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Esipuhe
Talouden kykyä selviytyä tulevaisuuden haasteista kuvataan nykyään
usein kestävän kehityksen eri ulottuvuuksilla. Kestävällä kehityksellä on monta määritelmää, mutta sillä tarkoitetaan yleisesti sellaista
yhteiskunnan kehitystä, jossa otetaan huomioon myös tulevaisuus
niin, etteivät tämän päivän sukupolvet heikennä tulevien sukupolvien
mahdollisuuksia parantaa elämänsä laatua sen paremmin talouden,
ympäristön kuin sosiaalisen kehityksen saroillakaan. Tähän pääsemiseksi vaaditaan kestävän kehityksen mukaista talouskasvua, kestävää
kasvua.
Suomen talous kohtaa lähivuosikymmeninä merkittäviä haasteita kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla. Näihin haasteisiin on kyettävä
vastaamaan niin, että suomalaisten elintaso voi jatkossakin kehittyä
suotuisasti eivätkä tulevien sukupolvien mahdollisuudet saavuttaa
hyvä elämisen laatu heikenny. Tämä asettaa suuria haasteita yhteiskunta- ja talouspolitiikalle ja myös sitä tukevalle tutkimukselle.
Tässä kirjassa tarkastellaan Suomen talouden kehitysnäkymiin vuoteen 2025 mennessä vaikuttavia tekijöitä maailmantalouden, väestönkasvun ja siihen liittyvien ongelmien sekä ympäristöpolitiikan
näkökulmista. Kirjassamme pohditaan maailmantalouden kehitystä
ja kansainvälisen kaupan merkitystä Suomen kilpailukyvyn kannalta.
Suomen talouden rakenteellisista tekijöistä kirjassamme korostetaan
erityisesti ikäriippuvien julkisten menojen merkitystä sekä koulutuksen ja infrastruktuurin roolia talouskasvun vaatiman tuottavuuden
ylläpitämiseksi. Ympäristöpolitiikan haasteista nousevat esille ennen
kaikkea ilmastopolitiikan tavoitteet ja niihin pääsemiseksi vaadittavat toimet.
Kirjassamme korostuu skenaariolähestymistavan merkitys. Kokoamalla rakenteellisia tekijöitä yhdeksi Suomen talouskehitystä kuvaavaksi lähivuosikymmenien skenaarioksi havainnollistamme vaihtoehtoisten kehityskulkujen merkitystä. Tällainen lähestymistapa on
nykyään hyvin yleinen esimerkiksi ympäristöpolitiikan ja kauppapo-

litiikan tutkimuksessa, ja sitä käytetään myös monissa kirjan artikkeleissa.
Tulevaisuuden ennakointi on kiinnostanut taloustieteilijöitä aina.
Suomalaisesta pitkän aikavälin ennustekirjallisuudesta merkittävä
osa on VATT:n toisen edeltäjän, Taloudellisen suunnittelukeskuksen,
tuottamaa. Vaikka monet kiinnostuksen kohteista ovat samat kuin
15 tai 30 vuotta sitten – työ, pääoma ja luonnonvarat – ovat painotukset kuitenkin muuttuneet ja talouden lisäksi korostuvat nykyään
kestävän kehityksen muutkin ulottuvuudet. VATT:n 15-vuotisjuhlaksi ilmestyvä kirjamme palaa moniin aikaisempiin teemoihin uusista
lähtökohdista.
Kirjan kirjoittajia tahdon kiittää luotettavasta ja kiintoisasti raportoidusta tutkimustyöstä. Tutkimussihteeri Riikka Könönen on vastannut
kirjan taitosta, mistä kiitokset.
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Kestävän kasvun keskeiset haasteet Suomessa
vuoteen 2025 mennessä
Reino Hjerppe ja Juha Honkatukia

1.1

Johdanto

Tässä kirjassa hahmotellaan kestävän kehityksen mukaisen talouskasvun haasteita, mahdollisuuksia ja politiikkatoimenpiteitä Suomessa. Tarkastelun aikajänne on lähinnä seuraavat 20 vuotta. Nykyisten
kehityssuuntien valossa tuona aikana Suomen kansantalous on kohtaamassa uusia, ennen kokemattomia muutoksia. Keskeisiä tarkastelun kohteena olevia muutosvoimia ovat maailmantalouden nykyinen
globalisaatiokehitys, väestön ikääntyminen ja ympäristöpolitiikan
– erityisesti ilmastopolitiikan – asettamat haasteet. Suomalaisen tuotannon olisi sopeuduttava näihin muutoksiin niin, että suomalaisten
elintaso voi jatkossakin kehittyä kestävästi, eli niin, etteivät tulevien
sukupolvien mahdollisuudet saavuttaa hyvä elämisen laatu heikenny.
Tämä asettaa suuria haasteita yhteiskunta- ja talouspolitiikalle kuten
myös sitä tukevalle tutkimuksellekin.
Kestävä kehitys tarkoittaa yleisesti sellaista yhteiskunnan kehitystä,
jossa otetaan huomioon myös tulevaisuus niin, etteivät tämän päivän
sukupolvet heikennä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia parantaa
elämänsä laatua. Hyvin yleisesti määriteltynä kestävällä kehityksellä
voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa keskimääräinen per capita tulotaso tai elintaso ei tulevaisuudessa laske.
Kestävän kehityksen käsitteelle on nykyisin vakiintunut taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen ulottuvuus. Suomalaisen yhteiskunnan kestävään kehitykseen sisältyy kaikilla näillä alueilla merkittäviä haasteita, jotka kohdistavat muutospaineita yhteiskuntapolitiikan suuntaan ja keinoihin. Tässä kirjassa tarkastelemme eräitä
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keskeisimpiä, nyt jo nähtävissä olevia haasteita, joihin yhteiskuntapolitiikalla joudutaan vastaamaan.

1.2

Kestävän kehityksen haasteet

Kestävä kehitys sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen
ulottuvuuden. Kirjallisuudessa kestävästä kehityksestä on esitetty
runsaasti useita erilaisia määritelmiä. Seuraavassa esitetään Yhdistyneen Kuningaskunnan omaksuma kestävän kehityksen määritelmä.
Tämän mukaisesti kestävä kehitys sisältää korkean ja vakaan taloudellisen kasvun ja työllisyyden ylläpitämisen, sosiaalisesti kestävän
kehityksen, ympäristön tehokkaan suojelun ja luonnonvarojen turvallisen käytön.
Korkeata ja vakaata taloudellista kasvua ja työllisyyttä on ylläpidettävä niin, että kaikki voivat jakaa korkean elintason ja hyvät työmahdollisuudet. Suomi käy kauppaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Jotta maa voisi menestyä, Suomessa olevien yritysten on tuotettava
korkealaatuisia tavaroita ja palveluja, joita kuluttajat eri puolilla maailmaa haluavat sellaisiin hintoihin, joita he ovat valmiita maksamaan.
Tämän saavuttamiseksi tarvitaan työvoimaa, jolla on 21.vuosisadan
edellyttämät taidot ja koulutus. Tähän tarvitaan myös yrityksiä, jotka
ovat valmiita investoimaan, ja sellaista infrastruktuuria, joka tukee
tätä kehitystä.
Sosiaalisesti kestävä kehitys pitää sisällään ajatuksen siitä, että jokaisen tulisi päästä osalliseksi lisääntyvästä vauraudesta ja pystyä nauttimaan terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä. Palvelujen saatavuutta tulee pyrkiä lisäämään, tulee estää sosiaalista syrjäytymistä
sekä vähentää terveyshaittoja, jotka aiheutuvat köyhyydestä, huonoista asumisoloista, työttömyydestä ja ympäristön pilaantumisesta.
Näihin tavoitteisiin ei tule pyrkiä epäreilusti muiden kustannuksella,
mukaan lukien tulevat sukupolvet ja muut maailman kansakunnat.
Ympäristön tehokas suojelu tarkoittaa erilaisten ympäristöuhkien estämistä. Näistä ovat esimerkkejä ilmaston muutoksen estäminen sekä
ihmisten suojeleminen erilaisilta terveysriskeiltä, jotka aiheutuvat
mm. myrkyllisistä kemikaaleista ja huonosta ilman laadusta. Tähän
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kuuluu myös erilaisten ihmisten arvostamien luontoon ja ympäristöön kuuluvien asioiden suojelu, joista esimerkkeinä ovat villieläinten ja -kasvien sekä maiseman ja historiallisten rakennusten suojelu.
Luonnonvarojen turvallinen käyttö tarkoittaa erilaisten uusiutumattomien luonnonvarojen kuten öljyn ja kaasun tehokasta käyttöä ja
vaihtoehtojen kehittämistä näiden raaka-aineiden käytölle. Uudistuvia luonnonvaroja, kuten vettä, tulee käyttää niin, etteivät niiden
varannot ole uhattuina tai ettei niille aiheuteta vakavaa vahinkoa tai
saastumista.
Suomen talouden kestävän kehityksen kannalta on olennaista, että
tulevaisuudessakin pystytään tuottamaan tuotteita, joilla on maailmanmarkkinoilla kysyntää ja jotka voidaan tuottaa niin, että kansantalouden reaalinen tulotaso kasvaa. Kansainvälisessä kaupassa tämä
merkitsee erikoistumista alueille, joilla maallamme on suhteellinen
etu puolellaan. Perinteisesti Suomi on kyennyt tuottamaan laajamittaisesti vientimarkkinoille korkeatasoisia puunjalostuksen ja metalliteollisuuden tuotteita. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana elektroniikkateollisuus on noussut kansantaloudessa esille erittäin merkittävänä uutena tuotannonalana.
Suomi on taloushistoriassaan kyennyt voimakkaaseen rakennemuutokseen. Korkean tulotason turvaaminen edellyttää tuottavuuden
jatkuvaa parantamista. Tämä puolestaan edellyttää uusien teknologioiden ja tuotteiden käyttöön ottamista eli innovaatioita. Kansantaloutemme kyky sopeutua muutoksiin ja kyky luoda innovaatioita
ovat tulevaisuudessakin menestymisen avaintekijöitä. Innovaatioiden syntyminen edellyttää panostuksia teknologian kehittämiseen,
mutta innovaatiot eivät synny ilman innovaattoreita eli henkilöitä ja
yrityksiä, jotka kykenevät tuottamaan markkinoille uusia menestyviä
tuotteita. Tärkeät innovaatiot voivat perustua myös tuotantoprosesseihin, tuotekehitykseen ja markkinointiin. Innovaatioissa ei siis ole
kysymys vain uusien teknologioiden kehittämisestä. Korkeatasoinen
tiede ja teknologia eivät myöskään riitä, ellei näillä alueilla tapahtuvaa kehitystä kyetä muuttamaan innovaatiotoiminnan avulla markkinoilla menestyviksi tuotteiksi.
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Kansakunnan taloudellisen kehityksen perustana on ennen kaikkea
inhimillinen pääoma. Se koostuu työvoiman määrästä, laadusta, työkyvystä, tietotaidosta ja koulutustasosta. Seuraavien 20 vuoden aikana Suomessa tapahtuu suuria muutoksia työmarkkinoilla. Työssä
olevan työvoiman koulutustaso ja terveydentila paranee. Työmarkkinoille tulevat ikäpolvet ovat keskimäärin saaneet aikaisempaa
laajemman ja pidemmän koulutuksen, mikä heijastuu korkeampana
tuottavuutena. Väestön keskimääräinen elinikä kasvaa mm. paremman terveydentilan johdosta. Nämä ovat taloudellisen kehityksen
kannalta myönteisiä asioita.
Toisaalta väestö ikääntyy ja eläkkeelle siirtyminen vauhdittuu. Pidempi koulutusaika ja eläkkeelle siirtymisen houkuttelevuus lyhentävät elinikäistä työssäoloaikaa ja vähentävät siten kansantalouden
työpanosta. Tämä on tuotannon kannalta ongelmallista. Eläkemenot
sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve kasvavat. Muutoksiin on pyritty varautumaan mm. eläkejärjestelmää uudistamalla. Uudessa eläkejärjestelmässä kannustetaan pitempään työuraan ja eläkemenojen
kasvua hillitään myös eläkkeiden indeksisidonnaisuudella. Eliniän
jatkuva pidentyminen saattaa kuitenkin antaa aiheen edelleen tarkistaa työssäoloajan ja eläkkeellä oloajan keskinäistä suhdetta.
Merkittävä haaste liittyy terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisen
kustannuksiin. Jos tuottavuus palvelutuotannossa ei nouse, palvelujen
yksikkökustannukset kasvavat reaalipalkkojen kasvun seurauksena.
Näin entisistä palveluista on maksettava korkeampi hinta. Tämä on
terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisessa keskeinen haaste. Koulutuspalvelujen tarpeen väheneminen ei tuo merkittävää helpotusta
palvelujen tuottamisen kokonaiskustannusten nousupaineisiin. Sen
sijaan merkittävä tekijä on väestön kuntoisuuden ja toimintakyvyn
kehitys. Jos pidentyvä elinikä merkitsee myös toimintakyvyn kasvua,
tämä helpottaa merkittävästi palvelujen tuottamiseen kohdistuvaa
kustannuspainetta. Kansainvälisessä vertailussa Suomi myös käyttää nykyisin suhteellisen vähän varoja terveydenhuoltoon, monissa
maissa terveysmenot suhteessa BKT:hen ovat suuremmat. Suomessa voidaan siis nostaa jonkin verran terveyspalvelujen kansantuoteosuutta ilman, että se merkittävästi tulisi poikkeamaan tilanteesta,
joka muissa kehittyneissä maissa vallitsee jo nyt.
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Ympäristöulottuvuuden alueella kestävän kehityksen merkittävin
haaste on ilmaston lämpeneminen. Tämä on globaalinen ongelma.
Siihen ei ole löydetty ratkaisua, josta eri maat olisivat yhtä mieltä.
Kioton ilmastosopimus kattaa vain osan maailman maista. Maailman suurin energian käyttäjä Yhdysvallat ei ole mukana sopimuksessa. Sopimuksen ulkopuolella ovat myös kehitysmaat. Kuitenkin
esimerkiksi Kiina on Euroopan unionin suuruinen hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Yhdysvallat on ilmoittanut tukeutuvansa teknologian
kehittämisen strategiaan. Suuri epävarmuus kuitenkin vallitsee siitä
millaisiin toimenpiteisiin päädytään seuraavien 20 vuoden aikana.
Kioton sopimukseen sitoutuneiden maiden on myös ratkaistava, mitä
Kioton sopimuksen jälkeen pyritään tekemään.

1.3

Skenaariot tulevaisuusanalyysin perustana

Tulevaisuuden yhteiskuntakehityksen kartoittamiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Jo 20 vuoden jaksoon voi sisältyä merkittäviä ilmiöitä ja muutoksia, joita ei pystytä selkeästi ennustamaan. Esimerkiksi kaksikymmentä vuotta sitten ei ollut olemassa sähköpostia,
internetiä, matkapuhelinta tai vaikkapa satelliittipohjaista paikannusjärjestelmää. Näiden ilmiöiden aihiot olivat korkeintaan olemassa;
tänä päivänä nuo asiat ovat yleistyneet osaksi jokapäiväistä elämäämme. Näin lienee tulevaisuudessakin. Tulevaisuus tuo väistämättä
mukanaan teknisiä, lääketieteellisiä ja yhteiskunnallisia muutoksia
ja mullistuksia, joita tänä päivänä emme pysty ennustamaan. Tästä
epävarmuudesta huolimatta ihminen pyrkii varautumaan tulevaisuuteen ennakoimalla. Ennusteiden sijaan tähän tarkoitukseen käytetään
nykyisin usein ns. skenaariotekniikkaa: tulevaisuudesta laaditaan
erilaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja laskelmia, jotka perustuvat
joihinkin tehtyihin oletuksiin. Tällöin lähtökohtana ei ole niinkään
tulevaisuuden tarkka ennustaminen vaan keskeisten kehityskulkujen
analysoiminen, jotta voitaisiin suunnitella politiikkatoimenpiteitä
mahdollisimman hyvin. Kirjassamme esitetään useita esimerkkejä
skenaarioiden käytöstä politiikan tai rakennemuutosten analyysissä.
Skenaariot ovat mahdollisia tulevaisuuspolkuja, jotka haarautuvat
päätöksenteon kannalta tärkeissä vaiheissa. Yhdessä kaikki tulevan
kehityksen olennaiset skenaariot muodostavat tulevaisuuspoluston
5
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tai oikeammin sellaisen kartan tulevan kehityksen mahdollisuuksista,
jonka avulla voi suunnistaa kohti tavoiteltua tulevaisuutta (visiota).
Skenaarioiden etuja ajattelun apuvälineinä ovat:
1) Skenaarioiden avulla voidaan herättää kiinnostus, usein dramatisoiden ja vaikuttavalla tavalla, aiempaa laajempaan tulevaisuuden
vaihtoehtojen joukkoon. Ne auttavat murtamaan urautunutta ajattelua.
2) Ne pakottavat tutkijan ottamaan huomioon sellaisia yksityiskohtia
ja dynaamisia kehityskulkuja, jotka hän helposti sivuuttaa abstraktissa tarkastelussa.
3) Ne valaisevat eri tekijöiden – psykologisten, yhteiskunnallisten,
taloudellisten, sivistyksellisten, poliittisten ja sotilaallisten – vuorovaikutusta auttaen hahmottamaan kokonaiskuvaa.
4) Ne valaisevat tehokkaasti, joskus vahvasti yksinkertaistaen, periaatteita, ongelmia tai kysymyksiä, jotka voisivat jäädä huomiotta,
jos esimerkit haettaisiin pelkästään kompleksista todellisesta maailmasta.
5) Niillä voidaan pohtia paitsi nykyisten tapahtumien myös menneisyyden tapahtumien vaihtoehtoisia seurauksia.
6) Niitä voidaan käyttää keinotekoisina ”tapauskuvauksina”, jotka
korvaavat todellisten tapauskuvausten puutetta.
Tässä kirjassa käytämme ensisijaisesti erilaisia taloudellisia malleja esittelemiemme tulevaisuuskuvien hahmottamisen apuvälineinä.
Makrotaloudellisten mallien käyttäminen taloudellisten skenaarioiden tekemisen apuvälineinä on tärkeää useastakin eri syystä. Ensinnäkin erilaiset taloudelliset suureet ovat keskenään yhteensopivassa
ja loogisessa muodossa. Esimerkiksi mallikehikolla voidaan varmistaa se identiteetti, että tulot voidaan käyttää joko kulutukseen tai
säästämiseen. Tämä yhtälö pitää mallissa paikkansa ja laskelmissa
tämän määritelmän paikkansa pitävyys tulee varmistettua. Malli ei
siis sisällä taloudellisia ”mahdottomuuksia”. Toiseksi mallien avulla voidaan selvittää ilmiöiden väliset keskinäiset suuruussuhteet. Jos
esimerkiksi jollakin toimialalla tapahtuu merkittävä muutos, mallin
avulla tämä toimiala suhteutuu koko kansantalouteen, jolloin voidaan
arvioida, mikä on toimialalla tapahtuneen muutoksen merkitys koko
kansantaloudessa (makrovaikutus). Mallit (erityisesti yleiseen tasa6
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painoteoriaan perustuvat mallit) sisältävät myös eri ilmiöiden välisiä
reaktioita ja takaisinkytkentöjä, jotka perustuvat oletuksiin ihmisen
rationaalisesta taloudellisesta käyttäytymisestä. Näiden reaktioiden
ja takaisinkytkentöjen vaikutukset ovat usein ei-intuitiivisia ja ei-lineaarisia. Niitä on mahdoton analysoida ja hallita ilman mallin muodostamaa järjestelmää. Niitä voidaan tietenkin analysoida myös teoreettisilla malleilla, mutta empiirisiin malleihin sisältyy myös arvio
ilmiön tai vaikutuksen suuruusluokasta.
Perinteisillä taloustieteen menetelmillä on ollut kuitenkin hyvin vaikeaa ennakoida erityisesti teknologisia muutoksia, jotka ovat tärkeimpiä taloudelliseen kehitykseen voimakkaimmin vaikuttavista
taustatekijöistä. Siksi erityisesti tulevaisuudentutkimuksen piirissä
on pyritty kehittämään menetelmiä, joilla voitaisiin tarttua myös vaikeasti ennakoitavien ilmiöiden syntymiseen ja kehitykseen.
Tulevaisuuden tutkimuksessa ennakointimenetelmien kehittelyn kohteina ovat olleet paitsi nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt myös
ja erityisesti tilanteet, joihin lähitulevaisuudessa tehtävillä päätöksillä voidaan vielä olennaisesti vaikuttaa ja joissa jääminen odottamaan
tilastollisesti varmaa historiallista trenditietoa johtaa myöhästymiseen päätöksenteossa. Erityisesti tulevaisuudentutkimus on pyrkinyt
historia-aineistoon perustuvien tilastollisten menetelmien täydentämiseen pyrkimällä tunnistamaan ns. heikkoja tulevaisuussignaaleja,
jotka ennakoivat mahdollisia muutoksia. Tulevaisuudentutkimuksen
metodien ongelmana voi kuitenkin olla se, ettei niitä pystytä kytkemään arvioihin kokonaistaloudellisesta kehityksestä. Siksi erittäin
mielenkiintoisen mahdollisuuden tarjoaa menetelmä, jossa tulevaisuuden tutkimuksen metodeja pyritään integroimaan esimerkiksi kokonaistaloudellisiin mallilaskelmiin.
Nopeiden ja suurtenkin muutosten taustalla on usein rakenteellisia
tekijöitä, jotka säilyvät muuttumattomina, vaikka järjestelmän joissakin osissa tapahtuu voimakkaitakin muutoksia. Tulevan kehityksen
ennakoinnin kannalta haastava tehtävä on pyrkiä muutostekijöiden
ohella tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös ne kehityksen piirteet, jotka säilyvät muutoksen keskellä muuttumattomina. Yhtenä
esimerkkinä on ihmisen kulutuskäyttäytyminen. Jos jonkin hyödykkeen hinta nousee, niin pääsääntöisesti ihminen pyrkii vähentämään
7
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tällaisen hyödykkeen kulutusta. Tällaisia rakenteellisia piirteitä voidaan käyttää hyväksi mallien ja tulevaisuuskuvien hahmottamisessa.
TULEVAISUUS 30 VUOTTA SITTEN
Tulevaisuuden ennustaminen on ollut aina ihmisiä kiinnostavaa. Tätä varten on
uhrattu paljon inhimillistä energiaa. Ennustemenetelmät vaihtelevat. Yhteiskuntatiede on käyttänyt huomattavan määrän ponnistuksistaan luodakseen tieteellistä
perustaa tulevaisuuden hahmottamiselle. Tieteen eräs peruspyrkimyksistä onkin
ilmiöiden ennustettavuuden parantaminen.
Myös hallinnossa ja valtion tutkimuslaitoksissa on tehty ennusteita. Ennusteilla pyritään hakemaan tietoa rationaalisen päätöksenteon tueksi. Tulevaisuutta tutkimalla pyritään hälventämään päätöksentekoa häiritsevää epävarmuutta. Jos ennusteet
auttavat oikeaan investointitoimintaan, niin saavutettava hyöty voi olla hyvinkin
suuri. Kiinnostava kysymys on, miten yhteiskuntaa koskevissa ennusteissa lopulta
onnistutaan.
Suomalaista ennustekirjallisuutta on viime vuosikymmeniltä varsin runsaasti olemassa. Merkittävä osa siitä on VATT:in yhden edeltäjän TASKU:n (Taloudellinen
suunnittelukeskus) tuottamaa. Tarkastellaan seuraavassa casetapauksena ennustetoimintaa vuonna 1972 julkaistun kirjan ’Suomen kansantalouden kehitysmahdollisuudet vuoteen 1980’ eli ns. aurinkokirjan valossa. Se on hyvä esimerkki tuon
ajan ennustetoiminnasta.
Mikä ei ole muuttunut? Taloudellisen kasvun tärkeinä pidetyissä perustekijöissä
ei ole kolmessakymmenessä vuodessa tapahtunut mullistavaa muutosta. Työ, pääoma, luonnonvarat ja ympäristö ovat koko ajan olleet ennusteissa mukana keskeisinä taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin taustatekijöinä. Merkille pantavaa on
kuitenkin eri tekijöiden painotuksissa havaittavissa olevat muutokset.
1970-luvun alussa pitkän ajan väestökysymykset eivät askarruttaneet mieliä. Sen
sijaan oltiin kiinnostuneita työvoiman riittävyydestä. Suomi oli juuri kokenut huomattavan muuttoliikkeen Ruotsiin ja tulevaisuuden työvoimanäkymiä varjosti melkoinen epävarmuus.Taloudellisen kasvun tekijöistä korostettiin ennen fyysisten
investointien ja viennin merkitystä Suomelle. Erityisesti sopeutuminen ulkomaankaupan muuttuviin olosuhteisiin koettiin tärkeänä.
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Tänä päivänä inhimillinen pääoma eli väestön koulutustaso ja sen muutos kasvutekijöinä ovat entisestään korostuneet. Teknologinen muutos vähentää materiaalien
käyttöä ja vaatii yhä suurempaa tietotaitopanosta, jotta sitä voitaisiin hyödyntää.
Nykyaikainen globalisaatiokehitys sen sijaan ei ole ainakaan vähentänyt tarvetta
sopeutua muuttuviin vientimarkkinoihin. Ulkomaankaupassa korostuvat tänä päivänä kuitenkin merkittävällä tavalla kansainväliset suorat sijoitukset ja pääomaliikkeet. Kolmekymmentä vuotta sitten tuotanto oli lähes täysin kotimaiseen toimintaan keskittyvää.
Mielenkiintoinen piirre on ennustehorisontin piteneminen. Pitkän ajan perspektiivi
1970-luvun alussa ulottui vain seuraavan kymmenen vuoden yli. Nykyiset ennusteet kattavat vaihtelevasti tulevaisuutta jopa 30–100 vuotta eteenpäin. Tyypilliset
väestöennusteet käsittelevät tulevaisuutta aina 50 vuotta eteenpäin. Monet ympäristökysymykset – niistä erityisesti ajankohtainen ilmastokysymys – puolestaan
vaativat huomattavasti tätä pidempää tarkasteluhorisonttia. Sadan vuoden perspektiivi ei ole ilmastoarvioissa harvinainen.
Ympäristökysymykset nousivat uutena asiana esille jo 30 vuotta sitten. Tuon ajan
ympäristökysymyksissä korostui kuitenkin ennen kaikkea raaka-ainevarojen riittävyys. Kiinnitettiin paljon huomiota siihen, mikä oli raaka-aineiden kulutus ja siihen mennessä tunnetut raaka-ainevarat. Teknologinen ja taloudellinen kehitys on
osoittanut nämä ennusteet aika lailla väärään osuviksi. Pelättyä raaka-ainevarojen
loppumista ei ole tapahtunut. Monia raaka-aineita on nyt tiedossa enemmän kuin
silloin ennustettiin olevan. Sen sijaan ympäristökysymyksissä esille on voimakkaasti noussut ympäristön saastuminen, ennen kaikkea ilmastokysymykset ja maapallon lämpenemisen uhka. Ilmakehä on kaikille yhteinen hyödyke, jota kukaan ei
omista. Siksi sen ylikäytön vaara on ilmeinen.
Taloudellinen eriarvoisuus koettiin hyvin ongelmalliseksi 1970-luvun alussa. Tosin
valiteltiin sitä, että tulonjakoa koskevat tilastot olivat kovasti puutteellisia. Tämän
jälkeen tilastoja on voimakkaasti kehitetty niin, että nyt saadaan hyvin selkeää ja
ajankohtaista tietoa tulonjaosta.
Tulonjako on tasoittunut maassamme viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana merkittävästi ja se on edelleen maailman tasaisimpia. Nyt tulonjaon kysymykset ovat
uudestaan nousseet esille maailmantalouden liberalisoitumisen ja globalisoitumisen myötä. Tuloerot Suomessa ovat alkaneet selvästi kasvaa. Tulevaisuudessa entistä merkittävämmäksi nousee kysymys, miten pitkälle eriarvoisuuden kasvussa
mennään ja miten pysyvästä muutoksesta on kysymys.
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Talouden ulkoista toimintaympäristöä koskevassa ajattelussa on tapahtunut näkökulman vaihdos. Euroopan integraatio oli meille toki ajankohtainen 1970-luvun
alussa, jolloin EY:ssä jo suunniteltiin talous- ja rahaliittoa Eurooppaan. Suomelle
keskeiseksi nousi EEC-sopimus, joka kattoi lähinnä tullien alentamista ja vapaakaupan laajenemista. Tätä vaihtoehtoa ’aurinkokirjassa’ pidettiin taloudellista eristäytymistä parempana. Mutta tärkeimmiksi ulkopolitiikassa huomioon otettaviksi
tekijöiksi meillä katsottiin Euroopan sijasta naapurimaat: Neuvostoliitto ja Pohjoismaat, Pohjoismaista Ruotsi etunenässä.
Nyt perspektiivi on perusteellisesti muuttunut. Suomi on Euroopan unionin täysivaltainen jäsen ja ulkopoliittinen painopiste suuntautuu vahvasti Eurooppaan. Lisäksi maailmanlaajuiset tapahtumat ovat saaneet nyt kokonaan uuden merkityksen.
Maapalloistuminen koskettaa konkreettisesti Suomea monella tavoin, esimerkiksi
yrityskauppojen muodossa.
Talous- ja yhteiskuntapoliittisessa ajattelussa nähdään myös selkeä suunnan muutos. 1970-luvun alussa pohdiskeltiin suunnittelun mahdollisuuksia ja uskottiin
rationaalisen yhteiskuntasuunnittelun ja valtion ohjauksen olevan keskeinen osa
pyrkimyksissä kohottaa elintasoa ja hyvinvointia.
Tänä päivänä uskotaan paljon enemmän markkinatalouden mahdollisuuksiin. On
kuitenkin hyvä muistaa, että markkinat voivat edelleen myös epäonnistua pahasti.
Tyypillisenä esimerkkinä voidaan pitää toistuvia lyhytaikaisista pääomaliikkeistä
johtuvia kriisejä, jotka heiluttavat sekä yksittäisiä maita että koko maailmantaloutta. Avaimia tämän ongelman ratkaisemiseen ei ole löytynyt, ei myöskään lääkettä
siihen, miten maailman kasvava köyhyys saataisiin hoidettua. Mutta ehkä vakavin
kysymys liittyy maailman ilmaston muutokseen, jossa näyttää lähes mahdottomalta saavuttaa konsensusta tarvittavista toimenpiteistä.
Kaiken kaikkiaan talouden kasvuarvioissa ei loppujen lopuksi ole pahasti epäonnistuttu. Selkeitä painopisteiden muutoksia on tapahtunut ja on myös asioita, joita
etukäteen ei mitenkään ole osattu ennakoida. Näitä ovat mm. Internet teknologian
puolella, Neuvostoliiton romahdus politiikan puolella ja 1990-luvun alun suuri
lama talouden saralla. Tästä huolimatta monet keskeiset tekijät ja niiden merkitys
on pystytty varsin hyvin arvioimaan. Tämä luo uskoa siihen, että ennakointi on
tärkeää ja suorastaan välttämätöntä tulevaisuuteen varautumiseksi.
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1.4

Globaalitalouden haasteet ja mahdollisuudet

Globaalitalouden viimeaikaiset muutokset
Globaalissa taloudessa on tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana
nopeita muutoksia. Näitä muutoksia luonnehtivat toisaalta maailman
kokonaisviennin ja tuotannon kehitys sekä toisaalta maailman eri
alueiden osuus kokonaisviennistä. Vuodesta 1985 vuoteen 2005 maailman viennin volyymi on kasvanut noin kolminkertaiseksi samaan
aikaan kuin tuotanto on kasvanut vain puolella. Kiinan vienti kasvoi
20 vuodessa volyymiltaan yli kymmenkertaiseksi. Kehitykseen liittyi huikea suorien investointien kasvu. Suorat investoinnit maailmassa lisääntyivät noin seitsenkertaisiksi vuodesta 1992 vuoteen 2000,
minkä jälkeen ne tosin muutamassa vuodessa jälleen supistuivat
puoleen. Suurin osa investoinneista maan rajojen ulkopuolelle kohdistui kehittyneestä maasta toiseen kehittyneeseen maahan. Nopeinta ulkomaisten sijoitusten kasvu oli kuitenkin Kiinassa. Yhdysvallat
on nykyisin bruttokansantuotteella mitaten maailman ylivoimaisesti
suurin kansakunta. Nykyisten kasvutrendien vallitessa Kiinan BKT
ohittaisi kuitenkin suuruudeltaan Yhdysvaltojen BKT:n noin vuonna
2050. Myös Intiassa on havaittu voimakkaan taloudellisen kasvun
merkkejä. Kiinan ja Intian taloudellinen nousu on historiallisesti erilainen kuin esimerkiksi Japanin tai Kaakkois-Aasian maiden nousu,
erityisesti siksi, että nämä maat ovat väkiluvultaan poikkeuksellisen
suuria. Yhdessä Kiina ja Intia muodostavat yli kolmanneksen koko
maailman väestöstä.
Maailmantalouden voimakas kasvu on auttanut monia kasvua ja maailmanmarkkinoiden vapautumista hyödyntämään pystyneitä köyhiä
maita irtaantumaan pitkäaikaisesta alikehittyneisyydestä ja köyhyyden tilasta. Näin ollen globalisaatioon liittyy paljon positiivisia ilmiöitä. Samalla kuitenkin monet toiminnot kehittyneissä maissa tulevat
kannattamattomiksi, mikä aiheuttaa tarvetta talouden rakenteiden
muuttamiseen, tuotannon lopettamisia ja saa aikaan työttömyyden
ainakin tilapäistä kasvua. Globalisaatiossa on siis hyötyjiä ja häviäjiä. Olennaista pitkän ajan kehityksen arvioinnissa onkin se, miten
pysyviksi rakennemuutosten tappiot muodostuvat. Tappioita voidaan
periaatteessa myös korvata kompensaatioilla, mutta tapahtuuko näin
todella, on myös erikseen arvioitava. Ratkaisevaa on kuitenkin maan
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kyky sopeutua rakennemuutoksiin, kyky luoda uutta menetetyn tuotannon tilalle.
Viimeaikaiseen globalisaatiokehitykseen on liittynyt ulkomaankaupan esteiden vähentäminen, pääomien liikkeiden, mukaan lukien suorien sijoitusten (yritysostojen) lisääntyminen ja teknologinen muutos
(erityisesti telekommunikaatiossa)), joka on helpottanut globalisaatiota. Kansainvälisen kaupan näkökulmasta globalisaatio merkitsee
maailmankaupan esteiden poistumista. Äärimmilleen vietynä tämä
merkitsisi koko maailman kattavan vapaakauppa-alueen muodostumista.
Kaupan esteiden väheneminen tapahtuu periaatteessa vapaakauppasopimusten, regionaalisten tai globaalisten kauppasopimusten puitteissa. Vapaakauppasopimukset ovat usein bilateraalisia järjestelyjä.
Regionaaliset sopimukset perustuvat usein tulliliittojärjestelyihin.
Tässä mielessä Euroopan unioni on keskeinen esimerkki regionalismista. Globaalisista maailmankaupan järjestelyistä vastaa puolestaan
WTO. Kaupan vapauttaminen on pääpainotteisesti ollut tulliesteiden
poistamista, mutta nämä ovat vain osa kaupan esteistä. Tulleihin liittymättömien kaupan esteiden kirjo on erittäin laaja, ja ne ovat usein
myös vaikeasti havaittavissa.
Vaikka maailmankauppa on jo nykyisin suhteellisen vapaata näkyvistä kaupan esteistä, näkymättömät kaupan esteet sekä alueellinen
integraatio, regionalismi, ovat edelleen jarruna globaalille vapaakaupalle.
Globalisaation seurauksena maiden ja alueiden suhteellinen kilpailukyky on siis jatkuvasti muutospaineiden alaisena. Maan ja alueen
kilpailukyky riippuu viime kädessä siitä, miten hyvin yritykset ja
instituutiot pystyvät näihin uusiin asetelmiin sopeutumaan. Keskeisinä muutostekijöinä ovat pääoman liikkuvuuden kasvu, tavaroiden
ja palvelusten kaupan kasvu kaupan esteiden vähenemisen myötä
sekä maan rajat ylittävien teknologisten innovaatioiden leviäminen.
Pääoman liikkuvuus ei ole kuitenkaan täydellistä, osa pääomasta on
enemmän tai vähemmän lokaalista, paikkaan sidottua.
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Viimeaikaisten muutosten taustalla on monia kehityskulkuja, joista
ilmeisimpiä ovat olleet entisten sosialististen maiden avautuminen
sekä ulkomaankaupan tariffien puoliintuminen 1990-luvun alusta.
Vaikeampaa on päätellä, mikä osuus kehityksessä on ollut teknologian kehityksellä. Erityisesti vuoden 2000 jälkeen Internetin käyttö
on rajusti lisääntynyt Aasian maissa. Kiinassa oli vuoden 2005 alussa noin 94 miljoonaa Internetin käyttäjää kun heitä vuonna 2000 oli
22,5 miljoonaa. Vielä nopeampaa kasvu on ollut Intiassa. Kun vuonna 2000 maassa oli vain 5 miljoonaa Internetin käyttäjää, lukumäärä
oli kasvanut jo 39,2 miljoonaan vuoden 2005 alussa. Toki osuudet
väestöstä olivat vielä kaukana kehittyneiden maiden vastaavista. Kiinassa osuus vuonna 2005 oli 7,3 % väestöstä ja Intiassa vain 3,6 %
(www.internetworldstats.com).
Globalisaatio vai regionalismi?
Maailman talous voi siis kehittyä WTO-keskeisesti globalisaatiota
suosivaksi tai sitten alueelliset integraatiopyrkimykset eli regionalismi (EU, NAFTA, ASEAN) voimistuvat. Tärkeä kysmys on, miten
nämä ilmiöt muokkaavat maailmantaloutta. Eroavatko näiden kehitysvaihtoehtojen tulokset toisistaan?
Keskeinen regionalismiin liitetty huoli on se, että alueelliset sopimukset luovat esteen globaalille maailmankaupan vapauttamiselle,
koska alueellisilla kauppablokeilla ei ole kannusteita avata ulkorajojaan. Toisaalta alueellisten sopimusten syveneminen ja laajeneminen voi synnyttää ulkopuolisissa maissa halukkuuden liittyä mukaan,
mikä saattaa levittää alueellista integroitumista kohti globaalia vapaakauppaa. Teemaa on tutkittu uuden regionalismin aikana erittäin
runsaasti. Tutkimuskirjallisuudessa ei ole kuitenkaan yksiselitteistä
vastausta, ovatko alueelliset järjestelyt globaalin vapaakaupan estäjiä
vai rakennuspalikoita.
Mika Widgrén ja Pekka Sulamaa pyrkivät artikkelissaan vastaamaan
kysymykseen tarkastelemalla maailmankaupan vapautumisen taloudellisia vaikutuksia vertaamalla keskenään globaalia vapaakauppaa
ja alueelliseen integraatioon (regionalismiin) perustuvaa kehitystä.
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MAAILMANKAUPPAA SÄÄTELEVÄT SOPIMUKSET
Alueelliset integraatiosopimukset voidaan luokitella niiden kattavuuden mukaan.
Jos pidetään vastavuoroisuutta kriteerinä, vapaakauppasopimukset tai -alueet ovat
regionalismin löyhin muoto. Vielä löyhempää integraatiota edustavat niin sanotut
preferenssijärjestelyt. Ne ovat usein yksipuolisia eivätkä kata koko kauppaa tai
eivät vapauta kauppaa kokonaan. Esimerkkejä preferenssijärjestelyistä ovat EU:n
Lomé- ja Maghreb-sopimukset.
Käytännössä lähes kaikki alueelliset kauppajärjestelyt ovat vapaakauppasopimuksia tai -alueita. Tiiviimpi integraation muoto on tulliliitto, joka edellyttää siihen
osallistuvilta mailta yhteistä kauppapolitiikkaa suhteessa ulkopuolisiin maihin.
Tulliliitto luo samalla tarpeen myös ylikansallisille päätöksentekoinstituutioille.
EU on tunnetuin tulliliitto maailmankaupassa. WTO:n edeltäjän kauppa- ja tullijärjestö GATTin artikla XXIV mahdollistaa tulliliittojen ja vapaakauppa-alueiden
muodostamisen. Tulliliittojen ja vapaakauppa-alueiden lukumäärä ja merkitys onkin kasvanut GATTin vuonna 1947 tapahtuneen perustamisen jälkeen. Niin sanottu ensimmäisen regionalismin vaihe osui 1950- ja 1960-luvulle, jolloin muodostettiin muun muassa EEC ja EFTA. EU:n sisämarkkinaohjelmasta käynnistynyttä
1980-luvun puolivälin jälkeistä aikaa on usein kutsuttu toiseksi tai uudeksi regionalismiksi. Tänä aikana EU-integraatio on laajentunut ja syventynyt ja alueelliset
kauppasopimukset ovat levinneet voimakkaasti myös muille mantereille. Uudelle
regionalismille on myös tyypillistä, että olemassa olevat kauppablokit laajenevat
ja samalla uudet jäsenmaat ovat käyneet läpi talousreformin. Regionalismipyrkimysten voimaa osoittaa se, että vuosien 1990–1994 välillä GATTin piirissä muodostettiin peräti 33 erilaista alueellista kauppasopimusta. Ne ovat kuitenkin kaikki
luonteeltaan paljon löyhempiä kuin Euroopan unioni. EU on maailman tiivein alueellinen integraatiojärjestely. EU:ssa on tulliliiton lisäksi vapautettu tuotannontekijäliikkeet, purettu – ainakin periaatteessa – näkymättömät kaupan esteet ja muodostettu rahaliitto.
Formaalit vapaakauppasopimukset ovat olleet huomattavasti harvinaisempia Aasiassa. Kaakkois-Aasian maiden järjestö ASEAN on niistä tunnetuin esimerkki.
Myös latinalaisessa Amerikassa on vireillä alueellisia integraatiojärjestelyjä, kuten
Mercosur Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn kesken.
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Tutkijat selvittävät maailmankaupan vapautumisen taloudellisia
vaikutuksia vertaamalla keskenään globaaliin vapaakauppaan ja
alueelliseen integraatioon (regionalismiin) perustuvia kehityskulkuja. Tarkastelun kohteena on joko kaksi- tai kolminapainen maailmantalous, joissa toimivat kolme keskeistä kauppablokkia: EU, NAFTA
ja Aasian vapaakauppa-alue siten, että jälkimmäiset mahdollisesti yhdistyvät yhdeksi vapaakauppa-alueeksi. Tutkimuksessa on käytetty
kansainvälisen talouden numeerista GTAP-tasapainomallia (Global
Trade Analysis Project), jota on maailmalla sovellettu laajalti muun
muassa erilaisten kansainvälistä kauppaa koskevien kysymysten tarkasteluun. Analyysissa maailmantalous on jaettu 16 maahan ja alueeseen. Tarkastelun pääpaino on Aasiassa ja Euroopan unionissa.
Mallilaskelmien tulokset osoittavat, että globaali vapaakauppa lisää
kaikkien tarkasteltavien maiden ja alueiden taloudellista hyvinvointia
suhteessa kolminapaiseen maailmantalouteen. Tuloksien perusteella
globaali vapaakauppa ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkien maiden
ja alueiden kannalta paras tarkastelluista vaihtoehdoista. Suurimmat
voittajat globaalissa vapaakaupassa ovat Aasian maat (pl. Australia ja
Uusi-Seelanti), Brasilia ja eräät muut maat. Jo nykyisinkin integroituneet alueet EU, NAFTA ja ANZCERTA (Australian ja Uuden-Seelannin vapaakauppa-alue) sekä Japani eivät hyödy globaalista vapaakaupasta läheskään yhtä paljon verrattuna nykytilanteeseen.
Vapaakauppa muuttaa maailman tuotantorakennetta. Toimialatasolla
maailman tuotannon rakenne keskittyy alueellisesti erityisesti maataloudessa, tekstiili-, paperi- ja autoteollisuudessa sekä energiasektorilla. Toimialatasolla simuloidut tulokset kertovat selkeästi myös
sen, että Suomen suhteellisen edun toimialat (paperi-, metallituote- ja
elektroniikkateollisuus) näyttävät menestyvän tuotantomielessä paremmin aidosti globaalissa vapaakaupassa kuin alueellisessa integraatiossa.
Maailmantalouden muutosvoimat
Maailmantalouden muutostrendejä hieman pidemmällä aikavälillä tarkastellaan Osmo Kuusen ja Leena Kerkelän artikkelissa, jossa
pyritään yhdistämään toisaalta viimeisintä tietoa muutamista globalisaatiokehityksen muutosta ennakoivista heikoista tulevaisuus15
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signaaleista ja toisaalta tietoa sellaisista taloudellisen kehityksen
rakenteellisista piirteistä, joiden voi olettaa säilyvän varsin vakaina.
Selvityksen kohteena on Kiinan kasvava energian kysyntä, geeniteknologian hyväksi käyttö kehitysmaiden ruokatuotannossa sekä Intian
IT-sektorin kasvu.
Artikkelissa pohditaan edellä mainittuja kolmea maailmantalouteen
kasvavasti vaikuttavaa kehityskulkua niinikään GTAP-mallin avulla. Näistä ensimmäisessä keskitytään ennen kaikkea Kiinan talouskasvun mukanaan tuoman energian kysynnän kasvun vaikutuksiin
ja pohditaan, voiko energian kulutuksen trendinomainen kasvu Kiinassa jatkua ja millä ehdoilla. Toisen skenaarion lähtökohtana ovat
toisaalta kasvigeenitekniikan viimeaikaisten läpimurtojen vaikutus
maataloustuotantoon erityisesti kehitysmaissa, toisaalta erityisesti
EU-kansalaisten kielteiset asenteet kasvigeenitekniikan käyttöön.
Skenaariossa oletetaan, että kasvigeenitekniikan laajamittainen käyttöönotto vuoden 2008 jälkeen nostaa voimakkaasti tuottavuutta Intiassa ja Kiinassa mutta ei lainkaan Euroopassa, joka ei myöskään
hyödy epäsuorasti tuottavuuden noususta, koska se ei salli halvemman geenimuunnellun viljan tuloa markkinoilleen. Kolmannessa
skenaariossa lähtökohtana on vuoden 2000 vaiheille ajoittunut käänne, jossa kymmeniä vuosia jatkunut työvoiman nopea lisääntyminen
tietointensiivisissä yrityspalveluissa vanhoissa OECD-maissa taittui.
Samoihin aikoihin alkoi Internetin ja puhelinyhteyksien aktiiviseen
käyttöön perustuvien palvelujen voimakas kasvu Kiinassa ja varsinkin Intiassa, jossa liike-elämän palvelujen vienti voisi jopa viisinkertaistua kymmenessä vuodessa. Intia olisi luonnollisesti suuri hyötyjä tällaisesta muutoksesta. Muulle maailmalle siirtymä aiheuttaisi
keskimäärin noin 0,2 %:n BKT-tappion, mutta ottaen huomioon tuotannon tehostumisen vaikutukset hyvinvointivaikutukset globaalilla
tasolla olisivat kuitenkin positiivisia.
Globaalitalouden analyyseistä nousee eräitä Suomen kannalta keskeisiä johtopäätöksiä. Koska vapaakauppa näyttää edistävän Suomen
vahvojen vientialojen menestystä, Suomen kannattaa kehittää näitä
suhteellisen edun alojaan mm. huolehtimalla tuottavuuden kasvusta sekä edistää maailmankaupan vapautumista. Kiinan talouskasvu
näyttää vaikuttavan maailmantalouteen esimerkiksi energiankulutuksen kautta, mutta toisaalta maan pyrkimykset ratkaista energia- ja ym16
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päristöongelmansa vaikuttavat paitsi taloudelliseen kasvuun maassa
myös sen ulkomaankauppaan ja voi avata lupaavia vientimahdollisuuksia myös suomalaiselle energia- ja ympäristöteknologialle. Mielenkiintoinen tulos laskelmista on myös se, ettei tietointensiivisten
palvelujen tuotannon kasvu Aasiassa aiheuta suurta tuotannon laskua
vanhoissa OECD-maissa.

1.5

Kestävän kasvun sosiaaliset haasteet

Kestävän kasvun suurimmat sosiaaliset haasteet liittyvät Suomessa
väestön ikääntymiseen. Tällä hetkellä työikäisiä on paljon lapsiin
ja eläkeikäisiin verrattuna. Väestön rakenne Suomessa on kuitenkin muuttumassa poikkeuksellisen voimakkaasti 2010-luvulla. Kun
1940-luvun lopulla syntyneet ns. suuret ikäluokat lähitulevaisuudessa saavuttavat eläkeiän ja alkavat poistua työelämästä, eläkeikäisten
määrä tulee kohoamaan merkittävästi. Samalla työikäisten määrä
alkaa supistua. Tämä prosessi on jo alkanut. Suomen väestökehitys on siis taitekohdassa. Tämä muutos vähentää työpanosta ja lisää
eläkkeiden ja hoivan varassa olevaa väestöä. Ikärakenteen muutos
aiheuttaa julkisen talouden kestävyydelle suuria ja ennen kokemattomia haasteita. Väestön keskimääräinen elinikä on myös jatkuvasti
pidentynyt. Ei ole nähtävissä syytä, miksi tämä eliniän piteneminen
tulevaisuudessa pysähtyisi. Näin keskimääräinen eläkkeellä olo on
kasvamassa, mikä lisää eläkemenoja.
Ikääntymisen julkistaloudelliset vaikutukset
Kirjassamme Pekka Parkkisen ja Maija-Liisa Järviön artikkelissa tarkastellaan väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvia taloudellisia
vaikutuksia toisaalta työvoimaan ja toisaalta talouden ikäriippuviin
menoihin. Ikäriippuvista menoista tarkastellaan erityisesti hoivamenoja mutta myös koulutusmenoja sekä eläkkeitä.
Menojen kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti työllisyyden ja tuottavuuden kehitys. Artikkelisssa esitetään kaksi Pekka Parkkisen
tutkimuksiin perustuvaa laskelmaa ikäriippuvien hoivamenojen
kehityksestä eri työllisyys- ja tuottavuusskenaarioissa. Reaalisten
hoivamenojen kasvu riippuu varsin selvästi tuottavuuskehityksestä

17

Reino Hjerppe – Juha Honkatukia

mutta myös siitä, myöhentääkö väestön terveydentilan paranemisesta
johtuva eliniän piteneminen hoivamenoja. Jos talouskasvu ja tuottavuuden paraneminen jää hitaaksi, julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalimenot voivat jo vuonna 2025 olla kaksinkertaiset vuoteen 2004 verrattuna. Laskelmissa pohditaan myös sitä, miten
vanhojen ikäluokkien terveys- ja hoitopalvelujen tarve kehittyy. On
mahdollista, että vanhusten toimintakyky paranee tulevaisuudessa,
jolloin selvitään entistä pitempään ilman hoitoja.
Koulutusmenojen kehityksestä artikkelissa esitetään Järviön tutkimukseen perustuva arvio. Ennusteen perusteella koulutusmenojen
bruttokansantuoteosuuden laskisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä
jonkin verran. Eläkemenojen taas arvioidaan kasvavan 2030-luvulle
asti, jonka jälkeen menojen bruttokansantuoteosuus hieman vähenee pääasiassa kansaneläkemenojen osuuden pienenemisen vuoksi.
Korkeimmillaan kokonaiseläkemenojen arvioidaan nousevan yli 15
prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koulutusmenojen arvioitu lasku ei kuitenkaan läheskään vastaa suuruudeltaan eläke- ja
hoivamenojen kasvua, joten kokonaismenot suhteessa BKT:hen mitä
todennäköisimmin selvästi kasvavat.
Ikääntyminen koettelee erityisesti aluerakennetta
Tulevaa väestörakenteen kehitystä käsitellään usein koko maan ongelmana, mutta asialla on myös alueellinen puoli. Pekka Sulamaan
ja Satu Nivalaisen artikkelissa esitellään maakuntien väestökehitystä
vuoteen 2030 ulottuvien väestöskenaarioiden avulla. Ikääntyminen
koskettaa eri alueita hyvin eri tavalla ja alueiden välillä tulee olemaan suuria eroja. Väestön ikärakenne vaikuttaa esimerkiksi alueen
tulotasoon ja palvelutarpeisiin.
Vaikka Suomen kokonaisväestön kehitys on pitkällä aikavälillä epävarmaa, varmaa on, että eläkeikäisen väestön määrä kasvaa lähivuosikymmeninä kaikilla alueilla, kun suuret ikäluokat alkavat siirtyä
eläkkeelle. Ikääntyneiden määrän kasvaessa väestön ikärakenne
painottuu koko ajan vahvemmin vanhempien ikäryhmien suuntaan.
Vuonna 2030 reilu neljännes suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta.
Alueellinen vaihtelu ikääntymisen vauhdissa on suurta ja tulevina
vuosina ikärakenteiden alue-erot kasvavat.
18
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Väestöskenaarioiden perusteella tehdyt laskelmat alueiden hoivamenojen kehityksestä vuoteen 2030 osoittavat, että hoivamenot kasvavat kaikilla alueilla, eniten kuitenkin väestöltään kasvavilla alueilla,
kuten Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Muuttotappiomaakunnissa (esim. Kainuu ja Lappi) hoivamenojen kasvu on
selvästi maltillisempaa. Supistuvan väestön alueilla palvelujen rahoitus ja organisointi on kuitenkin tulevaisuudessa selvästi vaikeampaa
työikäisten veronmaksajien vähenemisen myötä. Muita ikärakennetta ja ikäriippuvia menoja tarkastelevien artikkeleiden tärkeitä johtopäätöksiä on, että keskeinen ikäriippuvien menojen kehitykseen vaikuttava tekijä on tuottavuuskehitys palvelusektoreilla. Epäsuorasti
tuottavuuskehityksellä on vaikutusta myös työvoiman riittävyyteen.
Mikäli tuottavuus kehittyy hitaasti palvelusektoreilla, vaatii kasvaviin palvelutarpeisiin vastaaminen enemmän työvoimaa.
JULKINEN VELKA JA KASVUN KESTÄVYYS
Julkisen talouden velkaantumista pidetään helposti kestävää kehitystä uhkaavana
tekijänä. Tämä käsitys on kuitenkin väärä tai vähintään liian yksioikoinen. Itse
asiassa kestävä kehitys edellyttää, että julkisella sektorilla on jonkin verran velkaa.
Julkista velkaa ei tarvitse maksaa koskaan kokonaan pois, vaan sitä voidaan aina
tarvittaessa uusia. Kysymys onkin siitä, miten suuri julkisen velan tulisi olla, jotta
kestävä kehitys olisi vakaalla pohjalla. Liian suuri velka on tietenkin uhka kestävälle julkisen talouden ja koko kansantaloudenkin kehitykselle.
Julkisen talouden kannalta julkista velkaa voidaan tarvita tai sitä on järkevää käyttää kolmeen tarkoitukseen:
-

poikkeuksellisten tilapäisten menojen rahoittamiseen (onnettomuudet, poikkeuksellisten taloudellisten ja muiden kriisitilanteiden hoito tai niihin valmistautuminen tms.)

-

julkisten investointien rahoittamiseen

-

suhdannevaihtelujen eli verotulojen suhdanneluonteisten vaihtelujen tasoittamiseen.

Näistä kaksi ensiksi mainittua motiivia ovat tärkeitä myös kuntatalouden kannalta.
Kolmatta perustetta on yleensä pidetty kuitenkin lähinnä valtiovallalle kuuluvana
asiana.
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Julkista velkaa tarvitaan myös rahapolitiikan harjoittamiseen sekä rahoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan turvaamiseen. Valtion velkapaperit lisäävät rahoitusmarkkinoilla sijoitusmahdollisuuksia, mikä voi parantaa resurssien käytön tehokkuutta kansantaloudessa. Valtio voi tarjoamalla erilaisia lainapapereita tyydyttää
erilaisia kotitalouksien ja yritysten sijoitus- ja säästämistarpeita. Julkiset velkapaperit ovat yleensä riskittömiä ja tarjoavat muille toimijoille vertailukohteita rahoitusmarkkinoilla arvopapereiden arvioimiseksi sijoituskohteiden valintaa varten.
Näin ollen on hyvä, että liikkeellä on jatkuvasti riittävästi valtion velkapapereita
eikä valtio pyri kokonaan kuolettamaan velkaansa.
Myös rahapolitiikan harjoittaminen helpottuu, jos liikkeellä on riittävästi valtion
velkapapereita. Keskuspankki voi huolehtia markkinoiden maksuvalmiuden kehityksestä ostamalla ja myymällä valtion velkasitoumuksia.
Yllä mainittujen kolmen peruskriteerin käyttäminen ei kuitenkaan ole käytännössä
ongelmatonta. Ensinnäkään ei ole lainkaan selkeää määritelmää sille, mitkä ovat
poikkeuksellisia tai ”ylimääräisiä” menoja, jotka vaatisivat velkarahoitusta. Toiseksi julkisten investointien määrittely ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi koulutus- ja terveysmenoissa on paljon pitkävaikutteisia, investointiluonteisia menoja.
Toisaalta esimerkiksi tavallisissa kiinteissä investoinneissa kuten infrastruktuurimenoissa voi olla sellaisia, joiden tuotto voi jäädä hyvinkin vaatimattomaksi tai
jopa negatiiviseksi. Ei myöskään ole yksinkertaista päätellä, milloin verotulojen
vaihtelut ovat peräisin suhdanneluonteisista ja milloin pysyvämmistä talouden peruskasvuun liittyvistä vaihteluista.
Julkista velkaa analysoitaessa on otettava lisäksi huomioon se, että julkinen velka
vaikuttaa koko kansantalouden toimintaan, kuten kasvuun, inflaatioon ja yleisiin
kehitysmahdollisuuksiin. Näiden vaikutusten huomioon ottaminen on talouspolitiikassa hyvin keskeistä. Julkisen velan kehitykseen vaikuttavat myös suoraan poliittiset olosuhteet, kuten puolueiden pyrkimys valtaan ja vallassa pysymiseen sekä
poliittisen järjestelmän ja instituutioiden rakenne.
Väestön ikääntymisen aiheuttama velkaantuminen voi aiheuttaa julkisen talouden
kestävyysongelman. Ikääntyminen on kuitenkin pitkäkestoinen ilmiö eikä sitä voida lukea kuuluvaksi mihinkään yllä mainituista kolmesta julkisen velan perustana
olevasta ilmiökokonaisuudesta. Siksi julkisten menojen lisääntyminen ikääntymisen seurauksena aiheuttaa julkisen talouden kestävyyteen ongelman, jonka ratkaiseminen edellyttää eri vaihtoehtojen selvittämistä ja analysointia.
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1.6

Kestävä ympäristö

Ilmastopolitiikan haasteet ja mahdollisuudet
Ympäristökysymyksiä voidaan hoitaa joko säätelyä tai taloudellisia
ohjauskeinoja lisäämällä. Taloudellisista ohjauskeinoista käytössä on
mm. veroja ja päästöoikeuksien kauppa. Näiden ohella kuitenkin entistä ympäristöystävällisemmän teknologian kehittäminen on pitkällä
aikavälillä tärkeä ja varteenotettava mahdollisuus. Jo nykyisin tunnetaan runsaasti uusia erilaisia mahdollisuuksia tuottaa energiaa pienemmillä ilmastokaasupäästöillä. Ratkaisevaa näiden teknologioiden
kannalta on se, milloin niitä kannattaa ottaa käyttöön.
Ympäristöpolitiikan haasteista keskeisimmäksi on viime vuosina
noussut ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen sopeutuminen. Nykyteknologialla ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä. YK:n ilmastosopimuksen
tavoitteena on stabiloida kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehään
kestävän kehityksen turvaamiseksi. Ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirjassa määritellään sitovat päästötavoitteet ilmastosopimuksen
päämäärän toteuttamiseksi. EU-maiden vähennystavoite on Kioton
pöytäkirjan mukaan 8 prosenttia vuoden 1990 kasvihuonekaasujen
tasosta. Kioton pöytäkirjan mukaiset tavoitteet ovat kuitenkin riittämättömiä ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta ja siksi paine
kasvihuonekaasupäästöjen selvempään rajoittamiseen vuoden 2012
jälkeen lisääntynee jo lähivuosina. Siten on odotettavissa, että lähivuosikymmeninä kasvihuonekaasupäästöjä on onnistuttava supistamaan edelleen. Kioton sopimuksen päästöjen rajoittamistavoitteet
muodostavat suuren haasteen ilmastopolitiikalle ja talouspolitiikalle.
Suomenkin olisi löydettävä kestävä pitkän tähtäyksen ilmastostrategia, joka pitäisi päästöt alenevalla uralla jatkuvasti huolimatta samanaikaisesta talouden kasvusta.
Energian tuotanto on keskeisessä asemassa kasvihuoneilmiön syntymisessä. Periaatteessa tänä päivänä jo tunnetaan lukuisa erilaisia
tekniikoita, joissa päästöjä joko ei synny tai ne ovat olennaisesti vähäisempiä kuin nykyisissä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvissa
tuotantomuodoissa. Ongelmana on lähinnä se, että monet vaihtoehtoisista energian tuotantomuodoista eivät ole nykyteknologialla kus21
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tannustehokkaita tai kannattavia käyttää. Olisi siksi tarvetta kehittää
vaihtoehtoisia teknologioita niin, että niistä tulisi vähitellen kustannustehokkaita. Taloudellisten ohjauskeinojen käytöllä pyritään myös
kiihdyttämään uusien teknologioiden kehittelyä ja hyväksi käyttöä.
Ideana on tässä se, että lisäämällä kasvihuonekaasupäästöjä sisältävien energian tuotantomuotojen kustannuksia päästöveroilla tai päästökaupalla syntyy taloudellisia kannustimia ottaa käyttöön vaihtoehtoisia ja puhtaampia energian tuotantomuotoja.
Ilmastopolitiikkaan liittyy kansainvälisellä tasolla huomattavia poliittisia ongelmia. Ilmasto on kaikkien maiden käytössä oleva ns.
globaalinen julkishyödyke. Ongelmana on kuitenkin se, että ei ole
mitään itsestään selvää tapaa jakaa kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kustannuksia tasapuolisesti eri maiden kesken. Siksi maat
voivat strategisesti pyrkiä välttämään omia kustannuksia odottaen,
että muut maat huolehtivat päästöjen vähenemisestä. Maailmassa ei
ole kuitenkaan sellaista poliittista järjestelmää, jolla olisi valtuuksia
ratkoa tällaisia ongelmia, ja siksi asioista pyritään sopimaan neuvotteluilla. Tällä hetkellä useat tärkeät maat kuten Yhdysvallat ja Kiina
eivät ole mukana sopimuskumppaneina, mikä voimakkaasti vaikuttaa sopimusten uskottavuuteen ja ylläpitää epävarmuutta ilmastopolitiikan mahdollisuuksista.
Juha Honkatukian kirjoittamassa artikkelissa luodaan katsaus ilmastopolitiikan vaikutusarvioihin ennen kaikkea ohjauskeinojen käytön
kannalta. Aluksi tarkastellaan energiaverotuksen taustaa ja ilmastopolitiikan kautta syntyviä kehittämistarpeita. Seuraavaksi arvioidaan
päästökaupan keskeisiä piirteitä. Lopuksi esitellään energia- ja ilmastopoliittisen strategian tueksi tehtyjä tausta-arvioita päästöjen rajoittamisen vaikutuksista ja ohjauskeinojen käytöstä.
Artikkelissa tarkastellaan ilmastopolitiikan haasteita ennen kaikkea
taloudellisen ohjauksen näkökulmasta. Taloudellisilla ohjauskeinoilla
on keskeinen merkitys ilmastopolitiikan suunnittelulle ja tavoitteenasettelulle, sillä vaikka päästöjen rajoittamisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun ja talouden rakenteisiin, voidaan
vaikutuksia lieventää edistämällä päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuutta. Arvioiden mukaan energiaverojen käyttö päästöjen
rajoittamiseen näyttää selkeästi tehostavan päästöjen rajoittamisen
22

Kestävän kasvun keskeiset haasteet Suomessa vuoteen 2025 mennessä

kustannustehokkuutta ja on siksi perusteltua. Energiaverokertymän
valikoivalla kohdentamisella voidaan vaikuttaa työllisyyteen mutta
vain rajoitetusti, jäähän energiaverojen kertymä pieneksi verrattuna
esimerkiksi tuloverokertymään.
Keskeinen pohdinnan aihe artikkelissa on päästökaupan ja muiden
ohjauskeinojen yhteensovittaminen. Ilmastopolitiikan kustannustehokkuuden kannalta verotus ei ole tarpeen eikä välttämättä suotavaakaan päästökaupan yhteydessä, mutta toisaalta energiaverotuksella
on ollut muitakin kuin ilmastopoliittisia tavoitteita. Onkin selvää,
että jos veroja sovelletaan, ne ohjaavat energiantuotannon rakennetta
eri suuntaan kuin pelkkä päästökauppa tekisi. Esimerkiksi puun käyttö tulisi suhteellisesti kannattavammaksi, mikäli päästökauppatoimialoilla sovellettaisiin polttoaineveroja. Tällöin kuitenkin päästöjen
rajoittamisen kustannukset kasvaisivat.
Ilmastopolitiikan uusimpana haasteena on päästökaupan ja muiden
joustomekanismien yhteensovittaminen. Keskeisiä kysymyksiä tässä
yhteydessä on valtion rooli. Luvussa arvioidaan eräitä konkreettisia
vaihtoehtoja valtion osallistumiselle. Arvioiden mukaan valtion osallistuminen ei vielä vuosina 2008–2012 vaikuttaisi ilmastopolitiikan
kokonaistaloudellisiin kustannuksiin kovinkaan paljon. Pitemmällä
tähtäimellä, vuonna 2025, voimakkaat päästöjen vähennystoimet
nostaisivat kuitenkin kansantaloudellisia kustannuksia selvästi, mutta valtio voi niihin vaikuttaa osallistumalla hankemekanismien avulla
päästöjen rajoittamiseen.
Kestävä kulutus
Kestävän kehityksen haasteet ulottuvat ilmastonmuutoksen torjumisen ja energiankäytön lisäksi monelle muullekin yhteiskunnan alueelle. Viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota kestävään kulutukseen hyvin laajasti ymmärrettynä. Tutkimuksissa on tarkasteltu kulutuksen ja ajankäytön välisiä yhteyksiä, toimitusketjujen merkitystä
kulutukselle ja esimerkiksi asumisen, kulutustottumusten ja liikenteen välisiä yhteyksiä. Kestävän kehityksen kanssa sopusoinnussa
olevan kestävän kulutuksen kenttä on siis hyvin laaja ja sen parissa
joudutaan tutkimaan hyvin monien politiikan osa-alueiden yhteisvaikutuksia.

23

Reino Hjerppe – Juha Honkatukia

Adriaan Perrelsin artikkelissa tuodaan esille laajan kestävää kulutusta tutkivan hankkeen viimeisimpiä tuloksia. Artikkelissa luodaan
katsaus paitsi kestävän kulutuksen teoriaan myös kulutustottumusten
kehitykseen Suomessa viime vuosikymmeninä. Kestävän kulutuksen
haasteita valaistaan 2030-luvulle ulottuvien kulutusskenaarioiden
avulla. Skenaarioissa tarkastellaan väestön ikääntymisen vaikutusta kulutukseen ja pohditaan, kuinka ikääntyminen ja aluekehityksen
yhteisvaikutus voi heijastua kulutukseen. Ilmastopolitiikka korostuu
myös kestävän kulutuksen yhteydessä, ja niinpä asumisella ja aluekehityksellä on vaikutuksia lämmityksen ja liikennetarpeiden kautta energiankulutukseen ja kasvihuonekaasujen päästöihin. Kestävän
kulutuksen tutkimuksen monipuolista tarkastelutapaa kuvaa kuitenkin se, että kun tarkastelu ulotetaan myös vapaa-ajan kulutukseen,
voidaan tuoda esille vaikkapa kaupunkiasumisen yhteys sellaisiin
vapaa-ajan harrastuksiin, jotka vaativat liikennepalvelujen käyttöä.
Luvun johtopäätöksinä korostetaan ikääntymisen, aluepolitiikan ja
liikennepolitiikan merkitystä kestävän kehityksen kanssa sopusointuisten kulutustapojen edistämisessä.

1.7

Talouden rakennemuutos ja tuottavuuden
lisäämisen tarve

Talouskasvun ylläpitäminen kiteytyy pitkällä aikavälillä tuottavuuden kehitykseen. Tuottavuuskehityksessä inhimillinen pääoma on
keskeisessä asemassa ja sen ylläpitämisessä koulutuksella puolestaan
on merkittävä tehtävä. Suomessakin on havaittu positiivinen yhteys
väestön koulutustason ja talouskasvun välillä. Sotien jälkeinen talouskasvu on rakentunut pitkälti koulutetun työvoiman varaan, ja väestön kouluttamiseen on tietoisesti panostettu jo yli 50 vuoden ajan.
Työvoiman laatu on erityisen tärkeää pienelle, korkean teknologian
tuotantoon erikoistuneelle maalle. Suomen erityisolojen vuoksi myös
infrastruktuurilla on talouden kasvuedellytyksille suuri merkitys.
Tuottavuus ja koulutuspolitiikan haasteet
Suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut viime vuosina myös kansainvälistä julkisuutta mm. hyvien oppimistulosten myötä. Samoin
monet OECD:n raportit viittaavat Suomeen koulutuksen mallimaana,
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sillä suomalaisten nuorten koulutustaso on maailmalla huippuluokkaa. Toisaalta koko työikäinen väestö on Suomessa OECD-maiden
keskitasoa heikommin koulutettua. Tämä ristiriita johtuu siitä, että
suomalaisten koulutustaso on noussut erittäin voimakkaasti syntymäkohorteittain viimeisten 30 vuoden aikana. Vuonna 1960 ainoastaan 10 % väestöstä oli saanut jotain perusasteen jälkeistä koulutusta,
kun koulutettujen väestöosuus oli jo 27 % vuoteen 1972 mennessä.
Silti vielä 1970-luvun lopulla suomalaisten keskimääräinen koulutusaste oli huomattavasti muiden Pohjoismaiden tason alapuolella.
Suomessa on investoitu viime vuosikymmeninä voimakkaasti koulutukseen, ja tämä investointi on tuottanut tulosta. Koulutustaso on
edelleen nousussa, sillä hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen saada
koulutettua jopa 70 prosenttia ikäluokasta korkeakoulutasolle.
Sari Pekkalan artikkelissa tarkastellaan väestön koulutustason kasvua
viime vuosisadan aikana ja sitä, kuinka paljon taloudellisia resursseja suomalaisten kouluttamiseen on käytetty viimeisten sadan vuoden aikana. Lisäksi artikkelissa arvioidaan, kuinka aktiivityöikäisen
väestön koulutustaso voisi kehittyä seuraavien 20 vuoden aikana kun
suuret, varsin heikosti koulutetut ikäluokat poistuvat työvoimasta ja
korvautuvat erittäin korkeasti koulutetuilla nuoremmilla ikäluokilla.
Ei kuitenkaan ole selvää, että työvoiman koulutustason jatkuva kasvattaminen nykyisestään johtaisi positiivisiin kasvuvaikutuksiin.
Koulutuksen lisääminen ei todennäköisesti kiihdytä talouskasvua ainakaan niissä maissa, joiden työvoima on jo korkeasti koulutettua.
Suomessa koulutus on ollut merkittävä tekijä taloudellisen kehityksen ja kasvun taustalla toisen maailmansodan jälkeen, jolloin maa
teollistui vauhdilla ja niin teollisuus kuin palvelutkin tarvitsivat koulutettua työvoimaa. On kuitenkin syytä miettiä, kuinka eri koulutusaloilla koulutetun työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat tulevina
vuosikymmeninä.
Artikkelissa pohditaan myös, millaista politiikkaa tarvittaisiin, mikäli työvoiman koulutustasoa kuitenkin edelleen halutaan kasvattaa.
Koulutusinvestoinnin tuotot näyttävät Suomessa vaatimattomilta,
koska koulutettujen ja kouluttamattomien palkkaerot ovat varsin pienet. Koulutus on kuitenkin maksutonta ja lähes kaikki opiskelijat saavat opintotukea. Investointi siis tapahtuu suurelta osin opiskeluaikana
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menetettyjen palkkatulojen kautta. Opintotukijärjestelmän kannustavuutta ei kuitenkaan ole tutkittu toistaiseksi. Mikäli yhä suurempi
osa ikäluokasta halutaan saattaa vähintään keskiasteen koulutuksen
piiriin, on tärkeää selvittää, missä määrin nykyiset järjestelmät voivat
toimia kannusteina ja missä määrin tarvitaan uusia keinoja opiskelijoiden houkutteluun.
Liikenneinfrastruktuuri talouskasvun edistäjänä
Liikenteen merkitys Suomen kansantalouden toiminnalle on suuri.
Suomi on harvaan asuttu, eurooppalaisittain suurehko maa, ja siksi
kuljetusjärjestelmän toimivuudella on moniin muihin maihin verrattuna Suomessa suhteellisesti suurempi merkitys. Liikenteen palveluita tarvitaan, jotta tavaroiden ja palveluiden tuotanto olisi mahdollista.
Liikennejärjestelmän kehittäminen voi olla yksi talouskasvun taustatekijöistä. Liikenne on myös osaltaan mahdollistanut nykyisenkaltaisen, kehittyneen logistiikan ja hajautetun tuotannon.
Reino Hjerppen, Juha Honkatukian ja Sakari Uimosen artikkelissa
pohditaan liikenteen merkitystä kansantaloudelle eri mittareiden valossa. Artikkelissa tarkastellaan liikenteen ja väyläinfrastruktuurin
kehitystä Suomessa ja pohditaan liikenneinfrastruktuurin kehittämistä eri näkökulmista. Artikkelissa esitetään, että liikenneinvestointien
kannattavuudelle ei ole riittävää, että otetaan huomioon vain yksityistaloudelliset hyödyt, jotka seuraavat matka-aikojen alenemisesta
ja matkakustannusten muutoksista. Yhteiskunnallisessa edullisuuslaskennassa tuleekin ottaa huomioon liikenneinvestointien ulkoisvaikutuksista mm. liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kustannukset,
liikenneruuhkat, pakokaasupäästöt ja melu. Sen sijaan hankkeiden
perusteluissa eikä liioin budjetissakaan yleensä ole mainittu kansantaloudellisia kasvu-, tuottavuus- tai tehokkuustavoitteita tai -vaikutuksia. Myös hankkeiden verkostovaikutuksia olisi kyettävä arvioimaan. Tällöin tarkastellaan ensinnäkin tietyntyyppisten liikenneverkkojen, kuten tieverkosto ja rautatieverkosto, sisäisiä kytkentöjä
ja vuorovaikutuksia. Mutta vieläkin vaativampaa liikennepolitiikan
kansantaloudellisen kokonaisvaikutuksen selvittämisen kannalta on
analysoida eri liikennemuotojen vuorovaikutuksia ja kansantaloudellista tuottavuutta kokonaisuutena. Tällaista työtä on Suomessa tehty
toistaiseksi hyvin vähän.
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2.1

Johdanto

Kansainvälisen kaupan näkökulmasta globalisaatio merkitsee maailmankaupan esteiden poistumista. Äärimmilleen vietynä tämä merkitsisi koko maailman kattavan vapaakauppa-alueen muodostumista.
Vaikka maailmankauppa on jo nykyisin suhteellisen vapaata näkyvistä kaupan esteistä, näkymättömät kaupan esteet sekä alueellinen
integraatio, regionalismi, ovat edelleen potentiaalisia esteitä globaalille vapaakaupalle.
Alueelliset integraatiosopimukset voidaan luokitella niiden kattavuuden mukaan. Jos pidetään vastavuoroisuutta kriteerinä, vapaakauppasopimukset tai -alueet ovat regionalismin löyhin muoto.1 Käytännössä lähes kaikki alueelliset kauppajärjestelyt ovat vapaakauppasopimuksia tai -alueita. Tiiviimpi integraation muoto on tulliliitto, joka
edellyttää siihen osallistuvilta mailta yhteistä kauppapolitiikkaa suhteessa ulkopuolisiin maihin. Tulliliitto luo samalla tarpeen myös ylikansallisille päätöksentekoinstituutioille. EU on tunnetuin tulliliitto maailmankaupassa. Tätä tiiviimpiä integraatiojärjestelyjä, joissa
vapautetaan tuotannontekijäliikkeet, puretaan näkymättömät kaupan
esteet tai muodostetaan rahaliitto, ei EU:n lisäksi maailmankaupassa ole.

1 Vielä löyhempää integraatiota edustavat niin sanotut preferenssijärjestelyt. Ne ovat usein
yksipuolisia eivätkä kata koko kauppaa tai eivät vapauta kauppaa kokonaan. Esimerkkejä
preferenssijärjestelyistä ovat EU:n kohdalla Lomé- ja Maghreb-sopimukset.

27

2

Pekka Sulamaa – Mika Widgrén

WTO:n edeltäjän kauppa- ja tullijärjestö GATTin2 artikla XXIV mahdollistaa tulliliittojen ja vapaakauppa-alueiden muodostamisen.3 Tulliliittojen ja vapaakauppa-alueiden lukumäärä ja merkitys onkin kasvanut GATTin vuonna 1947 tapahtuneen perustamisen jälkeen. Niin
sanottu ensimmäisen regionalismin vaihe osui 1950- ja 1960-luvulle,
jolloin muodostettiin muun muassa EEC ja EFTA. EU:n sisämarkkinaohjelmasta käynnistynyttä 1980-luvun puolivälin jälkeistä aikaa
on usein kutsuttu toiseksi tai uudeksi regionalismiksi. Tänä aikana
EU-integraatio on laajentunut ja syventynyt ja alueelliset kauppasopimukset ovat levinneet voimakkaasti myös muille mantereille. Uudelle regionalismille on myös tyypillistä, että olemassa olevat kauppablokit laajenevat ja samalla uudet jäsenmaat ovat käyneet läpi talousreformin.4 Vuosien 1990 ja1994 välillä GATTin piirissä muodostettiin 33 erilaista alueellista kauppasopimusta.
Formaalit vapaakauppasopimukset ovat olleet huomattavasti harvinaisempia Aasiassa. Kaakkois-Aasian maiden järjestö ASEAN5 on
niistä tunnetuin esimerkki6. Myös latinalaisessa Amerikassa on vireillä alueellisia integraatiojärjestelyjä, kuten Mercosur Brasilian,
Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn kesken.
Keskeinen regionalismiin liitetty huoli on se, että alueelliset sopimukset luovat esteen globaalille maailmankaupan vapauttamiselle
WTO:n piirissä, koska alueellisilla kauppablokeilla ei ole insentiivejä avata ulkorajojaan. Toisaalta alueellisten sopimusten syveneminen
ja laajeneminen synnyttää ulkopuolisissa maissa halukkuuden liittyä
mukaan, mikä saattaa levittää alueellista integroitumista kohti globaalia vapaakauppaa (ks. Baldwin 1995).
Teemaa on tutkittu uuden regionalismin aikana erittäin runsaasti.
Kirjallisuudessa ei ole yksiselitteistä vastausta, ovatko alueelliset jär2 Suomi allekirjoitti Gatt-sopimuksen vuonna 1950.
3 Ehtona alueellisen vapaakauppa-alueen muodostukselle on, että kaupan vapaus koskee
sopimuksen allekirjoittajamaiden koko kauppaa. Tulliliittojen osalta jäsenmaiden kaupan
esteet kolmansiin osapuoliin eivät saa nousta.
4 Kuten esimerkiksi EU:n uudet jäsenmaat.
5 Brunei, Filippiinit, Indonesia, Malesia, Singapore, Thaimaa, Vietnam sekä Laos ja
Burma.
6 Aasian kauppablokeista ks. tarkemmin liite 1.

28

Aasian regionalismi vs. globaali vapaakauppa: simulointitutkimus
taloudellisista vaikutuksista

jestelyt globaalin vapaakaupan estäjiä vai rakennuspalikoita. Edellistä näkemystä edustavat muun muassa Bhagwati (1991), Bhagwati
ja Krueger (1995) ja Bhagvati et al. (1998), jälkimmäistä puolestaan
Summers (1991), Ethier (1998) ja Baldwin (1995, 2004).
Seuraavassa keskitytään tarkastelemaan maailmankaupan vapautumista ja verrataan sitä erityisesti kehityskulkuun, jossa Aasian alueellinen integroituminen jatkuu.7 Lähtökohtatilanteena on nykyhetki,
jossa Euroopan unioni on laajentunut 25 maata kattavaksi talousalueeksi. Varsinaisessa analyysissa pääpaino on Aasian integroitumisella ja sen vaikutuksilla EU-maihin, Aasian maihin ja muuhun maailmaan. Myös NAFTAa käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja skenaarioissa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa Aasian ja Pohjois-Amerikan integraatio tiivistyy.
Kiinan talouden kehitys on keskeinen kysymys tarkasteltaessa Aasiaa osana maailmantaloutta. Tämän vuoksi analyysissa eritellään
omiksi tapauksikseen toisaalta se, että Kiina jättäytyy Aasian integroitumiskehityksen ulkopuolelle, ja toisaalta se, että Kiinan talous
kokee muita maita nopeamman tuottavuuden kasvun. Nämä tarkastelut ovat luonnollisesti puhtaasti spekulatiivisia. Niiden tarkoitus onkin enemmän valottaa Kiinan mahdollisesti eriytyvän talouskehityksen merkitystä.
Seuraavassa jaksossa 2.2 käydään läpi GTAP-malli, jota on käytetty
tarkastelussa. Jaksossa 2.3 esitellään tehdyt kuusi mallisimulointia,
jonka jälkeen jaksossa 2.4 käydään läpi keskeiset tulokset.

2.2

GTAP-malli

Tässä tutkimuksessa on käytetty kansainvälisen talouden numeerista tasapainomallia GTAP, jota on maailmalla sovellettu laajalti muun
muassa erilaisten kansainvälistä kauppaa koskevien kysymysten tarkasteluun ja Suomessa muun muassa EU:n päästökaupan vaikutusten arviointiin. Lyhenne GTAP tulee sanoista Global Trade Analysis
Project.
7 Aasian regionalismin tiivistymisestä ja leviämisestä ks. Baldwin (2005).
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Tässä yhteydessä käytetyn GTAP-mallin tietokanta perustuu vuoden 2001 maailmantaloutta kuvaavaan aineistoon. GTAP-mallissa
on 87 yksittäistä teollisuusmaata ja kehitysmaata. Osa kehitysmaista
on mallissa 12 aluekokonaisuuden muodossa. Kaikki aluetaloudet on
jaettu 57 toimialaan, joista noin puolet on teollisuustoimialoja ja loput alkutuotantoa, rakentamista ja palveluita.
GTAP-malli kehitettiin alun perin maailmankaupan esteiden vaikutusten analysointiin. Malli ja siihen liittyvä maailmanlaajuinen
GTAP-tietokanta on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana kehittynyt laajalti käytetyksi ja hyvin dokumentoiduksi analyysikehikoksi. GTAP-mallin esittely löytyy internetistä osoitteesta http://www.
agecon.purdue.edu/gtap/. 8
GTAP-malli on numeerisesti ratkaistava yleisen tasapainon malli
(Computable General Equilibrium Model, CGE-malli), jossa maiden ja alueiden väliset riippuvuussuhteet muodostuvat bilateraalisten kauppavirtojen kautta. Tällainen yleisen tasapainon malli soveltuu erityisesti talouksien rakenteeseen ja alueiden välisiin kauppavirtoihin vaikuttavien talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten
arviointiin.
Mallin tasapainoratkaisussa kaikki markkinat ovat tasapainossa: kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuria. Kysyntä johdetaan edustavan kuluttajan hyödyn maksimointiehdoista (loppukysyntä) ja yritysten voitonmaksimointiehdoista (välituotekysyntä ja tuotannon peruspanosten kysyntä).
Jokaiseen maahan oletetaan alueellinen kuluttaja, joka kerää kaikki
taloudessa muodostuneet tulot. Alueellinen kuluttaja allokoi tulot vakiobudjettiosuuksin yksityiseen kulutukseen, julkiseen kulutukseen
ja säästöihin. Alueellinen kuluttaja myy tuotannontekijöitä yrityksille
ja saa vastineeksi tuotannontekijätuloja. Julkiset tulot koostuvat yksityisille asetetuista tuloveroista, arvonlisäveroista sekä tuonti- ja/tai
vientiveroista. Alueellisen kuluttajan tulot koostuvat tuotannontekijätulojen ja julkisen sektorin tulojen summasta. Alueellisen kulutta8 Samaiselta sivulta on löydettävissä myös yli 400 GTAP-mallin sovellusta.
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jan oletus mahdollistaa aluekohtaisen hyvinvointivertailun eri politiikkavaihtoehtojen välillä.
Käytetty malliversio on staattinen. Investointihyödykkeen kertymä ei
vaikuta markkinatasapainoon vaan ainoastaan loppukysynnän rakenteeseen. Mallissa oletetaan, että säästöt ohjautuvat eri alueiden välillä
siten, että odotettu pääoman tuotto on sama kaikilla alueilla.
GTAP-mallin perusversiossa oletetaan, että kaikki panos- ja tuotosmarkkinat ovat tasapainossa. Tämä merkitsee, että mallin perussovelluksessa työmarkkinoilla ei esiinny työttömyyttä. Toisin sanoen reaalipalkkataso sopeutuu esimerkiksi kustannussokkiin niin, että kaikilla toimialoilla ja kokonaistalouden tasolla säilyy täystyöllisyys. Mallissa voidaan kiinnittää reaalipalkka, jolloin työmarkkinoiden tasapainoehtoa vastaava slack-muuttuja endogenisoidaan. Tämän slackmuuttujan muutos voidaan tulkita tarvittavan työvoiman kysynnän
muutokseksi, joka takaa työmarkkinoiden tasapainon.
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Alla oleva kaavio esittää GTAP-mallin pääkomponentit:
Alueellinen kuluttaja

Yksityinen
kulutus

Säästöt

Julkinen
kulutus

Kotitalouksien kulutus

Julkinen kulutus
Globaali pankki
Alueellinen
investointi

Julkisen
sektorin
tuonnin arvo

Tuotanto
Yritysten
tuonnin arvo

Viennin
arvo

Muu maailma

Mallissa on kaksi ’globaalia sektoria’: globaali pankki sekä globaali
huolintasektori9. Globaali pankki kerää eri alueiden säästöt ja jakaa
nämä niin, että tuotot tasaantuvat alueiden välillä.
Jokaista tuotantosektoria vastaa yksi homogeeninen tuote. Tuotannossa yhdistetään viittä tuotannontekijää (riippuen tietenkin sovelluksen aggregointitasosta): kahdenlaisia luonnonvaroja, koulutettua sekä kouluttamatonta työvoimaa sekä pääomahyödykettä. Tuontihyödykkeet oletetaan epätäydellisiksi substituuteiksi kotimaisten
vastaavien hyödykkeiden kanssa (Armington-oletus, ks. Armington
1969). GTAP-mallin perusversiossa kaikki energiapanokset sisältyvät välituotekäyttöön eikä fossiilisten polttoaineiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä oteta huomioon.
9 Globaali huolintaliike kuvaa kansainvälisen kauppaan liittyvien vakuutus- ym. kulujen
tuomaa arvonlisäystä, joka kattaa cif- ja fob- vienti- ja tuontihintojen eron.
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Tuotanto Y
Leontief

Arvonlisäys
CES

Luonnon- Työ

varat

Pääoma

Välituotteet
CES

Kotimainen

Tuonti

Alue 1

Alue X

Yllä on kuvattu GTAP-mallin tuotantorakennetta kolmen tuotannontekijän tapauksessa. Oletuksena on, että välituotekäyttö ja primäärituotannontekijät ovat separoituvia eli yritykset valitsevat kustannukset minimoivan primääripanoskombinaation riippumatta välituotteiden hintakehityksestä. Tuotannossa oletetaan lisäksi vakioskaalaoletus (tuotannon taso ei vaikuta panosrakenteeseen), jolloin primääripanosten rakenteeseen vaikuttavat ainoastaan niiden suhteelliset hinnat. Välituotteiden ja primääripanosten separoivuusoletuksesta seuraa, että jokaisen primääripanoksen korvattavuus välituotepanokseen
nähden on yhtä suuri (substituutiojousto on sama).
Separoituvuusoletus on symmetrinen. Tällöin primääripanosten suhteelliset hinnat eivät vaikuta välituoterakenteeseen. Välituotekäytössä tehdään separoituvuusoletus kotimaisten ja tuontipanosten välillä.
Tuontihyödyke on CES-aggregaatti eri maiden/alueiden tuottamista hyödykkeistä, jota vastaava tuontihintaindeksi vaikuttaa välituotekäytön koostumukseen kotimaisen ja tuontihyödykkeen välillä.
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Primääri- ja välituotepanosten kustannusfunktiosta (CES-funktio)
johdetaan panosten kysyntäfunktiot. Panoskysynnän muutos voidaan puolestaan jakaa kahteen eri komponenttiin: substituutiovaikutukseen (joka riippuu panosten substituutiojoustosta ja suhteellisten
hintojen muutoksen suuruudesta) sekä tuotannon muutoksesta johtuvaan vaikutukseen.
Tuotantoteknologiassa on määritelty teknologista kehitystä koskevia
parametreja. Tuotantoteknologian ylimmällä tasolla eli arvonlisä- ja
välituotekomponentin välillä ei oleteta mahdollisuutta korvata niitä
keskenään (ns. Leontief-teknologia). Tällöin näiden kysyntään eivät
vaikuta komponenttien suhteelliset hinnat vaan tuotannon taso.

2.3

Tehdyt simuloinnit

GTAP-mallilla simuloitiin kuusi eri maailmankaupan vapautumisen kehitystä koskevaa skenaariota, joista ensimmäinen itälaajenemisskenaario toimii lähtökohtana muille viidelle. Skenaarioiden tarkoituksena on arvioida Aasian regionalismin vaikutuksia maailmankauppaan ja -talouteen. Simulointien ääripäänä ja myös saatujen tulosten vertailukohtana on globaalin vapaakaupan skenaario.10
GTAP-mallin 57 toimialaa aggregoitiin 14 toimialaksi. Nämä toimialat ovat maa-, riista- ja metsätalous, elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus, elektroniikka ja sähkötuotteiden valmistus, rauta- ja
terästeollisuus, muu metallinjalostusteollisuus, muu tehdasteollisuus,
alkutuotanto, paperi- ja graafinen teollisuus, öljynjalostus, riisituotteet, palvelut, nahka- ja kenkäteollisuus sekä puutavarateollisuus (ks.
tarkemmin liite 2).
Mallin 87 maata tai aluetta aggregoitiin niin ikään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka on esitelty tarkemmin liitteessä 3. Aggregoinnin tuloksena alueita on mallisimuloinneissa 16. Ne ovat Suomi,
10 GTAP-mallin sovelluksista itälaajenemiseen ja Euroopan integraatioon, ks. esim. Liapis
ja Tsigas (1998), Vaittinen (2000, 2004), Baldwin ym. (1997) ja Sulamaa ja Widgrén
(2003, 2004).
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muut EMU-maat, EMUn ulkopuoliset vanhat EU-maat (Iso-Britannia, Ruotsi, Tanska), uudet EU-jäsenmaat, Japani, Intia, Aasian alueellisen yhteistyön liitto (SAARC, pl. Intia), Kiina, Hongkong, Korea ja Taiwan, ASEAN (ks. liite 1), Australia ja Uusi-Seelanti (ANZERTA), Venäjä, NAFTA, Brasilia ja muu maailma.
Tehdyt simuloinnit voidaan kuvata seuraavasti:
1. EU25
Ensimmäisenä tarkasteltiin EU-itälaajenemisen vaikutusta. Tässä simulaatiossa EU:hun liittyvien kymmenen uuden jäsenen osalta poistettiin kaikki tullit EU:n sisäisen kaupan osalta ja lisäksi uusille jäsenille asetettiin EU-maiden mukaiset tulliasteet suhteessa kolmansiin
maihin.
EU-itälaajeneminen oletetaan lähtökohdaksi muihin politiikkasimulaatioihin. Aasia- ja NAFTA-simulaatiot tehdään aineistolla, jossa
oletetaan EU-laajenemisen jo tapahtuneen.
2. ASIA-C FTA
Tässä skenaariossa tarkastellaan Aasian kattavan vapaakauppasopimuksen vaikutusta ilman Kiinan mukanaoloa. Tällöin vapaakauppasopimus kattaa seuraavat alueet: Intia, Japani, RestSaarc (Bangladesh, Sri Lanka, Muu Etelä-Aasia), Hongkong, Korea-Taiwan, ASEAN (Indonesia, Malesia, Filippiinit, Singapore, Thaimaa, Vietnam),
Australia-UusiSeelanti.
3. ASIA FTA
Tämä kattaa samat kuin edellinen paitsi Kiina on nyt mukana.
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4. ASIA-NAFTA
FTA-sopimus joka kattaa Aasian ja NAFTA-maat.
5. CHNprod
Tämä on sama kuin ASIA-vapaakauppaskenaario ASIA FTA, mutta Kiinalle oletetaan 4 %:n kokonaistuottavuuden kertaluonteinen
kasvu.
6. GLOBAL FTA
Tarkastelun referenssinä11 toimii maailman vapaakauppasimulaatio,
jossa kaikkien alueiden ja toimialojen väliset tullit on poistettu.

2.4

Tulokset

Aggregaattivaikutukset
Tarkastellaan aluksi yllä kuvattujen skenaarioiden vaikutusta aggregaattitasolla. Tarkasteltavat muuttujat ovat kokonaistuotanto, vienti,
tuonti ja vaihtosuhde. Taulukossa 1 on esitetty viiden eri skenaarion
vaikutukset BKT:n tasoon (tasosiirtymä). Kuten kaikissa seuraavissa taulukoissa luvut on laskettu verrattuna globaalin maailmankaupan skenaarioon. Negatiiviset luvut kertovat, että esimerkiksi taulukon 1 kokonaistuotanto on tasoltaan alempi kuin se olisi, jos vallitsisi
maailmankaupan täydellinen vapaus, ja positiiviset vastaavasti, että
kokonaistuotanto olisi korkeampi. Jos halutaan tehdä vertailuja nykyhetkeen, vaikutus saadaan laskettua EU25-skenaarion erotuksena
kustakin skenaariosta. Toisin sanoen, jos tietyn skenaarion simuloitu vaikutus on pienempi kuin EU25-sarakkeessa, kyseinen skenaario
pudottaa esimerkiksi tarkasteltavan maan kokonaistuotannon tasoa
erotuksen verran.
11 Globaali vapaakauppa -skenaario toimii vertailukohtana tehdyille simulaatioille,
joskin on muistettava että tässäkin skenaariossa ovat mukana maiden sisäiset vero- ja
subventiorakenteet – vain ulkomaankauppaa koskevat esteet on poistettu – eli kyse ei ole
’täydellisen kilpailun’ referenssistä.
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Taulukosta 1 havaitaan, että laaja Aasian regionalismi merkitsee kokonaistuotannon tasopudotusta kaikkien EU-maiden kannalta. Vaikutukset ovat tosin melko pieniä uusia EU-maita lukuun ottamatta.
Tämä johtuu paljolti siitä, että uusien EU-maiden ulkomaankaupan
suhteellinen etu on melko samanlainen Aasian maiden kanssa (ks.
Widgrén 2004). Erotuksena uusien ja vanhojen EU-maiden välillä on
lisäksi se, että vanhoille jäsenmaille nykytilanne on kokonaistuotantomielessä hieman huonompi kuin globaali vapaakauppa, mutta uusille jäsenmaille se on simulointien valossa kokonaistuotantomielessä
parempi.12 13 Huomattavaa on myös se, että Aasian vapaakaupan vaikutukset Venäjän kokonaistuotantoon ovat erotuksena uusista EUmaista mitättömät. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Aasian maiden tavoin uusissa EU-maissa auto- ja elektroniikkateollisuuden merkitys
on huomattavasti suurempi kuin Venäjällä.
Aasian maiden kannalta laaja vapaakauppa-alue merkitsee kokonaistuotannon tasosiirtymää ylöspäin Intiaa ja Hongkongia lukuun ottamatta. Myös Australian ja Uuden-Seelannin kohdalla vaikutus on
käytännössä nolla. Vaikutus on suurin Korealle ja Taiwanille sekä
SAARC-maille, pl. Intia (Bangladesh, Sri Lanka, muu Etelä-Aasia).
Vaikutus on kohtalainen myös Kiinalle, mutta kuten toinen sarake
osoittaa Kiinan jättäytyminen Aasian vapaakauppa-alueen ulkopuolelle vaikuttaa sen kokonaistuotantoon vain mitättömän vähän. Kaiken kaikkiaan Aasian vapaakauppa-alueen vaikutukset muuhun maailmaan jäävät vähäisiksi uusia EU-maita lukuun ottamatta. Myös Aasian ja NAFTAn välisen vapaakauppa-alueen muodostamisella on
vain mitättömän pieniä vaikutuksia.

12 Huomattakoon, että BKT ei ole varsinainen taloudellisen hyvinvoinnin mittari, vaan
niin sanottu ekvivalentti variaatio (EV). Se on rahamäärä, joka kuluttajalle tulee antaa,
jotta hän saavuttaisi yhtä hyvän kulutustason hintamuutoksen jälkeen kuin ennen sitä.
13 Perusulkomaankauppateorian valossa globaali vapaakauppa on niin sanottu ’firstbest’ -tilanne, jos oletetaan, että kauppaa käyvät maat eivät kykene vaikuttamaan
ulkomaankaupan hintoihin erityisesti omassa tuonnissaan (vaihtosuhteeseen).
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Taulukko 1.

Simuloitujen skenaarioiden vaikutukset eri
alueiden BKT:hen, kokonaistuotannon
kertaluonteinen tasosiirtymä, %
ASIA-C
FTA
-0.130
-0.117
-0.176
-0.105
-0.775
-0.184
-1.969
-1.120
-0.103
-0.860
-0.285

ASIA
FTA
-0.150
-0.124
-0.179
-0.111
-0.747
-0.153
-1.739
-0.719
-0.139
-0.342
-0.254

ASIANAFTA
-0.162
-0.136
-0.191
-0.119
-0.585
-0.144
-1.846
-0.570
-0.022
-0.315
-0.193

CHNprod

EU25

-0.149
-0.124
-0.178
-0.111
-0.748
-0.152
-1.738
3.263
-0.141
-0.332
-0.254

-0.099
-0.085
-0.153
0.808
-0.730
-0.317
-2.233
-1.042
-0.082
-0.935
-0.573

Suomi
Muu EMU
I-B, RU, TA
Uudet EU-maat
Intia
Japani
SAARC (pl. Intia)
Kiina
Hongkong
Korea ja Taiwan
ASEAN
Australia ja
Uusi-Seelanti
Venäjä
NAFTA
Brasilia

-0.050

-0.017

-0.004

-0.015

-0.133

-0.571
-0.044
-0.850

-0.593
-0.049
-0.869

-0.601
-0.031
-0.893

-0.591
-0.049
-0.871

-0.571
-0.040
-0.838

Muu maailma

-0.937

-0.952

-0.968

-0.951

-0.904

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutos suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.

Taulukon 1 toiseksi viimeinen sarake esittää simulointitulokset, kun
oletetaan, että Kiinan tuottavuuskehitys on suotuisampi (4 prosentin
kokonaistuottavuuden kasvu) kuin muissa Aasian maissa. Perusteena
tällaiselle voivat olla esimerkiksi suorat sijoitukset. Kiina oli vuonna
2003 suurin ulkomaisten suorien sijoitusten vastaanottajamaa.
Taulukossa 2 on esitetty vastaavat hyvinvointivaikutukset ekvivalentilla variaatiolla (EV) mitattuna. Johtopäätökset ovat kahta poikkeusta lukuun ottamatta samat kuin kokonaistuotannon perusteella
tehdyt.
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Taulukko 2.

Suomi
Muu EMU
I-B, RU, TA
Uudet EU-maat
Intia
Japani
SAARC (pl.
Intia)
Kiina
Hongkong
Korea ja Taiwan
ASEAN
Australia ja
Uusi-Seelanti
Venäjä
NAFTA
Brasilia
Muu maailma

Simuloitujen skenaarioiden vaikutukset eri alueiden
taloudelliseen hyvinvointiin (EV), milj. USD
ASIA-C
FTA
-299.1
-8395.9
-5434.4
-1156.1
-2478.7
-8911.7

ASIA
FTA
-379.5
-10001.7
-5800.3
-1185.1
-2673.0
-4421.7

ASIANAFTA
-406.2
-12009.7
-6385.7
-1289.2
-1661.1
-1695.8

-3770.6

-3824.4

-7763.8
-3398.7
-8988.3
-2865.4

CHNprod

EU25

-376.2
-9888.1
-5747.7
-1177.0
-2681.1
-3966.5

-224.6
-4980.1
-4353.3
4631.5
-1980.7
-19576.2

-4267.5

-3817.9

-2524.8

-3233.8
-1817.4
-2995.7
-3273.2

-1086.3
-352.5
-815.3
-755.5

29217.7
-1652.0
-2546.4
-3169.3

-5194.7
-4022.7
-11852.1
-5989.8

1476.1

1052.2

1714.4

1082.2

-4712.7

355.1
-6470.9
-6927.7
-17361.2

78.8
-10336.4
-7299.3
-18733.5

26.7
-15513.1
-7697.6
-19993.4

123.1
-10168.9
-7324.6
-18547.8

411.2
-2315.8
-6723.9
-14152.2

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutos suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.

Taulukon 2 merkittävin ero taulukkoon 1 nähden on Venäjä. Kokonaistuotannolla mitattuna globaali vapaakauppa on Venäjän kannalta
parempi vaihtoehto kuin mikään simuloiduista skenaarioista. Ekvivalentilla variaatiolla mitattuna se on puolestaan huonompi vaihtoehto kuin yksikään skenaario. Venäjän kannalta taloudellinen hyvinvointi on skenaarioista korkeimmillaan nykyisessä tilanteessa.14
Toinen merkittävä ero tuotantoon ja EV:hen perustuvissa päättelyissä
on Australian ja Uuden-Seelannin tuloksissa. Niiden kannalta Aasian
vapaakauppa-alue on selvästi hyvinvointia lisäävä tekijä. Tämä pätee
myös Aasian ja NAFTAn väliseen vapaakauppaan. Myös Kiina, jonka kohdalla Aasian integraatiosta poisjäänti aiheutti vain pienen tuotantovaikutuksen, kokee hyvinvointimielessä suuremman tappion.
14 Itälaajenemisen vaikutukset Venäjän talouteen ovat aiempien simulointitulosten
perusteella negatiiviset mutta mitättömän pienet (ks. Sulamaa ja Widgrén 2003).
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Hyvinvointivaikutuksissa on huomionarvoista, että globaali vapaakauppa tuottaisi vanhoille EU-jäsenmaille hienoisen hyvinvointilisän. Sama johtopäätöshän oli vedettävissä myös kokonaistuotantoluvuista. Asukasta kohti laskettuna Aasian integraatio kohtelee suunnilleen samalla tavalla euroalueen maita ja EMUn ulkopuolisia EUmaita. Uusien jäsenmaiden kannalta Aasian integraatio aiheuttaa
hyvinvointitappion. Samalla se tekee globaalin vapaakaupan näille
maille houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.
Suomen kannalta Aasian tiiviimmällä integraatiolla on hyvin pieni
negatiivinen vaikutus, kuten kokonaistuotannostakin voitiin päätellä.
Suomen kannalta vaikutus jää pienimmäksi, jos Kiina jää Aasian vapaakauppa-alueen ulkopuolelle, mutta erot eri skenaarioiden välillä
ovat hyvin pieniä.
Taulukossa 3 on esitetty viiden eri skenaarion simuloidut vaikutukset eri alueiden ja maiden vaihtosuhteeseen. Aasian vapaakauppa-alue merkitsee kaikkien EU-maiden vaihtosuhteen heikkenemistä. Se on aavistuksen verran suurempi EMUn ulkopuolisissa vanhoissa jäsenmaissa. Uusien EU-maiden kohdalla vaihtosuhde heikkenee reilut kaksi prosenttia, mikä selittää osan niiden kohtaamasta
hyvinvointitappiosta.
Merkittävimmät vaihtosuhdemuutokset tapahtuvat kuitenkin integroituvan Aasian sisällä. Intian, Kiinan ja SAARC-alueen maiden, pl.
Intia (Bangladesh, Sri Lanka, muu Etelä Aasia) vaihtosuhde heikkenee Aasian vapaakauppa-alueen myötä, mutta Korean, Taiwanin, Japanin, Hongkongin, ASEAN-maiden sekä Australian ja Uuden-Seelannin kohdalla vaihtosuhde puolestaan paranee. Koheneminen on
erityisen suuri Australian ja Uuden-Seelannin osalla kohoten peräti
yli kuuteen prosenttiin, jos Aasian maat ja NAFTA integroituvat tai
jos Aasian maat integroituvat ilman Kiinaa.
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Taulukko 3.

Simuloitujen skenaarioiden vaikutukset eri alueiden
vaihtosuhteeseen, %

Suomi
Muu EMU
I-B, RU, TA
Uudet EU-maat
Intia
Japani
SAARC (pl. Intia)
Kiina
Hongkong
Korea ja Taiwan
ASEAN
Australia ja UusiSeelanti
Venäjä
NAFTA
Brasilia
Muu maailma

ASIA-C
FTA
-0.346
-0.056
-0.499
-0.459
1.095
-0.260
-3.532
0.430
-3.291
-0.932
-0.237

ASIA
FTA
-0.503
-0.123
-0.566
-0.467
0.502
0.442
-4.526
0.897
-1.447
-0.139
-0.386

ASIANAFTA
-0.553
-0.204
-0.654
-0.510
1.095
0.915
-5.567
1.321
-0.304
0.551
0.097

2.028

1.336

2.970
-0.219
-0.182
0.948

2.721
-0.487
-0.468
0.825

CHNprod

EU25

-0.495
-0.117
-0.557
-0.462
0.493
0.540
-4.507
0.288
-1.260
-0.003
-0.360

-0.236
0.039
-0.343
1.702
1.730
-1.351
1.216
1.392
-4.026
-1.715
-0.548

1.987

1.363

-4.430

2.677
-0.995
-0.764
0.714

2.763
-0.476
-0.486
0.844

3.077
0.100
0.001
1.248

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutos suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.

NAFTA-maiden kannalta integroituminen Aasian vapaakauppa-alueen kanssa aiheuttaa vaihtosuhteen heikkenemisen. Merkittävää on
myös, että NAFTAn kannalta yhteinen vapaakauppa-alue on hyvinvointimielessä huonompi vaihtoehto kuin nykytila tai globaali vapaakauppa (ks. taulukko 2).
Jos tarkastellaan simulointien aggregaattivaikutuksia koko maailman
hyvinvoinnin mielessä sekä insentiivimielessä, havaitaan että Aasian
maiden on mahdollista saavuttaa pieni hyvinvointietu muodostamalla vapaakauppa-alue keskenään. Vain Intia muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen. Niiden on tämän jälkeen mahdollista edelleen lisätä
hyvinvointiaan hieman muodostamalla laaja vapaakauppa-alue yhdessä NAFTAn kanssa. Tältä osin vain SAARC-maat ovat poikkeus. Myös NAFTAn kohdalla vapaakauppa-alue Aasian maiden kanssa on hyvinvointia vähentävä.
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Mielenkiintoista on, että Aasian ja NAFTAn vapaakauppa-alue on
sekä EU:n että NAFTAn kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto (ks.
kuvio 1). Niille molemmille status quo (EU25) on puolestaan paras
mahdollinen vaihtoehto, ellei globaalia vapaakauppaa oteta huomioon. EU:n sisällä globaaliin vapaakauppaan liittyy se ongelma, että
se vähentää uusien jäsenmaiden hyvinvointia.
Aasian kannalta paras vaihtoehto on Aasian vapaakauppa-alue yhdistettynä Kiinan hyvään tuottavuuskehitykseen. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta EU-maihin tai NAFTAan ja on huomattava, että mikään ei takaa, että Kiina kokisi ylimääräisen tuottavuuden nousun.
Kuvio 1. Taloudellisen hyvinvoinnin ero eri skenaarioissa
verrattuna globaaliin vapaakauppaan, milj. USD
Milj.USD

2 0000

Aasia
EU

1 0000

NAFTA

0

-1 0000

-2 0000

-3 0000
-4 0000

-5 0000

-6 0000
ASIA-C FTA

ASIA FTA

ASIA-NAFTA
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Kuviossa 2 on tarkasteltu eri skenaarioiden merkitystä koko maailman hyvinvoinnin kannalta eri skenaarioissa. Aasian vapaakauppa-alue aiheuttaa pienen aggregaattihyvinvointilisän. Koko maailman kannalta nykytilanne on kaikkein huonoin yhdessä ilman Kiinaa
muodostuvan Aasian vapaakauppa-alueen kanssa. Aasian integraatio
yhdistettynä positiiviseen tuottavuuskehitykseen Kiinassa lisää merkittävimmin koko maailman taloudellista hyvinvointia, mutta hyöty
koituu käytännössä yksinomaan Aasian maille.
Kuvio 2. Koko maailman taloudellisen hyvinvoinnin ero eri
skenaarioissa verrattuna globaaliin vapaakauppaan,
milj. USD
Milj.USD
0

ASIA-C FTA

ASIA FTA

ASIA-NAFTA

CHNprod

EU25

-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
-60 000
-70 000
-80 000
-90 000
Skenaario

Teoreettisessa mallissaan Krugman (1991, 1993) argumentoi, että
maailman hyvinvoinnin minimoiva kauppablokkien määrä on kol-
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me. Tämän tutkimuksen simulointitulokset eivät suoranaisesti tue
tätä, joskin kuviossa 2 esitetty tulos on lähellä sitä. On toki huomattava, että Krugmanin mallissa kaikki maailman maat kuuluvat johonkin kauppablokkiin. Se ei siis analysoi tilannetta, jossa on kaksi kauppablokkia (EU ja NAFTA) ja löyhemmin sitein kaupalliset
järjestelynsä hoitaneita maita (Aasia). Tämän lisäksi tässä tutkimuksessa ei ole otettu huomioon esimerkiksi Mercosur-integraatiota
Etelä-Amerikassa.
Toimialavaikutukset
Tarkastellaan seuraavassa Aasian vapaakauppa-alueen sekä GTAPsimulointien lähtökohtana toimivan itälaajenemisen toimialoittaisia
tuotantovaikutuksia verrattuna globaalin vapaakaupan skenaarioon.
Taulukko 4a. Globaalin vapaakaupan tuotantovaikutukset
toimialoittain EU:ssa ja Venäjällä, %

Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet, juomat ja
tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja
sähkötekninen teollisuus
Autot ja kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

-2.3
-38.6

I-B,
RU,
TA
-0.3
-43.4

Uudet
EUmaat
0.6
-9.0

-0.9

7.5

18.3

1.1

-14.1

-0.4
-1.1
1.8
0.2
-0.2
-1.1
1.9

1.3
-4.6
0.6
0.1
0.5
0.3
0.3

-1.5
-6.1
0.2
-0.7
-0.7
-0.2
-0.2

-0.4
-12.0
0.5
1.0
1.9
0.5
-0.8

-7.5
-14.0
-0.4
-0.6
4.8
9.1
-6.2

1.8

-2.7

-1.3

-3.5

7.2

-6.8
-0.5
-2.4
0.3

-0.6
-0.1
-1.3
0.3

-1.9
-0.2
-2.7
0.2

-2.8
-0.5
-4.0
0.5

-9.7
3.5
-2.0
0.3

Suomi

Muu
EMU

-2.3
-41.5

Venäjä
-1.7
4.4

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutoksia suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.
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Taulukoissa 4a, 4b ja 4c on aluksi kuvattuna globaalin vapaakaupan toimialoittaiset tuotantovaikutukset verrattuna nykytilanteeseen.
Taulukosta 4a havaitaan, että Suomen kohdalla globaali vapaakauppa kasvattaisi erityisesti elektroniikka-, metallituote- ja paperiteollisuuden tuotantoa. Merkittävimmät tuotannon supistukset koettaisiin auto- ja kuljetusvälineteollisuudessa, maataloudessa ja muussa
teollisuudessa. Kuva vastaa hyvin pitkälle sitä, mihin Suomen ulkomaankaupan suhteellinen etu perustuu (ks. Widgrén 2004 tai Kaitila
2004).
Taulukko 4b. Globaalin vapaakaupan tuotantovaikutukset
toimialoittain Aasiassa, %
Intia

Japani

SAARC
(pl.
Intia)

Kiina

Hongkong

Maatalous
Riisi

-0.1
0.5

-13.5
-25.9

-4.8
-0.7

-1.9
-0.5

-3.5
6.9

-11.8
1.2

-1.5
6.4

Elintarvikkeet,
juomat
ja tupakka

-5.7

0.1

-21.3

-9.0

3.5

-14.2

-4.6

-1.8
-7.2
-2.9
-2.8
0.9
-14.4
1.3

2.4
-13.0
-0.5
2.1
0.0
4.9
1.1

-1.4
-10.5
-11.2
-7.4
-28.5
-23.6
-25.3

-2.0
15.0
-4.1
-4.0
-1.3
-4.9
0.2

-2.6
-11.4
-1.5
-0.1
-6.3
-8.9
-0.6

9.8
55.7
0.1
1.9
0.1
-3.4
1.1

1.5
43.4
-0.8
-0.7
-2.8
-6.3
-5.4

-2.2

0.3

1.9

6.2

-7.3

-1.5

0.7

-9.3

20.2

-66.4

-22.7

-19.5

0.6

-24.1

-8.6
7.3
0.4

-0.7
0.3
-0.1

-12.5
20.9
1.4

-1.9
3.5
1.0

-1.6
13.6
-1.2

-4.4
4.8
-0.1

-1.0
9.7
-0.4

Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja
sähkötekninen
teollisuus
Autot ja
kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

Korea
ja
Taiwan

ASEA

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutoksia suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.
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Suomen kohdalla tuotannon suhteelliset muutosluvut ovat varsin
pieniä riisiä lukuun ottamatta. EU-maista tekstiiliteollisuus supistuisi EMU-alueella (pl. Suomi) yli neljä prosenttia ja EMUn ulkopuolisissa EU15:n maissa peräti 12 prosenttia. Myös uusissa jäsenmaissa ja Venäjällä globaali vapaakauppa supistaisi tekstiiliteollisuuden
tuotantoa.
Taulukko 4c. Globaalin vapaakaupan tuotantovaikutukset
toimialoittain Australiassa, NAFTAssa ja muussa
maailmassa, %

Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja sähkötekninen
teollisuus
Autot ja kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

Australia
ja UusiSeelanti
26.6
137.7
4.8
-5.0
-13.2
-0.9
-3.8
5.1
-16.9
-4.9

NAFTA

Brasilia

Muu
maailma

4.9
57.9
7.3
-0.2
-13.2
0.8
0.3
-0.6
-1.4
-0.1

2.5
-0.6
-0.8
0.1
-3.2
-0.9
-0.3
0.1
-2.7
-3.2

-2.6
0.3
-22.6
-2.2
-2.6
-1.6
0.4
1.0
3.2
-3.0

-4.9

2.7

-6.0

3.1

-21.6
-2.7
-17.0
-0.3

-2.0
0.2
-3.0
-0.1

-8.6
-2.9
-4.7
0.6

-2.8
-0.2
0.7
1.1

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutoksia suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.
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Auto- ja kuljetusvälineteollisuuden tuotannon supistuminen koskee
koko EU:ta ja Venäjää. Erityisesti Venäjän autoteollisuus supistuu
arvion mukaan tuntuvasti. Mielenkiintoista on, että globaali vapaakauppa näyttää supistavan elektroniikkateollisuuden tuotantoa muilla
EU-alueilla kuin Suomessa ja kasvattavan sitä tuntuvasti Venäjällä.
Taulukosta 4b havaitaan, että auto- ja kuljetusvälineteollisuus supistuu pääsääntöisesti myös Aasiassa. Japani sekä Korea ja Taiwan
muodostavat poikkeuksen. Globaali vapaakauppa lisäisi Japanin autotuotantoa peräti viidenneksen. Koska autoteollisuus supistuu myös
muussa maailmassa (taulukko 4c), globaali vapaakauppa näyttää pienentävän autoteollisuuden osuutta maailman kokonaistuotannosta.
Toinen mielenkiintoinen toimiala on elektroniikkateollisuus, joka sekin näyttää supistuvan globaalin vapaakaupan seurauksena erityisesti
Hongkongissa, mutta myös Intiassa sekä Koreassa ja Taiwanissa. Sen
sijaan elektroniikkateollisuus näyttää kasvavan voimakkaasti Kiinassa ja muun maailman alueista myös NAFTAssa.
Simulointituloksista voidaan vetää myös se johtopäätös, että maatalouden tuotannon kasvu rajoittuu vain tietyille alueille. Ne ovat käyttämässämme maa- ja aluejaossa NAFTA, Brasilia, Australia ja UusiSeelanti – erityisesti Australian ja Uuden-Seelannin maataloustuotanto kasvaisi globaalin vapaakaupan seurauksena voimakkaasti. Aasiassa, EU:ssa ja Venäjällä maataloustuotanto sen sijaan supistuu.
Taulukot 5a, 5b ja 5c esittävät Aasian vapaakauppa-alueen tuotantovaikutuksia, kun vertailukohtana on globaali vapaakauppa. Positiiviset luvut taulukoissa tarkoittavat, että ao. toimialan tuotannon kannalta Aasian vapaakauppa on parempi kuin globaali vapaakauppa ja
negatiiviset luvut puolestaan päinvastaista.
Taulukoissa 6a, 6b ja 6c esitetään Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaisia tuotantovaikutuksia verrattuna nykytilanteeseen.
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Taulukko 5a. Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaiset
tuotantovaikutukset EU:ssa ja Venäjällä verrattuna
globaaliin vapaakauppaan, %

Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja sähkötekninen
teollisuus
Autot ja kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

2.2
40.5
-7.7
-1.4
4.5
-0.6
-0.3
-0.6
-0.8
-0.5

I-B,
RU,
TA
0.0
46.6
-19.8
1.4
6.4
-0.2
0.5
0.7
-0.2
-0.1

Uudet
EUmaat
-0.9
10.1
-1.3
-0.1
12.8
-0.7
-1.4
-2.1
-1.4
0.4

-2.1

3.2

1.9

3.9

-5.0

6.9
0.6
1.2
-0.2

0.3
0.1
0.6
-0.2

1.5
0.2
2.0
-0.1

2.1
0.3
3.5
-0.3

9.6
-3.4
2.6
-0.3

Suomi

Muu
EMU

2.1
42.8
0.9
0.7
2.1
-1.5
-0.2
0.3
1.1
-2.3

Venäjä
1.1
-3.4
14.4
8.3
14.6
-0.1
0.0
-4.7
-8.1
6.8

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutoksia suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.
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Taulukko 5b. Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaiset
tuotantovaikutukset Aasiassa verrattuna globaaliin
vapaakauppaan, %
SAARC
(pl.
Intia)

Korea
ja
Taiwan

Kiina

Hongkong

2.2
0.4

6.7
1.6

5.9
3.0

6.4
0.1

4.2
1.5

2.2

9.5

7.4

32.9

12.2

4.5

-0.1
12.8
-0.7
-1.4
-2.1
-1.4
0.4

-2.1
1.9
0.3
-1.0
0.6
-1.5
-0.3

1.7
16.6
8.1
4.2
29.7
16.1
13.9

-1.3
-18.6
0.7
0.2
0.6
0.6
-1.7

1.5
5.8
3.9
3.8
5.1
9.7
4.0

-4.5
-12.2
1.4
1.1
1.3
1.9
-2.3

0.1
-41.9
1.0
0.7
1.2
5.8
1.4

3.9

-1.1

11.1

-2.5

7.6

-2.5

0.1

2.1

-12.7

15.5

3.9

9.8

-3.5

1.9

0.3
3.5
-0.3

-0.3
0.4
0.2

10.3
-14.1
-0.4

0.8
-5.8
-0.7

1.5
-8.8
0.3

2.1
-1.4
-0.1

1.9
-9.9
0.2

Intia

Japani

Maatalous
Riisi

-0.9
10.1

6.6
3.6

Elintarvikkeet,
juomat ja tupakka

-1.3

Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja
sähkötekninen
teollisuus
Autot ja kuljetus–
välineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

ASEAN

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutoksia suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.

Suomen kohdalla havaitaan, että elektroniikka-, paperi- ja metallituoteteollisuuden tuotannon kannalta Aasian vapaakauppa on huonompi
vaihtoehto kuin globaali vapaakauppa. Kokonaistuotannolla mitattuna ero on paperiteollisuudessa 1,5 prosenttia, elektroniikka- ja metallituoteteollisuudessa hieman runsaat kaksi prosenttia (taulukko 5a).
Verrattuna nykytilanteeseen toimialojen tuotanto supistuu niin ikään
hieman (taulukko 6a). Auto- ja kuljetusvälineteollisuuden tuotanto
puolestaan kasvaa 2,6 prosenttia Aasian vapaakaupassa suhteessa nykytilaan, mutta globaalissa vapaakaupassa se putoaisi jyrkästi.
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Taulukko 5c. Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaiset
tuotantovaikutukset muussa maailmassa verrattuna
globaaliin vapaakauppaan, %

Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja sähkötekninen
teollisuus
Autot ja kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

Australia
ja UusiSeelanti
-1.6
78.6
-3.7
0.1
0.1
0.1
0.3
-3.2
1.3
0.4
-3.6
2.8
0.1
1.0
0.0

NAFTA

Brasilia

-6.4
-59.7
-7.4
0.2
12.9
-0.8
-0.2
0.7
2.1
0.4
-1.4

-2.8
0.6
0.9
-0.1
4.3
1.1
0.4
-0.1
3.6
3.5
6.4

Muu
maailma
2.2
-0.3
22.6
2.2
2.7
1.6
-0.6
-1.2
-3.3
3.1
-2.7

2.4
-0.1
3.1
0.1

9.7
3.1
5.0
-0.6

3.6
0.2
-0.7
-1.0

Lähde: Omat laskelmat. EU25 on muutos mallin perustasapainoon, muut simuloinnit
muutoksia suhteessa GLOBAL FTA -skenaarioon.

Suomen osalta luvut kertovat selkeästi sen, että Suomen suhteellisen edun toimialat näyttävät menestyvän tuotantomielessä paremmin
aidosti globaalissa vapaakaupassa kuin alueellisessa integraatiossa.
Merkittävä ero Suomen ja muiden EU-maiden välillä on se, että Aasian vapaakaupparatkaisu on muille EU-maille elektroniikkateollisuuden tuotantomielessä globaalia integraatiota parempi vaihtoehto.
Aasian kohdalla vapaakauppa-alueen toimialoittaiset vaikutukset
ovat mielenkiintoisia, koska ne poikkeavat varsin paljon globaalin
vapaakaupan skenaariosta. Elektroniikkateollisuudessa Kiinan tuotanto kasvaa edelleen suhteessa nykytilanteeseen (taulukko 6b), mutta vähemmän kuin globaalissa vapaakaupassa. SAARC-maiden kohdalla Aasian vapaakauppa vahvistaa elektroniikkateollisuuden kasvua, joka toteutuisi myös globaalissa vapaakaupassa. Korea ja Tai-
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wan ovat puolestaan maita, joissa elektroniikkateollisuus supistuu
globaalissa vapaakaupassa, mutta vielä enemmän Aasian vapaakaupassa. Intia on puolestaan esimerkki, jossa Aasian vapaakauppa estää
globaalissa vapaakaupassa tapahtuvan tuotannon supistumisen.
Autoteollisuudessa Aasian vapaakaupparatkaisu tukee Aasian maista ainoastaan Japanin autoteollisuuden tuotantoa, joka kasvaa runsaat 7 prosenttia suhteessa nykytilanteeseen (taulukko 6b). EU-maiden kannalta EU15:n autoteollisuuden tuotanto kasvaa jonkin verran,
mutta uusissa jäsenmaissa Aasian vapaakauppa-alue supistaa autoteollisuuden tuotantoa rajusti (taulukko 6a).
Taulukko 6a. Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaiset
tuotantovaikutukset EU:ssa ja Venäjällä verrattuna
nykytilanteeseen (EU25), %

0.2
5.2

Muu
EMU
0.1
5.7

-0.2
8.1

Uudet
EU-maat
1.0
-38.0

0.1

-1.1

-1.9

8.0

-0.1

0.1
3.6
-0.1
-0.2
-0.4
-1.1
-0.4

-0.6
0.2
-0.2
-0.3
-0.3
-0.9
-0.6

-0.4
0.6
-0.1
-0.3
-0.4
-0.6
-0.4

6.7
0.7
4.8
3.4
4.2
4.1
5.6

0.2
0.3
-0.6
-0.7
-0.1
1.0
0.4

-0.7

0.6

0.6

-11.1

2.1

2.6

0.5

0.5

-32.4

0.5

0.0
-0.7
0.1

0.0
-0.9
0.1

-0.1
-0.6
0.1

1.9
-4.8
0.1

0.1
0.7
0.1

Suomi
Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet, juomat
ja tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja
sähkötekninen teoll.
Autot ja
kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

I-B, RU, TA

Lähde: Omat laskelmat.
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Taulukko 6b. Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaiset
tuotantovaikutukset Aasiassa verrattuna
nykytilanteeseen (EU25), %
Intia
Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet,
juomat
ja tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja
sähkötekninen
teollisuus
Autot ja
kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

Japani

SAARC
(pl.
Intia)

Kiina

Hongkong

Korea
ja
Taiwan

ASEAN

0.6
0.9

-7.0
-22.3

-2.7
-0.3

4.8
1.1

2.4
9.9

-5.4
1.2

2.6
7.9

-2.5

2.3

-11.8

-1.6

36.3

-2.0

-0.1

-0.5
-0.8
-0.5
-0.8
-0.3
-2.2
2.4

0.1
-11.3
-0.1
1.0
0.6
3.3
0.7

0.4
6.3
-3.1
-3.2
1.2
-7.5
-11.3

-3.3
-4.0
-3.3
-3.8
-0.7
-4.3
-1.6

-1.0
-5.6
2.3
3.7
-1.2
0.7
3.4

5.4
43.7
1.6
3.1
1.4
-1.4
-1.3

1.6
1.1
0.2
0.1
-1.6
-0.5
-4.0

-1.6

-0.9

13.2

3.9

0.6

-3.7

1.1

-5.2

7.4

-50.7

-18.5

-9.6

-4.1

-22.0

-0.3
-0.4
0.0

-1.1
0.6
0.1

-2.2
7.0
1.0

-1.0
-2.3
0.4

-0.1
4.8
-0.9

-2.3
3.5
-0.2

0.9
-0.2
-0.3

Lähde: Omat laskelmat.
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Taulukko 6c. Aasian vapaakauppa-alueen toimialoittaiset
tuotantovaikutukset NAFTAssa, Australiassa
ja Uudessa-Seelannissa sekä muussa maailmassa
verrattuna nykytilanteeseen (EU25), %

Maatalous
Riisi
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka
Puuteollisuus
Tekstiiliteollisuus
Paperiteollisuus
Kemianteollisuus
Öljynjalostus
Metallit
Metallituotteet
Elektroniikka ja sähkötekninen
teollisuus
Autot ja kuljetusvälineet
Energia
Muu teollisuus
Palvelut

Australia
ja UusiSeelanti
24.9
216.5
1.1
-4.9
-12.9
-0.9
-3.5
1.9
-15.7
-4.5
-8.4
-18.4
-2.7
-15.9
-0.3

NAFTA

Brasilia

Muu
maailma

-1.6
-1.6
-0.2
0.0
-0.4
0.0
0.1
0.0
0.7
0.4
1.4

-0.4
-0.1
0.0
0.0
0.9
0.1
0.1
0.0
0.7
0.3
0.5

-0.5
0.0
-0.2
-0.1
0.2
-0.1
-0.2
-0.3
-0.1
0.0
0.5

0.5
0.0
0.2
0.0

1.1
0.1
0.2
0.0

1.3
0.0
0.2
0.1

Lähde: Omat laskelmat.

Verrattuna globaaliin vapaakauppaan autoteollisuuden tuotanto on
alemmalla tasolla Aasian vapaakaupparatkaisussa vain Japanissa,
Koreassa ja Taiwanissa. Kaikissa muissa maissa ja kaikilla muilla
alueilla globaali vapaakauppa supistaa autoteollisuuden tuotantoa.
Toinen vastaava toimiala on tekstiiliteollisuus, jossa globaali vapaakauppa kasvattaa Kiinan, Korean ja Taiwanin sekä ASEAN-maiden
tuotantoa. Aasian vapaakaupparatkaisu ja siis alueellisesti etenevä
integraatio kasvattaa tekstiiliteollisuuden tuotantoa EU25:ssä, Venäjällä, Brasiliassa, SAARC-maissa (pl. Intia), Koreassa ja Taiwanissa
sekä ASEAN-maissa.
Kuvio 3 summarisoi Aasian vapaakaupparatkaisun ja globaalin integraation välisen eron kokonaistuotannon muutoksella arvioituna
aggregaattitasolla. Aasian vapaakaupparatkaisu edustaa regionalis-
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mivaihtoehtoa, jossa maailmassa on kolme vahvaa kauppablokkia ja
globaali integraatio sanan mukaisesti multilateraalista integraatiota
– koko maailman kattavaa WTO:ta.
Kuvio 3.

Kokonaistuotannon muutos Aasian vapaakaupparatkaisussa ja globaalissa integraatiossa suhteessa
nykytilanteeseen, %

%
2,5
Aasian vapaakaupparatkaisu

Globaali integraatio

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5

Muu maailma

Brasilia

NAFTA

Venäjä

ASEA

Korea ja Taiwan

Hongkong

Kiina

SAARC (pl. Intia)

Japani

Intia

Uudet EU-maat

I-B, RU, TA

Muu EMU

Suomi

-1,5

Australia ja UusiSeelanti

-1,0

Kuviosta 3 havaitaan, että vain yksi alue häviää molemmissa ratkaisuissa: EU:n uudet jäsenmaat. EU15:n kannalta Aasian vapaakauppa-alueen syntyminen on hieman nykyistä huonompi vaihtoehto ja
globaali integraatio hieman nykyistä parempi. Aasian alueellinen integraatio aiheuttaa hyvin pieniä ulkoisia tappioita myös muussa maailmassa ja Aasiassa kokonaistuotanto supistuu hieman Hongkongissa ja Intiassa. Kaiken kaikkiaan Aasian vapaakaupparatkaisun vaikutukset muuhun maailmaan ovat mitättömät uusia EU-maita lukuun
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ottamatta. Aasian maista suurimmat hyötyjät ovat Korea ja Taiwan,
mutta myös ASEAN- ja SAARC-maat, pl. Intia (Bangladesh, Bhutan, Malediivit, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) sekä Kiina hyötyvät lähes yhtä paljon.
Globaali vapaakauppa on kaikkien mallisimuloinnin maiden ja alueiden kannalta Aasian vapaakaupparatkaisua parempi vaihtoehto. Jo
olemassa oleville kauppablokeille, kuten EU ja NAFTA kokonaistuotannon positiivinen muutos ei ole kuitenkaan kovin suuri. Globaalin
integraation suurimmat voittajat ovatkin Aasian maat (pl. Hongkong,
Australia ja Uusi-Seelanti), Venäjä, Brasilia ja muu maailma.

2.5

Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme maailmankaupan vapautumisen
taloudellisia vaikutuksia verraten globaalin vapaakaupan ja alueelliseen integraatioon (regionalismiin) perustuvia kehityskulkuja. Edellisen kohdalla oletimme, että koko maailma muodostaa vapaakauppa-alueen ja jälkimmäisessä, että Aasian maat muodostavat keskenään laajan vapaakauppa-alueen. Regionalismiskenaariossa on perusajatuksena niin sanottu kolminapainen maailmantalous, jossa toimii kolme keskeistä kauppablokkia: EU, NAFTA ja Aasian vapaakauppa-alue. Tarkastelimme lisäksi skenaariota, jossa NAFTA ja Aasian vapaakauppa-alue yhdistyvät (kaksinapainen maailmantalous).
Tutkimuksessa on käytetty kansainvälisen talouden numeerista tasapainomallia GTAP (Global Trade Analysis Project), jota on maailmalla sovellettu laajalti muun muassa erilaisten kansainvälistä kauppaa koskevien kysymysten tarkasteluun. Analyysissa maailmantalous on jaettu 16 maahan ja alueeseen. Tarkastelun pääpaino on Aasiassa ja Euroopan unionissa.
Aggregaattitulosten perusteella globaali vapaakauppa osoittautuu
kaikkien maiden ja alueiden osalta paremmaksi kuin kolmi- tai kaksinapainen maailmantalous sekä kokonaistuotannolla että taloudellisella hyvinvoinnilla (ekvivalentti variaatio) mitattuna. Simulointitu-
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lokset eivät kuitenkaan tue sitä, että globaali vapaakauppa olisi kaikkien maiden ja alueiden kannalta paras tarkastelluista vaihtoehdoista.
Uudet EU-jäsenmaat eroavat tässä suhteesta muusta maailmasta: niiden kannalta paras vaihtoehto on nykyinen tilanne. Laajempi maailmankaupan vapautuminen tuottaa niille kokonaistuotannon ja taloudellisen hyvinvoinnin vähenemisen, vapautuipa maailmankauppa
alueellisesti tai globaalisti. Koko maailman taloudellisen hyvinvoinnin kannalta globaali vapaakauppa on paras vaihtoehto. Nykytilanne
ja kaksi- tai kolminapainen alueellinen integraatio eivät eroa tässä
suhteessa merkittävästi toisistaan. Kaksinapainen järjestely on kuitenkin epätodennäköinen, koska se aiheuttaa NAFTAlle hyvinvointitappion, vaikkakin lisää Aasian maiden taloudellista hyvinvointia.
Aasian vapaakauppa-alueen muodostumisella on vain pieniä negatiivisia taloudellisia hyvinvointivaikutuksia alueen ulkopuolella uusia EU-maita lukuun ottamatta. Ne kokevat varsin merkittävän hyvinvointitappion ja noin prosentin kokonaistuotannon supistumisen.
Pääasiallinen syy tähän on auto- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon väheneminen. Globaali vapaakauppa kohtelee uusia EU-maita
kuta kuinkin samalla tavalla. Suurimmat voittajat globaalissa vapaakaupassa ovat Aasian maat (pl. Australia ja Uusi-Seelanti), Brasilia ja
muu maailma. Jo keskenään integroituneet EU15, NAFTA ja ANZCERTA (Australian ja Uuden-Seelannin vapaakauppa-alue) sekä Japani eivät hyödy globaalista vapaakaupasta läheskään yhtä paljon
verrattuna nykytilanteeseen.
Toimialatasolla globaali vapaakauppa muuttaa maailman tuotantorakennetta. Maataloudessa uudet EU-maat, NAFTA ja ANZCERTA ovat simulointitulosten mukaan tuotannon kasvualueita; tekstiiliteollisuudessa Kiina, ASEAN-maat, Korea ja Taiwan; elintarviketeollisuudessa EU25-maat (pl. Suomi), NAFTA, ANZCERTA ja
Hongkong; paperiteollisuudessa EU-maat ja NAFTA; kemianteollisuudessa EU-maat (pl. Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska), Japani sekä
Korea ja Taiwan; öljynjalostuksessa EMU-maat (pl. Suomi), uudet
EU-maat, Venäjä, ANZCERTA, Intia, Japani sekä Korea ja Taiwan;
metalleissa Venäjä, Japani ja muu maailma; metallituoteteollisuudessa Suomi, Intia, Japani, sekä Korea ja Taiwan; elektroniikkateollisuu-
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dessa Suomi, Venäjä, SAARC-maat, pl. Intia (Bangladesh, Bhutan,
Malediivit, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), ASEAN-maat (Brunei, Dares-Salam, Kamputsea, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam), Japani ja Kiina, energiassa Venäjä ja NAFTA ja autoteollisuudessa Japani sekä Korea ja Taiwan.
Toimialatasolla simuloidut tulokset kertovat selkeästi sen, että Suomen suhteellisen edun toimialat (paperi-, metallituote- ja elektroniikkateollisuus) näyttävät menestyvän tuotantomielessä paremmin
aidosti globaalissa vapaakaupassa kuin alueellisessa integraatiossa.
Merkittävä ero Suomen ja muiden EU-maiden välillä on se, että Aasian vapaakaupparatkaisu on muille EU-maille erityisesti elektroniikkateollisuuden tuotannon kannalta globaalia integraatiota parempi vaihtoehto.
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Liite 1. Aasian kauppablokit
Jo olemassa olevat:
•
ASEAN ja AFTA
•
SAPTA eli SAARC Preferential Trading Arrangement
Kaakkois-Aasian maiden järjestöön (ASEAN) kuuluvat jäsenmaat
ovat: Brunei, Dar-es-Salam, Kamputsea, Indonesia, Laos, Malesia,
Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa ja Vietnam.
Aasian alueellisen yhteistyön liiton (SAARC) muodostaman
kauppa-alueen (SAPTA) jäsenmaat ovat: Bangladesh, Bhutan, Intia,
Malediivit, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka.
ASEAN-liiton tavoite on vapaakauppa-alue (FTA). Vuoteen 2002
mennessä tämä on saavutettu tariffien osalta. Kaikkien kaupanesteiden
osalta uusi tavoitevuosi on 2008 (AFTA-plus, joka kattaa yhtenäistetyn
tullikäytännön, tuoteluokitusstandardoinnin yms.).
Kauppa-alueet, joista on alustavasti neuvoteltu:
• ASEAN +3 (ASEAN + Korea, Japan, China)
• North East Asian Cooperation (Korea, Japan, China)
• APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
• ASEM (The Asia Europe Meeting)
Bilateraaliset vapaakauppa-alue (FTA) sopimukset:
• Singapore – Japan
• ASEAN – Kiina
• P.Korea – Kiina
ASEANin ja Kiinan kanssa on jo aloitettu neuvottelut FTAsopimuksesta. ASEAN + Kiina muodostaisi maailman suurimman
FTA-alueen, jonka kaupan arvo on USD 1,2 tr. Tämän sopimuksen
toteutumisen arvellaan vievän seuraavat 10 vuotta. Japani pyrkii
luomaan vastapainon Kiinalle sopimalla bilateraalisia FTA
sopimuksia alueen kehittyneimpien maiden kanssa (esimerkkinä
Japani-Singapore). ASEAN +3 kokouksissa koko alueen välistä
FTA-sopimusta on pidetty keskeisenä tavoitteena, joskin eri blokkien
väliset keskinäiset sopimukset ovat olleet eräs optio kappasuhteiden
kehittämisessä. Näyttäisi siltä, että ASEAN-Kiina ja ASEAN-Japani
blokki olisivat potentiaalisia ja keskenään kilpailevia vaihtoehtoja.
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Liite 2. Simuloinneissa käytetty toimialajako
1 Maatalous, riistatalous ja metsätalous
Wheat
Cereal grains nec
Vegetables, fruit, nuts
Oil seeds
Sugar cane, sugar beet
Crops nec
Cattle,sheep,goats,horses
Animal products nec
Raw milk
Fishing
Meat: cattle,sheep,goats,horse
Meat products nec
Vegetable oils and fats
Dairy products
Sugar
Food products nec

8 Alkutuotanto
Plant-based fibers
Wool, silk-worm cocoons
Forestry
Coal
Oil
Gas
Minerals nec
9 Paperi- ja graafinen teollisuus
Paper products, publishing
10 Öljynjalostusteollisuus
Petroleum, coal products
11 Riisituotteet
Paddy rice
Processed rice

2 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
Beverages and tobacco products
3 Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus
Chemical,rubber,plastic prods
4 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus
Electronic equipment
5 Rauta- ja terästeollisuus
Ferrous metals
6 Muu metallinjalostusteollisuus
Metals nec
7 Muu tehdasteollisuus
Textiles
Wearing apparel
Transport equipment nec
Machinery and equipment nec
Manufactures nec

12 Palvelutoimialat
Electricity
Gas manufacture, distribution
Water
Construction
Trade
Transport nec
Sea transport
Air transport
Communication
Financial services nec
Insurance
Business services nec
Recreation and other services
PubAdmin/Defence/Health/Educ
Dwellings
13 Nahka- ja kenkäteollisuus
Leather products
14 Puutavarateollisuus
Wood products

Lähde: The GTAP 6 Data Base.
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Liite 3. Maajako GTAP-mallissa
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Australia
New Zealand
Brazil
China
Denmark
United Kingdom
Sweden
Finland
Hong Kong
India
Japan
Korea
Taiwan
Canada
United States
Mexico
Croatia
Czech Republic
Hungary
Malta
Poland
Slovakia
Slovenia
Estonia
Latvia
Lithuania
Cyprus
Russian Federation

ASEA
ASEA
ASEA
ASEA
ASEA
ASEA
AUSNZL
AUSNZL
BRAZIL
China
EU3
EU3
EU3
FIN
HKGN
India
Japan
KRTW
KRTW
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
NewEU
Russia

Austria
Belgium
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Bangladesh
Sri Lanka
Rest of South Asia
Central America, Caribbean
Colombia
Peru
Venezuela
Rest of Andean Pact
Argentina
Chile
Uruguay
Rest of South America
Switzerland
Rest of Eur Free Trade Area
Albania
Bulgaria
Romania
Rest of Former Soviet Union
Turkey
Rest of Middle East
Morocco
Rest of North Africa
Botswana
Rest of South Afr C Union
Malawi
Mozambique
Tanzania
Zambia
Zimbabwe
Other Southern Africa
Uganda
Rest of Sub-Saharan Africa
Rest of World

Lähde: The GTAP 6 Data Base.
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restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
restEU
RestSaarc
RestSaarc
RestSaarc
ROW
ROW
ROW
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ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
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ROW
ROW
ROW

Globaalien kehityskulkujen ennakointia
Osmo Kuusi ja Leena Kerkelä

3.1

Kuinka yhdistää tulevan kehityksen heikkoja
signaaleja ja taloudellisen kehityksen
muuttumattomia rakenteellisia piirteitä?

Globaalissa taloudessa on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana
nopeita muutoksia. Näitä muutoksia luonnehtivat toisaalta maailman
kokonaisviennin ja tuotannon kehitys sekä toisaalta maailman eri
alueiden osuus kokonaisviennistä (Romppanen 2004).
Taulukko 1. Maailman kokonaistuotannon jakautuminen maiden
avoimuuden mukaan vuonna 2002
Alue
Pohjois-Amerikka
Länsi-Eurooppa
Japani
Aasian tiikerit
(6 maata)
Kiina
Meksiko
Intia
Entinen SEV

1948
27,3

1973
16,9

1993
16,6

2003
13,7

31,5
0,4
3,0

45,4
6,4
3,4

44,0
9,9
9,2

43,1
6,5
9,7

0,9
1,0
2,2
6,0

1,0
0,4
0,5
9,1

2,5
1,4
0,6
2,9

6,0
2,3
0,8
5,5

Lähde: WTO (2004).

63

3

Osmo Kuusi – Leena Kerkelä

Kuvio 1. Maailman kokonaisviennin ja kokonaistuotannon
volyymi vuosina 1950–2002. Ind. (1950)=100
Ind.
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Tuotanto
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Lähde: WTO (2004).

Vuodesta 1985 vuoteen 2005 maailman viennin volyymi on kasvanut noin kolminkertaiseksi samaan aikaan kuin tuotanto on kasvanut vain puolella. Kiinan vienti kasvoi 20 vuodessa volyymiltaan yli
kymmenkertaiseksi. Kehitykseen liittyi huikea suorien investointien
kasvu. Suorat investoinnit maailmassa lisääntyivät noin seitsenkertaisiksi vuodesta 1992 vuoteen 2000, minkä jälkeen ne tosin muutamassa vuodessa jälleen supistuivat puoleen. Suurin osa investoinneista maan rajojen ulkopuolelle kohdistui kehittyneestä maasta toiseen kehittyneeseen maahan. Nopeinta ulkomaisten sijoitusten kasvu
oli kuitenkin Kiinassa.
Muutosten taustalla on monia kehityskulkuja, joista ilmeisimpiä ovat
olleet entisten sosialististen maiden avautuminen sekä ulkomaankaupan tariffien puoliintuminen 1990-luvun alusta (VNK 2004). Vaikeampaa on päätellä, mikä osuus kehityksessä on ollut teknologian
kehityksellä. Erityisesti vuoden 2000 jälkeen Internetin käyttö on ra64
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justi lisääntynyt Aasian maissa. Kiinassa oli vuoden 2005 alussa noin
94 miljoonaa Internetin käyttäjää, kun heitä vuonna 2000 oli 22,5
miljoonaa. Vielä nopeampaa kasvu on ollut Intiassa. Kun vuonna
2000 maassa oli vain 5 miljoonaa Internetin käyttäjää, lukumäärä oli
kasvanut jo 39,2 miljoonaan vuoden 2005 alussa. Toki osuudet väestöstä olivat vielä kaukana kehittyneiden maiden vastaavista. Kiinassa
osuus oli vuonna 2005 7,3 % väestöstä ja Intiassa vain 3,6 % (www.
internetworldstats.com).
Perinteisillä taloustieteen menetelmillä on ollut hyvin vaikeaa ennakoida yllä kuvattua kehitystä. Jos esimerkiksi maailman kokonaisviennin kehitystä olisi ennakoitu lineaarisella pienimmän neliösumman menetelmällä lähtien kehityksestä vuosina 1950–1985
arvioksi olisi muodostunut viennin volyymin kasvu vain noin 70 %
toteutuneen kolminkertaistumisen asemasta. Toisaalta kiinnostavasti tuotannon volyymi maailmassa kehittyi lähes täsmälleen vuosien
1950–1985 lineaarista trendiä seuraten.
On ilmeistä, että varauduttaessa Suomen globaalin toimintaympäristön muutoksiin on käytettävä perinteisen taloustieteen menettelytapoja täydentäviä tutkimusmenetelmiä. Tulevaisuudentutkimus1 on
tutkimusperinne, joka on jo pitkään suuntautunut nimenomaan yllä
kuvatun kaltaisten, ennakoimattomien kehityskulkujen tarkasteluun.
Erotuksena regressioanalyysin kaltaisiin, historia-aineistoon perustuviin tilastollisiin menetelmiin, tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä
on kehitetty nimenomaan ennakoimaan nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä. Ennakointimenetelmien kehittelyn kohteina ovat olleet
paitsi nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt myös ja erityisesti tilanteet, joihin lähitulevaisuudessa tehtävillä päätöksillä voidaan vielä olennaisesti vaikuttaa ja joissa jääminen odottamaan tilastollisesti
varmaa historiallista trenditietoa, johtaa myöhästymiseen päätöksenteossa ( Ansoff 1984). Tulevaisuudentutkimus on erityisesti pyrkinyt
1 Futures research, esim. Kahn ja Wiener (1967), oikeampi käännös olisi tulevaisuuksien
tutkimus. Viimeaikaisessa keskustelussa tulevaisuudentutkimuksesta on yleisesti käytetty
nimeä ”foresight”. Monessa yhteydessä tämä käsite on käännetty suomeksi yksinkertaisesti
sanalla ennakointi. Esimerkiksi valtioneuvoston ennakointiverkosto www.min.fi/
ennakointiverkosto ja kauppa- ja teollisuusministeriön ennakointifoorumi ovat käyttäneet
ennakointisanaa olennaisesti mainitussa merkityksessä. Kansainvälisistä ennakoinnin
verkostoista ks. esimerkiksi Saksan verkosto http://www.futur.de/de/index.htm.
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historia-aineistoon perustuvien vahvojen prospektiivisten trendien
ohella tunnistamaan ns. heikkoja tulevaisuussignaaleja (esim. Kuusi
ym. 2000), jotka ennakoivat mahdollisia muutoksia.
Nopeiden muutosten taustalla on usein rakenteellisia tekijöitä, jotka säilyvät muuttumattomina, vaikka järjestelmän joissakin osissa
tapahtuu voimakkaita muutoksia. Globalisaatiokehityksen osalta
tällaiseen pysyvyyteen viittaa maailman tuotannon volyymin lähes
lineaarinen kasvu ajanjaksona 1950–2005. Tulevan kehityksen ennakoinnin kannalta haastava tehtävä on pyrkiä muutostekijöiden ohella
pyrkiä tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös kehityksen piirteet,
jotka säilyvät muutoksen keskellä muuttumattomina.
Tämän luvun tarkasteluissa pyritään yhdistämään toisaalta viimeisintä tietoa globalisaatiokehityksen muutosta ennakoivista heikoista tulevaisuussignaaleista ja toisaalta tietoa sellaisista taloudellisen kehityksen rakenteellisista piirteistä, joiden voi olettaa säilyvän varsin
vakaina. Käytännössä tämä merkitsee kahden työkalun rinnakkaista
käyttöä: skenaariomenetelmän (Kahn ja Wiener 1967, Kamppine ym.
2003) ja maailman taloudellista kehitystä ennakoivan GTAP- tasapainomallin (Hertel ym.1997, Hertel ja Tsigas 1997, Ianchovichina
ja McDougall 2000). Näitä työkaluja on tarkasteltu tämän julkaisun
yhteenvetoartikkelissa.
Skenaariomenetelmän käytöllä pyritään tuoreen kehityksen avaamien mahdollisuuksien ja muutosten heikkojen signaalien tunnistamiseen. Käytetty GTAP-malli taas huomioi hyvin ne kehityksen piirteet, jotka pysyvät vakaina yli ajan. GTAP-mallin lähtökohtana on
kattava poikkileikkausaineisto vuoden 1997 tilastotiedoista. Mallien
laskiessa perusvuoden tietojen pohjalta seuraavien vuosien kehitystä
siinä voidaan lisäksi ottaa huomioon toteutunut BKT-kehitys maailman eri alueilla vuoteen 2004.
Skenaariotyöskentely ja GTAP-mallin käyttö on käytännössä yhdistetty seuraavalla tavalla:
1) Mahdollisimman tuoreen kehityksen perusteella on tunnistettu
Kiinan tai Intian talouteen kohdistuvia tärkeitä muutoksen merkkejä. Näitä heikkoja ja osin jo vahvoja signaaleja on ryhmitelty
66
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lähtökohta-aineksiksi kolmelle skenaariolle, jotka voivat toteutua
joko erillisinä tapahtumakulkuina tai toisiinsa liittyen. Ensimmäinen skenaario perustuu osin jo vahvoihin merkkeihin. Ne viittaavat siihen, että energia- ja ympäristöongelmat kärjistyvät Kiinassa, mikäli sen talouskasvu jatkuu viimeisen parin vuosikymmenen
tapaan. Toisessa skenaariossa tärkeä liikkeelle paneva heikko signaali on geneettisesti muunneltujen kasvien lisääntynyt tutkimus
ja viljely Kiinassa ja Intiassa ja erityisesti mahdollisuus kehittää
suolaisessa vedessä kasvava riisi. Kolmannen skenaarion lähtökohta on tietointensiivisten palvelujen työvoiman kasvun pysähtyminen Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja niiden voimakas kasvu
Kiinassa ja Intiassa.
2) GTAP-mallin tuottamia skenaarioita vuodelle 2003 voidaan verrata samana vuonna mitattuihin havaintoihin kaupan rakenteesta
(WTO-lähteet). Erot toteutuneessa ja simuloidussa rakennekuvauksessa auttavat havaitsemaan alustavasti mallin soveltuvuutta
kansainvälisen kaupan rakenteiden ennakointiin.
3) Kvalitatiiviset tarkastelut Kiinan ja Intian kehityksestä on käännetty lähtöoletuksiksi GTAP-malliin. Vuoden 1997 tietojen perusteella malli laskee ensin lähtötilanteen vuonna 2005. Tähän tilanteeseen kohdistetaan kvalitatiivisten skenaarioiden perustelemat
muutossokit.
4) GTAP-malli laskee oletuksista lähtien maailmanlaajuisen kehityspolun vuoteen 2015. Erityisesti mallin avulla arvioidaan Kiinaan
tai Intiaan liittyvien muutosten vaikutuksia Euroopan unioniin ja
Suomeen.

3.2

GTAP-malli ja aineisto skenaarioiden työkaluina

GTAP-tietokannan toimialat ja alueet on tässä tutkimuksessa aggregoitu 12 alueeseen ja 12 toimialaan (taulukko 2, aggregointiavain ks.
liite).
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Taulukko 2. Alue- ja toimiala-aggregointi
(12 aluetta ja 12 toimialaa)
Alue
Suomi
EU24

Lyhenne
FIN
EU24

Toimialat
Viljalajikkeet
Maa-ja elintarviketeollisuus

Lyhenne
Crops
Foodag

Energiantuottajat

Ensupp

Energia

Energy

Kiina
Intia
NIC-maat
Muu Aasia
USA
MERCOSUR
Etelä-Amerikka
Muut OECD-maat
Muu maailma

China
India
NICs
Rasia
USA
MERCOS
SouthAm
ROECD
ROW

Tekstiiliteollisuus
Puu-ja paperiteollisuus
Kemikaalit ja öljynjalostus
Elektroniikka
Muu koneteollisuus
Muu teollisuus
Kauppa ja liikenne
Liike-elämän palvelut
Muut palvelut
(yksityiset ja julkiset)

Textiles
Woodpap
Chemicals
Elec
Otmach
Otman
TandT
Busser
Svces

Toimiala-aggregoinnin perustana on ollut mahdollistaa tässä työssä
esitettyjen aihealueiden analyysi (energia, viljatuotteet ja liike-elämän palvelut) kuitenkin hyvin yleisellä tasolla niin, että esimerkiksi kaikki energiahyödykkeet on yhdistetty yhdeksi hyödykkeeksi.
Suomen kannalta tärkeät vientitoimialat ovat myös erillisinä. Näitä
toimialoja ovat puu- ja paperiteollisuus, elektroniikkateollisuus ja
muu konepajateollisuus. Näiden toimialojen yhteenlaskettu osuus
Suomen viennistä on lähes 60 prosenttia. Aggregointi mahdollistaa
jatkossa tätä tutkimusta tarkemmankin analyysin erityisesti Suomen
vientitoimialojen kannalta. Maa-aggregoinnissa koko muun EU:n
tarkasteleminen yhtenä kokonaisuutena on perusteltu sillä, että kun
Suomen osuus koko EU:sta on niin pieni, voidaan yleisiä EU-tuloksia tarkastella tämän aggregaatin avulla.
Maailmankauppa on nykymuodossaan jakautunut suurten toimijoiden kesken. EU24, USA ja muu OECD (lähinnä Japani, Kanada,
Australia ja Norja) kattavat lähes 70 prosenttia maailmankaupasta. Maailmankaupan epävakaasta tilanteesta kertoo se, että vuonna
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2003 USA:n osuus maailman koko tavaroiden viennistä2 oli 10,2
% mutta tuonnista 16,7 % (WTO 2004). Samana vuonna Japanin,
Kanadan Australian ja Norjan yhteenlaskettu osuus tavaroiden
viennistä oli 11,7 % mutta maailman tuonnista vain 9,6 %. Myös
EU24:n vientiosuus ylitti parilla prosentilla maaryhmän tuontiosuuden. GTAP-malli tekee pitkällä aikavälillä järkevän oletuksen, että
ulkomaankaupan epätasapainot poistuvat siten, että ylijäämämaat
investoivat enemmän ja alijäämämaat vähemmän kotimaahan laskennan ensimmäisinä vuosina. Kuten kohta esitettävät erot vientiosuuksissa vuoden 2003 mallilaskelman mukaisen ja toteutuneen
kehityksen välillä osoittavat, sinänsä perusteltu yksinkertaistava oletus näyttäisi olennaisesti vaikuttavan mallin mahdollisuuksiin toimia
ennakoinnin välineenä lyhyehköllä tähtäimellä.
Taulukko 3.

Maailman viennin jakauma perusvuonna 1997 ja
vuosina 2003 ja 2015 GTAP-mallilla lasketun
perusuran perusteella, prosenttia

1 FIN
2 EU24
3 Ensupp
4 China
5 India
6 NICs
7 RASIA
8 USA
9 MERCOS
10 SouthAm
11 ROECD
12 ROW

1997
0,7
39,4
6,4
4,7
0,7
8,8
2,5
13,8
1,5
3,7
14,7
3,1

2003
0,7
35,2
6,4
6,4
0,6
9,4
2,7
10,2
1,6
3,3
20,1
2,7

2015
0,6
33,9
5,5
7,5
1,4
10,4
3,9
17,4
1,9
5,0
8,8
3,7

Taulukossa 3 esitetty tilanne vuonna 2015 on laskettu dynaamisella
GTAP-mallilla. Mallin tuottama talouden rakenne perustuu talouden
perusuraan, missä keskeisille makromuuttujille on oletettu projektiot eli kehitysurat yli vuosien. Dynaamisessa GTAP-mallissa näitä
2 Merchandise exports
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mallin ulkopuolelta annettuja makromuuttujia ovat reaalinen BKT,
investoinnit, väestön kasvu ja tuotannontekijöiden (koulutetun ja
kouluttamattoman työvoiman) kasvu. Makromuuttujien ura on määritelty kaikille aggregoinnissa määritetyille alueille erikseen. Tässä
työssä käytetyn perusuran kuvaus noudattaa Maailmanpankin projektioita ja on kuvattu lähteessä Walmsley ym. (2000).
Mallin toimivuutta voidaan testata vertaamalla mallin laskemaa perusuraa vientiosuuksien toteutuneeseen kehitykseen. Taulukossa 4
vertailemme WTO:n tilastojen mukaista toteutunutta kehitystä vuonna 2003 mallin laskemaan perusuraan. GTAP-mallin tuottaman kehityksen perusuran ja todellisen datan erot ovat paikoin varsin suuria.
Tärkein selittäjä näyttäisi olevan edellä viitattu maailmakaupan epätasapaino.
Taulukko 4.

EU24
China
India
NICs
USA
ROECD
ROW

Eräiden maiden osuus tavaroiden viennistä
vuonna 2003, prosenttia. WTO-lähteiden ja GTAPskenaarion vertailu
WTO
41,2
8,8
0,7
8,3
9,6
12,1
19,3

GTAP
35,2
6,4
0,6
9,4
10,2
20,1
18,1

Kuviossa 2 on kuvattu mallin oletukset BKT:n kasvusta joillekin tämän työn kannalta keskeisille maille.
BKT-kasvuoletukset noudattavat mallilaskelmassa nykyhetkeen
(2004 asti) toteutuneita kasvulukuja, tämän jälkeen ennusteissa on
käytetty Maailmanpankin projektioita vuoteen 2007 asti. Vuodesta
2007 eteenpäin kasvun oletetaan vakiintuvan. Korkein BKT:n kasvuvauhti on oletettu Kiinalle (7 prosenttia) ja alhaisin muille OECDmaille, n. 2,4 prosenttia. Maailmankaupan rakenteiden ja Kiinan ja
Intian tulevan aseman kannalta vuoden 2015 tilanteeseen vaikuttaa
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luonnollisesti myös muiden teollisuusmaiden kehitys, mikä on näissä ennusteissa melko optimistinen. Suomelle kasvuoletus on oletettu
vielä keskimäärin muita OECD-maita korkeammaksi.
Kuvio 2. Oletukset BKT:n kasvusta GTAP-Dyn -mallin perusuralla
vuoteen 2015 asti, prosenttia
%
10
China

8

India
NICs

6

FIN

4
Ensupp

2

EU24
ROECD

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2

-4

Lähde: GTAP-Dyn -laskelma.

Mallin kasvuskenaariot olettavat toimialojen kysynnän seuraavan
kasvusta ja sen aiheuttamista suhteellisten hintojen muutoksista.
Mallin kysyntärakenne ottaa huomioon sen erityispiirteen, että tulojen kasvaessa teollisuustuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa
suhteessa perustuotantoa enemmän (ks. tarkemmin Hertel ja Tsigas
1997). Sen sijaan se ei ota huomoon sellaista teknologista kehitystä
tuotannontekijöissä, joka mahdollistaa esimerkiksi liike-elämän palvelujen voimakkaan kasvun tietyissä maissa. Tältä osin mallin tuottamaa perusuraa voidaan verrata muihin lähteisiin. Taulukossa 5 on
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verrattu WTO:n ilmoittamia ja GTAP-mallin laskemia liike-elämän
palvelujen vientilukuja.
Taulukko 5.

Liike-elämän palveluiden globaalit vientiosuudet,
prosenttia. Mallin ja WTO-lähteiden vertailu
WTO 1

USA
ROECD*
China
India
NICS**
Yht.

1995
16,0
46,6
2,5
0,5
3,5
69,1

GTAP
2002
19,1
49,0
2,9
2,4
2,3
75,7

1997
16,1
53,6
1,2
0,1
13,1
84,1

2002
14,7
53,1
1,5
0,1
14,6
84,0

1) WTO Statistic Database
* WTO-tietokannassa tärkeimmät viejät EU:n sisällä, Japanissa ja Kanadassa
** WTO-tietokannassa sisältää vain Singaporen

Erilaiset luokitteluperustat aiheuttavat pientä harhaa lukujen vertailussa. Hyödykeryhmä Business services GTAP-luokassa ei täsmälleen vastaa WTO:n luokitusta Other Commercial Services. Luvuista
voidaan kuitenkin päätellä, että GTAP-datassa vientiosuudet pysyvät vertailujaksolla lähes vakioina. WTO-tilastoissa sen sijaan Intian
kasvu merkittäväksi liike-elämän palveluiden viejäksi näkyy jo.

3.3

Skenaarioita Kiinan ja Intian taloudellisen
kehityksen vaikutuksista

Tässä luvussa edellä esitettyä menetelmää sovelletaan alustavasti
muutamiin Kiinaa ja Intiaa koskeviin skenaarioihin edellä mainituilla tavoilla.
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Skenaario 1. Kiina pyrkimässä kestävään kasvuun
Skenaarion taustalla olevat vahvat ja heikot signaalit
Nopea taloudellinen kasvu erityisesti Kiinassa on nostanut monien
raaka-aineiden hintoja viime vuosina maailmassa (kuvio 3).
Kuvio 3. Alkutuotteiden hintaindeksejä

Lähde: IMF, raportoitu artikkelissa Koo ja Fu (2004).

Kiina on nopeasti lisännyt sekä teräksen tuotantoaan että kulutustaan.
Vuotuinen kulutuksen kasvu on ollut jopa yli 20 %. MEPS Steel Price indeksin mukaan eri teräslaatujen hinnat nousivat maaliskuuusta
2002 maaliskuuhun 2004 30–60 %. Nopeinta on ollut rakentamiseen
käytetyn teräksen hinnan nousu. Kiinan talouskasvun vaikutusta rakentamiseen kuvastaa se, että Kiina kulutti vuonna 2004 37,5 % maailmassa käytetystä sementistä eli noin puolitoistakertaisesti osuutensa verran maailman väestöstä (Koo ja Fu 2004).
Voidaan kysyä, kuinka maailman raaka-aine- ja energiavarat mahdollistavat jatkuvan nopean talouskasvun Kiinassa ja Intiassa. Raaka-ainevarojen riittävyyden kriittisiä tekijöitä ovat teknologinen kehitys ja
energian tuotanto. Jos käytettävissä olisi rajattomasti energiaa, tuskin
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mistään raaka-aineesta tulisi merkittävää pulaa, vaikka kiinalaiset ja
intialaiset kuluttaisivat yhtä paljon raaka-aineita henkeä kohti kuin
eurooppalaiset. Teknologinen kehitys puolestaan voi mahdollistaa,
että samat toiminnot voidaan hoitaa raaka-aineiden vähäisemmällä
kulutuksella (dematerialisaatio) tai vähemmän niukoilla luonnonvaroilla (substituutio). On myös mahdollista, että kulutus suuntautuu
toimintoihin, jotka kuluttavat vähän luonnonvaroja (immaterialisaatio).
Kuvio 4 kuvaa eri maiden energian kysyntää GTAP-Dyn -mallin
tuottamalla talouden perusaikauralla.
Kuvio 4. Energian kysynnän kumulatiivinen kehitys maittain,
prosenttia
%
300
China
India

250

NICs
RASIA

200

ROW
MERCOS
USA

150

FIN
EU24

100

SouthAm
Ensupp

50

ROECD

0

-50
2 005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lähde: GTAP-Dyn laskelmat

Oletetulla kasvulla Kiinan ja Intian energian kysyntä on vuonna 2015
yli kolminkertaistunut. On selvää, että kysymykset energian lähteistä
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ja riittävyydestä nousevat esiin, jotta tämän suuruinen kysynnän kasvu voidaan nykyteknologialla ja nykyvarannoilla tyydyttää.
Raaka-aineiden ja energian riittävyyden ohella keskeinen kysymys
on kulutuksen vaikutus ympäristöön tai yleisemmin hyvinvointiin.
Vaikka teknisesti olisi mahdollista tuottaa kysytyt raaka-aineet ja
energia, kulutuksen kasvu voi aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia.
Mahdollisista ongelmista globaalilla tasolla ilmeisin on kasvihuoneilmiö, mutta Kiinan osalta vielä akuutimpia ongelmia ovat hiilen
käytön lisääntymiseen liittyneet pienhiukkaspäästöt sekä rikin ja typen oksidit.
Edellä esitetyn perusteella raaka-aineiden ja energian kasvavan kysynnän ongelmaa voidaan siis pyrkiä ratkaisemaan seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
a) tuottamalla enemmän energiaa tehostamalla energialähteiden
käyttöä
b) parantamalla raaka-aineiden tuotantoa tehostamalla raakaainelähteiden käyttöä ja vähentämällä niiden hankinnassa
tarvittavaa energiaa
c) siirtymällä käyttämään vähemmän niukkoja raaka-aineita (substituutio)
d) hoitamalla toiminnot vähemmällä raaka-aineiden ja energian kulutuksella (dematerialisaatio)
e) siirtymällä vähemmän energiaa ja raaka-aineita vaativiin
toimintoihin (immaterialisaatio)
f) vähentämällä energian ja raaka-aineiden käytöstä aiheutuvia ympäristö/hyvinvointihaittoja.
Energialähteiden parempi hyödyntäminen voidaan tiivistää kysymykseksi siitä, voidaanko näitä lähteitä käyttää kestävällä tavalla
niin, että ympäristö- ja hyvinvointihaitat pysyvät hallinnassa. Kiinan
osuus maailman energiankulutuksesta oli noin 10 % vuonna 2004 ja
maan vuotuinen energiankuluksen kasvu on ollut vuoden 2001 jälkeen noin 10 %:n luokkaa (Koo ja Fu 2004, IAEA:n tilastot). Osuus
maailman kulutuksesta on toistaiseksi alle puolet väestöosuudesta eli
kulutuksen jatkuvalle nopealle kasvulle on vahva tilaus länsimaista
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elintasoa tavoittelevassa maassa. Energialähteistä kivihiili, vesivoima ja ydinenergia ovat vaihtoehtoja, joista Kiina voi hakea ratkaisua
energian tuotantoonsa. Tosin Kiinalla ei itsellään ole nykyisellä hintatasolla taloudellisesti käytettäviä uraanivaroja (taulukko 6). Hiilen
laajamittaisen käytön ohella Kiinassa on käynnissä mittava ydinenergian rakennusohjelma, vaikka ydinvoiman osuus maan koko energian
kulutuksesta on vasta 1 %:n luokkaa. Vuoden 2003 alussa Kiinassa
oli toiminnassa 7 ydinvoimalayksikköä ja rakenteilla 4. Vuonna 2005
Kiina teki päätöksen 5 uuden ydinvoimalan rakentamisesta.
Taulukko 6.

Kiinteät
3020,05

Kiinan arvioidut energiavarat vuonna2002,
eksajoulea
Nestemäiset
221,42

Kaasu
45,61

Uraani
-

Vesivoima
570,88

Yhteensä
3857,97

Eksajoule=1018 joulea
Lähde: IAEA: Energy and Economic Data Base and Country Information

Kiinan kiinteät energiavarat muodostuvat lähinnä hiilestä ja nestemäiset öljystä. Vesivoiman osalta varanto on laskettu kertomalla teoreettisesti mahdollinen vuotuinen tuotantokapasiteetti kymmenellä.
IAEA:n tilastojen mukaan vuonna 2002 Kiinan koko energiantuotanto oli 41 eksajoulea. Tästä hiilen osuus oli 70 %, nesteiden 17 %,
kaasun 3 % ja muilla tavoin tuotetun sähkön 10 %. Oletetaan, että
Kiinan energian kulutus nousisi 100 eksajouleen, mihin se päätyisi
kymmenen prosentin vuotuisella kasvulla vuonna 2012. Laskelman
mukaiset Kiinan energiavarat riittäisivät tällöin vain noin 30 vuodeksi eteenpäin. On kuitenkin huomattava, että varsinkin uraanivarojen
osalta arvio on ilmeisen harhaanjohtava. Tuoreessa IAEA:n uraanilöydösten rekisterissä on Kiinasta peräti 25 kaivoskohdetta, joista
muutamat ovat varsin suuria.
Lähtien vuoden 2002 laskelmasta Kiinan oletettu 100 eksajoulen
energian kulutus johtaisi Kiinan suureen riippuvuuteen ulkomaisesta energiasta, varsinkin kun kasvun voi olettaa autoistumisen myötä
kohdistuvan nesteisiin tai kaasuihin. Jo nyt Kiina tuo lähes puolet
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polttonesteistään ulkomailta. Tuleminen yhä enemmän riippuvaksi
ulkomailta tuoduista polttonesteistä on erittäin ongelmallista, koska
viime aikoina maailmasta ei ole löydetty öljy- tai öljyliuskekenttiä,
jotka olennaisesti lisäävät tunnettuja öljyvaroja (Oil-based technology and Economy, 2004). Kun kasvihuoneilmiötä pyritään maailmalla aktiivisesti torjumaan, ei myöskään vaikuta kovin uskottavalta,
että Kiina voisi käyttää omavaraisuuden vaatimassa laajuudessa hiilivarojaan.
GTAP-Dyn-mallin peruslaskelmat olettavat tuotannon kussakin
maassa voivan sopeutua kasvavaan kysyntään. Mallin perusoletuksia muuttamalla voidaan tutkia vaihtoehtoisesti sellaista skenaariota,
jossa Kiinan kotimainen energian tuotanto onkin rajoitettu resurssirajoitteiden vuoksi nykytasolle ja lisääntyvä kulutus joudutaan
tuottamaan tuontienergialla. Olennainen kysymys energian käytölle
tulevaisuudessa onkin eri primäärienergialähteiden korvattavuus ja
teknologinen kehitys.
Jos Kiina pystyisi vakiinnuttamaan energian kulutuksensa lähelle nykytasoa ja ottaisi erittäin tehokkaasti käyttöönsä vesivoiman täydennettynä suoralla aurinkovoimalla, se voisi saada energiantuotantonsa kestävälle pohjalle. IAEA:n laskelman mukaan vesivoima voisi
teoriassa tuottaa Kiinalle vuodessa jopa 50 eksajoulea. Todellinen
tuotanto vuonna 2002 oli kuitenkin ainoastaan noin 4 eksajoulea. Jo
päätetyillä suurilla (ja riskialttiilla) patorakennelmilla määrää pyritään kuitenkin voimaperäisesti lisäämään.
Kiinan kasvun luomat paineet energian kysynnälle ovat vain yksi
globaaleja hyödykemarkkinoita muokkaava tekijä. Suomen kannalta
merkittäviä toimialoja ovat myös metsä- ja paperiteollisuus, elektroniikkateollisuus ja konepajateollisuus. Kasvavien markkinoiden
myötä vaikutukset kansainvälisen kaupan kautta ulottuvat Suomeen
asti.
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Skenaario 2. Kasvigeenitekniikkaa soveltavien kehitysmaiden
ja Euroopan unionin konflikti
Skenaarion taustalla olevat heikot signaalit
Ns. vihreä vallankumous on 1960-luvun lopulta lähtien radikaalisti tehostanut maatalouden tuottavuutta väkirikkaissa kehitysmaissa.
Rockefellerin ja Fordin säätiöiden rahoittama hanke, joka kohdistui
erityisesti vehnän ja riisin viljelyn tehostamiseen, johti menestykseen
erityisesti Intiassa ja Kiinassa lähtien seuraavista toimintaperiaatteista:
1. Perimältään parannetut lajikkeet. Erityisesti otettiin käyttöön
pienikokoisempia mutta satoisia viljalajikkeita, jotka kestivät paremmin kasvitauteja.
2. Alettiin käyttää tehokkaammin lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita.
3. Lisättiin merkittävästi keinokastelua patoamalla vettä sadekausien
aikana ja käyttäen pohjavettä.
4. Siirryttiin useampiin satoihin samalta alueelta vuoden aikana. Erityisesti vehnä otettiin käyttöön toisen sadon antajana.
5. Otettiin käyttöön tehokkaampaa sadonkorjuutekniikkaa.
6. Rakennettiin teitä ja muuta tuotteiden jakelua helpottavaa infrastruktuuria.
Erityisesti ajanjaksona 1965–1980 vihreä vallankumous merkitsi
edistymistä maailman ravinnontuotannossa ja paransi selvästi nopeammin maailman ravintotilannetta kuin mitä väestönkasvu vaikeutti
ongelmaa. Intiassa vuonna 1979 yli 79 % vehnästä, 35 % riisistä ja 20
% ohrasta viljeltiin uusilla lajikkeilla (Ganquly 2003). Vuoden 1980
jälkeen kehitys on kuitenkin merkittävästi hidastunut, vaikka vihreä
vallankumous on jatkanut etenemistään alkuperäisten innovaatioidensa varassa. Vielä vuoteen 1990 oli selvästi nähtävissä, että hyödyt
kohdistuivat myös kaikista huono-osaisimpiin. Vihreää vallankumousta voi pitää keskeisenä perusteena sille, että FAO:n tilastojen
mukaan aliravitsemuksesta kärsivien määrä aleni maailmassa vuoden 1970 noin 900 miljoonasta vuoden 1990 noin 800 miljoonaan
samaan aikaan, kun maailman väestö lisääntyi noin 2,6 miljardista
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noin 4,1 miljardiin. Vuonna 2003 aliravittujen määräksi kuitenkin
arvioitiin jälleen 842 miljoonaa, eli ravinnontuotanto ei ole täysin
kyennyt vastaamaan väestönkasvun haasteeseen. Näin siitä huolimatta, että väestönkasvu on prosentuaalisesti hidastunut.
Makean veden varat ovat nousseet ravinnontuotannon kasvun keskeisimmäksi rajoittajaksi. YK:n monien alajärjestöjen yhteisessä julkaisussa ”World Water Report” arvioidaan että vuonna 2050 2 miljardia ihmistä kärsii akuutisti makean veden puutteesta. Tämä arvio
ei kerro suoraan kasteluveden saannin vaikeuksista, koska sen arviointikohteena on lähinnä terveellisen juomaveden saatavuus. Vuonna
2004 arvioitiin (State of the Future 2004), että 1,1 miljardia ihmistä
ei pysty saamaan turvallista juomavettä. Afrikassa tällaisen väestön
osuudeksi arvioitiin 38 %. Pahimmat tilanteet ovat kuitenkin ilmeisesti jo lähitulevaisuudessa Kiinassa ja Intiassa.
Kiinassa makean veden resurssit henkeä kohti ovat vain noin neljännes maailman keskiarvosta. Veden puute on jo johtanut sisäiseen
muuttoliikkeeseen Kiinassa ja vastaava kehitys on uhkaamassa erityisesti Pohjois-Intiassa. Siellä kuten myös joillain alueilla Bangladeshissä pohjaveden tason aleneminen on johtanut myös sen heikkenemiseen, kun arseenia liukenee veteen. International Water Management Institute on arvioinut, että kasteluveden puute ja laadun
heikkeneminen voi alentaa Intian viljasatoa jopa neljänneksellä. Yksi
seuraus laskeneesta pohjavedestä on ollut, että viljelysmaata on vaarallisessa määrin alkanut liueta jokiin (State of the Future 2004).
Vesiongelmaa on edelleen pahentanut se, että kehitysmaissa varakkaammat väestönosat ovat kasvavassa määrin siirtyneet liharavinnon
käyttöön, mikä merkitsee viljan lisääntyvää käyttöä rehuksi tai viljan
viljelyn korvautumista muunlaisen rehun viljelyllä.
Tässä tilanteessa on erittäin ymmärrettävää, että varsinkin Kiina ja
Intia ovat ryhtyneet määrätietoisesti etsimään uudesta geenitekniikasta ratkaisua vesiongelmaan. Merkittävää edistystä onkin tapahtunut
kahdessa suunnassa: suolaisessa vedessä tai maaperässä kasvavien
sekä kuivuutta kestävien lajikkeiden kehittelyssä.

79

Osmo Kuusi – Leena Kerkelä

Suolaisessa ympäristössä menestyvien vilja- ja muidenkin hyötykasvilajikkeiden kehittelyssä on selkeästi edistytty sekä Intiassa että
Kiinassa (vrt. Tammisola 2004). Biologiselta kannalta tämä ei ole
kovin yllättävää. Kasvaahan suolaisessa vedessä monia kasvilajikkeita. Kolme vuotta sitten intialaiset tutkijat eristivät rannikkovesien
mangrovepuista geenin, joka auttaa niitä sietämään merivettä. Geeni
lisättiin Intian tärkeimpiin riisilajikkeisiin, ja niistä tuli suolankestäviä. Vuodenvaihteessa 2004 Intian hallitus hyväksyi uudet lajikkeet
kenttäkokeeseen (Science-lehden uutinen 16.1.2004). Kiinassa Shandongin yliopistossa suolankestävä riisi on jalostettu suolakkokasvin
(Suaeda salsa, merenrantakilokki) geenillä, ja ominaisuus on viety
myös tomaattiin ja soijaan.
Viljelykasvien suolankestävyydellä voi olla suuri merkitys kehitysmaiden ruuantuotannolle. Aluksi hyötyä voitaneen saada etenkin
ajoittain meriveden alle jäävillä alueilla. Aiemmin viljelykelvottomia
maita saadaan hyötykäyttöön. Myöhemmin on ehkä mahdollista alkaa käyttää systemaattisesti merivettä viljelyksessä. Viljely voi myös
puhdistaa suolan pilaamaa maaperää, sillä uudet lajikkeet keräävät
suolaa lehtisolujensa vakuoleihin (jätteitä säilöviin kalvopusseihin).
Hedelmiin tai jyviin suolaa ei kuitenkaan kerry. Kalvopusseista suola
voidaan kerätä talteen esimerkiksi polttamalla kasvi siementen poiston jälkeen.
Kuivuudenkestävyys on ominaisuus, jota on jo pitkään tavoiteltu
perinteellisellä kasvinjalostuksella. Uudella geenitekniikalla on kuitenkin mahdollista saavuttaa vielä suurempaa menestystä tässä ominaisuudessa. Ajoittainen veden puute on uhka ruokaturvalle monissa
kehitysmaissa. Useat tutkimusryhmät ovat löytäneet eri geenejä, jotka voivat tuoda merkittäviä parannuksia viljelykasvien kuivankestävyyteen. Kuivankestävyydessä on usein kuitenkin kyse usean geenin
koordinoidusta yhteistoiminnasta, joten jalostus on vaikeampaa kuin
suolankestävyydessä. Samoilla geeneillä on kuitenkin usein vaikutuksia niin kuivuuden, kylmyyden kuin suolaisuuden sietoon (Zhang
ym. 2004).
Odotukset kuivuutta kestävän riisin osalta ovat korkealla. FAO:n
kotisivuilla lainataan International Rice Instituten arvioita, joiden
mukaan kuivuudesta kärsivillä mailla voitaisiin tehtyjen kokeiden
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perusteella kohottaa riisin hehtaarisato 3,5 tonnista jopa 15 tonniin.
Egyptissä on tuotu koevehnään kuivankestävyyden geeni HVAI1-ohrasta. Uutta vehnää viljeltäessä kastelukerrat vähenevät kahdeksasta
yhteen – ja joillakin aavikkoalueilla selvitään pelkän sateenkin turvin
(Bahieldin ym. 2003). Tämän ansiosta vehnää voidaan viljellä laajasti
aikaisemmin viljelykelvottomilla alueilla. Kun selvitään vähemmällä
kastelulla, vähenee myös maata pilaava suolaantuminen.
Suolaisessa ympäristössä kasvavien viljelykasvien tutkimuksessa kiinalaisten ja intialaisten voi tulkita olevan edelläkävijöitä maailmassa. Kuivuudenkestävyydessä sen sijaan maailman johtava kasvigeenitekniikan yritys Monsanto omistaa tärkeitä patentteja. Monsanton
pitkään harjoittama aggressiivinen sekä riskien vähättelyyn ja peittelyyn perustuva kaupallisten etujen ajaminen on tällä hetkellä ehkä
suurin uhka kasvigeenitekniikan järkevälle hyödyntämiselle. Paitsi
että yhtiö voi hidastaa kehitystä omistamillaan patenteilla, se on viranomaisia ja tiedotusvälineitä painostamalla keskeisesti vaikuttanut
yleisen epäluottamuksen ilmapiirin muodostumiseen. On erittäin
huolestuttavaa, että Monsanton viranomaisiin kohdistama painostus on luonut varjon myös alan keskeisimmän viranomaisvalvojan
FDA:n eli Yhdysvaltojen Ruoka- ja lääkeviraston uskottavuudelle
(Smith 2005).
Euroopan yhteisö on omaksunut hyvin tiukan linjan geneettisesti
muunneltujen viljakasvien hyväksymiselle markkinoilleen. Euroopan
varovaiselle linjalle löytyy aitoja uuden teknologian terveysriskeihin
liittyviä syitä. On kuitenkin vahvoja perusteita uskoa, että kyseessä on osin myös ylireagointi, joka liittyy edellä mainittuun yleiseen
epäluottamuksen ilmapiiriin. Geenitekniikasta riippumatta epäluottamuksen ilmapiiriä ovat vahvistaneet Euroopan karvaat kokemukset
ns. ”hullun lehmän taudista”.
Monsanton toimet ja kokemukset hullun lehmän taudista saivat monet
tieteelliset järjestöt esittämään 1990-luvun lopulla kriittisiä kannanottoja kasvigeenitekniikan turvallisuudesta. Kriitikot lainaavat edelleen
British Medical Associationin (BMA) vuonna 1999 julkaisemaa geeniruoalle kielteistä kannanottoa. Päivitetyssä kannanotossaan maaliskuussa 2004 BMA yhtyy Englannin perinteikkään tiedejärjestön
the Royal Societyn kantaan (www.bma.org.uk). Sen mukaan ei ole
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pätevää näyttöä, että geneettisesti muunnellut elintarvikkeet olisivat
vaarallisia. Vuoden 1999 lausunnosta vastannut BMA:n tiedepäällikkö Vivianne Nathanson toteaa nyt: “Emme epäile, että geneettisesti
muunneltu ruoka voi erittäin huomattavassa määrin hyödyttää sekä
kehitysmaita että kehittyneitä maita pitkällä tähtäimellä”.
BMA:n kannanotossa varoitetaan toisaalta edelleen geeniruuan mahdollisista yllättävistä pitkäaikaisvaikutuksista. Koska Yhdysvaltojen
Ruoka- ja lääkevirasto on paljon menettänyt uskottavuuttaan ravintogeenitekniikan säätelyssä, Euroopan unionin uudet ravinto- ja kemikaalivirastot saattaisivat vallata sen paikan alan maailmanlaajuisesti
keskeisimpinä valvontaviranomaisina. Jotta näin voisi käydä, niiden
tulisi pystyä tieteellisen kriittiseen toimintaan, joka ei myötäile perusteettomia näkemyksiä olivatpa ne geenitekniikan kannalta liian kielteisiä tai myönteisiä. Valitettavan todennäköiseltä kuitenkin näyttää,
etteivät virastot pysty tähän yleisessä epäluottamuksen ilmapiirissä.
Esitettävä skenaario perustuu siihen, että Eurooppa jatkossakin on
muuta maailmaa tiukempi geeniruuan hyväksynnässä. Vastaavanlaisen, tässä esitetystä riippumattomasti kehitellyn GTAP-malliin perustuvan skenaarion ovat vastikään esittäneet Wailes, Durand-Morat
ja Carter (2005). Heidän skenaarionsa rajoittuvat GM-riisin tuotantoon Kiinassa ja Bangladeshissa. Hyönteisiä ja kuivuutta paremmin
kestävien lajikkeiden käyttöönoton oletetaan heidän skenaariossaan
parantavan maan tuottavuutta 5 % ja työvoiman tuottavuutta 7,9 %.
Riisin asema keskeisimpänä ravintoaineena näissä maissa perustelee
työvoiman tuottavuuden merkittävän kasvun. Seuraavassa esitettävän
skenaarion lähtökohtana on vielä radikaalimpi tuottavuuden kehitys,
mikä perustuu hyönteisten ja kuivuuden kestävyyden paranemisen
ohella paranevaan suolankestävyyteen.
Kasvinjalostuksessa tapahtuvaa tuottavuuskehitystä on luonnehdittu dynaamisella GTAP-mallilla seuraavasti. Talouden perusuran
kehitystä on verrattu sellaiseen tapaukseen, jossa Intian ja Kiinan
viljanviljelyssä toteutuu äkillinen 20 prosentin tuottavuussokki.
Teknologian leviämistä on luonnehdittu puolta pienemmällä sokilla
Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa. Muualla maailmassa vastaava
tuottavuuden kasvu on edelleen puolet tästä. EU:ssa viljan viljelyn
tuottavuuden oletetaan pysyvän nykytasolla. EU:n protektionistista
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ilmapiiriä on kuvattu kiinnittämällä EU:n viljan tuonti sen nykyiselle
tasolle.
Tuottavuussokit lisäävät tuotannon arvoa annetuilla panoksilla ja
lisäävät näin hyvinvointia. Kasvanut tarjonta myös alentaa viljan
suhteellista maailmanmarkkinahintaa, mutta tämä hintakehitys ei
hyödytä Eurooppaa lainkaan. Voimme tarkastella sokin vaikutusta
esimerkiksi bruttokansantuotteeseen. Kuinka paljon korkeammalle
tasolle bkt voi nousta tai laskea perusuraan verrattuna tuottavuussokin toteutuessa. Nämä vaikutukset on piirretty kuvioon 5.
Kuvio 5. Viljojen tuottavuussokin vaikutus BKT:hen, ero
perusuraan verrattuna, prosenttia
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Lähde: GTAP-Dyn - laskelmat

Kokonaistaloudellinen vaikutus on erityisen suuri Intiassa, missä 20
prosentin tuottavuussokki nostaa bkt:ta välittömästi 7,5 prosenttia.
Se, että vaikutus Kiinassa on vain noin puolet tästä, johtuu viljan-
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viljelyn merkityksestä eri maissa. Intiassa viljanviljelyn osuus on
noin 20 prosenttia bkt:sta, kun se Kiinassa on noin puolet tästä. Kuvio heijastaa myös tuottavuuskehityksen dynaamisia ulottuvuuksia.
Kasvaneella tuotantokapasiteetilla kasvu kumuloituu Intiassa yli 20
prosenttiin bkt:stä. Kiinassakin bkt:n kasvuero on 5 prosenttia. Negatiivisia vaikutukset ovat ainoastaan Euroopassa, missä tuonnin rajoittaminen kumuloituu noin puolen prosentin bkt-tappioon. Vaikka luku
vaikuttaa pieneltä, on sen arvo 20 miljardia dollaria vuoteen 2015
mennessä (vuoden 1997 dollareissa).
Skenaario 3. Kiinailmiön leviäminen luoviin töihin
Skenaarion taustalla olevat vahvat ja heikot signaalit
Yhdysvalloissa kuten Suomessa on pitkään katsottu, että globalisaation vaikutukset ovat positiivisia maan taloudelle. Kun matalan osaamisen teollista työtä on siirtynyt Aasian maihin, tämä on alentanut
tällaisella työllä tehtyjen tuotteiden hintoja maailmanmarkkinoilla.
Koska korkeampaa osaamista vaativa työ on jäänyt Yhdysvaltoihin,
nettohäviäjiä muutoksesta on kuitenkin ollut suhteellisen vähän.
Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttumassa koulutustason noustessa
Aasiassa ja verkkoyhteyksien parantuessa. Vuonna 2004 Yhdysvalloissa virisi laaja keskustelu siitä, mitä osaamistason nousu Kiinassa
ja Intiassa voi merkitä maan taloudelle. Keskustelu sai erityistä pontta, kun pitkään vapaakaupan siunauksellisuudesta puhunut veteraaniekonomisti ja nobelisti Paul Samuelson asetti julkisesti kyseenalaiseksi, onko yhä korkeatasoisemman tuotannon siirtyminen Kiinaan
ja Intiaan enää Yhdysvaltain edun mukaista.
Kalifornian yliopiston tutkijat Ashok D. Bardhan ja Cynthia Kroll
(2003) ovat tutkineet 2000-luvun alun kehitystä Yhdysvalloissa niissä osaamisammateissa, joihin kansainvälinen kilpailu vahvimmin
suuntautuu. Taulukossa 6 on kuvattu työvoimakehitystä tällaisissa
ammateissa.
Vähennykset taulukon toimialoissa ovat sikäli erityisen hälyttäviä,
että 1990-luvulla mainitut palvelusektorin toimialat ovat olleet maa-
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ilmassa ja myös Yhdysvalloissa nopeiten henkilöstöään lisääviä.
Niiden henkilöstön vuotuinen kasvu OECD-maissa oli 1990-luvulla
noin 15 % (Toivonen 2004). Näiden alojen ohella on suuri määrä
vähemmän vaativaa tietotyötä, joka voidaan varsin helposti siirtää
Kiinaan tai Intiaan. Tällaisessa työssä kuten esimerkiksi toimistojen
apupalveluissa työskenteli vuonna 2001 Yhdysvalloissa noin 14 miljoonaa henkeä eli noin 11 % työvoimasta (Bardhan ja Kroll 2003).
Taulukko 7. Kehitys toimialoilla, joissa toimintojen siirtämisen
riski Intiaan ja Kiinaan on suurin

Toimiala
Palvelusektori
Softwaren julkaisijat (ei
Internet)
Internet-julkaisut
Telekommunikaatio
ISP:t,
etsintäportaalit ym.
Kirjanpito- ja
laskentapalvelut
Tietokonejärjestelmät
Puhelinvastauspalvelu
(call center)
Muut liiketoiminnan
tukipalvelut
Teollisuus
Tietokoneet ja
elektroniset laitteet
Yhteensä riskitoimialat
Kaikki eimaataloustoimialat

Työllisten määrä USA:ssa (tuhansia)
1.vuosi2.vuosiMuutos
neljännes
neljännes
2001–2003,
2001
2003
%
276.1

247.9

-10.2

50.6
1323.4

33.7
1138.9

-33.4
-13.9

516

433.2

-16

976.3

875.7

-10.3

1341.2

1148.1

-14.4

406.2

363.2

-10.6

378.2

383

+1.3

1862.1

1415.9

-24

6853.9

5791.8

-15.5

131073

130515.3

-0.4

Lähde: Bardhan ja Kroll (2003).
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Bardhan ja Kroll (2003) selittävät software-sektorin siirtymistä Aasiaan 1990-luvun lopulta lähtien Internetin nopean leviämisen ohella USA:han muuttaneiden aasialaisten rakentamilla kansainvälisillä
verkostoilla sekä kaupan liberalisoinnilla Intiassa ja Kiinassa. Ratkaisevia ovat toki olleet valtavat palkkaerot Aasiassa tai entisissä
sosialistisissa maissa työskentelevien ammattilaisten ja yhdysvaltalaisten välillä. Palkkaeroja Bardhan ja Kroll (2003) havainnollistavat
taulukolla 8.
Taulukko 8. Ohjelmoijien keskivuosiansiot vuonna 2002, dollaria
Maa

Vuosiansiot ($)

Puola ja Unkari

4 800–8 000

Intia

5 900–11 000

Filippiinit

6 600

Malesia

7 200

Venäjä

5 000–7 500

Kiina

9 000

Kanada

28 200

Irlanti

23 000–34 000

Israel

15 000–38 000

USA

60 000–80 000

Lähde: Bardhan ja Kroll (2003)

Hieman yllättävää ja samalla Suomen kannalta varsin kiinnostavaa
on, että edullisimmat ohjelmoijat maailmassa eivät 2000-luvun alussa
löytyneetkään Kiinasta tai Intiasta vaan Euroopan entisistä sosialistimaista. Selitys on ilmeisesti se, että Yhdysvalloissa toimivien intialaisten ja kiinalaisten on helpompi rakentaa yhteyksiä kotimaihinsa
kuin Eurooppaan.
Osaamista edellyttävän työn siirtymisen vaikutuksista työtä vastaanottaviin maihin vuoden 2000 jälkeen ei ole vielä selvää kuvaa. Bardhan ja Kroll (2003) arvioivat, että 1990-luvulla tällaisia työpaikkoja
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siirtyi Yhdysvalloista yli miljoona. Intian tietotekniikkapalvelujen
sektori työllisti vuonna 2003 yli 200 000 henkilöä ja sen kasvunopeus oli noin 60 % vuodessa. Koko Intian software-palvelujen sektorin
vienti oli vuonna 2003 noin 9,5 miljardia dollaria, mistä noin kolme
neljännestä meni Yhdysvaltoihin. Alan yritysten intialainen yhdistys
on arvioinut että vuoteen 2008 mennessä vienti voisi olla 50 miljardia dollaria. Intian IT-teollisuus voisi työllistää yhteensä 8 miljoonaa
henkeä, joista 2 miljoonaa toimisi vaativissa ohjelmointitehtävissä.
Bardhan ja Kroll (2003) kiteyttävät käynnissä olevan muutoksen
luonteen verrattuna teollisen tuotannon siirtämisen vaikutuksiin taulukossa 8 esitetyllä tavalla. Selkeitä hyötyjiä kansantaloudessa palvelujen ulkoistamisesta ovat vain yritysten omistajat, jotka pystyvät
käyttämään edullisempaa työvoimaa. Tosin heidänkin osaltaan häiriöt tuotteiden kysynnässä voivat aiheuttaa ongelmia. Ainakin pidemmällä aikavälillä on myös mahdollista, että yritykset ja niiden
johtaminenkin voivat lisääntyvässä määrin siirtyä halvemman työvoiman maihin.
Taulukko 9. Tuotannon ulkoistamisen vaikutukset eri sektoreilla
Teollinen tuotanto

Palvelut

-

-

-

Vaikutukset kohdistuvat
työntekijöihin (blue collar).
Vaikutukset kohdistuvat joihinkin
sektoreihin ja joihinkin erityisiin
ammattiryhmiin niissä.
Työpaikkojen menetykset
korvautuvat lisäyksillä
palvelusektorin työpaikoissa.
On johtanut lisääntyneeseen
epätasa-arvoon.
työntekijäammateissa toimivien ja
toimihenkilöammateissa toimivien
välillä.

Vaikutukset kohdistuvat toimihenkilöihin (white collar).
Vaikuttaa ammatteihin monilla
tuotannonaloilla koko taloudessa.
Johtaa ammattirakenteen
muutokseen, jota on vaikea
ennakoida.
Johtaa lisääntyvään epätasaarvoon toimihenkilöammattien
välillä.

-

Tarkastelujensa pohjalta Bardhan ja Kroll (2003) esittävät kolme
vaihtoehtoista skenaariota.
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Ensimmäisessä lähdetään siitä, että palvelujen ulkoistaminen osoittautuu kansantalouden kannalta vaikeammaksi kuin teollisen tuotannon aiempi ulkoistaminen. USA ja Kalifornia eivät enää dominoi innovaatioiden seuraavaa aaltoa ja korkeapalkkaisessa osaamistyössä
palkat eivät kasva. Kehitys näkyy aluksi työttömyyden kasvuna näissä tehtävissä ennenkuin niissä toimivat hakeutuvat pienempipalkkaisiin palveluihin. Toinen mahdollisuus on palkkojen aleneminen,
mikä tekee työstä uudelleen kilpailukykyistä.
Toisessa skenaariossa lähdetään siitä, että globalisaatiota lähdetään
vastustamaan sekä USA:ssa että muualla maailmassa. Globalisaation
vastustajat keskustelevat jo USA:ssa aktiivisesti protektionistisista
toimista ja säätelystä, joka voisi estää palvelutehtävien siirtymistä.
Vaikka tämä ei tarjoa pitkäaikaista apua taloudelle, se voi helpottaa
väliaikaisesti tilannetta ja estää mm. liiketilojen kysynnän nopean vähenemisen.
Kolmannessa skenaariossa murros toteutuu siten, että tehtävien vähenemiseen sopeudutaan yritysrakenteen muutoksella ja tehtävien
siirtymisellä Yhdysvaltojen sisällä. Suuret yritykset vähentävät työvoimaansa ja pienet halvemmilla alueilla Yhdysvalloissa toimivat
yritykset kasvavat.
Neljännessä skenaariossa, jota Bardhan ja Kroll (2003) pitävät positiivisimpana, yhdysvaltalaiset yritykset jatkavat ulkoistamistaan pitäen kuitenkin ”kehityksen kerman” kotimaassa. Tässä skenaariossa
innovaatiot johtavat jatkuvaan virtaan uusia palvelu- ja tuotantotoimintoja ja tätä kautta uusiin töihin ja ammatteihin. Vaikka myös vaativia töitä siirtyy ulkomaille, uudet tehtävät paljolti korvaavat niitä.
Yllä esitettyjä skenaarioita on GTAP-Dyn-mallilla luonnehdittu siltä
osin kuin ne kohdistuisivat Intiaan. Olemme tuottaneet liike-elämän
palveluille tuottavuuden aika-uran, joka vajaan kymmenen vuoden
aikana viisinkertaistaisi liike-elämän palvelujen viennin Intiasta
muualle maailmaan. Mallin perusoletuksilla tuotanto Intiassa kasvaisi lähes 100 prosenttia ja syrjäyttäisi tuotantoa muualla maailmassa
kuvion 6 mukaisesti. EU:ssa ja Suomessa tuotanto vähenisi noin 1
% tuotannon nykyarvosta vaikutuksen ollessa Suomessa keskimäärin
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Eurooppaa suurempi. Voimakkaimmin tuotanto supistuisi kuitenkin
muissa Aasian maissa.
Kuvio 6. Liike-elämän palvelujen tuotannon kumulatiivinen
muutos (pl. Intia), kun tuottavuuden kehitys tapahtuu
Intiassa, prosenttia
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Lähde: GTAP-Dyn-laskelmat

Koko talouden tasolla bkt-vaikutukset joillekin maille ovat lievästi negatiivisia, kun sokin vaikutuksia verrataan bkt:n kasvun perusuraan. Suurimmat negatiiviset vaikutukset kohdistuvat joihinkin Aasian maihin. Nämä vaikutukset johtuvat muun muassa muutoksista
hintatasoissa. Hyvinvointimielessä vaikutukset globaalistikin ovat
kuitenkin positiivisia.
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3.4

Johtopäätökset

Artikkelissa on sovellettu rinnakkain skenaariomenetelmää ja GTAPmallia. Kolmessa skenaariossa menetelmien käyttöä on yhdistelty eri
tavoin.
Kiinan tulevaa energiataloutta pohtivassa skenaariossa lähtökohtana
on ollut GTAP-mallin tuottama kehityksen perusura, joka perustuu
menneen kehityksen jatkumiseen. Skenaariotarkastelussa keskitytään
sen pohdintaan, voiko energian kulutuksen trendinomainen kasvu
Kiinassa jatkua ja millä ehdoilla. Polttonesteiden osalta kulutuksen
kasvu on johtamassa Kiinan kasvavaan riippuvuuteen ulkomaisesta
energiasta. Sähkön tuotantoon Kiina hakenee ratkaisuja vesivoimasta mutta varsinkin ydinvoimasta. Tätä ennakoivat paitsi päätökset
uusista ydinvoimaloista aktiivinen toiminta uusien uraanikaivosten
avaamiseksi. Kuinka Kiina tulee ratkaisemaan energiaongelmansa ja
niihin läheisesti liittyvät ympäristöongelmansa, vaikuttaa paitsi taloudelliseen kasvuun maassa myös sen ulkomaankauppaan. Kehitys
avaa lupaavia vientimahdollisuuksia myös suomalaiselle energia- ja
ympäristöteknologialle.
Toisen skenaarion lähtökohtana ovat kasvigeenitekniikan tuoreet läpimurrot, jotka liittyvät erityisesti kasvien edellytyksiin kasvaa suolaisissa tai kuivissa ympäristöissä. Toisaalta maailmassa ja erityisesti
Euroopassa vallitsee epäluottamuksen ilmapiiri ”geeniruoan” turvallisuuden suhteen. Näistä lähtökohdista GTAP-mallilla on laskettu
maailmantalouden ja Suomen tulevaa kehitystä olettaen, että kasvigeenitekniikan laajamittainen käyttöönotto vuoden 2008 jälkeen nostaa voimakkaasti tuottavuutta Intiassa ja Kiinassa mutta ei lainkaan
Euroopassa. Eurooppa ei myöskään hyödy epäsuorasti tuottavuuden
noususta, koska se ei salli halvemman geenimuunnellun viljan tuloa markkinoilleen. Muissa maailman maissa tuottavuuden oletetaan
myös nousevan mutta vähemmän kuin Intiassa ja Kiinassa. Niiden
tulkitaan myös hyötyvän viljan halvemmasta hinnasta. Tehdyillä
oletuksilla erityisesti Intia hyötyy kehityksestä. Euroopassa tuonnin
rajoittaminen kumuloituu noin puolen prosentin bkt-tappioon ja dollareissa mitaten 20 miljardin tappioihin vuoteen 2015 mennessä.
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Kolmannessa skenaariossa lähtökohtana on ollut vuoden 2000 vaiheille ajoittunut käänne, missä kymmeniä vuosia jatkunut työvoiman
nopea lisääntyminen tietointensiivisissä yrityspalveluissa vanhoissa
OECD-maissa taittui. Samoihin aikoihin alkoi Internetin ja puhelinyhteyksien aktiiviseen käyttöön perustuvien palvelujen voimakas
kasvu Kiinassa ja varsinkin Intiassa. Lähtien intialaisten itse tekemästä arviosta software-palvelujen viennin viisinkertaistumisesta
periodilla 2003–2008, GTAP-mallilla on laskettu skenaario, missä
liike-elämän palvelujen vienti Intiasta viisinkertaistuu kymmenessä
vuodessa. Intia olisi luonnollisesti suuri hyötyjä tällaisesta muutoksesta. Muulle maailmalle siirtymä aiheuttaisi keskimäärin noin 0,1
prosentin suuruusluokkaa olevan BKT-tappion, mutta ottaen huomioon tuotannon tehostumisen vaikutukset hyvinvointivaikutukset globaalilla tasolla olisivat kuitenkin positiivisia.
Saadut tulokset antavat luultavasti oikean suuntaisia viitteitä globaalista kehityksestä, jos tehdyt oletukset pitävät paikkansa. Tuloksiin
on kuitenkin syytä suhtautua tietyin varauksin. GTAP-mallin antamia
tuloksia määräävä empiirinen aineisto on kerätty pääasiassa vuotta
1998 edeltävältä ajalta, vaikka malliin on tehty tämän jälkeen toteutuneeseen BKT-kehitykseen liittyviä tarkistuksia. Artikkeliin sisältyvät vertailut mallin vuoden 1997 tietojen pohjalta laskeman tilanteen
vuonna 2003 ja toteutuneen kehityksen välillä kertovat mahdollisten
virheiden suuruusluokasta.
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Liite Tutkimuksen alue- ja toimiala-aggregoinnit
Alue-aggregointi
Lyhenne
FIN
EU24
Ensupp
China
India
NIC
RASIA
USA
MERCOS
SouthAm
ROECD
ROW
GTAP aggregointiavain

Selite
Suomi
Laajentunut EU (pl. Suomi)
Energian tuottajat
Kiina (ml. Honkong)
Intia
"Aasian tiikerit"
Muut Aasian maat
Yhdysvallat
Mercosur
Muut Etelä-Amerikka
Muu OECD
Muu maailma

Alueen nimi
Australia
New Zealand
China
Hong Kong
Japan
Korea
Taiwan
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Viet Nam
Bangladesh
India
Sri Lanka
rest of South Asia
Canada
United States
Mexico
Central America and Caribbean
Colombia
Peru
Venezuela
rest of Andean Pact
Argentina
Brazil
Chile
Uruguay
rest of South America
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
United Kingdom
Greece
Ireland

Aggregointialueen lyhenne
ROECD
ROECD
China
China
ROECD
NICs
NICs
RASIA
NICs
NICs
NICs
RASIA
RASIA
RASIA
India
RASIA
RASIA
ROECD
USA
SouthAm
SouthAm
SouthAm
SouthAm
SouthAm
SouthAm
MERCOS
MERCOS
SouthAm
MERCOS
MERCOS
EU24
EU24
EU24
FIN
EU24
EU24
EU24
EU24
EU24
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Alueen nimi
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
rest of EFTA
Albania
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Hungary
Malta
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia
Estonia
Latvia
Lithuania
Russian Federation
former Soviet Union
Cyprus
Turkey
rest of Middle East
Morocco
rest of North Africa
Botswana
rest of SACU
Malawi
Mozambique
Tanzania
Zambia
Zimbabwe
rest of southern Africa
Uganda
rest of sub-Saharan Africa
rest of world

Aggregointialueen
lyhenne
EU24
EU24
EU24
EU24
EU24
EU24
ROECD
Ensupp
ROW
ROW
ROW
EU24
EU24
EU24
EU24
ROW
EU24
EU24
EU24
EU24
EU24
Ensupp
Ensupp
EU24
ROW
Ensupp
ROW
Ensupp
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
RO W
ROW
ROW
ROW
ROW
ROW
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Toimiala-aggregointi
Lyhenne

Selite

Crops

Viljalajikkeet

Foodag

Maa- ja Elintarviketeollisuus

Energy

Energia

Textiles

Tekstiilit

Woodpap

Puu- ja paperi

Chemicals

Kemikaalit

Elec

Elektroniikka

Otmach

Konepajateollisuus

Otman

Muu teollisuus

TandT

Kauppa ja kuljetus

Busser

Liike-elämän palvelut

Svces

Muut palvelut

GTAP aggregointiavain
Toimialan nimi

Toimialan lyhenne

Toimialan nimi

Toimialan lyhenne

paddy rice

Crops

wood products

Woodpap

wheat

Crops

paper products, publishing

Woodpap

cereal grains nec

Crops

petroleum, coal products

Chemicals
Chemicals

vegetables, fruit, nuts

Crops

chemical, rubber,
plastic products

oil seeds

Crops

mineral products nec

Otman

sugar cane, sugar beet

Crops

ferrous metals

Otman

plant-based fibers

Crops

metals nec

Otman

crops nec

Crops

metal products

Otman

animal products nec

Foodag

motor vehicles and parts

Otman

animal products nec

Foodag

transport equipment nec

Otman

raw milk

Foodag

electronic equipment

Elec

wool, silk-worm cocoons

Foodag

machinery and
equipment nec

Otmach

forestry

Foodag

manufactures nec

Otman

fishing

Foodag

electricity

Energy

coal

Energy

gas manufacture,
distribution

Energy

oil

Energy

water

Svces

gas

Energy

construction

Svces

minerals nec

Energy

trade

TandT

bovine cattle, sheep
and goat

Foodag

transport nec

TandT

meat products

Foodag

water transport

TandT

vegetable oils and fats

Foodag

air transport

TandT

dairy products

Foodag

communication

Busser

processed rice

Foodag

financial services nec

Svces

sugar

Foodag

insurance

Svces

food products nec

Foodag

business services nec

Busser

beverages and
tobacco products

Foodag

Svces

textiles

Textiles

recreational and
other services
public admin/ defence/
education/health

wearing apparel
leather products

Textiles
Textiles

ownership of dwellings

Svces
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4.1

Johdanto

Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa talouden kehitykseen monin
tavoin. Talouden kasvumahdollisuudet riippuvat työvoiman tarjonnasta, johon taas vaikuttaa työikäisen väestön määrä. Suomessa työikäisen väestön määrä on kääntymässä laskuun. Työllisten lukumäärä voi kuitenkin lisääntyä vielä vuosikymmeniä, jos työllisyysasteet
onnistutaan nostamaan korkeiksi. Väestön ikääntyminen saattaa heikentää tuottavuuden kasvuvauhtia, kuten kirjan luvussa 7 esitetään.
Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös julkisen ja yksityisen sektorin
menoihin.
Tässä luvussa tarkastellaan väestön ikärakenteen vaikutusta työvoimaan ja toisaalta talouden ikäriippuviin menoihin. Ikäriippuvista menoista tarkastellaan erityisesti koulutus- ja hoivamenoja sekä eläkkeitä. Menojen kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti myös työllisyyden
ja tuottavuuden kehitys. Yksinkertaisimmillaan voidaan menojen kehitystä arvioida koko talouden tasolla työllisyyden ja tuottavuuden
kehitysskenaarioiden avulla. Luvussa esitetään kaksi laskelmaa ikäriippuvien hoivamenojen kehityksestä eri työllisyys- ja tuottavuusskenaarioissa.

4.2

Työllisyys ja ikärakenne

Työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2005b) mukaan maassamme
oli vuonna 2004 työllistä työvoimaa 2,37 miljoonaa henkeä. Työvoimatutkimuksen perusaineiston mukaan parhaassa työiässä olevista
35–45-vuotiaista kävi keskimäärin 85 prosenttia työssä (kuvio 1).
1 Maija-Liisa Järviö on vastannut luvun koulutusta koskevasta osasta ja Pekka Parkkinen
muista osista.
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Tätä suhdetta kutsutaan työllisyysasteeksi. Työikäisten 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 67,2 prosenttia. Lisäksi työvoimatutkimuksessa tilastoitiin työlliseksi parikymmentätuhatta 65 vuotta täyttänyttä eläkeikäistä.
Ennen suurta lamaa vuonna 1990 työssä kävi 2,5 miljoonaa suomalaista. Silloin kaikista työikäisistä oli 74 prosenttia ja parhaassa työiässä olevista yli 90 prosenttia työssä (kuvio 1). Lamaa edeltäneisiin
työllisyysasteisiin verrattuna vuonna 2004 oli runsaasti nuorta ja keski-ikäistä työvoimaa sekä työttömänä että työvoiman ulkopuolella.
Kuvio 1.
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On selvää, että väestön ikääntymisellä on vaikutusta työllisten lukumäärään. Jos esimerkiksi ikäryhmittäiset työllisyysasteet jäisivät vuoden 2004 tasolle – toinen tämän luvun perusvaihtoehdoista
– työllisten lukumäärä vähenisi koko ajan. Kymmenen vuoden kuluttua olisi satatuhatta työllistä nykyistä vähemmän ja vuonna 2050
yli 300 000 nykyistä vähemmän. Kun samaan aikaan työvoimaan
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kuulumattoman väestön lukumäärä kasvaa, heikkenee elatussuhde
selvästi, elleivät työllisyysasteet huomattavasti kohoa.
Vuonna 2003 Suomessa asetettiin tiukkoja tavoitteita työllisyyden
parantamiselle. Keväällä valtiosihteeri Raimo Sailaksen työllisyystyöryhmä julkaisi mietintönsä (Valtioneuvoston kanslia 2003), jossa esitettiin sellaisia toimenpiteitä, joilla työikäisten työllisyysaste
voitaisiin nostaa 75 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.
Kesällä tämä tavoite otettiin myös pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaan (Pääministeri 2003), johon lisäksi kirjattiin lyhyemmän ajan tavoitteeksi lisätä neljässä vuodessa työllisten lukumäärää
sadallatuhannella hengellä.
Tämän luvun ensimmäisessä skenaariossa oletetaan, että työikäisten työllisyysaste saavuttaa 75 prosentin tavoitetason vuonna 2025.
Tämän jälkeen työllisyysasteet jäävät muuttumattomiksi. Tätä tavoiteluonteista työllisyyskehitystä kutsutaan VATT-vaihtoehdoksi. Näiden kuten muidenkin laskelmien pohjana käytetään Tilastokeskuksen
(2004b) julkaisemaa väestöennustetta. Siinä hedelmällisyys säilyy
ennallaan, elinaika pitenee yli vuodella vuosikymmenessä ja tänne
muuttaa vuosittain 6 000 henkeä enemmän kuin täältä ulkomaille.
VATT-vaihtoehdossa työllinen työvoima lisääntyy tasaisesti vuoteen
2025 saakka. Silloin töissä on satatuhatta henkeä nykyistä enemmän,
mutta kuitenkin vähemmän kuin ennen lamaa (kuvio 2). Vaikka tämän jälkeen työllisten lukumäärä alkaa vähetä, on vielä 2040-luvun
alussa työllistä työvoimaa tässä vaihtoehdossa nykyistä enemmän.
Vaikka siis työikäinen väestö vähenee tulevaisuudessa, työllisten
lukumäärä ei olisi nykyistä pienempi 40 vuoteen, jos 75 prosenttia
työikäisistä saataisiin töihin ja eläkeikäisten työllisyysasteet keskimäärin yhtä korkeiksi, mitä ne olivat ennen lamaa.
Näin hyvään työllisyyskehitykseen on todellisuudessa vaikea päästä, ellei talous- ja työllisyyspolitiikka ole viritetty vahvasti tukemaan
talouskasvua ja työllisyyttä. VATT-vaihtoehdon toteutuminen edellyttää myös voimakasta talouskasvua Suomen viennille tärkeissä
maissa. VATT-vaihtoehdossa työllisten lukumäärä on tulevaisuudessa peräti 300 000 henkeä suurempi kuin vuoden 2004 ikäryhmittäisillä työllisyysasteilla lasketussa Trendivaihtoehdossa. Tässä Trendi99
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vaihtoehdossa työllisten lukumäärä vähenee koko ajan. Kymmenen
vuoden kuluttua tässä vaihtoehdossa on satatuhatta työllistä nykyistä
vähemmän ja vuonna 2050 jo yli 300 000 työllistä nykyistä vähemmän.
Kuvio 2.

Työllisten lukumäärä vuoteen 2004 sekä VATT- ja
Trendivaihtoehdossa vuoteen 2050, miljoonaa työllistä
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Tuottavuus
VATT-vaihtoehdossa oletetaan, että työn tuottavuus työllistä kohti
kasvaa tulevaisuudessa 2,7 prosenttia vuodessa eli yhtä nopeasti kuin
keskimäärin Suomen itsenäisyyden aikana vuodesta 1917 vuoteen
2004. Tämä tuottavuusoletus on tavoitteellinen jo siitäkin syystä, että
tuotantorakenteen palveluvaltaistuminen on perinteisesti hidastanut
tuottavuuden kasvuvauhtia.
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Koska tässä raportissa tarkastellaan erityisesti vuoteen 2025 ulottuvaa kehitystä, johon siis tuoreimmasta tilastovuodesta 2004 on 21
vuotta, on kuvioon 3 piirretty myös työn tuottavuuden 21 vuoden
keskimääräiset muutokset kansantaloudessamme koko itsenäisyyden
ajalta. Esimerkiksi vuodesta 1917 vuoteen 1938 työn tuottavuus kohosi keskimäärin 2,6 prosenttia vuodessa.
Kuvion mukaan työn tuottavuuden 21 vuoden keskimääräiset vuosimuutokset ovat itsenäisyyden aikana vaihdelleet vajaasta 1,8 prosentista aina neljään prosenttiin saakka. Trendivaihtoehdossa työn tuottavuuden kasvuvauhdin oletetaan pessimistisluonteisesti jäävän 1,75
prosenttiin vuodessa eli hitaammaksi kuin millään itsenäisyyden ajan
21 vuoden ajanjaksolla.
Kuvio 3.
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Viime vuosina päättyneillä 21 vuoden ajanjaksoilla työllistä kohti
laskettu tuottavuuden keskimääräinen kasvu on ollut kahden ja puolen prosentin tuntumassa. Tästä huolimatta vuotuisen 2,7 prosentin
työn tuottavuuden VATT-vaihtoehto on kova tavoite. Tähän saakka
tuotannon kasvu on nimittäin perustunut vahvasti tavaratuotantoon,
jossa perinteisesti tuottavuus on parantunut nopeasti.
Tulevaisuudessa tuotannon kasvusta pääosa on peräisin palvelualojen kasvusta, joissa työn tuottavuus on tähän saakka noussut huomattavasti hitaammin kuin tavaratuotannossa. Perinteistä työn tuottavuuden kasvuvauhtia voi olla vaikea saavuttaa siitäkin syystä, että
Suomi on kuronut kehittyneimpien maiden tuottavuuseron umpeen,
jolloin omaa tuotantoa ei enää voida vauhdittaa ottamalla käyttöön
korkeamman tuottavuuden maissa käytössä olevaa teknologiaa.
Taloushistorian valossa Trendivaihtoehdon mukainen 1,75 prosentin vuosikasvu työn tuottavuudessa olisi helposti saavutettavissa.
Itsenäisyyden aikana työn tuottavuus on parantunut tätä enemmän
jokaisella 21 vuoden ajanjaksolla. Trendivaihtoehto on luonteeltaan
pessimistissävyinen työllisyysoletuksen lisäksi myös työn tuottavuusoletuksen osalta.

4.3

Koulutusmenojen kehitys

EU on arvioinut väestön ikääntymisen vaikutusta julkisiin menoihin
ja vuoden 2001 lopulla valmistui raportin ensimmäinen osa, jossa arvioitiin eläkkeiden, pitkäaikaishoidon ja terveydenhuollon menojen
kehitystä 14 EU-maassa. Väestön ikääntymisestä aiheutuvista kustannuksista eläkemenojen kasvun arvioidaan muodostavan puolet ja
pitkäaikaishoidon ja terveydenhuollon menojen neljänneksen. Ikään
sidottujen julkisten menojen kasvusta neljännes ohjautuu koulutukseen ja työttömyysmenoihin. Vuonna 2003 ilmestyneessä raportissa
(European Commission 2003) koulutusmenojen bruttokansantuoteosuuden kehityksen arvioinnilla pyrittiin selvittämään, voitaisiinko
koulutettavien ikäluokkien pienentyessä vanhuusmenojen kasvua rahoittaa mahdollisesti pienentyvillä koulutusmenoilla.
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Suomessa käytettiin vuonna 2003 koulutukseen 5,1 prosenttia bruttokansantuotteesta eli 6,3 miljardia euroa. Toisin kuin sosiaali- ja
terveydenhuoltomenojen bruttokansantuoteosuus koulutuksen osuus
säilyi samana tai kohosi 1990-luvulla samanaikaisesti kuin koulutuksessa olevien ikäluokkien määrä pieneni syntyvyyden alenemisen
seurauksena, kuten kaikissa EU-maissa. Lähes puolet julkisista koulutusmenoista käytettiin perusopetukseen 2000-luvun alkuvuosina.
EU:n ennustemalli perustui 1990-luvun ikäryhmittäisiin tietoihin eri
koulutusvaiheissa olevien määrästä, koulutuksessa olevien määristä,
koulutukseen osallistumisasteesta, opettajien määristä, työvoimaan
kuuluvista, keskimääräisistä yksikkökustannuksista oppilasta kohden ja keskimääräisistä opettajien palkkakustannuksista.
Taulukko 1.

Esiaste,
3–6-vuotiaat
Peruskoulu,
7–15-vuotiaat
Lukio ja
ammatillinen
koulutus,
16–18-vuotiaat
Yliopistot,
19–24-vuotiaat
Koulutusikäiset,
3–24-vuotiaat

Ikäluokan koko, oppilaiden määrä ja menojen osuus
bruttokansantuotteesta vuonna 2000
Ikäluokka
henkeä
250 000

Oppilaita
henkeä
140 000

Käyttömenot/bkt
%
0,4

580 000

570 000

2,4

200 000

160 000

1,2

330 000

180 000

2,1

1 360 000

1 050 000

6,1

Ennusteessa käytettiin Eurostatin laatimaa väestöennustetta. Suomen
väestömäärän ennustettiin vähenevän 220 000:lla eli noin 5,3 miljoonaan asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä ja koulutusikäisten 3–24vuotiaiden määrän laskevan 1,4 miljoonasta 1,2 miljoonaan. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030
asukkaita 5,4 miljoonaa, joista 3–24-vuotiaita 1,3 miljoonaa.
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Perusskenaariossa koulutukseen osallistuvien osuuden ja työvoiman
osuuden ikäluokittain oletettiin säilyvän vuoden 2000 tasolla. Koulutusmenojen kehitys arvioitiin ikäryhmittäin: esiaste (3–6-vuotiaat),
perusaste (7–15-vuotiaat), yläaste (16–18-vuotiaat) ja jatkokoulutus
(19–24-vuotiaat). Menot arvioitiin viisivuotisjaksoittain vuodesta
2000 alkaen. Oppilaskohtaisten menojen kasvun oletettiin seuraavan
BKT:n kasvua vuosina 2001–2030 ja opettajien palkkojen työn tuottavuutta. Suomen bruttokansantuotteen vuosikasvuksi oletettiin 1,5
prosenttia ja työn tuottavuuden keskimääräiseksi vuosikasvuksi 1,8
prosenttia vuosina 2000–2030.
Koulutettavien määrään ja koulutusmenoihin vaikuttaa ikäluokan
koon lisäksi koulutukseen osallistumisen aste. Suomessa vain esiopetukseen ja ylimpään koulutukseen osallistuvien osuuden ikäluokasta
arvioidaan kohoavan tulevina vuosikymmeninä.
Sekä opetustoimi että lasten päivähoito vastaavat esiopetuksen järjestämisestä. Vuonna 2003 esiopetukseen osallistui lähes 60 000
lasta, joista päivähoidon esiopetuksessa oli runsaat 47 000 lasta eli
lähes neljä viidestä. Vuoden 2001 syksystä lähtien kunnilla on ollut
velvollisuus järjestää esiopetusta koko ikäluokalle, mikä tulee kasvattamaan esiopetuksen osallistumisastetta ja oppilasmäärää. Siten
esiopetukseen kuuluvien ikäluokkien pienenemisestä huolimatta esiopetukseen osallistuvien määrässä ei arvioida tapahtuvan merkittävää muutosta.
Yleisestä oppivelvollisuudesta johtuen peruskoulutuksessa koulutukseen osallistumisaste on lähes sata prosenttia. Syntyvyyden alenemisesta johtuen peruskoulun oppilaiden määrän arvioidaan laskevan
80 000 oppilaalla 500 000 oppilaaseen vuoteen 2030 mennessä. Myös
peruskoulun jälkeisten ikäluokkien määrän vähenemistä kompensoisi oletettu koulutukseen osallistumisasteen nousu, joten oppilaiden
määrän odotetaan laskevan selvästi vähemmän kuin ikäluokkiin kuuluvien määrän. Keskiasteen oppilaiden määrän arvioidaan vähenevän vain 20 000 oppilaalla ja ylimmän asteen koulutuksen oppilaiden
määrän 30 000 oppilaalla.
Ennustemallissa oletetaan, että oppilas/opettaja-suhde pysyy vuoden
2000 tasolla ja siten opetustoimen henkilökuntamäärän oletetaan so104
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peutuvan välittömästi oppilasmäärän muutokseen. Oletetaan myös,
että oppilaskohtaiset yksikkökustannukset ja opettajien työvoimakustannukset kasvavat samassa suhteessa kuin bruttokansantuote.
Näillä oletuksilla Suomen koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus
laskisi vuoteen 2030 mennessä 0,7 prosenttiyksikköä, josta peruskouluopetuksen menojen lasku muodostaisi 0,4 prosenttiyksikköä,
esiasteen ja keskiasteen opetus kummatkin 0,1 prosenttiyksikköä ja
ylimmän asteen opetus 0,2 prosenttiyksikköä. Eri koulutusasteiden
meno-osuudet eivät muuttuisi 2000-luvun alkupuolen tilanteesta.
Perusskenaarion herkkyyttä testattiin muuttamalla oletuksia koulutusmenojen oppilaskohtaisista kustannuksista ja yli 18-vuotiaiden
koulutukseen osallistumisasteesta. Oppilaskohtaisten menojen kehitykseen oletettiin vaikuttavan työn tuottavuuden lisäksi 1990-luvun
yksikkökustannusten kehityksen. Taustalla on olettamus, että koulutusjärjestelmä ei sopeudu välittömästi oppilasmäärien pienenemiseen.
Oppilaskohtaisten kustannusten kehityksen todettiin vaikuttavan
voimakkaasti koulutusmenojen kehitykseen. Mikäli oppilaskohtaiset
menot jatkaisivat osin 1990-luvun kehitystä, niin Suomessa koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus kohoaisi kuuteen prosenttiin. Koulutusmenoista peruskoulujen meno-osuus kasvaisi 10 prosenttiyksikköä. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen meno-osuus pienenisi viisi
ja yliopistokoulutuksen meno-osuus kuusi prosenttiyksikköä.
Koulutuksen laajuuteen vaikuttavat myös työmarkkinoiden kehitys ja
täydentävän koulutuksen merkitys ammattitaidon ylläpitäjänä. Suomessa yli 18-vuotiaiden koulutukseen osallistumisaste oli EU-maiden korkeimpia. Seuraavaksi oletettiin, että 59 prosenttia 18–24-vuotiaista osallistuu koulutukseen ja heidän työhön osallistumisasteensa
säilyisi vuoden 2000 tasolla. Tällöin ylimmän asteen koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus kohoaisi 2,1 prosentista 2,6 prosenttiin ja
muodostaisi 40 prosenttia koulutusmenoista. Kaikkien koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus kohoaisi 6,6 prosenttiin vuoteen 2030
mennessä. Kuitenkin Suomessa vanhimpien ikäluokkien koulutukseen osallistumisasteen nos-tamisella olisi merkittävästi vähäisempi
vaikutus koulutusmenojen kehitykseen kuin useimmissa EU-maissa.
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Kuvio 4.

Eri koulutusasteiden ennustetut käyttömenojen
bruttokansantuoteosuudet vuonna 2030, prosenttia

%
7

6

5

4

3

2

1

0

Esiaste

Peruskoulu

Lukiot ja ammatillinen koulutus

Perusskenaario

Skenaario 1

Yliopistot

Yhteensä

Skenaario 2

Skenaario 1: oppilaskohtaiset menot seuraavat 1990-luvun kehitystä vuoteen 2020 asti,
minkä jälkeen menojen kehitys on sama kuin työn tuottavuuden kehitys.
Skenaario 2: yli 18-vuotiaiden koulutukseen osallistumisaste nousee 59 prosenttiin.

Koulutusmenojen kehitykseen vaikuttavat koulutusikäisten määrän
lisäksi monet institutionaaliset tekijät. Koulutusikäisten ikäluokkien
pienenemisestä huolimatta EU:n arvioimat koulutusmenojen säästöt
seuraavien 25 vuoden aikana osoittautuivat epävarmoiksi. Menojen
kehityksen maiden välisiin eroihin vaikuttavat suuret syntyvyyden
alenemisesta johtuvat erot koulutusikäisten ikäluokkien määrissä.
Suomessa arvio koulutusikäisten määrän vähenemisestä kuuluu EUmaiden pienimpiin. Myös EU-maiden 1990-luvun koulutusmenojen
ja työn tuottavuuden väliset erot ovat merkittävät. Koska Suomessa
koulutusmenojen kasvu seurasi työn tuottavuuden kasvua, ei oletus
koulutusmenojen kasvun seuraamisesta osin 1990-luvun kehitystä juurikaan vaikuttanut Suomen koulutusmenojen kehitysarvioon.
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Suomessa myös yli 18-vuotiaiden koulutukseen osallistumisaste on
kuulunut EU-maiden korkeimpiin, eikä oletuksella koulutukseen
osallistumisasteen noususta ollut Suomen kohdalla niin voimakasta vaikutusta kuin monessa muussa EU-maassa. EU:n ennustemallin
tulosten perusteella näyttäisikin, että institutionaalisilla tekijöillä on
merkittävä vaikutus koulutusmenojen kehitykseen tulevina vuosikymmeninä. Suomessa ei ole odotettavissa koulutusmenojen kehityksessä erityisiä muutoksia, ei myöskään säästöjä vanhuusmenojen
rahoittamiseksi.

4.4

Eläkemenojen kehitys

Ikäriippuvista menoista eläkemenot seuraavat selvimmin väestökehitystä. Suomi on EU-maista ensimmäisenä tulossa tilanteeseen, jossa
suuret ikäluokat ovat eläköitymässä. Eläkeläisten määrä kasvaa jo
lähivuosina nopeasti. Eläkemenoja lisää elinajan pidentyminen ja se,
että uudet eläkkeet ovat talouskasvun ansiosta aiemmin myönnettyjä
eläkkeitä paremmat.
Eläkemenot käsittävät kaikki lakisääteiset eläkkeet. Eläkettä sai vuoden 2004 lopussa runsaat 1,3 miljoonaa henkeä. Kokonaiseläkemenot olivat yli 17 miljardia euroa eli 11,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. (Lehtonen 2005).
Kokonaiseläkemenoista yksityisen sektorin työeläkkeet muodostavat
puolet ja julkisen sektorin työeläkkeet vajaan kolmanneksen. Muut
eläkkeet ovat pääasiallisesti kansaneläkkeitä. Ennen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän voimaantuloa vuonna 1960 eläkemenot olivat vuoden 2004 rahassa vain runsaat miljardi euroa. Eläkemenojen
määrä on peräti 14-kertaistunut 44 vuodessa (kuvio 5). Vuoden 1960
eläkemenoihin riitti alle neljä prosenttia silloisesta markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta. Kun sittemmin kehitettiin työeläkejärjestelmää ja eläkeikäisen väestön lukumäärä kasvoi, eläkemenojen
osuus kansakunnan tuloista kohosi nopeasti. Suurimmillaan tämä
osuus oli vuonna 1993, jolloin eläkemenot olivat yli 14 prosenttia
bruttokansantuotteesta.
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Kuvio 5.

Eläkemenojen määrä (miljardia euroa vuoden 2004
rahassa) ja eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta
(%) vuosina 1960–2004
%
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Lähde: Biström ym. (2004), VATT.

Ripeän talouskasvun ansiosta eläkemenojen kansantaloudellinen
taakka on laman jälkeen keventynyt tuntuvasti. Vuonna 2004 eläkemenot olivat 11,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuodesta 1960
eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen on kolminkertaistunut,
vaikka samaan aikaan bruttokansantuotteen määrä peräti nelinkertaistui. Omaeläkkeensaajia asui Suomessa vuonna 1960 alle puoli
miljoonaa, mutta nyt 1,3 miljoonaa.
Vuonna 2004 eläkkeelle jäätiin keskimäärin alle 60-vuotiaana. Eläkkeelle siirtymisikä on alentunut vuodesta 1960, vaikka elinaika on
huomattavasti pidentynyt. Vuonna 2004 oli 60-vuotiaalla odotettavissa keskimäärin 22 vuotta elinaikaa eli kuusi vuotta enemmän kuin
samanikäisellä vuonna 1960. Huomattavasti pidentynyt eläkeaika
selittää osan eläkemenojen huimasta kasvusta. Jos Tilastokeskuksen
väestöennuste toteutuisi, 60-vuotiaan jäljellä oleva elinaika pitenisi
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viisi vuotta vuoteen 2050 mennessä. Eläkkeensaajien lukumäärä kasvaa tuohon mennessä puolella miljoonalla.
Eläkejärjestelmä on uusiutumassa merkittävästi. Vuoden 2005 alusta asteittain voimaantulevassa uudistuksessa pyritään kannustamaan
ikääntyvien työssä pysymistä ja myöhentämään eläkkeelle jäämistä
3 vuodella pitkällä aikavälillä. Uudistuksella karsittiin varhaiseläkemahdollisuuksia ja parannettiin työssä olevien ikääntyneiden eläkekertymää sekä pienennettiin uusia vanhuuseläkkeitä eläkeikäisten
elinajanodotteen pidentymisen verran. Nämä eläkelainsäädännön
muutokset alentavat pitkällä aikavälillä merkittävästi eläkemenojen
osuutta bruttokansantuotteesta.
Eläketurvakeskuksen arvion (Biström ym. 2004) mukaan lakisääteisten eläkemenojen osuus bruttokansantuotteesta nousee yli 15 prosenttiin 2030-luvun puolessa välissä mutta alkaa alentua sen jälkeen.
Tässä arviossa talouskasvu on vain hieman nopeampaa kuin Trendivaihtoehdossa. Eläkemenojen bruttokansantuoteosuuden kehitykseen vaikuttaa voimakkaimmin eläkeikäisen väestön kasvu. Eläkkeet
myös paranevat selvästi reaaliansioiden mukana.

4.5

Julkisten hoiva- ja hoitopalvelumenojen kehitys

Hoiva- ja hoitomenot riippuvat varsin voimakkaasti ikärakenteesta.
Julkisilla hoiva- ja hoitopalveluilla tarkoitetaan tässä kansantalouden
tilinpidon (Tilastokeskus 2004a, 2005a) toimialan N julkisyhteisöjen
tuotosta. Ne käsittävät terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut päivähoidosta vanhustenhoitoon.
Vuonna 2004 tämän toimialan eli terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen julkisyhteisöjen tuotos oli 12 miljardia euroa. Julkisista hoivaja hoitopalveluista pääosan tuottaa kuntasektori eli kunnat ja kuntayhtymät. Kaikista terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluista kolme
neljäsosaa on julkisia palveluja. Yritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt tuottavat yhteensä neljäsosan, josta jälkimmäisen eli
”kolmannen sektorin” osuus tuotannosta oli hieman pienempi kuin
yritysten osuus.
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Vuonna 2004 julkisten hoiva- ja hoitopalvelujen kokonaiskustannuksista työvoimakustannukset muodostivat 68 prosenttia. Nämä työvoimakustannukset koostuivat palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksuista, joita kutsutaan palkansaajakorvauksiksi.
Muista kuin työvoimakustannuksista valtaosan muodostavat muilta
aloilta hoito- ja hoivapalveluihin hankitut välituotteet, kuten kotimaiset elintarvikkeet, lääkkeet ja kuljetuspalvelut sekä ulkomaiset
välituotteet. Vertailukelpoisella kansantalouden tilinpitoajanjaksolla eli vuodesta 1975 lähtien hoito- ja hoivapalvelujen välituotteiden
reaalihinnat ovat säilyneet keskimäärin ennallaan. Vaikka näihin
palveluihin hankittujen tavaroiden reaalihinnat ovat selvästi alentuneet, ovat palvelualoilta hankitut välituotteet vastaavasti kallistuneet.
Reaalihinnoilla tässä artikkelissa tarkoitetaan bruttokansantuotteen
hintaindeksillä deflatoituja hintoja.
Näin oletetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa, jolloin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen välituotteiden reaalihinnat eivät muutu.
Myös pääomapanoksen reaalihinnan oletetaan jäävän nykyiselleen,
jolloin vain työn reaalihinta muuttuu tulevaisuudessa. Työn reaalihinnan oletetaan nousevan julkisissa terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa yhtä nopeasti kuin työn tuottavuus paranee koko kansantaloudessa. Näin palkat ja työnantajan sosiaaliturvamaksut nousevat
työllistä kohti VATT-vaihtoehdossa 2,7 prosenttia vuodessa ja Trendivaihtoehdossa 1,75 prosenttia vuodessa enemmän kuin yleinen
hintataso, jolla siis tarkoitetaan bruttokansantuotteen hintaa.
Julkisten hoito- ja hoivapalvelujen reaalihinnat nousevat tulevaisuudessa VATT-vaihtoehdossa vuoteen 2025 mennessä keskimäärin 2,0
prosenttia vuodessa ja myöhemmin hieman nopeamminkin, jos työn
hinta näissä palveluissa todella kallistuu saman verran kuin työn tuottavuus kohoaa koko kansantaloudessa. Tässä vaihtoehdossa julkiset
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut ovat vuonna 2025 reaalisesti yli
50 prosenttia kalliimmat kuin vuonna 2004. Vuonna 2050 näiden palvelujen reaalihinta on peräti 2,6-kertainen vuoteen 2004 verrattuna.
Trendivaihtoehdossa, jossa työn reaalihinta nousee siis 1,75 prosenttia vuodessa, julkiset hoito- ja hoivapalvelut kallistuvat reaalisesti lähes 1,3 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja myöhemmin vielä nope110
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ammin, kun laskentaoletusten mukaan työvoimakustannusten paino
koko ajan kasvaa. Tässä vaihtoehdossa nämä palvelut ovat vuonna
2025 reaalisesti 30 prosenttia kalliimmat ja vuonna 2050 yli 80 prosenttia kalliimmat kuin perusvuonna 2004.
Julkisten hoito- ja hoivapalvelujen NYKY-laskelmassa oletetaan,
että tulevaisuudessa näiden palvelujen määrä asukasta kohti jää yksivuotisin ikäryhmin nykyiselleen. Koska näiden palvelujen käyttö
painottuu vahvasti ikääntyneille (Parkkinen 2004), lisääntyy näiden
palvelujen tarve ikääntyneen väestön mukana nopeasti. Vuonna 2025
julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen määrä olisi 25 prosenttia nykyistä suurempi ja neljän vuosikymmenen kuluttua suurimmillaan melkein 43 prosenttia nykyistä suurempi.
MYÖHENNYS-laskelmassa oletetaan julkisten terveydenhuolto- ja

sosiaalipalvelujen käytön myöhentyvän 50 vuotta täyttäneellä väestöllä vuodella jokaisen tulevan vuosikymmenen aikana. Tässä laskelmassa otaksutaan elinajan pidentymisen näkyvän myös julkisten hoito- ja hoivapalvelujen kysynnässä siten, että näiden palvelujen käyttö
siirtyy myöhemmäksi samalla nopeudella, jolla varttuneen väestön
elinaika pitenee. Näin esimerkiksi 20 vuoden kuluttua 82-vuotias
käyttää näitä palveluja saman verran vuodessa kuin nyt 80-vuotias.
Tässä vaihtoehdossa näiden palvelujen määrä olisi vuonna 2025 yli
15 prosenttia suurempi ja 2030-luvun jälkipuoliskolla 22 prosenttia
suurempi kuin vuonna 2004. Tämän jälkeen näiden palvelujen määrä
kääntyisi laskuun, jolloin vuonna 2050 näitä palveluja tarvittaisiin 16
prosenttia nykyistä enemmän.
Vuonna 2004 terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa työskenteli
kansantalouden tilinpidon mukaan 350 000 henkeä, joista 250 000
oli julkisyhteisöjen palveluksessa. Melkein kaikki julkisyhteisöjen
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työlliset olivat kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa. Maamme kaikista työllisistä enemmän
kuin joka kymmenes hankki toimeentulonsa julkisissa terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Julkisyhteisöjen koko henkilökunnasta
useampi kuin kaksi viidestä työskenteli näissä palveluissa.
Jos työn tuottavuus ei julkisissa hoiva- ja hoitopalveluissa paranisi
lainkaan, työllisten lukumäärä muuttuisi samalla tavalla kuin tuotan111
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non määrä. Siten vaihtoehdossa NYKY työllisten määrä on 40 vuoden kuluttua suurimmillaan, jolloin näissä palveluissa olisi yli satatuhatta työllistä nykyistä enemmän. Vaihtoehdossa MYÖHENNYS
työllisten lukumäärä on suurimmillaan jo 2030-luvun jälkipuoliskolla, jolloin näissä palveluissa työskentelee hieman yli 300 000 henkeä
eli yli 50 000 henkeä enemmän kuin nyt.
Kun julkisten hoito- ja hoivapalvelujen määrä kerrotaan näiden palvelujen reaalihintaindeksillä, saadaan näiden palvelujen reaalimenot.
Niiden kehityskuva on eri vaihtoehdoissa vuoden 2004 hinnoin piirretty kuvioon 6, jossa on myös esitetty nämä reaalimenot vuodesta
1975 lähtien. Toistettakoon vielä kerran, että näillä reaalimenoilla
tarkoitetaan julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotoksen arvoa bruttokansantuotteen hintaindeksillä deflatoituna.
Kuvio 6.

Julkiset hoiva- ja hoitopalvelujen reaalimenot vuodesta
1975 ja vaihtoehtolaskelmia vuoteen 2050, miljardia
euroa vuoden 2004 rahassa
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Julkiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot olivat siis vuonna
2004 lähes 12 miljardia euroa eli kolminkertaiset lähtövuoden 1975
reaalimenoihin nähden. Nämä reaalimenot lisääntyvät jokaisessa kuvion 6 vaihtoehdossa. Hitaimmin ne kasvavat talousvaihtoehdossa
Trendi silloin, kun julkisten hoiva- ja hoitopalvelujen käyttö myöhentyy. Tässä vaihtoehdossa näiden palvelujen reaalimenot puolitoistakertaistuvat vuoteen 2025 ja kaksinkertaistuvat päätevuoteen
mennessä. Jos julkisten palvelujen käyttö ei myöhennykään, ehtivät näiden palvelujen reaalimenot 2,5-kertaistua päätevuoteen 2050
mennessä.
Nopean talouskasvun vaihtoehdossa VATT julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalimenot kasvavat nopeammin kuin
Trendivaihtoehdossa. Vaikka näiden palvelujen käyttö myöhentyisi,
kolminkertaistuvat nämä reaalimenot vuoteen 2050 mennessä. Jos
VATT-vaihtoehdossa näiden palvelujen käyttö ei lainkaan myöhenny
elinajan pidentyessä, nämä reaaliset palvelumenot melkein nelinkertaistuvat tarkasteluaikavälillä. Julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalimenot ovat jälkimmäisessä tapauksessa jo vuonna
2025 kaksinkertaiset perusvuoteen 2004 nähden.
Koska VATT-vaihtoehdossa talouskasvu on erittäin ripeää, eivät julkisten hoito- ja hoivapalvelujen reaalimenot kohoa bruttokansantuotetta nopeammin, mikäli palvelujen käyttö myöhentyy (kuvio 7). Jos
vaihtoehdossa VATT julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen
käyttö ei myöhennykään, nousee näiden palvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta prosenttiyksiköllä eli 9 prosenttiin.
Trendivaihtoehdossa julkisten hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuus
nousee peräti 11 prosenttiin eli kolmella prosenttiyksiköllä, mikäli
näiden palvelujen käyttö ei lainkaan myöhenny. Jos palvelujen käyttö myöhentyy tässä Trendivaihtoehdossa, kohoaa julkisten hoiva- ja
hoitopalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta aina 2030-luvun
puoleenväliin saakka, jolloin näihin palveluihin kuluu 9½ prosenttia
bruttokansantuotteesta. Sen jälkeen tämä osuus alkaa hitaasti alentua.

113

Pekka Parkkinen – Maija-Liisa Järviö

Kuvio 7.

Julkiset hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuus
bruttokansantuotteesta vuodesta 1975 lähtien ja
vaihtoehtolaskelmien mukaan vuoteen 2050 saakka,
prosenttia
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Johtopäätökset

Tässä luvussa on tarkasteltu ikäriippuvista menoista tehtyjä arvioita.
Ikäriippuvista menoista eläkkeet muodostavat puolet ja koulutus- ja
hoivamenot noin neljänneksen kumpikin.
Koulutusmenojen kehitystä on arvioitu EU:n vertailussa, jonka perusskenaariossa koulutukseen osallistuvien osuuden ja työvoiman
osuuden ikäluokittain oletettiin säilyvän vuoden 2000 tasolla. Yleisestä oppivelvollisuudesta johtuen peruskoulutuksessa koulutukseen
osallistumisaste on lähes sata prosenttia. Syntyvyyden alenemisesta
johtuen peruskoulun oppilaiden määrän arvioidaan laskevan 80 000
oppilaalla 500 000 oppilaaseen vuoteen 2030 mennessä. Peruskoulun jälkeisten ikäluokkien määrän vähenemistä kompensoisi oletet-
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tu koulutukseen osallistumisasteen nousu, joten oppilaiden määrän
odotetaan laskevan selvästi vähemmän kuin ikäluokkiin kuuluvien
määrän. Keskiasteen oppilaiden määrän arvioidaan vähenevän vain
20 000 oppilaalla ja ylimmän asteen koulutuksen oppilaiden määrän 30 000 oppilaalla. Ennustemallissa oletetaan, että opetustoimen
henkilökuntamäärä sopeutetaan oppilasmäärän muutokseen. Lisäksi
oletetaan myös, että oppilaskohtaiset yksikkökustannukset ja opettajien työvoimakustannukset kasvavat samassa suhteessa kuin bruttokansantuote. Tällöin Suomen koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus laskisi vuoteen 2030 mennessä 0,7 prosenttiyksikköä, noin 4,4
prosenttiin nykyisestä noin 5,1 prosentista.
Kokonaiseläkemenot olivat vuonna 2004 noin 11,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Menojen arvioidaan kasvavan 2030-luvulle asti,
jonka jälkeen menojen bruttokansantuoteosuus kääntyy laskuun.
Korkeimmillaan kokonaiseläkemenot muodostavat yli 15 prosenttia
bruttokansantuotteesta. Eläkemenojen bruttokansantuoteosuuden kehitykseen vaikuttaa voimakkaimmin eläkeikäisten lukumäärän kasvu, mutta eläkkeet myös paranevat reaaliansioiden mukana.
Julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen kehitysarvio
perustuu Parkkisen (2004) pohjalta päivitettyihin laskelmiin. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalimenot riippuvat talouskasvun
lisäksi siitä, myöhentääkö eliniän piteneminen hoivamenoja ja minkä verran palvelut kallistuvat. Jos talouskasvu jää hitaaksi, julkisten
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta
nousee jopa kolmella prosenttiyksiköllä. Jos taas talouskasvu on ripeää, eivät julkisten hoito- ja hoivapalvelujen reaalimenot kohoa
bruttokansantuotetta nopeammin, mikäli palvelujen käyttö myöhentyy. Ilman myöhennystä nousee palvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta prosenttiyksiköllä eli 9 prosenttiin. Nämä laskelmat on
laadittu olettamalla, ettei hoiva- ja hoitopalveluissa työn tuottavuus
lainkaan parane, vaikka työn hinta nousee yhtä nopeasti kuin muilla
aloilla.
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5.1

Taustaa

Tällä hetkellä Suomen väestön ikärakennetta leimaa työikäisten suuri osuus. Tilanne tulee kuitenkin oleellisesti muuttumaan seuraavan
kymmenen vuoden aikana. Kun 1940-luvun lopun vauvabuumin aikaan syntyneet ns. suuret ikäluokat2 lähitulevaisuudessa saavuttavat
eläkeiän ja alkavat poistua työelämästä, eläkeikäisten määrä tulee
kohoamaan merkittävästi.
Samalla työikäisten määrä alkaa supistua, sillä työelämään astuvien
ikäluokkien koko ei riitä korvaamaan suurten ikäluokkien jättämää
aukkoa. Taustalla on lasten ja nuorten määrän jatkuva väheneminen.
Osin syynä on synnytysikäisten ikäluokkien koko, esimerkiksi tällä
hetkellä 1970-luvun alun pienet ikäluokat ovat parhaassa synnytysiässä. Ikäluokkien pienenemisen ohella syntyneiden määrää vähentää
myös ensisynnyttäjien kohonnut keski-ikä, joka on noussut tasaisesti
jo kolmenkymmenen vuoden ajan (Miettinen ym. 1998).
Suomen väestökehitys on siis taitekohdassa. Kun eläkeikäisten lukumäärä kasvaa ja muiden ikäluokkien vähenee, väestörakenne vanhenee. Ikääntyminen on kansainvälisestikin nopeaa. Tulevaa väestörakenteen kehitystä käsitellään usein koko maan ongelmana, mutta
asialla on myös alueellinen puoli. Ikääntyminen koskettaa eri alueita
hyvin eri tavalla ja alueiden välillä tulee olemaan suuria eroja. Lähtöasetelman tulevalle kehitykselle muodostaa väestön tämänhetkinen
ikärakenne. Jo nyt alueelliset ikärakenteet poikkeavat selvästi toisistaan. Väestörakenne yhdessä alueellisen syntyvyyden, kuolleisuuden,
1 Satu Nivalainen on vastannut luvuista 5.1–5.4 ja 5.6. Luvun 5.5 on pääosin tehnyt Pekka
Sulamaa.
2 Suurin ikäluokka näki päivänvalon vuonna 1947, mutta tämän jälkeisinä vuosinakin
syntyi paljon lapsia vielä pitkälle 1950-luvun puolelle. Suuret ikäluokat ovat yhä
väestömäärältään Suomen suurimpia ikäluokkia.

117

5

Satu Nivalainen – Pekka Sulamaa

maassamuuton ja siirtolaisuuden kanssa määrää alueiden demografisen kehityssuunnan.
Tässä luvussa esitellään maakuntien väestökehitystä vuoteen 2030
ulottuvien väestöskenaarioiden avulla. Alueellinen väestökehitys on
monessa suhteessa tärkeää. Ei vain väestön määrä vaan myös sen
ikärakenne vaikuttaa, sillä esimerkiksi alueen tulotaso ja palvelutarpeet ovat monella tavalla kytköksissä juuri ikään. Jotta tulevaa kehitystä pystyisi hahmottamaan, täytyy ymmärtää taustalla vaikuttavat
tekijät. Tämän vuoksi ennen tulevan kehityksen kuvausta luodaan
silmäys väestökehityksen komponentteihin ja niiden nykytilaan.
Skenaariot ovat laskelmia, jotka perustuvat tiettyihin – pääosin historian perusteella määräytyviin – oletuksiin. Kun tarkastellaan lähes
kolmen vuosikymmenen pituista ajanjaksoa, yksin muuttoliikkeen
kumulatiiviset vaikutukset ovat huomattavia. Erityisesti maan sisäinen muuttoliike mutta myös siirtolaisuus voi vaihdella lyhyelläkin
aikavälillä huomattavasti. Pitkällä aikavälillä myös muut väestökehitykseen vaikuttavat tekijät voivat muuttua paljon. Tämän vuoksi
artikkelissa esitellään kolme eri skenaarioita, jotka perustuvat osin
eri oletuksiin.
Alueellisen väestökehityksen vaikutusten havainnollistamiseksi artikkelissa esitellään myös laskelmia hoivamenojen kehityksestä eri
alueilla. Nämäkin laskelmat on ymmärrettävä skenaarioina. On syytä korostaa, että laskelmissa ei ole otettu kantaa siihen, onko jokin
väestörakenne käytännössä mahdollinen eli pystytäänkö esimerkiksi
jollakin alueella toimimaan laskelmien tuottamalla väestön ikärakenteella.

5.2

Väestökehityksen komponentit ja niiden nykytila

Syntyvyys, kuolleisuus ja muuttoliike muovaavat väestöä
Sekä koko maassa että alueellisesti väestökehitys riippuu syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja siirtolaisuudesta. Lisäksi alueellisesti maan
sisäisellä muuttoliikkeellä on merkittävä vaikutus. Väestökehityksen
pohjan kuitenkin muodostaa tämänhetkinen väestörakenne, sillä se
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määrittää pitkälle, kuinka paljon uusia asukkaita syntyy ja mikä on
kuolleiden määrä.
Taulukko 1.

Maakunta
Uusimaa
Itä-Uusimaa
VarsinaisSuomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
EteläPohjanmaa
Pohjanmaa
KeskiPohjanmaa
PohjoisPohjanmaa
Kainuu
Lappi

Maakuntien väestö ikäryhmittäin ja väestön
ikärakenne vuonna 2003
Väestön määrä
henkeä
0–14
15–64
65+
242 535
937 758 157 887
18 225
60 132 13 332

65+
11,8
14,5

76 144

300 924

75 376

452 444

16,8

66,5

16,7

38 582
29 283
77 811
33 439
29 856
21 347
25 251
42 561
28 398
46 497

152 778
107 969
306 173
131 689
121 519
89 304
104 069
164 733
110 854
176 499

43 417
29 396
73 333
33 306
34 287
25 650
32 976
44 062
29 877
43 086

234 777
166 648
457 317
198 434
185 662
136 301
162 296
251 356
169 129
266 082

16,4
17,6
17,0
16,9
16,1
15,7
15,6
16,9
16,8
17,5

65,1
64,8
66,9
66,4
65,5
65,5
64,1
65,5
65,5
66,3

18,5
17,6
16,0
16,8
18,5
18,8
20,3
17,5
17,7
16,2

35 204

123 364

35 386

193 954

18,2

31 597

110 707

30 807

173 111

18,3

63,6
64,0

13 756

45 620

11 208

70 584

19,5

64,6

15,9

78 010

245 118

48 803

371 931

21,0

65,9

13,1

14 354
32 520

56 399
123 572

15 820
30 825

86 573
186 917

16,6
17,4

18,3
16,5

17 259

4 361

26 347

17,9

65,1
66,1
65,5

3 486 440 813 195

5 219 732

17,6

66,8

15,6

Ahvenanmaa
Koko maa

Väestön
ikärakenne, %
Yhteensä 0–14
15–64
1 338 180 18,1
70,1
91 689 19,9
65,6

4 727
920 097

18,2
17,8

16,6

Lähde: Tilastokeskus

Suomen väestö ei jakaudu tasaisesti eri alueille ja alueelliset ikärakenteet poikkeavat selvästi toisistaan (taulukko 1). Työikäisten osuus
vaihtelee alueittain 64 ja 70 prosentin välillä ja lapsia on maakunnasta riippuen 16–21 prosenttia väestöstä. Lapsirikkaimpia alueita ovat
Pohjois-Pohjanmaa, Itä-Uusimaa ja Keski-Pohjanmaa. Työikäispainotteisinta väestö on puolestaan Uudellamaalla. Selkeimpiä alueelli-
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set erot ovat vanhemmissa ikäryhmissä: 65 vuotta täyttäneiden osuus
on enimmillään viidennes ja alimmillaan reilut kymmenen prosenttia. Etelä-Savossa väestörakenne on koko maan vanhin.
Syntyvyyden tasoa mitataan kokonaishedelmällisyysluvulla, joka
kertoo paljonko kukin nainen synnyttää elinaikanaan keskimäärin
lapsia. Koko maassa luku on viime vuosina ollut noin 1,7. Väestön
uusiutumisen näkökulmasta tämä on liian vähän: jotta seuraava sukupolvi olisi edellisen suuruinen, kokonaishedelmällisyysluvun pitäisi
olla 2,1. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisen kantaväestön määrä alkaa ennen pitkää laskea. Hedelmällisyydessä ja syntyvyydessä on kuitenkin selviä eroja maan sisällä.
Korkein syntyvyys on Pohjois-Pohjanmaalla, erityisesti sen lestadiolaisalueilla. Siellä, kuten Keski-Pohjanmaallakin, syntyy lapsia yli
väestön uusiutumisen turvaavan tason. Eteläisessä Suomessa syntyy
suhteellisesti vähemmän lapsia kuin muualla maassa. Matalimman
syntyvyyden alueilla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa syntyy
vain noin 1,6 lasta naista kohti. Erityisesti Helsingin ja Turun seuduilla syntyvyys on selvästi muuta maata alhaisempaa. Yleensäkin
ottaen kaupungeissa synnytetään vähemmän lapsia kuin maaseutumaisessa ympäristössä. Viime vuosina ero on jopa voimistunut: maaseudun syntyvyys on noussut ja kaupunkien alentunut. Syntyvyyden
vaihtelu johtuu osittain eri alueiden erilaisista ikärakenteista, mutta
osin taustalla on myös arvomaailman erilaisuus (esim. uskonnollinen
vakaumus). Lisäksi myös esimerkiksi sosio-ekonominen asema ja
siihen liittyvät arvostukset sekä koulutustaso vaikuttavat.
Ikäryhmittäisten hedelmällisyyslukujen3 ero alueiden välillä on
suurimmillaan 20–30-vuotiaiden ikäryhmässä (ks. kuvio 1). Uudellamaalla hedelmällisyysluku on korkeimmillaan vasta 30–34vuotiaiden ikäryhmässä, kun muilla alueilla 25–29-vuotiaat ovat
hedelmällisimpiä. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla jo 20–24vuotiaiden hedelmällisyys on kaksinkertainen Uuteenmaahan verrattuna. Toisin sanottuna korkean syntyvyyden alueilla synnytykset
ajoittuvat varhaisempiin vuosiin kuin matalamman syntyvyyden seuduilla.
3 Ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku kertoo ikäryhmän naisten synnyttämien lasten
määrän tuhatta naista kohti.
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Kuvio 1. Ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut Uudellamaalla ja
Pohjois-Pohjanmaalla
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Lähde: Tilastokeskus

Tällä hetkellä vastasyntyneen tyttölapsen oletetaan koko maassa
elävän keskimäärin vajaat 82 vuotta ja poikalapsen noin 75 vuotta,
mutta tässä on alueellista vaihtelua. Itäisessä Suomessa molempien
sukupuolten kuolleisuus on korkein ja elinajanodote lyhin. Pisimpään eletään maan länsirannikolla. Esimerkiksi Kainuussa miesten
elinajanodote on yli kaksi vuotta ja naisten puolisen vuotta koko
maan keskiarvoa lyhempi. Sen sijaan Pohjanmaalla miehet elävät
yli kaksi vuotta ja naiset vuoden keskimääräistä pidempään. Alueerojen taustalla vaikuttavat sekä perinnölliset että sosio-ekonomiset
tekijät. Kuolleisuuserot muuttuvat hitaasti, vaikka sosio-ekonomiset erot alueiden välillä ovat osittain hieman kaventuneet. Tulevan
kehityksen kannalta alue-eroja merkityksellisempää on kuitenkin
elinajan yleinen pidentyminen. Viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana kuolleisuus on alentunut Suomessa niin, että sekä miesten että
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naisten elinajanodote on pidentynyt useita vuosia. Tämän kehityksen
odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Puolessa maakunnista väestö vähenee luontaisesti
Vaikka syntyvyys onkin eteläistä Suomea korkeampi muualla maassa,
tämä ei näy muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta väestökehityksessä. Noin puolessa maakunnista kuolee joka vuosi enemmän ihmisiä kuin syntyy (ks. kuvio 5). Määrällisesti syntyneiden ja kuolleiden
erotus on tyypillisesti ollut suurinta Uudellamaalla, mutta suhteellisesti Pohjois-Pohjanmaalla, jossa luonnollinen väestönkasvu esimerkiksi vuonna 2003 oli 0,6 %. Sekä suhteellisesti että absoluuttisesti suurinta väestön luontainen väheneminen on viime vuosina ollut
Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa, molemmissa yli 0,3 % väestöstä.
Näissä maakunnissa, kuten Kymenlaaksossakin, syntyneiden enemmyys painui miinukselle jo 1980-luvun lopussa. Muissa luontaisesti
vähenevissä maakunnissa käänne tapahtui vasta 1990-luvun puolivälin maissa tai sen jälkeen.
Luonnollisen väestönkasvun kääntyminen laskuksi on seurausta lähinnä syntyneiden määrän alenemisesta, eikä niinkään muutoksista kuolleiden määrässä. Useimmissa maakunnissa lasten määrä on
vähentynyt jo pitkään. Esimerkiksi Lapissa syntyy nykyisin noin 40
% vähemmän lapsia kuin kolmisenkymmentä vuotta sitten (Kuvio
2). Väheneminen kiihtyi selvästi 1990-luvun puolivälin maissa. Kainuussa aleneminen alkoi jo aikaisemmin, ja nykyään siellä syntyy
vain noin puolet 1970-luvun puolivälin lapsimäärästä. Sen sijaan
Uudellamaalla lapsia syntyy yhä enemmän kuin tällöin. Maakunnan
osuus syntyneistä onkin kasvanut hitaasti mutta varmasti: nykyisin jo
noin 30 % koko maan vauvoista syntyy siellä.

122

Alueellinen väestönkehitys vuoteen 2030

Kuvio 2. Syntyneiden ja kuolleiden määrän kehitys eräissä
maakunnissa vuosina 1976–2003, indeksi (1976)=1
Ind.
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Lähde: Tilastokeskus

Maahanmuutto kasvattaa kaikkia alueita
Luonnollisen väestönkasvun ohella väestökehitykseen vaikuttaa
maahan- ja maastamuutto. Viime vuosina Suomeen on muuttanut
muutama tuhat henkeä enemmän kuin täältä pois, esimerkiksi vuonna 2004 nettomaahanmuutto oli noin 6 000 henkeä. Vaikka maahanmuutto kokonaisuudessaan onkin melko vaatimatonta ja ulkomailla
syntyneiden osuus väestöstä on hyvin pieni4, siirtolaisuudesta on tullut merkittävä väestön kasvun ylläpitäjä. Melkein puolet koko maan
väestönlisäyksestä on jo nyt sen ansiota. Alue-erojen tasaajana siirtolaisuus ei kuitenkaan toimi, sillä suurin osa maahanmuuttajista suuntaa suuriin kaupunkeihin tai niiden ympäristöön. Uusimaa saa noin
40 % nettomaahanmuutosta, tästäkin ylivoimaisesti suurin osa koh4 Esimerkiksi ulkomaan kansalaisten osuus Suomen väestöstä oli 2,1 % vuonna 2004
(Tilastokeskus, 2005).
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distuu pääkaupunkiseudulle. Seuraavaksi useimmin muutetaan Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen, molempien osuus on kymmenisen
prosenttia. Kuitenkin kaikille alueille muuttaa ulkomailta enemmän
väkeä kuin päinvastoin, eli maakuntien väestö lisääntyy maahanmuuton ansiosta (ks. kuvio 5).
Maan sisäinen muuttoliike jakautuu epätasaisesti
Koko maan tasolla maan sisäinen muuttoliike ei vaikuta väestöön
mitenkään, mutta monella alueella se on merkittävin väestökehitystä määräävä tekijä. Se voi vaikuttaa hyvinkin nopeasti alueen väestön määrään ja väestörakenteeseen. Vaikutuksen intensiteetti riippuu
muun muassa muuttovirtojen suuruudesta, muuttajien ikärakenteesta
ja siitä miten muuttovirrat kohdistuvat eri alueille.
Muuttovilkkaus ja muuttajien määrä on vaihdellut viime vuosikymmeninä paljon.5 Karkeasti tarkasteltuna maassamuuton suunnassa ei
kuitenkaan ole vuosikymmeniin tapahtunut dramaattisia muutoksia.
Muuttovirrat ovat suuntautuneet etelään ja länteen. Viimeisten 30
vuoden aikana esimerkiksi Uudellemaalle on nettomääräisesti muuttanut muualta Suomesta yli 140 000 ihmistä ja Varsinais-Suomeen ja
Pirkanmaalle yli 20 000 henkeä kumpaankin (kuvio 3). Monen muun
maakunnan ohella esimerkiksi Kainuu, Satakunta ja Lappi ovat pysytelleet muuttotappioalueina jo usean vuosikymmenen ajan. 1970-luvun puolivälin jälkeen muuttoliike on vienyt sekä Satakunnasta että
Kainuusta muualle Suomeen nettomääräisesti yli 20 000 ihmistä ja
Lapista yli 30 000.
Jos muuttajat olisivat ikä- ja sukupuolirakenteeltaan samanlaisia kuin
alueiden muu väestö, muuttoliike ei vaikuttaisi alueiden väestörakenteeseen mitenkään, ainoastaan väestön määrä muuttuisi. Muuttajien
ikäjakauma ei kuitenkaan lähimainkaan noudattele väestön keskimääräistä ikäjakaumaa.
Yleisesti ottaen muuttajat ovat nuoria: esimerkiksi 20–24-vuotiaista liki joka viides vaihtaa asuinkuntaa vuosittain. Muuton taustalla
on usein opiskelu, työelämään astuminen tai urakehitys. Myös ns.
5 Viimeisten 30 vuoden aikana kuntien välisten muuttojen määrä on ollut alimmillaan
177 000 (3,5 % väestöstä) vuonna 1992 ja korkeimmillaan 282 000 (5,4 %) vuonna 2004.
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perheikäisillä, 30–39-vuotiailla, muuttoalttius on yhä suhteellisen
korkea, vaikkakin selvästi alempi kuin nuoremmilla. Tämän jälkeen
muuttoaktiivisuus alkaa pikkuhiljaa hiipua ja vanhemmat ikäryhmät
muuttavat melko vähän nuoriin verrattuna, esimerkiksi 40–59-vuotiaista vain noin 2–3 % muuttaa kunnasta toiseen vuosittain. Muuttoalttiuden iän mukainen vaihtelu on säilynyt samantyyppisenä jo
pitkään.
Kuvio 3. Maakuntien maassamuuton nettomuutto yhteensä
vuosina 1975–2003, henkeä
Uusimaa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Itä-Uusimaa
Kanta-Häme
Ahvenanmaa
Keski-Suomi
Päijät-Häme
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kymenlaakso
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Kainuu
Satakunta
Lappi
-40 000

0

40 000

80 000

120 000

160 000

Lähde: Tilastokeskus

Nuorten muutto keskittynyttä, muiden tasaisempaa
Alueellisesti tarkastellen muuttajien ikärakenteessa on suuria eroja.
Viime vuosina Manner-Suomen maakunnista vain Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Keski-Suomi ovat saaneet muuttovoittoa
nuorten ja nuorten aikuisten ryhmässä. Loput alueista menettävät
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nuoria muuttoliikkeen vuoksi, esimerkiksi 15-29-vuotiaiden ryhmässä menetys on ollut yhteensä noin 8 000 nuorta vuosittain. Nuorten
muuttovilkkautta kuvaa hyvin se, että esimerkiksi Kainuusta ja Etelä-Savosta lähtee joka vuosi lähes 35 % 19-vuotiaista naisista, 33 %
20-vuotiaista, 25 % 21-vuotiaista, 25 % 22-vuotiaista jne. Tilanne on
samanlainen lähes kaikkialla Itä- ja Pohjois-Suomessa, osin muuallakin. Toki näille alueille myös muuttaa tämän ikäisiä, mikä jonkin
verran tasapainottaa tilannetta. Kuitenkin muuttoliikkeen nuoria ikäluokkia muokkaava vaikutus on huomattava, esimerkiksi Kainuussa
muuttoliike vähentää 19–24-vuotiaiden määrää joka vuosi 5–10 %
(taulukko 2). Monessa maakunnassa muuttotappio syntyykin nimenomaan nuorten aikuisten muuton vuoksi.
Taulukko 2.

Maan sisäinen nettomuutto ikäryhmittäin vuonna
2003, henkeä ja % ikäryhmästä

Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa

Henkeä
19–24-v
3579
-293
479
-530
-186
1002
-338
-443
-103
-606
-456
-303
294
-585
-100
-323
-285
-413
-426
36

Muut
-3315
760
305
60
905
1107
669
231
7
72
-50
-124
271
395
-302
-47
-261
-273
-421
11

Lähde: Tilastokeskus
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% ikäryhmästä
19–24-v
Muut
3,4
-0,3
-5,7
0,9
1,3
0,1
-3,3
0,0
-1,7
0,6
2,8
0,3
-2,5
0,4
-3,7
0,1
-1,1
0,0
-5,8
0,0
-2,5
0,0
-2,5
-0,1
1,4
0,1
-4,1
0,2
-0,7
-0,2
-5,9
-0,1
-0,9
-0,1
-6,9
-0,3
-3,1
-0,2
2,2
0,0
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Paitsi että muuttoliike vaikuttaa ikärakenteeseen välittömästi muuttohetkellä, muuttajien ikäjakauman vuoksi se muovaa väestöä myös
kumulatiivisesti pitkällä aikavälillä syntyvyyden kautta. Nuoret muuttajat synnyttävät ennen pitkää lapsia ja aikanaan heidän lapsilleenkin
syntyy jälkeläisiä. Toisin sanottuna muuttajien mukana alueelta toiselle siirtyvät myös seuraavien sukupolvien asukkaat. Seurauksena
alueellinen väestökehitys eriytyy ja alueiden väestörakenteiden erot
kasvavat.
Kuvio 4. Kainuun väestörakenne vuosina 1980 ja 2003, prosenttia
Kainuu 1980
Naiset

Ikäryhmä

Miehet

9085-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0- 4
-10
10

-8
8

-6
6

-4
4

-22

0
%

2

4

6

8

10

Kainuu 2003
Naiset

Ikäryhmä

Miehet

9085-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0- 4

-10
10

-8
8

-6
6

-4
4

-2
2

0
%

2

4

6

8

10

Lähde: Tilastokeskus

Hyvänä esimerkkinä muuttoliikkeen epäsuotuisasta vaikutuksesta
ikärakenteeseen on Kainuu (kuvio 4). Vielä 1980-luvulla Kainuussa asui runsaasti nuoria ja nuoria aikuisia ja väestörakenne oli lähes
pyramidin muotoinen. Tällöin Kainuun väestö oli keski-iältään Suomen neljänneksi nuorinta. Tämän jälkeen nuorten määrä on muuttoliikkeen myötä jatkuvasti vähentynyt, ja väestöpyramidiin on tullut
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selvä lovi nuorten aikuisten kohdalle. Nykyisin Kainuun asukkaiden
keski-ikä on Suomen vanhimmasta päästä. Ikärakenteen vinoutuminen näkyy myös alueen luonnollisessa väestönkasvussa, joka kääntyi
negatiiviseksi 1990-luvun lopulla. Vielä 1980-luvulla Kainuun syntyneiden vuotuinen enemmyys oli 500 henkeä, mutta nyt maakunnassa kuolee joka vuosi parisataa ihmistä enemmän kuin syntyy.
Koulutettu väestö kasaantuu keskuksiin
Myös koulutuksen jälkeinen muuttaminen on alueellisesti valikoivaa.
Karkeasti voidaan sanoa, että koulutettu väestö keskittyy suurimpiin
keskuksiin. Näyttää esimerkiksi olevan niin, että mitä pienempi opiskelukaupunki, sitä useammin siirrytään valmistumisen jälkeen pois,
mutta tässä on suurta vaihtelua eri aloja opiskelleiden välillä (esim.
Nivalainen ja Volk 2004). Toisaalta on huomattava, että työ määrää
pitkälti vastavalmistuneiden asuinpaikan valinnan, eli nuoret asettuvat sinne, missä sopivaa työtä on tarjolla (ks. Pöyliö ja Suopajärvi
2005). Maakunnittain tarkasteltuna Uusimaa on ollut jo vuosia koulutetun väestön muuttovoittoalue. Myös Pirkanmaa, Varsinais-Suomi,
Keski-Suomi, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme ja Pohjois-Pohjanmaa ovat
vaihtelevasti saaneet koulutetuista muuttovoittoa. Muut maakunnat
ovat puolestaan pääsääntöisesti menettäneet koulutettuja asukkaitaan. Näin ollen muuttoliike saa aikaan alueellisesti eriyttävää kehitystä myös väestön koulutustason suhteen.

5.3

Väestöskenaarioiden oletuksista

Kolme eri skenaariota
Maakuntien väestökehityksen piirteitä vuoteen 2030 hahmotetaan väestöskenaarioiden avulla.6 Edellä esiteltiin väestökehitykseen vaikuttavia tekijöitä, ja skenaariot pohjautuvat näistä tehtyihin oletuksiin.
Kaikkiaan on tehty kolme eri skenaariota, jotka poikkeavat toisistaan
maan sisäiseen muuttoliikkeeseen, hedelmällisyyteen ja nettomaahanmuuttoon liittyvien oletusten osalta.7
6 Maakuntien väestöskenaariot perustuvat valtioneuvoston kanslialle laadittuihin
väestölaskelmiin (ks. tarkemmin Nivalainen ja Volk 2004).
7 Oletuksista tarkemmin ks. Nivalainen ja Volk (2004).
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Skenaario 1 kuvaa väestökehitystä, jossa nykytason kokonaishedelmällisyys (1,7) ja nettosiirtolaisuus (5 000/vuosi) on yhdistetty vuosien 2002–2003 keskimääräisen kaltaiseen maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Tämä skenaario siis kuvaa tulevaa väestökehitystä nykyisen kaltaisen tilanteen jatkuessa. Väestökehityksen herkkyyden
hahmottamiseksi esitellään myös kahden vaihtoehtoisen skenaarion
tuottamia väestölukuja.
Skenaario 2 on muutoin Skenaarion 1 kaltainen, mutta muuttoliike
on oletettu vuosien 1998–2000 kaltaiseksi, voimakkaasti alueellisesti
keskittäväksi.
Skenaario 3 puolestaan eroaa Skenaariosta 1 siten, että syntyvyys
on oletettu nykyistä korkeammaksi (1,9), samoin kuin nettosiirtolaisuuskin (15 000/vuosi).
Muuttoliike alueellisesti epävarmin tekijä
Muuttoliike on alueellisesti epävarmin tekijä. Sen voimakkuus ja alueellinen suuntautuminen voi vuosikymmenten aikana aaltoilla paljon. Muutos voi tapahtua nopeastikin, tästä hyvänä esimerkkinä on
muuttoliikkeen alueellisen jakautumisen muutos 1990-luvun lopun
ja 2000-luvun alun välillä (kuvio 5).
Vielä 1990-luvun lopulla muuttovoitto keskittyi voimakkaasti muutamalle alueelle ja erityisesti Uudenmaan väestö lisääntyi nopeasti
muuttoliikkeen ansiosta. Valtaosa maakunnista kärsi huomattavasta
muuttotappiosta. Vuosina 2002–2003 muuttoliikkeen keskittävyys
hellitti hieman ja Uudenmaan nettomuutto painui lähelle nollaa. 8
Uusimaa on edelleen voitollinen nuorten opiskeluikäisten ryhmässä, mutta muissa ikäryhmissä muuttovirtojen suunta käy alueelta
poispäin. Samaan aikaan kun Uudenmaan houkuttelevuus hiipui,
Pirkanmaan vetovoima lisääntyi ja Kanta- ja Päijät-Häme sekä Keski-Suomi kääntyivät muuttovoitollisiksi. Toisessakin ääripäässä ta8 Osin taustalla vaikuttaa yleinen taloustilanne ja erityisesti alueellinen työpaikkakehitys,
mutta osin ilmiö luultavasti heijastelee myös yleisempää muutosta muuttoliikkeen
suuntautumisessa. Kaupunkien sijaan kasvu näyttäisi entistä enemmän keskittyvän niitä
ympäröiville alueille. Viime vuosina erityisesti kaupunkien läheisten maaseutualueiden
vetovoima on lisääntynyt (esim. Nivalainen ja Volk 2004).
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pahtui muutoksia: 2000-luvun alussa Kainuusta tuli suurimman suhteellisen muuttotappion maakunta, kun Lapin muuttotappio pienentyi alle puoleen 1990-luvun loppuvuosista. Muutamassa muussakin
maakunnassa on viime vuosina onnistuttu patoamaan muuttotappiota
puoleen tai alle aikaisemmasta. Pääosin taustalla on muuttotappion
pienentyminen nuorten työikäisten ryhmässä. Vuosista 1998–2000
vuosiin 2002–2003 muuttoliikkeessä tapahtui siis mielenkiintoisia
muutoksia, ja tämän vuoksi nämä vuodet on valittu muutto-oletuksen
pohja-ajanjaksoksi.
Kuvio 5. Maakuntien väestönkasvun komponentit vuosina 1998–
2000 ja 2002–2003, % väestöstä
1998-2000
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Ahvenanmaa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Etelä-Karjala
Pohjanmaa
Kymenlaakso
Etelä-Pohjanmaa
Satakunta
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Keski-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa

Nettomuutto
Nettosiirtolaisuus
Luonnollinen
väestönkasvu

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5 %

2002-2003
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Ahvenanmaa
Pirkanmaa
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Etelä-Karjala
Pohjanmaa
Kymenlaakso
Etelä-Pohjanmaa
Satakunta
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Keski-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Koko maa
-1,5

Nettomuutto
Nettosiirtolaisuus
Luonnollinen
väestönkasvu

-1

-0,5

0

Lähde: Tilastokeskus
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Maan sisäisen muuttoliikkeen varioinnin lisäksi on mielenkiintoista
tarkastella, mitä väestökehitykselle tapahtuisi, mikäli nettosiirtolaisuuden taso muuttuisi selvästi. Tämän vuoksi nettosiirtolaisuuden
määrää vaihdellaan eri skenaarioissa. Kaikissa tapauksissa sen kuitenkin oletetaan jakautuvan alueellisesti samankaltaisesti kuin nyt.
Syntyvyyden muutosten vaikutuksen havainnollistamiseksi myös
oletettua kokonaishedelmällisyyttä vaihdellaan, mutta alueellisten
hedelmällisyyserojen oletetaan kaikissa skenaarioissa pysyvän nykyisen kaltaisina. Myös kuolleisuudesta on täytynyt tehdä oletuksia. Tarkastelujakson aikana elinajan oletetaan hiljalleen pidentyvän
ja naisten ja miesten elinajan oletetaan hieman lähestyvän toisiaan.
Eliniän piteneminen oletetaan kuitenkin koko maassa samanlaiseksi,
eli alueellisten kuolleisuuserojen oletetaan pysyvän ennallaan.
Skenaariot eivät ole ennusteita
Koska skenaariot perustuvat oletuksiin, niihin liittyy epävarmuutta.
Epävarmuudesta hyvän kuvan saa esimerkiksi verrattaessa Tilastokeskuksen vanhoja väestöennusteita toteutuneeseen kehitykseen
(kuvio 6). Lyhyellä aikavälillä koko maan väestökehitys voidaan ennakoida melko hyvin, mutta mitä pitemmälle ajassa mennään, sitä
suuremmaksi virhemahdollisuus kasvaa. Lisäksi muutaman vuoden
väleinkin tehdyt ennusteet tuottavat melko erilaisia väestölukuja. Esimerkiksi Tilastokeskuksen vuonna 2001 ilmestyneen ennusteen mukaan vuonna 2030 koko maassa olisi työikäistä väestöä 3 096 000,
mutta vuonna 2004 tehdyssä ennusteessa 15–64-vuotiaiden määräksi arvioitiin noin 70 000 enemmän. Lukujen vaihtelu johtuu taustaoletusten eroista.9 Alueellisessa väestökehityksessä epävarmuus on
luonnollisesti selvästi koko maata suurempaa, koska oletuksia täytyy
tehdä useammasta tekijästä. Erityisesti oletuksella maan sisäisestä
muuttoliikkeestä on merkitystä.
Väestöskenaarioita tarkastellessa tulisikin muistaa, että ne eivät ole
ennusteita tulevasta kehityksestä, vaan kertovat vain sen, miltä väestökehitys näyttäisi, jos väestönmuutokset noudattaisivat oletettuja
kehityslinjoja. Väestökehityksessä odottamattomat muutokset ovat
aina mahdollisia, ja taloudessa ja yhteiskunnassa yleensäkin tapahtuu
9 Tilastokeskuksen vuosina 2001 ja 2004 tekemät väestöennusteet poikkeavat toisistaan
sekä syntyvyyttä, nettomaahanmuuttoa että kuolleisuuden kehitystä koskevissa oletuksissa.
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koko ajan muutoksia, joita tämänkaltaisissa tarkasteluissa ei voida
ennakoida. Laskelmien tulokset voivat siis poiketa ja todennäköisesti
poikkeavatkin tulevasta todellisuudesta. Poikkeama voi olla hyvinkin suuri. Karkeasti voidaan sanoa, että mitä pienempi väestöpohja ja
mitä kaukaisempi tulevaisuus, sitä suurempaa epävarmuutta skenaarioiden tuottamiin väestölukuihin liittyy. Tämän vuoksi yksittäisten
lukujen sijaan huomiota kannattaa ennemminkin kiinnittää väestön
kehityssuuntiin, jotka ovat verrattain selviä, vaikkakin voimakkuus
saattaa ajassa vaihdella.
Kuvio 6. Koko maan väestö Tilastokeskuksen eri vuosien
väestöennusteissa ja toteutunut kehitys, henkeä
Henkeä
TK 2004
5 400 000

Toteutunut

5 300 000

TK 2001

5 200 000
TK 1995
5 100 000
TK 1985
5 000 000
4 900 000
4 800 000
4 700 000
4 600 000
1975

1980

1985

1990

1995

2000

Lähde: Tilastokeskus.
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5.4

Väestökehitys vuoteen 2030

Siirtolaisuudella ratkaiseva rooli väestökehityksessä
Luonnollinen väestön kasvu on pienentynyt Suomessa vähitellen.
Viime vuosina se on ollut enää 6 000–8 000 henkeä. Kohonnut maahanmuutto on osin kompensoinut syntyneiden määrän laskua. Tulevaisuudessa kuolleiden määrä nousee väestön ikääntymisen myötä ja
luonnollinen väestönkasvu hidastuu edelleen. Lopulta suomalaisten
määrä alkaa laskea (kuvio 7). Nykytason syntyvyydellä ja siirtolaisuudella (Skenaariot 1 ja 2) käännepiste ajoittuu 2020-luvun puoliväliin. Kasvun tyrehtymisestä huolimatta suomalaisia on kuitenkin
yhä nykyistä enemmän vuonna 2030. On syytä huomata, että mikäli
syntyvyys ja siirtolaisuus kohoaisivat kuten Skenaariossa 3, väestö
lisääntyisi vielä pitkään vuoden 2030 jälkeenkin. Toisin sanottuna
melko pienelläkin syntyvyyden ja siirtolaisuuden lisäyksellä turvattaisiin väestön kasvun jatkuminen.
Suuri eläköitymisaalto lähestyy
Seuraavien vuosikymmenten kuluessa väestörakenne vanhenee huomattavasti koko maassa, sillä suurten ikäluokkien eläkeikään tulon
myötä vanhempien ikäluokkien koko kasvaa. Tällä hetkellä yli 65vuotiaiden osuus väestöstä on reilut 15 prosenttia, mutta neljännesvuosisadan kuluttua useampi kuin joka neljäs suomalainen on ylittänyt 65 vuotta.
Suurten ikäluokkien tuoma aalto tai kupru näkyy parhaillaan eläkeikää lähestyvien lukumäärän lisääntymisenä, ja sen jälkeen ”nuorten” eläkeläisten määrän lisääntymisenä vuoteen 2020 saakka (kuvio
8). 2020-luvulla lisääntyy 75-vuotta täyttäneiden määrä ja lopuksi
vuoden 2025 tienoilla lisääntyy nopeasti yli 80-vuotiaiden määrä.
Kun suurten ikäluokkien aalto menee ohi, seuraa 2030-luvulla jälleen
tasaisempi kausi. Ikääntymisen edetessä luonnollisesti ikäluokkien
koko pienenee eikä 80-vuotiaiden kupla ole yhtä suuri kuin nuorempien eläkeläisten, mutta eliniän pitenemisen ansiosta muutos on kuitenkin huomattava. Kokonaisuutena 65 vuotta täyttäneitä on vuonna 2030 yhteensä noin 1,4 miljoonaa eli yli 70 prosenttia nykyistä
enemmän. Korkeamman siirtolaisuuden skenaariossa eläkeikäisten
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määrä on hieman nykytason vaihtoehtoa suurempi, sillä myös maahanmuuttajat ikääntyvät muun väestön kanssa. Vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä.
Kuvio 7. Suomen väestökehitys eri skenaarioissa vuoteen 2030,
henkeä
Henkeä
5 800 000
5 700 000
5 600 000
Skenaario 3
5 500 000
5 400 000
5 300 000

Skenaario 1 & Skenaario 2

5 200 000
5 100 000
5 000 000
4 900 000
4 800 000
4 700 000

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Lähde: 1980–2003 Tilastokeskus

Suuret ikäluokat jättävät työvoimaan aukon; paikkaaminen ei
onnistu omin voimin
Suuret ikäluokat poistuvat pian työelämästä ja sen jälkeen eläkkeelle
lähtevien määrä on suurempi kuin työikään tulevien, joten työikäinen
väestö pienenee (kuvio 8 ja taulukko 3). Supistuminen alkaa vuoteen
2010 mennessä. Pienemmät ikäluokat synnyttävät vähemmän lapsia,
jolloin myös lasten määrä vähenee nykyisestä. Esimerkiksi vuonna
2003 Suomessa syntyi 56 600 lasta, mutta vuonna 2030 nykyisellä hedelmällisyyden ja siirtolaisuuden tasolla vauvoja syntyy noin
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51 000. Kokonaisuudessaan neljännesvuosisadan kuluttua 15–64vuotiaita on noin 400 000 ja lapsia noin 100 000 nykyistä vähemmän.
Toisaalta, mikäli syntyvyys ja siirtolaisuus lisääntyisivät oletetusti,
syntyneiden määrä jopa kohoaisi nykyisestä. Syntyvyyden ja siirtolaisuuden kohoaminen ehkäisisi myös työvoiman supistumista: työikäisen väestön määrä olisi lähes nykytasollaan vielä vuonna 2030.
Kuvio 8. Aktiiivityöikäisen ja ikääntyvän väestön määrän kehitys
vuosina 2003–2030, indeksi (2003) = 1
Ind.
1,3

Aktiivityöikäinen väestö

19-62-v.

1,2
1,1

Skenaario 3

1
0,9

Skenaario 1 &2

0,8
2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Ind.

Ikääntyvä väestö

2

75+

1,8
1,6

65-74

1,4
1,2

55-64

1
0,8
2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Puolet Suomesta kasvaa, puolet supistuu
Alueellisesti väestönkasvu jakautuu epätasaisesti. Viime vuosien
kaltaisen kehityksen jatkuessa neljännesvuosisadan kuluttua vain
yhdeksän maakunnan väestö on suurempi tai yhtä suuri kuin nyt
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(ks. kuvio 9: Skenaario 1). Pirkanmaan ja Itä-Uudenmaan väestö lisääntyy puolen prosentin vuosivauhtia, vuonna 2030 molemmissa on
noin 15 % nykyistä enemmän asukkaita. Toisessa ääripäässä Kainuun
asukasluku pienenee vuoteen 2030 mennessä noin neljänneksellä.
Vaihtoehtoiset skenaariot eivät muuta yleiskuvaa, mutta yksittäisten
alueiden väestönkasvu voi vaihdella paljonkin. Mikäli maan sisäinen muuttoliike olisi tulevaisuudessa samankaltaista kuin 1990-luvun lopussa, väestönkasvu keskittyisi voimakkaammin harvemmalle
alueelle, erityisesti Uudellemaalle, ja tappioalueiden väestö vähenisi
nopeammin (Skenaario 2). Muuttoliikkeen suuri merkitys on helppo
havaita esimerkiksi Päijät-Hämeessä, jossa väestökehitys vaihtelee
positiivisesta negatiiviseen muuttoliikeoletuksesta riippuen.
Myös syntyvyydellä ja siirtolaisuudella on vaikutusta alueiden väestönäkymiin: kohoavan syntyvyyden ja siirtolaisuuden tilanteessa
(Skenaario 3) väestönkasvu kiihtyisi monella alueella ja vähenevän
väestön maakuntien väestömenetykset olisivat selvästi pienempiä
kuin nykytilanteen jatkuessa. Joillakin alueilla, esimerkiksi EteläKarjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa, väestökato pienenisi lähelle nollaa ja Pohjanmaalla väestön supistuminen kääntyisi
jopa lisäykseksi. Toisaalta Kainuussa edes syntyvyyden tai siirtolaisuuden kohoaminen ei näyttäisi ratkaisevasti hidastavan väestön vähenemistä.
Eläkeikäisten määrä lisääntyy kaikkialla, mutta eri tahtia
Suurten ikäluokkien vaikutus näkyy kaikilla alueilla, mutta ei samanlaisena. Vuonna 2030 maakunnissa on 65 vuotta täyttäneitä 40–100
% nykyistä enemmän (taulukko 3). Suurin määrällinen suurten ikäluokkien aiheuttama ikääntymiskupla on Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla, joissa ikärakenne on vielä nyt verraten nuori. Erityisen
paljon lisääntyy vanhempien vanhusten lukumäärä, vuonna 2030 esimerkiksi Uudellamaalla on 75 vuotta täyttäneitä noin 2,4-kertainen
määrä nykyiseen nähden ja Itä-Uudellamaallakin lähes yhtä paljon.
Valmiiksi vanhemman ikärakenteen alueilla yli 65-vuotiaiden määrä
lisääntyy vähemmän, esimerkiksi Pohjanmaalla ja Kainuussa alle 50
prosenttia nykyisestä.
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Eri skenaariot eivät tuota ratkaisevan erilaisia ikääntyneiden määriä
eri alueilla. Tämä johtuu siitä, että vanhempien ikäluokkien muuttoalttius on melko pieni, joten heidän määränsä tietyllä alueella pysyy
vakaampana kuin nuorempien, jotka siirtyvät vuosikymmenten aikana mahdollisesti montakin kertaa alueelta toiselle.
Kuvio 9.

Maakuntien väestönmuutos eri skenaarioissa vuosina
2003–2030, %

Itä-Uusimaa
Pirkanmaa
Uusimaa

Skenaario 1
Skenaario 2
Skenaario 3

Pohjois-Pohjanmaa
Ahvenanmaa
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Karjala
Keski-Pohjanmaa
Satakunta
Kymenlaakso
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Lappi
Kainuu
Koko maa
-25,0

-15,0

-5,0

5,0
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35,0
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Kaikilla alueilla syntyy lapsia tulevaisuudessakin
Työelämästä poistuvien ja sinne tulevien suhde ei ole samanlainen
koko maassa, joten työikäisen väestön määrä muuttuu alueellisesti
hyvin eri tahtia. Mikäli viime vuosien kaltainen väestökehitys jatkuu, maakunnista vain Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla on vuonna 2030
suurinpiirtein saman verran lapsia ja työikäisiä kuin nyt (ks. taulukko
3). Puolessa maakunnista työiässä olevien määrä laskee vähintään
viidenneksellä ja Kainuussa, Lapissa ja Etelä-Savossa tämän ikäisiä
on jopa 30–40 % nykyistä vähemmän. Supistuvan väestön alueilla
työikäinen väestö siis vähenee selvästi kokonaisväestöä nopeammin.
Kun otetaan vielä huomioon se, että työikäinen väestö osallistuu työmarkkinoille alueittain hyvin erilailla, työvoimaerot voivat kasvaa
työikäisenkin väestön vaihtelua enemmän.10
Määrällisestä kehityksestä riippumatta lasten ja työikäisten osuus väestöstä pienenee kaikissa maakunnissa. Alimmillaan, Etelä-Savossa,
lapsia on vuonna 2030 enää vajaa kaksitoista prosenttia väestöstä,
enimmillään, Pohjois-Pohjanmaalla, liki viidennes. Kasvumaakunnissa myös työikäisten väestöosuus pysyy korkeampana, noin 60
prosentissa, heikoimmilla alueilla se alenee jopa lähes 50 prosenttiin.
Osuuksien ääripäät löytyvät Uudeltamaalta ja Kainuusta.

10 Esimerkiksi vuonna 2003 työllisyysaste oli Uudellamaalla 70 % ja Kainuussa vain 55 %
(Tilastokeskus 2005). Heikomman työllisyyden alueilla myös työvoimaan osallistumisen
aste on tyypillisesti jonkin verran alempi kuin korkeamman työllisyyden alueilla.
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Väestön määrä vuonna 2030 suhteessa väestön
määrään vuonna 2003 ikäryhmittäin, indeksi
(2003)=1
Taulukko 3.

Maakunta

Skenaario 3

Skenaario 2

Skenaario 1

15–64

65–74

75–84

85+

0–14

15–64

65–74

75–84

85+

0–14

15–64

65–74

75–84

85+

1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 0,6 0,7 1,0 0,9

1,8 1,8 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,2 1,3 1,6 1,5

2,4 2,2 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 1,5 1,8 2,1 1,8 2,0 1,9 2,0

2,3 2,3 2,0 2,0 1,8 2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 2,1 1,8 1,5 2,0 2,3 2,1 2,2 1,4 2,0

1,1 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 0,9 0,9

1,1 1,0 0,9 0,7 0,8 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,6 0,6 1,0 0,9

1,8 1,8 1,5 1,3 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,3 1,3 1,6 1,5

2,4 2,2 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 1,9 1,6 1,6 1,9 2,1 1,8 1,9 1,9 2,0

2,4 2,3 1,9 2,0 1,8 2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 1,7 1,5 2,1 2,3 2,2 2,2 1,5 2,0

1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 0,7 0,8 1,3 1,0

1,1 1,1 1,0 0,8 0,9 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 1,1 0,6 0,7 1,2 1,0

1,8 1,8 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,8 1,5

2,4 2,2 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 1,6 1,9 2,1 1,8 2,0 2,0 2,0

2,4 2,3 2,0 2,0 1,8 2,1 2,2 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 1,5 2,0 2,3 2,1 2,3 1,5 2,1

Koko maa

1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 0,6 0,7 0,9 0,9

Ahvenanmaa

0–14
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Uusimaa
Itä-Uusimaa
VarsinaisSuomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
P-Karjala
Keski-Suomi
E-Pohjanmaa
Pohjanmaa
K-Pohjanmaa
P-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
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Ikärakenteiden alueelliset erot kärjistyvät
Vuonna 2030 jokaisen maakunnan asukkaista vähintään viidennes on
täyttänyt 65 vuotta (kuvio 10). Vaikka eläkeikäisten määrä ja osuus
nousee kaikkialla, alueiden väliset ikärakenne-erot laventuvat. Nuorempien ikäluokkien pienenemisen vuoksi ikääntyneiden osuus väestöstä kohoaa eniten väestöltään vähenevillä alueilla. Etelä-Savossa ja
Kainuussa osuus nousee suurimmaksi; neljännesvuosisadan kuluttua
molemmissa maakunnissa useampi kuin joka kolmas asukas on täyttänyt 65 vuotta. Samaan aikaan parhaimman väestörakenteen alueilla, Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, eläkeiässä on vain reilu
viidennes väestöstä, eli liki saman verran kuin Etelä-Savossa tällä
hetkellä. Ikääntyneiden osuus väestöstä vaihtelee hieman eri skenaarioissa, mutta alueellinen kuva pysyy kaikissa suunnilleen samanlaisena.
Kuvio 10. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä maakunnittain
vuosina 2003 ja 2030, prosenttia
%
40
Etelä-Savo

Kainuu

35
Pohj.-Karjala

Lappi

Koko maan keskiarvo vuonna 2030

Pohjois-Savo
Päijät-Häme

2030

30

Keski-Pohjanmaa
Vars.-Suomi

Keski-Suomi

Ahvenanmaa

25

Kymenlaakso
Satakunta
Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pohjanmaa

Itä-Uusimaa
Pirkanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Uusimaa

20
Koko maan keskiarvo vuonna
2003
15
10

12

14

16
2003
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Alueiden väestörakenteen kehitystä ja tasapainoisuutta voidaan havainnollistaa väestöpyramidien avulla. Väestörakenteen muutos ja
alueittainen eriytyminen näkyy selkeästi vertaamalla esimerkiksi
Uuttamaata ja Etelä-Savoa, jotka edustavat ikärakennekehityksen
ääripäitä (kuvio 11).
Uudenmaan ja Etelä-Savon väestörakenteet eroavat toisistaan jo
tällä hetkellä ja tulevaisuudessa nämä erot kasvavat. Vuoteen 2030
mennessä Uudenmaan väestöpyramidi hieman kapenee ja muuttuu
tasapaksummaksi. Työikäisten osuus alenee nykyisestä, mutta alueen väestöllinen painopiste pysyy edelleen parhaassa työiässä olevissa. Lapsiakin syntyy vielä paljon. Etelä-Savossa puolestaan nuorten
aktiivi-ikäisten poismuutto näkyy selkeästi alle 50-vuotiaiden määrässä. Vuoteen 2030 mennessä nuorten ja nuorten aikuisten väestöosuus supistuu selvästi. Synnytysikäisten vähentyessä myös syntyvät
ikäluokat ovat koko ajan pienempiä, vaikkakin lapsia syntyy vielä
neljännesvuosisadan päästäkin. Eläkeikäiset ovat ylivoimaisesti alueen suurin väestöryhmä. Toisin sanottuna, samalla kun väestöpohja
kapenee selvästi, ikärakenne on muuttumassa erittäin vanhuspainotteiseksi.
Väestölliset huoltosuhteet erkanevat
Toinen tapa tarkastella väestön rakennetta on laskea ns. väestöllisiä
huoltosuhteita.11 Huoltosuhde on sitä heikompi, mitä korkeampi se
on. Tällä hetkellä koko maan huoltosuhde on noin 0,7, eli kymmentä
työikäistä kohti on seitsemän työiän ulkopuolista, mutta kun väestö vanhenee ja työvoiman tarjonta supistuu, huoltosuhde heikkenee.
Vuonna 2030 kymmentä työikäistä kohti on yli kaksi työiän ulkopuolista enemmän kuin nyt. Lisäys aiheutuu nimenomaan eläkeikäisen
väestön määrän kasvusta, sillä lasten ja nuorten määrä suhteessa työikäisiin pysyy lähes muuttumattomana.

11 Huoltosuhde on sopimuksenvarainen luku. Tässä se on määritelty seuraavasti:
alle 19-vuotiaat ja yli 63-vuotiaat suhteessa 19–62-vuotiaisiin. Huoltosuhdetta
laskettaessa työikäisiksi on määritelty 19–62-vuotiaat, koska ensimmäiset tutkimukset
eläkeuudistuksen vaikutuksesta viittaavat siihen, että eläkkeelle haluttaisin jäädä noin 62vuotiaana. Nuorten osalta raja on vedetty lukion ja ammattikoulun lopettamisikään.
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Kuvio 11. Uudenmaan ja Etelä-Savon väestörakenne vuosina 2003
ja 2030, prosenttia

Alueittain huoltosuhde vaihtelee tällä hetkellä 0,6:n ja 0,8:n välillä
(taulukko 4). Huoltosuhteet pysyvät melko vakaina aina 2010-luvun
alkuvuosiin saakka, mutta sen jälkeen ne alkavat nousta ja samalla
alueelliset erot alkavat kasvaa. Neljännesvuosisadan kuluttua huoltosuhde on valtaosassa maakunnista kivunnut ykkösen paikkeille tai
sitä suuremmaksi. Parhaana työiän ulkopuolisten ja työikäisten suhde pysyy Uudellamaalla, jossa jakson lopussakin huoltosuhde on 0,8.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että Etelä-Pohjanmaalla huoltosuhde
on tämänsuuruinen jo tällä hetkellä. Tässä esitetyt luvut perustuvat
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Skenaarioon 1, mutta muutkin skenaariot antavat suunnilleen samanlaisen kuvan.
Taulukko 4.

Väestölliset huoltosuhteet maakunnittain vuosina
2003 ja 2030
Huoltosuhde
(0–18-v. + yli 63-v.)/
19–62-v.

Maakunta
Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa
Koko maa

2003
0,56
0,70
0,67
0,73
0,73
0,65
0,68
0,71
0,71
0,76
0,71
0,72
0,69
0,78
0,75
0,76
0,71
0,74
0,71
0,71
0,67

2030
0,78
0,95
0,94
1,11
1,03
0,86
1,03
1,07
1,04
1,26
1,06
1,15
0,96
1,12
0,99
1,10
0,93
1,28
1,17
0,95
0,94

Vanhushuoltosuhde
yli 63-v. /19–62-v.
2003
0,21
0,28
0,31
0,36
0,34
0,30
0,32
0,35
0,36
0,40
0,34
0,34
0,31
0,36
0,35
0,31
0,25
0,36
0,32
0,32
0,29

2030
0,43
0,54
0,57
0,72
0,64
0,50
0,66
0,72
0,70
0,91
0,68
0,76
0,57
0,70
0,58
0,64
0,47
0,90
0,77
0,57
0,56

Lähde: Vuosi 2003 Tilastokeskus

Ikärakenteeltaan valmiiksi vanhemmilla alueilla huoltosuhde heikkenee nopeimmin. Vuonna 2030 huoltosuhde on korkein Kainuussa ja
Etelä-Savossa, joissa jokaista työikäistä kohti on 1,3 ”huollettavaa”.
Tilannetta vaikeuttaa vielä se, että valtaosa työiän ulkopuolisista on
eläkeikäisiä. Alueellisista eroista jotakin kertoo se, että tarkastelujakson lopussa Etelä-Savossa ja Kainuussa jo pelkkä vanhushuoltosuhde on korkeampi kuin Uudenmaan ja Pirkanmaan koko väestöllinen
huoltosuhde. Skenaariosta toiseen huoltosuhde ei paljoakaan vaih143
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tele, korkeamman syntyvyyden ja siirtolaisuuden tapauksessa lasten
osuus huoltosuhteesta on hivenen korkeampi ja eläkeikäisten hiukan
alempi, mutta alueellinen kuva pysyy kaikissa suurinpiirtein samanlaisena.

5.5

Väestökehityksen vaikutukset: esimerkkinä hoivapalvelut

Väestön ikääntyminen tulee lisäämään terveyspalvelujen kysyntää
ja julkisia terveydenhoitomenoja, koska ikääntyneet ihmiset tarvitsevat huomattavasti enemmän terveys- ja hoitopalveluja kuin nuoret
ja keski-ikäiset. Terveydenhoitopalvelujen kysyntä ja menot alkavat
nousta jyrkästi 65 ikävuoden jälkeen. Pitkäaikaishoidon kustannusten kasvu kiihtyy jyrkästi 80 ikävuoden jälkeen.
EU:n talouspoliittisen komitean ikääntymistyöryhmän lokakuussa
2001 tehdyt laskelmat (EU 2001) osoittavat, että väestön ikääntyminen näyttäisi lisäävän terveydenhoidon julkisia menoja suhteessa
bruttokansantuotteeseen 1–2 prosenttiyksiköllä vuoteen 2050 mennessä. Terveyspalvelujen kysyntää ja tuotantoa kasvattavat kuitenkin
myös muut kuin väestötekijät, kuten kalliimman teknologian käyttöönotto ja terveyspalvelujen kysynnän suuri tulojousto.
Monissa viime vuosina ilmestyneissä tutkimuksissa on pyritty
arvioimaan väestön ikääntymisen vaikutuksia terveydenhuoltomenoihin. On pyritty arvioimaan, missä määrin terveysmenojen ja iän
välinen korrelaatio johtuu pelkästään iästä ja missä määrin siitä, että
kuolleisuus kasvaa iän myötä.
Terveydenhuoltomenot kasvavat voimakkaasti parina kuolemaa edeltävänä vuotena. O’Neillin ym. (2000) tutkimuksen mukaan yleislääkäripalvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset (lääkekustannukset
mukaan lukien) olivat 51 prosenttia korkeammat niillä hoidettavilla,
jotka kuolivat vuoden sisällä verrattuna niihin, jotka olivat elossa
vuoden päästä tutkimusajankohdasta. Kuoleman läheisyys osoittautui tilastollisesti merkitseväksi yleislääkärikustannusten ennustajaksi
mutta ikä ei.
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Kunakin ajankohtana vanhusten terveydentilan ja toimintakyvyn
sekä terveyspalvelujen käytön ja kustannusten välillä on varmasti
selvä yhteys. Sairaat ja toimintakykyrajoitteiset vanhukset käyttävät
runsaasti palveluja. Vanhusten toimintakyvyn ja terveydentilan paraneminen ei kuitenkaan automaattisesti johda terveydenhuoltomenojen vähenemiseen. Cutlerin ja Mearan (1999) mukaan Yhdysvalloissa Medicare-menot1 ovat Medicaren piirissä olevaa vanhusta kohti
kaksinkertaistuneet kahden viime vuosikymmenen aikana, vaikka
samaan aikaan vanhusten toimintakyky on huomattavasti parantunut.
Vanhimpien vanhusten, eli yli 85-vuotiaiden muita nopeampi terveydenhuoltomenojen kasvu on jatkunut vuodesta 1985 vuoteen 1995.
Luoma ym. (2003) arvioivat, että tulevaisuudessakin lääketieteen ja
terveydenhuollon teknologian kehitys pikemminkin lisää kuin vähentää terveysmenoja. Monilla muilla toimialoilla teknologinen kehitys
ilmenee kustannussäästöinä, mutta terveydenhuollossa teknologinen
kehitys näyttää ilmenevän laadun parantumisena ja samanaikaisesti
huomattavina kustannusten nousuina. Terveydenhuollossa teknologinen kehitys voikin olla paljon merkittävämpi menoja lisäävä tekijä
kuin väestön ikääntyminen (ks. esim. Mayhew 2000).
Tässä esitetyt tarkastelut perustuvat kuitenkin pelkästään ikärakenteeseen, muiden tekijöiden mahdollista vaikutusta ei ole huomioitu.
Sosiaali- ja terveyspalvelumenojen (jäljempänä hoivamenot) jakautumista tarkastellaan maakunnittain vuonna 2003 sekä kolmessa eri
kasvuskenaariossa vuonna 2030. Väestölaskelmien tapaan hoivamenolaskelmat on ymmärrettävä skenaarioina, todellinen kehitys
voi poiketa laskelmien kuvaamasta paljonkin. Hoivamenoaineisto
on saatu sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tässä aineistossa vuoden
2003 erityissairaanhoidon osuus terveyspalvelumenoista perustuu
STAKES/CHESS Benchmarking -aineistoon. Vuoden 2003 ikäryhmittäisiä hoivamenoja (euroa per asukas) sovellettiin edellä esitettyihin maakuntakohtaisiin väestöskenaarioihin. Menojen ikäjakauma
jaettiin viiteen eri ryhmään: 0–14-, 15–64-, 65–74-, 75–84- sekä yli
85-vuotiaat. Hoivamenot ikäryhmittäin vuonna 2003 on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Sosiaali- ja terveyspalvelumenot ikäryhmittäin vuonna
2003, euroa/asukas
Ikäryhmä
0–14
15–64
65–74
75–84
85+
Yht.

Euroa/asukas
2 500
1 400
2 400
6 000
16 400
2 150

Lähde: STM

Kuvio 12. Sosiaali-ja terveyspalvelumenot maakunnittain, euroa
Euroa
5 000 000 000

2003 (todellinen)

4 500 000 000

2030 Skenaario 1

4 000 000 000

2030 Skenaario 2

3 500 000 000

2030 Skenaario 3

3 000 000 000
2 500 000 000
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0

Lappi

Itä-Uusimaa

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Pirkanmaa

Kanta-Häme

Satakunta

Ahvenanmaa

Varsinais-Suomi

Uusimaa

Hoivamenot ovat määrällisesti selvästi suurimmat Uudellamaalla
(kuvio 12). Koko maan hoivamenoista noin neljännes syntyy siellä.
Seuraavaksi korkeimmat menot ovat Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, molempien osuus koko maan menoista on vajaat 10 %. Kokonaishoivamenojen jakaumasta maakunnittain voidaan nähdä eri ske-
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naarioiden perusoletukset: Skenaarion 1 ja 2 erot näkyvät erityisesti
Uudellamaalla (Skenaariossa 2 muuttoliike oli oletettu voimakkaasti
alueellisesti keskittäväksi). Korkeampi syntyvyys ja nettosiirtolaisuus (Skenaario 3) heijastuu korkeampina (suhteessa Skenaarioihin
1 ja 2) hoivamenojen tasoina lähes kaikilla alueilla.
Hoivamenot kasvavat kaikilla alueilla (taulukko 6). Kasvu on korkeinta (yli 30 prosenttia) Itä-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Väestöltään vähenevien maakuntien (esim. Kainuu ja Lappi)
osalta hoivamenojen kasvu vuosina 2003–2030 on selvästi maltillisempaa siitä huolimatta, että näilläkin alueilla vanhusten määrä kasvaa. Samaan aikaan kuitenkin väestö vähenee nuoremmasta päästä,
mikä tasoittaa kokonaismenojen kehitystä.
Taulukko 6.

Sosiaali- ja terveyspalvelumenojen muutos vuosina
2003–2030, prosenttia

Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa

Skenaario1

Skenaario 2

Skenaario 3

40.39
43.66
33.56
22.68
28.02
40.49
35.59
20.40
20.49
19.45
17.19
18.72
28.40
18.44
13.23
20.46
33.69
10.22
16.54
25.30

48.00
45.46
33.60
20.31
25.12
34.66
28.83
19.47
19.01
17.93
14.78
16.77
24.55
14.08
12.06
17.38
31.52
13.05
10.61
26.66

51.29
51.57
40.65
27.02
33.08
47.71
41.42
25.50
25.67
23.18
21.67
23.76
34.43
22.55
21.12
25.82
41.82
14.55
22.66
43.39
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Ikäryhmittäin tarkasteltuna hoivamenojen kehityksessä on suurta
vaihtelua. Ikäryhmittäiset terveysmenot on esitetty työikäisten ja
yli 85-vuotiaiden osalta kuvioissa 13 ja 14. Yleisesti näyttäisi siltä, että työikäisten ja lasten osalta Skenaarion 1 mukainen vuosien
2003–2030 väestökehitys ei johtaisi suuriin hoivamenojen nousuun.
Lähes kaikilla alueilla lasten ja työikäisten hoivamenot pääosin pysyvät joko liki ennallaan tai vähenevät. Kaikissa tapauksissa tämän
ikäisten menot laskevat eniten Kainuussa, Etelä-Savossa ja Lapissa,
mutta monessa muussakin maakunnassa lasku on huomattava. Skenaariossa 2 keskittynyt muuttoliike heijastuu Uudenmaan alle eläkeikäisten määrän suhteelliseen kasvuun ja sitä kautta tämän ikäisten
hoivamenojen kasvuun. Muihin skenaarioihin verrattuna Skenaarion
3 korkeampi lasten määrä näkyy tämän ikäryhmän menojen korkeampana tasona lähes kaikilla alueilla. Tällöin 0–14-vuotiaiden menot
jopa nousisivat selvästi nykyisestä Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.
Hoivamenojen kehitys muuttuu merkittävästi kun tarkastellaan eläkeikäisten menokehitystä. Kuviossa 14 on esitetty korkeimman ikäkohortin menojen kehitys, jossa siis hoivamenot per asukas ovat
korkeimmat. Hoivamenot kasvavat kaikissa maakunnissa selvästi yli
85-vuotiaiden ikäryhmässä. Kuten eri skenaarioiden perusoletuksista
voidaan päätellä, ei hoivamenojen tasoissa juuri ilmene eroja skenaarioiden välillä.
Eläkkeellä olevien hoivamenojen kasvu on voimakasta kaikilla alueilla. Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla kasvu on suurinta kaikissa
vanhusikäluokissa, esimerkiksi yli 75-vuotiaiden menot ovat vuonna
2030 yli kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna. Satakunnassa, EteläKarjalassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa nuorten eläkeikäisten menot
kasvavat vähiten. Pohjanmaalla (ja Ahvenanmaalla) vanhimpien ikäluokkien menojen kasvu on vähäisintä.

148

Alueellinen väestönkehitys vuoteen 2030

Kuvio 13. Sosiaali-ja terveyspalvelumenot ikäryhmässä 15–64vuotiaat, euroa
Euroa
1 200 000 000
2003
2030 Skenaario 1
2030 Skenaario 2
2030 Skenaario 3

1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0

Itä-Uusimaa
Lappi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo

Etelä-Savo
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Kanta-Häme
Satakunta
Ahvenanmaa
Varsinais-Suomi
Uusimaa

Kuvio 14. Sosiaali- ja terveyspalvelumenot ikäryhmässä yli 85vuotiaat, euroa
Euroa
1 600 000 000
2003

1 400 000 000

2030 Skenaario1
2030 Skenaario 2

1 200 000 000

2030 Skenaario 3

1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000

0

Itä-Uusimaa

Lappi

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Pirkanmaa

Kanta-Häme

Satakunta

Ahvenanmaa

Varsinais-Suomi

Uusimaa
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Hoivamenot on myös laskettu suhteessa työikäisen (15-64-v.) väestön
määrään. Vuoden 2003 suhteelliset hoivamenot eivät poikkea suuresti maakuntien välillä. Vuonna 2030 erot ovat kuitenkin huomattavat.
Kainuussa, Lapissa, Satakunnassa ja Etelä-Savossa työikäistä kohti
lasketut hoivamenot nousevat eniten. Näissä maakunnissa vuonna
2030 hoivamenot per työikäinen ovat lähes 7 000 euroa kun ne alimmillaan Uudellamaalla ovat noin 4 000 euroa. Vuonna 2030 esimerkiksi Etelä-Savossa työikäistä kohden laskettu kustannus on noin 70
% korkeampi kuin Uudellamaalla.
Kuvio 15. Kokonaissosiaali- ja terveyspalvelumenot per työikäinen
maakunnittain, euroa
Euroa
8 000
2004 (todellinen)
2030 Skenaario 1
2030 Skenaario 2
2030 Skenaario 3

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Lappi

Itä-Uusimaa

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Pirkanmaa

Kanta-Häme

Satakunta

Ahvenanmaa

Varsinais-Suomi

Uusimaa
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Hoivamenojen maakuntakohtaisia ikärakenteellisia eroja on esitetty vertaamalla Uudenmaan ja Kainuun ikäryhmittäisiä hoivamenoja
vuonna 2003 ja vuonna 2030 kolmessa eri väestökasvuskenaariossa
(kuviot 16 ja 17) Uudellamaalla oikeastaan kaikkien ikäryhmien menot kasvavat kaikissa skenaarioissa. Kainuussakin eläkeikäisen väestön menot nousevat, mutta siellä näkyy nuorten ja työikäisen väestöryhmän suhteellinen supistuminen mikä heijastuu tämän ikäryhmän
hoivamenojen laskuna 2003–2030.
Kuvio 16. Sosiaali-ja terveyspalvelukulut Uudellamaalla, euroa
Euroa
1 600 000 000
2003
2030 Skenaario 1

1 400 000 000

2030 Skenaario 2
2030 Skenaario 3

1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0

0-14

15-64

65 - 74
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75- 84

85 +
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Kuvio 17. Sosiaali-ja terveyspalvelukulut Kainuussa, euroa
Euroa
80 000 000
2003
2030 Skenaario 1
2030 Skenaario 2
2030 Skenaario 3

70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0

5.6

0-14

15-64

65 - 74

75- 84

85 +

Johtopäätökset

Vaikka Suomen kokonaisväestön kehitys on pitkällä aikavälillä epävarmaa, varmaa on, että eläkeikäinen väestö määrä kasvaa lähivuosikymmeninä kaikilla alueilla, kun suuret ikäluokat alkavat siirtyä
eläkkeelle. Suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä jättää aukon, jota työelämään astuvien määrä ei riitä paikkaamaan. Artikkelissa esitetyt skenaariot kuitenkin osoittavat, että työikäisen väestön
supistuminen ei ole väistämätöntä. Lisääntyvä syntyvyys ja siirtolaisuus pystyisivät pitämään koko maan työikäisen väestön melko
vakaana. Syntyvyyden kautta väestön kehitys kääntyy kuitenkin hyvin hitaasti, siirtolaisuus olisi selvästi nopeampi tapa lisätä työikäistä
väestöä. Tällä hetkellä jo puolet maamme väestönkasvusta on siirtolaisuuden ansiota ja sen merkitys väestökehityksessä tulee edelleen
lisääntymään tulevaisuudessa. Työmarkkinoiden näkökulmasta merkitystä on tietenkin myös sillä, kuinka suuri osa maahanmuuttajista
osallistuu työmarkkinoille. Ainakin vielä toistaiseksi maahanmuuttajien työllisyys on tyypillisesti ollut jonkin verran kantaväestöä heikompi (esim. Myrskylä 2003, Hämäläinen ym. 2005).
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Ikääntyneiden määrän kasvaessa väestön ikärakenne painottuu koko
ajan vahvemmin vanhempien ikäryhmien suuntaan. Vuonna 2030
reilu neljännes suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta. Alueellinen
vaihtelu ikääntymisen vauhdissa on suurta ja tulevina vuosina ikärakenteiden alue-erot kasvavat. Väestörakenteeltaan parhaimmilla
alueilla, esimerkiksi Uudellamaalla, eläkeikäisten osuus väestöstä
jää vielä vuonna 2030 reiluun viidennekseen, eli samansuuruiseksi
kuin joissakin maakunnissa jo tällä hetkellä. Väestöltään vähenevissä
maakunnissa, esimerkiksi Kainuussa ja Etelä-Savossa, joiden väestörakenne tyypillisesti jo tällä hetkellä on keskimääräistä vanhuspainotteisempi, ikääntyminen on selvästi ongelmallisempaa, sillä nuorempien ikäluokkien jatkuvan vähenemisen vuoksi eläkeikäisten osuus
nousee erittäin suureksi. Korkeimmillaan eläkeikäisten väestöosuus
nousee skenaarioiden mukaan lähes 40 prosenttiin. Ikärakennetta
voidaan luonnehtia haastavaksi, mutta sellaisenkin kanssa näyttää
olevan mahdollista elää, ainakin mikäli joidenkin kuntien nykytilannetta voidaan käyttää vertailukohtana. Esimerkiksi pienessä Luhangan kunnassa työiän ohittaneita on jo nyt noin kolmannes väestöstä
ja eläkeläisten osuus on yli 40 prosenttia. Toisaalta on muistettava,
että maakuntien sisällä väestö ei jakaudu tasaisesti, joten varsinkin
kuntatasolla väestörakenteet voivat vinoutua vielä paljon enemmän.
Asukkaiden määrä ja ikärakenne ovat monessa suhteessa tärkeitä.
Esimerkiksi työikäisten ja erityisesti työllisten määrällä on selkeä yhteys kuntien tulopohjaan. Väestön ikärakenne vaikuttaa myös alueiden menoihin. Väestön ikääntyminen tulee lisäämään terveyspalvelujen kysyntää ja julkisia terveydenhoitomenoja, koska ikääntyneet
ihmiset tarvitsevat huomattavasti enemmän terveys- ja hoitopalveluja
kuin nuoret ja keski-ikäiset. Väestöskenaarioiden perusteella tehdyt
laskelmat alueiden hoivamenojen kehityksestä vuoteen 2030 osoittavat, että hoivamenot kasvavat kaikilla alueilla, eniten kuitenkin väestöltään kasvavilla alueilla, kuten Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla
ja Pirkanmaalla. Muuttotappiomaakunnissa (esim. Kainuu ja Lappi)
hoivamenojen kasvu on selvästi maltillisempaa. Supistuvan väestön
alueilla palvelujen rahoitus ja organisointi on kuitenkin tulevaisuudessa selvästi vaikeampaa työikäisten veronmaksajien vähenemisen
myötä. Tällä hetkellä hoivamenot suhteutettuna työikäisen väestön
määrään ovat melko samanlaisia eri alueilla, mutta erot kasvavat tu-

153

Satu Nivalainen – Pekka Sulamaa

levina vuosina. Vuonna 2030 yhtä työikäistä kohti lasketut kustannukset ovat korkeimmat Kainuussa ja Etelä-Savossa ja matalimmat
Uudellamaalla. Tällöin esimerkiksi Etelä-Savossa kustannusrasitus
per työikäinen on noin 1,7-kertainen Uuteenmaahan verrattuna.
Alueelliset väestöskenaariot ovat hyviä apuvälineitä mahdollisten
kehityssuuntien ja niiden seurausten hahmottamiseen, mutta tulevan
kehityksen ennusteena niitä ei pitäisi pitää. On mahdotonta tietää,
millainen tietyn alueen väestö on 10 vuoden kuluttua, saati sitten 30
vuoden kuluttua. Alueellisesti maan sisäinen muuttoliike on merkittävin ja samalla epävarmin tekijä. Vuosikymmenten kuluessa muuttoliikkeessä on ollut huomattavan erilaisia vaiheita, joten tulevaisuudessakin vaihtelut ovat todennäköisiä. Muun muassa työpaikkojen
sijoittuminen, avautuminen ja työmarkkinoiden monipuolisuus on
eräs muuttoliikettä ohjaava voima. Esimerkiksi vastavalmistuneille
työ on tärkein asuinpaikan valintaa määräävä tekijä (ks. Pöyliö ja
Suopajärvi 2005). Suurten ikäluokkien jättäessä työelämän työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän eri puolilla maata. Tällöin mahdollinen alueellinen työvoimapula ja kilpailu työvoimasta voi hyvinkin
muokata muuttoliikkeen alueellista kohtaantoa; tuoreen tutkimuksen
mukaan esimerkiksi nuoret koulutuksesta valmistuneet haluaisivat
mieluusti jäädä kotimaakuntaansa, mikäli siellä olisi sopivaa työtä
tarjolla (Pöyliö ja Suopajärvi 2005).
On syytä huomata, että vanhempien ikäryhmien alueellisen kehityksen voi ennakoida nuoria luotettavammin, koska ikääntyvät eivät
tyypillisesti muuta kovin paljoa. Nuorissa ikäryhmissä sen sijaan tuleva kehitys voi vaihdella huomattavastikin muuttoliikkeen vuoksi.
Selvää kuitenkin lienee, että nuorilla opiskelu ja koulutuspaikkojen
sijainti on merkittävä muuttoa määräävä tekijä tulevaisuudessakin.
Mikäli tavoitteena on yhä useamman nuoren saaminen koulutuksen
piiriin, on melko luontevaa olettaa, että nuorten muuttoaktiivisuus
pysyy jatkossakin korkeana. Myös nuorten muuttojen suunta pysynee suhteellisen vakaana, sillä koulutuspaikat sijaitsevat keskuksissa. Toisaalta on muistettava, että ihmisten asuinpreferenssit eivät
pysy muuttumattomana vaan vaihtelevat elämäntilanteen mukaan.
Siinä missä nuoret tyypillisesti muuttavat keskuksiin, erityisesti perheen perustamisvaiheessa usein hakeudutaan keskusten ulkopuolelle (esim. Nivalainen 2003). Maakuntatason tarkastelu suurelta osin
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peittää nämä ilmiöt, mutta varsinkin maakunnan sisällä niillä voi olla
hyvinkin suuri vaikutus väestön jakautumiseen. Erityisesti synnytysikäisten naisten alueellisella liikkuvuudella on ja tulee olemaan suuri
merkitys alueiden väestökehityksessä.
Väestömuutosten voimakkuus siis saattaa tulevina vuosikymmeninä
vaihdella paljonkin, mutta kehityksen suunta ainakin osalla alueista
on melko selvä. Melkoisella varmuudella voidaan sanoa, että tulevaisuudessa väestö tulee vähenemään joillakin alueilla ja lisääntymään
toisilla. Pitkään jatkunut muuttoliike on saanut aikaan niin suuret
erot alueellisiin ikärakenteisiin, että monilla alueilla väestökehityksen suunta jatkuu ilman muuttoliikettäkin jo pelkästään luonnollisen
väestönkasvun kautta. Esimerkiksi Kainuussa väestörakenne on jo
nyt niin epäedullinen, että edes muuttoliikkeen täydellinen pysähtyminen ei riittäisi väestön vähenemisen pysäyttämiseksi, vaan lisäksi
hedelmällisyyden pitäisi kohota selvästi nykyisestä tai muuttovirtojen tulisi kääntyä niin, että alueelle virtaisi synnytysikäisiä naisia
enemmän kuin sieltä pois. Monella muullakin alueella tilanne on samankaltainen. Mahdotonta tämä ei tietenkään ole, mutta kuluneiden
vuosikymmenten kehityksen perusteella vähintäänkin melko haasteellista. Toisaalta on muistettava, että väestökehityksessä yllätykset
– positiivisetkin – ovat aina mahdollisia.
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Ilmastopolitiikan haasteet
Juha Honkatukia

6.1

Johdanto

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kokoamien arvioiden mukaan ilmasto on kiistattomasti lämpenemässä ihmistoiminnan vuoksi.
Ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen monin eri tavoin ja aiheuttaa erilaisia sopeutumistarpeita. On myös selvää, että jonkinasteinen ilmastonmuutos on toteutumassa riippumatta siitä, rajoitetaanko kasvihuonekaasujen päästöjä vai ei. Ilmastonmuutoksen voimakkuus riippuu
maailmantalouden kehityksestä, mutta mikäli ilmastonmuutos alkaa
vaikuttaa maailmantalouteen, heijastuvat vaikutukset Suomeenkin.
Ilmastonmuutoksen takana on fossiilisten energianlähteiden käyttö.
Nykyteknologialla ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä energiantuotannossa
sekä lisäksi energian kulutuksen kasvun rajoittamista. YK:n ilmastosopimuksen tavoitteena on stabiloida kasvihuonekaasujen päästöt
ilmakehään kestävän kehityksen turvaamiseksi. Ilmastosopimuksen
Kioton pöytäkirjassa määritellään sitovat päästötavoitteet ilmastosopimuksen päämäärän toteuttamiseksi. Suomi on yhdessä muiden
EU-maiden kanssa hiljan ratifioinut pöytäkirjan. Konkreettisesti ilmastopolitiikka on aiheuttamassa toimenpiteitä EU:n päästökauppadirektiivin toteuttamisen myötä.
EU-maiden vähennystavoite on Kioton pöytäkirjan mukaan 8 prosenttia vuoden 1990 kasvihuonekaasujen tasosta. EU-maat ovat
sopineet päästöjen rajoittamisesta yhteisvoimin ja määrittäneet
EU:n sisäisessä taakanjaossa kullekin jäsenmaalle tulevan vähennystavoitteen. Suomen päästöt on sopimuksen mukaan rajoitettava vuoden 1990 tasolle vuosien 2008–2012 aikana. Nykyisen tietämyksen
valossa on selvää, että Kioton pöytäkirjan mukaiset tavoitteet ovat
riittämättömiä ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta, ja siksi
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paine kasvihuonekaasupäästöjen selvempään rajoittamiseen vuoden
2012 jälkeen lisääntynee jo lähivuosina. Siten on odotettavissa, että
esimerkiksi vuosiin 2020 ja 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä
on onnistuttava supistamaan edelleen. Kioton sopimuksen päästöjen
rajoittamistavoitteet muodostavat suuren haasteen ilmastopolitiikalle
ja talouspolitiikalle. Suomenkin olisi löydettävä kestävä pitkän tähtäyksen ilmastostrategia, joka pitäisi päästöt alenevalla uralla jatkuvasti huolimatta samanaikaisesta talouden kasvusta.
Ilmastonmuutoksen rajoittaminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden käytön rajoittamista. On selvää, että päästöjen
rajoittamisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun
ja talouden rakenteisiin. Vaikutuksia voidaan kuitenkin lieventää
edistämällä päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuutta. Eräänä
keskeisenä keinona tähän on nähty taloudellisten ohjauskeinojen
järkevä suunnittelu. On tunnettua, että taloudelliset ohjauskeinot
ovat parhaita välineitä päästöjen rajoitustavoitteiden saavuttamisessa kustannustehokkaasti. Päästöjen rajoittamisessa etenkin energiaverotuksella ja päästökaupalla sekä muilla nk. joustomekanismeilla
tulee olemaan merkittävä rooli ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kustannustehokkuus on korostunut muistakin syistä.
Ilmastonmuutos on globaalin luonteensa vuoksi vaikea ongelma
yksittäisen maan ohjauskeinovalintojen kannalta. Toistaiseksi ei ole
kyetty määrittelemään ilmastopolitiikalle sellaisia tavoitteita, jotka
määrittelisivät päästöjen vähennystarpeen ilmastonmuutoksen arvioitujen haittavaikutusten perusteella, kuten ympäristöpolitiikassa
esimerkiksi paikallisten päästöjen suhteen on luontevaa tehdä, vaan
tavoitteenasettelu perustuu luonnontieteellisiin arvioihin lämpötilan
stabiloimiseksi tarvittavista toimista. Kun ilmastopolitiikan tavoitteenasettelu on tällainen, ohjauskeinovalinnassa korostuu luonnostaan kustannustehokkuus. Niinpä esimerkiksi EU-maiden erilaisia
lähtökohtia on pyritty tasoittamaan paitsi jäsenmaiden rajoitustavoitteet määrittelevällä taakanjakosopimuksella myös päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuutta lisäävien taloudellisten ohjauskeinojen
käytön edistämisellä.
Päästöjen rajoittamisen vaikutuksia Suomen talouteen on arvioitu
monissa tutkimuksissa. Näissä arvioissa on korostunut taloudellisten
ohjauskeinojen valinta sekä ilmastopolitiikan kustannustehokkuuden
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että esimerkiksi energiapolitiikan erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisen kannalta. Ilmastopolitiikkaan liittyy nimittäin monia ohjauskeinoja ja toimenpiteitä, joiden vaikutus ei välttämättä ole samansuuntainen. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeisellä
energiaverotuksella on lisäksi ollut kansallisia tavoitteita, jotka eivät
välttämättä ole liittyneet suoranaisesti ympäristöön. Päästökauppa ja
muut uudet ohjauskeinot ovat tuoneet uusia haasteita ohjauskeinojen
soveltamiselle ja yhteensovittamiselle.
Tässä luvussa luodaan katsaus ilmastopolitiikan vaikutusarvioihin
ennen kaikkea ohjauskeinojen käytön kannalta. Aluksi tarkastellaan
energiaverotuksen taustaa ja ilmastopolitiikan kautta syntyviä kehittämistarpeita. Seuraavaksi arvioidaan päästökaupan keskeisiä piirteitä. Lopuksi esitellään energia- ja ilmastopoliittisen strategian tueksi
tehtyjä tausta-arvioita päästöjen rajoittamisen vaikutuksista ja ohjauskeinojen käytöstä.

6.2

Ilmastopolitiikan taloudelliset ohjauskeinot

Ympäristöpolitiikan talouspoliittisen ohjauksen tarvetta on vanhastaan perusteltu sillä, että ympäristö ei välttämättä tule muun taloudellisen toiminnan yhteydessä oikein arvostetuksi. Ympäristön kuormitus syntyy kulutuksen tai tuotannon sivuvaikutuksena, ja siitä saattaa
aiheutua yhteiskunnalle kustannuksia. Jos nämä kustannukset eivät
heijastu ympäristön kuormittajalle, on luultavaa, että ympäristön
kuormitus asettuu liian korkealle tasolle. Taloudellisin ohjauskeinoin
voidaan korjata tällaisesta markkinahäiriöstä yhteiskunnalle aiheutuva kustannus ja alentaa ympäristön kuormitusta asettamalla kuormitusta aiheuttavalle toiminnalle lisämaksu tai vero. Tähän ajatteluun
liittyy se tulema, että ympäristön kuormituksen optimitaso ei välttämättä ole nolla. Yhteiskunnan kannalta optimaalinen ratkaisu on
asettaa kuormittajalle vero tai muu maksu, jolla kuormituksen vähentämisen rajakustannukset ovat samalla tasolla kuormituksen aiheuttaman rajahaitan kanssa. Tällöin toteutuu myös kustannustehokkuus,
mikäli kaikki kuormittajat ovat saman veron piirissä.
Taloudellisten ohjauskeinojen käyttökelpoisuus yhteiskunnan kannalta optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi riippuu kuitenkin suu-
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resti siitä, kuinka hyvin kustannukset ja haitat tunnetaan ja kuinka
hyvin vastuut on määritelty. Paikallisten saasteiden tapauksessa on
mahdollista, että ne tiedetään jokseenkin hyvin. Suomessakin on
käytössä päästöveron luonteisia maksuja, joilla katetaan päästöjen tai
muiden tuotannon haittavaikutuksien aiheuttamia kustannuksia. Toisaalta esimerkiksi ilmastonmuutoksen tapauksessa haitoista on vain
hyvin epävarmaa tietoa, ja lisäksi niiden arvioinnin tekee ongelmalliseksi se, että ne riippuvat vain vähän yksittäisen maan omista päästöistä. Tästä syystä on vaikea arvioida, kuinka suuri vastuu yksittäiselle saastuttajalle lopulta kuuluu. Ilmastopolitiikkaa on siksi vaikea
mitoittaa optimaalisuuden näkökulmasta.
Taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä voidaan kuitenkin perustella
rajatummastakin näkökulmasta. Taloudellisilla ohjauskeinoilla, kuten energiaverotuksella ja päästökaupalla, voidaan rajoittaa päästöjä
kustannustehokkaasti. Tällöin tarkoitetaan sitä, että ohjauskeinojen
kattava käyttö edistää päästöjen rajoittamista pienimmin mahdollisin
teknisin kustannuksin. Niin päästöveroilla kuin päästökaupallakin
pyritään vaikuttamaan polttoaineiden käyttöön muuttamalla sekä niiden välisiä että polttoaineiden ja muiden tuotannontekijöiden välisiä
hintasuhteita. Suuripäästöisten polttoaineiden hinnan kallistuminen
luo kannustimia vähentää niiden käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan polttoaineiden käyttöä muutenkin. Ellei taloudelliselle ohjaukselle aseteta muita tavoitteita kuin päästöjen rajoittaminen, tehokkain
tapa järjestää ohjaus on puhdas päästöverotus tai päästökauppa, jotka
muuttavat hintasuhteita juuri päästöjen mukaisesti.
Energiaverotusta ja päästökauppaa tarkastellaan usein erillään muusta taloudesta ja verotuksesta. Tällainen tarkastelu riittääkin hyvin tuomaan esille niiden vaikutuksen päästöjen rajoittamiseen. Tosiasiassa
tällainen osittaistasapainotarkastelu ei kuitenkaan ota huomioon kaikkia näistä ohjauskeinoista aiheutuneita kustannuksia. Molemmilla
ohjauskeinoilla on nimittäin vaikutuksia verokertymään ja sitä kautta
koko verotuksen aiheuttamiin tehokkuuskustannuksiin. Energiaverotuksen suunnittelussa voidaan lähinnä pyrkiä minimoimaan toimialatasoisia haitallisia vaikutuksia, mutta tämä saattaa tapahtua koko
verojärjestelmän tehokkuuden kustannuksella. Kustannustehokkaiden toimenpideyhdistelmien suunnittelussa joudutaan siten tarkastelemaan energiaverotuksen, päästökaupan ja muun verotuksen välisiä
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yhteyksiä ja arvioimaan ohjauskeinoja osana verotuksen laajempaa
kokonaisuutta. Tästä näkökulmasta ohjauskeinojen käyttöön liittyy
aina laajempia verojärjestelmäkustannuksia, verotuksen aiheuttamia
tehokkuustappioita. Näitä tehokkuustappioita voidaan pitää julkisen
sektorin rahoituksen kustannuksina, joiden vastapainona on julkisen
sektorin toiminnan hyöty sinänsä, mutta energia- ja päästöverotuksen
erityispiirteiden ymmärtämiseksi riittää rajatumpikin näkökulma.
Ilmastopolitiikan ohjauskeinojen aiheuttamat tehokkuustappiot voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa neljään osaan. Goulder ym. (1999)
osoittavat, että ohjauskeinojen aiheuttama kokonaistehokkuustappio
(ilman ympäristöhyötyjä arvioituna) koostuu ensinnäkin päästöjen
rajoittamisen kustannuksista ja saastuttavien tuotosten tai panosten
korvaamisen kustannuksista. Verojärjestelmästä aiheutuu verokertymän kierrätysvaikutus ja verojärjestelmän vuorovaikutuskustannus.
Päästöjen rajoittamisen primäärikustannukset syntyvät kahdesta ensimmäisestä tekijästä. Päästöjen rajoittamisen kustannukset käsittävät yritysten tekemien päästöjen vähennysinvestointien kustannukset,
kun tuotosten tai panosten korvaamisen kustannukset syntyvät siitä,
että kuluttajat pyrkivät korvaamaan ohjauskeinojen vaikutuksesta
kallistuneita tuotteita halvemmilla, ja yritykset puolestaan pyrkivät
korvaamaan kallistuneita päästöintensiivisiä välituotteita muilla välituotteilla.
Jos energiaverot ja päästökauppa olisivat ainoita käytössä olevia taloudellisia ohjauskeinoja, primäärikustannusten erolla voitaisiin selittää kaikki niiden väliset erot. Kun käytössä kuitenkin on muitakin
veroja, ennen kaikkea työn tarjontaan vaikuttavat tuloverot ja erilaiset maksut, on tarkasteltava muitakin kustannuselementtejä. Verokertymän kierrätysvaikutus syntyy, jos ohjauskeinoista syntyy veroluontoista tuloa, joka voidaan käyttää vääristävien verojen alentamiseen.
Tällöin verotuksen aiheuttamat tehokkuustappiot alenevat. Esimerkki
tällaisesta tehokkuustappioita alentavasta kierrätyksestä on energiaverotulojen käyttäminen työn verotuksen alentamiseen. Verojärjestelmän vuorovaikutuskustannus syntyy ohjauskeinojen vaikutuksesta
työn tarjontaan: johtaessaan kalliimpiin hintoihin ohjauskeinot laskevat reaalipalkkaa, mikä laskee työn tarjontaa ja johtaa sitä kautta verotulojen menetykseen. Vuorovaikutusefekti siis nostaa kustannuksia. Useimpien empiiristen tulosten mukaan vuorovaikutusefektin
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vaikutus on takaisinkierrätysvaikutusta suurempi. Ilmastopolitiikan
ohjauskeinojen aiheuttamia kustannuksia voidaan luonnehtia näiden
kustannuskomponenttien avulla seuraavasti:
Päästöveroista aiheutuu kaikkia yllä esitettyjä vaikutuksia. Verot
johtavat päästöjen rajoittamiseen ja tuotosten korvaamiseen vähäpäästöisemmillä, kuten edellisessä jaksossa esitettiin, mutta lisäksi
veroista syntyy tuloa, joka voidaan kierrättää muita veroja alentamalla. Tämä vähentää kokonaiskustannuksia.
Huutokaupattaviin päästöoikeuksiin perustuva päästökauppa rinnastuu päästöveroihin, koska hiilidioksidiverokertymä tai päästöoikeuskauppatulot riippuvat molemmat päästöjen rajoitustavoitteesta ja periaatteessa valtiolle kertyvien tulojen tulisi olla samat molemmissa
tapauksissa. Tästä syystä niiden vaikutukset verojärjestelmäänkin
ovat yhtäläisiä.
Ilmaisjaon avulla toteutettu päästökauppa aiheuttaa periaatteessa samat primäärikustannukset kuin päästöverokin. Myös verojen vuorovaikutuskustannus on sama (annetulla päästötavoitteella), mutta kustannuksia vähentävää kierrätysvaikutusta ei ilmaisjaon vuoksi synny.
Tästä syystä ilmaisjakoon perustuva päästökauppa on kustannuksiltaan päästöveroa korkeampi.
Energiasisältöön perustuvasta polttoaineverosta ei aiheutuisi päästöjen rajoittamiskustannuksia (koska ne eivät suoraan kannusta siihen!)
mutta kylläkin tuotosten korvaamisvaikutuksia, jotka eivät kuitenkaan erityisesti heijasta polttoaineiden päästöjä. Jos polttoaineverolla halutaan päästä tiettyyn päästötavoitteeseen, ovat sen aiheuttamat
primäärikustannukset tästä syystä päästöveron aiheuttamia kustannuksia suurempia. Veroista syntyy kertymää, joka voidaan kierrättää,
samoin myös vuorovaikutuskustannuksia. Polttoaineveron ja päästökaupan välinen tehokkuusero riippuu siitä, onko verojen tuottama
kierrätysvaikutus suurempi kuin päästökaupan mahdollistama primäärikustannusten lasku.
Ilmasto- ja energiapolitiikkaa on toteutettu myös erilaisten normien
ja tukien avulla. Myös normeilla ja tuilla on verojärjestelmäkustannuksia. Ne ovat käytännössä vaihtoehto veroille – niillä muutetaan
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hintasuhteita – jolloin niistä aiheutuu vuorovaikutuskustannuksia.
Tukiin käytettävien varojen rahoittamisesta puolestaan aiheutuu takaisinkierrätyskustannuksia – muita veroja on korotettava tukien rahoittamiseksi. Se, ovatko ne muuten ohjauskeinoina tehokkaita – laskevatko primäärikustannukset vai eivät – riippuu siitä, kuinka hyvin
ne edistävät asiaansa, esimerkiksi energiansäästöä tai uusiutuvien
energianlähteiden käyttöä.
Energiaverotus ilmastopolitiikan välineenä
Suomen energiaverotuksen rakenne on hyvin samankaltainen kuin
muissakin OECD-maissa. Liikenteeseen kohdistuvat verot ovat tuotoltaan tärkeimpiä, kuten muuallakin. Suomen polttoaineverotuksen
nimelliset verokannat ovat jonkin verran OECD-maiden keskiarvoa
korkeampia ja kuluttajilta perittävä sähkövero taas hieman alempi.
Suurempi ero muihin OECD-maihin syntyy verotuksen kattavuudessa, Suomessa kun sovelletaan esimerkiksi energiaveroja, ennen kaikkea hiilidioksidiveroa, myös muihin kuin liikenteen polttoaineisiin.
Energiaverotus otettiin Suomessa käyttöön varhain. Polttoaineiden
valmistevero otettiin käyttöön vuonna 1974 ja sähkövero vuonna
1976. Myös ympäristönäkökulman suhteen Suomi on ollut varhain
liikkeellä. Vuonna 1990 Suomi otti käyttöön fossiilisten polttoaineiden lisäveron – hiilidioksidiveron – ensimmäisenä maana maailmassa. Vuonna 1993 lisävero porrastettiin lyijytöntä bensiiniä ja rikitöntä dieselöljyä suosivaksi, ja samalla otettiin käyttöön puhtaasti
fiskaalinen sähkövero. Suomen nykyisessä polttoaineverotuksessa
hiilidioksidivero muodostaa polttoaineveron lisäosan ja määräytyy
polttoaineen hiilipitoisuuden mukaan. Vero on kuitenkin porrastettu eri polttoaineille eikä se koske täysimääräisenä maakaasua eikä
turvetta. Hiilen ja öljypolttoaineiden vero on nykyään noin 17 euroa
hiilidioksiditonnilta, kun se maakaasulle on noin 8,5 euroa ja turpeelle noin 3 euroa.
Hiilidioksidivero riippuu polttoaineen käyttökohteesta. Se peritään
polttoaineiden kulutuksen yhteydessä, samoin kuin lämmöntuotannolta. Sähköntuotanto sen sijaan on vapautettu hiilidioksidiverosta.
Järjestelmään kuuluu myös energiaintensiivisten yritysten veronpalautusmenettely, jonka mukaan yritys voi hakea veronpalautusta 85 %
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siitä osasta maksettuja polttoaine- ja sähköveroja, joka ylittää 3,7 %
sen jalostusarvosta. Palautukselle on kuitenkin asetettu noin 50 000
euron omavastuu. Tässäkin suhteessa Suomen verotus muistuttaa
muita OECD-maita, sillä vaikka eräissä maissa sovelletaan periaatteessa hyvin korkeita veroja teollisuudellekin, erilaiset poikkeukset
ja maksetun veron määrää koskevat katot johtavat siihen, että käytännössä teollisuuden maksamat verot eivät ole läheskään yhtä korkealla
tasolla kuin esimerkiksi liikenteeseen kohdistuvat verot.
Polttoaineiden verotus on ilmastopolitiikan näkökulmasta perusteltua,
koska siten rajoitetaan niiden käytöstä syntyviä päästöjä. Ollakseen
ohjausvaikutukseltaan tehokkaita verojen tulisi kuitenkin heijastaa
eri polttoainelaatujen päästöpotentiaalia, mitä ne eivät useimmissa
maissa tosiasiassa tee. Tämä pätee vielä enemmän monissa EU-maissa sovellettuihin sähkön kulutuksen veroihin, jotka voivat vaikuttaa
energiankulutukseen sinänsä, mutta eivät ota huomioon sähkön tuotannon polttoainerakennetta. Päästöjä ohjaavan verojen käytännön
toteutukseen liittyy kuitenkin usein muitakin kuin ympäristönäkökohtia. Periaatteessa ympäristöveron tulisi kohdistua suoraan siihen
ongelmaan, johon halutaan vaikuttaa. Käytännössä verot kuitenkin
kohdistuvat niihin hyödykkeisiin, joiden käytöstä päästöt aiheutuvat,
siis polttoaineisiin. Niinpä polttoaineiden verotukseen vaikuttavat
myös fiskaaliset syyt ja esimerkiksi huoltovarmuuskysymykset.
Suurin osa energiaverojen tuotoista on peräisin veroista, jotka kohdistuvat liikenteeseen. Suurin tuotto syntyy lyijyttömän bensiinin ja
dieselin perusverosta, mutta myös dieselpolttoaineen vero ja ajoneuvojen hankinta- ja vuotuisverot ovat merkittäviä. Ympäristötavoitteet
ovat selvimmin olleet esillä polttoaineveron porrastuksessa lyijyllisen
ja lyijyttömän bensiinin välillä, millä arvioidaan olleen suuri merkitys lyijyllisen bensiinin syrjäyttämisessä. Liikenteeseen kohdistuvien
verojen taustalla on kuitenkin ensisijaisesti ollut se, että liikenne on
tarjonnut pysyvän veropohjan julkisen sektorin rahoitukseen. Liikennepolttoaineiden kysyntä on varsin hintajoustamatonta, eikä ajoneuvojen hankinta- tai vuotuisveroja voi välttää muutoin kuin autoilusta
luopumalla. Tällöin liikenteen verottamista voidaan perustella teoreettisestikin Ramseyn säännöllä, jonka mukaan verotuksen aiheuttamat hyvinvointitappiot minimoituvat, kun verotus keskitetään hintajoustamattomiin tuotteisiin.
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Sähköveroa on Suomessa käytetty hiilidioksidiveroa täydentävänä
siinä mielessä, että sen korotukset on osutettu samansuuntaisiksi ja
samanaikaisiksi kuin hiilidioksidiveron. Tällä on pyritty paikkaamaan
hiilidioksiverotuksen sähköntuotantoa koskevaa aukkoa. Sähkövero
on sekin porrastettu kahteen luokkaan, joista ylempään kuuluvat kotitaloudet ja palvelusektorit, alempaan taas teollisuussektorit.
Energiaverotuksen kehitystarvetta Suomessa on selvitetty useissa
tutkimuksissa. Lähtökohtana lähes kaikille näille on ollut tarve ennakoida niitä vaatimuksia, joita kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamisesta seuraisi taloudelliselle ohjaukselle. Kioton pöytäkirjan
ja Euroopan unionin taakanjakosopimuksen mukaan Suomen tulee
vähentää kasvihuonekaasujen päästöt vuoden 1990 tasolle vuosien
2008–2012 aikana.
1990-luvulla energiaverotusta kiristettiin selvästi. Talousneuvoston
vuonna 2000 (VNK 2000) esitetyn raportin mukaan päästöt olisivat 1990-luvun lopulla olleet noin 7 prosenttia korkeammat, mikäli
1990-luvulla ei olisi korotettu energiaverotusta. Raportissa arvioitiin
myös, että energiaveroja olisi korotettava varsin selvästi Kioton sopimuksen vaatimien päästörajoitusten toteuttamiseksi.
Kansallisen ilmastostrategian (KTM 2001) yhteydessä arvioitiin
myös, että energiaverotusta olisi selvästi kiristettävä päästöjen rajoittamiseksi. Ilmastostrategiassa energiaverotuksella oli kuitenkin muitakin tehtäviä. Ilmastostrategian lähtökohtana oli se, ettei verotusta
Suomessa voida ajatella ainoana ilmastopolitiikan ohjauskeinona,
vaan se olisi osa laajempaa toimenpidekokonaisuutta. Päästöjen rajoittamistoimet jakautuvat ilmastostrategiassa kolmeen osaan: energiansäästöohjelman ja uusiutuvien energialähteiden ohjelman mukaiset toimet, ydinvoimakapasiteetin ja maakaasuun käytön lisääminen
ja energiaverotuksen kiristäminen. Energiansäästö saataisiin aikaan
energiansäästösopimuksin ja asettamalla kireämpiä vaatimuksia
asumisen ja laitteiden energiataloudellisuudelle. Uusiutuvien energialähteiden ohjelmalla lisättäisiin biopolttoaineiden ja tuulivoiman
käyttöä investointi- ja tuotantotukien avulla. Energiansäästöohjelma
ja uusiutuvien energianlähteiden ohjelma eivät vielä riittäisi Kioton
tavoitteeseen pääsemiseen, vaan niiden lisäksi arvioitiin tarvittavan
investointeja sähköntuotantokapasiteettiin. Tämän lisäksi jouduttai165
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siin energiaverotusta kiristämään. Energiaverotukselle jäisi siis selkeä ohjaava rooli.
Ilmastostrategiassa kiinnitettiin paljon huomiota energiaverotuksen
rakenteeseen ja yhteyteen muuhun verotukseen. Keskeinen havainto on, että energiaverojen käyttö pienentäisi päästöjen rajoittamisen
negatiivisia kokonaistaloudellisia vaikutuksia selvästi verrattuna hallinnollisiin rajoituksiin. Taloudellisten ohjauskeinojen tuoma kustannustehokkuuslisä näyttäisi arvioiden mukaan siis toteutuvan.
Energiaverotuksen kiristämiseen liittyy myös kysymys kaksoishyödystä. Tarkkaan ottaen kaksoishyödyssä on kysymys kuluttajan
hyvinvoinnin paranemisesta ympäristöverotuksen painotuksen lisääntyessä, mutta usein termillä viitataan työllisyyden paranemiseen
työn verotuksen alentamisen ja ympäristöverotuksen kiristämisen
yhteydessä. Se, onko verotuksen painopisteen siirtyminen energia- ja
ympäristöverojen suuntaan hyödyllistä muuten kuin ympäristön kannalta, riippuu suuressa määrin primäärikustannusten ja verojärjestelmäkustannusten suuruudesta. Verotuksen painopisteen siirtäminen
ympäristöverotukseen saattaa hyvinkin vähentää primäärikustannuksia, jos ympäristöverotuksen rakenne suunnitellaan tätä silmälläpitäen. Verojärjestelmäkustannukset sen sijaan riippuvat muunkin verotuksen rakenteesta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että painopisteen
siirtäminen saattaa laskea verojärjestelmäkustannuksia, jos ympäristöverot korvaavat sellaisia veroja, joiden verojärjestelmäkustannus
on suurempi kuin ympäristöverojen. Tämäkään ei vielä takaa sitä,
että yhteisvaikutus olisi aina positiivinen, ainakaan hyvinvointimittareilla arvioituna. Myös empiiriset arviot viittaavat siihen, ettei kaksoishyötyä hyvinvointimielessä useinkaan ole saavutettavissa. Sen
sijaan työllisyyden paraneminen on useiden arvioiden mukaan täysin
mahdollista.
Ilmastostrategian taustatutkimuksissa (Forsström ja Honkatukia
2002a) arvioitiin myös verokertymän kierrätyksen vaikutusta. Arvioiden mukaan verojen kierrätystapojen välillä ei synny suuria eroja.
Kansantuotteen laskua ei pystytä merkittävästi alentamaan kierrättämällä energiaverojen lisäkertymä tuloverojen ja sovamaksujen kautta. Suureksi osaksi tämä johtuu siitä, että energiaverojen lisäkertymä
jää pieneksi verrattuna tuloverojen ja sovamaksujen kertymään, eikä
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sillä siksi voida rahoittaa suuria suhteellisia muutoksia muissa veroissa. Vaikutus riippuu työmarkkinoista: kierrätyksen vaikutus on
hieman suurempi, jos tuloverojen lasku lisää työn tarjontaa kaventamalla verokiilaa. Toimialatasolla ero kierrätystapojen välillä on myös
selvempi, ja etenkin työvoimavaltaiset toimialat näyttäisivät hyötyvän sovamaksujen alennuksen tuomasta työvoimakustannuksen
alennuksesta. Energiaverojen lisäkertymän käyttämisellä tuloverojen
ja sovamaksujen alentamiseen voitaisiin siis jossain määrin vaikuttaa
työllisyyteen, mutta hyvinvoinnin kannalta kaksoishyöty ei tällöin
välttämättä toteutuisi.
Ympäristöverotuksen vaikutukset hyvinvointiin riippuvat suuresti
myös niiden tulonjakovaikutuksista. Suuri osa verokertymästä on
peräisin polttoaineverotuksesta, erityisesti liikennepolttoaineiden veroista. Liikennepolttoaineiden kysyntä ei riipu suuresti tulotasosta,
ja tästä syystä verot ovat useiden tutkimusten mukaan regressiivisiä. Liikenteen verotus rasittaa suhteellisesti eniten syrjäseuduilla
asuvia pienituloisia autonomistajia. Suomen osalta tällaisia tuloksia
on esittänyt esimerkiksi Sinko (2002). Ilmastopolitiikan edellyttämä
energiaverotuksen kiristys lisäisi todennäköisesti energiaverotuksen
tuloeroja kasvattavaa vaikutusta ja vaatisikin kompensoivia toimia,
joilla tulonjakoa tasoitettaisiin (Kemppi ym. 2001). Tällaisia voisivat
olla tulonsiirrot tai esimerkiksi arvonlisäveron alentaminen. Ilmastostrategiassa pohdittiin myös sitä vaihtoehtoa, että liikenteen energiaverotusta ei kiristettäisi. Arvioiden mukaan tämä lieventäisikin
päästöjen rajoittamisen vaikutuksia kotitalouksiin. Toisaalta energiaverotuksen aiheuttamat verojärjestelmäkustannukset riippuvat siitä,
kuinka kattavia verot ovat. Ilmastopolitiikan kannalta järjestelmä on
tehokkain silloin, kun se asettaa eri päästölähteille yhtä raskaan verotaakan. Kun Suomen nykyinen verojärjestelmä sisältää paljon poikkeuksia tästä säännöstä, päästötavoitteiden toteuttamiseen vaadittaisiin huomattavia veronkorotuksia (Forsström ja Honkatukia 2002b),
joista puolestaan aiheutuisi suuria verojärjestelmäkustannuksia.
Tämä lisäisi päästöjen rajoittamisen kustannuksia, koska vähennystoimet kohdistuvat päästötavoitteen kannalta tehottomasti.

167

Juha Honkatukia

Päästökauppa ilmastopolitiikan välineenä
EU:n laajuinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. Päästökauppa muuttaa ilmastopolitiikkaa varsin perusteellisesti. Se lisää mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen päästöjen rajoittamiseen mutta
rajoittaa toisaalta muun kotimaisen energiapolitiikan mahdollisuuksia. Ilmastopolitiikan tavoitteiden kannalta ei myöskään ole perusteltua soveltaa muuta taloudellista ohjausta päästökaupan piiriin kuuluvilla toimialoilla, jolloin päästökauppa aiheuttaa tarvetta tarkastella
energia- ja ilmastopolitiikan ohjauskeinojen kokonaisuutta uudesta
näkökulmasta.
Päästökauppa kattaa massan ja paperin tuotannon, öljynjalostuksen
ja pääosan raudan ja teräksen tuotannosta sekä rakennusmateriaalien
ja sementin tuotannosta. Sähkön ja lämmön tuotannon osalta kaupan
piiriin kuuluvat polttoaineteholtaan yli 20 MW:n laitokset. Näiden
toimialojen osuus koko EU:n energiankulutukseen liittyvistä CO2päästöistä on yli 40 %, kun taas Suomessa kauppa kattaisi hiilidioksidipäästöistä noin kaksi kolmasosaa.
Päästökauppa vaikuttaa yritysten toimintaan monin tavoin. Päästökaupan keskeinen vaatimus on, että sen piiriin kuuluvat toimipaikat
tai yritykset joutuvat hankkimaan päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia ja luovuttamaan vuosittain viranomaisille päästöjään
vastaavan määrän päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien kauppa yritysten välillä on sallittua, mutta jos päästöoikeudet eivät riittäisi kattamaan toteutuneita päästöjä, maksettavaksi tulisi sakko, joka vuosien
2005–2007 aikana olisi 40 euroa ja sen jälkeen 100 euroa hiilidioksiditonnilta, minkä lisäksi yritys joutuisi vielä hankkimaan puuttuvat
päästöoikeudet.
Päästökaupan vaikutus yritysten toimintaan syntyy päästöoikeuden
hankkimisesta ja hallussapidosta aiheutuvista kustannuksista. Päästökauppa lisää fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön kustannuksia niistä aiheutuvien päästöjen kattamiseksi vaadittavan päästöoikeuden hinnan mukaisesti. Tähän päästökaupan ohjaava vaikutus
perustuukin: fossiilisten polttoaineiden suhteellisen kustannuksen
nousu kannustaa vähentämään niiden käyttöä ja mahdollisuuksien
mukaan korvaamaan niitä muilla tuotannontekijöillä. Päästökauppa
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vaikuttaa tuotannon rajakustannuksiin täydellä päästöoikeuden hinnalla, tuotannon ominaispäästöistä riippuen. Päästökauppa käsittää
kaikki hiilidioksidipäästöt polttoaineesta ja sen käyttöpaikasta riippumatta, kun taas kotimaisen energiaverotuksen puitteissa polttoaineiden energiaverot koskevat lämmön ja sähkön tuotannossa vain lämmön tuotantoon käytettyjä polttoaineita. Nykyiset energiaverot eivät
myöskään koske prosessipäästöjä, päinvastoin kuin päästökauppa.
Päästöoikeuksien ilmaiseksi tapahtuva alkujako ei sinänsä vaikuta rajakustannuksiin (Sijm ym. 2002). Ilmaisjaossa yritys saa tietyn määrän oikeuksia vastikkeetta, mikä voidaan rinnastaa esimerkiksi veronpalautukseen, mutta koska yritys voi myydä ilmaiseksi saamansa
oikeudet, sen tulisi arvostaa ne markkinahintaan. Vaikutus rajakustannuksiin on siksi markkinahinnan mukainen myös siinä tapauksessa, että oikeuksia ei jouduttaisi alkujaossa saatujen lisäksi ostamaan,
ja jos taas yritys vähentää päästöjään eikä käytä kaikkia alkujaossa
saamiaan päästöoikeuksia, sillä on optio myydä käyttämättä jääneet
oikeutensa samaan markkinahintaan. Rajakustannusten nousu vaikuttaa kuitenkin tuotannon tasoon tai kannattavuuteen heikentämällä
hintakilpailukykyä (Honkatukia, Kemppi ja Rajala 2003). Vaikutus
riippuu siitä, missä määrin vientihinnoilla on vaikutusta kysyntään,
ja toisaalta siitä, kuinka suoraviivaisesti kustannusten muutokset siirtyvät tuotteiden hintaan. Monet päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset toimivat maailmanmarkkinahintojen ottajina, jolloin kustannusten siirtäminen hintaan ei ole mahdollista. Tällöin päästökauppa
heikentää niiden kannattavuutta, ja on mahdollista, että jotkin yritykset Euroopassa voivat joutua lopettamaan toimintansa tästä syystä.
Näitä vaikutuksia päästöoikeuksien ilmaisjako lieventää alentamalla
yritysten kokonaiskustannuksia ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien
arvolla. Päästökauppajärjestelmän vastikkeetta toteutettava alkujako
voidaan nähdä yrityksenä lieventää kannattavuuden heikkenemisestä
aiheutuvia vaikutuksia siten, että polttoaineiden hinnan noususta aiheutuvat kannustimet päästöjen vähentämiseen kuitenkin vaikuttavat
yritysten polttoainevalintoihin.
Päästöoikeuksien määrää valvovat jäsenvaltiot, joiden on kotimaisten
päästöjen lisäksi seurattava yritysten hankkimien ja myymien päästöoikeuksien määrää. Päästökaupan käynnistämiseksi direktiivi vaatii
jäsenmaita toteuttamaan päästöoikeuksien jakosuunnitelman kaupan
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piiriin kuuluvien laitosten kesken. Vuosien 2005–2007 ensimmäisen
päästökauppajakson jakosuunnitelmat ovat astuneet voimaan, mutta jo vuonna 2006 on käynnistymässä työ toista päästökauppajaksoa
varten, joka käsittää Kioton sopimuskauden 2008–2012. Päästökauppadirektiivi ei koske päästöoikeuksia, jotka hankitaan Kioton pöytäkirjan joustomekanismien, yhteistoteutushankkeiden ja puhtaan kehityksen mekanismin, kautta. Komissio on kuitenkin antanut näiden
joustomekanismien ja päästökaupan yhteydestä erillisen direktiivin,
jossa selvennetään muiden päästöihin vaikuttavien ohjauskeinojen ja
päästökaupan välisiä yhteyksiä.
Päästökiintiöiden alkujako vaikuttaa päästökaupasta tehtyjen tutkimusten mukaan ratkaisevasti päästökaupan edullisuuteen. Alkujako
on kustannustehokas, kun se tasaa kauppaa käyvien ja muiden toimialojen päästöjen rajoittamisen rajakustannukset. Tutkimusten mukaan sellainen alkujako, joka johtaa suuriin eroihin päästöjen rajoittamisen rajakustannuksissa kotimaisten toimialojen välillä, voi lisätä
ilmastopolitiikan kokonaiskustannuksia päästökaupasta huolimatta.
Päästökauppa ei välttämättä riitä kustannuseroja tasaamaan, koska se
ei koske kaikkia toimialoja. Tämä nostaa esille vaikeasti ratkaistavia
kysymyksiä siitä, kuinka kaupan ulkopuolisten sektorien ohjaus olisi
toteutettava ja kuinka voitaisiin taata päästökauppaa käyvien ja muiden toimialojen tasapuolinen kohtelu. Kansallisia jakosuunnitelmia
laadittaessa on pyritty arvioimaan vähennysten totteuttamismahdollisuuksia päästökauppasektorilla ja sen ulkopuolella, mutta vaikka
alkujako tasaisikin rajakustannukset ennen päästökauppaa, se ei sitä
välttämättä tee kaupan käynnistyttyä. Tämä johtuu siitä, että toteutuvien vähennysten määrään päästökauppasektorilla vaikuttaa se, millaiseksi päästöoikeuden hinta muodostuu päästöoikeuksien eurooppalaisilla markkinoilla.
Päästöoikeuksien jakosuunnitelmassa joudutaan ottamaan kantaa
myös siihen, kuinka oikeudet jaetaan päästökauppasektorin sisällä.
Päästöjen vähennystarve arvioidaan suhteessa ilmastostrategiassa
arvioituun talouden kehitystä kuvaavaan perusuraan. Alustavia jakosuunnitelmia arvioi koko kansantalouden kannalta Honkatukia
(2004a). Kokonaisvähennystarve on kaikissa alkujaon vaihtoehdoissa sama, mutta alkujako sektorin sisällä kohdentaisi päästöoikeudet
päästökauppasektorin toimialoille eri tavoin. Yhdessä alkujaoista
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metallien valmistus ja mineraaliteollisuus saisivat kutakuinkin perusuraa vastaavan määrän päästöoikeuksia, kun taas muille päästökaupan piiriin kuuluville toimialoille päästöoikeuksia annettaisiin perusuran päästöjä vähemmän. Toisessa alkujaossa myös massa- ja paperiteollisuus ja öljynjalostus saisivat lähes perusuraa vastaavan määrän
päästöoikeuksia, jolloin suurin vähennystarve kohdistuisi sähkön
lauhdetuotannolle. Kolmannessa vaihtoehdossa olisi kyseessä ”leikkuri”, jossa päästökauppasektorin toimialat saisivat kukin oikeuksia
samassa suhteessa vähemmän kuin päästöjen perusuralla.
Laskelmien perusteella päästöjen rajoittamisen kustannukset koko
kansantaloudelle riippuvat ennen kaikkea päästöoikeuden hinnasta,
eivät suuresti siitä, millä alkujaolla päästöoikeuksien jako toteutettaisiin. Vain kalliimmilla päästöoikeuksien hinnoilla alkujaon vaikutus
näkyisi koko kansantalouden tasolla. Tällöin sellainen alkujako, joka
kohdentaisi suhteellisesti enemmän päästöoikeuksia prosessiteollisuudelle ja teollisuuden energiantuotannolle, olisi edullisin. Myös
toimialatasolla vaikutukset riippuvat ennen kaikkea päästöoikeuden
hinnasta ja viennin reaktiosta päästökaupan aiheuttamaan kustannustason nousuun. Ne teollisuudenalat, joiden kustannusrakennetta päästökauppa muuttaisi eniten, kärsisivät hintakilpailukykynsä heikkenemisestä. Eniten tämä vaikutus kohdistuisi metallien valmistukseen
ja energiantuotantoon. Koko talouden kannalta on kuitenkin selvää,
että päästöjen rajoittamisen kustannukset päästökaupan avulla jäisivät kuitenkin alemmiksi kuin pelkin kotimaisin toimin toteutettuna.
Päästökaupan ja energiaverojen yhteensovittaminen
Päästökaupan ja muun ilmastopoliittisen ohjauksen yhteensovittamisessa suurimmat kysymykset liittyvät alkujakomenettelyn lisäksi
siihen, kuinka päästökaupan yhteydessä sovelletaan energiaveroja.
Päästökauppadirektiivi ei aseta rajoituksia muiden ohjauskeinojen
käytölle, mutta kun päästökauppa on ohjaavuudeltaan nykyverotusta
tehokkaampi, on energiaverotuksen kiristämistä päästökauppaa käyvillä toimialoilla vaikea perustella ilmastopolitiikan näkökulmasta.
Päästökauppa lisää ilmastopoliittisen ohjauksen kustannustehokkuutta selvästi ohjaamalla nimenomaan päästöjen vähennykseen. Jos
päästökaupan yhteydessä sovelletaan nykyisiä energiaveroja, jää voimaan kustannustehokkuutta heikentävä, osittain kaksinkertainen oh171
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jaus. Jos päästökauppa taas korvaa nykyisen energiaverotuksen päästökauppasektorilla, poistuisivat ilmastotavoitteen kanssa ristiriidassa
olevat verotuksen poikkeukset. Syrjäyttäessään energiaverotusta ilmaisjakoon perustuva päästökauppa lisää kuitenkin verojärjestelmäkustannuksia vähentämällä verojen takaisinkierrätyksen mahdollisuutta ja luomalla tarpeen kompensoida vähenevää kertymää muiden
verojen avulla.
Energiaverotukselle päästökauppa voi kuitenkin merkitä muutospainetta päästökauppaa käyvien sektorien lisäksi myös päästökaupan
ulkopuolelle jäävillä toimialoilla. Päästökauppa jättää nämä muut
toimialat kotimaisen ohjauksen piiriin, vaikkakin päästökauppa vaikuttaa energian kotimaiseen hintaan ja sitä kautta muilla sektoreilla
tarvittavan taloudellisen ohjauksen mitoitukseen.
Oman osansa energiaverotuksen ja päästökaupan yhdistämisen vaikeudesta tuottavat myös energiaverotuksen muut tavoitteet. Energiaverotuksellahan on ollut ilmastopoliittisten tavoitteiden lisäksi monia
muitakin, esimerkiksi kotimaisen energiahuollon monipuolisuuden
turvaamaan pyrkiviä, tavoitteita. Päästökauppadirektiivi ei sinänsä
sulje pois energiaverotuksen käyttöä jatkossakaan näiden tavoitteiden
ajamiseen, mutta on selvää, että jos energiaverotuksella on päästöjen
vähentämisen kanssa ristiriitaisia ohjausvaikutuksia, vähentää verotus päästökaupan kustannustehokkuutta ilmastopolitiikan välineenä.
Tästä syystä päästökauppa soveltuisi huonosti näiden tavoitteiden
toteuttamiseen. Ristiriitaisia ohjausvaikutuksia voisi syntyä, mikäli
haluttaisiin jostain syystä suosia päästöiltään korkeaa polttoainetta
asettamalla sille alennettu vero tai jopa tuki. Esimerkkejä tällaisista menettelyistä löytyy monista Euroopan maista. Samantyyppinen
ongelma saattaa syntyä myös siinä tapauksessa, että energiaveroja
sovelletaan päästökauppatoimialoilla. Kun toimialat joutuvat joka tapauksessa hinnoittelemaan päästöoikeudet eurooppalaisen markkinahinnan mukaisesti, päästökaupan lisäksi maksettavat verot nostaisivat
näiden toimialojen maksaman polttoaineiden hinnan korkeammaksi
kuin päästöjen rajoittamisen kannalta olisi tarpeen. Jos lisäksi verotus määrätään muuten kuin päästöjen perusteella, sen vaikutus hintasuhteisiin saattaisi olla päästöjen rajoittamisen tehokkuuden kannalta
haitallinen. Käytännössä energiaverotuksessa on usein poikkeuksia,
jotka heijastavat verotukselle asetettuja muita kuin ympäristöpoliit172
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tisia tavoitteita. Yksittäisten ohjauskeinojen osalta voidaan teoreettisesti näyttää, että poikkeukset yleensä lisäävät tehokkuustappioita
koko talouden tasolla, mutta vähentävät yksittäisen toimialan kohtaamia sopeutumiskustannuksia. Vastapainoksi poikkeukset saattavat
edistää energiaverotuksen muiden tavoitteiden toteutumista. Niinpä
ohjauskeinojen yhteensovittamisessa on pitkälti kyse kompromisseista osittain ristiriitaisten päämäärien välillä.
Honkatukia, Forsström ja Tamminen (2003) arvioivat niitä ohjausvaikutuksia, joita energiaveroilla olisi päästökaupan yhteydessä.
Tutkimuksessa oletetaan, että veroista joko luovuttaisiin tai ne jätettäisiin päästökauppasektorilla voimaan. Luopumisen yhteydessä
verokertymän muutos kompensoitaisiin joko sähköveron tai tuloverojen korotuksen kautta. Näistä jälkimmäinen vaihtoehto olisi koko
kansantalouden kannalta selkeästi huonoin. Kahdella muulla vaihtoehdolla sen sijaan on enemmän vaikutusta energiajärjestelmään kuin
koko kansantalouteen.
Jos nykyverot jäisivät voimaan, fossiilipolttoaineisiin perustuva lauhdutustuotanto vähenee perusuraan verrattuna, vaikka päästökauppa
periaatteessa lisääkin tuotannon joustavuutta. Päästökauppa sinänsä
nostaisi yhteistuotannon ja uusiutuvien energianlähteiden osuutta
sähkön ja lämmön tuotannossa. Päästöoikeuden hinnalla 10 euroa/
tCO2 puun käyttö on selvästi perusuran käyttöä suurempaa, jos päästökauppatoimialoilla sovelletaan polttoaineveroja, kun taas muissa
verovaihtoehdoissa puun käytön lisäys jää pienemmäksi. Hinnalla
20 euroa/tCO2 puun käyttö on käytännöllisesti katsoen sama kaikissa verotapauksissa. Tuulivoiman käyttö taas ei juuri reagoi niinkään
päästökauppasektorin verotukseen. Turpeen käytön muutokset taas
ovat käänteisiä puun käytölle. Turpeen käyttö vähenee päästökaupan
myötä, mutta on pienintä nykymuotoisen verotuksen säilyessä käytössä päästökauppatoimialoilla, koska nykyverot kohtelevat turvetta
muita fossiilipolttoaineita helläkätisemmin.
Koska päästökauppa vaikuttaa kaikkien piirissään olevien toimialojen kustannuksiin, on selvää, että sen vaikutukset kertautuvat, kun
näiden toimialojen tuotteita käytetään välituotteina. Merkittävin tämä
vaikutus on sähkön hinnassa.
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On selvää, että päästökauppa nostaa fossiilisin polttoainein tuotetun
sähkön tuotantokustannuksia. Sähkön hinnoittelusta johtuen tämä
heijastuu sähkön markkinahinnan nousuna. Suomen tukkusähkön
hinta muodostuu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, jossa markkinahinta muodostuu markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella
tunneittain. Välittömät muuttuvat tuotantokustannukset muodostavat kunkin tuottajan myyntitarjouksen hinnan alarajan. Täydellisillä markkinoilla tuottajat myös tarjoavat kunkin voimalaitoksensa
tuotannon markkinoille aina kun markkinahinta ylittää po. voimalaitoksen välittömän muuttuvan tuotantokustannuksen. Tämä johtaa
markkinahintaan, joka on kullakin tunnilla koko tuotantokoneiston
senhetkisten marginaalisten tuotantokustannusten suuruinen. Päästökauppa vaikuttaa tähän hintaan nostamalla fossiilisia polttoaineita
käyttävien laitosten tuotantokustannuksia niiden ominaispäästöjen ja
päästöoikeuden markkinahinnan mukaisesti. Taulukkoon 1 on koottu
välittömien kustannusten muutos eräillä tuotantotekniikoilla (Honkatukia, Forsström ja Tamminen 2003).
Taulukko 1.

Päästöoikeuden hinnan aiheuttama sähkön
välittömien tuotantokustannusten nousu eri
tuotantomuodoilla, euroa/MWh

Tuotantomuoto
Kivihiililauhde
Öljylauhde
Maakaasulauhde
Kivihiilivastapaine
Turvevastapaine
Maakaasuyht.tuot.

Päästöoikeuden hinta euroa/tCO2
Hyötysuhde %

10

20

38
40
51
90
88
92

8,8
6,9
3,9
3,7
4,2
2,2

18
14
7,9
7,4
8,5
4,4

Taulukon 1 perusteella on selvää, että kalleimpien tuotantomuotojen
kustannukset nousevat varsin selvästi, ja tämä heijastuu kohonneena sähkön hintana koko pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella. On
myös selvää, että vesi- ja ydinvoiman ja uusiutuvia energianlähteitä
käyttävien tuotantomuotojen kustannuksiin päästökauppa ei vaikuta.
Niinpä voidaan sanoa, että päästökauppa synnyttää näille tuotanto-
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muodoille ylimääräisiä voittoja. Voitot kasvavat myös osalla fossiilisia polttoaineita käyttävästä tuotannosta.
Voitot on koettu ongelmallisiksi, saavathan sähköntuottajat päästökaupan yhteydessä merkittävän summan vastikkeetta jaettavien
päästöoikeuksien muodossa. Niinpä voittojen verottamistakin on ehdotettu (Kara 2004). Olisiko voittojen verottaminen sitten päästöjen
rajoittamisen kannalta perusteltua? Periaatteessa vähäpäästöisten tuotantomuotojen kannattavuuden paranemisen tulisi kannustaa niihin
siirtymistä. Tästä näkökulmasta voittojen syntyminen ei välttämättä
ole ongelma. Esimerkiksi vesivoimakapasiteettia ei kuitenkaan merkittävässä määrin voida kasvattaa, jolloin päästökauppa lisää vesivoiman ns. niukkuusvoittoa, jonka verottamiseen löytyisi jo teoreettisia
perusteitakin (jos kohta vastaväitteitäkin). Toisaalta on myös selvää,
että osa fossiilisia polttoaineita käyttävästä tuotannosta saa voittoja samaan aikaan, kun sille kohdennetaan päästökaupan yhteydessä
vastikkeetta päästöoikeuksia. Voittojen verottamisella ei kuitenkaan
voida vaikuttaa sähkön hinnanmuodostukseen sinänsä. Niinpä voittojen verottamisella, sikäli kuin vero voidaan toteuttaa tavalla, joka
ei entisestään nosta hintoja, voidaan lähinnä vaikuttaa tulonjakoon.
Myös eräänlainen verotuoton korvamerkintä on mahdollinen. Tällöin
voittoveron tuotto käytettäisiin määrättyyn tarkoitukseen.
Honkatukia (2004b) on arvioinut energiaverojen ja voittoveron vaihtoehtoja olettaen, että voittoja ansaitseviin tuotantomuotoihin kohdistetaan tuotantovero, joka vastaa niiden arvioituja voittoja. Voittoveroprosentti on siis erilainen kaikilla tuotantomuodoilla, mikä
on varsin vahva oletus. Veron tuotto kohdennetaan vähäpäästöisten
energianlähteiden – uusiutuvien energianlähteiden ja ydinvoiman –
investointitukeen. Tällöin uusiutuvia energianlähteitä voisi tulla nopeammin käyttöön kuin perusuralla. Lisäksi oletetaan, että hiilidioksidiveron poikkeuksista luovuttaisiin. Laskelmien perusteella näyttää
selvältä, että maakaasun suosimisesta hiilidioksidiverotuksessa olisi
koko kansantalouden kannalta perusteltua luopua. Voittojen verotuksen ja investointitukimekanismin suhteen tulokset eivät ole aivan
yhtä selvä. Näyttää siltä, että alhaisella päästöoikeuden hintatasolla
investointien kannustinmekanismi ei lisää päästöjen vähentämisen
kustannustehokkuutta, kun taas korkeammalla hintatasolla mekanis-
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mi laskee kustannuksia. Voittojen verotus ilman kannustinmekanismia taas ei tuottanut yhtä hyvää lopputulosta kuin mekanismin kera.
Päästökaupan ja muiden joustomekanismien yhteensovittaminen
EU:n linkkidirektiivi määrittelee joustomekanismien ja EU:n päästökauppajärjestelmien väliset yhteydet. Joustomekanismit eivät vielä
ole laajamittaisessa käytössä, mutta niihin on varauduttava jo nyt,
koska Kioton sitoumuskautta koskevan päästökaupan valmistelun
yheydessä vuonna 2006 on otettava kantaa myöskin siihen, miten
suuri osan päästöjen vähennyksistä tullaan hoitamaan joustomekanismien avulla. Keskeinen kysymykset tässä valmistelussa koskevat
joustomekanismeille varattua roolia ja valtion osallistumista joustomekanismien käyttöön. Myös joustomekanismien vaikutusta teknologiaan on pohdittu.
Joustomekanismit määritellään Kioton pöytäkirjassa. Niitä on kolme: valtioiden välinen päästöoikeuksien kauppa, jossa vaihdetaan
sopijavaltioiden päästöoikeuksia (AAU) sekä yhteistoteutuksen ja
puhtaan kehityksen mekanismit, joissa vaihdetaan päästöjen vähentämishankkeissa toteutuneita päästövähenemiä (ERU tai CER).
Euroopan yhteisön sisäinen päästökauppa on ensimmäinen kansainvälisesti alkanut joustomekanismijärjestelmä, joka poikkeaa Kioton
pöytäkirjassa määritellystä ainakin siinä suhteessa, että se rakentuu
yritysten väliseen kauppaan. Kioton ilmastosopimus ja Euroopan
päästökaupan yhteyteen kaavailtu ns. linkkidirektiivi mahdollistavat
sen, että osa päästöjen rajoittamisesta voidaan toteuttaa muualla kuin
kotimaassa, kuten päästökaupan avulla EU-maiden välillä, muiden
ilmastosopimukseen liittyneiden maiden välillä, yhteistoteutuksena
uusissa jäsenmaissa tai kehitysmaissa puhtaan kehityksen mekanismeilla.
Valtio joutuu osallistumaan joustomekanismien käyttöön vähintäänkin rekisteriviranomaisena ja päästötaseesta vastuullisena jossakin
laajuudessa joka tapauksessa. Joustomekanismit edellyttävät valtion
osallistumista vähintäänkin hankkeiden vaatimien valtiosopimusten
kautta, joissa määritellään joustomekanismien käytön vaatimien rekisterien ylläpitäminen ja erilaiset tarkistus- ja hyväksymiskäytännöt.
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Valtio on myös vähennysten toteutumisriskin takaaja – myyjämaan
täytyy vastata päästökiintiön toteutumisesta silloin, kun maasta myydään päästöjä. Joustomekanismeihin on kuitenkin monessa yhteydessä nähty liittyvän muitakin mahdollisuuksia valtion osallistumiselle.
Valtiolla on periaatteessa useita keinoja vaikuttaa päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuuteen osallistumalla suoraan valtioiden väliseen päästökauppaan, hankkimalla päästövähenemiä tai edistämällä
yritysten tekemää joustomekanismien käyttöä. Taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta joustomekanismien käyttö on perusteltua, jos
se edistää ilmastopoliittisten tavoitteiden kustannustehokasta toteuttamista.
Joustomekanismien yhteydessä on kuitenkin korostettu teknologiaan ja kulutustottumuksiin vaikuttamistakin. Teknologian yhteydessä on korostettu uusien energiateknologioiden kehittämisen tarvetta
ja esitetty huoli siitä, että innovaatioihin ei panosteta riittävästi, jos
joustomekanismien avulla voidaan selvitä nykyteknologiallakin. Kulutuksen osalta huolta on kannettu uusien teknologioiden yleistymisen hitaudesta. Molempien ilmiöiden takana voidaan nähdä olevan
markkinahäiriöitä, joihin joustomekanismien avulla voidaan vaikuttaa vain välillisesti. Joustomekanismien käytölle voidaan kyllä asettaa lisäehtoja tai rajoituksia, joilla voidaan vaikuttaa teknologiavalintoihin ja kannustaa esimerkiksi kotimaisen teknologian kehittämistä
luomalla rajoituksilla lisätuottoja teknologian kehittäjille. Ongelmana rajoituksissa on kuitenkin se, että niiden tulisi olla hyvin pitkäaikaisia vaikuttaakseen pysyvästi. Lisäksi on selvää, että joidenkin
teknologiavalintojen suosiminen muiden kustannuksella heikentää
joustomekanismien ilmastopolitiikkaan tuomaa tehokkuusetua. Teknologiatavoitteita voitaisiin luultavimmin edistää tehokkaammin teknologiapolitiikan kuin ilmastopolitiikan keinoin.
Uusimpia ohjauskeinoja ovat erilaiset kaupattavat sertifikaatit, joille
on jo syntynyt rajalliset markkinat eräiden maiden hyväksyessä sertifikaatit päästöjen rajoittamisessa tai uusiutuviin energianlähteisiin
perustuvan sähköntuotannon tuotantovelvoitteen kattamiseen (näin
on esimerkiksi Alankomaissa). Tällaisilla keinoilla ollaan pyrkimässä tiettyjen energiamuotojen käytön lisäämiseen. Näiden ohjauskeinojen tehokkuus riippuu ennen kaikkea tavoitteenasettelusta. Ei ole
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lainkaan itsestään selvää, että vähimmäisvaatimukset esimerkiksi
bioenergialle johtavat tehokkaimpaan mahdolliseen resurssienkäyttöön – ne saattavat esimerkiksi vähentää päästökaupan kustannustehokkuutta lisäävää vaikutusta. On myös vaikea arvioida, missä
määrin tällaiset vaatimukset nopeuttavat teknologista kehitystä,
millä olisi pitemmällä aikavälillä suotuisa vaikutus ympäristöönkin.
Periaatteessa suotuisaa vaikutusta ei ole syytä odottaa, ellei uuden
teknologian käyttöönoton tiellä ole markkinahäiriöitä, joita tuin ja
sertifikaatein voitaisiin lievittää.
Eräitä konkreettisia vaihtoehtoja valtion suoralle osallistumiselle
joustomekanismien käyttöön on arvioitu ilmastostrategian taustaraportissa. Esimerkkilaskelmissa valtion osallistuminen joustomekanismien käyttöön pienentää päästöjen rajoittamisen kustannuksia
Kioton periodilla vain lievästi (Honkatukia ym. 2005). Pidemmällä
tähtäimellä vaikutus sen sijaan voi olla suuri.

6.3

Ilmastopolitiikan kustannukset

Ilmasto- ja energiapoliittisen strategian valmistelun yhteydessä arvioitiin ilmastopolitiikan kustannuksia sekä Kioton sopimuskaudella että pitemmällä tähtäimellä. Arvioilla pyritään hahmottamaan
erilaisten politiikkavaihtoehtojen merkitystä päästöjen rajoittamisen
kustannuksille. Erityistä huomiota ovat saaneet EU:n päästökaupan
vaatimukset Kioton periodia koskevasta päästöoikeuksien alkujaosta
ja päästökaupan ja muiden joustomekanismien linkittämisestä sekä
valtion rooli joustomekanismien käytössä.
Ilmastopolitiikka Kioton sitoumuskaudella
Kioton sitoumuskaudella ilmastopolitiikan tavoitteena on rajoittaa
Suomen kasvihuonekaasujen päästöt vuoden 1990 tasolle. Ilmastostrategian pohjana on talouden perusuraa kuvaava WM-skenaario,
jonka mukaiset polton ja prosessien hiilidioksidipäästöt vuonna 2010
ovat noin 67 miljoonaa tonnia ja niiden tavoitetaso noin 55 miljoonaa
tonnia. Tästä hoidetaan valtaosa polton ja prosessien päästöjen vähennyksillä, mutta muiden toimien avullakin saavutetaan noin kahden miljoonan tonnin vähennykset. Laskelmissa oletetaan, että pääs-
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tökaupan, kotimaisen taloudellisen ohjauksen ja joustomekanismien
piiriin kuuluvia päästöjä olisi vähennettävä noin 14 prosenttia.
EU:n laajuisen päästökaupan ja kotimaisten taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen on arvioitu useissa aiemmissa tutkimuksissa (Forsström ja Honkatukia 2002a,
Kemppi ym. 2001). Tuoreimmissa arvioissa Kioton sitoumuskauden
ilmastopolitiikan kustannuksista onkin keskitytty joustomekanismien käytön arvioimiseen. Aiempien tutkimusten valossa keskeistä
kansantaloudelliselle tehokkuudelle on kauppa- ja ei-kauppasektorien välinen taakanjako (”isojako”). EU:n laajuinen päästökauppa
ei vaikuta tähän jakoon ei-kauppasektorien vähennystarpeen osalta.
Joustomekanismien avulla ei-kauppasektorin vähennystarpeeseen
sen sijaan voidaan vaikuttaa tarpeen niin vaatiessa. Esimerkkilaskelmien keskeiset erot syntyvät siitä, vaikuttaako valtio ei-kauppasektorin vähennyksiin, sekä siitä, miten tämä otetaan huomioon isojaossa.
Honkatukia ym. (2005) tarkastee kolmea vaihtoehtoa valtion osallistumiselle vuonna 2010. Näistä ensimmäisessä valtio omaksuisi passiivisen asenteen ja tyytyisi EU:n päästökaupan kautta saavutettavaan
kustannustehokkuuteen. Tässä vaihtoehdossa päästökauppasektori
saisi alkujaossa suhteellisesti vähiten päästöoikeuksia, mitä vastaisi
pieni päästöjen vähentämistarve ei-kauppasektorilla ja suuri vähennystarve kauppasektorilla. Toisessa vaihtoehdossa valtio osallistuisi
päästövähenemien hankkimiseen, mutta isojako perustuisi yhtäläiseen vähennykseen kauppa- ja ei-kauppasektorilla. Valtion hankkimat päästöoikeudet – noin 3,7 miljoonaa tonnia – kohdennettaisiin
ei-kauppasektorille, jolloin on luontevaa olettaa, että ne rahoitettaisiin
korottamalla muita energiaveroja – sähköveroa – ei-kauppasektorilla. Kolmannessa vaihtoehdossa oletetaan, että valtio hankkisi puolet
arvioidusta vähennystarpeesta – noin 5 miljoonaa tonnia – joustomekanismein ja kohdentaisi hankitut oikeudet ei-kauppasektorille. Tässä vaihtoehdossa alkujaossa myönnettäisiin eniten päästöoikeuksia
päästökauppasektorille. Laskelmissa on oletettu päästöoikeuksien ja
päästövähenemien hinnan vaihtelevan 5–20 euron välillä.
Vaihtoehtojen kokonaistaloudelliset vaikutukset on esitetty taulukossa 2.
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Erot vaihtoehtojen välillä jäävät hyvin pieniksi. Valtion osallistuminen pienentää kansantuotteen reaktiota päästöjen rajoittamiskustannuksiin vain vähän, kulutuskysynnän reaktiota hieman enemmän.
Isojakoon vaikuttaminen alentaa päästöjen rajoittamisen kustannuksia ei-kauppasektorilla, mutta tätä vaikutusta kompensoi sähköveron
korotustarve.
Taulukko 2.

Päästöjen rajoittamisen kokonaistaloudelliset
vaikutukset, kun valtio osallistuu hankemekanismien
käyttöön, ero perusurasta %
Tasajako:5€

Tasajako:10€

Aktiivinen:5€

Aktiivinen:10€

Aktiivinen:20€

-0,5

-0,7 -0,9

-0,5

-0,6 -0,9

-0,4

-0,5

-0,9

Kulutus

-1,1

-1,6 -2,1

-1,2

-1,4 -2,2

-1,1

-1,4

-2,2

Investoinnit

-0,2

-0,4 -0,5

-0,1

-0,1 -0,3

0,0

-0,1

-0,3

Työllisyys

-0,2

-0,2 -0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,0

Tasajako:20€

Passiivinen:10€

Passiivinen:20€

Passiivinen:5€

Kansantuote

0,1

Lähde: Honkatukia ym. (2005).

Ilmastopolitiikka pitkällä aikavälillä
Tutkimuksessa on myös tarkasteltu päästöjen rajoittamisen kustannuksia pitkällä aikavälillä. Vuoden 2025 osalta monet ilmastopolitiikan keskeisistä kysymyksistä ovat vielä täysin auki. Sopimuksia ei
ole tehty kansainvälisistä tavoitteista sen paremmin kuin joustomekanismeistakaan. Niinpä laskelmat vuoden 2025 osalta ovat suuntaaantavia ja riippuvat käytettävissä olevista ohjauskeinoista ja talouskasvusta tehdyistä oletuksista.
Suomen talouden oletetaan kasvavan ilmastostrategian WM-skenaarion mukaisesti suhteellisen nopeasti 2000-luvun alkuvuosikymmenet. Keskimäärin kansantuotteen kasvu on noin 2,3 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kasvun takana on tuottavuuden suhteellisen nopea paraneminen etenkin teollisuudessa. Teollisuuden tuottavuuden
kasvu vapauttaa tuotannontekijöitä palveluihin, ja niinpä talous alkaa
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muuttua palveluvaltaisemmaksi. Talouden ulkoinen tasapaino alkaa
myös palautua 2020-luvulle tultaessa. Maailmanmarkkinakysynnän
oletetaan kasvavan 3–4 prosenttia vuodessa, mutta ulkomaankaupan
ylijäämä alkaa silti supistua pitkällä aikavälillä. Niinpä viennin kasvu on aluksi nopeaa, yli 5,5 prosenttia vuodessa, mutta laskee pariin
prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tuonnin kasvu on aluksi hieman
hitaampaa kuin viennin, mutta nousee vähitellen korkeammaksi.
WM-skenaarion mukaiset polton ja prosessien hiilidioksidipäästöt
ovat vuonna 2025 noin 71 miljoonaa tonnia. Kioton pöytäkirjan mukainen tavoitetaso on noin 55 miljoonaa tonnia. Pitemmällä tähtäimellä, vuonna 2025 hiilidioksidipäästöt nousevat WM-skenaariossa
yli 70 miljoonaan tonniin. Niiden leikkaustarpeesta ei ole sovittu
kansainvälisesti. Laskelmissa oletetaan yksinkertaisesti, että päästöt
pidetään Kioton sopimuksen mukaisella, vuoden 1990 tasolla tai että
niitä leikataan siitä 10–30 prosenttia. Kireimmillään vähennys olisi
noin 47 prosenttia vuoden 2025 perusuraan nähden.
Keskeinen oletus laskelmissa koskee päästökauppasektorin ja eipäästökauppasektorin päästörajoitusten jakautumista, kotimaista taakanjakoa. Päästöoikeuksien alkujako päästökauppasektorilla määrittelee ei-päästökauppasektorilta vaadittavien päästörajoitusten määrän. Aiempien tutkimusten valossa tämä päästökauppasektorille ja eipäästökauppasektorille sallittujen päästöjen jakaantuminen, isojako,
on kansantaloudellisten kustannusten kannalta keskeinen. Tutkimusten mukaan ei-kauppasektorin vähennyskustannukset voivat nousta
suuriksi jo varsin pienilläkin päästöjen rajoituksilla. Päästökauppasektorin kustannukset eivät sen sijaan ole yhtä herkkiä rajoitustavoitteille, koska sillä toimivien yritysten vähennyskustannuksille asettaa
ylärajan päästöoikeuden hinta eurooppalaisilla markkinoilla.
Laskelmissa oletetaan, että ei-päästökauppasektorin päästöjen rajoitustavoitetta ei aseteta tiukaksi, vaan että sen päästöt ovat lähellä
perusuran päästöjä. Tämä oletus perustuu arvioihin, että päästöjen
rajoituskustannukset ei-kauppasektorilla tulisivat nousemaan hyvin
korkeiksi, mikäli niitä yritettäisiin rajoittaa taloudellisen ohjauksen
avulla. Tästä oletuksesta johtuen valtion osallistuminen joustomekanismien käyttöön vaikuttaa laskelmissa ennen kaikkea päästökauppasektorin saamien päästöoikeuksien määrään ja sitä kautta tarpee181
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seen käydä päästökauppaa. Jos valtio osallistuu joustomekanismien
käyttöön, päästökauppasektori saa enemmän päästöoikeuksia kuin
valtion jäädessä passiiviseksi, jolloin päästöoikeuksia joudutaan
hankkimaan ulkomailta vähemmän kuin muutoin. Niinpä vaihtoehtojen väliset erot heijastuvat ennen kaikkea eroina päästökaupan volyymissä.
Valtion osallistumisella joustomekanismien käyttöön voidaan käytännössä vaikuttaa juuri sektorien väliseen isojakoon siten, että eikauppasektorille kohdistuvat rajoitukset pidetään kustannuksiltaan
kohtuullisella tasolla kohdistamatta kuitenkaan koko vähennystaakkaa päästökauppasektorille. Laskelmissa oletetaan, että valtio osallistuu eri tavoitetasoilla päästöjen vähentämiseen joustomekanismeja hyödyntäen, mikä käytännössä tarkoittaa päästövähenemien ja
päästöoikeuksien ostamista. Jos päästöjä vähennetään 10 prosenttia
alle Kioton tavoitetason – vuoden 1990 tason – vuonna 2025, valtio
ostaisi vähenemiä noin 12 miljoonan tonnin edestä; 20 prosenttia alle
vuoden 1990 tason vaatisi lähes 15 miljoonan tonnin hankkimista; 30
prosenttia alle vuoden 1990 tason vaatisi lähes 19 miljoonan tonnin
hankkimista. Kaikissa tapauksissa vastaavan suuruinen vähennys jäisi vielä päästökauppasektorin toteutettavaksi joko kotimaisin toimin
tai päästökaupan avulla. Koska ei-kauppasektorin vähennyksen oletetaan olevan saman kaikilla tavoitetasoilla, jäisi lähes koko vähennystaakka päästökauppasektorin toteutettavaksi valtion omaksuessa
passiivisen roolin, kun taas päinvastaisessa tapauksessa joustomekanismien kautta hankitut päästöoikeudet jaettaisiin päästökauppasektorin eri toimialoilla toimiville yrityksille samassa suhteessa kuin
päästöoikeudet jakautuvat alkujaossa. Tästä ei seuraa, että joustomekanismien vaikutukset olisivat samat eri toimialoilla, koska eri toimialojen osuus hiilidioksidipäästöjen kokonaisvähennyksestä vaihtelee
päästöoikeuden hinnan mukaan. Korkeammilla päästöoikeuksien
hinnoilla päästöjä vähentävät enemmän ne toimialat, joiden rajoitustoimet kasvavat suhteellisesti hitaammin kuin muiden.
Valtion hankkimat päästöoikeudet rahoitetaan laskelmissa ei-kauppasektorin sähköveroa korottamalla. Kalliimmilla päästöoikeuksilla
korotustarve olisi tämän oletuksen mukaan jo huomattavan suuri,
80–90 prosenttia nykyisestä. Joustomekanismien käytön rahoitustavalla on merkitystä laskelmien tulosten kannalta – esimerkiksi työn
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verotuksen korottaminen lisäisi kansantaloudellisia kustannuksia
sähköveron korotukseen verrattuna, missä on se etu, että se epäsuorasti laskee sähköntuotannon päästöjä, vaikkei paras mahdollinen ilmastopoliittinen ohjauskeino olekaan.
Laskelmissa oletetaan, että päästöoikeuksien hinta määräytyy mallin ulkopuolella (eurooppalaisilla markkinoilla) siten, että päästöoikeuksien hinta on sitä korkeampi, mitä suurempi on EU:n omaksuma päästöjen rajoitustavoite. Oletuksena on, että Kioton sopimuksen
mukaiselle tasolle pyrittäessä hinta jäisi 5 euroon hiilidioksiditonnilta mutta olisi 10 euroa 10 prosentin lisävähennyksellä ja 20 euroa 30
prosentin lisävähennyksellä. Nämä oletukset ovat itse asiassa varsin
konservatiivisia, mutta havainnollistavat kuitenkin sitä vaikutusta
päästöoikeuksien markkinahintaan, mikä kiristyvillä päästötavoitteilla olisi. Suomen päästöjen rajoitustaso ei sinänsä vaikuta päästöjen rajoittamisen rajakustannuksiin päästökauppasektorilla, vaan
päästöjä vähennetään niin paljon, että rajakustannus vastaa päästöoikeuden hintaa. Valtion osallistuminen ei muuta tätä. Sen sijaan joustomekanismien kautta saadulla lisäpelivaralla on vaikutusta yritysten
kannattavuuteen ja periaatteessa myös markkinarakenteeseen. Markkinarakenteen muutos otetaan laskelmissa huomioon ennen kaikkea
energiantuotannossa, mutta tosiasiassa muillakin päästökauppatoimialoilla joustomekanismien käyttö voisi vaikuttaa markkinarakenteeseen.
Kuvioon 1 on koottu päästöjen rajoittamisen kokonaistaloudellisia
vaikutuksia vuonna 2025. Laskelmissa ei ole pyritty hakemaan osallistumisen ihannetasoa eri rajoitustavoitteilla vaan havainnollistamaan niitä eroja, joita eriasteisesta osallistumisesta voisi syntyä.
Laskelmien perusteella Kioton pöytäkirjan tavoitetason saavuttaminen vuonna 2025 voitaisiin toteuttaa suhteellisen pienin kansantaloudellisin kustannuksin. Tämä johtuu muun muassa siitä, että energian
osuus kansantaloudessa jää tulevaisuudessa selvästi nykyistä pienemmäksi. Voimakkaammat vähennystoimet nostaisivat kuitenkin
kansantaloudellisia kustannuksia selvästi, ellei valtio osallistuisi hankemekanismien avulla päästöjen rajoittamiseen.
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Laskelmien mukaan päästöjen rajoittaminen 30 prosenttia vuoden
1990 tason alapuolelle laskisi kansantuotetta 1,5 prosenttia perusuraan verrattuna siinä tapauksessa, että päästöoikeudet maksaisivat
20 euroa hiilidioksiditonnilta. Kansantuotteen lasku jäisi 0,8 prosenttiin, mikäli valtio hankkisi puolet päästökauppasektorin osalle tulevasta vähennyksestä joustomekanismien avulla. Alemmillakin päästöoikeuksien hinnoilla valtion osallistuminen laskisi kustannuksia
jonkin verran, mutta ei yhtä selvästi kuin kalliimmilla.
Kuvion 1 perusteella on selvää, että kovin rajujen päästöjen leikkauksien toteuttamisesta aiheutuisi merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia. Nämä kustannukset voisivat kohota selvästi yli prosenttiin
kansantuotteesta. Valtion osallistumisella päästöjen rajoittamiseen
voidaan kustannuksia kuitenkin lieventää jonkin verran kaikilla leikkaustavoitteilla, mutta kaikkein selvimmin suurien leikkauksien tapauksessa. Tällöin kokonaistaloudelliset vaikutukset voisivat laskea
noin 1,5 prosentista kansantuotteesta 0,8 prosentin tuntumaan.
Toimialatasolla valtion osallistuminen joustomekanismeihin hyödyttäisi päästökauppasektorin teollisuutta kokonaisuudessaan, mutta etenkin kemian ja metalliteollisuutta. Energiantuotanto sen sijaan
kärsisi, kun kun sähköveron korotus pienentäisi energian kysyntää.
Ei-kauppasektorilla palvelutoimialat hyötyisivät talouden korkeammasta aktiviteettitasosta, ja myös muu teollisuus hyötyisi.
Työllisyyttä joustomekanismit auttavat jossain määrin ylläpitämään,
ja työllisyyden lasku jää varsinkin korkeammilla rajoitustasoilla pienemmäksi, jos valtio osallistuu joustomekanismeihin. Työllisyyden
lasku ilman valtion osallistumista voisi olla hieman yli 0,2 prosenttia,
joka perusuraan verrattuna tarkoittaa vajaat 6 000 työllistä.
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Kuvio 1.

Päästöjen rajoittamisen kokonaistaloudelliset
vaikutukset (ero perusuraan, %), kun valtio osallistuu
hankemekanismien käyttöön vuonna 2025. Päästöjen
tavoitetaso Kioton sopimuksen tavoitetason mukainen
vuoden 1990 taso tai siitä asteittain kiristyvä

%

Kansantuote

Yksityiset kulutusmenot

Investoinnit

Työllisyys

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
Kioto-30%: 20€,
ei joustoja

Kioto-20%: 15€,
ei joustoja

Kioto-10%: 10€,
ei joustoja

Kioto: 5€, ei
joustoja

Kioto-30%: 20€,
joustoin

Kioto-20%: 15€,
joustoin

Kioto-10%: 10€,
joustoin

Kioto: 5€, joustoin

6.4

Johtopäätökset

Tässä luvussa on tarkasteltu ilmastopolitiikan haasteita ennen kaikkea
taloudellisen ohjauksen näkökulmasta. Taloudellisilla ohjauskeinoilla on keskeinen merkitys ilmastopolitiikan suunnittelulle ja tavoitteenasettelulle, sillä vaikka päästöjen rajoittamisella tulee olemaan
merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun ja talouden rakenteisiin, voidaan vaikutuksia lieventää edistämällä päästöjen rajoittamisen kus-
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tannustehokkuutta. Suomessa on tarkasteltu ohjauskeinojen käyttöä
varsin monelta kannalta.
Energiaverot ovat pisimpään käytössä olleita taloudellisia ohjauskeinoja. Niillä on ollut monta päämäärää fiskaalisesta mahdollisimman
neutraalista verokertymän kartuttamisesta kotimaisten energianlähteiden suosimiseen. Ilmastopolitiikan käyttöön energiaveroja on alettu soveltaa viime vuosina. Arvioiden mukaan energiaverojen käyttö
päästöjen rajoittamiseen on perusteltua verrattuna puhtaasti hallinnolliseen sääntelyn. Verojen käyttö näyttää siis selkeästi parantavan
päästöjen rajoittamisen kustannustehokkuutta. Energiaverokertymän
kierrätystapojen välille ei ole arvioitu syntyvän suuria eroja. Sopivalla kierrätystavalla voidaan kuitenkin jossain määrin vaikuttaa työllisyyteen, mutta koska energiaverojen lisäkertymä jää pieneksi verrattuna esimerkiksi tuloverojen ja sovamaksujen kertymään, ei sillä
voida rahoittaa suuria suhteellisia muutoksia muissa veroissa.
EU:n päästökauppa on tehnyt energiaverotuksen ja muunkin taloudellisen ohjauksen yhteensovittamisesta yhden ilmastopolitiikan keskeisistä haasteista. Kun päästökauppa sinänsä on kustannustehokkuutta
edistävä tapa päästöjen rajoittamiseen, on kyseenalaista, olisiko päästökauppasektorilla tarpeen soveltaa energiaveroja lainkaan. Ilmastopolitiikan kustannustehokkuuden kannalta verotus ei ole tarpeen eikä
kustannustehokkuuden kannalta välttämättä suotavaakaan, mutta
toisaalta energiaverotuksella on ollut muitakin kuin ilmastopoliittisia
tavoitteita. Niinpä on selvää, että jos veroja sovelletaan, ne ohjaavat
energiantuotannon rakennetta eri suuntaan kuin pelkkä päästökauppa
tekisi. Päästökauppa sinänsä nostaisi yhteistuotannon ja uusiutuvien
energianlähteiden osuutta sähkön ja lämmön tuotannossa. Kuitenkin
esimerkiksi puun käyttö tulisi suhteellisesti kannattavammaksi, mikäli päästökauppatoimialoilla sovellettaisiin polttoaineveroja. Tällöin
kuitenkin päästöjen rajoittamisen kustannukset kasvaisivat. Jos taas
energiaverot poistettaisiin päästökauppasektorilta, menetettäisiin verotuloja, joiden kompensointitavalla voi olla verojärjestelmän kautta
kielteisiä vaikutuksia.
Päästökaupan suurin ongelma on kuitenkin päästöoikeuksien alkujakotapa. Kansallisiin jakosuunnitelmiin perustuva alkujako on varsin
työläs ja epätäydellinen tapa aloittaa kunkin päästökauppakauden
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päästökauppa. Menettelyllä pyritään varmistamaan yritysten tasaveroinen kohtelu, mutta kun se pohjautuu EU:n taakanjakosopimukseen, jossa päästöjen rajoittamistaakan kustannukset jakautuvat epätasaisesti, on kansallisten jakosuunnitelmien avulla vaikeaa sovittaa
yhteen kotimaista ja yhteisötason yhdenmukaisuutta. Kansallisella
tasolla suurin ongelma on siinä, että jakosuunnitelma määrittelee itse
asiassa päästöjen rajoittamisen kotimaisen taakanjaon päästökauppasektorin ja talouden muiden sektorien välillä. Jos tämä kotimainen
taakanjako – isojako – epäonnistuu, kustannuserot sektorien välillä
voivat muodostua suuriksi, mikä lisää ilmastopolitiikan kustannuksia
hyvinkin selvästi.
Päästökauppa nostaa sähkön hintaa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähköntuottajien hinnoitellessa päästökaupasta aiheutuvan
lisäkustannuksen pyytämiinsä hintoihin. Kun sähkön hinta määräytyy kalliimpien tuotantomuotojen rajakustannuksista, syntyy hinnan
noususta voittoa niille tuottajille, joiden kustannuksia päästökauppa
nostaa vähemmän tai ei nosta niitä lainkaan. Tätä on pidetty ongelmana, saavathan tuottajat osan päästöoikeuksista vastikkeetta. Eräänä ratkaisuna on ehdotettu voittojen verottamista. Voittojen verottaminen on kuitenkin vaikeaa toteuttaa siten, että se kohdentuisi oikein
eikä johtaisi sähkön hinnan lisänousuun.
Monet päästökaupan toteuttamista käsitelleet tutkimukset ovat keskittyneet päästökaupan ongelmien ratkaisuvaihtoehtoihin. Tästä
syystä niissä korostuvat EU:n päästökauppajärjestelmän epätäydellisyydet ja pulmat. On kuitenkin syytä korostaa, että päästökauppa
epätäydellisyydestään huolimatta näyttää lisäävän ilmastopolitiikan
kustannustehokkuutta pelkin kotimaisin toimin toteutettavaan päästöjen rajoittamiseen verrattuna.
Ilmastopolitiikan uusimpana haasteena on päästökaupan ja muiden
joustomekanismien yhteensovittaminen. Keskeisiä kysymyksiä tässä
yhteydessä on valtion rooli. Hankemekanismit poikkeavat päästökaupasta sikäli, että niissä on lähtökohtaisesti suurempi tarve jonkinasteisilla valtion osallistumiselle. Valtio joutuu rekisteriviranomaisena ja tasevastuullisena osallistumaan joustomekanismien käyttöön
jossakin laajuudessa joka tapauksessa. Valtiolla on myös periaatteessa useita keinoja vaikuttaa päästöjen rajoittamisen kustannustehok187
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kuuteen osallistumalla suoraan valtioiden väliseen päästökauppaan,
hankkimalla päästövähenemiä tai edistämällä yritysten joustomekanismien käyttöä. Joustomekanismeilla on toisaalta haluttu nähdä rooli myös muiden kuin ilmastopoliittisten tavoitteiden edistämisessä.
Tämä tapahtuisi kuitenkin joustomekanismien ilmastopolitiikkaan
tuoman tehokkuusedun kustannuksella.
Valtion osallistumisen vaikutukset riippuvat monista tekijöistä. Päästökaupan kautta tuleva ohjausvaikutus ei riipu siitä, osallistuuko
valtio joustomekanismeihin vai ei. Sen sijaan valtion osallistuminen kyllä vaikuttaa siihen, missä määrin päästöoikeuksia joudutaan
hankkimaan. Valtion osallistumisella voidaan siten lieventää päästöoikeuksien hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka muutoin
tulisivat päästökaupan piirissä olevien yritysten kannettaviksi.
Se, tuleeko valtion osallistuminen halvemmaksi kansantaloudelle
kuin yritysten tekemä päästökauppa, riippuu suuressa määrin siitä,
pystyykö valtio rahoittamaan joustomekanismeihin osallistumisen
pienemmin haittavaikutuksin kuin päästöoikeuksien hankinnasta yrityksille aiheutuisi. Toisessa vaakakupissa ovat kannattavuuden heikkenemisestä mahdollisesti aiheutuva toiminnan lakkaaminen joillakin päästökaupan piirissä olevilla toimialoilla, mitä valtion osallistumisella voidaan ehkäistä samaan tapaan kuin pyritään tekemään
päästöoikeuksien vastikkeettomalla alkujaollakin.
Eräitä konkreettisia vaihtoehtoja valtion osallistumiselle on arvioitu
sekä Kioton periodille että pitemmällä tähtäimellä. Arvioiden mukaan valtion osallistuminen ei vielä vuosina 2008–2012 vaikuttaisi
ilmastopolitiikan kokonaistaloudellisiin kustannukseen kovinkaan
paljon. Pitemmällä tähtäimellä, vuonna 2025, voimakkaat päästöjen
vähennystoimet nostaisivat kuitenkin kansantaloudellisia kustannuksia selvästi, ellei valtio osallistuisi hankemekanismien avulla päästöjen rajoittamiseen.
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Suomalaisen työvoiman koulutustaso ja
koulutukseen käytetyt resurssit
Sari Pekkala

7.1

Tausta

Useimmissa talouskasvua käsittelevissä tutkimuksissa todetaan,
että inhimillinen pääoma on yksi tärkeimmistä tekijöistä taloudellisen kehityksen taustalla (esimerkiksi Mankiw ym. 1992, Gemmell
1996). Maailmanpankin mukaan inhimillinen pääoma koostuu ihmisistä ja heidän kyvystään olla taloudellisesti tuottavia. Inhimilliseen pääomaan voidaan investoida koulutuksen, työssä oppimisen
ja terveydenhuollon kautta. Taloustieteessä on keskitytty erityisesti
koulutuksen kautta tapahtuviin investointeihin ja koulutuksen kasvuvaikutuksiin. Empiirisissä talouskasvua käsittelevissä tutkimuksissa
havaitaan yleisesti, että väestön koulutustason ja taloudellisen hyvinvoinnin (mitattuna esimerkiksi asukasta kohden lasketulla bruttokansantuotteella) on voimakas positiivinen yhteys. Yhteys voi syntyä,
koska koulutus nostaa työn tuottavuutta. Toisaalta syynä voi olla se,
että rikkailla mailla on varaa käyttää enemmän varoja väestönsä kouluttamiseen.
Myös Suomessa on havaittavissa positiivinen yhteys väestön koulutustason ja talouskasvun välillä, ainakin pitkällä aikavälillä. Suomalainen talouskasvu onkin sotien jälkeen rakentunut pitkälti koulutetun työvoiman varaan, ja väestön kouluttamiseen on tietoisesti panostettu jo yli 50 vuoden ajan. Työvoiman laatu on erityisen tärkeää
pienelle, korkean teknologian tuotantoon erikoistuneelle maalle.
Suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut viime vuosina myös
kansainvälistä julkisuutta mm. PISA-tutkimuksessa havaittujen hyvien oppimistulosten myötä. Samoin OECD:n raportit (esimerkiksi
OECD 2003) viittaavat Suomeen koulutuksen mallimaana, sillä suomalaisten nuorten koulutustaso on maailmalla huippuluokkaa. Toi-
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saalta koko työikäinen väestö on Suomessa OECD-maiden keskitasoa
heikommin koulutettua. Tämä ristiriita johtuu siitä, että suomalaisten
koulutustaso on noussut erittäin voimakkaasti syntymäkohorteittain
viimeisten 30 vuoden aikana. Vuonna 1960 ainoastaan 10 prosenttia
väestöstä oli saanut jotain perusasteen jälkeistä koulutusta, kun koulutettujen väestöosuus oli jo 27 prosenttia vuoteen 1972 mennessä.
Silti vielä 1970-luvun lopulla suomalaisten keskimääräinen koulutusaste oli huomattavasti muiden Pohjoismaiden tason alapuolella.
Suomessa on investoitu viime vuosikymmeninä voimakkaasti koulutukseen, ja tämä investointi on tuottanut tulosta. Koulutustaso on
edelleen nousussa, sillä hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen saada
koulutettua jopa 70 prosenttia ikäluokasta korkeakoulutasolle.
Tässä katsauksessa tarkastellaan aluksi väestön koulutustason kasvua viime vuosisadan aikana. Toiseksi arvioidaan sitä, kuinka paljon
taloudellisia resursseja suomalaisten kouluttamiseen on käytetty viimeisten sadan vuoden aikana. Lisäksi katsauksessa arvioidaan, mitä
tulee tapahtumaan aktiivityöikäisen väestön koulutustasolle seuraavien 20 vuoden aikana, kun suuret, varsin heikosti koulutetut ikäluokat poistuvat työvoimasta ja korvautuvat erittäin korkeasti koulutetuilla nuoremmilla ikäluokilla.
Aktiivityöikäisen väestön koulutustaso tulee edelleen nousemaan
seuraavien 20 vuoden aikana. Nousu tapahtuu lähes automaattisesti,
vaikka nuorten ikäluokkien koulutusta ei enää kasvatettaisi nykyisestään. Koulutustason nousu ei tule kuitenkaan olemaan enää yhtä
nopeaa kuin 1980- ja 1990-luvuilla. Mahdollisia keinoja työikäisen
väestön koulutustason kasvun ylläpitämiseksi on etsittävä esimerkiksi opintotukijärjestelmästä sekä koulutuksen tuottojen säilyttämisestä riittävällä tasolla.

7.2

Suomalaisten koulutustaso

Suomalainen koulujärjestelmä on kokenut voimakkaita muutoksia
1900-luvun aikana. Käytännössä vuoden 1866 kansakouluasetus
käynnisti suomalaisen kansakoulutoiminnan. Alkuvaiheessa kuitenkin koulu säilyi korkeatuloisten ja kaupunkiväestön etuoikeutena,
eikä maaseudulla ollut resursseja järjestää kiinteitä ympärivuotisia
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kouluja. Vuonna 1921 säädettiin oppivelvollisuuslaki, jonka mukaan
oppivelvollisuus ulottui aluksi maalaiskunnissa ainoastaan alle kolmen kilometrin etäisyydellä koulusta asuviin lapsiin ja kaupungeissa
kaikkiin lapsiin. Oppivelvollisuus koski 7–13-vuotiaita ja ulottui vielä 14-vuotiaisiin, mikäli oppimäärä oli kesken. Kansakoulua pidennettiin edelleen 1940- ja 1950-lukujen kuluessa kahdella vuodella,
ja vuoden 1970 peruskouluasetuksen yhteydessä oppivelvollisuus
piteni vielä vuodella.
Nykyään lähes kaikki lapset (99,7 %) suorittavat perusopetuksen 9vuotisen oppimäärän (taulukko 1). Peruskoulu-uudistuksen jälkeen
(1980-luvulla) noin puolet ikäluokasta jatkoi opiskelua lukiossa ja 35
prosenttia ammattikouluissa. Koulujärjestelmän kehityksen myötä
koulutukseen osallistumisaste on noussut voimakkaasti kaikissa ikäluokissa. Taulukosta 1 käy ilmi, kuinka nuorimman ikäluokan osallistumisaste kasvoi jatkuvasti aina 1970-luvun peruskoulu-uudistukseen
asti. Sen myötä käytännössä kaikki lapset tulivat koulutuksen piiriin
aina 16. ikävuoteen asti. Lukiokoulutukseen osallistuminen on niin
ikään kasvanut jatkuvasti samoin kuin ylioppilaaksi valmistuvien
osuus: molempien osuus nousi kymmenkertaiseksi 50 vuoden aikana.
Yliopistokoulutukseen osallistuvien osuuden nousuun on vaikuttanut
maakunnallisten yliopistojen perustaminen 1960- ja 1970-luvuilla.
Sittemmin ammatillisten korkeakoulujen perustaminen 1990-luvulla
on nostanut kolmannen asteen koulutuksen saaneiden osuutta.
Koulutukseen osallistumisen voimakas kasvu näkyy luonnollisesti
suurina ikäluokkien välisinä koulutustasoeroina. Kuviossa 1 on laskettu syntymäikäluokittain eri koulutusasteen tutkinnon hankkineiden osuus. Laskelma perustuu vuosien 1950–1999 väestölaskentojen
pitkittäistiedostoon. Kunkin henkilön kohdalla kyseessä on korkeimman, viimeistään vuoteen 1999 mennessä hankitun tutkinnon koulutusaste. Vuonna 1970 syntyneet ovat nuorin kuviossa tarkasteltu
ikäluokka, sillä sitä myöhemmin syntyneet eivät välttämättä olleet
ehtineet päättäneet koulutustaan vielä vuoteen 1999 mennessä.
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Taulukko 1. Koulutukseen osallistuminen, osuus ikäluokasta,
prosenttia

1920

Aloittaa
keskikoulun
(11-v.)
9

Aloittaa lukion
(16-v.)
3

Ylioppilastutkinto
(18–19-v.)
2

Aloittaa
yliopiston
(19–21-v.)
1

1950

27

9

7

5

1960

38

20

10

10

1970

59

36

22

12

Järjestelmä muuttui 1972–1977
1980

~100

50

36

16

1990

~100

55

45

23

2000

~100

66

54

32

Lähde: Pekkala, Intonen ja Järviö (2005).

Viime vuosisadan alussa syntyneistä ikäluokista suurin osa (yli 80
prosenttia) ei koskaan hankkinut mitään perusasteen jälkeistä koulutusta. Vajaat 15 prosenttia on hankkinut toisen asteen tutkinnon, ja
yliopistotason koulutusta on vain muutamalla prosentilla. Tämä tilanne alkoi muuttua erityisen nopeasti 1930-luvun lopulla syntyneiden ikäluokkien kohdalla: ainoastaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden osuus aleni 12 prosenttiyksiköllä vuoden 1930 ja vuoden
1939 syntymäkohorttien välillä, ja aleneminen jatkui vieläkin voimakkaampana 1940- ja 1950-luvulla syntyneiden kohdalla. Keskiasteen koulutus yleistyi nopeasti etenkin 1940- ja 1950-luvun syntymäkohorteissa, mutta alkoi uudelleen alentua 1960-luvulla syntyneiden
kohdalla. Kolmannen asteen koulutus myös yleistyi vähitellen, mutta
sen kasvu voimistui vasta 1950- ja 1960-luvulla syntyneiden osalta.
Vuoden 1970 syntymäkohortista jo joka kolmannella on yliopistotason koulutus ja yli puolella keskiasteen koulutus.
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Kuvio 1. Koulutus syntymäikäluokittain, prosenttia
%
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Lähde: Pekkala ja Lucas (2005).

Kuviossa 1 kuvattu 70 vuoden aikana tapahtunut muutos väestön
koulutustasossa edustaa maailman nopeimpia. Osittain sen taustalla on ollut koulutuslaitoksen voimakas laajentaminen, joka tapahtui
keskiasteen osalta erityisesti 1960- ja 1970-luvulla ja korkea-asteen
osalta 1970-luvulta alkaen. Koulutuslaitoksen laajentaminen on
luonnollisesti ollut investointi väestön inhimilliseen pääomaan. Toisaalta 1970-luvun peruskoulu-uudistuksesta lähtien Suomessa on haluttu investoida yhtenäiseen yleissivistävään perusasteen koulutukseen, joka takaa jatko-opintokelpoisuuden kaikille oppilaille. Nämä
investoinnit on tehty lähes täysin julkisin varoin, lukuun ottamatta
korkeintaan 1900-luvun alun yksityisten oppikoulujen kautta. Seuraavassa tarkastellaan koulutukseen käytettyjen taloudellisten resurssien kehitystä yli sadan vuoden ajalta.

7.3

Koulutusmenot

Koulutusmenot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat perinteisesti olleet Suomessa varsin korkeat verrattuna moniin muihin maihin,
mikä on johtunut lähinnä korkeasta koulutukseen osallistumisasteesta.
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Toisaalta tämän taustalla on hyvinvointiajatus: valtio tukee perheitä
myös välillisesti näiden kouluttaessa lapsiaan. Lisäksi suomalaisiin
koulutusmenoihin vaikuttavat pitkät opiskeluajat ja laaja koulutustarjonta. Nykyään Suomen koulutusmenot ovat lähellä OECD-maiden
keskitasoa. Taulukossa 2 esitetään koulutusmenojen bruttokansantuoteosuus eri OECD-maissa. Sen perusteella vaikuttaisi, että Suomi
käyttää monia muita maita enemmän julkisia varoja korkea-asteen
koulutukseen.
Taulukko 2. Julkisten ja yksityisten koulutusmenojen BKT-osuus eri
maissa vuonna 2001, prosenttia

Suomi
OECD
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
IsoBritannia
Yhdysvallat
Japani

Perus- ja keskiaste

Korkea-aste

Julkiset Yksityiset Yhteensä
3,7
3,7
3,5
0,3
3,8
4,3
4,3
4,6
4,6
4,2
0,1
4,3
2,9
0,7
3,6
3,4
0,5
3,9

Julkiset
1,7
1,0
1,5
1,3
1,8
1,0
0,8

Yksityiset Yhteensä
1,7
0,3
1,3
0,2
1,7
1,3
1,8
0,1
1,1
0,3
1,1

3,8

0,3

4,1

0,9

1,8

2,7

2,7

0,2

2,9

0,5

0,6

1,1

Lähde: OECD (2003).

Usealla mittarilla tarkasteltuna koulutusmenot kokonaisuutena ovat
nousseet voimakkaasti 1900-luvun jälkipuoliskolla. Kuvioissa 2 ja
3 esitetään valtion koulutusmenojen reaalinen kehitys vuosina 1882–
2003 kahdessa eri jaksossa. 1900-luvun alkupuolella koulutusmenot
kasvoivat varsin hitaasti, ja niiden kasvua hidastivat erityisesti sotaajat. Kasvu kiihtyi 1940-luvun puolivälissä (kuvio 2) ja jatkui sen
jälkeen tasaisena 1960-luvun loppuun (kuvio 3). Sen jälkeen koulutusmenot kasvoivat erittäin voimakkaasti aina 1990-luvun lamaan
asti. 1990-luvun lama puolestaan edustaa suurinta koulutusmenojen
vähennystä sitten maailmansotien. Ensimmäisen maailmansodan ai-
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kana koulutusmenot suorastaan romahtivat: reaaliset menot putosivat
yhteensä 72 prosenttia neljän vuoden aikana. Toiseen maailmansotaan mennessä menojen taso oli jo huomattavasti korkeampi, mutta
neljän ensimmäisen sotavuoden aikana menot putosivat 25 prosentilla. 1990-luvun pahimman laman aikana koulutusmenot alenivat
14 prosentilla neljän vuoden aikana. Mielenkiintoista kyllä, menot
jatkoivat alenemistaan vielä sen jälkeen kun lamasta alettiin toipua:
reaaliset koulutusmenot alenivat edelleen 6 prosentilla vuodesta 1995
vuoteen 1999. Sen jälkeen valtion koulutusmenot ovat olleet jälleen
voimakkaassa kasvussa.
Kuvio 2. Valtion koulutusmenot vuoden 2003 hinnoin vuosina
1882–1949, milj. euroa
Milj. euroa
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Lähde: Pekkala, Intonen ja Järviö (2005).
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Kuvio 3. Valtion koulutusmenot vuoden 2003 hinnoin vuosina
1951–2003, milj. euroa
Milj. euroa

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
51 55 58 61 64 67 1970 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00 2003
Lähde: Pekkala, Intonen ja Järviö (2005).

Mikäli valtion koulutusmenoja tarkastellaan suhteessa kaikkiin valtion menoihin, havaitaan että niiden osuus on vaihdellut suuresti
eri vuosikymmeninä (kuvio 4). Alimmillaan niiden osuus on ollut
ainoastaan 2 prosenttia kaikista valtion menoista toisen maailmansodan aikana. Korkeimmillaan niiden osuus on käynyt 19 prosentissa 1970-luvun peruskoulu-uudistuksen ja uusien yliopistojen perustamisbuumin aikana. 1990-luvun alkuun mennessä koulutusmenojen
osuus kaikista valtion menoista oli uudelleen kiivennyt 18 prosenttiin,
mutta laman aikana koulutukseen suunnattuja menoja leikattiin huomattavasti enemmän kuin muita menoja keskimäärin. Nykyisellään
koulutus edustaa noin 16:ta prosenttia valtion menoista.
Koulutusmenojen voimakas kasvu ja suuret vaihtelut niiden valtion
meno-osuudessa merkitsee sitä, että eri ikäluokkien inhimilliseen
pääomaan on investoitu varsin erilaisella intensiteetillä. Jos halutaan
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vertailla eri ikäluokkien koulutusinvestointien intensiteettiä, voidaan
kuvion 4 perusteella päätellä, että erityisesti 1970- ja 1980-luvulla
syntyneiden koulutukseen on investoitu voimakkaasti: koulutus on
edustanut 17:ää prosenttia valtion menoista näiden ikäluokkien ollessa ”koulutusiässä”. Ennen 1960-lukua syntyneiden ikäluokkien koulutusiän aikoihin julkiset koulutusmenot olivat 10 prosentin luokkaa
kaikista valtion menoista. Samoin 1980-luvun jälkeen syntyneiden
koulutukseen on investoitu hieman aiempaa vähemmän, johtuen todennäköisesti 1990-luvun laman vaikutuksesta.
Kuvio 4. Koulutusmenojen osuus kaikista valtion menoista
vuosina 1882–2003, prosenttia
%
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Lähde: Pekkala, Intonen ja Järviö (2005).
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7.4

Aktiivityöikäisen väestön koulutustaso
tulevaisuudessa

Seuraavassa on tehty laskelma ns. aktiivityöikäisen väestön koulutustasosta vuosina 1960–2003 ja arvioitu, miten koulutustaso tulee
kehittymään vuoteen 2025 mennessä. Periaatteessa tämän ikäluokan koulutustason arvioiminen eteenpäin on varsin helppoa, sillä
joka vuosi yksi ikäluokka putoaa pois ja uusi ikäluokka astuu tilalle. Työiästä poistuvien ikäluokkien koulutustaso on tiedossa (edellä
esitetty kuvio 1) ja vuoden 1970 jälkeen syntyneiden ikäluokkien
koulutustaso on varsin helppo arvioida. Laskelmassa käytetään seuraavia oletuksia ja rajauksia. Ensinnäkin, laskelmassa tarkastellaan
25–60-vuotiasta väestöä. Tämän ikäryhmän voidaan olettaa olevan
kaikkein aktiivisinta työhön osallistumisen suhteen. Toiseksi, oletetaan, että koulutustason kasvu tulee jatkumaan samalla nopeudella
kuin keskimäärin tapahtui vuosina 1955–1970 syntyneiden kohdalla.
Tämä oletus on realistinen, sillä tiedetään, että opiskelupaikkojen lukumäärä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 10–20 vuoden aikana
ja koulutukseen osallistuminen on kasvanut kaikilla koulutustasoilla. Lopuksi, ikäluokkien koon muuttuminen tulee ottaa huomioon
laskettaessa ikäluokan 25–60-vuotiaiden keskimäärin hankkimaa
koulutusta. Tämä on tehty painottamalla kunkin ikäluokan keskimääräistä koulutustasoa sen koolla. Tässä laskelmassa ei ole otettu
huomioon mahdollista maahanmuuttoa. Sen vaikutuksen kuitenkin
oletetaan jäävän pieneksi maahanmuuton vähäisen määrän vuoksi.
Yllä esitettyjä oletuksia ja rajauksia käyttäen voidaan laskea
25–60-vuotiaan väestön koulutustaso vuosina 1960–2025 (kuvio 5).
Kunakin vuonna koulutustason K omaavien prosentuaalinen osuus
saadaan laskemalla:
(1)

K(it) = ∑ k(i )/ ∑ N(i)
i

i

jossa i on 25–60-vuotiaiden ikäluokkien indeksi, N(i) on ikäluokan
koko ja k(i) on tietyn koulutustason omaavien määrä ikäluokassa i.
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Kuvio 5. Aktiivityöikäisen väestön koulutustaso vuosina 1960–
2025, prosenttia
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Tämän laskelman perusteella havaitaan, että erityisesti kolmannen
asteen koulutuksen hankkineiden osuus tulee kasvamaan seuraavien 20 vuoden aikana. Vuosimuutosten tarkastelu (kuvio 6) osoittaa,
että keskiasteen koulutettujen osuus kasvoi etenkin 1970- ja 1980-luvulla, mutta tulee itse asiassa laskemaan vuoden 2012 jälkeen. Korkea-asteen koulutettujen osuus on kasvanut varsin tasaisesti (vajaalla
puolella prosenttiyksiköllä vuodessa) viimeisten 40 vuoden aikana.
Nyt korkeasti koulutettujen osuuden kasvu kuitenkin kiihtyy. Mielenkiintoista on myös se, että ainoastaan perusasteen koulutuksen
hankkineiden osuuden pieneneminen hidastuu seuraavien 20 vuoden aikana. Tämä on tietysti ymmärrettävää, sillä ainoastaan pieni
osa ikäluokasta keskeyttää koulutusuransa peruskoulun jälkeen, eikä
tämä osuus voi enää paljon kaventua nykyisestään.
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Kuvio 6. Koulutustason vuosimuutokset vuosina 1961–2025,
prosenttia
%
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Johtopäätöksenä voidaan todeta, että aktiivityöikäisen väestön koulutustaso tulee edelleen kasvamaan, mutta tämä kasvu hidastuu seuraavien 20 vuoden aikana. Toisaalta yllä todettiin, että nykyään kouluiässä olevien ikäluokkien koulutukseen investoidaan aiempaa vähemmän julkisia varoja. Koulutustason kasvun hidastuminen saattaa
osittain johtua vähentyneistä investoinneista, mutta todennäköisesti
kyseessä on luonnollinen ilmiö: kouluttamattomien osuus on jo varsin alhaisella tasolla eikä sitä ole enää mahdollista pienentää kovin
paljon. Toisaalta havaittiin, että korkea-asteen koulutuksen hankkineiden osuus tulee kasvamaan lähinnä keskiasteen koulutuksen kustannuksella. Voidaankin kysyä, onko tätä suhdetta mahdollista tai tarpeellista muuttaa vielä enemmän kuin se on jo nyt muuttumassa.
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Voimakas koulutustason nousu tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
tulevaa talouskasvua ajatellen. Koska uusien innovaatioiden syntyminen on yhteydessä työvoiman koulutukseen, voidaan odottaa innovaatioaktiivisuuden kasvavan seuraavien 20 vuoden aikana. Toisaalta voidaan kysyä, kuka nämä innovaatiot tekee eli koulutetaanko
tällä hetkellä työvoimaa oikeita aloja varten. Koulutetun työvoiman
kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ei ole itsestäänselvyys. Työttömyysaste kyllä laskee koulutustason myötä, mutta jopa tohtorikoulutuksen
saaneista lähes kaksi prosenttia on työttömänä (taulukko 3). Mikäli sama tarkastelu tehtäisiin eri koulutusalojen välillä, havaittaisiin
suuria eroja koulutusasteidenkin sisällä. Työttömistä työnhakijoista
suuri osa niistä, joilla on keskiasteen koulutus, on tekniikan alan, palvelualojen tai terveys- ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneita (Työministeriö 2003). Alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneista taas
suuri osa on kaupan ja hallinnon tai insinöörikoulutuksen suorittaneita. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon siis vaikuttaa yhtä
lailla koulutusaste ja koulutusala.
Taulukko 3.

Työttömyysaste koulutusasteen mukaan vuonna 2003,
prosenttia

Koko työvoima
Aste eriytymättä
Toinen aste
Opistoaste
Ammatillinen
korkea-aste
Amk-tutkinto
Alempi
korkeakoulututkinto
Ylempi
korkeakoulututkinto
Lisensiaatin tutkinto
Tohtorin tutkinto
Muu / tuntematon
koulutusaste

Työttömyysaste, %
11,1
16,8
11,2
6,0
4,9

Osuus työvoimasta, %
100,0
38,1
37,2

12,0

4,8
6,3

6,0

4,0

6,0

3,6
1,8

0,2
0,4

2,8

Lähde: Työministeriö, työnvälitystilasto.
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7.5

Mikä kannustaa kouluttautumaan?

Mikäli työvoiman koulutustasoa halutaan kasvattaa, voidaan pohtia,
mitkä tekijät kannustavat nuoria kouluttautumaan. Taloustieteilijät
ajattelevat koulutusta investointina, jonka tuotot (eli korkeampi palkkataso) kannustaa opiskelemaan. Suomessa koulutettujen ja kouluttamattomien palkkaerot ovat varsin pienet verrattuna moniin muihin
maihin. Palkkojen kannustava vaikutus ei ole siis välttämättä kovin
suuri. Toisaalta koulutus on maksutonta ja lähes kaikki opiskelijat
saavat opintotukea. Näin ollen investointi koulutukseen tapahtuu
suurelta osin opiskeluaikana menetettyjen palkkatulojen kautta.
Koulutuksen tuotto määritellään yhden lisäkoulutusvuoden aiheuttamana prosentuaalisena palkan nousuna. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan koulutuksen tuotot ovat Suomessa noin kuusi prosenttia naisilla ja vajaa seitsemän prosenttia miehillä (kuvio 7). Laman
jälkeen koulutuksen tuotot ovat olleet hienoisessa nousussa. Tässä
laskelmassa ei ole huomioitu verotuksen vaikutuksia koulutuksen
tuottoihin. Verotuksen progressiivisuudesta johtuen siis koulutuksen
todelliset tuotot ovat laskelmassa esitettyä pienemmät.
Toinen ilmeinen kannuste opiskeluun on suomalainen opintotukijärjestelmä. Opintotukijärjestelmän kannustavuutta ei kuitenkaan ole
tutkittu toistaiseksi. Useat 1960-luvulta alkaen toteutetut tukijärjestelmän uudistukset mahdollistaisivat taloustieteellisen vaikuttavuustutkimuksen. Mikäli yhä suurempi osa ikäluokasta halutaan saattaa
vähintään keskiasteen koulutuksen piiriin, on tärkeää selvittää, missä
määrin nykyiset järjestelmät voivat toimia kannusteina ja missä määrin tarvitaan uusia keinoja opiskelijoiden houkutteluun.
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Kuvio 7.

Koulutuksen tuotto vuosina 1990–2002, prosenttia
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Lähde: VATT: Talouden rakenteet.

7.6

Johtopäätökset

Suomi on käyttänyt väestönsä koulutukseen runsaasti resursseja viimeisten sadan vuoden aikana. Tämä on heijastunut aktiivityöikäisen
väestön koulutustason nopeana kasvuna, joka tulee jatkumaan vielä
tulevaisuudessakin lähes automaattisena ilmiönä. Erityisesti korkeasti koulutettujen osuus tulee kasvamaan seuraavien 20 vuoden aikana.
Ei ole selvää, että työvoiman koulutustason jatkuva kasvattaminen
nykyisestään johtaisi positiivisiin kasvuvaikutuksiin. Itse asiassa jotkut taloustieteilijät ovat varoitelleet koulutuksen ja tutkintojen inflaatiosta jo vuosia (Sabot ja Wakeman-Linn 1991, Wolf 2002). Wolfin
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mukaan koulutuksen yhteiskunnalliset tuotot ja kasvuvaikutukset
ovat tyypillisesti varsin matalia. Koulutuksen lisääminen ei todennäköisesti kiihdytä talouskasvua ainakaan niissä maissa, joiden työvoima on jo korkeasti koulutettua. Oletettavasti Suomessa koulutus
on ollut merkittävä tekijä taloudellisen kehityksen ja kasvun taustalla
toisen maailmansodan jälkeen, kun teollisuus ja palvelut tarvitsivat
koulutettua työvoimaa. On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon nykyistä koulutetumpaa työvoimaa yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa. Toisaalta on syytä miettiä, kuinka eri koulutusalojen koulutetun
työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat tulevina vuosikymmeninä.
Mikäli työvoiman koulutustasoa kuitenkin halutaan kasvattaa edelleen, voidaan pohtia, mitkä tekijät kannustavat nuoria kouluttautumaan. Taloustieteilijät ajattelevat koulutusta investointina, jonka
tuotot (eli korkeampi palkkataso) kannustaa opiskelemaan. Suomessa koulutettujen ja kouluttamattomien palkkaerot ovat varsin pienet,
joten palkkojen kannustava vaikutus ei ole välttämättä kovin suuri.
Toisaalta koulutus on maksutonta ja lähes kaikki opiskelijat saavat
opintotukea. Investointi siis tapahtuu suurelta osin opiskeluaikana
menetettyjen palkkatulojen kautta. Koulutuksen tuotot ovat olleet
hienoisessa nousussa laman jälkeen.
Ilmeinen kannuste opiskeluun on suomalainen opintotukijärjestelmä. Opintotukijärjestelmän kannustavuutta ei kuitenkaan ole tutkittu toistaiseksi. Useat 1960-luvulta alkaen toteutetut tukijärjestelmän
uudistukset mahdollistaisivat vaikuttavuustutkimuksen. Mikäli yhä
suurempi osa ikäluokasta halutaan saattaa vähintään keskiasteen
koulutuksen piiriin, on tärkeää selvittää, missä määrin nykyiset järjestelmät voivat toimia kannusteina ja missä määrin tarvitaan uusia
keinoja opiskelijoiden houkutteluun.
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8.1

Johdanto

Liikenne muodostuu ihmisten ja tavaroiden liikkumisesta paikasta
toiseen. Liikenne on näin ollen yksi elämän välttämättömistä perustoiminnoista. Liikenne jakaantuu eri muotoihin sekä liikenteen
väylien että liikennevälineiden perusteella. Eri liikennemuotoja ovat
tie-, rautatie-, vesi- ja lentoliikenne. Myös tietoliikenne luetaan liikenteen käsitteeseen. Vaikka tietoliikennettä ei käsitelläkään seuraavassa tarkemmin, on kuitenkin syytä huomauttaa, että tietoliikenteellä
on monia liittymäkohtia muuhun liikenteeseen ja että tietoliikenteen
nopea kehitys vaikuttaa myös muiden liikennemuotojen kehitykseen
esimerkiksi liikenteen telemaattisten ohjausjärjestelmien antamien
tavara- ja henkilöliikenteen tehostamismahdollisuuksien kautta.
Kansantaloudessa tuotetaan hyödykkeitä ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Hyödykkeet jaetaan tavaroihin ja palveluksiin. Liikenne
luokitellaan kansantalouden koko toimintaa kuvaavassa kansantalouden tilinpidossa palveluelinkeinoihin. Liikennepalvelut voidaan
jakaa henkilöautoliikenteeseen, julkiseen liikenteeseen, tavaraliikenteeseen sekä kevyen liikenteen palveluihin. Liikenteen palvelut
voidaan myös jakaa toisaalta muuta tuotantoa palveleviin välituotesuoritteisiin ja toisaalta suoraan kuluttajaa hyödyttäviin loppukulutussuoritteisiin. Tuotantoa palvelevat liikennesuoritteet (tavaroiden
kuljettaminen valmistuspaikasta käyttöpaikkaan) ovat välituotteita,
joiden arvo sisältyy lopputuotteiden (kulutus- ja investointitavaroiden sekä viennin) arvoon. Kuljetussuoritteisiin perustuvat kuljetuskustannukset muodostavat näin osan tuotteiden kokonaishinnasta.
Kansantalouden tilinpidossa kotitalouksien liikennekulutukseen lasketaan mukaan autojen ja muiden kulkuvälineiden hankinta, kulku-
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neuvojen käyttömenot, kuten huolto- ja korjauskustannukset, kulkuneuvojen varaosat, poltto- ja voiteluaineet sekä ajoneuvoihin liittyvät
vakuutukset. Tämän lisäksi kotitaloudet ostavat erilaisia kuljetuspalveluksia, jolloin matkalippujen ja taksimatkojen kustannukset tulevat
myös lasketuiksi kotitalouksien liikennemenoihin.
Liikenne siis koostuu varsin heterogeenisista palvelusuoritteista. Tavallisesti kuitenkin eri liikennemuodot vaativat erilaisia liikenneverkkoja. Joillekin tieliikennemuodoille voidaan myös rakentaa erityisiä
tieverkkoja (esimerkiksi pyörätiet, metsäautotiet, jne.).
Periaatteessa liikenteen kokonaistuotos syntyy liikenteen eri palvelusuoritteiden painotettuna summana. Kun sitä verrataan liikennepalvelujen tuottamiseen käytettyihin resursseihin tai kustannuksiin,
saadaan mittareita tuottavuudelle ja tehokkuudelle.

8.2

Liikenteen erityispiirteet

Liikenne julkishyödykkeenä
Liikennepalveluilla on ominaisuuksia, jotka poikkeavat monista
muista palveluista ja hyödykkeistä. Yhteiskunnallisessa tehokkuusarvioinnissa nämä erityispiirteet on syytä ottaa huomioon. Liikenneväylät ovat ns. julkisia hyödykkeitä, sillä niitä voi samanaikaisesti
käyttää useampi käyttäjä. Esimerkiksi tiet ovat Suomessa pääsääntöisesti vapaasti kaikkien käytettävissä, mikä täyttää tältä osin julkishyödykkeen määritelmän. Periaatteessa tien käyttöä voitaisiin yksityishyödykkeen tavoin rajoittaa tienkäyttömaksuilla, mutta tällaisia
ei Suomessa ole otettu käyttöön..1

1 Julkishyödyke on taloustieteellinen käsite. Julkishyödykkeestä voidaan puhua, jos jonkun
käyttäjän käyttö ei vähennä toisen käyttäjän mahdollisuutta käyttää hyödykettä. Toisaalta
julkishyödykkeen käsitteeseen kuuluu myös mahdottomuus sulkea joitakin käyttäjiä
pois hyödykkeen tuomasta hyödystä. Jos nämä ominaisuudet ovat yhtä aikaa voimassa,
puhutaan puhtaasta julkishyödykkeestä. Käytännössä sellainen on lähinnä maanpuolustus.
Tavallisesti hyödykkeillä voi olla julkishyödykeominaisuuksia, mutta nämä ominaisuudet
eivät esiinny ’puhtaina’. Tie on esimerkki tällaisesta ei-puhtaasta julkishyödykkeestä.
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Julkishyödykeluonteesta johtuen tie on rahoituksen, rakentamisen
ja käytön kannalta myös erityislaatuinen hyödyke. Tien voi rakentaa esimerkiksi yksityinen tienhoitokunta, mutta yleensä se ei voi
rajoittaa tien käyttöä. Rakentajajoukko voi siis olla toinen kuin tien
käyttäjäjoukko. Tämä herättää kysymyksen siitä, kenen tulee vastata
tien rakentamiskustannuksista ja miten ne jyvitetään – esimerkiksi
yksityisteiden tapauksessa – tiekunnan eri osakkaiden kesken. Paikallisesti koettu intressi voi aiheuttaa esimerkiksi kunnan mukaantulon hankkeeseen. Tiestä hyötyjät voivat siis olla paikallisia, valtakunnallisia, kuin myös kansainvälisiä henkilöitä ja yrityksiä. Rakentajat,
rahoittajat ja tiestä hyötyjät ovat yleensä eri ryhmiä. Hyötyjä maksaa
-periaatteen soveltaminen ei näin ole käytännössä kovinkaan helposti
toteutettavissa. Tästä johtuen ainakin keskeinen tieverkosto on valtion rahoittamis- ja rakentamisvastuulla.
Teiden käyttö on yleensä maksutonta. Tie, kuten muukaan liikenneväylä, ei kuitenkaan ole rajattomasti vapaasti käytettävissä. Kun liikenteen määrä kasvaa riittävästi, alkaa väylän kapasiteettiraja tulla
jossakin vaiheessa vastaan ja väylä ruuhkaantuu. Niin kauan kuin
ruuhkaa ei ole, yksi tienkäyttäjä ei vaikuta muiden mahdollisuuksiin
käyttää tietä. Liikenteen lisääntyessä yksi lisäautoilija vaikuttaa kaikkien muiden tiellä liikkuvien kustannuksiin. Ruuhkautuminen hidastaa kaikkien liikkumista ja aiheuttaa välillisiä kustannuksia mm. aikaviiveinä. Myös turvallisuustaso muuttuu. Ruuhkautumisen säätelemiseksi onkin esitetty ruuhkamaksujen käyttöä, millä ajatellaan väylän käytön tehostuvan, koska käyttö perustuisi maksuhalukkuuteen.
Joissakin maissa onkin lähdetty ottamaan ruuhkamaksuja käyttöön.
Maksuilla voidaan periaatteessa rajoittaa tien käyttöä ja lieventää
ruuhkautumista. Tällöin voidaan puhua siitä, että tien käytön ulkoisvaikutuksista peritään maksu. Periaatteessa myös tiekustannuksia
voidaan kattaa tiemaksuilla. Tällaisen maksun rooli on kuitenkin toinen kuin ruuhkamaksun. Käytännössä meillä ei esiinny tiemaksuja.
Tämä johtuu mm. siitä, että maksujen kerääminen saattaa olla kallista tai hallinnollisesti hankalaa niiden tuottoon nähden. Sen sijaan
rata-, vesi- ja ilmaliikenteessä on käytössä erilaisia maksuja, joilla
joko säädellään liikennevolyymiä tai katetaan verkkojen kustannuk-
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sia. Väylien julkishyödykeominaisuudet poikkeavat käytännössä
aina jonkin verran toisistaan.
Liikenneväylien muita erityispiirteitä
Julkishyödykeominaisuuden lisäksi liikenneväylillä on muitakin
erityisominaisuuksia, jotka on syytä ottaa huomioon analysoitaessa
verkkojen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen. Infrastruktuurilaitteet ovat usein luonnollisia monopoleja, mikä tarkoittaa sitä, että
niillä on tietty kiinteä kapasiteetti, jolla tuotannon yksikkökustannukset alenevat tuotantomäärän lisääntymisen seurauksena. Esimerkiksi
lentoasema on kiinteä rakenne, jossa lisäliikenteen aiheuttamat yksikkökustannukset alenevat siihen saakka kun aseman kapasiteetti on
kokonaan tullut käytetyksi. Liikenteen rakenteet ja verkot ovat myös
yleensä pitkään kestäviä, jolloin niihin liittyy merkittäviä uponneita kustannuksia, vaikka niiden käytössä tapahtuisi niiden elinaikana
suuriakin muutoksia.
Liikenneinfrastruktuuriin kuuluvia rakenteita on usein vaikea jakaa pieniin osiin, ja niinpä investoinnit ovat yleensä jakamattomia
ja kooltaan suuria ja myös kapasiteetin lisärakentaminen on yleensä
kallista. Liikenneverkot tuottavat usein myös sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia ulkoisvaikutuksia sijaintinsa tai tuottamiensa palvelujen vuoksi. Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan taloustieteissä jonkun
taloudenpitäjän (yrityksen tai kotitalouden) taloudellisen toiminnan
toiselle taloudenpitäjälle (yritykselle tai kotitaloudelle) aiheuttamia
hyöty- tai haittavaikutuksia, jotka välittyvät muutoin kuin hintojen
muutosten kautta. Esimerkkinä mainitaan usein liikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt ja melu. Esimerkiksi autoliikenne aiheuttaa
päästöjä, jotka vaikuttavat suoraan päästöjen kohteeksi joutuvien
henkilöiden hyvinvointiin. Sen sijaan jos autojen kysynnän lisäys
nostaa autojen hintoja, kysymys ei ole taloudellisesta ulkoisvaikutuksesta, vaan talousjärjestelmän hintamekanismin kautta tapahtuvasta, talousjärjestelmän sisäisestä vaikutuksesta.
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Liikennejärjestelmät verkostona
Kaikille liikennejärjestelmille on ominaista verkostoluonne. Tästä
johtuva ns. verkostovaikutus vaikeuttaa liikenneverkoston (esim.
tieverkoston) tehokkuuden arviointia. Jos jotakin verkoston osaa
parannetaan tai sen liikennöintiominaisuudet heikkenevät, tämä voi
vaikuttaa koko verkoston eikä vain tarkastelun kohteena olevan verkoston osan tehokkuuteen.
Maaliikenneverkostot ovat alueellisesti hajautettuja toimintoja yhdistävien jakelujärjestelmien kiinteää pääomaa. Tähän pääomaan
tehtyjen lisäinvestointien kasvuvaikutukset riippuvat investoinnin
luonteesta, sen suhteellisesta koosta ja yhteiskunnallisesta tehokkuudesta. Niinpä esimerkiksi yksittäinen tie- tai rautatiehanke ei vaikuta
ainoastaan päätepisteidensä väliseen liikenteeseen. Verkoston osana
koko liikenneverkon suorituskyky muuttuu. Tie- tai rautatieinvestoinnin verkostovaikutus riippuu mm. siitä, mihin osaan verkostoa
investointi sijoittuu. Jos yhdistetään kaksi osaverkostoa, vaikutus
liikennevirtoihin ja matkustusaikoihin voi olla aivan erilainen, kuin
jos samansuuruinen investointi tehtäisiin jompaankumpaan osaverkostoon. Esimerkiksi Lahden oikoradan rakentaminen lyhentää pelkästään Helsinki–Lahti matkustusaikaa noin puoleen entisestä, mutta
samalla radan vaikutus heijastuu kuitenkin koko itäisen Suomen rataverkoston matkustusaikoihin.
Verkostovaikutuksesta johtuen esimerkiksi tieinvestointien taloudellisen kokonaisvaikutuksen laskenta voi olla hyvinkin monimutkaista. Vieläkin laajempi arviointiongelma syntyy eri liikennemuotojen
(maa-, vesi- ja ilmaliikenteen) käyttämien verkostojen keskinäisestä
vuorovaikutuksesta. Nämä vaikutukset voivat olla toisiaan korvaavia
(substituutteja) tai toisiaan täydentäviä (komplementaarisia). Maaliikenneverkoston tehostuminen vaikuttaa myös maa-, ilma- ja vesiliikennemuotojen keskinäiseen kilpailuasetelmaan.
Viime kädessä joudutaan punnitsemaan koko verkostolla tehtävien investointien kansantaloudellisia kokonaisvaikutuksia. Tätä
asiaa tarkastellaan lähemmin puhuttaessa infrastruktuuri-investointien kasvuvaikutuksista.
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8.3

Liikenne Suomen kansantaloudessa

Liikenteen rooli
Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Ensimmäinen seikka aiheuttaa tarpeen kansantaloudellisesti
suhteellisen suuriin investointeihin ja kustannuksiin. Toisella seikalla
on erityinen merkitys yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Tästä seuraa, että infrastruktuurilla ja liikenteen toimivuudella on
suuri merkitys yritysten kilpailukyvyn kannalta. Toki liikenneinfrastruktuurin toimivuus on tärkeää myös välittömien kulutushyötyjen
eli vapaa-ajan liikkumisen kannalta.
Kun Suomi on harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien maa, niin kuljetuskustannusten merkitys tuotteiden loppuhinnassa pyrkii olemaan
kansainvälisesti suhteellisen suuri. Näin ollen koko kuljetusjärjestelmän toimivuudella on moniin muihin maihin verrattuna Suomessa
suhteellisesti suurempi merkitys tuotteiden kansainvälisen hintakilpailukyvyn näkökulmasta. Suomen infrastruktuuriverkoston vahvuuksia ja heikkouksia on arvioitu mm. valtiovarainministeriön johdolla vuonna 2001 tehdyssä Suomen kilpailukykyhankkeessa. Sen
mukaan Suomen vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja liikenneruuhkien vähäisyys, joukkoliikennejärjestelmän toimivuus ja talviolosuhteissa tapahtuvan liikkumisen hyvä hallinta (VM 2001). Suomen materiaali- ja logistiikkajärjestelmän toimivuuden arvioidaan
olevan lähellä kansainvälistä tasoa. Järjestelmän haasteita ja kehittämiskohteita ovat erityisesti liikenneverkon ylläpidon ja käytön kalleus sekä kansainvälisten ja globaalien toimitusketjujen ja verkostojen
hallinta.
Liikenneverkot
Yleisen tieverkoston pituus on Suomessa noin 79 000 km. Katuja on noin 25 000 km ja yksityisiä teitä noin 89 500 km, joista
kuntien ylläpitämiä runsaat 13 000 km. Teitä ja katuja on siten yhteensä 193 500 km. Tämän lisäksi Suomessa on metsäautoteitä 129 000
km. Yleisiä teitä on siis noin kaksi kertaa maapallon ympärysmitan
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verran. Tämän tieverkon ylläpito on vaativa tehtävä tien pitäjille,
joista tiehallinto on merkittävin.
Rautateiden ratapituus oli 5 851 km ja raiteita oli 8 707 km vuonna
2003. Vuonna 1980 ratoja oli noin 200 km enemmän mutta vuodesta
1990 lähtien ratojen kokonaismäärä on ollut kutakuinkin muuttumaton.
Vesiväyliä oli vuonna 2003 rannikkoväylinä 9 534 km ja sisävesiväylinä 9 149 km. Lentoasemia oli samana vuonna 29, joista 25 ilmailulaitoksen hallinnassa ja 4 yksityistä.
Tehokkuutta osoittaa se, että vähälukuinen väestömme kykenee ylläpitämään näinkin laajan liikenneverkoston kohtuullisessa kunnossa.
Liikenteen bruttokansantuoteosuus ja työllisyys
Liikenteen ja taloudellisen kasvun välillä on voimakas positiivinen
korrelaatio. Liikenneinfrastruktuuri-investoinnit ovat tärkeä edellytys taloudelliselle kasvulle. Toisaalta taloudellisen kasvun mukana lisääntyvä tulotaso lisää myös liikennepalvelujen ja liikenneinvestointien kysyntää. Taloudellisen kasvun ja liikenneinvestointien
välinen suhde ei siis ole yksiselitteinen ja lineaarinen. Puutteellinen
liikenneinfrastruktuuri voi hidastaa taloudellista kehitystä ja kasvua;
toisaalta suurillakaan liikenneinvestoinneilla ei välttämättä saada
aikaan pysyvää taloudellista kasvua, jos muut kasvun edellytykset
puuttuvat.
Liikenteen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa vaihdellut 9:n
ja 11 %:n välillä, mikä näkyy taulukosta 1.
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Taulukko 1.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen osuus
BKT:sta ja koko kansantalouden työllisyydestä
vuosina 1990–2003, % , sekä työllisten määrä,
henkeä

BKTosuus
%
1990

9,2

Teleliikenteen
osuus
BKT:sta
%
1,5

Työllisyyden
osuus
%

Työllisten
määrä
henkeä

7,4

184 000

Siitä
telelii–
kenteessä
henkeä
18 000

1995

9,8

1,5

7,7

158 000

16 000

1999

10,6

2,4

7,6

170 000

20 000

2000

10,7

2,7

7,4

171 000

20 000

2001

10,8

2,9

7,3

170 000

22 000

2002

10,9

3,1

7,2

171 000

21 000

2003

11,0

3,0

7,2

170 000

21 000

Lähde:Tilastokeskus

BKT-osuuden kasvu johtuu viestinnän osuuden vahvasta kasvusta viime vuosina. Ilman teleliikennettä kuljetuksen ja varastoinnin osuus
BKT:sta oli 8 % vuonna 2003, kun vastaava osuus vuonna 1990 oli
7,7 %. Telekommunikaatio onkin ollut eräs kaikkein nopeimmista
kasvualoista kansantaloudessa viimeksi kuluneen kymmenvuotiskauden aikana. Teleliikenteen BKT-osuus on nyt 3 % eli kaksinkertainen vuoden 1990 lukuun verrattuna.
Liikenteen osuus koko kansantalouden työllisyydestä on pysynyt
varsin vakaana huolimatta teleliikenteen kasvusta. Vuonna 2003
liikenne ja viestintä työllistivät yhteensä 170 000 henkeä. Vastaava
luku vuonna 1990 oli jonkin verran suurempi eli 184 000 henkeä.
Huolimatta teleliikenteen BKT-osuuden vahvasta kasvusta sen työllisyysosuus ei ole noussut samassa tahdissa, mikä viittaa tällä sektorilla tapahtuneeseen voimakkaaseen työn tuottavuuden nousuun.
Eri liikennemuotojen keskinäinen suuruus bruttokansantuoteosuudella ja työllisyydellä mitattuna näkyy taulukosta 2.
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Taulukko 2.

Eri liikennemuotojen keskinäinen suuruus bruttokansantuoteosuudella ja työllisyydellä mitattuna vuonna
2003
BKT osuuden
jakauma, %

Työllisyys
henkeä

Työllisyyden
jakauma, %

Rautatieliikenne

3,1

9 000

5,3

Tieliikenne

32,1

76 000

44,7

Vesiliikenne

5,9

10 000

5,9

Ilmaliikenne

5,1

5 000

2,9

Liikennettä
palveleva
toiminta

11,6

23 000

13,5

Posti- ja
kuriiritoiminta

7,5

23 000

13,5

Teleliikenne

25,0

21 000

12,4

Markkinaton
tuotanto

9,6

3 000

1,8

Koko liikenne

100,0

170 000

100,0

Lähde:Tilastokeskus

Tieliikenne on sekä tuotannon jalostusarvolla (BKT-osuudella) että
työllisyydellä mitaten selvästi suurin liikenteen toimialoista. Liikennettä palveleva toiminta (mikä sisältää matkatoimistot), posti- ja teleliikenne ovat työllisyydellä mitaten keskenään samaa suuruusluokkaa. Tuotannon arvo on teleliikenteessä kuitenkin näistä kolmesta
toimialasta selvästi suurin.
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Liikenne ja kotitalouksien kulutusmenot
Liikenteen osuus kotitalouksien kulutusmenoista oli 13 % vuonna
2003. Kehitys näkyy taulukosta 3.
Taulukko 3.

1990
1995
2000
2003

Liikenteen ja tietoliikenteen osuus kotitalouksien
kulutusmenoista, prosenttia

Liikenne

Tietoliikenne

15,0
12,7
13,4
13,0

1,5
1,7
3,3
3,2

Muut
kulutusmenot
83,5
85,6
83,2
83,8

Yhteensä
100,0
100,0
100,0
100,0

Lähde: Tilastokeskus

Liikenteen osuus on hieman laskenut vuodesta 1990 samalla kun tietoliikenteen osuus kotitalouksien kulutusmenoista on kasvanut.
Kotitalouksien kulutusmenoissa, kuten edellä jo todettiin, liikenteen
osuus koostuu autojen ostoista, käyttö- ja huoltomenoista, polttoainemenoista ja ostetuista kuljetuspalveluista (matkaliput).
Vuonna 2003 suomalainen kotitalous käytti liikenteeseen 3 785 euroa
kotitaloutta kohden. Autojen ostoon kului keskimäärin 1 495 euroa
kotitaloutta kohden. Kotitalouksia oli kaikkiaan noin 2,4 miljoonaa.
Liikennemenot vaihtelevat voimakkaasti kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan. Kun ylempien toimihenkilöiden kotitaloudet
käyttivät autojen ostoon mainittuna vuonna 2 850 euroa, niin työntekijäkotitalouksissa summa oli 1 567 euroa. Työttömien kotitalouksien vastaava kulutus oli 401 euroa ja eläkeläiskotitalouksien kulutus
474 euroa kotitaloutta kohden. Eläkeläisten liikennemenot olivat kokonaisuutena kuitenkin 1 357 euroa kotitaloutta kohden.
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Liikennevälineiden ja henkilöliikenteen kehitys
Liikenteen kehitystä voidaan kuvata joko liikennevälineiden tai liikenteen määrien kehityksellä. Viimeksi kuluneiden kymmenvuotiskausien aikana, erityisesti 1960-luvulta alkaen, autoliikenteen kehitys on ollut varsin voimakasta. Autokantojen kehitystä kuvataan
kuviossa 1.
Kuvio 1.

Autokannan kehitys vuosina 1966–2003, milj.kpl
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Autot sisältävät henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot, linja-autot ja erikoisautot.
Lähde: Ajoneuvohallintokeskus

Henkilöautojen määrä Suomessa on nykyisin noin 2,3 miljoonaa.
Miljoonan henkilöauton raja ylitettiin jo 1970-luvulla vuonna 1976.
Henkilöautokannan kasvu on siten ollut keskimäärin 4,2 % vuosina 1966–2003. Tavarankuljetusajoneuvoja oli vuonna 2003 maassa
327 000 ja linja-autoja runsaat 10 000.
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Kuvio 2.

Kotimaan henkilöliikenteen henkilökilometrien kehitys
vuosina 1970–2002, indeksi (1990)=100
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Kuviosta 2 nähdään kotimaan henkilöliikenteen määrää kuvaavien
henkilökilometrien kehitys vuosina 1970–2002. Henkilöautolla tehtyjen matkojen kasvu on ollut erityisen voimakasta 1970- ja 1980-luvuilla, minkä jälkeen kasvu on selvästi hidastunut. Joukkoliikenteen
henkilökilometrien määrä kasvoi vuoteen 1980 saakka, minkä jälkeen se on pysynyt hyvin vakaana.
Kuviosta 3 nähdään henkilöliikenteen eri muotojen kehitys. Autoliikenteen ohella myös lentoliikenteen kasvu on ollut voimakasta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Silti liikenteen kokonaismäärässä lentoliikenteen merkitys on edelleen pieni henkilöautoliikenteeseen verrattuna. 1990-luvun alun lamakausi aiheutti voimakkaan
notkahduksen alaspäin henkilöliikenteen määrissä. Vasta vuoden
1996 jälkeen ylitettiin vuoden 1990-luvut. Sen jälkeen henkilöliikenteen kasvu on ollut jälleen varsin ripeätä.
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Kuvio 3.

Henkilöliikenteen eri muotojen kehitys vuosina
1970–2003, milj. henkilökilometriä
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Tavaraliikenteen kehitys
Koko kansantalouden tavaraliikenteen tonnikilometrien määrä oli
vuonna 2003 257 008 miljoonaa tonnia, kun määrä vuonna 1980 oli
239 279 (taulukko 4). Tavaraliikenteen määrä on siten vuodesta 1980
lähtien kasvanut 7,4 % tonnikilometreillä mitattuna vuoteen 2003
mennessä. Kotimaan tavaraliikenteen määrän kasvu oli erityisen voimakasta jo 1970-luvulla, jolloin se kasvoi 36,3 %. Vuodesta 1980
vuoteen 2003 kotimaan liikenne kasvoi enää 27,7 %. Ulkomaan tavaraliikenteen määrässä ei ole juurikaan tapahtunut kasvua vuoden
1980 jälkeen.
Kotimaisessa tavaraliikenteessä eniten tonneja kulkee maanteillä
(lähes 28 000 milj. tonnikm vuonna 2003). Kuitenkin ylivoimaisesti
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suurin määrä tavaraa kulkee kansainvälisessä liikenteessä merikuljetuksissa (212 000 milj. tonnikm). Suomen vienti koostuu suurelta
osin raskaista puu- ja paperitavaroiden ja metallituotteiden kuljetuksista. Näissä merikuljetukset ovat edelleen ylivoimaisesti edullisin
kuljetusmuoto. Vertailun vuoksi voimakkaasti kasvavassa lentorahdissa kulki vuonna 2003 vain 276 milj. tonnikilometriä.
Taulukko 4.

Tavaraliikenne vuosina 1970–2003, milj.
tonnikilometriä

Tavaraliikenne yht.
Kotimaa yht.
Rautatieliikenne
Tieliikenne
Vesiliikenne
Lentoliikenne
Kansainvälinen yht.
Tieliikenne
Vesiliikenne
Lentoliikenne

1970
23 421
23 421
6 270
12 800
4 350
1
..
..
..
22

1980
239 279
31 917
8 335
18 400
5 180
2
207 362
..
207 311
51

1990
183 457
38 691
8 357
26 300
4 032
2
145 761
..
145 607
154

2003
257 008
40 770
10 047
27 795
2 926
2
216 237
4 030
211 931
276

Lähde:Tilastokeskus

Myös koko maailmassa meriliikenteellä on ylivoimaisesti merkittävin rooli tavaramäärien kuljettamisessa. Noin 95 % maailman tavaraliikenteen määristä kuljetetaan vesiteitä pitkin.
Liikenteen investoinnit
Liikenne ja viestintäsektorin investoinnit olivat 3 097 miljoonaa euroa vuonna 2003. Tämä oli 12 % koko kansantalouden investoinneista. Liikenneinvestointien osuus koko kansantalouden investoinneista
on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5.

1990
1995
1999
2000
2001
2002
2003

Liikenteen investoinnit vuosina 1990–2003,
prosenttia

Liikenteen
investointien
osuus koko
kansantalouden
investoinneista
%
10,6
15,1
14,1
11,8
12,3
11,9
11,9

Niistä
maa- ja
vesiraken–
nusten
osuus
%
46,5
53,2
45,1
50,1
49,9
53,3
56,7

Liikenteen
investointien*
osuus
BKT:sta
%

Kaikkien
investointien
osuus
BKT:sta
%

3,0
2,5
2,8
2,3
2,5
2,3
2,2

28,7
16,8
19,6
19,8
20,5
18,9
18,4

*Ml. liikennettä palveleva toiminta
Lähde: Tilastokeskus

Noin puolet liikenteen investoinneista on maa- ja vesirakennuksia.
Toinen puolikas koostuu erilaisista koneista ja laitteista ja kuljetusvälineistä.2 Talorakennusten ja aineettomien investointien osuus on
varsin vähäinen.
Kuviossa 43 on esitetty tieverkostoinvestointien osuus BKT:stä Suomessa vuosina 1951–2003. Tieinvestointien kasvukausi sattui 1960luvun taitteeseen, minkä jälkeen tieinvestointien BKT-osuus on tasaisesti laskenut.
Kuviossa 5 on esitetty tieinvestointien osuus kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta Suomessa vuosina 1955–2003. Käyrä on muodoltaan hyvin samanlainen kuin edellisessa kuvassa oleva. Tämä osoittaa lähinnä sitä, että kiinteän pääoman bruttomuodostuksen kehittyminen on kulkenut tasatahtia BKT:n kehittymisen kanssa.
2 On huomattava, että kotitalouksien käyttämät henkilöautot eivät kuulu tähän liikenteen
investointien käsitteeseen vaan niiden hankinta luetaan kansantalouden tilinpidossa
kotitalouksien kulutusmenoihin.
3 Luvut perustuvat tiehallinnon keräämiin tietoihin. Ne sisältävät investoinnit teihin,
siltoihin ja oheislaitteisiin sekä pitkävaikutteiset peruskunnostuksen ja tiestön
parantamisen kustannukset.
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Kuvio 4. Tieinvestointien osuus BKT:stä, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus, Tiehallinto
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Kuvio 5. Tieinvestointien osuus kiinteän pääoman
bruttomuodostuksesta, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus, Tiehallinto

Kuviossa 6 on esitetty tiepääoman4 suhteelliset muutokset vuosina
1951–2003. Tiepääoma kasvoi suhteellisen voimakkaasti 1960-luvun taitteessa, minkä jälkeen kasvuvauhti on tasaisesti pienentynyt.
Samassa kuvassa on esitetty myös reaalisen BKT:n suhteelliset muutokset samana ajanjaksona5. Mikäli tieinvestoinneilla on vaikutuksia
talouden kasvuvauhtiin, tiepääoman muutoksien ja talouden kasvuvauhdin välillä pitäisi näkyä positiivinen riippuvuus tietyllä viiveellä
(tieinvestoinnit realisoituvat vasta jonkin ajan kuluttua). Ajanjakson
1960–1975 hieman voimakkaampi BKT:n kasvuvauhti todellakin
sattuu yksiin 1960-luvun taitteen voimakkaan tieinvestointiboomin
kanssa ja vastaavasti viimeisten vuosikymmenien hieman hitaampi
4 Tiepääoma on tässä yksinkertaisesti reaalisten (vuoden 2003 hintaisten) tieinvestointien
kumulatiivinen summa. Oletuksena on siis, ettei pääoma kulu. Tätä pääoman mittaria voi
pitää tässä yhteydessä riittävän tarkkana, koska tie (pintakerrosta lukuunottamatta) kuluu
hyvin hitaasti, ja kun se pitkän ajan kuluttua peruskorjataan, se voidaan suhteellisen pienin
investoinnein saattaa uutta vastaavaan kuntoon.
5 BKT:n muutokset on laskettu sarjasta, joka on muodostettu kolmen vuoden liukuvana
keskiarvona todellisesta sarjasta.
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bkt:n keskimääräinen kasvuvauhti tiepääoman hitaamman kasvuvauhdin kanssa. Kuvion 6 perusteella, ilman tarkempaa ekonometristä analyysiä, ei kuitenkaan ole syytä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen.
Kuvio 6.

BKT:n ja tiepääoman muutokset vuosina 1951–2003,
prosenttia

%
14

Reaalisen BKT:n %-muutos
Tiepääoman %-muutos

12
10
8
6
4
2
0
−2
−4
1950

1955

1960

1965

1970

1975
1980
Vuosi

Lähde: Tilastokeskus, Tiehallinto
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Kuvio 7.

Tieinvestointien ja liikennemäärän kasvuennusteet
vuosina 1956–2003, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus, Tiehallinto

Liikenteen rahoitus
Kuten edellä jo todettiin, liikenneinvestoinneilla on useita erityispiirteitä, joiden perusteella liikenneväyläinvestoinnit ovat pääsääntöisesti
jääneet julkisen sektorin vastuulle. Lisäksi nämä piirteet vaikuttavat
investointien suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen.
Liikenneverkot rahoitetaan suurimmaksi osaksi valtion budjettivaroista, siis viime kädessä verovaroin. Liikennemäärärahojen lisääminen edellyttää siten tavallisesti myös verojen korottamista. Verovaroin tapahtuva rahoitus asettaa omat vaatimuksensa liikennehankkeiden perusteltavuudelle, koska verotuksella on omat – osin kielteiset
– vaikutuksensa taloudenpitäjien käyttäytymiseen riippuen siitä, mitä
veromuotoa käytetään. Hyödykeverot vaikuttavat hyödykkeiden kysyntään niin, että yleensä veron korotus pienentää kysyntää ja veron
alentaminen lisää ko. hyödykkeen kysyntää. Tuloverot vaikuttavat
puolestaan työn tarjontaan ja tulonjakoon. Useimmiten veroista aiheutuu jonkinasteisia tehokkuustappioita, verotuksen kustannuksia.
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Vuoden 2004 valtion talousarvioesityksessä tieverkon määrärahat
ovat 721,5 milj. euroa. Tämä on jokseenkin sama taso kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 758 milj. euroa. Vesiväyliin on rahaa 23,7
milj. euroa ja rataverkkoon 406 milj. euroa. Mukana näissä luvuissa
ei ole Merenkulkulaitoksen ja Ratahallintokeskuksen tulorahoitusta
(79 milj. ja 40 milj. euroa), ei myöskään rataveroa, 16 milj. euroa,
joka tuloutetaan verotuloihin.
Budjetissa tieverkolle osoitetulla määrärahalla on päämääränä tieverkon kunnon säilyttäminen, päivittäisestä liikennöitävyydestä huolehtiminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen minimointi. Periaatteessa liikenneverkkoja voidaan rahoittaa
myös maksuilla. Suomessa maksuja ei ole sovellettu tieliikenteeseen,
mutta esimerkiksi lentokenttien, meriväylien ja jäänmurron rahoituksessa niillä on merkittävä asema.
Koska verovaroin tapahtuvasta rahoituksesta aiheutuu kustannuksia,
liikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon ja väylien tarjoaman palvelutason tehokkuuden parantaminen on suuri haaste väylänpidolle.
Tähän haasteeseen tarttumalla voidaan lisätä sekä yhteiskunnallista
hyvinvointia että kansantalouden kilpailukykyä. Väylähallinnolla on
käytössään useita keinoja, joilla se voi pyrkiä toteuttamaan tehostamistavoitteita. Tällaisia keinoja ovat mm. erilaiset tuottavuuden kehittämishankkeet, tulosohjauksen terävöittäminen ja tehostaminen,
uudelleenorganisoinnit, joita on jo paljon toteutettukin, sekä julkisen
sektorin uusien toimintamuotojen kehittäminen ja yksityisen sektorin
kanssa toteutettavat partnership-hankkeet (PPP-hankkeet).
Ehkä suurinta kiinnostusta tunnetaan nyt juuri julkisen ja yksityisen
sektorin välisiin yhteistyöhankkeisiin. Niihin kohdistuu varsin suuriakin odotuksia. Myönteisiä kokemuksia on näistä saatu mm. Lahden moottoritiehankkeen yhteydessä, mutta suurimmaksi osaksi tämän keinon tarjoamat mahdollisuudet ovat vielä arvioitavina. Myös
kansainvälisiä kokemuksia kertyy jatkuvasti. Yhteistyöhankkeet
eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tehokkuuden kasvua. Kokemuksia tuleekin aktiivisesti arvioida ja tutkia.
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8.4

Liikenteen makrotaloudelliset tuottavuus- ja
kasvuvaikutukset

Liikenneinvestoinnit ja taloudellinen kasvu
Taloudellisella kasvulla tarkoitetaan yleensä maan tai alueen bruttokansantuotteen kasvua. Taloudellinen kehitys voi käsitteenä olla laajempi. Se voi pitää sisällään mm. alueen väestön muutoksia, asutuskeskusten tai kaupunkirakenteen muutoksia, ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai vaikutuksia tulonjakoon. Taloudellisen kehityksen
käsite voi näin ollen olla myös epämääräisempi kuin taloudellisen
kasvun käsite.
Infrastruktuurien vaikutus taloudelliseen kehitykseen tai kasvuun
voidaan todentaa periaatteessa kolmen kanavan kautta. Ensinnäkin
infrastruktuuriverkko vaikuttaa eri alueiden saavutettavuuteen liittyviin hintoihin tai kustannuksiin. Koska liikenneverkko vaikuttaa
eri alueisiin hieman eri tavoin, alueiden saavutettavuuteen liittyvät
suhteelliset hinnat muuttuvat. Tämä voi muuttaa alueiden mahdollisuuksia tai keskinäisiä kilpailuasetelmia ajateltaessa taloudellisten
toimintojen sijoittumista.
Toiseksi infrastruktuurin vaikutuksen pitää olla todennettavissa liikennetaloudellisen käyttäytymisen muutoksena. Tämä tarkoittaa sitä,
että joko tavara- tai henkilöliikenteen virrat muuttuvat liikenneverkkoon tehdyn investoinnin seurauksena. Vaikutukset voivat näkyä liikennemäärien, kuljetusvolyymien tai reittien valintojen muutoksina.
Tämän lisäksi muutokset voivat näkyä maan ja tonttien hinnoissa.
Kolmanneksi muutosten tulee viime kädessä näkyä taloudellisina
hyötyinä, joita voivat olla tuotannontekijöiden tuottavuuden nousu,
suurempi tuotanto, lisääntynyt välituotteiden käyttö, kasvaneet omaisuusarvot tai muutokset kuluttajien kysynnässä.
Infrastruktuuri-investointien ja taloudellisen kasvun välillä vallitsee
kiistatta positiivinen riippuvuussuhde. Kaikkialla havaitaan infrastruktuurin ja taloudellisen aktiviteetin kehityksen muistuttavan toi-
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siaan. On kuitenkin kiistanalaista, voidaanko katsoa myös infrastruktuurin olevan kasvun syynä.
Monet tutkimustulokset ovat viitanneet siihen, että infrastruktuuriinvestoinneilla olisi varsinaisten investointihankkeiden vaikutusten
lisäksi heijastusvaikutuksia, jotka lisäävät tuottavuutta ja kasvua
myös talouden muilla osa-alueilla. On myös kirjallisuutta, jossa esimerkiksi alueellisten heijastusvaikutusten lähemmässä tarkastelussa
on havaittu infrastruktuurin vaikutusten jäävän aluekohtaisiksi sen
sijaan, että infrastruktuurilla olisi aluerajojen yli ulottuvia heijastusvaikutuksia. Tämä ei tarkoita, etteivätkö infrastruktuurihankkeet olisi
olleet sinänsä hyödyllisiä, vaan sitä, että niistä saaduista ”ylimääräisistä” hyödyistä ei ole saatu näyttöä.
Liikenneinfrastruktuurin vaikutukset tuottavuuteen kumpuavat hyödyistä, joita liikenneverkoilla on liikenteen käyttäjille. Parantaessaan
tieyhteyksiä tai luodessaan kokonaan uusia ne nopeuttavat tuotteiden
jakelua ja alentavat jakeluun liittyviä kustannuksia. Yrityksien kannattavuus paranee ja parantunut kannattavuus nopeuttaa viime kädessä taloudellista kasvua.Vaikutukset kannattavuuteen ja taloudelliseen
kasvuun ovat periaatteessa mitattavia suureita. Tieinvestoinnit myös
parantavat vapaa-ajan liikkumisen mahdollisuuksia ja lyhentävät
matka-aikoja. Nämä vaikutukset, vaikka niitä voi olla käytännössä
vaikea kvantifioida, voivat olla hyvin tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin
kannalta.
Edellä mainitut vaikutukset ovat tieinvestointien suoria vaikutuksia.
Suoria vaikutuksia merkittävämpiä saattavat olla epäsuorat vaikutukset (esim.Haughwout 2001). Suorat vaikutukset syntyvät lähellä sitä
aluetta, johon tieinvestointi kohdistuu; epäsuorat vaikutukset taas
syntyvät kauempana tästä alueesta (Boarnet 1996). Epäsuorat vaikutukset ovat siis eräänlaisia vuotovaikutuksia.
Epäsuorat vaikutukset syntyvät siitä, että tieinvestoinnit parantaessaan joidenkin alueiden liikenteellistä asemaa samanaikaisesti heikentävät muiden alueiden suhteellista asemaa. Ne alueet, joiden suh-

230

Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja
liikenneinfrastruktuuri toimintojen edistäjänä

teellinen asema paranee, vetävät puoleensa yrityksiä ja kotitalouksia
alueilta, joiden suhteellinen asema huononee.
Tieinvestoinnit siis muokkaavat eri tavoin alueellisia rakenteita.
Tieinvestoinneilla voidaan edistää hajakeskittymistä mutta niillä
voidaan myös edistää keskittymistä. On esimerkiksi ilmeistä, että
tieinvestoinnit, joilla kehitetään maan eri osat tasapuolisesti toisiinsa
liittävää päätieverkostoa, edistävät hajakeskittymistä. Tieinvestoinnit, joilla parannetaan paikallisia liikenneyhteyksiä, edistävät keskittymistä.
Talouden keskittymistä on pidetty kansantalouden tehokkuuden
kannalta positiivisena seikkana. Tätä on perusteltu ns. agglomeraation eduilla, mikä tarkoittaa sitä, että maantieteellisesti keskittyneet
yritykset hyötyvät toistensa läheisyydestä. Agglomeraation edut
voivat syntyvät useista eri syistä. Nämä liittyvät usein positiivisiin
ulkoisvaikutuksiin. Keskittyneet työmarkkinat takaavat työvoiman
helpomman saatavuuden. Yritykset voivat hyödyntää alihankkijoita, jotka puolestaan voivat toimia tehokkaasti, kun niillä on useita
potentiaalisia asiakkaita. Informaatio on keskittynyttä ja yhteisesti
jaettavissa. Laajempi valikoima tuotantohyödykkeitä mahdollistaa
panoksien tehokkaamman käytön, jne. Myöskin kotitaloudet hyötyvät keskittymisestä. Kulutushyödykkeiden laajempi valikoima lisää
kuluttajien hyvinvointia. Kotitalouksien alueellinen keskittyminen
mahdollistaa paikallisten julkisten hyödykkeiden (museot, konserttitalot, urheilukentät, puistot jne.) tai niiden kaltaisten hyödykkeiden
(koulutus, terveydenhoito) tehokkaan tarjonnan.
Infrastruktuurin rakentamisesta syntyy myös välitön kansantuotteen
kasvuvaikutus investoinnin lisätessä rakennusalan kysyntää ja työllisyyttä. Tämä lisää edelleen epäsuorasti muiden alojen kysyntää kerroinvaikutuksen kautta. Tältä osin liikenneinvestoinnit eivät poikkea
muista investoinneista, ja rakennusaikaisten vaikutusten hyödyt ja
muun muassa niiden rahoittamisesta aiheutuvat kustannukset vertautuvat muihin julkisiin investointeihin. Syntyviä kokonaistuotanto- ja
työllisyysvaikutuksia voidaan arvioida mm. panos-tuotosmenetelmän avulla ja kokonaistaloudellisilla malleilla.
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Infrastruktuuri-investointien kasvu- ja tuottavuusvaikutuksia on ollut monestakin syystä vaikea identifioida. Yksi syy on hankkeiden
verkostovaikutus: yksittäisen hankkeen vaikutukset heijastuvat koko
verkostossa ja yksittäistä liikennemuotoa koskevan hankkeen toteutus muuttaa liikennemuotojen suhteellista edullisuutta muihin liikennemuotoihin verrattuna. On myös ilmeistä, että infrastruktuuri-investointien tuotto riippuu hyvin paljon siitä, miten kehittynyt infrastruktuuriverkko on jo olemassa ennen investointia. Jos verkko on suuri
pullonkaula, tuotot voivat olla hyvinkin suuret. Myös investoinnin
laajuus vaikuttaa tuottoihin. Toisessa ääritapauksessa verkko on jo
niin hyvässä kunnossa, että lisäinvestoinnit eivät lainkaan muuta
esimerkiksi eri alueiden saavutettavuuteen liittyviä suhteellisia hintoja. Tässä tapauksessa lisäinvestoinnit voivat olla jopa resurssien
tuhlausta, jolloin investointeihin käytetyt varat voitaisiin paremmin
käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Investointien tehokkuus on
siten sekä paikkaan että jo saavutettuun infrastruktuurin tasoon sidottu. Näistä periaatteista seuraa, että investointien tuottama lisähyöty
pyrkii vähenemään investointien lisääntyessä.
Arvioitaessa liikenneinvestointien kannattavuutta ei ole riittävää,
että otetaan huomioon vain yksityistaloudelliset hyödyt, jotka seuraavat matka-aikojen alenemisesta ja matkakustannusten muutoksista. Yhteiskunnallisessa edullisuuslaskennassa otetaankin huomioon
liikenneinvestointien ulkoisvaikutuksista mm. liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kustannukset, liikenneruuhkat, pakokaasupäästöt ja
melu. Sen sijaan hankkeiden perusteluissa eikä liioin budjetissakaan
yleensä ole mainittu kansantaloudellisia kasvu-, tuottavuus- tai tehokkuustavoitteita tai -vaikutuksia.
Liikenteen palvelut liittyvät sekä tuotannon että kuluttajien tarpeisiin.
Liikenne siirtää tavaroita ja ihmisiä paikasta toiseen. Näin liikenneverkot vastaavat liikkumistarpeista syntyvään kysyntään. Parantunut
liikenneverkko synnyttää useita erilaisia hyötyvaikutuksia. Hyötyjä
tulee sekä suoraan kulutukseen että tuotannollisen toimintaan. Näitä ovat taloudelliset hyödyt ja hyödyt terveyteen ja turvallisuuteen.
Taloudellisia hyötyjä syntyy investointien alentaessa matkustamiseen käytettävää aikaa ja liikennekustannuksia. Lisäksi parantunut
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liikenneverkko voi tuottaa myös hyötyjä ympäristölle esimerkiksi
vähentämällä meluhaittoja. Liikenneverkkoa voidaan myös parantaa
maisemoinnilla paremmin ympäristöön soveltuvaksi, jolloin sen esteettinen arvo lisääntyy. Hyötyjä syntyy myös parantuneesta liikenneturvallisuudesta.
Eri maissa lasketut liikenneinfrastruktuuri-investointien tuottoarviot
vaihtelevat suuresti, jopa 4:n ja 40 %:n välillä. On kuitenkin otettava
huomioon, että väyläinvestointeja ei tehdä samalla tavoin kuin muita
investointeja kaupallisille markkinoille, vaan käyttäjille, jotka eivät
maksa palveluistaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että väyläinvestointien ei pitäisi perustua kannattavuuslaskelmiin. Päinvastoin;
verorahojen tehokkaan käytön näkökulmasta on erittäin tärkeätä, että
kaikista tieinvestoinneista pyritään tekemään systemaattisesti kannattavuuslaskelmat.
Tulisiko tieinvestointeja lisätä vai tulisiko ne pitää tasolla, joka riittää tieverkoston ylläpitämiseen nykyisellä tasolla? Vai pitäisikö olemassa olevan tieverkoston tasoa laskea? Periaatteessa investointeja
liikenneinfrastruktuuriin tulisi lisätä pisteeseen, jossa lisäinvestoinneilla saavutettu hyöty on yhtä suuri kuin lisäinvestoinnin kustannus. Tämän pisteen määrittäminen saattaa kuitenkin käytännössä olla
vaikeaa; hyötyjen kvantioiminen on vaikea tehtävä mutta myöskin
kustannuksien määrittämiseen liittyy ongelmia.
Suoria hyötyjä on analysoitu runsaasti (ks. esim. Eberts ja McMillen 1999 tai Gramlich 1994). Tulokset eivät ole olleet yksiselitteisiä.
Ensimmäisissä tutkimuksissa 1990-luvun taitteessa infrastruktuuri-investoinneille saatiin erittäin voimakkaita positiivisia vaikutuksia yksityisen sektorin tuottavuuteen. Näitä tuloksia on myöhemmin kyseenalaistettu lähinnä puutteellisten ekonometristen menetelmien johdosta. Uudemmissa tutkimuksissa on käytetty kehittyneempiä ekonometrisiä menetelmiä ja tutkimuksia on myöskin laajennettu. Tutkimuksissa on mm. otettu huomioon alueellisia tekijöitä
(”vuotojen”mahdollisuus) ja vaikutukset eri toimialoille. Viimeisimmissä tutkimuksissa investoinneille liikenneinfrastruktuuriin on saatu kohtuullisia positiivisia hyötyjä (esim. Cohen ja Morrison 2004)
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tai sitten huomionarvoisia hyötyjä ei ole löydetty (esim. Holtz-Eakin
ja Schwartz 1995).
Tieinvestointien hyödyistä kotitalouksille on hyvin vähän tutkimustuloksia. Nämä hyödyt voivat olla suuremmat kuin suorat tuottavuushyödyt (Haughwout 2001).
Myöskin epäsuorien hyötyjen kvantifiointi on vaikea tehtävä. Mitä
ovat agglomeraation edut ja miten niitä mitataan? Olemassa olevien teoreettisten mallien perusteella agglomeraation edut näyttäisivät
suosivan paikallisia tieinvestointeja. Tämä saattaa kuitenkin olla hätiköity johtopäätös. Paikallisiin investointeihin liittyy usein positiivisia
vuotoja ympäröiville alueille. Toiseksi, jos maa käy ulkomaankauppaa eikä tuotantolaitoksia voi sijoittaa valtakunnan rajan välittömään
läheisyyteen, päätieverkoston kehittäminen on tärkeää.
Suomessa empiirinen tutkimus infrastruktuurin ja kasvun välisistä
yhteyksistä on toistaiseksi ollut vähäistä. Liikenneinfrastruktuurin
osalta on tehty joitakin kokonaistaloudellisia arvioita yksittäisten
hankkeiden alueellisista vaikutuksista ja toisaalta suurien hankekokonaisuuksien vaikutuksista. Ekonometrisia tutkimuksia infrastruktuurin vaikutuksista ollaan vasta aloittamassa.
Esimerkki suurten hankkeiden vaikutusarviosta koko kansantalouden
tasolla on tutkimus (Honkatukia ja Antikainen 2004), jossa arvioidaan
liikennepoliittisen ministerityöryhmän mietinnössä ehdotettujen väylähankkeiden toteuttamisen kansantaloudellisia vaikutuksia. Laskelmissa yhdistettiin yksittäisten hankkeiden erilaisista tuottavuusvaikutuksista tehtyjä arvioita kansantaloudelliseen malliin, jolla arvioitiin koko kansantalouden tason vaikutuksia. Tarkastelussa oletettiin,
että hankkeet ovat valmistuneet, ja niiden tuomat muutokset liikenteen tehokkuuteen ovat alkaneet vaikuttaa. Laskelmien perusteella
väylähankkeiden aikaansaamalla liikenteen tehostumisella olisi merkittäviä positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Vuosien 2004–2007 hankekorin (1,28 mrd. euroa) toteuttamisen vaikutus kansantuotteeseen
olisi vuoden 2010 vaiheilla noin 0,1 prosenttia talouden perusuraan
verrattuna. Teollisuustuotannon tasoon vaikutus olisi 0,2–0,4 pro-
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senttia toimialasta riippuen. Vuosien 2008–2013 hankekorin (2,164
mrd euroa) ja vuosien 2004–07 hankekorin toteuttamisen yhteisvaikutus kansantuotteeseen olisi yli 0,3 prosenttia vuoden 2010 tasolla.
Laskelmat siis viittaavat siihen, että liikenneverkon kehittämisestä
aiheutuva liikenteen tuottavuuden paraneminen heijastuu koko taloudenkin tasolle. Vaikka muutokset kansantalouden kasvussa näyttävät pieniltä, vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkityksettömiä. On
otettava huomioon, että pienikin kasvun muutos jatkuessaan useita
vuosia kerryttää hyvinkin merkittäviä euromääriä.
Liikenteen tehokkuusvaikutukset
Kansantaloudellinen tehokkuus voidaan määritellä tilaksi, jossa ei
ole mahdollista lisätä jonkun kuluttajan hyvinvointia tai tuottajan ylijäämää vähentämättä jonkin toisen kuluttajan hyvinvointia tai tuottajan ylijäämää. Yhteiskunnan voimavarat, työ ja pääoma, ovat tällöin
täysin käytössä, eikä teknologisten mahdollisuuksien ollessa annettuja yhteiskunnan kokonaistuotantoa voida enää lisätä. Tämä tehokkuusmääritelmä on staattinen: tarkastelu kiinnittyy johonkin tiettyyn
ajankohtaan, jossa voimavarat ovat annettuja.
Tehokkuutta voidaan tarkastella myös dynaamisesti, ajassa muuttuvana käsitteenä, jolloin työvoima ja pääoma kasvavat ja tuotantoteknologiakin muuttuu. Tällöin voidaan puhua taloudellisen kasvun
tehokkuudesta. Tähän dynaamiseen tehokkuuteen voidaan liittää
samankaltainen määritelmä kuin staattiseenkin tehokkuuteen. Tehokkaan kasvun vallitessa ei voida parantaa jonkun kuluttajan hyvinvoinnin kehitystä vähentämättä jonkun toisen kuluttajan hyvinvoinnin kasvua.
Yhteiskunnallinen tehokkuus on moniulotteinen käsite. Ensisijaista
on, miten hyvin verkko palvelee käyttäjiään. Tehokkuus paranee, jos
aikaa säästyy ja tien turvallisuus paranee. Myös väylien sopeuttamisella ympäristöönsä on merkitystä. Erityisesti kaupunkiympäristössä
väylien esteettisyydellä voi olla hyvinkin suuri merkitys. Keski-Euroopassa kiinnitetään paljon huomiota moottoriteiden sopeuttamiseen
ympäristöönsä. Väylien maisemointi on pitkävaikutteinen investointi
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– onnistuessaan se lisää esteettistä mielihyvää ja on siten osa kestävää kehitystä.
Käytännössä väylähankkeiden yhteiskunnallisia tehokkuusvaikutuksia on tarkasteltava mitattavissa olevien suureiden avulla. Väylähankkeiden aiheuttamia tehokkuusmuutoksia voidaan mitata esimerkiksi
kotitalouksien tai yritysten liikennekustannusten alenemisena. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset tulevat käyttäjille aiheutuvien
aikasäästöjen muodossa.
Liikenneverkot muodostavat kokonaisuuden, jossa yhden osan
muuttaminen vaikuttaa koko verkon toimintaan. Periaatteessa koko
väylästö tulisi suunnitella niin, että väylien käyttäjien liikkumiseen
tarvitsema kokonaisaika minimoituu. Jo tähänkin tavoitteeseen pyrkiminen on varsin haasteellinen tehtävä, jos tarkastelun kohteeksi
otetaan koko liikenneverkko. Käytännössä joudutaan kuitenkin tarkastelemaan jokaista hanketta yksitellen ja arvioimaan sen aiheuttamia muutoksia liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja ympäristöhaittojen minimointiin.
Eri liikennemuotojen (tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenne) välillä on
taloudellisia vuorovaikutussuhteita. Taloudellisessa mielessä ne voivat olla joko komplementaarisia (toisiaan täydentäviä) tai substituutteja (toisiaan korvaavia). Myös fyysisen liikenteen ja telekommunikaation välillä on selkeitä riippuvuussuhteita, jotka tietotekniikan
kehittyessä tulevat yhä tärkeämmiksi.
Eri liikennemuotojen välisen riippuvuuden vuoksi koko liikennejärjestelmässä on periaatteessa taloudellisesti optimaalinen työnjako.
Käytännössä tällaista optimia on erittäin vaikea täsmälleen määritellä. Optimien tarkastelua voidaan lähestyä taloudellisten ja liikennevirtoja koskevien mallien yhdistelyllä. Tämä edellyttää ns. mikrotaloudellisten liikennevirtamallien yhdistämistä makrotaloudellisiin
kokonaistaloudellisiin malleihin. Tällaisia yhdistelytarkasteluja on
toistaiseksi tehty hyvin vähän. Sen sijaan liikennevirtoja koskevia
mikrotaloudellisia malleja ja koko liikennesektorin kattavia makrotaloudellisia malleja on jo käytössä, ja niillä voidaan laskea investoin-
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tien aiheuttamien muutosten kansantaloudellisia tai aluetaloudellisia
vaikutuksia.
Toisaalta on otettava huomioon, että investoinneilla on myös syrjäytysvaikutus: liikenneinvestoinnit ovat vaihtoehtoja muille investoinneille. Tämä korostuu konkreettisesti silloin, kun esim. valtion
budjetin kokonaismenoille on asetettu katto. Vaihtoehtojen punnintaan joudutaan nimenomaan ja erityisesti kehysbudjetoinnin ollessa
käytössä.
Liikenneväyläinvestoinnit vaikuttavat myös maan ja asuntojen hintaan. Nämä ovat tärkeitä investointien ns. ulkoisvaikutuksia. Esimerkiksi parantunut liikenneyhteys nostaa investoinnin vaikutuspiirissä
olevien rakennusten houkuttelevuutta ja kysyntää ja nostaa tätä kautta
rakennusten arvoa. Vastaavasti liikennemelun lisääntyminen saattaa
alentaa liikenneväylän läheisyydessä olevien asuntojen arvoa. Tärkeä yhteiskuntapoliittinen kysymys onkin, pitäisikö näin syntyneitä
ulkoisia hyötyjä verottaa ns. ansiottoman arvonnousun estämiseksi,
ja vastaavasti se, missä määrin vahinkoa kärsineille osapuolille pitää
korvata haitoista aiheutuneet tappiot.
Liikenteen aluetaloudelliset vaikutukset
On selvää, että liikenteen tuottamat palvelut ovat välttämättömiä talouden toiminnalle riippumatta siitä, onko liikenneverkkoihin investoiduilla euroilla saatavissa ylimääräisiä heijastusvaikutuksia talouskasvuun. Kansanvälisesti hajautuneeseen välituotteiden valmistamiseen perustuva teollinen tuotanto ei olisi mahdollista ilman sujuvaa
liikenneverkkoa, ja itse asiassa monet pitävät tällaisen tuotantotavan
syntymistä yhtenä keskeisistä talouskasvunkin selittäjistä. Tällainen
tuotantotapa edellyttää sekä kotimaan että ulkomaankaupan kuljetusten sujuvuutta ja varmuutta. Teollisuuden lisäksi liikenne palvelee
kansalaisten liikkumista ja matkailua.
Liikenneverkkojen toimivuudella on ollut tärkeä merkityksensä
myös alueelliselle kehitykselle. Liikenneverkon kehittyminen on
mahdollistanut maan eri osien välisen yhteistyön syvenemisen. Silti
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on selvää, että alueiden välisiä eroja syntyy jo pelkästään matkoihin
liittyvistä kustannuksista – syrjäisemmillä seuduilla riippuvuus liikenteestä on suurempaa. Liikennepalvelujen merkitys maan eri osissa vaihteleekin suhteellisen paljon.
Liikennepalvelujen aluetaloudellista merkitystä voidaan tarkastella
kuvaamalla liikenteen osuutta alueen kokonaistuotannosta ja tuotannon kokonaiskustannuksista.
Kuviossa 8 on kuvattu liikenteen osuutta lääneittäisestä kokonaistuotoksesta vuosina 1975–2002. Kuvion perusteella liikenteen merkitys
ei ole suuri vain syrjäisemmillä seuduilla, vaan myös Etelä-Suomen
tiheästi asutuilla alueilla.
Kuvio 8.

Liikenteen osuus läänien kokonaistuotoksesta vuosina
1970–2002, prosenttia
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Kuvio 9 esittää tiepääoman6 jakautumisen suuralueittain (EteläSuomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi) ja kuvio 10 kaupunkeihin, taajamiin ja maaseutuun. On selvää, että merkittävä osa
tiepääomasta on maaseudulla, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne7 on suhteellisesti vähäisempää. Mielenkiintoista sen sijaan on
tiepääoman alueellinen jakautuminen. Tiepääoma on suhteellisen tasaisesti jakautunut maan eri osien välille. Pohjois- ja Itä-Suomessa
on lähes sama tiepääoma kuin Etelä-Suomessa vaikka keskimääräinen vuorokausiliikenne on murto-osa (1/3) Etelä-Suomen liikenteestä. Kuvan perusteella on ilmeistä, että tiestön rakentamispäätöksissä
on pyritty tasa-arvoisuuteen. Liikennemäärään nähden suhteellisen
suuria tieinvestointeja Pohjois- ja Itä-Suomessa voi perustella suurella pinta-alalla ja harvalla asutuksella.
Kuvion 10 perusteella tiepääoman jakautumisessa tiheään ja harvaan
asuttujen seutujen välille ei ole tapahtunut suuria muutoksia.Kuviossa 11 on esitetty liikennesuoritteen jakautumisen kehittyminen.
Liikennesuoritetta kuvataan keskimääräisen vuorokausiliikenteen ja
alueellisen tiepituuden perusteella keskimääräisinä vuorokausiajokilometreinä. Alueen osuutta kuviossa nostaa siis tiepituuden tai keskimääräisen vuorokausiliikenteen lisääntyminen ja laskee jommankumman aleneminen. Kuvion perusteella on selvää, että tiepituus
esimerkiksi Etelä-Suomessa on kasvanut hitaammin kuin muualla
maassa, koska Etelä-Suomen osuus on laskussa voimakkaasti kasvaneesta vuorokausiliikenteestä huolimatta.

6 Tiepääoman laskentatapa poikkeaa tässä alaviitteessä 2 selostetusta tavasta. Se
perustuu nyt tien jälleenhankintahintoihin, äärettömyyteen ulottuvaan pitoaikaan
(hyvä approksimaatio) ja aika-ajoin suoritettaviin peruskorjauksiin. Tulos on lähellä
aikaisemmalla tavalla saatua tulosta. On huomattava, että molemmat pääoman
laskentatavat tuottavat oleellisesti pääoman kirjanpidollisista arvoista eroavia tuloksia.
Kirjanpidolliset arvot perustuvat laskennallisiin poistoihin ja äärellisen pitoajan oletukseen.
7 Keskimääräinen vuorokausiliikenne on laskettu kunnittaisesta aineistosta tiepituuksien
painotettuna keskiarvona.
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Kuvio 9. Tiepääoman jakautuminen suuralueittain vuosina
1950-2003
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Kuvio 10. Tiepääoman jakautuminen kaupunkeihin, taajamiin ja
maaseutuun vuosina 1950–2003
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Kuvio 11. Liikennesuoritteen jakautuminen suuralueittain =
keskim.vuorokausiliikenne (ajoneuvoa/vrk) • tiepituus
(km)
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Kuvio 12. Tiepääoma (mrd. euroa) vs. keskimääräinen
vuorokausiliikenne (KVL) alueittain vuonna 2003
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Kuviossa 12 on tarkasteltu tiepääoman ja keskimääräisen vuorokausiliikenteen suhdetta yksittäisen vuoden tasolla. Tämän kuvan
perusteella tiepääoma on jakautunut alueellisesti tasaisesti, kun taas
liikennemäärät ovat Etelä-Suomessa moninkertaisia Itä-Suomeen ja
Pohjois-Suomeen verrattuna. Selitys tähän löytyy myöskin kuvasta
– tiepääoma on jakautunut epätasaisesti maaseudun ja kaupunkien ja
taajamien välillä.
Suuri osa liikenneverkon kehittämisen hyödyistä on sidoksissa paikallisen liikennöinnin helpottumiseen ja tehostumiseen. Tällaisen
tehostumisen merkitys voi olla hyvinkin suuri väylähankkeiden kannattavuudelle. Esimerkiksi liikennepoliittisen ministerityöryhmän
teettämien taustaselvitysten mukaan tieliikennehankkeiden hyödyistä 74 % on peräisin liikenteen aikasäästöistä, toisin sanoen liikenteen
tehokkuuden ja tuottavuuden paranemisesta. Hyödyt jakautuvat sekä
kuluttajille että teollisuudelle.
Alueelliselta kannalta tärkeää on myös saavutettavuus, eritoten Suomen syrjäinen sijainti huomioiden. Saavutettavuusindikaattorit koostuvat useista komponenteista. Suomen osalta vertailu on toteutettu
Uuttamaata koskien. Ensinnä arvioidaan yleiset liikennekustannukset. Uusimaa osoittautuu eurooppalaisessa vertailussa varsin kilpailukykyiseksi. Toinen komponentti on keskeisyys. Sitä voidaan mitata
sillä, miten kaukana on tietty asiakasmäärä tarkastelupisteestä lukien.
Tässä vertailussa Suomi luonnollisesti jää jälkeen eurooppalaisista
vertailukohteista. Esimerkiksi Uudeltamaalta tarvitaan keskimäärin
350 kilometrin säde, jotta katetaan 16 miljoonaa asiakasta, kun saman
asiakasmäärän kattamiseen lounais-Englannissa tarvitaan alle 50 km:
n etäisyys. Saavutettavuuden merkitystä kuvaa se, että Uudenmaan
liikennejärjestelmän tehokkuudella voidaan eräissä esimerkkilaskelmissa osin kompensoida markkinoiden etäisyys, mutta kokonaan
tämä ei onnistu. Tietenkin Keski-Euroopan lisääntyvä ruuhkautuminen parantaa suhteellisesti Suomen kilpailuasetelmaa.
Infrastruktuurin ja kasvun välisiä yhteyksiä on tarkasteltu myös
alueellisesta näkökulmasta. Investoinnit julkiseen infrastruktuuriin
näyttivät aiemman tutkimuksen mukaan jouduttavan tuottavuuden
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kasvua myös yksityisellä sektorilla. Tällainen positiivinen heijastusvaikutus tekisi siten julkiset investoinnit nimenomaan kasvun kannalta keskeisiksi. Havainto vaikuttaa intuitiiviselta, onhan julkisella
pääomalla paljon myös yksityistä käyttöä, ja kehittyneiden maiden
historia tuntuu osoittavan, miten julkisesti rakennettu infrastruktuuri
on synnyttänyt uusia kasvualueita ja liittänyt maiden osia ja maita likeisemmin toisiinsa. (Aschauer 1989, 2001). Liikenneinfrastruktuurin ja talouskasvun tutkimuksessa on tehty samantapaisia havaintoja
kuin infrastruktuurin ja kasvun tutkimuksessa ylipäätään. Yhdysvalloissa havaittiin, että osavaltioita yhdistävällä moottoritieverkostolla
näytti olevan heijastusvaikutuksia tuottavuuteen. Varsin intuitiiviseksi syyksi tälle esitettiin, että moottoriteiden merkitys voisi kasvaa
esimerkiksi liittymien lukumäärän myötä; mitä useampaa valtiota tie
yhdistäisi, sitä merkityksellisempi se olisi siis tuottavuuden kannalta.
Empiirinen tutkimus ei kuitenkaan nykyään ole vakuuttunut infrastruktuuri-investointien kasvua kiihdyttävästä vaikutuksesta. Intuitiivisuudestaan huolimatta tieverkon positiiviset heijastusvaikutukset eivät ole saaneet jatkotutkimuksissa varauksetonta tukea, vaan
heijastusvaikutusten sijaan on törmätty osavaltioiden muiden erojen
vaikutuksiin, jotka aggregoidulla aineistolla tarkasteltuna näyttävät
heijastusvaikutuksilta. Nämä tulokset eivät tietenkään poista tieverkon muita myönteisiä vaikutuksia, mutta ne viittaavat siihen, että infrastruktuurin kehittäminen yhtäällä ei välttämättä nosta tuottavuutta
toisaalla vaan ainoastaan kyseisellä alueella. Sen sijaan on kyllä kiistatonta, että infrastruktuurin korkea taso ja nopea talouskasvu havaitaan usein yhdessä. Infrastruktuurin merkitys löytyy ennen kaikkea
sen palvelutasosta.
Suomessa on tehty joitakin arvioita suurien tieinvestointien alueellisista vaikutuksista. Esimerkiksi Törmä ja Rutherford (2002) arvioivat
Tornion ohitustien vaikutuksia sekä rakennusaikana että tien valmistuttua. Heidän tutkimuksessaan tulevat esille myös mahdolliset alueelliset heijastusvaikutukset. Tutkimuksessa tarkastellun Kemi–Tornio-ohitustien kustannukset arvioitiin noin 176 miljoonaksi markaksi.
Rakentaminen työllisti tutkimuksen mukaan merkittävästi paikallisia
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yrittäjiä ja lisäsi alueellista kansantuotetta yli kaksi prosenttia. Kerrannaisvaikutukset heijastuivat koko Lapin kansantuotteeseenkin,
joka nousi 0,3 prosenttia. Tien valmistuttua liikenne Kemi-Tornion
seutukunnan alueella tehostuisi 5 prosenttia, mikä näkyisi liikennepalveluja käyttävien toimialojen kustannuksien alenemisena ja muun
muassa niiden työllisyyden paranemisena. Tehokkuussysäys näkyisi
lievästi muunkin Suomen työllisyydessä, mutta jäisi kuitenkin selvemmin paikalliseksi.

8.5

Johtopäätökset

Suomella on liikenteessä erityinen kaksoisongelma: 1) pitkät etäisyydet ja harvaan asuttu maa sekä 2) etäisyys kansainvälisistä markkinoista. Ensimmäinen seikka aiheuttaa tarpeen kansantaloudellisesti
suhteellisen suuriin investointeihin ja kustannuksiin. Toisella seikalla
on erityinen merkitys yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Tästä seuraa, että infrastruktuurilla ja liikenteen toimivuudella on
suuri merkitys kilpailukyvyn kannalta. Toki toimivuus on tärkeää
myös välittömien kulutushyötyjen eli vapaa-ajan liikkumisen kannalta.
Kun Suomi on harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien maa, niin kuljetuskustannusten merkitys tuotteiden loppuhinnassa pyrkii olemaan
kansainvälisesti suhteellisen suuri. Näin ollen koko kuljetusjärjestelmän toimivuudella on moniin muihin maihin verrattuna Suomessa
suhteellisesti suurempi merkitys tuotteiden kansainvälisen hintakilpailukyvyn näkökulmasta. Suomen infrastruktuuriverkoston vahvuuksia ja heikkouksia on arvioitu mm. valtiovarainministeriön johdolla vuonna 2001 tehdyssä Suomen kilpailukykyhankkeessa (VM
2001). Sen mukaan Suomen vahvuuksia ovat liikenteen sujuvuus ja
liikenneruuhkien vähäisyys, joukkoliikennejärjestelmän toimivuus
ja talviolosuhteissa tapahtuvan liikkumisen hyvä hallinta. Suomen
materiaali- ja logistiikkajärjestelmän toimivuuden arvioidaan olevan
lähellä kansainvälistä tasoa. Järjestelmän haasteita ja kehittämiskohteita ovat erityisesti liikenneverkon ylläpidon ja käytön kalleus
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sekä kansainvälisten ja globaalien toimitusketjujen ja verkostojen
hallinta.
On selvää, että liikenteen tuottamat palvelut ovat välttämättömiä nykyaikaisen talouden toiminnalle riippumatta siitä, onko liikenneverkkoihin investoiduilla euroilla saatavissa ylimääräisiä heijastusvaikutuksia talouskasvuun. Kansanvälisesti hajautuneeseen välituotteiden
valmistamiseen perustuva teollinen tuotanto ei olisi mahdollista ilman
sujuvaa liikenneverkkoa, ja itse asiassa monet pitävät tällaisen tuotantotavan syntymistä yhtenä keskeisistä talouskasvunkin selittäjistä.
Tällainen tuotantotapa edellyttää sekä kotimaan että ulkomaankaupan kuljetusten sujuvuutta ja varmuutta. Teollisuuden lisäksi liikenne
palvelee kansalaisten liikkumista ja esimerkiksi matkailua.
Arvioitaessa liikenneinvestointien kannattavuutta ei ole riittävää,
että otetaan huomioon vain yksityistaloudelliset hyödyt, jotka seuraavat matka-aikojen alenemisesta ja matkakustannusten muutoksista. Yhteiskunnallisessa edullisuuslaskennassa otetaankin huomioon
liikenneinvestointien ulkoisvaikutuksista mm. liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kustannukset, liikenneruuhkat, pakokaasupäästöt ja
melu. Sen sijaan hankkeiden perusteluissa eikä liioin budjetissakaan
yleensä ole mainittu kansantaloudellisia kasvu-, tuottavuus- tai tehokkuustavoitteita tai -vaikutuksia.
Myös hankkeiden verkostovaikutuksia olisi kyettävä arvioimaan.
Myös infrastruktuurin jo saavutettu taso vaikuttaa uusien hankkeiden tuottoihin. Eri maissa lasketut tuottoarviot vaihtelevat 5:n ja 95
prosentin välillä kansainvälisissä tutkimuksissa. Vuodet 1970–1991
kattaneessa kahtatoista OECD maata koskeneessa tutkimuksessa
tuottoarvioiden vaihteluväli oli 4–40 % (Demetriades ja Mamuneas
2000).
Koska verovaroin tapahtuvasta rahoituksesta aiheutuu kustannuksia,
liikenneväylien rakentamisen, ylläpidon ja niiden tuottamien palvelujen tehokkuuden parantaminen on suuri haaste väylänpidolle. Tähän
haasteeseen tarttumalla voidaan lisätä sekä yhteiskunnallista hyvinvointia että kansantalouden kilpailukykyä. Väylähallinnolla on käy-
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tössään useita keinoja, joilla se voi pyrkiä toteuttamaan tieliikenteen
tehostamistavoitteita. Tällaisia keinoja ovat mm. erilaiset tuottavuuden kehittämishankkeet, tulosohjauksen terävöittäminen ja tehostaminen, uudelleenorganisoinnit, joita on jo paljon toteutettukin sekä
julkisen sektorin uusien toimintamuotojen kehittäminen ja yksityisen
sektorin kanssa toteutettavat partnership-hankkeet (PPP-hankkeet).
Periaatteessa näihin keinoihin kuuluu myös palvelujen hinnoittelu.
Ehkä suurinta kiinnostusta tunnetaan nyt juuri julkisen ja yksityisen
sektorin välisiin yhteistyöhankkeisiin. Niihin kohdistuu varsin suuriakin odotuksia. Myönteisiä kokemuksia on näistä saatu mm. Lahden moottoritiehankkeen yhteydessä, mutta suurimmaksi osaksi tämän keinon tarjoamat mahdollisuudet ovat vielä suunnittelupöydillä
arvioitavina. Myös kansainvälisiä kokemuksia kertyy koko ajan lisää.
Yhteistyöhankkeet eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tehokkuuden kasvua. Niitä tulee myös aktiivisesti arvioida ja tutkia.
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9.1

Johdanto

Kestävä kehitys ymmärretään melko yleisesti käsitteeksi, jonka puitteissa ihmiskunnan olisi tulevaisuudessa kehityttävä. Se voidaan
ymmärtää kaksitahoisena ohjeena, jota noudattamalla nykyisten sukupolvien hyvinvointia voidaan edistää tavalla, joka mahdollistaa tulevien sukupolvien vähintään samantasoisen keskimääräisen hyvinvoinnin ilman, että hyvinvoinnin jakautuminen tulevien sukupolvien
sisällä ja eri maiden välillä muuttuisi nykyistä epätasaisemmaksi.
Kulutusta pidetään usein osoituksena kansalaisten hyvinvoinnista.
Niinpä osoitukseksi hyvinvoinnista voidaan ymmärtää kestävä kulutus siinä määrin ja sellaisessa muodossa, että se ei muodostu esteeksi
kestävälle kehitykselle.
Edellä esitetyistä määritelmistä voidaan johtaa päätelmä, että kestävä
kulutus on lähtökohtaisesti käsitteenä merkitykseltään ristiriitainen.
Kestävyyden vaatimuksen asettamat rajoitteet voivat toimia aineellisen hyvinvoinnin lisäämiseen pyrkivän perinteisen tavoitteen vastaisesti. Useimmissa maissa hyvinvoinnin kasvattaminen kulutuksen
tai ainakin kulutustavoitteiden avulla on keskeinen – ellei ratkaiseva
– tekijä, jolla hallinto voi menestyksekkäästi pitää itseään yllä.
Valtavirtaa edustavissa taloustieteen oppikirjoissa kuluttajien oletetaan toimivan hyödyn maksimoimiseksi, minkä katsotaan toimintalinjausten tueksi laadituissa sovelluksissa käytännöllisesti katsoen
poikkeuksetta tarkoittavan samaa kuin kuluttajien aineellisen hyvinvoinnin maksimointi. Periaatteessa tähän maksimointiin voidaan
kohdistaa rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi tuotannon ja kulutuksen kielteisiä ympäristövaikutuksia. Vaikka huomattavaa edistystä onkin tapahtunut, näiden rajoitusten sisällyttämistä poliittisiin
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toimintamalleihin on edelleen merkittävästi kehitettävä sekä niiden
kattavuuden että eri sukupolvien huomioinnin osalta.
Tässä luvussa käsitellään kestävän kulutuksen roolia ja mahdollisuuksia Suomessa. Ensin pohditaan käsitteitä kestävä ja kulutus, sen
jälkeen tarkastellaan toteutunutta ja odotettavissa olevaa kulutusta
empiirisen materiaalin perusteella, tutustutaan muutamiin 1900-luvun suomalaisiin trendeihin ja tämän katsauksen jälkeen esitellään
KulMaKunta-tutkimuksen alustavia tuloksia näkymistä, jotka ulottuvat vuoteen 2030.

9.2

Kestävän kehityksen ja kulutuksen monet
ulottuvuudet

Kestävä kehitys
Kohdassa 9.1 kestävä kehitys määriteltiin ohjeeksi, jota noudattamalla nykyisten sukupolvien hyvinvointia voidaan edistää tavalla,
joka mahdollistaa tulevien sukupolvien vähintään samantasoisen
keskimääräisen hyvinvoinnin ilman että hyvinvoinnin jakautuminen
tulevien sukupolvien sisällä ja eri maiden välillä muuttuisi nykyistä
epätasaisemmaksi”. Ohjeen jälkimmäinen osa on lisätty, koska ns.
Brundtlandin raporttiin (WCED 1987) sisältyneessä kestävän kehityksen määritelmässä yhteiskunnallisen ulottuvuuden merkitystä pidettiin yhtä tärkeänä kuin taloudellista ja ympäristöllistä ulottuvuutta.
Huomion kiinnittäminen yhtäläisesti ja samanaikaisesti kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen näyttää olevan vaikeaa. Yleensä julkisessa keskustelussa ja siihen liittyvässä toimintalinjausten arvioinnissa huomio
kiinnitetään joko talouden ja ekologian väliseen vuorovaikutussuhteeseen tai talouden ja yhteiskunnallisen alueen väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Esimerkiksi kulutuskysymykset kuuluivat alun perin
tyypillisesti talouden ja yhteiskunnallisen alueen vuorovaikutukseen.
Kestävä kulutus käsittää itse asiassa kaikki kolme ulottuvuutta ja näin
ollen monimutkaistaa ja hankaloittaa analyysin tekemistä. Himanen
ym. (2004) toteavat, että kestävästä liikenteestä käytävässä keskustelussa on kohdattu samankaltaisia ongelmia. Kestävän liikenteen
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tapauksessa ongelmallisimmaksi näyttää muodostuvan yhteiskunnallisen näkökulman huomioon ottaminen (hyväksyttävyysongelmat).
Usein myös unohdetaan, että kestävyys saavutettuna olotilana on eri
asia kuin kestävyys muutosprosessina, kohti kestävyyden tilaa etenevänä. Tarkalleen ottaen monet viimeaikaisista tekniikan, organisaatioiden tms. parannuksista eivät sinänsä tuota todella kestäviä tuotteita eikä palveluja vaan edustavat hyödyllisiä edistysaskeleita kohti
aidosti kestävää talousjärjestelmää. Monissa tapauksissa nykyiset
toimintalinjaukset, joita nimitetään ‘kestäviksi’, tarkoittavatkin itse
muutosprosessia. Kestävää taloutta tai yhteiskuntaa varten ei myöskään ole olemassa yhtä ainoaa ratkaisua. Esimerkiksi kestävistä yhteiskunnista tulee paikallisen luonnon ja kulttuuristen edellytystensä vuoksi piirteiltään erilaisia. Myös teoreettiselta kannalta voidaan
väittää, että kestävä asiaintila voi silti mahdollistaa joukon erilaisia
luonnonvarojen ja ihmisen tuottamien varojen, työn, materiaalien ja
energian, maan ja tiedon panostussuhteita. Tämä merkitsee myös,
että kestävää taloutta kohti voidaan pyrkiä useiden vaihtoehtoisten
muutosprosessien avulla. Julkinen keskustelu ja poliittinen päätöksenteko sanelevat, missä määrin vaihtoehtoisia prosesseja pidetään
toteutuskelpoisina.
Kestävän kehityksen toimintalinjauksia koskevia taloudellisia arviointeja vaikeuttaa entisestään taloustieteilijöiden keskuudessa vallitseva yhä ratkaisematon kiista luonnonvarojen ehtymisen todellisesta
laajuudesta. Tätä kiistaa kutsutaan usein ‘heikon kestävän kehityksen’ ja ‘vahvan kestävän kehityksen’ väliseksi (ks. esim. Neumayer
1999). Heikon kestävän kehityksen kannattajat uskovat, että käytännöllisesti katsoen kaikki luonnon toiminnot voidaan jollain tavoin
korvata luonnon tai ihmisen tuottamien hyödykkeiden avulla. Heikon
kestävän kehityksen ajatus sopii varsin hyvin yhteen kauppaa ja globaalia spatiaalis-taloudellista erikoistumista koskevien (perinteisten)
uusklassisten näkemysten kanssa, ja nykyisessä kauppapolitiikassa
perinteinen uusklassinen näkemys onkin vallitseva. Vahvan kestävän
kehityksen puolestapuhujat taas uskovat, että ekologisten järjestelmien ja koko maapallon kantokyvyllä on absoluuttiset rajansa. Näiden rajojen murtaminen aiheuttaa pysyvää vahinkoa, ja siksi kestävän kehityksen politiikan ohjaamiseen tulisi ennen kaikkea käyttää
absoluuttisiin rajoihin perustuvia välineitä. Ekologinen taloustiede
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ei ole logiikaltaan yhtä monoliittinen kuin uusklassinen koulukunta.
Sen menetelmät ovat usein yhdisteleviä. Siten voidaankin kohtuudella olettaa, että tässä tilanteessa ratkaisu on jossain kestävyyden
kahden äärilaidan välimaastossa, kun taas ratkaisun tarkka sijainti
vahva–heikko-akselilla riippuu tarkasteltavana olevasta luonnonvaratyypistä.
Nykyaikaisten uusklassisten näkemysten ja ekologisen talouden käsitteiden menetelmällinen lähentyminen saattaa kuitenkin olla mahdollista. Esimerkiksi luonnonvarapääoman palvelujen ja niiden varjohintojen sisällyttäminen systeemidynaamisiin malleihin näyttää
avaavan mahdollisuuksia kuroa umpeen uusklassisten lähestymistapojen ja ekologisen talouden mallien välistä kuilua. Materiaalivirran
kokonaistaseet, jotka on integroitu taloudellisiin panos-tuotosjärjestelmiin (esim. Mäenpää ja Juutinen 2002), ovat tässä suhteessa varsin
hyödyllisiä.
Kulutus
Kulutuksen monikerroksisuus
Kun kulutus mainittiin kohdassa 9.1 “osoituksena kansalaisten hyvinvoinnista”, sitä tarkasteltiin ensisijaisesti kokonaiskulutuksena
ja yhteiskunnallis-taloudellisena ilmiönä. Kulutuksella on kuitenkin
monia ulottuvuuksia, jotka kaikki ovat kestävän kulutuksen kannalta
merkittäviä. Seuraavat ulottuvuudet tai alat voidaan luetella:
- teknologia (esim. laitteiden ja materiaalin todellinen käyttö)
- psykologia (esim. päätöksentekotavat, toimintojen aikataulutus,
käyttäytymismallien muodostuminen, ihmisen ja koneen vuorovaikutus)
- sosiologia (esim. normien ja arvojen muodostuminen ja kehittyminen, muoti, mainonta, “elämäntavat”)
- ekologia (esim. luonnonvarojen todellinen käyttö ja ehtyminen
kulutushyödykkeiden myötä, kotitalousjätteet, elinympäristön
laatu)
- talous (esim. käytettävissä olevien varojen kohdentaminen, työn
ja vapaa-ajan vaihtelu, kotitalouksien muodostaminen, asuntoin252

Kestävän kulutuksen mahdollisuudet Suomessa

vestoinnit, elämäntavan kehityskulut)
- maantiede/väestötiede (esim. kotitalouksien muodostaminen, kotitalouksien koko ja ikäjakauma, asuinpaikan valinta, liikkuvuus
ja muuttoliike).
Kestävän kulutuksen kannalta taloustieteilijöiden on tärkeä ymmärtää, että kestävän kehityksen vaikutusten asianmukainen arviointi
edellyttää kulutusta koskevan perinteisen taloudellisen tarkastelutavan laajentamista. Ei riitä, että kulutus ymmärretään vain tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi. Vaikka tavaroiden omistaminen voi
sinänsä tuottaa hyötyä, tavaroiden ja palvelujen varsinainen käyttö
tuottaa tavallisesti suurimman osan kuluttajan saamasta hyödystä.
Kulutustuotteiden käyttöönotto jakautuu tavallisesti valmisteleviin ja
jälkeenpäin toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka vaativat kuluttajalta
ja/tai ulkopuolisilta henkilöiltä aikaa, arviointi- ja/tai käyttötaitoja,
muita (kestäviä) laitteita sekä ostettuja palveluja.
Sinänsä tämä kulutustavaraluokkien välisten suhteiden ilmiö on hyvin tunnettu osa kulutuksen talousteoriaa. Kulutuskäyttäytymistä
koskevissa muodollisissa esityksissä tästä puhutaan myös kulutushyödykkeiden (tyyppien) separoituvuutena. Tämä voi perustua menoluokkien ristikkäisiin hintajoustoihin.
Samalla tavoin mikrotasolta (kotitaloudet) lähtevä taloudellinen kulutusteoria ottaa huomioon ostokäyttäytymisen olennaiset erot, jotka
ilmenevät vertailtaessa päivittäishankintoja kestokulutushyödykkeiden kuten autojen ja suurien huonekalujen hankintoihin. Makrotaloudellisten simulaatioiden yhteydessä nämä erot kuitenkin usein
ohitetaan. Kontekstuaalisia tekijöitä voidaan sisällyttää mikrotalouteen perustuviin ajankäytön teorioihin melko hyvin (esim. Winston
1982).
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Kulutus, hyöty, hyvinvointi ja elämän laatu
Kestävän kulutuksen näkökulmasta edellä käsitellyn kulutuksen monikerroksisen luonteen ohella toinen perinteisen taloustieteen metodologinen ongelma on myös hankittujen hyödykkeiden määrittäminen selkeästi määritellyin menetelmin kulutukseksi ja toisaalta kulutuksen määrittäminen saaduksi hyödyksi.
Kulutuksesta yksilölle i koituva hyöty voidaan laskea seuraavalla yksinkertaistetulla kaavalla (Ui kuvaa kotitalouden tai yksilön i saavuttamaa hyötyä, Ci kuvaa i:n kulutusta, {x1,…,xn} kuvaa i:n yksityistä
kulutustaan varten ostamien tai hankkimien tavaroiden ja palvelujen
kokonaismäärää, fi on funktio, joka esittää hyödyn ja kulutuksen välistä riippuvuutta.
Ui = fi (Ci{x1,..,xm,…,xn}), missä
∂Ui/∂xm ≥ 0 ja
∂2Ui/∂2xm ≤ 0.
Hyötyfunktiosta voidaan derivoida kysyntäfunktiot, joiden kaikkien
oletetaan edustavan edellä mainittuja piirteitä. Tällaisesta yksityisen kulutuksen käsitteellistämisestä seuraa oletus, että mitä enemmän tuotteita hankkii, sitä enemmän hyvinvointi (hyöty) lisääntyy
ilman että se koskaan vähenisi. Toisin sanoen oletetaan, että minkään
hyödykkeen hankinta ei koskaan vähentäisi hankinnan tekijän hyvinvointia1. Käyttäytymistaloustieteen empiiriset tutkimukset ja teoriat
sisältävät runsaasti näyttöä (esim. Clarke ja Islam 2003, Diwan 2000,
Kahneman 2003, Thaler 2004, Kaun 2005) siitä, ettei edellä kuvattua
vallitsevaa teoriaa hyödystä ja kulutuksesta voida pitää tyydyttävänä.
Henkeä kohti lasketun BKT:n sijasta voitaisiin myös pyrkiä tutkimaan, tuntevatko ihmiset todella voivansa paremmin aineellisen
varallisuuden karttuessa. Kirjallisuudessa tämän selvittämiseen
käytetään kahta indikaattoria, joista toinen on elämänlaatu ja toinen
1 Periaatteessa tämä lähestymistapa voidaan ulottaa koskemaan yhteisiä hyvinvointiin
liittyviä kysymyksiä (esimerkiksi perheenjäsenten kesken) ja ulkoisia vaikutuksia
(ulkopuolisille henkilöille koituvia hyötyjä).
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onnellisuus. Elämänlaatu on tavallisesti useasta osasta koostuva indikaattori, jonka toiset osaindikaattorit perustuvat objektiiviseen
tietoon (käytettävissä olevat tulot, ilman laatu, kuolleisuus jne.) ja
toiset (usein) subjektiiviseen tietoon (vastaukset kysymyksiin, jotka
ovat tyyppiä “katsotko voivasi paremmin kuin tietyssä aikaisemmassa vaiheessa tai vertaisryhmässä tai…”). Onnellisuus on puolestaan
puhtaasti subjektiivinen mittari, jossa yksilöiden välisellä vertailulla
on tavallisesti suuri merkitys.
Vaihtoehtoisia mittareita kuten elämänlaatua ja onnellisuutta käyttävistä tutkimuksista on saatu hämmentävä tulos, jonka mukaan keskimääräinen elämänlaatu ja keskimääräinen onnellisuus on monissa
kehittyneissä maissa kasvanut paljon vähemmän tai polkenut lähes
paikallaan viimeiset 20–30 vuotta, vaikka henkeä kohti laskettu BKT
on jatkanut kasvuaan ja tasa-arvo on parantunut ainakin 1990-luvulle asti (esim. Diener ym. 2002 ja UNDP 2003). Tämän suuntaisia
väittämiä esittivät jo Scitovsky (1976) ja Linder (1970) päätellessään
perinteisen mikrotalousteorian pohjalta lisääntyneen varallisuuden
seurauksia. Näiden vaihtoehtoisten mittauksien tuloksia on tulkittava varovasti. Mitä enemmän subjektiivisia elementtejä henkilöiden
välinen vertailu tiettynä ajankohtana sisältää, sitä voimakkaampi on
sen vaikutus. Tästä seuraa, että jos jonkun suhteellinen asema yhteiskunnassa paranee, parannuksen arvostus on suurempi kuin vastaavan
suuruisen kaikkia yhteisön jäseniä koskevan parannuksen arvostus.
Käyttäytymistaloustieteen tutkimustuloksissa on kyseenalaistettu
myös toinen taloustieteen vakio-oletus, jonka mukaan kuluttajien
valintamahdollisuuksien lisääntyminen kasvattaa heidän mahdollisuuksiaan saada hyötyä (eikä koskaan vähennä heidän saamaansa
hyötyä). Ilmeisesti siirtyessään tilanteesta, jossa valinnanvaraa ei ole
juuri lainkaan, tilanteeseen, jossa valintamahdollisuuksia on suhteellisen paljon, kuluttajat kykenevät muovaamaan hankintansa paljon
paremmin omia mieltymyksiään vastaaviksi. Tilanteessa, jossa valinnan mahdollisuudet koko ajan lisääntyvät, valinnanvaran kasvun
edut kuitenkin helposti vähenevät samalla kun lisääntyvästä vaihtoehtomäärästä tehtävien valintojen aiheuttamat kustannukset kasvavat.
Empiiriset taloudellis-psykologiset tutkimukset (Thaler 2004) osoittavatkin, että huomattava osa kuluttajista pitää valtavaa vaihtoehtojen määrää monissa tuoteryhmissä enemmänkin lisäkustannuksena
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kuin lisäetuna. Samaan tapaan kokeilut verkostopohjaisten tuotteiden
kuten liikenteen ja energian vaihtoehtoisista hinnoittelujärjestelmistä
(esim. Train ym. 1989) osoittavat, että ihmiset pitävät yksinkertaisia
tariffijärjestelmiä parempina kuin hetkelliseen kuormitukseen perustuvia järjestelmiä, vaikka perusmaksujärjestelmä voi aiheuttaa heille
ylimääräisiä kustannuksia (kustannusten tehottoman kohdentamisen
vuoksi). Nämä päätelmät vastaavat varsin hyvin sosiaalipsykologiaan
perustuvia käyttäytymismallien muotoutumista koskevia teorioita
(esim. McCalley 2005), jotka on helppo liittää ajankäyttöä koskeviin
talousteorioihin (Becker 1965).
Puutteistaan huolimatta näiden vaihtoehtoisten mittausten tulokset
osoittavat, että liikaa henkeä kohti lasketun BKT:n ja kotitalouksien
käytettävissä olevien tulojen lisäämistä painottava politiikka ei todennäköisesti paranna ihmisten elämänlaatua yhtä paljon kuin monimuotoisemmat toimintaohjelmat. Kestävän kulutuksen ja sen toteutumisedellytysten asianmukainen ymmärtäminen auttaa itse asiassa
löytämään sellaisia monimuotoisia politiikkayhdistelmiä, jotka edistävät elämisen laatua parantavaa talouskasvua.
Kestävän kulutuksen tutkimusmenetelmät
Ekotehokkuuden parantaminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi, niin että nykyaikainen hyvinvointivaltio säilyy, koskee loppujen
lopuksi kansalaista, jonka ymmärretään olevan
- kuluttaja
- kasvattaja ja tuomari
- päätöksentekijä.
Tarkasteltaessa luonnonvarojen käyttöä etusijalla on kuluttajan rooli.
Kulutukseen keskittyminen ei tarkoita vain kulutusta sinänsä vaan
myös tarjolla olevaa tuotteiden valikoimaa ja laatua sekä tuotesuunnittelua. Vaikka analyysi aloitetaan vasta kulutusvaiheesta, myös
tuotantoprosessit ovat välillisesti tarkastelun kohteina. Yksityinen
kulutus vastaa noin 50:tä prosenttia Suomen kansantuotteesta. Lisäksi suuri osa julkisista menoista on käytännössä suunnattu kansalaisten tarpeisiin, esim. terveydenhoito, yleinen turvallisuus. Kun
nämä julkiset menot lisätään yksityiseen kulutukseen, osuus kasvaa
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60–65 prosenttiin sen mukaan, millaisia rajauksia käytetään. Myös
vientituotteiden valmistusta ohjaa välillisesti tai suoraan kulutus
muissa maissa. Kun tavat ja elämäntavat leviävät nopeasti koko maailmaan, muiden maiden kulutustrendien vaikutukset ulottuvat usein
myös Suomeen ja päinvastoin.
Ekotehokkuuden parantamiseksi kuluttajan näkökulmasta voidaan
erottaa seuraavat näkökohdat:
1. Luonnonvarojen tehokkuus – kuluttajien materiaalin- ja energiankäyttö joko suoranaisesti kuten polttoaineen käyttönä omassa
autossa tai välillisesti hyödykkeinä ja palveluina, joiden tuottaminen vaatii materiaalia ja energiaa (niin kutsuttu sitoutunut energia,
materiaali ja päästöt)
2. Toimitusrakenteen vaikutus – kuluttajien ulottuvilla olevan tuotevalikoiman laajuus, joka rajoittaa tai helpottaa ekotehokasta kulutusta, sekä kuluttajien tietoisuus ja tietoisuuden lisääminen samankaltaisten tuotteiden vaikutuseroista
3. Käsitykset kuluttajien tarpeista tuottajien ja välittäjäorganisaatioiden piirissä, tarpeiden yhteensopivuus ekotehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa sekä kuluttajien tarpeiden
huomioon ottaminen tuotteen suunnitteluvaiheessa
4. Teknologian luomat mahdollisuudet – eri roolit, joissa teknologinen
kehitys voi edistää ekotehokkaan kulutuksen ja tuotannon saavuttamista joko vähentämällä tarvittavia ponnistuksia tai lisäämällä
niitä (esimerkiksi puhtaat teknologiat ja niiden sivuvaikutukset)
5. Liikkeellepanevat yhteiskunnallis-taloudelliset ja yhteiskunnalliskulttuuriset voimat, joiden dynamiikkaan kulutuskäyttäytyminen
perustuu; erityisen merkityksellisiä ovat tulojen kehittyminen ja
jakautuminen, tuotteiden hinnat, verotaso ja verojen rakenne, ajan
organisointi ja sen joustavuus (joustamattomuus), vertaisryhmien
kehittyminen ja vaikutus, henkilökohtaisten kehitystavoitteiden ja
yhteiskunnallisten kysymysten välinen tasapaino sekä väestötekijät (ikääntyminen, kotitalouksien muodostaminen).
Kotitalouksien käyttäytymisen ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan käyttää monia eri menetelmiä. Tarkkaan määriteltyjen
tuotteiden ja kotitalouksien toimintojen arviointiin voidaan käyttää
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elinkaarianalyysiä (Faist ym. 2001). Laaja-alaisemmissa tutkimuksissa käyttökelpoinen vaihtoehto on materiaalivirta-analyysi (MFA).
MFA helpottaa myös rahamääräisten panos-tuotosjärjestelmien linkittämistä niin kutsutuiksi hybridimenetelmiksi (katso esim. Moll ja
Noorman 2002). Käytännöllisesti katsoen täydellisen bivalenttisen
raha- ja materiaalivirtojen panos-tuotosjärjestelmän Suomea varten
on laatinut Ilmo Mäenpää (esim. Mäenpää ja Juutinen 2002).
Toisessa hybridimenetelmässä käytetään kuluttajien menomallien ja
bivalenttisten panos-tuotosjärjestelmien yhdistelmää ja/tai fyysisiä
yhteyksiä (Vringer ja Blok 1995, Jeeninga 1998, Weber ja Perrels
2000, Ferrer-i-Carbonell ja van den Bergh 2004, Perrels ja Sullström
2005). Edellä mainittuihin menetelmiin verrattuna tämä menetelmä
sallii dynaamisten näkökohtien sisällyttämisen paremmin kulutuksen kehitykseen. Jeeningan sekä Weberin ja Perrelsin tutkimuksissa
mallit ovat yhdistelmäluonteisia ja niissä yhdistyvät sekä kuluttajien
menojärjestelmät että elämäntapaan liittyvät näkökohdat. Viimeaikaiset tutkimukset sisältävät niitä kehittyneempiä menetelmiä kotitalouksien kulutuksen arvioimiseksi. Sarjassa QUAIDS-menoyhtälöitä
Ferrer-i-Carbonell ja van den Bergh tarkastelevat auton omistamista
ja lomamatkailua. Perrels ja Sullström esittelevät monikerroksisen
kulutusmenomallin, jossa erotetaan kestävien hyödykkeiden ja usein
ostettavien helposti pilaantuvien hyödykkeiden hankinnat toisistaan
ja laatuvaikutukset puhtaista hintavaikutuksista joidenkin hyödykkeiden osalta.
Toimintoihin perustuvat menetelmät tunnetaan hyvin liikkuvuusanalyysissä, mutta ovat melko harvinaisia muualla kuin liikennetutkimuksessa. Liikennetutkimuksen ulkopuolella tehdään yleistä ajankäyttöä koskevia tutkimuksia, jotka liittyvät lähinnä sosiologisiin
kysymyksiin (Van den Broek ja Breedveld 2004) sekä työelämään ja
työmarkkinoihin (Ruuskanen 2004). Niin kutsuttua elämäntapamenetelmää on käytetty energian kulutusta ja kotitalouksien metabolismia (”aineenvaihduntaa”) koskevissa tutkimuksissa, joissa kuitenkin
sovelletaan vain toimintoanalyysin perusperiaatteita. Näistä poikkeuksena on Jalas (2002), joka on käyttänyt ajankäyttötietoja, fyysisiä tietoja ja kulutusmenotietoja yhdistäviä menetelmiä. Viimeksi
mainittu menetelmä ei kuitenkaan sovellu kovin hyvin sitoutuneiden
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(välillisten) ympäristövaikutusten (ostettujen tavaroiden ja palvelujen välityksellä) huomioon ottamiseen.
Teknis-taloudellisten arviointimenetelmien lisäksi on pyritty ottamaan huomioon myös yhteiskunnallinen ulottuvuus mittaamalla
ihmisten mielipiteitä ympäristövaikutuksista ja ympäristöpolitiikan vaikutuksista. Esimerkiksi Steg ja Gifford (2005) tarkastelevat
erästä elämänlaadun indikaattorijärjestelmää, jota on käytetty myös
OECD:n kestävän kehityksen linjauksia koskevissa tutkimuksissa.
Tutkiessaan kulutuksen sosiologisia ulottuvuuksia Ritter (2001) esitti
ajatuksen, että kulutusvälineistä tulee nykyaikaisissa läntisissä yhteiskunnissa tärkeämpiä kuin tuotantovälineistä. Liiketaloudellisen
menestyksen kannalta suurinta haastetta ei usein edusta tuotantopuoli vaan kulutus, eli se, kuinka nopeasti voidaan saavuttaa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita. Tässä yhteydessä esteettömästä yhteydestä tulee avainedellytys, ensiksi tuottajalta/toimittajalta median
välityksellä potentiaaliseen asiakkaaseen, seuraavaksi asiakkaalta
toimittajaan ostotapahtuman ja fyysisen hankinnan mahdollistamiseksi. Ajankäyttö muuttuu tärkeäksi suureksi osaksi samoista syistä.
Jos ostaminen ja hankinnat vievät liikaa aikaa, myynnin määrä (aikayksikköä kohti) voi jäädä rajalliseksi ja supistaa siksi liiketaloudellista menestymistä. Ratkaisuna on ajallisten transaktiokustannusten minimointi kulutuksen tai ainakin oston ja hankinnan ajallisen
tehokkuuden parantamiseksi. Keinoja ovat esimerkiksi toimittajien
keskittäminen tilassa (ostoskeskukset), automaattiset maksu- ja luottojärjestelmät sekä verkkokauppa. Vaikka transaktiokustannusten supistaminen sinänsä edistää hyvinvointia, trendit herättävät samalla
huolta sekä ympäristövaikutusten (enemmän myyntiä aikayksikköä
kohti) että kuluttajien kokeman varsinaisen hyödyn kannalta. Kuluttajan saama hyöty riippuu loppujen lopuksi kulutusvalmiin tavaran
tai palvelun nautittavuudesta tietyn ajanjakson kuluessa. Tavaroiden
pelkän omistamisen tuottaman positiivisen hyödyn lisäksi ei ole syytä olettaa, että nautittavuus (hyöty) on aina monotonisesti kasvava
kulutusintensiteetin funktio (ks. Winston 1982). Se tuo mieleen Linderin (1970) luoman käsitteen “harried leisure class”, kiusattu joutilas luokka. Nämä pohdinnat liittyvät myös jatkuvasti kasvavien valintamahdollisuuksien mukanaan tuomiin ongelmiin, joita käsiteltiin
edellisessä jaksossa.
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9.3

Suomen kulutus 1900-luvulla

Kotitalouksien ostovoima on viime vuosisadan aikana lisääntynyt
huomattavasti. Vertailtaessa vuoden 1900 ja vuoden 2001 tasoja havaittiin, että reaalikulutusmenot henkeä kohti olivat lähes kymmenkertaistuneet. Kokonaismäärältään tämä merkitsee noin 19-kertaista
kasvua, kun huomioon otetaan myös väestönkasvu (Perrels ja Sullström 2004). Ostovoiman paraneminen viime vuosisadan jälkipuoliskolla on noin kaksinkertainen alkupuoliskon kasvuun verrattuna.
Ostovoiman lisääntyminen näkyy kaikissa menoluokissa, mutta joissakin luokissa menot ovat kasvaneet huomattavasti muita enemmän.
Kasvavat menot ovat lisänneet paitsi volyymiä erityisesti myös vaihtelua ja moninaisuutta. 1960-luvulla kaikenlaisten laitteiden omistaminen alkoi yleistyä samalla kun uudentyyppisiä laitteita alkoi tulla
säännöllisesti markkinoille. Kestävän kehityksen taloudellinen osa
on kulutuksen kannalta edistynyt kaiken kaikkiaan koko 1900-luvulla hyvin.
Kuvio 1.

Reaaliset kokonaiskulutusmenot ja kulutusmenot henkeä
kohti vuosina 1900–2001, indeksi (1950)=100
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Kahdesta erilaisesta aikasarjasta johtuu, että vuoden 1975 kohdalla on väli.
Lähde: Perrels ja Sullström (2004)
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Kulutuksen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista 1970- ja 1980-luvuilla voidaan todeta, että noina vuosikymmeninä tuloerot pienenivät.
Pienimmät tulot kasvoivat noina vuosina muita enemmän, mikä johti
melko tasaiseen verotuksen jälkeiseen tulonjakoon. 1990-luvun alun
laman jälkeen tilanne muuttui. Yleinen tulotaso nousi merkittävästi vuoden 1995 jälkeen, mutta muutokset vaihtelevat ammatin, toimialan ja iän mukaan. Kuvion 2 käyrät osoittavat, että tuloissa ja
kulutusmenoissa on elinkaaren mukaisia yhtäläisyyksiä, mutta myös
pitkän aikavälin rakenteellisia muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi
työoloihin ja valtarakenteisiin. Nämä rakenteelliset muutokset, jotka
vaikuttavat pääoma- ja ansiotulojen jakautumiseen, voivat vaikuttaa
merkittävästi siihen, missä määrin varallisuuden kasvu ja väheneminen jakautuvat kotitalouksien kesken tai keskittyvät lähinnä tiettyihin
ikä- ja ammattiryhmiin. On huomattava, että ikä, jossa henkilökohtaisen talouden tasapaino muuttuu positiiviseksi (tulot > menot), pysyy
melko vakaana, mutta vaikka ylijäämä oli vuonna 1985 melko vähäinen ikäryhmässä 35–50, tilanne muuttui radikaalisti 1990-luvulla.
Kuvio 2.

Tasoitetut keskimääräiset nettotulot ja -menot iän
mukaan vuosina 1985, 1998 ja 2001 vuoden 1995
hinnoin, euroa
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Lähde: Perrels ja Sullström (2004)
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Tarkasteltaessa lähemmin reaalitulojen kasvua voidaan todeta, että
päivittäiselintarvikkeiden hankintamenot henkeä kohti eivät ole vuoden 1975 jälkeen kasvaneet juuri lainkaan. Sama havainto koskee
myös juomia. Vuodesta 1998 lähtien tämä kategoria on osoittanut
jälleen kasvua. Lisäksi hintavaikutukset ovat voineet aiheuttaa sen,
että elintarvikemenot ovat tuskin lainkaan kasvaneet, vaikka fyysiset määrät ovatkin lisääntyneet. Samaan tapaan luokkien sisäisten
kategorioiden rakenne on usein muuttunut. Valtaosa vuoden 1950
jälkeisestä menojen kasvusta on johtunut liikenteestä (autoistumisesta), asumisesta (suuremmat asunnot, kalliimmat neliöhinnat sekä
kotitalouksien koon pienentymisestä johtuvat mittakaavahaitat) sekä
“muusta”, johon kuuluvat vapaa-aika, puhtaus ja terveys sekä rahoituspalvelut.
Autonostosta aiheutuvat reaalimenot henkeä kohti ovat vähentyneet
vuodesta 1990. Auton käyttökulut (polttoaine mukaan lukien) henkeä kohti eivät ole pienentyneet. Vertailtaessa kulutustutkimuksista
saatuja tietoja autojen rekisteröintitietoihin näyttää siltä, että vuonna
2001 ostettiin enemmän autoja kuin vuonna 1998, mutta keskimääräinen yksikkökustannus oli pienempi, eli käytettyjen autojen osuus
kasvoi. Itse maahantuotujen (käytettyjen) autojen verotusta koskevat
muutokset ovat viime vuosina vahvistaneet tätä trendiä. Kun yksityinen autokanta muuttui 1990-luvulla vain vähän, niin sen jälkeen
autojen omistaminen on jälleen yleistynyt ja liikkuvuus vilkastunut
nopeasti. Samalla viestinnän (ICT) merkitys jatkaa nopeaa kasvuaan,
mikä viittaa arvostusrakenteen jatkuvaan muutokseen liikenteen ja
viestinnän alalla.
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Kuvio 3.

Kulutus henkeä kohti menoluokittain vuosina 1900-2001
vuoden 1995 hinnoin, euroa
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Lähde: Perrels ja Sullström (2004)

Kulutustrendien ekologinen kestävyys ei ole ongelmatonta. Muutamia näitä ongelmia kuvaavia indikaattoreita esitetään taulukossa 1.
Asumisen fyysinen energiankulutus henkeä kohti on lisääntynyt tasaisesti. Polttoaineen käyttö yksityisen liikenteen tarpeisiin sekä sen
aiheuttamat päästöt näyttivät tasaantuvan vuoteen 2000 mennessä.
Sen jälkeen polttoaineiden kulutus ja hiilidioksidipäästöt alkoivat
taas nousta autokannan kasvaessa samalla vauhdilla kuin ennen lamaa. Lisäksi energiatehokkaita yksityiskäyttöön tarkoitettuja autoja
suosivan trendin vahvistuminen laantui tai kääntyi jopa heikkeneväksi (ODYSSEE 2004). Myös yhdyskuntajätteen määrä kiloina henkeä
kohti kasvaa edelleen. Ottaen huomioon, että Suomen maataloustuotanto liittyy suureksi osaksi elintarvikkeiden kotimaiseen kulutukseen, meneillään oleva Itämeren rehevöityminen ja vesistöihin joutuvien typpi- sekä fosforipäästöjen vähenemisen pysähtyminen osoittaa, että elintarvikkeiden tuotanto- ja kulutusketjuissa tarvitaan yhä
merkittäviä teknisiä ja yhteiskunnallisia innovaatioita. Vasta viime
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aikoina on enemmän huomiota saanut osakseen kysymys elintarviketuotannon, elämäntapojen (erityisesti liikunnan ja kuntoilun) sekä
kansanterveyden välisistä yhteyksistä. Liikalihavuudesta on tullut
yleinen ilmiö, jolla on laajoja kustannusvaikutuksia.
Taulukko 1.

Kotitalouksien välittömiä ympäristökuormitusvaikutuksia kuvaavia indikaattoreita

Väestö Kotitalouksien Henkilöauton
(1000 sähkönomistus
henkeä) kulutus1
(kWh/hklö) (kpl/1000
asukasta)
1980
1990
2000
2003

4 902
4 986
5 176
5 219

1 764
3 129
3 663
4 074

250
389
412
436

Henkilöautojen
päästöt
(yhteensä)
NOx CO2
(tuhat (milj.
tonnia) tonnia)
53,2
4,1
69,4
6,7
40,5
6,4
34,2
6,8

YhdysLihavuus2
kuntajäte %
(kg/
väestöstä
asukas)
M N
510
622
630
..

15,1 17,0
19,8 19,6
21,5 19,5

1 Maatilat mukaan lukien
2 Poikkeavat vuodet: 1982, 1992 ja 2002
Lähde:
Tilastokeskus (väestö, sähkönkulutus, autonomistus)
VTT LIPASTO 2003 (henkilöautojen päästöt). http://lipasto.vtt.fi
Merilehto ym. (2004) (yhdyskuntajäte: vuosina 1980 ja 1990)
Roström ja Uggeldahl (2003) (yhdyskuntajäte vuonna 2000)
Kansanterveyslaitos (lihavuus). http://www.ktl.fi

9.4

Suomen kulutusskenaariot vuoteen 2030

Johdanto
KulMaKunta-yhteishankkeessa2, joka on osa ympäristöministeriön
rahoittamaa Ympäristöklusteri-tutkimusohjelmaa, pyritään määrittä
2 KulMaKunta-hanke toteutetaan toukokuun 2004 ja joulukuun 2005 välisenä aikana.
Sitä toteuttaa neljän laitoksen yhteenliittymä, johon kuuluvat Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus, Kuluttajatutkimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus ja
Tilastokeskus. Valmisteleva tutkimus tehtiin vuonna 2003 (Perrels ym. 2004).
Päätoimeksiantajana toimivan ympäristöministeriön sekä laitoksen omien panostusten
lisäksi hanketta rahoittaa myös kauppa- ja teollisuusministeriö.
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mään ja selvittämään kotitalouksien kulutuksen kestävän kehityksen
mahdollisuuksia sekä niiden laajuutta, ominaispiirteitä ja toteutettavuutta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään käyttäytymisen ja instituutioiden vaikutukset liittämällä mallinnustöitä tapaustutkimuksiin,
jotka perustuvat kulutustutkimuksien tuloksiin sekä kulutusinnovaatioita koskeviin sidosryhmien haastatteluihin.
Tutkimuksen päätavoitteena on hahmotella ja analysoida ekotehokkaan kulutuksen ja tuotannon malleja (esimerkkejä) suomalaisissa
elinympäristöissä. Simulointimalli palvelee toisaalta kulutusinnovaatioita koskevia tapaustutkimuksia ja toisaalta se hyödyntää tapaustutkimusten tuloksia sekä päätelmiä arvioitaessa politiikkavaihtoehtojen
todellista ekotehokkuutta. Maankäyttömallien, ajankäyttömallien ja
kulutusmallien välillä on linkkejä samoin kuin niitä on myös tämän
malliklusterin ja makrotaloudellisten mallien välillä. Malli on yhdistelmä, johon sisältyy sekä teknillis-taloudellisia että ekonometrisiä
osia.
Taloudellinen malli kuvaa kotitalouden kulutuksen kehitystä sekä
rahan- että ajankäytön kannalta. Kulutusmalli liittyy myös panostuotosmalliin, jota on laajennettu päästöjä kuvaavilla osamatriiseilla.
Malli sisältää myös tietoja yhteiskunnallis-taloudellisesta ja väestöskenaariosta. Talousmalli on samantapainen kuin Itävallassa kehitetty kestävän kulutuksen malli (Kletzan ym. 2002).
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Taulukko 2.

Perusuran kehitys vuosina 2005–2030

Perusuran kehitysluvut

2005

2010

2015

2020

2030

Tuottavuus
(kasvu/vuosi), %
2,15
2,10
2,10
2,10
2,00
BKT:n kasvu, %
2,15
3,10
2,27
2,06
1,46
Nettopalkan kasvu, %
2,15
2,23
2,22
2,20
1,92
Työllisten lukumäärä 2 370 008 2 488 533 2 508 788 2 504 164 2 374 003
Työllistyvän väestön
osuus työssä*,%
Työllisiä per
kotitalous, %

90

95

99

102

102

98,34

98,75

95,03

91,39

84,48

*) Oletetaan, että 75 % väestöstä ikäryhmässä 18–65 on normaalisti työmarkkinoiden
käytettävissä eli edustaa työllistyvää väestöä. Lisäksi oletetaan, että tulevaisuudessa
enintään 20 % ikäryhmästä 65–70 jatkaa työssä, siksi taulukossa prosenttiluku nousee yli
100 %:n.

Skenaarioiden kuvaukset
Perusura
Tutkimuksen yhteydessä kehitetään kulutuksen perusuraskenaario,
jossa käytetään samoja keskeisiä makrotalouden oletuksia kuin ilmastostrategian päivittämisessä käytetyissä skenaarioissa (Maa- ja
metsätalousministeriö 2005). Samaa perusuraa käytetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevassa konsortiotutkimuksessa (FINADAPT) (Carter ym. 2005). Suomen väestömuutoksilla on
varsin huomattavia taloudellisia seurauksia. Näihin muutoksiin kuuluu asteittainen muutos väestömäärän hitaasta kasvusta sen hitaaseen
vähenemiseen samalla, kun työikäinen väestö pienenee aikaisemmin
kuin koko väestö. Tilannetta voidaan jossain määrin korjata sillä, että
osa 65–70-vuotiaasta väestöstä jatkaa työelämässä. Talouden sektorirakenteen muuttumisen oletetaan jatkuvan samaan tapaan kuin se on
muuttunut vuodesta 1995, eli teollisuustuotannosta ollaan siirtymässä palveluihin. Työn tuottavuus kasvaa kuitenkin paljon hitaammin
palvelusektorilla kuin teollisuudessa. Siksi vuotuinen tuottavuuden
kasvu hidastuu vähitellen. Tämä on aiheuttanut huolta eläkejärjestelmän ja yleensä julkisten hyvinvointipalvelujen taloudellisesta kestävyydestä. Kulutussimulaatioihin ei – toistaiseksi – kuulu julkisten
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hyvinvointipalvelujen hinnoittelun tai saatavuuden muutosta. Näin
ollen yleinen trendi on, että BKT:n kasvu hidastuu nopeammin kuin
BKT:n kasvu henkeä kohti. Keskeiset tulokset on esitetty taulukossa
2. Fossiilisten polttoaineiden kallistumisesta ja kuljetushintojen noususta johtuvat ympäristöpolitiikan aiheuttamat kustannukset on otettu jossain määrin huomioon kulutussimulaatiomallin pohjana olevassa hintaskenaariossa. Ilmastonmuutoksen mahdollisten seurausten ei
oleteta vaikuttavan kulutukseen hintojen eikä tarjonnan muodossa
ennen vuotta 2030, joten niitä ei ole otettu simulaatioissa huomioon.
Kotitalouksien kulutuksen suorat ja välilliset ympäristövaikutukset
kohdentuvat kolmeen kuluttamisen luokkaan:
- elintarvikkeet (typpi- ja fosforipäästöt, keskimääräinen energiaintensiteetti, kasvihuonekaasupäästöt)
- asuminen (suuri materiaalinkäyttö, energiankäyttö (lämmitys),
kasvihuonekaasupäästöt)
- liikenne (suuri materiaalinkäyttö, vaatii paljon energiaa, hyvin
riippuvainen öljystä, kasvihuonekaasupäästöt).
Simulaatioita, joissa asuntokannan kehitystä tarkastellaan talotyypin,
sijainnin (maakunta ja kuntamuoto) sekä perhetyypin (perheenjäsenten lukumäärä) mukaan3, on tehty ottaen huomioon Suomen väestömuutokset sekä asumisen ja liikenteen ensisijainen merkitys kotitalouksien aiheuttamassa ympäristön kuormituksessa. Näiden simulaatioiden lähtökohtana olivat Tilastokeskuksen uusimmat alueelliset
väestöennusteet vuoteen 2040 saakka. Taulukossa 3 on yhteenveto
muutoksista vuosina 2000–2030.

3 Mallin tulokset edustavat asuttuja asuntoja. Makrotasolla tämä on käytännössä sama
kuin kotitalouksien lukumäärä. Asuntokantaa koskevien simulaatioiden toteuttamisen
työryhmän määritelmien mukaisesti teki Markku Lankinen.
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Taulukko 3.

Kotitalouksien määrän kehitys kuntamuodon,
kotitalouden koon ja asuntotyypin mukaan vuosina
2000–2030

Kotitalouksien lukumäärä aluettain
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Muutos
%

Pääkeskukset

890 149 939311 984330 1028985 1064673 1080054 1092065

23

Kehyskunnat

654193 711716 767040 821016 869641 896892 916440

40

Erilliset kaupungit 209526 214215 219238 224933 229751 230821 230700

10

Muut (maaseudun)
kunnat
583376 594508 605288 617498 628920 627483 622947

7

Kotitalouksien lukumäärä kotitalouksien jäsenmäärän ja asuntotyypin mukaan
1 hengen
kotitalous
– Pientalo

319633 349693 377307 405385 431503 443676 451750

41

– Kytketty talo

113460 127698 141885 156925 171546 179112 185215

63

– Kerrostalo

417273 464792 510622 561132 607290 626921 642411

54

2 hengen
kotitalous
– Pientalo

296267 314632 337002 355318 369106 372668 374637

26

– Kytketty talo

101054 110984 122799 133749 143233 147115 150433

49

– Kerrostalo

330180 363059 399255 435423 466107 475670 484420

47

3 hengen
kotitalous
– Pientalo

134175 127525 119630 109860 100100 96086

92623

-31

– Kytketty talo

44854 44185 42945 40853

36816

-18

– Kerrostalo

135663 133610 129151 122529 114833 111714 108526

-20

Väh. 4 hengen
kotitalous
– Pientalo

185053 171163 155322 141061 129975 126488 122044

-34

– Kytketty talo

59975 57614 54367 51261

47476

-21

– Kerrostalo

162812 157054 148656 140276 133164 131359 127875

-21

38451

48859

37590

48422

Pääkeskukset: maakunnan suurin kaupunki
Kehyskunnat: suurta kaupunkia ympäröivät kunnat, jotka kuuluvat keskuskaupungin
työssäkäyntialueeseen
Erilliset kaupungit: muut kaupungit samassa maakunnassa
Muut kunnat: maaseudun kunnat (alhainen tiheys)

Taulukko 3 osoittaa selvästi, että suburbanisaatiosta erityisesti suurten
kaupunkikeskusten työssäkäyntialueen ympäristökuntiin on tulossa
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vallitseva trendi. Tämä vaikeuttaa liikennejärjestelmän kehittämistä
kestävämmälle pohjalle. Sikäli kun suburbanisaatio johtaa suhteellisen väljiin asuinyhteisöjen tilarakenteisiin, se merkitsee myös henkeä kohti tarvittavan julkisen infrastruktuurin ja toteuttamiskelpoisen
kaukolämpöjärjestelmän alhaista ekotehokkuutta. Kun asuntokanta
luokitellaan ottaen samanaikaisesti huomioon sekä asunto- että asukastyyppi, väestörakenteen dramaattinen muutos näkyy selvästi. Itse
asiassa suburbanisaatio koskee tulevaisuudessa huomattavasti vähäisemmässä määrin tyypillisiä lapsiperheitä, jotka muuttavat pois
kaupungista, ja huomattavasti enemmän muun muassa kaupunkilaispariskuntia (iästä riippumatta) ja myös eläkeläisiä, jotka muuttavat
pienemmiltä paikkakunnilta suurempiin. Esimerkkejä tästä on taulukossa 4, jossa kotitaloudet jaotellaan samojen vaiheiden mukaan, joita on käytetty KulMaKunta-tutkimuksessa ja joista jokainen edustaa
joko pieneneviä tai kasvavia ryhmiä.

Taulukko 4.

Kotitalouksien lukumäärien muutos vuodesta 2000
vuoteen 2030, indeksi (2000) = 100)

Kotitalouden
ikäryhmä ja rakenne Pääkeskus Kehyskunnat Muut kaupungit Maaseutu
20–54 Lapseton
121
140
114
112
20–54 Lapsiperhe
72
90
62
59
55–64 Lapseton
108
131
102
94
55–64 Lapsiperhe
103
98
87
52
65+
193
232
183
163

Tulokset ja havaitut trendit
Kuluttajien reaaliset kokonaismenot kasvavat 70 prosenttia vuosina
2005–2030. Väestörakenteen muutosten vuoksi lapsiperheen perinteinen asema ostovoimaltaan suurimpana yksikkönä on ilmeisesti
muuttumassa. Kuviossa 4 esitetään reaalimenojen muutokset. Vuosiluvun jälkeen sulkeissa oleva luku kertoo menojen kokonaismäärän
miljardeina euroina (vuoden 1995 hinnoin laskettuna). Lapsettomat
kotitaloudet ikäryhmässä 20–54 edustavat määrällisesti suurinta ostovoimaa vuonna 2030. Lapsiperheiden taloudellinen mer
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Kuvio 4.

Kotitalouksien kulutusmenojen jakauma vuosina 2005 ja
2030, prosenttia
2005 (79 mrd.euroa vuoden 1995 hinnoin)
14 %
PERHEET 55-64

15 %
ELÄIKELÄISET

30 %
LAPSETTOMAT
PERHEET 20-54

41 %
LAPSIPERHEET
20-54

2030 (134 mrd. euroa vuoden 1995 hinnoin)
13 %
PERHEET 55-64
25 %
ELÄIKELÄISET

32 %
LAPSETTOMAT
PERHEET 20-54

30 %
LAPSIPERHEET
20-54
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Vaikka kulutustrendit ovat melko samanlaisia kaikissa ryhmissä,
muutosten suuruusluokat vaihtelevat kotitaloustyypeittäin. Taulukossa 5 on esitetty kolmen kotitaloustyypin budjettien jakautumien
muutokset laskettuina kunkin tyypin keskimääräisen kotitalouden
mukaan. Kuviot koskevat siis mikrotason muutoksia, mutta on muistettava, että kaikki budjetit kasvavat. Elintarvikkeiden budjettiosuus
pienenee tutun Engelin käyrän mukaisesti, mutta myös siksi, että
elintarvikkeiden reaalihintojen kehitys on jäänyt jälkeen yleisestä
hintakehityksestä. Toisaalta elintarvikkeidenkin luokassa ravintolakulutuksen budjettiosuus kasvaa huomattavasti. Asumiskustannusten
kasvun pitäisi jäädä vuoden 2020 jälkeen keskimääräistä hintakehitystä hitaammaksi, kun paineet asuntomarkkinoilla vähenevät. Yksittäiset vaihtelut alueittain ja asuntotyypeittäin voivat kuitenkin olla
suuria. Lehtinen ym. (2005) päätyvät jonkin verran poikkeaviin tuloksiin, jotka viittaavat asuntomarkkinoiden pysyvämpään kireyteen.
Liikenteen budjettiosuus kasvaa. Tämä voi johtua osittain polttoaineen reaalihintojen noususta ja osittain yksityisautojen omistuksen
yleistymisestä, joten julkisessa liikenteessä saavutetut säästöt eivät
riitä täysin tasoittamaan henkilöautojen käytön lisäkustannuksia. Autojen hankintaan käytetty rahamäärä kasvaa merkittävästi useimmissa
ryhmissä. Kasvua vauhdittaa sekä (usean) auton omistamisen yleistymisen entisestään että suurempi kustannus ostotapahtumaa kohti.
Vapaa-ajan menojen osalta eläkeläisten kulutus vähenee suhteessa
enemmän kuin muissa ryhmissä muun muassa siksi, että ikääntyneempien henkilöiden osuus tästä ryhmästä kasvaa. On huomattava,
että muiden kuin eläkeläisten suuriin vapaa-ajan laitteisiin käyttämä
budjettiosuus kasvaa. Ilmeisesti heidän vapaa-ajan kulutuksensa rakenne muuttuu niin, että painopiste siirtyy vapaa-ajan palveluista itse
käytettäviin entistä näyttävämpiin tavaroihin. Matkailun kasvu jatkuu
toisaalta huomattavana kaikissa ryhmissä merkkinä sekä sen budjettiosuuden että kotitalouden kokonaisbudjetin kasvusta. Hintavaikutukset ja mahdollisesti jossain määrin markkinoiden kyllästyminen
selittävät kotitalouskonehankintojen kasvun hidastumista. Terveydenhoidon ja puhtauden budjettiosuudet kasvavat kaikissa ryhmissä. On kuitenkin huomattava, että tässä kulutusluokassa suhteellisen
suuri osuus rahoitetaan julkisin varoin, ja tämän rahoitusrakenteen
oletetaan jatkuvan simulaatiojakson ajan. Kulutustutkimusten tarjoa-
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mat tiedot, joihin tämä tutkimus perustuu, ovat liian suppeita, jotta
niiden perusteella voitaisiin tehdä kattavia päätelmiä.
On muistettava, että työurallaan pitkälle edenneiden tai sen päättäneiden ja suurituloisten ihmisten suurempi osuus lisää vapaaehtoista
säästämisalttiutta simulaatiojakson aikana. Lisäksi myös rahoitus- ja
vakuutuspalvelumenot kasvavat enemmän kuin koko budjetti. Tämän
säästöjä kasvattavan kehityksen vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä oleviin budjetteihin simulaatiojakson myöhemmissä vaiheissa
ei ole analysoitu. Se osoittaa kuitenkin, että kompensaatiovaikutuksille on jonkin verran mahdollisuuksia, jos julkisten budjettien lisäsäästöt vaikuttavat peruseläkkeisiin ja tuettujen terveys- sekä sosiaalipalvelujen hinnoitteluun.
Taulukko 5.

Budjettiosuuksien muutokset vuodesta 2005 vuoteen
2030, prosenttia

Elintarvikkeet, ravintolat
Vaatteet, jalkineet
Asuminen
Liikenne
Media, tietoliikenne
Vapaa-aika
Terveys, puhtaus
Matkailu
Rahoitus, vakuutus, muut
Autot
Kodinkoneet
Suuret vapaa-ajan välineet
Kalusteet

Eläkeläiset

Lapsiperheet

Lapsettomat

-6,0
0,2
-6,1
4,8
7,7

20–54
-4,6
1,2
-11,4
8,6
7,8

20–54
-4,0
1,7
-10,5
7,1
7,0

-5,2
8,4
18,1
20,1
33,4
-24,9
16,0
-20,2

-4,5
9,4
15,3
18,9
28,1
-21,7
5,7
-15,9

-9,0
8,4
20,8
37,6
46,3
-17,8
-3,0
-9,8

Perusuraskenaarion talousnäkymien ja väestön alueellisen kehityksen mukaan autokanta kasvaa jyrkästi, mahdollisesti jopa yli kolmeen miljoonaan yksityiseen henkilöautoon vuonna 2030 (kuvio
5). Siihen mennessä useamman kuin yhden auton omistamisesta on
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tullut yleinen ilmiö. Kaupunkialueilla asuminen ei enää näytä vähentävän kiinnostusta auton omistamiseen siinä määrin kuin ennen.
Tämä ei merkitse sitä, ettei vaihtoehtoisten liikennevälineiden käytettävyydellä sekä kodin, työpaikan ja palvelujen sijainnilla olisi enää
merkitystä. Jotta oman auton omistamisen ja käytön yleistymistä kuitenkin voitaisiin hidastaa, on kehitettävä sellainen toimintalinjausten
yhdistelmä, jossa alue- ja infrastruktuurisuunnitelmat sekä liikenteen
kustannukset on tarkkaan mietitty.
Kuvio 5. Autokannan kehitys vuosina 1998–2030
%

110

90

70

50

10

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

30

Autot/kotitaloudet

% Kotitalouksista, joilla on vähintään 1 auto

% Kotitalouksista, joilla on 2 tai enemmän autoa

Se miten auton omistamisen yleistyminen vaikuttaa liikennepäästöihin, riippuu henkilöautolla ajettujen vuotuisten kilometrien määrän
kehityksestä ja keskivertoauton polttoaineen kulutustehokkuudesta
(sekä polttoainetyypistä). Vaihtoehtoisia polttoaineita ei ole vielä
otettu huomioon, mutta on syytä tiedostaa, että niiden merkittävää tuloa Euroopan markkinoille vuosina 2020–2030 pidetään hyvin mahdollisena (Fulton 2004, IEA 2004). Yhtä useamman auton omistuksen yleistyessä autoa kohti vuodessa ajettava keskimääräinen matka
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todennäköisesti lyhenee. Tämä on otettu jossain määrin huomioon.
Jos kuitenkin nykyiset energiatehokkuustrendit jatkuvat (ODYSSEE,
2004) uusien autosukupolvien tullessa markkinoille, yksityisen autokannan hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä tuskin vakiintuu vuotta
2000 edeltävälle tasolle (kuvio 6). Vertailun vuoksi kuvioon on lisätty myös päästöjen kehitys sellaisena, joksi se muodostuisi, mikäli
Euroopan komission ja autoteollisuuden (ACEA) välinen sopimus
toteutuisi täydellisesti.
Kuvio 6. Autokanta, liikennesuorite ja autokannan päästöt
vuosina 1998–2030, indeksi (1998)=100
Ind.
200
Autokanta

180
160

NOx päästöt

140
120

N2O päästöt

100
CO2 päästöt

80
60

CO2 päästöt ACEA

40
20

Liikennesuorite

0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Asuntojen lukumäärän kasvua ja niiden sijaintia kuntamuodoittain
käsiteltiin edellisessä luvussa. Kestävän kulutuksen kannalta merkittävää on myös asuntokohtainen pinta-ala ja sen jakautuminen asuntotyypin mukaan. Yksi helposti hämmentävistä käsitteistä on ajatus,
että asuntojen koko kasvaa kaiken aikaa. Tulevaisuuden trendit saattavat näyttää hieman erilaisilta kuin aiempien kokemusten perusteella
voisi päätellä. Kotitalouksien kaikkien eri tyyppien asuntojen keski274
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määräinen pinta-ala kasvaa (taulukko 6). Väestörakenteen muutosten
vuoksi ei kuitenkaan ole kovin todennäköistä, että kaikkien asuntojen
keskimääräinen pinta-ala kasvaisi merkittävästi. Lapsettomat pariskunnat ja yksin asuvat ihmiset ostavat keskimäärin pienempiä asuntoja erityisesti, jos asunto on rivi-, pari- tai omakotitalossa. Tämän
asuntojen kokoon liittyvän havainnon odotetaan alkavan vaikuttaa
myös uusien asuntojen tuotantoon. Meneillään olevassa tutkimuksessa ei ole kyetty selvittämään, missä määrin kysynnän ja tarjonnan
yhteensopimattomuus voi johtaa yhä suurempien asuntojen rakentamiseen. Vaikka asuntojen yleinen keskipinta-ala ei juuri kasva, pintaala henkeä kohti kasvaa, koska kotitalouksien keskimääräinen koko
pienenee.
Taulukko 6.

2005
2010
2015
2020
2030

Asuntojen keskimääräinen pinta-ala
kotitaloustyypeittäin, m2

20–54
20–54
55–64
55–64
65+
Koko väestö Lapseton Lapsiperhe Lapseton Lapsiperhe
87,15
67,94
112,34
91,79
128,44
77,88
87,33
68,89
113,31
93,20
129,71
78,79
87,13
69,91
114,35
94,21
130,40
79,73
87,30
71,00
115,46
95,29
131,15
80,75
88,93
73,53
118,06
97,80
133,09
83,21

Haasteet
Johdanto
Jotta kulutuksesta aiheutuvan ympäristökuormituksen määrä pysyisi
vuoden 2005 tasolla, keskimääräisen ekotehokkuuden tulisi parantua noin 40 prosenttia. Tällaisen keskimääräisen luvun esittäminen
on kuitenkin varsin hyödytöntä. Monien ympäristöongelmien osalta
nykyiset luvut ovat jo liian korkeita, kuten typpi- (N), fosfori- (P) ja
kasvihuonekaasupäästöt (GHG). Typen ja fosforin osalta meidän on
ehkä vuoteen 2030 mennessä otettava kertoimeksi 4 ja kasvihuonekaasupäästöjen osalta vähintään 3.
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Autojen katalysaattorit ovat vähentäneet (ja vähentävät edelleen) liikenteen typpipäästöjä erittäin merkittävästi. Viimeaikaiset arviot Itämeren (mukaan lukien Suomen lähivedet) ja Suomen jokien suistoalueiden tilasta (Pitkänen 2004, Ympäristöministeriö 2005) viittaavat
tarpeeseen vähentää päästöjä edelleen huomattavasti. Tämä tapahtuu
todennäköisesti muuttamalla radikaalisti maatalouden ravinnetaloutta esimerkiksi vähentämällä lannoitteiden käyttöä, muuttamalla
ruokintakäytäntöjä ja siirtymällä nykyistä integroidumpaan (esimerkiksi maidon- ja viljantuotantotilat) luomumaatalouteen (AESOPUS
2004). Kulutuksen kannalta tämä vaikuttaa todennäköisesti hinnoitteluun ja tarpeeseen siirtyä entistä eklektisempään ja valikoivampaan
lähestymistapaan hankittaessa eri tuotteita kuten esimerkiksi lihaa.
Ruokailutottumusten muutoksista voi koitua myös kansanterveydellisiä etuja kuten liikalihavuuden väheneminen. Ruoan valinnan lisäksi autojen käytön kasvaminen saattaa lisätä lihavuuden esiintymistä
(Hinde ja Dickson 2005). Tämä on lisäsyy, päästöjen vähentämisen
lisäksi, miksi auton käytön hillitseminen voi tuoda nettoetuja.
KulMaKunta-tutkimuksessa kulutus pyritään liittämään myös alueelliseen järjestelmään. Taustatutkimukset (Perrels 2005) ja alustavat
simulaatiot viittaavat siihen, että yhteydet ovat monimutkaisia, ja yksinkertaistettuja päätelmiä suurista korrelaatioista kaupungistumisen
ja ekotehokkuuden välillä on pyrittävä välttämään. Tämä liittyy myös
‘kulutusvälineiden’ käsitteeseen, jota sivuttiin luvussa 9.2.
Asuinpaikan, asuinalueen ja kulutuksen monimutkaiset vuorovaikutussuhteet
KulMaKunta-tutkimuksen tapaustutkimusosassa monet siihen osallistuneista kotitalouksista, jotka olivat muuttaneet pois kaupungista,
ilmoittivat, että pienen kunnan vähemmän kulutusta suosivat ajanviettotavat olivat muuttaneet kotitalouksien lasten käyttäytymistä siitä, mitä se oli ollut ennen suuremmassa kaupungissa. Lasten oletettu
vähentynyt tarve ostaa uusia tavaroita tai palveluja näkyi perheiden
haastatteluista laadituissa deskriptiivisissä tilastoissa. Tämä ilmiö
on yhteneväinen niiden tulosten kanssa, joita on saatu muista asuinalue- ja asukastyyppien vuorovaikutusta koskevista tutkimuksista.
Esimerkiksi Van Wee ym. (2002) osoittaa, että tietyn infrastruktuurin
tarjoaminen vaikuttaa jossain määrin siihen, minkä liikennemuodon
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ihmiset valitsevat, mutta aivan samoin ihmistyyppi, joka valitsee tietyn liikennemuodon piirissä olevan asuinalueen, on sekin osoitus selektiivisyydestä. Schwanen (2004) raportoi ostoksiin käytetystä ajasta, että Alankomaiden kaupunkien (keskusta)ympäristöt näyttävät
houkuttelevan lisäämään ostoksiin käytettyä aikaa. Høyer ja Holden
(2003) viittaavat myös monimutkaisempiin suhteisiin kaupunkiympäristön ja ekotehokkuuden välillä erityisesti kestävän kulutuksen
näkökulmasta.
Tavanomaisten piirteiden, kuten tulot, työaika, sukupuoli, ikä, koulutustaso, kotitalouden koko ja kaupungistumisaste, lisäksi huomioon otettiin joitakin keinotekoisia ‘tyypittelyyn’ liittyviä muuttujia.
Toimintoja koskeva suuri yksityiskohtien määrä mahdollistaa vastaajatyyppien tarkan määrittelyn sen mukaan, millaisista toiminnoista
he ovat kiinnostuneita. Tässä erotettiin vapaa-ajan viettotavan perusteella seuraavat tyypit: ‘urheilutyyppi’, ’kulttuurityyppi’, ‘harrastetyyppi’, ‘sosiaalisesti aktiivinen tyyppi’ ja ‘matalan profiilin eli
vetäytyvä tyyppi’. Ensimmäiset neljä tyyppiä tarkoittavat, että vastaajat sijoittuivat varsin korkealle kysyttäessä osallistumistiheyttä
kyseiseen luokkaan kuuluviin tapahtumiin sekä osallistumiskertojen
että vaihtelevuuden kannalta. Matalan profiilin tyyppi ei sijoitu melko korkealle eikä korkealle missään kategoriassa. Tätä ei ole tulkittava niin, että matalan profiilin tyypit eivät osallistuisi juuri lainkaan
mihinkään kyseisistä tapahtumista, vaan että matalan profiilin tyypit
voivat osallistua niihin, mutta vain kohtuullisessa määrin. Myöhemmin analyysin tulokset viittasivat profiloitumattomien vastaajien hieman keskimääräistä suurempaan työtuntien määrään, mutta muuten
tämän tyyppinen henkilö olisi hieman vetäytyvämpi (enemmän kotona viihtyvä) kuin muut. Sosiaalisesti aktiivisten tyyppien luokka
on melko pieni eikä sitä siksi otettu regressioanalyysissä tarkemmin
huomioon. Urheilutyyppi ja kulttuurityyppi korreloivat selvästi keskimääräistä korkeamman kokonaismatkustusajan kanssa, myös sen
jälkeen, kun muut muuttujat on otettu huomioon. Profiloimattomien
(vetäytyvien) ryhmä ja vähäisemmässä määrin harrasteryhmä (jonka
toiminta tapahtuu osittain muita enemmän kotona) sijoittuvat matkaajassa keskiarvon alapuolelle myös sen jälkeen, kun muut muuttujat
kuten tulotaso ja ikä on otettu huomioon. Murto-osa vastaajista täytti
useamman kuin yhden tyypillisen vapaa-ajankäyttömallin mukaiset
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perusteet, kuten muutamat vahvasti sekä urheiluun että kulttuuriin
suuntautuneet henkilöt.
Taulukossa 7 on vapaa-ajan toimintojen mukaiset profiilit kuntamuodoittain jaoteltuina mikrotietokannan mukaan (vuosilta 1999/2000).
Sosiaalisesti aktiivisia lukuun ottamatta kaupunkilaisuus vähenee
sitä mukaa kuin ihmisten vahva profiloituminen ainakin yhteen luokkaan heikkenee, ja samalla niin kutsuttuihin vetäytyviin luokiteltujen
ihmisten osuus kasvaa, kun kaupunkilaisuus vähenee. Ikärakenne,
tulotaso ja muut sellaiset tekijät vaikuttavat tähän vain hieman, joten kaupunkilaisuudella sinänsä on vaikutusta. Simulaatiomallissa
vapaa-ajan toimintoprofiilien kehittyminen on endogenisoitu logitmallien perusteella.
Taulukko 7.

Kaupunki *
Taajama *
Maaseutu *

Vapaa-ajan käyttäytymisprofiilit ja asuinpaikka,
prosenttia
Vetäytyvä
55
66
69

Harraste
26
22
18

Kulttuuri
21
9
7

Urheilu
11
9
6

Sosiaalinen
6
6
9

*) Osia tarkastellaan riveittäin. Jotkut vastaajista kuuluvat yhtä useampaan
ajankäyttöprofiiliin, joten summa riveittäin ei ole tasan 100 %.

Kuviossa 7 on yleiskatsaus keskimääräisessä kokonaismatkustusajassa ja työmatka-ajoissa tapahtuneista muutoksista muuttujittain
tarkasteltuna, soveltaen matka-aika-arviomalleja. Keskimääräinen
päivittäinen matka-aika ylittää hieman 68 minuuttia. Kuviossa 7 näkyvät poikkeamat tästä viitetasosta (jota edustaa kuvion nollalinja).
Kuviosta 7 voidaan esimerkiksi päätellä, että kahden auton omistaminen (yhden sijaan) lisää päivittäistä henkilökohtaista matkustusaikaa
noin 6 minuutilla (~9 %), kun taas auton omistamattomuus lyhentää
matkustusaikaa 5 minuutilla.
Kuviosta 7 voidaan myös johtaa päätelmä, että asuminen kaupungissa sinänsä vastaa edellä mainittua keskimääräistä matkustusaikaa (ja
matkaa). Asuminen kaupungin ulkopuolella voi lisätä matkustusta.
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Kuvio 7.

Eräiden muuttujien poikkeamien vaikutukset aikaan,
joka käytetään työmatkoihin ja kaikkiin matkoihin, ero
keskimääräiseen matka-aikaan, minuuttia/päivä

10
koti-työ matkat

kaikki matkat

5

0

-5

-10

wage rate +15%

part time

Dsp=0

Dsp=1

Durbcore=1

Durbfrin=1

Dcouside=1

no car

2 car

kop_typ=1

kop_typ=0

-15

Kop_typ = vapaa-ajan käyttäytyminen (0=aktiivinen, 1=ei-aktiivinen (vetäytyvä)
Car = henkilöauton omistus (no = ei autoa, 2 = 2 autoa)
Dcouside = maaseudun asukas (1=kyllä, 0=ei)
Durbfrin = kaupungin ympäristöalueiden asukas (1=kyllä, 0=ei)
Durbcore = (kanta)kaupungin asukas (1=kyllä, 0=ei)
Dsp = sukupuoli (1=mies, 0=nainen)
Part time = puolet keskimääräisestä kokopäiväisestä työajasta
Wage rate+15% = oman (tunti)palkan kasvu 15 prosentilla
Lähde: Perrels (2005).

Kaupungeissa asuminen suosii kuitenkin jonkin verran enemmän
julkisen liikenteen ja muiden kuin motorisoitujen kuljetusmuotojen käyttöä, mikä vähentää kaupunkilaisen keskimääräisiä päästöjä
matkustuskilometriä kohti. Kaupunkilaisuuden suoran vaikutuksen4
ja asuinpaikan vaikutuksen lisäksi matkustukseen vaikuttavat välillisesti myös vapaa-ajanviettoprofiilit. Asuminen kaupungissa korreloi
4 Kaupunkilaisuuteen kuuluvat alueellisen rakenteen vaikutuksen lisäksi myös kaupungin
funktionaalisuuden vaikutukset laajemmassa kaupunkihierarkiajärjestelmässä (ks. Perrels
2005 ja siinä mainitut lähteet).
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sellaisten vapaa-ajanviettoprofiilien kanssa, jotka aiheuttavat enemmän matkustusta. Vuoteen 2030 ulottuvista simulaatioista ilmeni
myös, että muut sosioekonomiset tekijät vaikuttavat vapaa-ajankäyttöprofiileihin, joihin liittyy edellä kuvattuja keskimääräisiä matkustusaikoja. Kaiken kaikkiaan voidaan havaita useita sellaisia tekijöitä,
jotka kumoavat alkuperäistä kaupunkilaisuuden matkustuksen ekotehokkuutta suosivaa vaikutusta. Siksi alue- ja liikennesuunnittelu
tulisi koordinoida huolellisesti, jotta ne tukisivat kestävää kehitystä. Taustatutkimuksen tulokset osoittavat myös, että (paikallisissa)
aluetaloudellisissa linjauksissa on otettava huomioon ajankäytölliset
näkökohdat (tarpeiden ja rajojen selvittämiseksi) sekä edistettävä
erilaisia paikallisia palveluja, mikä antaa kuluttajille mahdollisuuden
toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
KulMaKunta-tutkimuksessa näihin haasteisiin pyritään vastaamaan
seuraavien kolmen skenaarion avulla:
- kestävä kylämäinen asuminen (etätyö, kotitaloustöiden ulkoistaminen yhdessä paikallisen työllisyyden tukemiseksi, kansalaistoiminnan tukeminen)
- seniori- ja palveluasuminen (kerrostaloasuntoja, joihin kuuluu lisäpalveluja vanhuksille ja jotka sijaitsevat hyvien yhteyksien varrella ja palvelujen lähellä, esim. henkilöautojen yhteiskäyttö)
- urbaani-pientaloalueet (pyritään yhdistämään tiheyden ja läheisyyden tuomat ekotehokkuusedut riittävään omaan elintilaan ja
ajatukseen “punaisesta tuvasta ja perunamaasta”).
Ensimmäisen vaihtoehdon tarkoituksena on vähentää kaupungin
lähialueille muuttamisen aiheuttamia kestävän kehityksen vastaisia
vaikutuksia. Etätyön suosimisen ja riittävien paikallisten palvelujen tarjoamisen tavoitteena on vähentää matkustusta ja yhtä useamman auton omistamisen yleistymistä samalla, kun kyseiset taajamat
voivat säilyttää paremmin monimuotoisuutensa ja taloudellisen
elinvoimaisuutensa. Samalla pyritään myös suosimaan vähän energiaa kuluttavia asuntoja (esimerkiksi lämpöpumppujen käyttö perinteisen sähkölämmityksen sijasta).
Kaksi muuta skenaariota merkitsevät muutoksia rakennuskannan
kehityksessä. Seniorikansalaisille tarkoitettujen palveluasuntojen
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määrä voi kasvaa vuoteen 2030 mennessä 85 000:een. Ne sijaitsevat
enimmäkseen pienissä ja suurissa kaupungeissa ja myös pienehköissä paikalliskeskuksissa. Tämä vähentäisi merkittävästi pientalojen
ja pari- sekä rivitalojen rakentamista. Se puolestaan vähentäisi lämmitysenergiakustannuksia (vähemmän neliöitä, joita lämmitettäisiin
tehokkaammin) ja tuottaisi säästöjä julkisen infrastruktuurin käytön
tehostuessa. Urbaani pientalo-skenaario merkitsee, että vuoteen 2030
mennessä yli 100 000 pientaloa ja pari- tai rivitaloa rakennettaisiin
kaupunkeihin eikä niitä ympäröivän työssäkäyntialueen kuntiin.
Tämä parantaisi ekotehokkuutta samaan tapaan kuin edellä seniorikansalaisten palvelutaloskenaariossa. Lisäksi molemmat skenaariot
yhdessä, edellyttäen, että alue- ja liikennesuunnittelu on hyvin tasapainotettu, hidastavat odotettavasti yhtä useamman auton omistuksen
lisääntymistä (ja osittain ikäihmisten auton omistusta). Vuoteen 2030
mennessä tämä voisi vähentää autokannan kasvua 120 000–150 000
autolla (toisin sanoen vuonna 2030 autoja olisi hieman yli 2,9 miljoonaa eikä reilusti yli 3 miljoonaa).
Kuluttajien reaktiot ehdotettuihin toimintalinjauksiin ovat epävarmoja, ja lisäksi on otettava huomioon myös niiden vaikutukset julkiseen talouteen. Merkittävät supistukset energian käytössä ja autojen
hankintamenoissa merkitsevät, muiden seikkojen pysyessä muuttumattomina, että verotulot vähenevät. Joidenkin uudistusehdotusten
toteuttaminen voi myös edellyttää tukea, ainakin niiden käynnistysvaiheessa. Julkisen liikenteen lisääntyminen vaatii käytännössä varmasti julkisen rahoituksen lisäämistä. Tätä mahdollista epätasapainoa
voi luonnollisesti osittain lievittää nostamalla energiaveroja ja muista
ympäristöä vahingoittavista tuotteista perittäviä veroja.

9.5

Johtopäätökset

Kestävä kulutus merkitsee haasteita sekä poliittiselle päätöksenteolle
että yhteiskunnallis-taloudelliselle tutkimukselle ja teorian kehittämiselle. Käsitteellisten läpimurtojen, valtavirran mallinnusmenetelmien kanssa toteutettujen metodologisten synteesien ja laajennettujen
talouspoliittisten tavoitetilojen, elämänlaatu mukaan lukien, voidaan
odottaa aikanaan tukevan huomattavasti aidon tasapainoista edistystä
kohti kestävää kehitystä.
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Kestävää kulutusta Suomessa koskevat haasteet johtuvat väestörakenteen muutoksista (“harmaantuvasta” yhteiskunnasta), meneillään
olevasta ostovoiman kasvusta (noin 70 % vuoteen 2030 mennessä),
kriittisistä valinnoista trendiä seuraavien ja ohjaavien aluepolitiikkavaihtoehtojen välillä ja kestäviä kulutus-tuotantoketjuja koskevien
linjausten laajentamisesta sekä hienosäädöstä (mukaan lukien verouudistus, markkinoiden muutos jne.).
Ilman liikennepolitiikan toimintalinjausten edelleen tehostamista autokannan kasvua ja siitä aiheutuvia henkilöautolla liikkumisen päästöjä on vaikea sovittaa yhteen kestävyyden tavoitteiden kanssa, kun
otetaan huomioon erityisesti (nykyinen) kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistavoite. Henkilöautokannan odotettu kasvu voi myös tehdä julkisen rahoituksen näkökulmasta mahdottomaksi tarjota nykyisen tasoisia julkisia liikennepalveluja. Henkilöautojen käytön hillitseminen tuottaa etuja, sekä päästöjen vähentämisen kautta että yhden
lihavuuden syyn poistamisen ansiosta.
Ekotehokkuuden kannalta olisi hyödyllistä, jos asuntokannan kasvu
keskittyisi enemmän kaupunkeihin. Kuitenkin tämä vaatii huolellista
aluesuunnittelua, jotta mahdolliset edut varsinaisesti toteutuvat. Ns.
urbaani-pientaloalue on todennäköisesti yksi ratkaisu tähän ongelmaan. Toisaalta kestävä kylämäinen asuminen on myös mahdollinen,
mutta vaatii räätälöityjä ratkaisuja kuten esimerkiksi etätyömahdollisuus ja paikallisia kotitalouspalveluja. Näiden ratkaisujen välillinen
vaikutus on (kohtuullinen) paikallisten työpaikkojen lisäys.
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10.1 Johdanto
Tässä kirjassa on tarkasteltu monia Suomen talouden pitkän ajan
kehitysnäkymiin vaikuttavia tekijöitä maailmantalouden, väestönkasvun ja siihen liittyvien ongelmien sekä tuottavuuskehityksen näkökulmasta. Tässä luvussa arvioidaan näiden tekijöiden vaikutuksia
Suomen talouteen pitkän aikavälin talousskenaarion avulla. Laskelmamme tarkastelevat kaikkia kirjassa käsiteltyjä kestävän kehityksen osa-alueita.
Tarkastelumme lähtökohtana ovat työllisyys- ja tuottavuuskehitystä kuvaavat skenaariot sekä ennusteet eräiden kysyntäerien, ennen
kaikkea ikäriippuvien julkisten menojen, kehityksestä. Toimialarakenteen kehityksen oletetaan seuraavan kansallisen ilmastostrategian
mukaista talouskehitystä kuvaavaa perusuraa. Tällä perusuralla työllisyys ja tuottavuus kehittyvät suotuisasti ja talouskasvu on suhteellisen nopeaa. Yhteenvedossamme arvioidaan, mitkä tekijät voisivat
viedä pois talouden perusuralta ja toisaalta, mitä hyvä kehitys vaatii.
Tarkastelumme perustuu Suomen taloutta kuvaavalla tasapainomallilla tehtyihin laskelmiin. Luvun alussa kuvataan lyhyesti laskennassa käytettyä mallia ja talouskehitystä perusuralla.
Toinen tärkeä teema tässä luvussa on ikäriippuvien menojen ja ennen
kaikkea hoivamenojen kehitys, joka tulee olemaan julkisen talouden
suuri haaste kirjamme kattamalla ajanjaksolla. Perusongelmana on
julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kohottamisen vaikeus. Tuottavuuden edistäminen hoivapalvelujen tuotannossa voi siten olla
tärkeää menopaineiden alentamisessa. On mahdollista, että myös
vanhusväestön terveydentilan paraneminen vaikuttaa hoivamenojen
kasvua hidastavasti. Laskemme tässä luvussa, millaisia vaikutuksia
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myöhentymisellä ja tuottavuuden parantamisella voisi olla talouskasvulle.
Ympäristöpolitiikan osalta kirjassamme on esitetty useitakin skenaarioita. Tässä luvussa kokoamme niistä käytyä keskustelua yhteen ja
esitämme laskelman ilmastonmuutokseen sopeutumisen vaikutuksista.

10.2 VATT-malli
VATT-malli on dynaaminen yleisen tasapainon malli. Tällaisia malleja käytetään nykyään yleisesti rakenteellisten talouskysymysten tarkasteluun. Malleilla voidaan tuottaa rahamääräisiä arvioita talouden
reagoinnista erilaisiin politiikan tai ympäröivän maailman muutoksiin. Skenaariokäytössä mallien avulla voidaan tarkastella erilaisten
rakenteellisten tekijöiden yli ajan tapahtuvan muutoksen aikaansaamaa kasvua sekä tuotanto- ja kulutusrakenteen muutosta. Tasapainomallit eivät ole varsinaisesti ennustemalleja, pikemminkin ne mahdollistavat erilaisia rakenteellisia tekijöitä koskevien ennusteiden ja
näkemysten yhdistämisen konsistenteiksi, kokonaistaloudellisiksi
skenaarioiksi.
Laskennalliset yleisen tasapainon mallit perustuvat tuotannon, kulutuksen ja julkisen sektorin yksityiskohtaisiin kuvauksiin. Malleissa
oletetaan, että niin kuluttajat kuin yrityksetkin pyrkivät toimimaan
taloudellisesti rationaalisesti. Malleissa nämä pyrkimykset esitetään
optimointiongelmina, joiden ratkaisuina saadaan niin kuluttajien
kuin yritystenkin käyttäytymissäännöt, esimerkiksi erilaisten tuotteiden kulutuskysyntä tai vaikkapa työvoiman ja investointien kysyntä talouden eri sektoreilla. Mallien tietopohjana on yleensä panostuotosaineisto ja erilaiset kansantalouden tilinpidon aineistot muun
muassa tulonsiirroista.
Tasapainomalleissa tuotannontekijöiden – pääoman ja työvoiman
– saatavuus ja tuottavuus määräävät talouden tuotantomahdollisuudet. Toimialoittainen tuotantorakenne muuttuu ajan mittaan paljonkin tuotantopanosten hintasuhteiden muuttuessa, kun kallistuvia
panoksia korvataan suhteellisesti halvemmilla. Tuotantopanosten
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kohdentuminen eri toimialoille määräytyy pitkällä aikavälillä toimialojen kilpailusta. Kotimainen varallisuus ja maailmanmarkkinat
määräävät puolestaan tuotteiden kysynnän ja pitemmällä tähtäimellä
myös investointimahdollisuudet. Tätä kautta maailmanmarkkinoista
tehtävillä oletuksilla on mallissa keskeinen vaikutus mallin tuottamaan kuvaan talouden kehityksestä.
VATT-mallissa on kuvattu julkinen sektori varsin kattavasti. Laskelmissa oletetaan, että julkisten menojen rakenne eri väestöryhmittäin
on nykyinen, jolloin ikäriippuvien menojen volyymin kehitys riippuu
keskeisesti väestöennusteisiin perustuvista väestökehityksen skenaarioista. Yksikkökustannukset sen sijaan ratkaistaan mallin avulla.
Väestöskenaarioista riippumattomien julkisten menojen (muut kuin
hoiva- ja koulutusmenot) oletetaan kasvavan samaa vauhtia kuin
kansantuote. Tämä on tärkeä oletus, koska julkisilla menoilla ja niiden rahoituksella on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi talouden
rakenne muotoutuu. Jos julkiset menot kasvaisivat nopeammin kuin
kansantuote, julkisten palvelujen osuus lisääntyisi ajan mittaan ja
julkinen sektori alkaisi kilpailla enenevästi resursseista yksityisen
sektorin kanssa. Laskelmissa oletetaan, että julkisen velan suhde
kansantuotteeseen ei muutu, jolloin verotusta sopeutetaan julkisen
sektorin rahoitustasapainon saavuttamiseksi.

10.3 Talouden kehitys perusskenaariossa
Tutkimuksen perusskenaariossa oletetaan talouden seuraavan ilmastostrategian WM-skenaariota vuoteen 2025 asti. WM-skenaario perustuu talouskasvun osalta tavoitteellisiin kasvuarvioihin, joiden on
katsottu voivan tukea hallitusohjelmassa edellytettyä vakaan talouskasvun ja työllisyyden parantamisen linjaa. Energian kulutukseen ja
hankintaan vaikuttavien toimenpiteiden, kuten taloudellisen ohjauksen ja teknologisen kehityksen osalta se perustuu siihen lähtökohtaan, että tulevaan kehitykseen vaikutetaan likimain nykyisellä intensiteetillä eikä esimerkiksi energiaverotuksen reaalista tasoa tai sen
rakennetta muutettaisi.
Laskelmissamme VATT-malli määrää talouden kasvun skenaarioittain vaihtelevien tarjontatekijöiden (työllisyys, tuottavuus) ja
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kysyntätekijöiden (maailmanmarkkinat) rajoittamana. Kokonaistuottavuuden kasvu koostuu mallissa trendistä ja toimialakohtaisista komponenteista. Toimialakohtaisten komponenttien on annettu laskelmissa määräytyä siten, että malli toteuttaa WM-skenaarion toimialakohtaisen kasvun vuoteen 2025 saakka.
Kuvio 1. Makrotalouden kehitys perusskenaariossa, milj.euroa
vuoden 2001 hinnoin
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Kuvioon 1 on koottu kansantuotteen kehityskulku perusskenaariossa.
Kansantuotteen kasvu jatkuu WM-skenaariossa suhteellisen nopeana. Keskimäärin kansantuotteen kasvu on noin 2,2 prosenttia. Vientikysynnän oletetaan kasvavan 3-4 prosentin verran koko tarkastelukauden ajan, jolloin Suomi säilyy nettoviejänä.
Talouden toimialojen kehitys esitetään kuviossa 2. Teollisuuden toimialoista metsäteollisuuden kasvu säilyy keskimäärin kahden prosentin tuntumassa vuoteen 2025 saakka. Skenaariossa oletetaan, että
elektroniikkateollisuuden tuottavuuskasvu säilyy korkeana ja että
myös sen vientikysyntä kasvaa muuta teollisuutta nopeammin. Tästä
syystä metalliteollisuuden kasvu on nopeaa, yli 3 prosenttia vuodes290
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sa. Muun teollisuuden kasvu jää selvästi metsä- ja metalliteollisuutta
hitaammaksi. Viennin ja tietoliikenteen kasvu pitää liikenteen kasvun
kansantuotteen keskimääräistä kasvua korkeampana. Terveydenhoitomenot kasvavat skenaariossa keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa,
mutta koulutusmenot ja julkishallinnon menot kasvavat hitaammin
eikä julkisten palvelujen kansantuoteosuus olennaisesti kasva perusskenaariossa. Palvelujen kasvu pitää yllä myös energiasektorin
kasvua, mutta on huomattava, että energiasektorin arvonlisän kasvu
ei välttämättä tarkoita energiapanosten käytön kasvua samassa suhteessa.
Kuvio 2. Toimialojen kehitys perusskenaariossa, milj.euroa
vuoden 2001 hinnoin
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Työllisyys oletetaan skenaariossa korkeaksi. Työllisyyden kehitysskenaarioiden lähtökohtana on vuoden 2004 tilanne, jolloin työllinen
työvoima oli 2,37 miljoonaa henkeä. Työvoimatutkimuksen mukaan
35–45-vuotiaiden työllisyysaste oli 85 prosenttia, kun taas kaikkien
työikäisten, 15–64-vuotiaiden, työllisyysaste oli 67,2 prosenttia. Perusskenaariossa oletetaan, että ikäryhmittäiset työllisyysasteet nousevat 75 prosenttiin ja että eläkeikäisten työllisyysasteet saavuttavat
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vuoden 1990 tason vuoteen 2025 mennessä. Tällöin työllisten lukumäärä nousee vuoteen 2020 saakka. Tuottavuuden oletetaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa.

10.4 Työllisyyden ja tuottavuuden vaikutus talouden
kehitykseen
Perusskenaariossa oletetaan, että työllisyys ja tuottavuus kehittyisivät varsin suotuisalla tavalla. Jos tähän ei päästä, talouskasvu voi
jäädä selvästi alemmaksi. Vaihtoehtoinen työllisyys- ja tuottavuuslaskelmamme noudattaa Parkkisen luvussa 4 tekemiä oletuksia. Laskelmassa oletetaan, että tuottavuuden kasvu jää viimeisten 21 vuoden
trendin mukaiselle 1,75 prosentin tasolle ikäryhmittäisen työllisyyden oletetaan jäävän vuoden 2004 tasolle.
Kuvio 3. Makrotalouden kehitys hitaan kasvun skenaariossa, milj.
euroa vuoden 2001 hinnoin
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Perusskenaariota hitaampi tuottavuus- ja työllisyyskehitys näkyvät
selvästi talouskasvussa. Keskimäärin kansantuotteen kasvu jää vain
yhteen prosenttiin vuosien 2000 ja 2025 välillä. Hidas tuottavuuskehitys näkyy ennen kaikkea teollisuuden ja alkutuotannon laimeana
kasvuna. Julkispalvelujen ja hallinnon osuus arvonlisästä kasvaa tässä hitaan kasvun skenaariossa lähes 21 prosenttiin, kun se perusskenaariossa on noin 17,5 prosenttia. Myös yksityisten palvelujen arvonlisäosuus kohoaa noin prosenttiyksikön verran.
Kuvio 4. Toimialarakenteen kehitys hitaan kasvun skenaariossa,
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Tuottavuuskehitys on laskelmien valossa keskeisellä sijalla talouskasvun turvaamisessa. Kirjassamme on tarkasteltu epäsuorasti useita
tuottavuuskasvuun vaikuttavia tekijöitä. Koulutuksen merkitys korostuu Sari Pekkalan artikkelin perusteella jo siksikin, että työvoiman koulutusaste tulee nousemaan lähivuosikymmeninä. Tällä voi
olla tuottavuuden kannalta suotuisa vaikutus. Myös maailmankaupalla voi olla tärkeä merkitys tuottavuuden kannalta siitä syystä, että
maailmankauppa edistää teknologian ja innovaatioiden leviämistä.
Monissa maailmantaloutta koskevissa skenaariotarkasteluissa ole293
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tetaankin, että maailmankaupan kehitys vaikuttaa teknologiseen kehitykseen (esimerkiksi kansainvälisen ilmastopaneelin maailmantaloutta koskevat skenaariot), jolloin vilkas maailmankauppa ja nopea
talouskasvu kytkeytyvät toisiinsa. Pekka Sulamaan ja Mika Widgrénin artikkelissa kirjassamme on viitteitä siihen suuntaan, että vapaakauppa edistäisi Suomen vientiä vahvan osaamisen ja korkean tuottavuuden toimialoilla. Tuottavuuden keskeisen merkityksen vuoksi
sitä olisi pyrittävä edistämään kotimaisin toimin ja kilpailukyvystä
huolehtimalla.

10.5 Ikäriippuvien menojen merkitys talouskasvulle
Perusskenaariossa oletetaan, että ikäriippuvien menojen menorakenne säilyy nykyisellään, jolloin niiden volyymi kehittyy väestöennusteen mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, että elintason kasvun
myötä ikääntyneiden terveydentila paranee, mikä johtaa hoivamenojen myöhentymiseen – ihmiset tarvitsevat hoivapalveluja vasta jonkin verran vanhempana.
Terveydenhuollon osuus arvonlisästä kasvaa noin 7,8 prosentista noin
8,8 prosenttiin perusskenaariossa. Kun oletetaan , että hoivamenot
myöhentyvät, jää hoivamenojen arvonlisäosuus 0,4 prosenttiyksikkö
alemmaksi vuonna 2025 kuin perusskenaariossa, koska hoivasektori
vaatii suhteellisesti vähemmän resursseja, ja siksi kansantuote kasvaa lievästi enemmän kuin perusskenaariossa Julkisten palvelujen
arvonlisäosuus perusskenaariossa ei kuitenkaan merkittävästi muutu,
koska koulutusmenojen ja hallinnon kehitys on hoivamenoja selvästi
hitaampaa.
Perusskenaariossa oletetaan, että tuottavuuskasvu on hidasta hoivasektorilla. Tässä tarkastellaan myös sitä vaihtoehtoa, että hoivasektorilla toteutuisi prosentin suuruinen keskimääräinen tuottavuuskasvu.
Koska laskelmissa oletetaan, että hoivamenojen volyymi määräytyy
vain väestökehityksen perusteella, ei tuottavuuden kasvu hoivasektorilla merkittävästi laske hoivamenojen arvonlisäosuutta, mutta kun
se mahdollistaa hoivapalvelujen tuotannon pienemmällä työvoimapanoksella, nostaa hoivasektorin tuottavuuskasvu kansantuotetta ja
arvonlisää myös muilla talouden sektoreilla kuin hoivapalveluissa.
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Arvolla mitattuun julkisen kulutuksen kansantuoteosuuteen tuottavuuskasvulla olisi jonkin verran suurempi vaikutus. Kun koko julkisen sektorin osuus kansantuotteesta on hieman yli 29 prosenttia perusskenaariossa, jää se vajaat kaksi prosenttiyksikköä alemmaksi, mikäli tuottavuuskasvu julkisella sektorilla nopeutuu.
Laskelmien perusteella hoivapalvelujen tuottavuuden kohenemisella
olisi suurempi vaikutus kansantalouteen vuonna 2025 kuin hoivamenojen myöhentymisellä. On kuitenkin selvää, että hoivapalvelujen
tuottavuuden nostaminen on haastavaa, ja siksi vanhusväestön terveydestä huolehtimisen merkitys korostuu. Ja kuten Satu Nivala ja
Pekka Sulamaa osoittavat artikkelissaan, hoivamenot jakautuvat alueellisesti epätasaisesti, mistä aiheutuviin ongelmiin on pyrittävä vastaamaan myös ennaltaehkäisevin toimin.
Kuvio 5.

Hoivamenojen ajoituksen ja tuottavuuden vaikutus
arvonlisän kehitykseen, milj. euroa vuoden 2001 hinnoin
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10.6 Ilmastonmuutoksen vaikutukset talouteen
Kirjassamme on arvioitu ilmastopolitiikan vaikutuksia talouteen monestakin näkökulmasta. Toisaalta päästöjen rajoittamisesta aiheutuu
kustannuksia, jotka voivat kohota merkittäviksi vuoteen 2025 mennessä. Toisaalta ilmastonmuutoksella sinänsä voi olla joillekin toimialoille myös myönteisiä vaikutuksia – eräiden toimialojen Suomessa
on arvioitu hyötyvän ilmastonmuutoksesta ja toisten taas kohtaavan uusia kustannuksia. Energiamarkkinoiden kiristyminen Kiinan
ja muiden nopeasti kasvavien talouksien kysynnän kasvaessa, mitä
tarkastellaan Osmo Kuusen ja Leena Kerkelän artikkelissa, saattaa
puolestaan avata uusia mahdollisuuksia energiateknologian viennille
– joskin se nostaa myös energian hintaa ja vaikuttaa sitä kautta kilpailukykyynkin.
Kirjassamme on myös tarkasteltu kulutustottumusten kehitystä.
Adriaan Perrelsin artikkelin perusteella asumisen hajautumisella ja
väestön ikääntymisellä voi olla liikennettä ja energiankulutusta lisääviä vaikutuksia, jotka asettavat lisähaasteita ilmastopolitiikalle.
Tässä luvussa tarkastellaan hieman lähemmin niitä kokonaistaloudellisia vaikutuksia, joita ilmastonmuutokseen sopeutumisella vuoteen
2025 voi olla. Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen talouteen monen
eri tekijän kautta. Pohjoisella pallonpuoliskolla ilmastonmuutoksen
ennakoidaan aiheuttavan paitsi lämpenemistä myös sateisuuden ja
myrskyisyyden lisääntymistä. Näiden muutosten yhteisvaikutus ei
ole helposti ennakoitavissa. Lisäksi vaikutukset eroavat talouden eri
osien välillä. Esimerkiksi alkutuotantoon lämpeneminen vaikuttaa
kasvukauden pitenemisenä, mutta samalla se voi vaikeuttaa liikkumista ja rakentamista pohjoisilla alueilla. Ilmastonmuutos voi myös
heijastua muutoksina maailmanmarkkinoilla. Globaalisti alkutuotannon ennakoidaan kärsivän ilmastonmuutoksesta, mikä muuttaa sen
markkinatilannetta. Vaikka ilmastonmuutoksella ei olisi suoria vaikutuksia kaikilla talouden sektoreilla, maailmantalouden muutokset
heijastuvat epäsuorasti niilläkin.
Suomessa lämpeneminen pidentää satokautta vaikuttaen positiivisesti maatalouteen ja siirtää metsärajaa pohjoisemmaksi hyödyttäen todennäköisesti metsätaloutta. Myös lämmitystarve jää vähäisemmäk296
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si. Vastapainoksi on oletettavaa, että erilaiset tuholaiset lisääntyvät.
Biodiversiteetti saattaa kärsiä, ja myös myrskyisyys saattaa lisääntyä
lisäten puuston ja erilaisten rakenteiden vaurioalttiutta ja vaatien varautumistoimia.
Ilmastonmuutoksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että toimialakohtaisia arvioita on saatavissa lähinnä vain
maatalouden ja metsätalouden osalta. Maatalouden osalta arvioidaan,
että satopotentiaalin kasvun kautta saatavat hyödyt kompensoituvat
muun muassa tuholaishaittojen kasvamisella, jolloin nettovaikutus
jää pieneksi. Puuston kasvun lisääntymisen myötä metsätalouden
tuotannon arvon sen sijaan voidaan arvioida lisääntyvän 3 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä. Arvioita on olemassa myös energiankulutuksen muutoksista, mutta niitä on vaikea kohdentaa yksittäisille toimialoille. Niinpä tässä keskitytään ennen kaikkea metsätalouteen.
Kuvio 6.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen vaikutus
alkutuotannon ja metsäteollisuuden arvonlisään vuonna
2025, milj.euroa vuoden 2001 hinnoin
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Kuviossa 6 vertaillaan alkutuotannon ja metsäteollisuuden arvonlisää
perusskenaariossa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiden.
Vaikutukset jäävät pieniksi, mutta alkutuotannon ja metsäteollisuuden arvonlisäosuudet kasvavat kuitenkin vajaan 0,1 prosenttiyksikköä perusuraan verrattuna. Vaikka vaikutukset heijastuvatkin koko
kansantalouteen, on näiden toimialojen osuus arvonlisästä niin pieni,
ettei se kansantuotteessa näy kahta prosentin kymmenesosaa enempää. Jos huomioimatta jääneet – negatiiviset – vaikutukset suhteutetaan kumpuaviin positiivisiin vaikutuksiin, voidaan arvioida, että
ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutukset jäävät hyvin pieniksi. On
kuitenkin muistettava, että tämä tarkastelu keskittyy muutoksiin, joita aiheutuisi ilmaston suhteellisen maltillisesta lämpenemisestä. Hyvin nopean tai hyvin voimakkaan lämpenemisen vaikutukset voivat
olla suurempia, mutta niiden arvioimiseksi ei toistaiseksi ole riittävää
tietopohjaa.

10.7 Johtopäätökset
Tässä kirjassa on tarkasteltu monia Suomen talouden pitkän ajan kehitysnäkymiin vaikuttavia tekijöitä maailmantalouden, väestönkasvun ja siihen liittyvien ongelmien sekä ympäristöpolitiikan näkökulmista.
Maailmantalouden kehityksellä on keskeinen merkitys sille, mitkä
toimialat voivat toimia Suomen talouden kasvun moottoreina pitkällä aikavälillä. Kirjassamme on pohdittu maailmantalouden erilaisia
kehitysvaihtoehtoja, joiden usein ajatellaan voivan vaikuttaa Suomen
kilpailukykyyn kielteisesti, kuten esimerkiksi energian maailmanmarkkinoiden kiristyminen Aasian nopeasti kehittyvien talouksien
kysynnän kasvaessa, tai vaikkapa regionalismin lisääntyessä. Maailmantaloutta koskevista tarkasteluista nousee keskeisenä johtopäätöksenä vapaamman maailmankaupan edistäminen Suomen kilpailukyvyn tukemiseksi.
Suomen talouden rakenteellisista tekijöistä kirjassamme on erityisesti
korostettu ikäriippuvien menojen merkitystä. Kirjassa on tarkasteltu
sekä ennen kaikkea vanhuuteen liittyvien hoivamenojen että toisaalta
nuoren väestön koulutusmenojen kehitystä. Skenaariolaskelmien pe-
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rusteella hoivamenojen osuus kansantuotteesta on kasvamassa. Hoivamenojen osuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa ennaltaehkäisevää
terveydenhoitoa ja palvelutuotannon tuottavuutta edistämällä, mikä
pienentäisi terveydenhuollon vaatimien resurssien osuutta kansantuotteesta.
Ympäristöpolitiikka asettaa taloudelle uusia haasteita, joiden vaikutukset voivat olla huomattavat pitkällä tähtäimellä. Kestävän kasvun
näkökulmasta ilmastopolitiikkaa olisi toteutettava taiten, varoen asettamasta Suomea muita maita heikompaan asemaan. Kirjassamme on
korostettu taloudellisten ohjauskeinojen merkitystä ilmastopolitiikan
kustannustehokkaan toteuttamisen välineinä. Kestävän kehityksen
kanssa sopusointuinen kulutus tuo ympäristöpolitiikkaan omat lisäongelmansa, joita väestön ikääntyminen saattaa korostaa. Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen yhteensovittaminen vaatii siksi kokonaisvaltaista tarkastelua. Globaali ilmastonmuutos sinänsä ei nykytiedon
varassa aiheuttaisi kovin suuria vaikutuksia Suomeen, mutta kaikkia
lämpenemisen riskejä ei kyetä vielä kovin hyvin arvioimaan.
Suomen talouden toimintaympäristöstä nousee uusia, vaativia ja ennen kokemattomia haasteita lähivuosikymmeninä. Kuviossa 7 on
vertailtu talouden makromuuttujia vuonna 2025 perusskenaariossa
ja tässä luvussa pohdituissa vaihtoehtoisissa skenaarioissa. Kuvio
havainnollistaa sitä, että talouskasvun kannalta keskeiset haasteet
useimmilla talouspolitiikan lohkoilla liittyvät hyvän tuottavuuskehityksen ja korkean työllisyysasteen turvaamiseen.
Kirjassamme on pohdittu tuottavuuskehitykseen suoraan vaikuttavista tekijöistä ennen kaikkea koulutusta ja infrastruktuuria. Koulutuksen näkökulmasta ikärakenteen muutos näyttää avaavan uusia mahdollisuuksia. Työvoiman keskimääräinen koulutusaste on jatkuvassa
nousussa, kun paremmin koulutettujen, nuorten ikäluokkien osuus
työvoimasta kasvaa. Tämä voi tukea tuottavuuskehitystä, jos koulutus on oikein suunnattua. Koulutuspolitiikan painotuksiin tulisi siksi
kiinnittää huomiota.
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Kuvio 7.

Kansantuote vuonna 2025, milj.euroa vuoden 2001
hinnoin

Milj. euroa
140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Kulutuskysyntä

Julkinen kysyntä
PERUS 2025

PERUS+MYÖH 2025

Investoinnit
PERUS+ADAPT 2025

Nettovienti
PERUS+TUOT 2025

HIDAS

Tuottavuuskehitykseen vaikuttaa koulutuksen lisäksi kuitenkin moni
muukin tekijä. Kansainvälinen kauppa on keskeinen sekä vientimahdollisuuksien että tuottavuutta kohentavien innovaatioiden ja teknologioiden leviämisen kanavana. Globaali vapaakauppa näyttäytyy
siksi keskeisenä innovaatioiden, kasvun, teknologian ja tuottavuuskasvun näkökulmista.
Suomen maantieteellinen asema korostaa liikenteen merkitystä kasvutekijänä. Kirjamme painottaa infrastruktuurin merkitystä kotimaassa tapahtuvan talouskasvun tukena mutta myös kansainvälisen
kaupan keskeisenä edellytyksenä.
Tuottavuuden merkitys korostuu myös talouden suljetuilla sektoreilla. Julkisen palvelutuotannon tuottavuutta parantamalla voidaan
parantaa talouden kasvuedellytyksiä julkisten palvelujen vaatiessa
suhteellisesti vähemmän resursseja. Ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla voidaan myöhentää hoivapalvelujen aiheuttamaa lisärasitusta kansantaloudelle.
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Ympäristön ongelmat sisältävät monia epävarmuuksia, eikä ympäristön kautta tulevia vaikutuksia ole helppo arvioida. Myös kansainvälisen ilmastopolitiikan suunta on avoin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (kuvio 7: PERUS+ADAPT 2025) ei ilmeisesti aiheuta kovin
suuria vaikutuksia Suomessa, mutta ilmastopolitiikka sinänsä vaatii
resursseja. Vaikka ympäristöpolitiikka tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia eräille teollisuudenaloille Suomessa, olisi kasvun kannalta
tärkeä huolehtia, ettei Suomi joudu ympäristöpoliittisissa sitoumuksissa kilpailijamaita huonompaan asemaan.
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