitkä oppimäärä varttuneille lukijoille” Antti Suvannon
ja Jyrki Vesikansan toimittamassa kirjassa ”Modernismi taloustieteessä ja talouspolitiikassa”.418 Olosuhteet Suomen kansantaloustieteen pysähtyneisyyden ajan (kuten Jussi Linnamo ja Jouko Paunio
kyseistä aikaa mainitussa kirjassa luonnehtivat) päättymiselle olivat
myös hyvin otolliset. Oli tapahtunut paljon sellaista kehitystä, joka
antoi perusteita taloustieteellisten menetelmien käytölle talouspolitiikassa.
Tätä kehitystä voidaan tarkastella kahdella tasolla:
1. Mielenkiinto taloudellisen kasvun kysymyksiin lisääntyi huomattavasti ja samalla vahvistui ajattelu, että taloudelliseen kasvuun
voidaan ja tulee vaikuttaa. Kasvu nähtiin tärkeäksi yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Taloudellisen kasvun teoria
oli edennyt suurin harppauksin ja saavutti vakiintuneen muodon
1950- ja 1960-luvuilla.
2. Oli tapahtunut sellaista kehitystä, joka antoi perustan kasvu- ja rakennepolitiikan entistä paljon systemaattisemmalle valmistelulle.
Tällaisina seikkoina voidaan erityisesti mainita seuraavat:
– talouspolitiikan teorian kehittyminen
– kansantalouden tietopohjan paraneminen
– ekonometrian kehittyminen
– laskentakapasiteetin räjähdysmäinen kasvu.
418

Modernismi taloustieteessä ja talouspolitiikassa (2002). Mainittuun O-ryhmään
kuuluivat Timo Helelä, Mauno Koivisto, Lauri Korpelainen, Erkki Laatto, Jaakko
Lassila, Jussi Linnamo, Olavi Niitamo, Jouko Paunio, Jaakko Railo ja Pentti O.
Viita (myöhemmin myös Reino Hjerppe).

282

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjaan vaikuttaneita tekijöitä

Osmo Lampinen toteaa, että tutkimuksen vaikuttamisessa päätöksentekoon voidaan erottaa kolme ulottuvuutta. Instrumentaalisessa
hyväksikäytössä tutkimus tuottaa ratkaisuja, jotka voidaan suoranaisesti toteuttaa. Käsitteellisessä hyväksikäytössä tutkimus tuottaa käsitteitä ja ajattelutapoja, jotka hahmottavat käsiteltävänä olevaa ongelmaa tuottamatta kuitenkaan suoranaisesti ratkaisua. Symbolisessa
hyväksikäytössä tutkimusta käytetään legitimaationa muilla perusteilla tehtäville päätöksille. 1960- ja 1970-luvuilla instrumentaalinen
teoria nähtiin varsin käyttökelpoisena. Rationaalisen päätöksenteon
menetelmät kuitenkin liioittelivat tieteen rationaalisuutta ja aliarvioivat politiikkaan kuuluvaa arvojen ja intressien voimakkuutta. Ajan
myötä käsitteellisen hyväksikäytön rooli kasvoi, sillä tutkimuksen
nähtiin enemmän auttavan jäsentämään ajattelutapoja, joiden varassa
päätöksiä tehdään. Usein tällainen hyväksikäyttö on melko näkymätöntä ja voidaan sanoa, että tutkimustieto hiipii pienin askelin päätöksentekoon.419
Käytännön politiikan lähtökohtana olivat ennen muuta talouspolitiikan tavoitteet, talouden ympäristön ennustettu kehitys, talouden
rakenteet ja toimintamekanismit sekä käytettävissä olevat talouspolitiikan keinot. Tarkastelukauden alussa alkoi kehitys, jossa kasvuja rakennepolitiikan käytännön valmistelua pyrittiin koordinoimaan
kansantalouden toimintaa kuvaavien mallien avulla. Näillä malleilla
oli oma vaikutuksensa kasvu- ja rakennepolitiikan suuntautumiseen
käytännössä. Tätä vaikutusta ei kuitenkaan tule yliarvioida, sillä
mallit eivät sellaisenaan olleet useinkaan käyttökelpoisia kasvu- ja
rakennepolitiikan kysymysten analyysiin. Etenkin kilpailutalouden
kaudella kasvu- ja rakennepolitiikan harjoittamisen edellytykset
muuttuivat siinä määrin, että perinteiset kansantalouden mallit menettivät käyttökelpoisuuttaan politiikan suunnittelussa.
Seuraavassa tarkastellaan aluksi mallien käyttöä politiikan suunnittelussa, sillä tämä heijastaa myös eri aikoina harjoitetun politiikan
taustana ollutta ajattelutapaa. Tämän jälkeen arvioidaan yleisemmin
sitä talousteoreettista ajattelua, joka oli eri aikoina harjoitetun kasvuja rakennepolitiikan taustana.
419

Lampinen 1998, 162–163.
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5.3.2. Kansantalouden mallit kasvu- ja rakennepolitiikan
valmistelussa
Edellä luvussa 5.3.1. mainittiin useita tekijöitä, jotka yhdessä mahdollistivat tarkastelukauden alussa kasvu- ja rakennepolitiikan entistä systemaattisemman valmistelun. Tällaisina tekijöinä todettiin
talouspolitiikan teorian kehittyminen, kansantalouden tietopohjan
paraneminen, ekonometrian kehittyminen sekä laskentakapasiteetin
räjähdysmäinen kasvu. Nämä yhdessä tekivät mahdolliseksi suurten
kansantalouden mallien rakentamisen, jotka saivat laajan käytön talouspolitiikan valmistelussa tarkastelukauden alkupuolella. On kuitenkin korostettava, että mallien käyttö oli vain pieni osa kasvu- ja
rakennepolitiikan valmistelua mm. siksi, että kullakin osalohkolla
käytettiin sille ominaisia valmistelumenetelmiä, joita ei tässä tarkastella. Ajanjakson loppua kohden tässä tarkastellun tyyppisten mallien käyttökelpoisuus alkoi monista syistä vähentyä ja 1990-luvulla
niiden merkitys kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelussa oli enää
pieni. Sen sijaan tarkastelukauden loppupuolella alettiin kehitellä toisentyyppisiä malleja, jotka soveltuivat paremmin silloisiin olosuhteisiin. Seuraavassa tarkastellaan tätä kehitystä ja sen taustana olleita
tekijöitä.
Talouspolitiikan teoria
Talouspolitiikan teoria kehittyi merkittävästi erityisesti Jan Tinbergenin johdolla Hollannissa tehdyn tutkimustyön tuloksena ja sitä
alettiin soveltaa talouspolitiikan valmistelussa useissa maissa. Hän
jakoi esim. politiikkaprosessin vaiheisiin, jonka mukaisesti politiikkaa muotoiltiin myöhemmillä vuosikymmenillä. Politiikan tarve syntyi talouden todellisen tilan ja halutun tilan (tavoitteiden) välisestä
jännitteestä. Ensimmäinen vaihe oli luonnollisesti silloin selvittää talouden tila sekä se, mihin suuntaan talous oli kehittymässä. Siten oli
järkevää tehdä talouden kehityksen ennuste edellytyksellä, että politiikkaa ei muuteta. Tämä vaatii, että oli arvioitava ”muiden” tekijöiden (ulkoisten, kuten esim. kansainvälisten tekijöiden) muuttuminen
samoin kuin niiden vaikutus talouteen. Näiden vaikutusten arviointi
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samoin kuin kansantalouden sisäisten tekijöiden yhteyksien arviointi
edellytti talouden toimintaa kuvaavan (eksplisiittisen tai implisiittisen) mallin käyttöä. Kun oli saatu arvio mahdollisesta kehityksestä
näillä edellytyksin, oli arvioitava, poikkeaako kehitysarvio halutusta
talouden tilasta. Jos näin oli, voitiin talouspoliittisia lähtöolettamuksia muuttaa ja arvioida siten vaihtoehtoisten talouspolitiikkalinjojen
vaikutukset. Lopulta voitiin valita se politiikkavaihtoehto, joka päätöksentekijöiden preferenssiskaalan mukaan oli suotavin.420
Leif Johansen systematisoi tämän prosessin seuraavalla tavalla:421
1. Määritellään mahdollisten politiikkojen joukko A, ts. arvioidaan
mahdolliset talouspoliittiset toimintalinjat.
2. Selvitetään talouden rakenne ja toimintatapa; ts. rakennetaan kansantalouden malli, jota seuraavassa kaaviossa kuvataan symbolilla x = f(a,z). Tähän vaiheeseen kuuluu selvittää ne eksogeeniset
tekijät (mm. ulkomainen taloudellinen kehitys), jotka vaikuttavat
talouden tilamuuttujiin x. Keskeisiä tilamuuttujia ovat BKT:n kehitys, työllisyys, inflaatio, vaihtotase ja julkisen talouden tasapaino.
3. Määritellään preferenssifunktio W(x)
4. Ennustetaan eksogeeniset tekijät z.
5. Kullekin vaiheessa 4 ennustetuille eksogeenisten tekijäin arvoille
etsitään mahdollisista politiikoista A se (tai yksi niistä), joka antaa
preferenssifunktiolle korkeimman arvon.

420
421

Tinbergen 1966.
Johansen kuvaa kirjassaan yksityiskohtaisemmin tätä ajattelua ja kaaviota (Johansen 1968, 55–64).
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Kaaviolla esitettynä prosessia voidaan kuvata mekaanisesti seuraavasti (muuttumattoman politiikan vaihtoehto on yksi vaihtoehto muiden joukossa):
Ei-kontrolloidut
eksogeeniset tekijät
Z

W

z

X
x=f(a,z)

A

a

Talouden toiminta
ja rakenne

Politiikka

x
Talouden
tila

Preferenssiskaala

Politiikkavaihtoehtojen seurausten arviointi oli sitä helpompaa taloudellisen analyysin pohjalta mitä yksinkertaisempia politiikkamuutokset olivat. Vaikka käytettävissä olisi ollut melko luotettava
malli talouden käyttäytymisestä, arviot tulivat epäluotettavammiksi,
kun politiikkaan tehtiin merkittäviä kvalitatiivisia muutoksia. Epävarmuus kasvoi edelleen, jos kyseessä olivat huomattavat politiikkareformit. Mallien käyttökelpoisuus vähentyikin tarkastelukauden
loppupuolella sen vuoksi, että talouspolitiikan perusteissa tapahtui
suuria muutoksia ja talouden toimintasäännöt muuttuivat. Periaatteessa kuitenkin talouspolitiikan suunnittelu koko tarkastelujaksona
voi tapahtua vastaavalla tavalla; laatimalla vaihtoehtoisia ennusteita
erilaisilla talouspoliittisilla lähtöoletuksilla ja arvioimalla niitä asetettuja tavoitteita vasten. Ongelmana on kuitenkin, että suurten reformien vaikutukset olivat vaikeasti arvioitavissa. Politiikan suunnitteluvaiheen jälkeen voitiin päästä päätöksentekovaiheeseen, jossa oli
mahdollista ottaa myös analyysin ulkopuolelle jääneitä näkökohtia
huomioon, ja edelleen päätösten täytäntöönpanoon.
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Vaikka käytännössä päätöksentekoprosessi oli usein paljon monimutkaisempi, tämäntyyppinen ajattelu osoittautui hyödylliseksi päätöksenteon valmistelussa. Politiikan valmistelu perustui tarkastelujaksolla usein tällaiseen kehikkoon. Politiikan valmistelussa arvioitiin,
millaiseksi talouden tila muodostuisi valittaessa vaihtoehtoisia toimintalinjoja. Päätöksentekijöiden roolina oli mm. arvioida, millaiset
vaihtoehdot voivat tulla kysymykseen, sekä tehdä valintoja vaihtoehtojen välillä talouden tilan kehitystä koskevien arvioiden sekä muiden
näkökohtien perusteella. Ajattelun käytännön toteutusta edisti se, että
talouden kasvun nähtiin tuolloin riippuvan ensi sijassa mitattavissa
olevista tekijöistä. Kun vaikeasti mitattavien tekijöiden rooli kasvussa korostui, ajattelutavan soveltuvuus käytäntöön vaikeutui.
Käytännössä kokonaistaloudellisia suunnitelmia tehtäessä menettely
ei tietenkään ollut näin luurankomainen. Killickin mukaan suunnittelun puolestapuhujat tyypillisesti katsoivat, että suunnitelmien tuli
täyttää seuraavat vaatimukset:422
a) Lähtien hallituksen näkemyksistä ja päämääristä suunnitelman
tuli määrittää politiikkatavoitteet erityisesti talouden tulevan kehityksen suhteen.
b) Sen tulisi osoittaa strategia, jonka avulla tavoitteet aiotaan saavuttaa.
c) Sen tulisi esittää koordinoidut sisäisesti konsistentit periaatteet ja
politiikka, jotka on valittu optimaaliseksi tavaksi toteuttaa strategia ja saavuttaa tavoitteet ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi
kehyksinä ohjaamaan päivittäistä päätöksentekoa.
d) Sen tulisi kattaa koko kansantalous (siten se on kokonaistaloudellinen vastakohtana esim. julkisen sektorin suunnitelmalle).
e) Optimaalisuuden ja konsistenssin varmistamiseksi siinä tulisi
käyttää enemmän tai vähemmän formaalista makrotaloudellista
mallia, jonka avulla laaditaan projektioita talouden kehityksestä.
422

Killick 1976, 161–162.
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f) Tyypillisesti se kattaa esim. viisi vuotta ja se esitetään keskipitkän
ajan suunnitteludokumentissa, johon voi sisältyä pitemmän ajan
perspektiivisuunnitelma ja jota voidaan täydentää vuoden kattavilla suunnitelmilla.
Killick tarkasteli ongelmia lähinnä kehitysmaiden näkökulmasta.
Hän katsoi, että suunnittelun oikeutusta yleensä perusteltiin sääntelemättömän markkinatalouden epäonnistumisilla. Ehkä tärkein
argumentti katsoi suunnittelun paremmaksi tavaksi tehdä investointi- ja muita tulevaan kehityksen vaikuttavia päätöksiä markkinoiden
tuottaessa informaatiota, joka on huono ohjenuora näille päätöksille.
Kuitenkin Killick totesi, että oli enää vähän erimielisyyttä siitä, että
käytännössä suunnittelu oli tuottanut vain vähän hyötyjä verrattuna
siihen, mitä siitä oli odotettu. Kehityssuunnittelun teoreettisten hyötyjen ja käytännön tulosten välillä oli laaja kuilu. Positiivisena puolena Killick näki, että suunnitteluyksikköjen perustaminen ja suunnitteludokumenttien laatiminen selvästikin oli kouluttanut poliitikkoja
ja hallintoa ja auttanut määrittämään keskeiset politiikkaongelmat ja
lisäämään ymmärrystä niistä.423
Kansantalouden tilinpito
Perusedellytys hyvälle talouspolitiikalle on luonnollisesti se, että on
olemassa riittävät tiedot kansantalouden tilasta, rakenteesta ja kehityksestä. Kansantalouden tilinpitokehikko luo edellytykset tällaisen
kokonaiskuvan saamiseen. Tilastollisessa päätoimistossa oli vakiinnutettu kansantulolaskelmat jo v. 1946 alkaen. Kansantulolaskennan
avulla avautui mahdollisuus kansantalouden kokonaiskehityksen
seuraamiseen. Vaikka laskelmat olivat 1960-luvun alkaessa monissa
suhteissa puutteelliset, ne antoivat kohtuullisessa määrin kokonaistietoa kansantalouden kasvusta ja muutoksista. Ne paransivat merkittävästi talouspolitiikan edellytyksiä. Toisaalta kansantalouden
lyhyen ajan vaihteluiden systemaattinen seuraaminen saattoi aluksi
lisätä mielenkiintoa niihin pitemmän ajan kysymysten kustannuksella. 1950-luvun lopulla kuitenkin kansantalouden tilinpidon antamaa
423

Killick 1976, 162–163.
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kokonaisvaltaista tietoa kansantaloudesta oli jo kertynyt niin paljon,
että sen avulla oli mahdollista selvittää myös kansantalouden pitemmän ajan kehityssuuntia sekä eri tekijäin keskinäisiä riippuvuuksia.
Kansantaloutta koskeva tutkimustyö voimistuikin etenkin 1960-luvulla selvästi. Kansantalouden rakennetta koskevaa tietoa täydensi
merkittävästi 1950-luvun lopussa aloitettu Suomen taloutta kuvaavien panos-tuotostaulukkojen laatiminen. Nämä antoivat perustiedot
eri toimialojen välisistä tavara- ja palveluvirroista sekä niiden suuntautumisesta vientiin ja kotimaiseen kysyntään. Panos-tuotostaulukoista tuli pitkäksi aikaa tärkeä väline talouspolitiikan suunnittelussa
niin Suomessa kuin useissa muissakin maissa.424 Panos-tuotostaulukoiden haittana oli niiden laatimisen vaatima suuri työmäärä, minkä vuoksi niitä ei voitu laatia kovin usein ja laatiminen vaati paljon
aikaa. 1960-luvun alussa kansantaloutta koskeva tietopohja katsottiin jo riittäväksi kasvupolitiikan tarpeisiin, vaikka monia puutteita
luonnollisesti edelleen oli. Ajan kuluessa tiedot lisääntyivät ja niiden
laatu parani.
Kansantalouden tilinpito säilyi keskeisenä kasvu- ja rakennepolitiikan suunnittelun tietolähteenä koko tarkastelukauden, vaikkakin
kauden loppua kohti politiikassa korostuivat yhä enemmän asiat, jotka eivät sisältyneet kansantalouden tilinpidon kehikkoon tai joita ei
pystytty luotettavasti mittaamaan. Tilinpito luotiin ensi sijassa kuvaamaan kansantalouden lyhyen aikavälin tilannetta ja taloudellisia
vaihteluita. Se sopii hyvin suhdanteiden seurantaan ja siten kysynnän
säätelypolitiikan käyttöön. Kasvu- ja rakennepolitiikan näkökulman
korostuminen on tuonut esille uusien indikaattorien ja kuvaustapojen
tarpeen. Tällaisia on kehitelty mm. koulutus- ja teknologiapolitiikan
sekä ympäristöpolitiikan tarpeisiin.

424

Paljon talouspolitiikan suunnittelussa käytetty panos-tuotostutkimus oli erityisesti
Osmo Forssellin julkaisu ”Tuotantotoimintojen väliset yhteydet Suomen talouselämässä”, joka kohdistui vuoteen 1959 (Forssell 1965).
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Ekonometria
Ekonometria on taloustieteen ala, jonka tavoitteena on antaa empiirinen sisältö taloudellisille riippuvuuksille. Se voidaan määritellä matemaattisten ja tilastollisten menetelmien soveltamiseksi taloudellisen
datan analyysiin. Sodan jälkeen ekonometria kehittyi voimakkaasti.
Empiirinen tutkimus liitti talousteorian yhteen reaalimaailman kanssa. Se esti teoriaa ja tosielämää ajautumasta erilleen pakottamalla
nämä alueet kommunikoimaan keskenään tieteellisellä tasolla. Taloustieteessä ekonometria sai tällaisen roolin ja seuraavat kaksi tärkeää
tehtävää:
– kvantifioida teoreettisten mallien parametrien arvoja
– testata teoreettisista malleista johdettuja hypoteeseja
Talousteoria, kansantaloutta koskevan tiedon paraneminen ja ekonometria yhdessä laajensivat merkittävästi mahdollisuuksia kansantaloudessa vallitsevien erilaisten riippuvuuksien kuvaamiseen matemaattisten yhtälöiden muodossa.
Talouspolitiikan suunnittelulle oli tärkeää tuntea kansantalouden eri
tekijöiden välisiä riippuvuuksia. Aluksi mielenkiinto kohdistui yksittäisten riippuvuussuhteiden arviointiin, kuten esim. kotitalouksien kokonaiskulutuksen tai eri kulutushyödykkeiden kysynnän riippuvuuksiin tuloista, hinnoista ja muista tekijöistä tai investointien
riippuvuuteen kannattavuudesta, rahoituksesta, verotuksesta ym.
tekijöistä. Vähitellen alettiin rakentaa useista yhtälöistä koostuvia
moniyhtälömalleja, joilla voitiin arvioida laajemmin kansantalouden
eri tekijöiden välisiä yhteyksiä ja siten erityisesti talouspolitiikan
muutosten vaikutuksia kansantalouteen. Tätä tietoa voitiin käyttää
hyväksi laadittaessa ennusteita kansantalouden kehityksestä ja suunniteltaessa talouspolitiikkaa.
Laskentatekniikan kehitys
Aikaisemmin hyvin vaatimaton laskentakapasiteetti kasvoi räjähdyksenomaisesti ensimmäisten tietokoneiden tullessa Suomeen. Vie-
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lä 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa olivat sähköiset pöytälaskukoneet verrattain harvinaisia taloudellisissa tutkimuslaitoksissa. Suuri
osa laskelmista tehtiin käsikäyttöisillä laskukoneilla. Taloudellinen
tutkimustyö vaati kuitenkin usein varsin mittavaa laskentakapasiteettia. Esim. Suomen silloisen panos-tuotostaulukon käyttö vaati
39 x 39-matriisin kääntämistä, mikä oli pöytälaskukoneilla täysin
mahdotonta. Postisäästöpankki oli kuitenkin hankkinut Suomeen ensimmäisen tietokoneen v. 1956 lähinnä hallinnollisia tehtäviä varten
ja tätä käyttäen mainitun tehtävän suorittaminen onnistui. Vähitellen tietokoneita saatiin lisää ja niiden kapasiteetti kasvoi niin, että
talouspoliittisten vaihtoehtolaskelmien tekeminen kansantalouden
malleilla oli verrattain joustavaa ja nopeaa. Tehokkaiden henkilökohtaisten atk-laitteiden tulo markkinoille 1970-luvulla edelleen vähensi
laskentaongelmia.
Kansantalouden malli kasvu- ja rakennepolitiikan apuvälineenä
Edellämainittujen kehityspiirteiden synteesinä alettiin rakentaa
kansantalouden toimintaa kuvaavia matemaattisia malleja. Mallit
kuvasivat eri taloudellisten tekijöiden välisiä riippuvuuksia. Niissä
määriteltiin paitsi se, mitkä eri muuttujat riippuvat toisistaan, myös
riippuvuusyhtälöiden muoto sekä riippuvuuksien voimakkuutta kuvaavien kertoimien arvo. Mallit kehittyivät vähitellen suppeista muutaman yhtälön malleista hyvin laajoiksi järjestelmiksi. Ne kuvasivat
erityisesti tavaroiden ja palvelusten kysyntää ja tarjontaa kansantaloudessa, työpanosta ja työvoimaa, tuotannossa syntyviä tuloja sekä
hinnanmuodostus- ja rahoitusprosessia.
Kansantaloudessa monia talouspolitiikan keinoja voidaan arvioida ja
niistä voidaan keskustella sellaisen mallin avulla, joka ottaa huomioon keskeiset riippuvuudet makrotaloudellisten tekijäin välillä. Malli
on hyödyllinen väline pelkästään jo siksi, että siinä otetaan huomioon keskeiset tilinpitoidentiteetit. Yleensä ihmisen henkinen kapasiteetti ei riitä arvioimaan politiikkatoimien vaikutuksia useampaan
kuin kahteen – kolmeen toisistaan riippuvaan muuttujaan.425 Malli
425

Don – Verbruggen 2006, 7.
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on siten tarpeen arvioitaessa politiikkaehdotusten vaikutuksia makrotalouteen, mutta tällöin on tietenkin muistettava jokaiseen malliin
välttämättä sisältyvät rajoitukset ja heikkoudet.
Ensimmäiset kansantalouden kokonaismallit olivat keynesiläisiä
makromalleja. Talouspolitiikan suunnittelun tarpeisiin ne olivat liian
karkeita. Ekonometrinen tutkimus kuitenkin kehittyi ja laadittiin yhä
suurempia ja yksityiskohtaisempia malleja. Tärkeä askel tähän suuntaan oli L. R. Kleinin ja R. S. Goldbergerin rakentama USA:n talouden malli vuodelta 1955, joka sisälsi runsaat 20 yhtälöä. Ensimmäiset mallit varsinaisesti suunnittelun ja politiikan tarpeisiin laativat J.
Tinbergen Hollannille ja R. Frisch Norjalle. Tinbergenin mallissa oli
24 ja Frischin mallissa 50 yhtälöä, joista kuitenkin suuri osa oli määritelmäyhtälöitä. Etenkin 1960-luvulla kansantalouden mallien laadintatyö laajeni nopeasti eri maihin. Erityisen laajasti käytetty taloudellinen analyysimenetelmä oli panos-tuotosmenetelmä. Lähes kaikissa maissa, missä laadittiin suunnittelumalleja, panos-tuotosmallia
käytettiin joko sellaisenaan tai osana monimutkaisempaa rakennetta.
Panos-tuotosmallin perusteos oli W. Leontiefin kirja The Structure of
American Economy 1919–29, joka julkaistiin v. 1941.426
Suomessa kansantalouden malleja alettiin laatia 1960-luvulla. Työ
perustui suuressa määrin samanlaisiin lähtökohtiin kuin useissa muissakin Länsi-Euroopan maissa. Vaikutteita työhön saatiin erityisesti
Norjasta, Hollannista, Ranskasta sekä Britanniasta, joissa kaikissa
oli paljon aktiviteettia talouspolitiikan valmistelussa käyttökelpoisten mallien rakentamisessa. Tällä alueella oli mm. YK:n Euroopan
talouskomission ECE:n puitteissa kansainvälistä yhteistyötä, johon
osallistuivat sekä markkinatalousmaat että sosialistiset maat.
Myös Suomessa oli paljon aktiviteettia tällä alueella ja monia kansantalouden malleja rakennettiin. Seuraavassa tarkastellaan kuitenkin vain valtiovarainministeriössä käytettyjä malleja, jotka oli tarkoitettu pääasiassa kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelun avuksi.
Useimmat muut mallit – kuten Suomen Pankin ja ETLAn mallit – oli
426

Panos-tuotosmallia on esitelty Osmo Forssellin kirjassa ”Panos-tuotosmallit”
(Forssell 1985).
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tarkoitettu ensi sijassa lyhyen ajan tarkasteluun, sillä niissä tarkasteltiin tarkemmin kansantalouden lyhyen ajan dynamiikkaa. Toisin kuin
VM:n mallia niitä voitiin käyttää apuna suhdanne-ennustamisessa.
Vaikka kansantalouden rakenteita niihin ei sisällytetty yhtä yksityiskohtaisesti kuin VM:n malliin, niitä kuitenkin voitiin käyttää apuna
myös pitemmän ajan tarkastelussa.
Kokonaistaloudellisista malleista tulikin talouspolitiikan suunnittelun apuväline monissa maissa, myös Suomessa. 1980-luvulla mallien
käyttö alkoi vähentyä, mutta työ tällä alueella oli kuitenkin niin kansainvälisesti kuin Suomessa edelleen hyvin aktiivista. Laaja katsaus
eri maissa tuolloin käytettyihin malleihin on Motamenin toimittama
kirja ”Economic Modelling in the OECD countries”.427 Tässä kirjassa on esitelty myös erittäin laaja kansainvälinen malliprojekti LINK,
jolla pyrittiin arvioimaan talouksien keskinäisiä riippuvuuksia maailmantaloutta kuvaavan mallin avulla.
Jo talousohjelmakomitea käytti työssään v. 1959 apuna kokonaistaloudellista tarkastelukehikkoa arvioidessaan talouden kehitystä
vuoteen 1970.428 Varsinaisesti kuitenkin se kehityslinja, joka johti
kansantalouden mallien käyttöön kasvu- ja rakennepolitiikan taustana alkoi valmisteltaessa talousneuvoston mietintöä kasvupolitiikasta vuosina 1963–64. (Näiden malliversioiden nimenä oli noin 10
vuoden ajan Meplamo-malli, Medium-term Planning Model for the
Finnish economy). Tällöin syntyi mallikehikko, jossa 41 toimialan
panos-tuotostaulukkoa täydennettiin kulutus- ja investointiyhtälöillä,
joilla voitiin taata tuotanto-, kulutus- ja investointiarvioiden keskinäinen konsistenssi. Mallin avulla laadittiin mietintöön sisältyneet
kaksi vaihtoehtoista kehitysarviota. Kun mietintö oli luonteeltaan
kasvu- ja rakennepoliittinen, kehikon sopivuus ongelmanasetteluun
ei ollut kovin hyvä, sillä sen yksityiskohtaisuudesta huolimatta moniakaan tällaisen tarkastelun vaatimia elementtejä ei malliin sisältynyt. Tulosta pidettiin kuitenkin niin lupaavana, että mallin kehittelyä
päätettiin jatkaa.429
427
428
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Economic Modelling in the OECD countries. 1988.
Tätä on tarkasteltu talousohjelmakomitean laatimassa tuotantopoliittisessa ohjelmassa s. 44–50.
Laadittu malli on esitetty Kauko Mannermaan lisensiaatintutkimuksena (Manner-
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Seuraavassa vaiheessa kytkettiin julkisen talouden, työllisyyden
ja suhteellisten hintojen tarkastelu mallikehikkoon. Tätä kehikkoa
käytettiin talousneuvoston arvioidessa kansantalouden kehitystä v.
1965–70. Talouspoliittinen ongelmanasettelu muuttui jossain määrin.
Nyt hahmoteltiin enemmänkin talouspolitiikan yleissuuntaa kuin etsittiin toimenpiteitä kansantalouden rakenteen parantamiseksi ja kasvun nopeuttamiseksi. Mallin, joka sisälsi 125 yhtälöä, soveltuvuus
käsillä olleiden ongelmien arviointiin näytti tyydyttävältä.430 Sen
avulla tehdyissä simuloinneissa ei voitu löytää sellaista linjaa, joka
olisi johtanut silloisten kansantalouden tasapainottomuuksien olennaiseen lievittymiseen v. 1970 mennessä (valuuttakurssien ollessa
kiinteät). Laskelmien tulokset olivat eräänä perusteena v. 1967 devalvaatiolle ja mietintökin julkaistiin viivästyneenä vasta devalvaation
jälkeen. Työn sisältö muistutti siten jossain määrin van de Klundertin
luvun 5.3.3. alussa mainittua tulkintaa kasvuteorian alkuperäisestä
tarkoituksesta pyrkiä selvittämään mahdollisuuksia saavuttaa ja ylläpitää täystyöllisyyttä (keskipitkällä aikavälillä).
Tämän jälkeen kytkettiin tulot ja hinnat malliin niin, että oli erikseen reaalimalli ja hintamalli, joiden välillä oli keskinäiset kytkennät.
Malli sai uuden käyttöalueen, kun samaan aikaan oli alettu kehitellä
tulopolitiikkaa. Mallin, jonka koko oli 220 yhtälöä, avulla laadittiin
kansantalouden kehitysarvio v. 1969–73. Tässä tarkasteltiin sekä finanssi- että tulopoliittisten toimintavaihtoehtojen seurauksia keskipitkällä aikavälillä. Mallia voitiin käyttää erityisesti kansantalouden
makrotasapainojen arviointiin, jolloin voitiin tehdä päätelmiä esim.
siitä, ovatko mahdolliset tasapainottomuudet suhdanne- vai rakenneluonteisia. Laskelmilla oli osaltaan myönteistä vaikutusta vakautusilmapiirin syntymiseen, mutta myöhemmin tulo- ja hintakehitys
taas kiihtyi. Tällöin innostus vaihtoehtolaskelmiin oli niin suuri, että
tarkastelussa oli peräti 16 eri vaihtoehtoa. Silti todellinen kehitys jäi
monessa suhteessa näiden vaihtoehtojen rajoittaman skaalan ulkopuolelle, mikä osoittaa tulevaan kehitykseen ja mallilaskelmiin liittynyttä epävarmuutta sekä mallien eräänlaista rajoittuneisuutta.431
430
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maa 1966).
Tämä malli on julkaistu talousneuvoston raportin liitteenä (Talousneuvosto
1967).
Mallia on kuvattu julkaisussa “Medium-term planning model for the Finnish
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Mallin merkittävät sisällölliset uudistukset pysähtyivät tähän pitkäksi aikaa mm. siksi, että kansantalouden keskipitkän ajan suunnittelu
alkoi menettää merkitystään, kuten luvussa 4.1.3. todettiin. Talouspolitiikan keskipitkän ajan suunnittelun siirtyessä v. 1973 valtiovarainministeriöön, haluttiin luoda kehikko valtiontalouden ja muun
talouspolitiikan suunnittelussa esiintulevien ongelmien käsittelyyn
kansantalouden taustaa vasten. Siirto käynnisti kehittämisprojektin,
joka ei ratkaisevasti muuttanut mallin sisältöä, mutta perusideologia
muuttui siinä määrin, että malli ristittiin uudelleen KESSU-malliksi
(keskipitkän ajan suunnittelusysteemi). Ajatuksena oli kehittää mallisysteemi, jonka rakennetta voidaan joustavasti muuttaa käsiteltävien ongelmien mukaan ja josta tarpeen mukaan voidaan poistaa osia
tai lisätä niitä. Mallin koon kasvusta huolimatta sen käyttöä voitiin
huomattavasti helpottaa ja nopeuttaa. Tätä luonteeltaan kysyntäjohteista mallia432 käytettiin aktiivisesti talouspolitiikan valmistelussa
1980-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen tuli käyttöön uusi
enemmän myös tarjontatekijöihin painottuva malliversio.
Mainittu ensi sijassa kysyntäjohteinen malli oli normaalissa käytössä talouspolitiikan valmistelussa, mm. vuoden 1977 elvytysohjelman
laatimisessa, kun hallitus päätti kansantalouden keskipitkän ajan tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.
Mallia käytettiin myös muuhun kuin talouspolitiikan pitemmän ajan
yleislinjan arviointiin. Erityisesti arvioitiin monilla erityislohkoilla mahdollisten toimintavaihtoehtojen vaikutuksia kansantalouden
kehitykseen. Malli ei välttämättä useinkaan sellaisenaan soveltunut
hyvin näihin tarkoituksiin, vaan sitä oli täydennettävä monin tavoin
ja sitä käytettiin parempien vaihtoehtojen puutteessa. Monissa tapauksissa keskeisin selvitystyö tehtiinkin erillään mallista ja liittämällä
työn tulokset malliin voitiin arvioida toimintalinjojen kansantaloudellisia vaikutuksia. Tällaisia arvioita tehtiin hyvin monilta politiikkalohkoilta, kuten verotuksesta, sosiaaliturvasta, kehitysavusta, energiapolitiikasta jne.
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economy”. Economic Planning Centre, Helsinki 1970.
Mannermaa, K.– Kaski, E-L.– Leppä, A. – Sourama, H.: ”Keskipitkän ajan suunnittelumalli KESSU II” (1983).
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Vuodesta 1977 lähtien mallia käytettiin hyväksi myös Sitran järjestämillä talouspolitiikan johtamiskursseilla tarkoituksena selvittää päätöksentekijöille talouspolitiikan vaihtoehtojen vaikutuksia kansantalouteen. Tällöin kurssien osanottajat jaettiin ryhmiin, joista kunkin
tehtävänä oli erikseen valmistella talouspolitiikan keskipitkän aikavälin linja. Mallin avulla arvioitiin, minkälaiseksi kansantalouden
kehitys muodostuisi vaihtoehtoisten politiikkalinjausten seurauksena. Tätä kautta voitiin vertailla eri vaihtoehtojen suotavuutta ja saada
aineksia keskusteluun talouspolitiikan roolista kansantalouden kehityksessä.433
1980-luvun alussa kansantalouden tilinpidon uudistus pani jälleen
liikkeelle mallin kehittämisprojektin. Malli laadittiin uudistetun tilinpidon mukaiseksi ja sen ratkaisu- ja hallintatekniikka uudistettiin.
1980-luvulla tärkeäksi tavoitteeksi tuli myös tarjontatekijöiden roolin vahvistaminen mallissa. Samalla vahvistettiin mallin talousteoreettista perustaa. Kummassakin suhteessa mallin kehittely edistyikin huomattavasti.434
KESSU-malli oli aktiivisessa käytössä pitemmän ajan talouspolitiikan suunnittelussa 1990-luvulle saakka. Vähitellen vahvistui käsitys,
että mallin soveltuvuus politiikan valmistelun apuvälineenä on heikkenemässä. Sen käyttökelpoisuus riippui koko ajan yhä enemmän
paitsi itse mallin sisällöstä sen käyttäjien kyvyistä käyttää sitä kriittisesti ja asianmukaisesti hyväksi.
Sen soveltuvuuden heikkenemiseen kasvu- ja rakennepolitiikan
suunnittelun oli monia syitä:
1. Tarjontapuolen liittäminen malliin osoittautui lopulta hyvin vaikeaksi eikä lopputulos ollut tyydyttävä. Kun kasvun luonne oli
muuttunut ekstensiivisestä intensiiviseksi ja tuotantoteknologiat
muuttuivat, mallin kertoimien pätevyys ajassa heikkeni. Kasvun
433
434

Sitran järjestämää talouspolitiikkakoulutusta käsitellään Tuovi Allenin ja Matti
Karhun toimittamassa kirjassa ”Pennejä taivaasta? Talouspolitiikan koulutusta 25
vuotta” s. 11–46 (Pennejä….2003).
Mallin näitä versioita esittelevät August Leppä (Leppä 1987) ja Martti Hetemäki
(Hetemäki 1992).
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taustatekijät muuttuivat yhä vaikeammin mitattaviksi, kun kasvu
tuli entistä vähemmän riippuvaksi fyysisen pääoman ja työvoiman
määrästä sinänsä ja henkisen pääoman ja osaamisen merkitys kasvuprosessissa korostui. Talouden kehityksen kannalta olennaista
tietoa ei pystytty tältä osin tyydyttävästi mittaamaan ja käyttämään hyväksi taloudellista kehitystä mallien avulla arvioitaessa.
2. Malli perustui talouden monien instituutioiden ja toimintamekanismien säilymiseen muuttumattomana, mutta erityisesti
1980-luvulta lähtien alettiin yhä enemmän kiinnittää huomiota
siihen, miten näitä mekanismeja tulisi muuttaa talouden kasvun
edistämiseksi. Kun talouden rakenteita ja instituutioita alettiin
etenkin 1980-luvulta alkaen yhä enemmän asettaa kyseenalaisiksi,
myös kasvu- ja rakennepolitiikkaa palvelevassa tutkimuksessa oli
tarpeellista muuttaa painotuksia.
3. Talouspolitiikan keinovalikoiman muuttuminen vaikutti myös
taloudellisen analyysin sisältöön. Kun talouspolitiikka alkoi yhä
enemmän suuntautua yleisten edellytysten luomiseen tuotantotoiminnalle ja valtion panos talouselämässä alkoi vähetä, myös
tarve vaihtoehtolaskelmien laatimiseen väheni. Tarkastelukauden
alkupuolella julkinen valta käytti runsaasti välittömästi kansantalouteen vaikuttavia keinoja, mutta 1970-luvulta lähtien painopiste
siirtyi välillisten keinojen käyttöön. Välittömien keinojen vaikutukset olivat taloudellisilla malleilla usein kohtalaisen luotettavasti arvioitavissa. Tällaisia olivat mm. useiden julkisten menojen lisäämisen vaikutukset (tosin näiden pitkän ajan vaikutukset voivat
olla hyvinkin epävarmoja). Sen sijaan kun taloudellisen kehityksen edellytyksiä haluttiin parantaa talouselämän toimintamekanismeihin puuttumalla, vaikutukset olivat usein hyvin epävarmoja
ja vaikeasti arvioitavissa. Lopulta integraation ja globalisaation
myötä talouselämän pelisäännöt muuttuivat siinä määrin, että alettiin tarvita toisenlaisia lähestymistapoja ongelmiin.
1960- ja 1970-luvuilla mielenkiinto suuntautui erityisesti kysymykseen, miten investoinnit vaikuttavat kasvuun. Käytännössä mittausvaikeudet olivat suuria, pääomakanta samoin kuin investoinnitkin
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olivat hyvin heterogeenisia taloudellisen kasvun kannalta. Varsinkin
poistumat olivat vaikeasti mitattavissa. Kasvun muuttuessa ekstensiivisestä intensiiviseksi vaikeudet lisääntyivät tilastojen paranemisesta
huolimatta. Kansantalouden malleissa tarjonnan ja kysynnän vuorovaikutuksen selvittäminen osoittautui erityisen ongelmalliseksi. Tuotantopotentiaaliin liittyviä kysymyksiä voitiin tosin usein arvioida
mallin ulkopuolella, mutta tällainen menettely vähensi mallin käytön
etuja.
Mallin olennaisena osana oli panos-tuotosajattelu. Panos-tuotoskerrointen ajateltiin yleensä pysyvän ajassa siinä määrin vakioina, että
niitä voitiin käyttää tulevaisuuden arvioiden perusteena. Niiden tulevia muutoksia voitiin myös pyrkiä ennustamaan. Kuitenkin tietoja oli
vaikea pitää ajan tasalla. Taloudellisen kehityksen myötä panos-tuotosmenetelmän soveltuvuus talouspolitiikan työvälineenä alkoi heiketä. Materiaalisen perustuotannon osuus, minkä osalta menetelmän
olettamukset pätevät parhaiten, väheni. Sellaisen tuotannon, jossa immateriaalisten panosten osuus oli suuri ja menetelmän pätevyys heikompi, puolestaan lisääntyi. Lisäksi uusi tuotantoteknologia muutti
tuotantoprosesseja kautta linjan. Myös palvelujen osuuden kasvu ja
tuotanto-organisaatioiden muuttuminen yhä joustavammaksi vähensi
panos-tuotosmenetelmän soveltuvuutta.
Mallit, joita 1960–80-luvuilla käytettiin apuna politiikan suunnittelussa, olivat ensi sijassa kysyntäjohteisia huolimatta yrityksistä liittää
tarjontatekijöitä niihin. Tällaisten mallien käyttö talouspolitiikassa
saattoi osaltaan olla kasvattamassa positiivista suhtautumista julkisen sektorin laajenemiseen. Tällaisessa mallissa veroilla ja tulonsiirroilla on pienempi kerroinvaikutus kuin julkisella kysynnällä. Osa
verojen ja tulonsiirtojen ensi vaiheen vaikutuksesta ”vuotaa” yksityisen säästämisen muutokseen. Tämä merkitsee sitä, että sellainen
tasapainotettu budjetin muutos, jossa julkisen kysynnän kasvu rahoitetaan vastaavin verojen lisäyksin, ei ole kokonaiskysynnän (ja
kokonaistuotannon) kannalta neutraali. Jos julkisen sektorin koko
kasvaa sen rahoitustasapainon pysyessä ennallaan, kansantalouden
kokonaiskysyntä ja sen myötä kokonaistuotanto lisääntyy tällaisen
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mallin mukaan.435 Ajan kuluessa yhä tärkeämmäksi tulivat muut julkisen sektorin laajenemisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset,
kuten inflaatio ja korkean verotuksen vaikutus voimavarojen kohdentamiseen, tuottavuuteen ja kasvuun. Mm. Pekkarinen ja Sutela
toteavat, että suurta julkista sektoria ei enää voitu perustella yhtä yksioikoisesti kuin ennen.
1980-luvulla alettiin havaita, että makrotaloudellinen ote yksistään
ei enää ole riittävä talouspolitiikan ongelmien tutkimiseen. Tällöin
mikrotaloudellisia lähestymistapoja alettiin käyttää entistä enemmän.
Kun aikaisemmin oli kiinnitetty huomiota lähinnä makrotalouteen ja
-käyttäytymiseen, niin nyt alettiin kiinnittää huomiota yritysten ja
kotitalouksien mikrokäyttäytymiseen. Makrotaloustiede tutkii koko
kansantalouden käsittävien taloudellisten aggregaattien välisiä yhteyksiä. Mikrotaloustiede tarkastelee kotitalouksien ja yritysten sekä
niiden markkinoiden, joilla nämä toimivat, käyttäytymistä. Jako ei
kuitenkaan ole selvä, sillä makrotaloustieteessäkin on kiinnostuttu
sen mikrotaloudellisista perusteista. Kuitenkin makrotaloustieteen
päätavoite on ymmärtää ja ennustaa taloudellisten aggregaattien
käyttäytymistä eikä niinkään ymmärtää yksittäisten talousyksiköiden
tai rajattujen markkinoiden käyttäytymistä.
Mielenkiinnon siirtyminen mikrotasolle näkyy myös muissa lähestymistavoissa. Pyrkimykset rajoittaa julkisen sektorin kasvua toivat
esiin vaatimuksia parantaa finanssi- ja sosiaalipoliittisten uudistusten
valmistelua. Myös keskustelun viriäminen tulonsiirtojen päällekkäisyyksistä ja aukoista sekä köyhyysloukuista lisäsi tarvetta verotuksen, tulonsiirtojen ja palvelumaksujen yhteisvaikutusten analyysiin.
TUJA-malli rakennettiin pääasiassa tulonsiirto- ja verojärjestelmää
koskevia suunnittelulaskelmia koskevaksi kehikoksi, jossa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden vaikutuksiin yksilötasolla.436 Sen perusaineistona oleva malliväestö on otos Suomen kaikista kotitalouksista. Mikroanalyysissa voidaan kiinnittää huomiota mm. verotuksen
ja tulonsiirtojen sekä palvelumaksujen vaikutuksiin kotitalouksien
435
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Jukka Pekkarinen ja Pekka Sutela käsittelevät tätä kysymystä hiukan laajemmin
(Pekkarinen – Sutela 2000, 227).
TUJA-mallia on selostettu mm. Aino Salomäen artikkelissa VATT:n vuosikirjassa
1991 (Salomäki 1991).
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tuloihin. Tämän perusteella voidaan edelleen tehdä päätelmiä kotitalouksien kannusteista hankkia lisätuloja ja hakeutua työhön. Vastaavasti julkisen vallan toimet voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten
kannusteisiin palkata työvoimaa. Kannustinloukkuja koskeva työ tuli
lähinnä 1990-luvulla tärkeäksi kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelussa, kun työttömyyden noustua korkealle eräillä aloilla oli kaikesta
huolimatta ongelmia työvoiman saannissa.
Mielenkiinnon mikrotalouteen kasvaessa lisääntyi kiinnostus myös
mikrotaloudellisiin malleihin. Tällaiset mallit voivat sisältää samanlaisia elementtejä kuin perinteiset disaggregoidut kansantalouden
mallit. Se, mikä erottaa ne perinteisistä malleista, on hintojen määräytyminen endogeenisesti, mikä johdetaan kaikki markkinat kattavasta tasapaino-olettamuksesta. Mallit on tarkoitettu simuloimaan
resurssien allokaatiota taloudessa tietyillä politiikkaskenaarioilla.
Ne eivät ole ennustemalleja, vaan simulointimalleja, jotka vastaavat
”mitä jos” kysymyksiin konsistentilla tavalla. Ne simuloivat pitkän
ajan vaikutuksia resurssien allokaatioon mahdollisesti pitkänkin sopeutumisprosessin jälkeen ja sopivat vain pitkän ajan analyysiin. Ne
sopivat sellaisen talouden tutkimiseen, jossa markkinamekanismi
määrittelee resurssien allokaation – joskin hallituksen toimet voivat
rajoittaa tätä. Jos resurssien allokaation määrittelee julkinen valta eikä
se määräydy markkinoilla, on perinteinen malli parempi väline.437
Mikrotaloudelliset mallit ovat yleensä tasapainomalleja. Tutkimuksen kohteena on kotitalouksien ja yritysten käyttäytyminen. Kunkin
kotitalouden ja yrityksen oletetaan pitävän annettuina niiden hyödykkeiden hintaa, joita se kuluttaa tai tuottaa. Kuluttajien oletetaan
maksimoivan hyötynsä ja yritysten voittonsa. Näistä lähtökohdista
voidaan analysoida kotitalouksien ja yritysten valintakäyttäytymistä
käyttäen hyväksi matemaattista analyysia. Tämän pohjalta voidaan
spesifioida mallin tasapainoehdot. Kilpailevan tasapainon tapauksessa on lähtökohtana, että hyödykkeen hinta ei muutu, kun sen kysyntä vastaa tarjontaa. Edelleen voidaan etsiä ehtoja, joiden vallitessa
tasapaino on olemassa sekä tutkia, kuinka tämä tasapaino muuttuu,
kun kotitalouksia ja yrityksiä koskevat parametrit muuttuvat. Vaikka
437
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näilläkin ns. AGE-malleilla (Applied General Equilibrium) on monia
rajoituksia, niitä on voitu käyttää hyväksi mm. arvioitaessa ympäristöpolitiikkaa, maatalouden sopeutumista ja verorakenteen kehittämistä.438 Tällaisia malleja on käytetty hyväksi mm. Suomen ilmastopolitiikan valmistelussa.439
Ongelmien luonteen muuttuminen lisäsi siten tarkastelukauden loppupuolella merkittävästi tarvetta kotitalouksien ja yritysten käyttäytymisen selvittämiseen ja erityisesti siihen, miten julkisen vallan
toimenpiteet vaikuttivat siihen. Esim. tekijät, jotka vaikuttivat kotitalouksien työhön osallistumiseen, olivat muuttuneet huomattavasti.
Integraation ja globalisaation edetessä puolestaan kiinnostus yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttaviin tekijöihin lisääntyi. Kysymys ei
kuitenkaan ollut siitä, että mikrokäyttäytymisen tutkimus olisi laiminlyöty tarkastelukauden alkupuolella. Tällaisen tarkastelun tarve
ei ollut aikaisemmin yhtä suuri, kun verotuksen ja tulonsiirtojen taso
oli paljon matalampi ja työllisyys oli muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta kohtuullisen hyvä. Tarkastelukauden alkupuolella yritysten
investoinnit suuntautuivat myös vain poikkeuksellisesti muualle kuin
Suomeen.
5.3.3. Kasvuteoreettisen ajattelun vaikutus kasvu- ja
rakennepolitiikkaan
Talouden kasvuun ja rakennemuutoksiin vaikuttavat tavattoman
monet tekijät. Eri tekijöiden merkitystä kasvussa voidaan arvioida
vain summittain. Kansantaloustieteessä kehitetyt kasvuteoriat kuvasivatkin vain hyvin karkeasti kasvuprosessin luonnetta. Keskeisistä
teorioista puuttuivat niinkin tärkeät tekijät kuin ulkomaankauppa ja
julkinen talous. Kasvuteorioiden ja käytännön kasvu- ja rakennepolitiikan välillä oli laaja kuilu. Tästä huolimatta kasvuteoriat eivät
olleet käytännön politiikan kannalta hyödyttömiä. Ne pystyivät selittämään joitakin taloudellisen kasvun olennaisia piirteitä ja toimi438
439

Borgesin artikkeli kuvaa AGE-malleja, niiden ominaisuuksia ja käyttöä (Borges
1986).
Ks. esim. Honkatukia 2004.
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vat käytännön talouspoliittisen ajattelun taustakehikkoina ja niillä oli
siten vaikutusta kasvupoliittisen ajattelun suuntautumiseen.440 Niiden
yhteys käytännön kasvu- ja rakennepolitiikkaan ei kuitenkaan ollut
läheinen.
Theo van de Klundertin mielestä nykyperspektiivistä näyttää ristiriitaiselta väittää, että kasvuteorian tarkoitus ei alkuaan ollut selittää
taloudellista kasvua. Kuitenkaan ensimmäisinä kahtena vuosikymmenenä 1930-luvun alun laman ja Keynesin ”Yleisen teorian” jälkeen oli vaikeaa ajatella tärkeämpää tavoitetta aikaansaada dynamiikkaa makrotaloudelliseen tutkimukseen kuin selvittää mahdollisuutta saavuttaa ja ylläpitää täystyöllisyys. Kasvumallit lupasivat
mahdollisuuden makrotaloudellisen vakauden tutkimiseen. Samalla
kun investointien kasvun oli nähty olevan tehokasta politiikkaa lisätä
kysyntää ja edistää vakautta, todettiin, että investointien kapasiteettivaikutus mahdollisesti toimi vielä tärkeämpänä kanavana vakauteen.
Avainkysymys oli, voivatko investoinnit ja pääoman akkumulaatio
laajentaa tuotantoa riittävästi työttömyyden poistamiseksi tai kasvavan työvoiman työllistämiseksi.
Van de Klundertin mukaan useimmat makroekonomistit, jotka tarttuivat haasteeseen 1950- ja 1960-luvuilla, suuntautuivat tutkimaan
Harrod-Domar-mallia. Tässä mallissa mielenkiinto suuntautui investointeihin tuotannollisen pääoman lisääjänä. Tässä mallissa
– yhden tuotantoyksikön tuottamiseksi tarvittavan pääoman ja työn
määrä ovat kumpikin teknologisesti annetut
– vakio-osuus tuloista säästetään
– työvoiman lisääntymisnopeus on eksogeenisesti annettu
– työn tehokkuuden lisääntymisnopeus on eksogeenisesti annettu.
Tällaisessa taloudessa kasvu oli vakaata vain, jos säästämisaste, pääomakerroin ja työvoiman kasvunopeus täyttivät tietyt ehdot. Mikä ta440

Teorian ja talouspolitiikan yhteyksiä käsittelee monipuolisesti lähinnä makropolitiikan kannalta Philip A. Kleinin teos ”The Role of Economic Theory” (Klein
1994). Taloustieteen ja Suomessa harjoitetun talouspolitiikan yhteyksiä tarkastelee jonkin verran Erkki Pihkala kirjoituksessaan ”Taloustieteet” Suomen tieteen
historian osassa 2 (Pihkala 2000).
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hansa pääomakannan kasvu johti tällaisessa taloudessa epävakauteen
eikä kasvu välttämättä johtanut täystyöllisyyteen. Olettamus sekä
säästämisasteen että pääomakertoimen (pääoman ja tuotannon suhteen) vakioisuudesta tuotti vakiona pysyvän pääomakannan kasvun,
joka oli vain sattumalta yhtä suuri kuin se kasvuvauhti, joka tarvittiin
luomaan tarpeeksi työmahdollisuuksia kasvavalle työvoimalle.441
Myös Keynes oli pyrkinyt formuloimaan modernin kapitalistisen
talouden instituutioita yhtenäisen makrotaloudellisen kehikon puitteissa. Hän osoitti, että desentralisoidun, yksityiseen yrittäjyyteen
perustuvan markkinatalouden allokaatiomekanismi johti ei-vapaaehtoiseen työttömyyteen, ellei käytetä tehokkaasti vakauttavaa rahaja finanssipolitiikkaa. Harrodin dynaamista analyysia voitiin pitää
Keynesin analyysin laajennuksena. Sodan jälkeen nämä analyysit saivat erityistä merkitystä, kun talouden kasvu ja täystyöllisyys tulivat
mielenkiinnon keskipisteeksi tärkeimmissä markkinatalousmaissa.
Sodanjälkeistä 25:tä vuotta voidaan pitää vakaan taloudellisen kasvun kautena. Suuri ansio tästä kuuluu politiikalle, jota voidaan mm.
Uzawan mielestä oikeutetusti nimittää keynesiläiseksi politiikaksi.442
Harrod-Domarin analyysissa näytti erityisesti oletus pääomakertoimen vakioisuudesta olevan ongelmallinen. 1950-luvun loppupuolella kehitetyt uusklassiset kasvumallit ottivat huomioon mahdollisuuden substituutioon työn ja pääoman välillä. Ratkaisun HarrodDomarin epävakausongelmaan esittivät mm. Solow ja Swan.443 Riittävä substituutio pääoman ja työpanoksen välillä merkitsi, että täystyöllisyys voitiin toteuttaa millä tahansa pääomakannan tasolla. Tuotantofunktio, joka oli perusteiltaan staattinen käsite, tuli kulmakiveksi
niin kasvuteoriassa kuin yleensä neoklassisessa taloustieteessä. Solowin työ raivasi tietä neoklassiseen synteesiin, koska se teki mahdolliseksi täydentää keynesiläisiä mekanismeja neoklassisilla ja liittää
niihin rakenteellisia kehityspiirteitä.444 Mallin ydin oli neoklassinen
tuotantofunktio, spesifikaatio, joka oletti vakioiset mittakaavatuotot,
441
442
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Van de Klundert 2001, x–xi.
Uzawa 1988, 484.
Ks. esim. Solow 1956.
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kunkin panoksen vähenevät tuotot sekä positiivisen substituutiojouston panosten välillä. Tällainen tuotantofunktio yhdistettiin vakioiseen
säästämisasteeseen, jolloin voitiin luoda äärimmäisen yksinkertainen
talouden yleisen tasapainon malli.
Solow vei kasvutekijäin selvittämistä eteenpäin osoittamalla, että
historiallinen tuotannon kasvu oli ripeämpää kuin yhteenpainotettu
työ- ja pääomapanosten kasvu. Näiden kahden välistä merkittävää
eroa alettiin sanoa ”Solowin residuaaliksi” tai ”teknologian edistymiseksi”. Vaikka Solowin näkemyksiä ei välttämättä heti hyväksyttykään, koska kiisteltiin erityisesti mittausten pätevyydestä, vähitellen ne tulivat varsin yleisesti hyväksytyksi. Tähän vaikutti mm. se,
että Edward F. Denison alkoi 1960-luvulla tuottaa yksityiskohtaista
selvitystä taloudellisen kasvun lähteistä laajentamalla Solowin menetelmää (growth accounting). Kun Solow esim. arvioi työpanosta
kokonaisuutena, Denison eritteli henkilöluvun, työtuntien määrän ja
jopa työvoiman ”laadun”. Muita tekijöitä hän eritteli samalla tavoin,
jolloin selittämätön residuaali pieneni, mutta oli kuitenkin aina olemassa.445 Tärkeämpää kuin laskelmien tarkentuminen tällä tavalla oli
kuitenkin se yleiskuva minkä tämä lähestymistapa antoi kasvuprosessista.
Eräs yksinkertainen tuotantofunktio, jonka ajateltiin kuvaavan
kohtuullisen tyydyttävästi kansantalouksien toimintaa, on CobbDouglas-funktio, joka on muotoa
Y = a Kα L1-α ,
jossa Y on bruttokansantuote, K on vastaavasti kansantalouden pääomapanos ja L työpanos. Eksogeenisesti määräytyvä muuttuja a
(> 0) kuvaa teknistä kehitystä ja α on vakio (0 < α < 1). Kasvun lähteinä pidetään siten työvoiman kasvua, pääoman kasautumista ja teknistä kehitystä. Tällä funktiolla on samat ominaisuudet kuin neoklassisella tuotantofunktiolla.

445

Denison 1986.
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Olavi Niitamo sovelsi v. 1958 ilmestyneessä väitöskirjassaan ”Tuottavuuden kehitys Suomen teollisuudessa vuosina 1925–1952” samantyyppistä ajattelua Suomen teollisuuteen.446 Teollisuuden tuotannon kasvua selitettiin paitsi pääoma- ja työpanoksella myös ”tiedon
taso” -muuttujalla teknologisen kehityksen sijasta. Tulosten mukaan
tiedon tason merkitys kasvulle oli erityisen suuri. Tämä oli omiaan
lisäämään myönteistä suhtautumista koulutustason nostamiseen.
Jo 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla oli yrityksiä kaventaa kuilua
kasvuteoreettisen ajattelun ja käytännön talouspolitiikan välillä. Merkittävä tällainen yritys oli mm. Leif Johansenin Norjassa kehittämä
talouden pitkän ajan MSG-malli, jota siellä käytettiin talouden pitkän
ajan ennusteiden ja suunnittelun taustakehikkona. Mallin uskottiin
antavan taustan ja kehyksen niille taloutta koskeville päätöksille,
joihin hallituksella oli vaikutusvaltaa. Mallia käytettiin suunnittelun
apuvälineenä jonkin aikaa myös Norjan valtiovarainministeriössä,
jossa se oli integroitu politiikan valmisteluprosessiin ilmeisesti läheisemmin kuin mikään muu pitkän ajan malli muissa maissa.447
Solowilaisen synteesin myötä taloudellisen kasvun teoreettinen tutkimus laantui joksikin aikaa ja kasvuteorian keskeinen asema makrotaloustieteessä oli ohi. Vaikka tällaisia kasvumalleja kokeiltiin monissa
maissa, niiden vaikutus käytännön kasvupolitiikkaan jäi kuitenkin
yleensä pieneksi. Sen sijaan välillisesti niillä oli jonkinlaista vaikutusta.
Taloudellisessa ajattelussa tapahtui kuitenkin 1970-luvun loppupuolella murros, jolla oli merkittävä vaikutus myös kasvu- ja rakennepolitiikkaan. Vallitseva oppi 1960- ja 1970-luvuilla oli ollut keynesiläisyys. Keynesiläisen teorian mukaan kansantalous toimi niin,
että siinä vallitsisi täystyöllisyys tai lähellä sitä oleva tilanne, kun
tietyt taloudelliset ehdot täyttyisivät. Tällaisia ehtoja olivat erityisesti
riittävä kulutus ja riittävät investoinnit, joihin kumpaankin voidaan
446
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Malli on esitetty Leif Johansenin kirjassa “A multi-sectoral study of economic
growth” (Johansen 1960). Sen käyttöä on esitelty Johansenin artikkelissa “Explorations in long-term projections for the Norwegian economy” s. 70–117 (Johansen
1968).
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vaikuttaa julkisen vallan toimenpitein. Pitkään oli näyttänyt siltä,
että keynesiläinen teoria ja talouspolitiikka tarjoavat tavan säädellä
yhteiskunnan toimintoja ja että suuret yhteiskunnalliset häiriöt pystyttäisiin välttämään. Tämä oli vahvistanut myös uskoa rationaalisen
yhteiskuntapolitiikan mahdollisuuksiin.
Markkinatalousmaat joutuivat uusiin ongelmiin 1970-luvulla. Mielenkiinto suuntautui inflaatio-ongelmiin ja trade-offiin inflaation ja
työttömyyden välillä. Oli tullut tavanomaiseksi puhua ns. Phillipsin
käyrästä, jonka mukaan inflaation ja työllisyyden välillä on riippuvuussuhde. Mitä korkeampi oli työttömyys, sitä matalampi oli
inflaatio, ja mitä matalampi työttömyys, sitä korkeampi inflaatio.
1970-luvulla tämä ei enää pitänytkään paikkaansa: inflaatio tuli hyvin korkeaksi 1970-luvun puolivälissä, mutta samalla työttömyys
nousi huippuunsa useimmissa OECD-maissa. Milton Friedman oli
jo v. 1968448 osoittanut, että inflaation ja työttömyyden välinen tradeoff oli perusteiltaan puutteellinen. Pitkällä aikavälillä ei ole mitään
tällaista trade-offia ja lyhyelläkin aikavälillä sitä oli vain tietyin ehdoin.
Friedman katsoi, että ensisijaisesti monetaariset tekijät selittävät tarjonnan ja hintojen muutoksia sekä vaikuttavat yleensäkin kulutus- ja
investointipäätöksiin. Rahan määrän muutokset ovat keskeinen talouden vakauteen vaikuttava tekijä. Rahan määrän muutokset välittyvät nimellistulojen kautta nopeasti myös reaalitalouteen. Friedman ja
muut monetaristit katsoivat, että yksityissektorin taloudellinen käyttäytyminen on perusolemukseltaan stabiilia yleisesti hyväksyttävällä
työttömyyden tasolla. Keynesiläisyyden lähtökohtana oli ”täystyöllisyys”. Hyväksyttävää oli periaatteessa vain kitkatyöttömyys, joka
aiheutui siitä, että työmarkkinat eivät voineet olla täysin joustavat.
Monetaristit toivat esiin käsitteen ”luonnollinen” tai ”yleisesti hyväksyttävä” työttömyys, johon kitkatyöttömyyden lisäksi sisältyi
työmarkkinoiden rakenteellisista puutteista aiheutuva rakenteellinen työttömyys. Jos työttömyyttä pyrittiin pitkällä aikavälillä painamaan alle tämän rajan, väistämättömänä seurauksena oli inflaation
kiihtyminen. Monetarismin lähtökohtana oli vahvasti markkinoiden
448
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määräävän aseman hyväksyminen. Monetarismin esiinnousu tuli tätä
kautta merkittävästi vaikuttamaan eri maissa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaan lähinnä 1980-luvulta lähtien.
Alan Waltersin mukaan Friedmanin kontribuutio oli Keynesin ”Yleisen teorian” ohella yksi harvoista kontribuutioista, jotka muuttivat
sekä ammattiekonomistien että finanssiministerien lähestymistapaa
ongelmiin. 1970-luvun kuluessa useimmat hallitukset totesivat, että
tie parempaan työllisyyteen ei kulje korkean inflaation kautta. Ekonomistit ottivat käyttöönsä Friedmanin käsitteen ”luonnollinen” työttömyysaste (joka korvattiin käsitteellä NAIRU, non-accelerating inflation rate of unemployment). Katsottiin, että tämän työttömyystason
määrää työmarkkinoiden luonne, kuten palkkasopimusten ominaisuudet, työvoiman liikkuvuus, työttömyyskorvausten taso, palkkatulon
rajahyöty ja muut ”rakennetekijät”, jotka ovat riippumattomia inflaatiosta. Samalla syntyi yksi puuttuvista linkeistä kokonaistuotantoa ja
inflaatiota käsittelevän makrotalouden ja elinkeinojen sopeutumista
sekä resurssien allokaatiota käsittelevän mikrotalouden välillä. Waltersin mukaan tämä kaikki näyttää selvältä taaksepäin katsoen, mutta
se osoittaa vain kontribuution suuruutta.449
Hiljaisuus kasvuteorian ympärillä loppui Paul Romerin artikkeliin
v. 1986.450 Uuden ns. endogeenisen kasvun teorialla on ollut merkitystä kasvu- ja rakennepolitiikan taustana. Romer tutki yleisempää
tuotantofunktiota ja osoitti, että dynamiikka voi muuttua dramaattisesti, jos pääoman tuotot ovat ei-väheneviä. Merkittävin johtopäätös
oli, ettei pitkän ajan dynaaminen tasapaino konvergoi neoklassiseen
tasapainoon, jossa kasvu on yhtä suuri kuin eksogeenisesti annettu
vakionopeus. Sen sijaan kasvuvauhti voi vaihdella muiden kuin teknologiaparametrien mukaisesti.451
Tämän endogeenisen kasvun teorian keskeisiä käsitteitä olivat uudet
hyödykkeet ja tuotantomenetelmät, innovaatiot, inhimillinen pääoma
ja osaaminen. Endogeenisen kasvun teoria kykeni formaalien malli449
450
451

Walters 1988, 426.
Romer 1986.
Van de Klundert 2001, xiii.
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en avulla tarkastelemaan konsistentisti näitä käsitteitä yleisessä kehikossa, jossa yritykset ja kuluttajat optimoivat toimintaansa. Tässä
suhteessa lähestymistapa poikkesi 1950- ja 1960-luvuilla tehdyistä
yrityksistä arvioida tiedon ja osaamisen merkitystä talouden kasvussa. Täsmälliset mallit antoivat uusia mahdollisuuksia pyrkiä empiirisesti arvioimaan kasvun eri tekijöiden merkitystä. Kasvututkimus
vilkastui 1980-luvulla tavattomasti ja tutkimukselle oli leimaa antavana sekä teoreettisen että empiirisen työn vilkas harrastus.452
Uudessa kasvuteoriassa säästämis/investointipäätökset oli pantu
eksplisiittisesti optimointikäyttäytymisen kehikkoon eikä eksogeenisiksi kuten Solowin mallissa. Paljon huomiota oli pantu epätäydellisen kilpailun tuomiseksi kasvumalleihin asianmukaisen kannusterakenteen luomiseksi investoinneille innovaatioihin. Näiden kehityssuuntien tärkeä seuraamus oli, että talouspolitiikalle ja institutionaalisille rakenteille annettiin paljon suurempi potentiaalinen vaikutus
kasvuun niiden investointiprosessien kautta, joihin ne vaikuttavat.
Tutkimusten keskeinen johtopäätös talouspolitiikan kannalta oli, että
vain osa – ja usein selvästi alle puolet – taloudellisesta kasvusta oli
syntynyt työpanoksen ja pääoman määrän lisääntymisestä. Valtaosa
kasvun selityksestä jäi muiden tekijöiden, ns. jäännöserän, tiliin.
Tämä jäännös edusti kokonaistuottavuuden nousua – sitä osaa tuotannon kasvusta, jota ei voida selittää perinteisten tuotantopanosten määrän muutoksilla. Aikaisemmin tämä muutos katsottiin usein
tekniseksi kehitykseksi, mutta kokonaistuottavuutta lisäsivät tutkimusten mukaan myös mm. panosten laadulliset parannukset (kuten
koulutus), mittakaavaedut sekä organisatoriset innovaatiot ja johtamistapojen kehittyminen. Tuottavuutta lisäsivät myös rakennemuutokset, kun resursseja siirtyy matalan tuottavuuden aloilta korkean
tuottavuuden aloille.
452

Seppo Honkapohja tarkastelee kasvuteorian kysymyksiä mm. artikkeleissaan
”Makroteorian mullistukset viimeisten 60 vuoden kuluessa” (Honkapohja 1996a)
ja ”Osaaminen, hyvinvointi ja talouden kehitys pitkällä aikavälillä” (Honkapohja
1996b). Taloudellista kasvua ja kasvutekijöitä sekä erityisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitystä Suomen talouden kasvulle käsittelee puolestaan Berghällin, Junkan ja Kianderin tutkimus ”T&K, tuottavuus ja talouskasvu” (Berghäll
ym. 2006).
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Teknologian muutosta nopeutti, kun maat ottivat käyttöönsä muualla kehitettyä teknologiaa. Ns. catching-up-hypoteesin (suomeksi
on käytetty nimiä kiinnikuromishypoteesi ja konvergenssihypoteesi) mukaan kansantalouksien kasvueroja voitiin selittää teknologian
siirtymisellä maasta toiseen ja taloudellisesti jäljessä olevien maiden
mahdollisuuksilla ottaa käyttöön muualla kehitettyä teknologiaa.
Enimmäkseen tämä tapahtui investointitavaroiden hankinnan kautta,
mutta myös muulla tavoin. Uutta teknologiaa kehitettiin pääasiassa suurissa taloudellisesti edistyneimmissä maissa. Tuottavuuden ja
tuotannon kasvuvauhti tuli näin nopeimmaksi maissa, joissa lähtötaso on matala. Tutkimuksissa päädyttiin siihen, että läntisen Euroopan
talouksien kasvua voitiin selittää tällä hypoteesilla 1960- ja 70-luvuilla, mutta ei niinkään enää myöhemmin.453
Pekka Tiainen eritteli väitöskirjassaan taloudellisen kasvun tekijöitä
Suomessa pitkällä (1900–90) aikavälillä. Hänen mukaansa avainasemassa talouden kasvun kannalta olivat kansantalouden kulloinkin
käytettävissä olevat voimavarat ja tuottavuuskehitys. Voimavarojen
käyttöaste ja toteutunut kasvu riippuvat mm. maan asemasta kansainvälisessä työnjaossa ja talouskehityksen häiriöistä. Tutkimuksessa
sovellettiin ensimmäistä kertaa kasvutilinpitoa Suomeen. Lähtökohtana oli eri kasvutekijöiden merkityksen selvittäminen. Kasvutekijöitä ovat kolme päätuotantotekijää (työ, pääoma ja maa), panoksiin
kytkeytyvät laatutekijät sekä kokonaistuottavuus. Tutkimuksen mukaan kokonaistuottavuuden osuus oli suuri koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Kun tutkimus tehtiin 1990-luvun alkuvuosina, ei
uusi kasvuteoreettinen ajattelu ollut sanottavasti ehtinyt vaikuttaa sen
sisältöön.454
Barro ja Sala-i-Martin tekivät analyysin eri kasvutekijöiden merkityksestä laajaa maakohtaista aineistoa hyväksikäyttäen.455 Johtopäätöksinään he totesivat mm., että maakohtaiset erot henkeä kohti las453
454
455

Tätä hypoteesia tarkastelee Jukka Pekkarinen artikkelissaan ”Tuottavuus kasvutekijänä” (Pekkarinen 1990, 134–136).
Tiainen 1994. Moderni kuvaus teknologian ja innovaatioiden merkityksestä Suomen talouden ja erityisesti teollisuuden sodanjälkeisessä kehityksessä on esitetty
Jani Saarisen väitöskirjassa s. 14–44 (Saarinen 2005).
Barro – Sala-i-Martin 1995, 414–460.
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ketuissa kasvuluvuissa ovat suuret ja niitä voidaan selittää joukolla
kvantifioitavia muuttujia. Kasvuun vaikutti positiivisesti se, että reaalinen BKT per capita oli matala suhteessa koulutuksen saatavuutena ja odotettuna elinikänä mitattuun inhimilliseen pääomaan lähtötilanteessa. BKT:n per capita ja inhimillisen pääoman ollessa annetut
kasvu riippui negatiivisesti muuttujista, jotka heijastivat talouden
vinoumia ja julkisen vallan kokoa: julkisen kulutuksen suhdetta
BKT:hen, valuuttakurssien harmaitten markkinoiden premiumia ja
poliittista epävakautta. Sitä vastoin jos hallitukset huolehtivat tehokkaammin lainsäädännöstä, kasvuvaikutus oli positiivinen. Yhteys
kasvun ja investointien välillä todettiin tämän aineiston perusteella
heikoksi. Oli viitteitä, että havaittu positiivinen korrelaatio eri maiden kasvun ja investointien välillä heijasti ensi sijassa tuotannon kasvunopeuden vaikutusta alttiuteen investoida.456
Analysoitaessa eri maiden taloudellista kasvua havaittiin, että ulospäin suuntautunut kehitys ja suhteellisen vapaa kauppa näyttävät
edistävän talouden kasvua. Maiden, jotka alkuaan omaksuivat kaupan
avautumisen puolella sydämellä ja jotka yrittivät erilaisia interventioita tuonnin korvaamiseksi, arvioitiin niiden tuloksena uhranneen
kasvua. Valikoivien elinkeinotukien ei myöskään ole arvioitu olleen
avuksi. Vuoden 1970 jälkeen yleisen trendin kohti suurempia julkisia
menoja suhteessa BKT:hen arvioitiin myös hidastaneen kasvua (tästä
ääriesimerkkinä oli Ruotsi).457
Sodanjälkeisessä Euroopassa korostettiin mm. seuraavaa kolmea näkökohtaa:
– hallitusten roolia sellaisen ympäristön luomisessa, jossa investointiasteet ovat korkeita ja teknologian siirto nopeaa
– kauppapolitiikasta tulevia politiikkavaikutuksia
– poliittisen järjestelmän vaikutuksia esim. voitontavoitteluun ja sosiaaliseen pääomaan.
456
457

Barro – Sala-i-Martin 1995, 455–456.
Economic Growth in Europe since 1945, 579.
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Pääoma alettiin käsittää yhä yleisemmin ”laajana pääomana”, joka
sisältää sekä fyysisen että inhimillisen komponentin.458
Uusi kasvuteoria lavensi kasvupoliittista ajattelua, mutta siltikään sitä
ei voi nähdä mitenkään täydellistä kuvaa kasvuprosessista antavana
rakennelmana. Eri tekijäin merkityksen analysointi on pitkä ja vaikea
prosessi, vaikka esim. eri maiden talouskehityksen vertailuanalyysit
antavat paljon tietoa taloudellisen kasvun osatekijöistä. Kuitenkin
monien uuden teknologian yritysten nopea kasvu ja hyvä menestys
saattoi vaikuttaa enemmän ja nopeammin kuin taloustieteellisen ajattelun kehittyminen osaamisen, innovaatioiden yms. tekijöiden merkityksen korostumiseen kasvu- ja rakennepolitiikassa.
Erityisen tärkeää olisi voida arvioida instituutioiden ja politiikan
vaikutus talouskehitykseen. Jotta voitaisiin esim. selvittää syyt kasvueroihin Euroopan eri maiden välillä, tarvitaan erityisesti tätä. Sodanjälkeinen taloushistoria tukee ajatusta, että inhimillisen pääoman
kasautuminen ja sen laatu oli tärkeä osa kasvuprosessia ja että innovaatio/teknologian siirto tulisi asettaa voitontavoittelun kehikkoon
ja tehdä endogeeniseksi kasvumalleissa. Paljon on keskusteltu myös
ns. sosiaalisen pääoman merkityksestä talouden kehityksessä, sillä yhteisöjen ja instituutioiden välisen vuorovaikutuksen luonne ja
määrä vaikuttavat talouden kasvuun. Sosiaalisen pääoman ja kasvun
vuorovaikutusta tarkastelee Reino Hjerppen julkaisu ”Social Capital and Economic Growth”.459 Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman
mittaukset ovat kuitenkin hyvin ongelmallisia ja käytetyt mittaustavat puutteellisia. Näyttää myös siltä, että instituutioiden vaikutus investointiin ja innovointiin synnytti vuorovaikutuksia, jotka eivät ole
kvantifioitavissa. Riippuvuussuhteet muuttuvat myös talouden muutosten myötä. Ylikansallisten yritysten ja matalien kansallisten rajojen maailmassa esim. liiallinen keksintöjen painottaminen suhteessa
teknologian siirtoon liittyviin tekijöihin ei enää näytä järkevältä.460
458
459
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Crafts – Toniolo 1996, 14–16.
Hjerppe 1998.
Tämän ottamiseksi huomioon voidaan Cobb-Douglas-funktio formuloida muotoon Y= A Kα (HEL)1-α, missä K on pääomapanos, L on työpanos, E on työn tehokkuus ja H inhimillinen pääoma. Teknologinen tekijä E on kaikkien saatavissa
globaalisti. Tämä teknologia voidaan ostaa tai siirtää kaikkialle ja varustaa työn-
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Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan mukaan kasvututkimus
1990-luvulla korosti erityisesti kahta taloudellisen kasvun lähdettä: (1) syvenevä työnjako ja siihen liittyvä erikoistuminen sekä (2)
tekninen kehitys, tutkimus- ja kehitystoiminta ja niiden seurauksena
syntyvät osaaminen ja innovaatiot (ml. organisaatioinnovaatiot ja sosiaaliset innovaatiot). Työnjako syvenee sekä kansantalouden sisällä
että kansantalouksien välillä, jolloin kansainvälinen kauppa lisääntyy. Teknologia levittäytyy tuotantoon suurelta osin investointien
kautta.461
1990-luvun alussa Maailmanpankissa eri kasvutekijöiden roolista
tehdyn laajan tutkimuksen, joka kattoi yhteensä 60 maata, keskeinen
johtopäätös oli, että maan oma politiikka ensi sijassa määrää sen talouden kasvun, ei esim. sen raaka-ainevarat.462 Tutkimuksen mukaan
tärkeimpiä kasvutekijöitä olivat:
– kilpailukykyinen ja kilpaileva mikrotalous
– osallistuminen kansainväliseen työnjakoon
– vakaa makrotalous
– investoinnit ihmisiin (varsinkin koulutukseen ja terveyteen)
– väestönkasvun hallinta.
Useimpia näitä tekijöitä on tarkasteltu edellä eri yhteyksissä. Liiallinen väestönkasvu ei ole ollut Suomen talouden ongelmana. Vakaan
makrotalouden vaatimus puolestaan tuo esiin suhdanne- ja kasvupolitiikan välisen yhteyden.
Schumpeter korosti jo ennen sotaa yhteyksiä taloudellisen kasvun ja
taloudellisten vaihtelujen välillä. Hänen mukaansa keksinnöt leviävät talouteen nousukausina innovaatioiden kautta. Laskukausina työpaikkojen kato puolestaan ylittää uusien työpaikkojen syntymisen.
Ne voivat olla aikoja, jolloin tuottavuuden kasvu paranee, kun yri-

461
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tekijät tällä teknologialla. Inhimillinen pääoma on osa sitä työntekijää, joka on
sen hankkinut. Tämän henkisen pääoman hankkiminen on pitkän koulutuksen ja
työssä oppimisen tulosta. Jos eri maiden inhimillisen pääoman välillä on suuria
eroja, edes globaalit markkinat eivät saa tuloja konvergoimaan nopeasti. Nopeus
riippuu siitä, millä vauhdilla henkinen pääoma konvergoi. (Gärtner 2003, 275)
Vartia – Ylä-Anttila 1996.
World Bank World Development Report 1992.
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tykset käyttävät tilaisuutta hyväksi ja tekevät rakennesopeutuksia.463
Samalla Schumpeter oli Honkapohjan mukaan klassikoista ensimmäinen, jonka teorian perustana oli teknisen kehityksen suuri merkitys markkinatalouksien kasvuprosessissa.464
Myös John B. Taylor korosti artikkelissaan voimakkaasti stabilisaatiopolitiikan roolia. Hänen mukaansa stabilisaatiopolitiikkaa ei mainita usein kasvuun vaikuttavana tekijänä, mutta se on vakava puute.
Se on yhtä tärkeä kuin useammin mainitut, kuten säästäminen, investoinnit, koulutus, veropolitiikka, teknologiapolitiikka ja sääntelypolitiikka.465
Myös Stanley Fischer katsoi kohtuullisen makrotaloudellisen vakauden olevan tarpeen kestävän kasvun ylläpitämiseksi, mutta sen lisäksi elintärkeää on maan harjoittama taloudellinen kokonaisstrategia
– markkinasuuntautuminen ja ulospäin suuntautuminen sekä julkisen
vallan koko ja rooli fyysisen ja sosiaalisen infrastruktuurin (erityisesti inhimillisen pääoman) tarjonnassa sekä tämän roolin rajoittaminen
muilla alueilla. Hän katsoi korkean kasvun maille olevan ominaista
esimerkiksi, että ne investoivat paljon, koulutus on laajaa ja ne ovat
avoimempia.466
Solow puolestaan korosti, että kasvuteoria on hyvin puutteellinen puhuttaessa kasvun ja vaihtelujen välisestä vuorovaikutuksesta. Hän totesi, että suurin aukko kasvuteoriassa on se, että puuttuu hyvä malli,
joka selittäisi kasvun ja vaihtelujen välistä vuorovaikutusta tai kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan välistä vuorovaikutusta. Vaihtelut
ajatellaan tavallisesti jonkinlaiseksi lisäksi trendin ympärillä, jolloin
463
464
465
466

Schumpeter 1939.
Honkapohja 1996b, 163.
Taylor 1996.
“Reasonable macroeconomic stability is probably necessary for sustained growth,
but beyond that the overall economic strategy pursued by the country – market
and outward orientation, the size and the role of government both in providing
physical and social infrastructure, especially in human capital, and limiting its
role in other areas is crucial. The new growth theory and the associated empirical
work have focused on these more central factors. The empirical work characterizes
high-growth countries: for instance, they invest a lot, they have higher school
enrollment, they are more open.” (Fischer 1991, 361).
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kasvu luo trendin ja lyhyen ajan makrotalous selittää vaihtelut. Kenties se on parasta, mitä voidaan tehdä. Suhdanneteoreetikoille on annettava ansio yrityksistä mallintaa tämä vuorovaikutus. Valitettavasti
he epäonnistuvat.467
Eräänlainen yhteenveto siitä, mitä taloudellisen kasvun tekijöistä ajateltiin tarkastelukauden lopulla, on Bassaninin ja Scarpettan tutkimus
taloudellisen kasvun tekijöistä.468 He tutkivat OECD-maiden talouksien kasvua kaudella 1971–98. Tällöin he päätyivät mm. seuraaviin
johtopäätöksiin:
Investointiasteiden ja inhimillisen pääoman sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan, talouden avoimuuden, rahoitusrakenteiden, makrotaloudellisten olosuhteitten ja harjoitetun politiikan eroilla on tärkeä
rooli siinä, millaiseksi BKT per capita on muodostunut eri maissa.
Näiden tekijöiden muutokset voidaan nopeasti muuntaa elintason
muutoksiksi.
Tuotannon arvioitu jousto inhimillisen pääoman suhteen viittaa koulutusinvestointien potentiaalisiin ulkoisiin vaikutuksiin, ts. yhteiskunnalliset tuotot näyttävät suuremmilta kuin yksityiset tuotot ainakin menneinä vuosikymmeninä, jolloin koulutustasot olivat suhteellisen matalat.
Inflaatiolla näyttäisi olevan negatiivinen riippuvuus fyysisen pääoman akkumulaation kanssa ja sitä kautta kielteinen vaikutus tuotantoon. Lisäksi voimakas inflaation vaihtelu vaikuttaa BKT:hen per
capita, koska se johtaa investointien rakenteen muuttumiseen kohti
vähemmän riskipitoisia, mutta alempituottoisia projekteja. Rahoitusmarkkinat ovat tärkeitä kasvun kannalta auttamalla kanavoimaan resursseja tuottavimpiin toimintoihin ja rohkaisemalla investointeja.
Tulokset antavat jonkin verran tukea havainnolle, että julkisen talouden koko voi tulla tasolle, joka haittaa kasvua. Julkinen investointi
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Solow 1994, 379.
Bassanini – Scarpetta 2001.
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voi myös vaikuttaa kasvuun parantamalla niitä olosuhteita (infrastruktuuria), joissa yksityiset toimijat toimivat.
Yksityisen sektorin tutkimus- ja kehitystoiminnalla näyttää olevan
suuret yhteiskunnalliset tuotot, mutta mitään selvää yhteyttä ei voitu
osoittaa muun tutkimus- ja kehitystoiminnan ja kasvun välillä. Mahdollisesti on kuitenkin yhteyksiä, joita analyysi ei kyennyt löytämään.
Yritystoimintaan liittymätön tutkimus ja kehitys (kuten energia-, terveys- ja yliopistotutkimus) voi luoda perustietoa, joka mahdollisesti
pitkällä aikavälillä vuotaa teknologian kehitykseen.
Kaiken kaikkiaan Bassaninin ja Scarpettan tulokset viittaavat siihen,
että OECD-maiden henkeä kohden lasketun BKT:n eroja voidaan
suuressa määrin selittää maiden erilaisella politiikalla ja instituutioilla, ja että että maat voivat saada oppia toinen toisiltaan optimaalisesta kasvupolitiikasta. Läheskään kaikkia eroja eri maiden kasvunopeuksissa Bassanini ja Scarpetta eivät pystyneet selittämään, vaan
merkittävä osuus jäi selittämättä. He katsoivat, että näitä eroja voivat
selittää tekijät, jotka jäivät heidän analyysinsa ulkopuolelle (kuten
esim. hyödyke- ja työmarkkinoiden sääntely).469
***
Taloustieteellinen tutkimus näyttää antavan puitteita ja ajattelukehikoita arvioitaessa talouden kasvuun ja rakennemuutoksiin vaikuttavia
tekijöitä. Se on luonut käsitejärjestelmän, jonka avulla koko kansantalouden kehitystä voidaan mitata ja arvioida systemaattisesti. Näin
se voi selittää mennyttä kehitystä ja sitä kautta on voinut vaikuttaa
kasvu- ja rakennepoliittiseen ajattelutapaan ja politiikan suuntaan. Se
voi palvella tällä tavoin välillisesti myös kasvu- ja rakennepoliittista
päätöksentekoa, joka suuntautuu tulevaisuuteen, koska taloustieteellisen tutkimuksen kautta voidaan saada tietoa eri tekijöiden vaikutuksista.
Jo ennen tarkastelujakson alkua taloustieteessä tuli vahvana esiin ajatus, että talouden kasvuun voidaan ja siihen tulee vaikuttaa talous469

Bassanini – Scarpetta, 41–42.
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politiikalla. Tämä oli omiaan korostamaan pitkäjänteisen kasvu- ja
rakennepolitiikan asemaa. Samalla korostettiin fyysisten investointien merkitystä, ja nämä olivatkin hyvin keskeisessä asemassa talouspoliittisessa keskustelussa ajanjakson alkupuolella.
Kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella korostettiin julkisen
vallan roolia talouden ohjailussa, alettiin laatia kansantalouden malleja, joiden avulla voitaisiin osoittaa talouspolitiikan keinojen ja tavoitteiden välisiä yhteyksiä. Nämä olivat hyvin hyödyllisiä politiikan
suunnittelussa, mutta kun ohjailun merkitys väheni ja talouspolitiikan keinovalikoima muuttui, niiden merkitys pieneni. Samaan aikaan
vaikeasti mitattavissa olevien tekijöiden rooli talouden kehityksessä
kasvoi, mikä osaltaan myös vaikeutti kvantitatiivisten mallien soveltuvuutta kasvu- ja rakennepolitiikan suunnitteluun. Lisäksi mikrotaloudellisten tekijäin merkitys lisääntyi makrotaloudellisten kustannuksella kasvu- ja rakennepolitiikassa.
Talouden kehitys sisältää monia elementtejä, joita taloustiede ei kykene käsittelemään johdonmukaisen ajattelukehikon puitteissa. Tutkimus on antanut paljon tietoa eri tekijöiden merkityksestä talouden
kasvussa ja rakennemuutoksissa, mutta on silti välttämättä vain rajallinen apuväline kasvu- ja rakennepoliittisessa päätöksenteossa.
Päätöksenteko suuntautuu tulevaisuuteen, mutta taloustiede joutuu
testaamaan johtopäätöksensä aikaisempaa kehitystä koskevan aineiston perusteella.

316

6.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida hallitusten Suomessa ajanjaksona 1962–99 harjoittaman kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä ja
muuttumista. Kasvu- ja rakennepolitiikalla ymmärretään pääasiassa
kansantalouden keskipitkän ja pitkän ajan (vähintään noin viiden
vuoden) kehitykseen vaikuttavaa politiikkaa. Siten perinteinen lyhyen aikavälin talouspolitiikka – finanssi-, raha- ja valuuttakurssipolitiikka sekä tulopolitiikka – suljettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimusalueen rajauksen vuoksi myös rahoitusmarkkinat jäivät pääosin
tarkastelun ulkopuolelle.
Tavoitteena oli myös arvioida politiikan muuttumiseen vaikuttaneita
syitä. Tällaisia tekijöitä ovat mm. kansainvälisen toimintaympäristön sekä talouden ja teknologian muutokset. Erityisenä tavoitteena
oli arvioida kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttaneiden
tekijöiden vaikutuksia kasvu- ja rakennepolitiikan suuntautumiseen.
Tällaisina harjoitetun politiikan suuntaan vaikuttavina tekijöinä tuotiin esiin seuraavat tekijät:
– poliittisten muutosten vaikutukset
– ulkomaiset vaikutteet
– taloustieteellisen ajattelun muutosten ja taloustieteen virtausten
vaikutukset.
Tavoitteena oli luoda synteesi, joka osoittaisi mahdollisimman selkeästi Suomessa harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan päälinjat sekä
ne taustatekijät, jotka johtivat linjojen muotoutumiseen.

Lähdemateriaali
Tutkimuksen eräänä lähtökohtana ovat Suomen hallitusten ohjelmat kyseisenä ajanjaksona. Tarkastelukauden aikana kaikkiaan 11
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hallituksen arvioitiin laatineen niin pitkäjänteisen ohjelman, että se
voitiin ottaa analyysin kohteeksi. Nämä olivat yhtä lukuunottamatta
vaalien jälkeen muodostettuja hallituksia. Koska ohjelmat antoivat
etenkin tarkastelujakson alkupuolella vajavaisen kuvan kyseisenä
jaksona käytännössä harjoitetusta politiikasta, niitä täydennettiin
monin muin talouspoliittisin dokumentein ja kirjoituksin. Erityisesti annettiin painoa valtiovarainministeriössä tai sitä lähellä olevissa
elimissä valmistellulle materiaalille sekä materiaalille, jonka valmisteluun valtiovarainministeriö osallistui, koska valtiovarainministeriö
oli keskeisessä asemassa kasvu- ja rakennepolitiikan valmistelussa
suurimman osan tarkastelukautta. Päämääränä oli laajentaa ja monipuolistaa kuvaa paitsi harjoitetusta politiikasta myös kasvu- ja rakennepoliittisesta ajattelusta eri aikoina. Tutkimuksessa käytettiin
laajasti hyväksi myös sekä Suomen että muiden maiden taloutta ja
talouspolitiikkaa käsittelevää kirjallisuutta sekä talouspolitiikan teoriaa ja taloudellisen kasvun teoriaa käsittelevää kirjallisuutta.

Kasvu- ja rakennepolitiikan linjat
Tutkimuksessa havaittiin, että tarkasteltavalla ajanjaksolla harjoitettu
kasvu- ja rakennepolitiikka voidaan jakaa kolmeen kauteen (regiimiin):
– ohjailutalouden kauteen, jonka mukaista politiikkaa harjoittivat v.
1975 tai sitä ennen muodostetut hallitukset vuosina 1960–77
– siirtymäkauteen, jonka mukaista politiikkaa harjoittivat v.
1977–1987 muodostetut hallitukset vuosina 1977–91
– kilpailutalouden kauteen, jonka mukaista politiikkaa harjoittivat
v. 1991 jälkeen muodostetut hallitukset vuosina 1991–99 (ja joka
jatkui edelleen tarkastelukauden jälkeen).
Jako oli suhteellisen selkeä, joskin jo v. 1987 muodostetun hallituksen harjoittamassa kasvu- ja rakennepolitiikassa voidaan havaita monia kilpailutalouden kauden mukaisen politiikan piirteitä. Ohjailuta-
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louden kaudellakin talouden ytimenä oli markkinoiden toimintaan
perustuva yksityinen sektori, mutta valtio puuttui laajasti elinkeinoelämän toimintaan lainsäädännöllä, erilaisin lupamenettelyin, omalla tuotantotoiminnallaan, investointeja ohjaamalla, epäneutraalilla
verotuksella ja erilaisin tuin, joten termi ”ohjailutalous” kuvaa tänä
kautena harjoitetun kasvu- ja rakennepolitiikan luonnetta. Ohjailutalouden kautta on usein nimitetty myös suunnittelun kaudeksi, koska
erilaatuisella suunnittelulla oli näkyvä rooli etenkin tarkastelukauden
loppupuolella. Tässä käytettyä nimeä on pidetty parempana mm. siksi, että politiikan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys lisääntyivät
tämän kauden jälkeen.
Mainittu jako on asianmukainen myös arvioitaessa hallitusten suhtautumista julkisen talouden osuuteen kansantaloudessa. Ohjailutalouden kaudella julkisen talouden osuus kansantaloudessa oli selvästi
pienempi kuin muilla kausilla. Ohjailu ei siten tapahtunut niinkään
julkisten varojen ohjailun kautta kuin vero- ja tukipolitiikalla sekä
erilaisin säädöksin, määräyksin, lupamenettelyin yms. keinoin. Ohjailun kaudella julkisten menojen annettiin kuitenkin kasvaa nopeasti. Siirtymäkaudella politiikan tavoitteena oli veroasteen kohoamisen
ja julkisten menojen kasvun rajoittaminen, mutta tässä ei kovinkaan
hyvin onnistuttu. Kilpailutalouden kaudelle oli ominaista tiukka suhtautuminen julkisiin menoihin.
1970-luvun alussa julkisen vallan harjoittama ohjailu ja suunnittelu alkoi muuttua markkinamekanismia täydentävästä toiminnasta
sitä korvaavaksi toiminnaksi yhteiskunnan politisoitumisen myötä.
Tämä ns. yhteiskuntapoliittinen suunnittelu ei kuitenkaan täyttänyt
sille asetettuja odotuksia. Tämä yhdessä talouden tilan heikkenemisen kanssa johti tähän politiikkasuuntaukseen kohdistuvan kritiikin
lisääntymiseen. Kun talous joutui kriisiin 1970-luvun puolivälissä
eivätkä yritykset ratkaista sitä entisenlaista politiikkaa jatkamalla onnistuneet, kasvu- ja rakennepolitiikan linja muuttui 1970-luvun puolivälin jälkeen.
Siirtymäkauden alusta lähtien politiikan painopiste siirtyi selvästi
siihen suuntaan, että alettiin luottaa markkinamekanismiin kansanta-

319

louden voimavarojen ohjaajana. Paino siirtyi siten tuotantotoiminnan
yleisiin edellytyksiin vaikuttavien välillisten keinojen puolelle talouden toimintamekanismien säilyessä 1980-luvun loppupuolelle saakka pääosin entisellään (ottamatta lukuun tarkastelusta poissuljettuja
rahoitusmarkkinoita). Talouden ulkomaiselta kilpailulta suojattuun
sektoriin kohdistuvan sääntelyn ja ohjailun määrä alkoi kuitenkin
vähentyä selvästi vasta siirtymäkauden lopulla. Tätä siirtymäkautta
ei kuitenkaan alkuaan nähty siirtymäkautena, vaan sitä pidettiin varsin pysyväluontoisena politiikkaregiiminä yleisesti aina 1980-luvun
puoliväliin.
Siirtymäkausi katkesi 1990-luvun alun syvään lamaan, mutta muutoinkin oli tapahtunut monia muutoksia, jotka edellyttivät politiikan
suunnan muuttamista. Kilpailun lisääntyminen globalisaation ja integraation seurauksena edellytti uudistuksia, jotka vahvistaisivat
kansantalouden tehokkuutta, joustavuutta ja dynamiikkaa ja vähentäisivat siihen ajan kuluessa tulleita jäykkyyksiä. Globalisaatio, integraatio ja rahoitusmarkkinoiden muutos johtivat myös siihen, että
alettiin kiinnittää enemmän huomiota yritysten toimintapuitteisiin
kokonaisuutena ja vähemmän yksittäisten keinojen käyttöön. Muuttuneissa oloissa yritykset pyrkivät kansallisista rajoista välittämättä
suuntaamaan tuotantonsa sinne, missä se on taloudellisesti edullisinta. Kilpailutalouden kaudella politiikassa painotettiin siten paitsi
tuotantotoiminnan yleisiä edellytyksiä myös talouden toimintamekanismien uudistamista. Samaan aikaan talouspolitiikan vaikutusmahdollisuudet kaventuivat integraation ja globalisaation seurauksena.
Keskeinen trendi koko tarkastelukaudella oli talouden avoimuuden lisääntyminen. Tämä vaikutti ratkaisevasti kasvu- ja rakennepolitiikan
perusteisiin. Politiikan lähtökohtana koko kauden ajan oli kansantalouden avoimen sektorin kilpailukyvyn ylläpitäminen, koska ulkomaankaupan vaihtotaseen tasapainon säilyttäminen pysyi keskeisenä
talouden ongelmana aina 1990-luvulle saakka. Tarkastelukauden loppupuolella työllisyysongelmien korostuminen alkoi vaikuttaa kasvuja rakennepolitiikan painotuksiin. Erityisen voimakkaasti politiikan
sisältöön vaikutti myös teknologinen kehitys, sillä tarkastelukauden
aikana tapahtunut kasvun muuttuminen ekstensiivisestä intensiivi-
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seksi heikensi julkisen vallan ohjailun perusteita ja vahvisti trendiä
kilpailutalouden suuntaan.

Muutokset eri politiikkalohkoilla
Tutkimuksessa arvioidaan myös kasvu- ja rakennepolitiikan muutoksia politiikan eri lohkoilla. Lohkoja tarkastellaan ainoastaan kasvu- ja
rakennepolitiikan kannalta. Monilla lohkoilla harjoitetulla politiikalla
on tärkeitä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, joita ei kuitenkaan tässä
tutkimuksessa tarkastella. Siten kokonaisarviointi eri lohkoilla harjoitetusta politiikasta vaatii monipuolisempaa tarkastelutapaa kuin
tässä tutkimuksessa sovelletaan.
Tarkasteltavat lohkot ovat seuraavat:
– maatalous- ja metsäpolitiikka
– teollisuus- ja elinkeinopolitiikka
– infrastruktuuri
– työvoimapolitiikka
– koulutus- ja tutkimuspolitiikka
– hyvinvointipolitiikka
– veropolitiikka
– hallinnon kehittäminen
– aluepolitiikka
– ympäristöpolitiikka.
Tarkastelukaudella hallitusten ohjelmia laadittaessa painoa menettäneitä politiikkalohkoja olivat erityisesti maatalous- ja metsäpolitiikka
sekä hyvinvointipolitiikka. Lisää painoa saaneita lohkoja puolestaan
olivat varsinkin työvoimapolitiikka ja ympäristöpolitiikka. Tämä heijastaa sekä taloudellisen ympäristön että talouden ongelmien luonteen muuttumista.
Eri lohkoilla harjoitetussa politiikassa heijastuvat monessa suhteessa yleisen kasvu- ja rakennepolitiikan taustana olleet ajattelutavat.
Yleisen kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun muutos heijastui usein
myös sektoripolitiikkaan lähes samanaikaisena politiikan murrokse-
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na. Erityisesti teollisuus- ja elinkeinopolitiikan sisältö muuttui koko
tarkastelujakson ajan yleisen kasvu- ja rakennepolitiikan linjaa vastaavasti. Sen sijaan maatalouspolitiikka oli yleislinjasta riippumatonta. Usein sektoripolitiikan murros tapahtui eri aikaan kuin kasvu- ja rakennepolitiikan kokonaislinjan muutos. Useassa tapauksessa sektoripolitiikan linja muuttui 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa,
1980-luvun loppuvuosina tai 1990-luvun puolivälissä, jolloin kasvuja rakennepolitiikan yleislinja ei ratkaisevasti muuttunut.

Politiikan tulokset
Kansantalouden kehitys riippuu monista tekijöistä, kuten kansainvälisestä ympäristöstä, yksityisen sektorin toiminnasta sekä julkisen
vallan harjoittamasta politiikasta. Kasvu- ja rakennepolitiikka puolestaan on vain osa tästä politiikasta. Näistä syistä on oltava varovainen tehtäessä päätelmiä politiikan tuloksista eri kausina.
Harjoitetulle kasvu- ja rakennepolitiikalle asetetut keskeiset tavoitteet – talouden kasvu ja hyvä työllisyys – saavutettiin parhaiten ohjailun kautena ja huonoimmin kilpailutalouden kaudella. Sitävastoin
1960–1980-luvuille ominaiset jatkuvat inflaatio- ja vaihtotaseongelmat poistuivat kilpailutalouden kaudella. Vaikka tärkeimmät tavoitteet saavutettiin parhaiten ohjailutalouden kaudella, tästä ei kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että vastaavaa kasvu- ja rakennepolitiikkaa
olisi tullut jatkaa pitempään. Talouspoliittinen ympäristö muuttui tarkastelukauden aikana erittäin merkittävästi. Tarkastelu antaa kuvan,
että kasvu- ja rakennepolitiikan linja oli vahvasti tähän ympäristöön
sidottua, minkä vuoksi harjoitettava politiikka muotoutui eri aikoina
hyvin erilaiseksi. Tämän vuoksi ei eri aikoina harjoitetun politiikan
onnistumista voida verrata eri aikaväleillä toteutuneen taloudellisen
kehityksen perusteella.
Sen sijaan tarkastelusta voidaan havaita, että kun taloudellinen ympäristö muuttui niin, että perusteet aikaisemmin noudatetun politiikan jatkamiselle heikkenivät, oli tavoitteiden saavuttamisen kannalta
tärkeää muuttaa sitä ajoissa muuttuneeseen ympäristöön sopivaksi.

322

Yhteenveto ja johtopäätökset

Voidaan havaita, että talouden kehitys pyrki tulemaan eri regiimien
lopulla heikoksi, koska aikaisemmin harjoitettu politiikka ei enää sopinut muuttuneisiin olosuhteisiin (kilpailutalouden kauden suhteen
näin ei kuitenkaan ollut, koska tämä kausi jatkui vielä tämän tutkimuksen kattaman jakson jälkeen). Vasta talouden kriisi kuitenkin
johti politiikkalinjan selkeään muutokseen.

Poliittisten tekijöiden vaikutukset
Pitkäjänteinen kasvu- ja rakennepolitiikka vaatii yleensä pitkäikäisiä
hallituksia, koska uudistusten toteuttaminen vaatii aikaa ja lisäksi uudistusten kustannukset ovat usein nopeammin nähtävissä kuin hyödyt. Tästa syystä pitkäjänteisen ohjelman laatineet hallitukset olivat
yleensä vaalien jälkeisiä hallituksia. Poliittiset edellytykset kasvu- ja
rakennepolitiikan harjoittamiselle paranivat 1980-luvulla, kun hallituksista tuli koko vaalikauden hallituksia.
Tarkastelukauden aikana tapahtuneilla poliittisilla muutoksilla (hallituksen koostumuksella mitattuna) oli yleensä suhteellisen vähän
vaikutusta kasvu- ja rakennepolitiikan yleislinjaan. On kuitenkin
huomattava, että tarkastelukautena ei tapahtunut paljonkaan nopeita merkittäviä poliittisia muutoksia. Poliittisia muutoksia enemmän
politiikan yleislinjaan vaikutti eri aikoina vallinnut ajan poliittisideologinen ilmasto (”ajan henki”). Poliittiset muutokset saattoivat
kuitenkin edistää muutoksia, joiden suuntaan kehitys jo muutoinkin
oli menossa. Poliittiset muutokset vaikuttivat enemmän yksittäisillä
lohkoilla harjoitettuun politiikkaan kuin politiikan yleislinjaan.

Ulkomaiset vaikutteet
Suomessa harjoitettu kasvu- ja rakennepolitiikka sai runsaasti vaikutteita muissa maissa harjoitetusta vastaavasta politiikasta. Tarkastelukauden alussa vaikutteet tulivat pääasiassa yksittäisistä maista,
erityisesti Ruotsista ja eräistä muista läntisen Euroopan maista, erityisesti niistä, joissa julkisen vallan suunnittelulla oli verrattain vah-
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va asema ja joissa myös talouden kehitys oli suotuisaa. Suunnittelun
edellytykset heikkenivät ja sen rooli näissä maissa väheni viimeistään 1970-luvulla mm. siksi, että kansainvälinen integraatio lisääntyi
samalla, kun kasvun luonne muuttui yhä enemmän ekstensiivisestä
intensiiviseksi.
1960-luvun kuluessa myös silloisten sosialististen maiden vaikutus
alkoi näkyä jonkin verran yhteiskuntapolitiikan sekä välillisesti myös
kasvu- ja rakennepolitiikan suuntautumisessa. Vaikutteet Suomeen
tulivat lähinnä läntisten markkinatalousmaiden kautta. Sosialististen maiden tuolloin suotuisalta näyttäneellä kehityksellä saattoi olla
vaikutusta yhteiskuntapoliittisen suunnittelun nousuun 1970-luvun
alussa. Ohjailukauden jälkeen niiden vaikutus kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaan jäi hyvin vähäiseksi.
Ajan myötä kansainvälisten järjestöjen merkitys kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaan vaikuttavana tekijänä lisääntyi, mikä vähensi yksittäisten maitten roolia. Jo 1970-luvulla Suomen kasvu- ja rakennepolitiikka sai paljon vaikutteita varsinkin OECD:n työstä. Kansainvälisesti politiikan suunnan muutokseen 1980-luvulla vaikutti kuitenkin
ennen muuta Yhdysvalloissa ja Britanniassa tapahtunut talouspolitiikan suunnan muutos. OECD:n työ alkoi tukea tätä muutosta ja oli
osaltaan vaikuttamassa siihen, että vastaavia ajatuksia omaksuttiin
muissakin maissa. Eri maissa (myös Suomessa) harjoitetut politiikat lähentyivät toisiaan. Myös kansainvälisen integraation ja globalisaation luomat paineet politiikan samankaltaistumiseen eri maissa
lisääntyivät. 1990-luvun kuluessa EU:n vaikutus myös Suomessa
harjoitettuun kasvu- ja rakennepolitiikkaan kasvoi asteittain, vaikka
EU:ssa ei pyrittykään politiikan voimakkaaseen koordinointiin tällä
alueella. Yksittäisillä lohkoilla, kuten maatalouspolitiikassa, ympäristöpolitiikassa ja aluepolitiikassa, vaikutus oli kuitenkin suuri.

Taloudellisen ajattelun vaikutukset
Tarkastelujakson alussa oli nähtävissä taloustieteen vaikutusta kasvuja rakennepolitiikkaan. Taloudellisen kasvun teoriaa ja talouspolitii-
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kan teoriaa oli 1950-luvulla kehitetty merkittävästi, kansantalouden
tietopohjaa oli parannettu ja kansantalouden analyysimenetelmät kehittyivät. Samalla nousi voimakkaana esiin ajatus, että kansantalouden kasvuun tulee ja voidaan vaikuttaa. Fyysistä pääomaa ja investointeja kansantalouden kasvuun vaikuttavana tekijänä korostettiin,
mutta myös koulutuksen merkitystä alettiin tuoda esiin. Kansantalouden malleja alettiin käyttää hyväksi talouspolitiikan suunnittelussa.
1970-luvulla taloudellinen kasvu hidastui monissa maissa mm. öljykriisin seurauksena. Taloustiede ei pystynyt antamaan tyydyttäviä
vastauksia siihen, miten talouksien kehitystä voitaisiin saada suotuisammaksi. 1980-luvulla taloustieteessä saavutettiin uutta edistystä
taloudellisen kasvun tutkimuksessa. Uuden kasvuteorian keskeisiä
käsitteitä olivat uudet hyödykkeet ja tuotantomenetelmät, innovaatiot, inhimillinen pääoma ja osaaminen. Uusien kasvutekijöiden analyysia vaikeutti se, että niiden mittaaminen on usein hyvin vaikeaa.
Uudetkin kasvuteoriat kuvasivat vain hyvin karkeasti kasvuprosessin luonnetta. Niiden ja käytännön kasvu- ja rakennepolitiikan välillä
oli laaja kuilu. Silti toimiessaan kasvu- ja rakennepoliittisen ajattelun
taustakehikkoina niillä oli vaikutusta talouspoliittisen ajattelun suuntautumiseen.
Merkittävä muutos taloudellisessa ajattelussa oli se, että mielenkiinto siirtyi lähinnä 1980-luvulta alkaen makrotaloustieteestä jossain
määrin mikrotaloustieteeseen. Tämä liittyi siihen, että yhä enemmän
alettiin korostaa markkinoiden roolia talouden ohjaamisessa. Kasvuja rakennepolitiikassa mielenkiinto siirtyi yhä enemmän yritysten ja
kotitalouksien käyttäytymiseen vaikuttaviin välillisiin keinoihin ja
niiden vaikutuksiin sekä talouselämän toimintamekanismien parantamiseen.
1990-luvulla kasvututkimus korosti taloudellisen kasvun lähteinä
erityisesti syvenevää työnjakoa ja siihen liittyvää erikoistumista (niin
kansantalouksien sisällä kuin erityisesti kansantalouksien välillä, jolloin kansainvälinen kauppa lisääntyy) sekä teknistä kehitystä, tutkimus- ja kehitystoimintaa ja niiden seurauksena syntyviä osaamista ja
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innovaatioita. Lisääntyvässä määrin korostettiin myös vakaan makrotaloudellisen ympäristön sekä poliittis-institutionaalisten tekijöiden merkitystä.

Johtopäätöksiä
Tutkimuksen eräs keskeinen tulos on, että kasvu- ja rakennepolitiikan linja on ollut vahvasti aikaan sidottua. Ohjailutalouden kaudella
Suomen talouden menestys oli hyvä huolimatta kauden loppuun liittyneistä talouden menestyksen kannalta kielteisistä piirteistä. Harjoitettu politiikka sopi talouteen, joka ulkomaankaupan vapautumisesta
huolimatta käytännössä oli vielä melko suljettu, jonka yrityspohja oli
melko kapea ja jossa investointien rahoitusmahdollisuudet olivat rajalliset. Valtion toimet vahvistivat teollista perusrakennetta. Ohjailutalous ei kuitenkaan enää sopinut aikaan, jolloin talouden avoimuus
selvästi lisääntyi, ekstensiivinen kasvu muuttui intensiiviseksi sekä
yritys- ja rahoituspohja laajentui.
Siirtymäkautta ohjailutaloudesta kilpailutalouteen (jota ei silloin pidetty siirtymäkautena, kuten edellä todettiin) pidettiin pitkään menestyksenä. Menestys päättyi kuitenkin katastrofiin, kun makrotalous riistäytyi hallinnasta. Vaikka kasvu- ja rakennepolitiikan suuntaa
alettiin jonkin verran muuttaa tarkastelukauden lopulla muuttuneita
olosuhteita vastaavasti, epäonnistuminen talouspolitiikan keskeisillä
osa-alueilla yhdessä talouden ympäristön huononemisen kanssa johti
talouden kriisiin. Riippumatta tästä oli selvää, että siirtymäkaudella
harjoitettu politiikka ei enää monissa suhteissa soveltunut kilpailutalouden olosuhteisiin.
Kilpailutalouden kauden alku oli Suomen taloudessa hyvin vaikea,
mutta taloudessa toteutettiin kuitenkin monia uudistuksia, jotka paransivat maan edellytyksiä osallistua syvenevään taloudelliseen integraatioon. Näillä ei kuitenkaan pystytty turvaamaan sitä, että talouden – ennen muuta työllisyyden – kehitys olisi vastannut tavoiteltua
kehitystä. Lisääntynyt integraatio kavensi kasvu- ja rakennepolitiikan toimintakenttää, mutta samalla Länsi-Euroopan maiden kasvu-
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ja rakennepoliittiset linjat edelleen yhtenäistyivät. Suomen kasvuja rakennepoliittinen linja seurasi pääpiirteittäin 1960-luvulta aina
1980-luvun lopulle monien Länsi-Euroopan maiden linjaa ehkä niitä
jonkin verran jäljessä, mutta 1990-luvulla näin ei enää voi sanoa olleen, vaan kehitys oli hyvin samantahtista.
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Liitetaulukko 1.
Kansantalouden kehitys vuosina 1962–1999
Vuosi
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

BKT:n
muutos
2,7
3,3
5,3
5,3
2,1
2,3
2,5
9,6
7,9
1,8
7,5
6,5
3,2
0,6
0,3
0,3
2,6
7,0
5,1
1,3
3,0
2,9
3,0
3,3
2,6
3,6
5,1
5,4
0,1
-6,2
-3,7
-0,9
3,6
3,9
3,7
6,1
5,2
3,9

Työttömyys,
%
1,5
1,7
1,7
1,5
1,7
3,3
4,4
3,2
2,1
2,5
2,9
2,6
1,9
2,7
3,9
5,9
7,3
6,0
4,7
4,9
5,4
5,5
5,2
4,9
5,2
4,8
4,2
3,1
3,2
6,6
11,7
16,3
16,6
15,4
14,6
12,7
11,4
10,2

Työllisyyden
muutos
-0,4
0,4
0,0
1,2
0,2
-1,8
-1,3
1,5
2,1
-0,7
0,9
1,9
0,3
-0,5
-0,9
-1,8
-0,9
2,2
2,9
1,3
1,1
0,4
0,6
0,1
-0,3
0,5
1,0
0,9
-0,5
-5,6
-7,2
-6,2
-1,1
2,4
1,4
3,2
1,9
2,5
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Vaihtotase,
%
-1,5
-0,4
-2,4
-2,3
-2,2
-1,7
0,7
0,0
-2,4
-3,1
-1,3
-2,2
-4,8
-7,4
-3,7
-0,4
1,8
-0,4
-2,8
-0,8
-1,7
-2,1
0,1
-1,3
-0,9
-1,9
-2,5
-5,0
-5,1
-5,4
-4,7
-1,3
1,1
4,0
4,0
5,4
5,7
6,2

Inflaatio, %
BKT:sta
4,1
5,0
7,9
4,3
3,7
6,7
9,3
2,1
1,7
6,7
8,5
12,2
19,7
16,1
14,0
11,3
8,2
8,0
11,1
11,7
8,7
8,0
6,9
5,5
2,8
3,1
4,8
5,3
5,5
5,9
4,1
3,9
0,9
0,4
1,5
1,9
1,9
1,2
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Maatalous- ja metsäpolitiikka
Teollisuus- ja elinkeinopolitiikka
Infrastruktuuri
Työvoimapolitiikka
Koulutus- ja tutkimuspolitiikka
Hyvinvointipolitiikka
Verotus
Hallinnon kehittäminen
Aluepolitiikka
Ympäristöpolitiikka

1962–70
21
11
0
6
11
27
9
10
4
1

1972
14
7
6
4
13
29
5
7
10
5

1975
11
8
9
4
26
22
6
6
7
1

1979
28
7
7
4
10
14
16
4
9
0

1983
14
7
6
16
10
26
5
8
3
6

1987
5
5
8
19
13
17
6
13
6
7

1991
7
7
10
11
11
19
6
15
6
8

Liitetaulukko 2.
Eri politiikkalohkojen painotukset hallitusohjelmissa vuosina 1962–1995, %
1995
8
10
9
13
9
18
9
7
5
11
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